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Profesor Michał Kobusiewicz

Michał Kobusiewicz urodził się 8 października 1939 
roku w Radomsku w rodzinie ziemiańskiej. Jego ojciec, 
Aleksander, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, 
został zamordowany w Katyniu, matka, Jadwiga, wy
chowując syna, przez długie lata pracowała w służbach 
rolniczych. Jubilat od 1950 roku mieszka w Poznaniu, 
gdzie ukończył szkołę podstawową, a w 1957 roku Li
ceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego. 
W tym samym roku został przyjęty na studia na Uni
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które 
ukończył w 1962 roku, uzyskując stopień magistra ar
cheologii na podstawie pracy pt. Stanowisko z końca 
paleolitu i początków mezolitu w Poznaniu-Starołęce, 
napisanej pod kierunkiem prof. dr. Wojciecha Kocki, 
ówczesnego kierownika Katedry Archeologii UAM. Sto
pień doktora nauk humanistycznych Michał Kobusiewicz 
uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 
1968 roku na podstawie pracy pt. Paleolit schyłkowy 
i mezolit w środkowo-zachodniej części Niziny Wielko
polskiej-, promotorem jej był prof. dr hab. Waldemar 
Chmielewski z Uniwersytetu Warszawskiego, a jej re
cenzentami byli prof. dr Kazimierz Żurowski z Uniwersy
tetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i prof. dr Zdzisław 
A. Rajewski z Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie. W 1975 roku Michał Kobusiewicz uzyskał 
stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych 
w zakresie archeologii w ówczesnym Instytucie Historii 
Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk (obecny 
Instytut Archeologii i Etnologii) na podstawie rozprawy 
Pradzieje północno-wschodniej Afryki między 16. a 5. 
tysiącleciem p.n.e. Recenzentami tej pracy byli prof. dr 
hab. Janusz K. Kozłowski z Uniwersytetu Jagiellońskie
go, prof. dr hab. Waldemar Chmielewski z Uniwersytetu 
Warszawskiego i prof. dr hab. Romuald Schild z Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie. W 1992 r. Michał Ko
busiewicz uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych 
nadany przez Prezydenta Lecha Wałęsę.

Jubilat należy do grona tych archeologów, którzy 
dobrze poznali specyfikę pracy muzealnej. Będąc bowiem 
jeszcze studentem II roku, od 1 lutego 1959 roku zaczął 
pracować w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu kie-

Michał Kobusiewicz was born on October 8, 1939, 
in Radomsko, in a family of landed gentry. His father 
Aleksander, a reserve officer (Second Lieutenant) in the 
Polish Army, was murdered in Katyń in 1940, and his 
mother Jadwiga brought her son up, alone working in 
agricultural services after the war. Since 1950 he has 
lived in Poznań, where he completed his primary edu
cation and then, in 1957, his secondary education in the 
Karol Marcinkowski Secondary School. In the same year 
he started studies at the Adam Mickiewicz University 
in Poznań, finishing in 1962 with a master’s degree in 
archaeology on the basis of a dissertation titled Late 
Palaeolithic — Early Mesolithic site in Poznań-Starołęka, 
written under the supervision of Professor Wojciech 
Kóćka, the then Director of the Archaeology Department 
of the Poznań University. He won his doctor’s degree 
in 1968 at the same university, with the dissertation 
titled The Late Palaeolithic and the Mesolithic in Cen
tral-Western Greater Poland Lowland. His supervisor 
was Professor Waldemar Chmielewski of Warsaw Uni
versity, and the reviewers were Professor Kazimierz 
Żurowski of the Nicolaus Copernicus University in Toruń 
and Professor Zdzisław Rajewski of the State Archaeo
logical Museum in Warsaw. In 1975, at the Institute of 
the History of Material Culture (now the Institute of 
Archaeology and Ethnology) of the Polish Academy of 
Sciences, Michał Kobusiewicz got his post-doctoral de
gree (habilitation) in archaeology with the work Prehi
story o f North-Eastern Africa between the 16th and 5th 
millennium B.C. The reviewers of this work were Pro
fessor Janusz Kozłowski of the Jagiellonian University 
in Cracow, Professor Waldemar Chmielewski of Warsaw 
University, and Professor Romuald Schild of the Polish 
Academy of Sciences in Warsaw. In 1992 President of 
the Republic of Poland, Lech Wałęsa appointed him a 
professor of humanities.

Michał Kobusiewicz is an archaeologist also well 
familiar with the specificity of museum work. Already 
as a second year student, from Febmary 1, 1959, he 
started to work for the Archaeological Museum in Po
znań, then under the directorship of Dr. Bogdan Ko-



rowanym wówczas przez doc. dr. Bogdana Kostrzewskie- 
go. Przez wiele lat, aż do momentu przejścia do pracy 
w Polskiej Akademii Nauk w 1965 roku opiekował się 
magazynem muzealiów z epoki kamienia. Była to do
skonała sposobność poznania materiałów źródłowych z 
tej epoki. Równie ważnym w tym okresie był jego udział 
w badaniach terenowych prowadzonych przez prof. Ste
fana Krukowskiego z Warszawy na stanowiskach paleo
litycznych i mezolitycznych w środkowej Polsce, a także 
w badaniach wykopaliskowych w jaskiniach ojcowskich 
prowadzonych przez Stanisława Kowalskiego z Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie, w czasie których dobrze 
poznał metodę badań wykopaliskowych na tego typu 
stanowiskach. Nowe doświadczenia mógł wykorzystać 
w tym okresie w badaniach terenowych prowadzonych 
razem z autorem tego szkicu w dolinie dolnej Noteci, 
na odcinku pomiędzy Piłą a Krzyżem. Swego rodzaju 
podsumowaniem tych badań stała się sesja naukowa 
zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Trzciance 
Lubuskiej w 1965 roku.

1 lipca 1965 roku Michał Kobusiewicz podjął pracę 
w ówczesnym Zakładzie Archeologii Wielkopolski i Po
morza Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w 
Poznaniu. Wkrótce potem doszło do bardzo ważnego 
momentu w rozwoju naukowym tego młodego wówczas 
archeologa: w początkach 1967 roku wziął on po raz 
pierwszy udział w badaniach wykopaliskowych nad Ni
lem, w Sudanie, prowadzonych przez zespół Combined 
Prehistorie Expedition. Zespół ten, działający do dnia 
dzisiejszego pod kierunkiem prof. Freda Wendorfa z 
Southern Methodist University w Dallas (Teksas) i prof, 
dr. hab. Romualda Schilda z Instytutu Archeologii i 
Etnologii PAN w Warszawie, gromadzi wybitnych spe
cjalistów zajmujących się epoką kamienia tej części Afry
ki. Najpoważniejszą rolę odgrywają w nim badacze ame
rykańscy i polscy. Od tego momentu Jubilat zaczął 
koncentrować swą uwagę także na zagadnieniach schyłku 
epoki kamienia w Sudanie i Egipcie. Brał wówczas udział 
w badaniach terenowych nad Atbarą i środkowym Nilem 
w Sudanie oraz w Oazie Fajum i Wadi Kubbaniya w 
Egipcie. Podsumowaniem pierwszego etapu jego studiów 
nad późnym paleolitem i mezolitem północno-wschodniej 
Afryki była jego praca habilitacyjna. Doskonałą okazją 
do poznania problematyki prahistorii Bliskiego Wschodu 
stał się w 1970 roku udział profesora Michała Kobusie- 
wicza w długim sezonie badań wykopaliskowych zna
nego jaskiniowego stanowiska środkowopaleolitycznego 
w Nahr Ibrahim w Libanie, kierowanych przez Ralpha 
Soleckiego z Columbia University w Nowym Jorku.

W 1982 roku profesor Michał Kobusiewicz został 
kierownikiem Zakładu Archeologii Wielkopolski i Po
morza Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN (obec
ny Oddział Poznański Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN). Jednak obowiązki administracyjne nie przeszko
dziły mu dynamicznie rozwijać swej pracy naukowej.

strzewski. For many years, until his transfer to the Polish 
Academy of Sciences in 1965, he looked after the col
lections of the Stone Age artefacts stored in our museum. 
This offered him an excellent opportunity to get acqu
ainted with the archaeological material of this time period. 
Of equal importance was his participation in the fieldwork 
carried out by Professor Stefan Krukowski from Warsaw 
at Palaeolithic and Mesolithic sites in central Poland, 
and in excavations in the Ojców caves (Cracow-Często- 
chowa Jura) carried out under the supervision of Stani
sław Kowalski of the Cracow Archaeological Museum. 
At that time he mastered the method of excavation at 
these types of sites and shortly afterwards he was able 
to apply this experience in fieldwork carried out in the 
Lower Noteć River valley (along its section between 
Piła and Krzyż) together with the present writer. A 
scientific conference we organised in the Regional Mu
seum of Trzcianka Lubuska in 1965 summed up the 
results of this research.

On July 1, 1965, Michał Kobusiewicz began working 
in the then Department of Greater Poland and Pomerania 
Archaeology of the Institute of the History of Material 
Culture, Polish Academy of Sciences in Poznań. Soon 
thereafter was to occur a major moment in the scientific 
development of the young archaeologist: at the beginning 
of 1967 he participated, for the first time, in the exca
vation on the Nile, in the Sudan, carried on by the 
Combined Prehistoric Expedition. The team, led by Pro
fessor Fred Wendorf of the Southern Methodist Univer
sity in Dallas, Texas, and Professor Romuald Schild of 
the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Aca
demy of Sciences in Warsaw, brings together prominent 
Stone Age specialists in this part of Africa, with American 
and Polish archaeologists playing the major role. From 
then on Professor Michał Kobusiewicz began to concen
trate on the problems of the Late and Terminal Palaeo
lithic in the Sudan and Egypt. At this time he took part 
in field work on the Atbara and Middle (main) Nile in 
the Sudan as well as in the Fayum Oasis and Wadi 
Kubbanya in Egypt. This stage of his research into the 
Late and Terminal Palaeolithic in north-eastern Africa 
resulted in a post-doctoral thesis (habilitation). The par
ticipation in a long excavation season (1970) at the 
Middle Palaeolithic cave site of Nahr Ibrahim in the 
Lebanon, directed by Ralph Solecki from the Columbia 
University, New York introduced Michał Kobusiewicz 
to the problems of the Middle Eastern prehistory.

In 1982 Michał Kobusiewicz was appointed head of 
the Department of Greater Poland and Pomerania Ar
chaeology of the Institute of the History of Material 
Culture, Polish Academy of Sciences in Poznań (now a 
Poznań Branch of the Institute of Archaeology and Eth
nology, Polish Academy of Sciences). Yet new admini
strative duties did not impede the dynamic progress of 
his research activity. Over the last twenty years he has



W ostatnim dwudziestoleciu prowadzi! badania wyko
paliskowe w Wielkopolsce, północno-wschodniej Afryce, 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jeżeli 
chodzi o Wielkopolskę, to na szczególne wyróżnienie 
zasługuje odkrycie w jej zachodniej części bogatego 
osadnictwa ze schyłku paleolitu, będącego pozostałością 
grup łowców reniferów, a także osadnictwa paraneoli- 
tycznego. Nadal brał udział w badaniach Combined Pre
historie Expedition na Pustyni Zachodniej w Egipcie, a 
także w polskich badaniach wykopaliskowych na stano
wisku neolitycznym w Kadero koło Chartumu, kierowa
nych przez autora tego szkicu. W tym ostatnim projekcie 
badawczym, realizowanym przez archeologów z Pozna
nia a organizowanym przez Centrum Archeologii Śród
ziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu, Jubilat jest odpowiedzialny 
za zbadanie i opracowanie materiałów krzemiennych i 
kamiennych. Niewątpliwie ważny był także udział pro
fesora Michała Kobusiewicza w amerykańskich bada
niach wykopaliskowych na dynastycznym stanowisku 
Kom el-Hisn, w zachodniej Delcie Nilu, i w niemieckich 
badaniach cmentarzyska predynastycznego w Minshat 
Abu Omar, we wschodniej Delcie. We wszystkich tych 
projektach badawczych był on odpowiedzialny zarówno 
za eksplorację określonego odcinka stanowiska jak i za 
opracowanie materiałów krzemiennych i kamiennych. W 
1999 roku Michał Kobusiewicz przeprowadził rekone
sans archeologiczny w Botswanie. Dalszemu rozwojowi 
badań archeologicznych Afryki w Poznaniu będzie nie
wątpliwie sprzyjało utworzenie pracowni archeologii 
Afryki w strukturze kierowanego przez niego Oddziału 
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Godne szczególnego podkreślenia są zasługi profe
sora Michała Kobusiewicza w opracowaniu programu i 
realizacji polsko-amerykańskiego projektu, który prze
widuje badania porównawcze rozwoju kulturowego spo
łeczności łowiecko-zbierackich w epoce kamienia na Ni
żu Środkowoeuropejskim i na preriach Środkowego 
Zachodu USA. Partnerem placówki poznańskiej jest Iowa 
State University w Ames, w stanie Iowa, a kierownictwo 
projektu spoczywa w rękach Jubilata i profesora R.F. 
Bowera z Ames. Ten transatlantycki, unikatowy w skali 
światowej projekt badawczy, jest kontynuowany.

Działalność profesora Michała Kobusiewicza to także 
przygotowywanie młodych adeptów archeologii, którzy 
często brali razem z nim udział w badaniach terenowych 
w Wielkopolsce, Afryce i Ameryce Północnej. Jubilat 
był promotorem trzech prac doktorskich i recenzentem 
kilkunastu prac habilitacyjnych i doktorskich oraz opie
kunem licznych prac magisterskich. Od wielu już lat jest 
zatrudniony w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadząc tam wy
kłady z zakresu archeologii epoki kamienia środkowej 
Europy oraz północno-wschodniej Afryki i strefy śród
ziemnomorskiej. Jest członkiem wielu znanych nauko-

been conducting excavation in Greater Poland (extensive 
lands surrounding Poznań), in North-Eastern Africa and 
the United States of America. In Greater Poland, his 
discovery of a rich Terminal Palaeolithic settlement of 
groups of reindeer hunters and sites of a Paraneolithic 
character, are of particular importance. He continued his 
work with the Combined Prehistoric Expedition in 
Egypt’s Western Desert, and in the Polish excavations 
at a Neolithic site in Kadero near Khartoum, directed 
by the author of this paper. In the latter project, executed 
by Poznań archaeologists and organized and financed 
by the Centre of Mediterranean Archaeology of the War
saw University and Poznań Archaeological Museum, 
Professor Kobusiewicz is responsible for the analysis of 
the lithic artefacts. His participation in the American 
excavations at the Pharaonic site at Kom el-Hisn in the 
Western Delta of the Nile and in the German excavation 
of a Predynastic cemetery in Minshat Abu Omar, in the 
Eastern Delta, was of comparable importance. In all 
these projects he was responsible both for exploration 
of a given portion of the site and for analyzing flint and 
stone artefacts. In 1999 Professor Michał Kobusiewicz 
carried out an archaeological reconnaissance in Botswa
na. The establishment of the Department for African 
Archaeology within the structure of the institution under 
his directorship will undoubtedly assist further develop
ment of African archaeological research, both in Poznań 
and within the Polish Academy of Sciences.

Michał Kobusiewicz’ contribution to the preparation 
and execution of a Polish-American project for compa
rative research into cultural development of the Stone Age 
hunter-gatherer communities in Central European Lowland 
and in the American Mid-West Prairies deserves a special 
mention. The partner of the Poznań institution is the 
Iowa State University in Ames, Iowa; heads of the project 
are Professor Michał Kobusiewicz and Professor John 
R.F. Bower of Ames University. This transatlantic re
search project, unique in the world, is still going on.

Another field of Michał Kobusiewicz’ activity is the 
supervision of archaeology students, who have already 
frequently taken part in the fieldwork in Greater Poland, 
Africa and North America. He has supervised three 
doctoral theses and was external reviewer of several 
doctoral and post-doctoral theses, as well as supervisor 
of numerous M.A. theses. During his employment in the 
Institute of Prehistory of the Adam Mickiewicz Univer
sity in Poznań, he helds lectures on the Stone Age 
archaeology of Central Europe. North-Eastern Africa and 
the Mediterranean zone. He is a member of several 
recognised scientific organisations, both at home and 
abroad. He has been a co-organizer of the six successful 
international symposia on the later prehistory of North- 
Eastern Africa that have been regularly held in Poznań 
since 1980. He has been a head of the Board of the 
Poznań Archaeological Museum for many years now.



wych organizacji międzynarodowych i krajowych. Jest 
współautorem sukcesu sześciu kolejnych sympozjów 
międzynarodowych na temat schyłku pradziejów północ
no-wschodniej Afryki, które odbywają się cyklicznie w 
Poznaniu od 1980 roku. Od wielu lat przewodniczy 
Radzie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Profesor Michał Kobusiewicz jest szczerym przyja
cielem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Z okazji 
jubileuszu czterdziestolecia Jego pracy naukowej pragnę 
w imieniu wszystkich pracowników Muzeum i własnym 
złożyć Mu serdeczne życzenia dalszych sukcesów na
ukowych i wszelkiej pomyślności.

Professor Michał Kobusiewicz is a close friend of 
the Archaeological Museum in Poznan. On the 40th 
anniversary of his academic career, the Staff and Direc
torship of the Museum offer him their most sincere 
wishes for further scientific achievements and all pro
sperity.

Lech Krzyżaniak
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Bibliografia prac naukowych profesora Michała Kobusiewicza
za lata 1960-2000

zestawiła
E w a  Sp r in g e r

1960
1. [Rec.:] Behm-Blancke Günther: Höhlen Heiligtümer Kan

nibalen. Lipsk 1958. Z Otchłani Wieków R. 26, z. 1, 
s. 61-62.

1961
2. Stanowisko z końca paleolitu i początku mezolitu z Po- 

znania-Starołęki. Fontes Archaeologici Posnanienses Vol. 
12, s. 1-23.

3. [Szósty] VI międzynarodowy kongres dla badań czwar
torzędu. Z Otchłani Wieków R. 27, z. 4, s. 326-327.
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The last Ice Age and settlement break in the northern part
of Central Europe

J a n  M ic h a ł  B u r d u k ie w ic z

Changes in the extent of settlement in the late Glacial period are clearly visible in archaeological material. The last maximum 
of cold, about 20 ka BP, resulted in the depopulation of the extensive areas of northern Europe. Sourthern Europe, on the other hand, 
was inhabited all the time. In the nothern part of Central Europe there are no traces of settlement from 17-15.5 ka BP -  it was only 
sporadically penetrated from the south. Settlement of Central European hills by the hunters of the Magdalenian culture from south-western 
France took place around 16-15 ka BP in southern Germany and slightly later, around 14 ka BP, in the vicinity of Cracow (Maszycka 
Cave). More numerous sites of this population appeared in Bplling. In the lowlands of Central Europe settlement was much less 
frequent. The Lowland from Holland to western Poland was settled as late as in Bplling. Settlement was more dense in Allerpd. 
Climatic changes greatly affected the extent of settlement, its continuity and preferred techniques of tool production.

Influence of severe climatic condition into a range 
of human settlement is one of the most interesting que
stions of the Palaeolithic archaeology. Northern part of 
Central Europe was covered several times by Scandina
vian ice-sheets. The best known is the latest, so called 
Vistulian (Weichselian) glaciation. The most important 
was period ca 20 ka BP, when ice-sheet covered large 
area of Central Europe up to Brandenburg -  Leszno 
moraines in the South (Fig. 1).

Last cold maximum (20-13 ka BP) according to 
several authors (C hmielewski 1969; Kozłowski, Ko
złowski 1977: 306; Gamble 1986: 205; H ahn 1988; 
Valoch 1989) was responsible for deserting of much 
wider area than extent of Scandinavian ice-sheet in Cen
tral Europe. Radiocarbon dataings obtained in Bohemia 
indicate that settlement hiatus was between 21 ka and
15 ka BP (Valoch 1989: 15). Other authors believe that 
settlement break was shorter, between 20 ka-17 ka or
16 ka (Gamble 1986: 205).

According to various data the glacier was surrounded 
from the south by arctic desert, extended tundra-steppe 
with rare trees and tundra-forest-steppe in southern part. 
Intensive archaeological and palaeoecological researches 
enable to establish more detail a range of inhabited area, 
settlement breaks as well as new colonisation trends.

Palaeographic setting

Recent discussion chronology of last glaciation in 
Northern Europe based usually on non-calibrated C14 
dating of organogenic deposits found below the glacial

till or incorporated in it. The phase of maximal advance 
of the last Scandinavian land-ice occurred 20 ka-19 ka 
years BP according to various data in Central Europe 
(Kolstrup 1980; M orner 1981; L iszkowski 1987; 
Starkel 1988; M ojski 1993; Kozarski 1995). The ice- 
sheet ca 10 ka years BP was already in Sweden, on the 
middle part of Wetter Lake (Lagerlund 1987; Bjorck 
et al. 1988; M ojski 1993).

Geologists produced as yet several concepts of climate 
and ecosystem changes during discussed period (Kol
strup 1980; 1991; Starkel 1988: 157; Kozarski 1995). 
Limited knowledge concerning climatic, hydrologic, pe
dologie and biologic conditions influences into concepts 
of possible correlation of events. According to general 
agreement the period is usually divided into two sequ
ences: Upper Pleniglacial (full glacial) and Late Glacial. 
A main feature of the period is far shifting or vanishing 
of landscape zones with rapid changes ecosystems. Cli
matic changes between 20 ka BP and 10 ka BP were 
sometime slow and sometime they were „warmth explo
sions” as stressed L. Starkel (1979: 85).

The climate before full glacial was cold with low 
annual temperature (-5-8°C) but rather humid (precipi
tation 250-300 mm). Numerous data from Southern Po
land show a presence of open woodlands up to southern 
part of Holy Cross Mountains (Mamakowa, Środoń 
1977). Recent research on malacofauna in the Cracow 
Upland indicates presence of park tundra species during 
26-22 ka BP (Alexandrowicz 1995: 25). Large frost 
wedges had been formed in these conditions. Growing 
aridity increased the annual deposition of loess up to 
0,5-1 mm (Starkel 1988: 155).



Fig. 1. Range of last ice-sheet and climate-vegetation zones and vertical belts in Central Europe during last 18-10 ka BP (acc.
to Starkel 1979)

1 -  ice-sheet, 2 -  permafrost zone, 3 -  tundra, 4 -  steppe, 5 -  boreal forest, 6 -  mixed forest (mixed signatures show transtitional zones)

The beginning of glacial advance from Southern Scan
dinavia to Middle Poland is established after 24 ka BP 
possibly „only after 21 ka BP” (Kolstrup 1980: 213). 
Maximal extent (Brandenburg-Leszno stage) is recently 
dated between 20 ka BP (Kozarski 1995) and 18,8 ka 
BP (L iszkowski 1987). The maximal glaciation lobes 
in Europe reached possibly their final position in different 
times (Kolstrup 1980: 213). New arguments in discus
sion about the last glaciation indicate a possibility of 
very fast advance (surge) of ice-sheet (less than 2 ka) 
to Brandenburg-Leszno moraines (Kozarski 1995: 46).

During the maximal advance of ice-sheet the polar 
desert could be established up to 100-150 km southward 
from ice front. Climate was very cold (annual temperature 
(< -20°C) and dry (annual precipitation < 100 mm). The 
next, tundra-steppe zone existed in upland belt. Many 
finds indicate the survival of small tree groups in deep 
valleys. The northern slopes of Central European mo
untains had been covered by tundra-forest steppe and 
alpine tundra.

Longer time were discussed models of déglaciation 
process during the Upper Pleniglacial (areal or frontal). 
According to new investigations it had the most possibly 
frontal character and there was no areal dead-ice forma
tion in vast zones except small surfaces (K ozarski 1995: 
65). Dynamics of déglaciation varied through the time. 
During balance between alimentation and ablation had 
been formed moraine chains of Frankfurt (Poznań), Cho
dzież, Pomerania and Gardno stages (Fig. 2).

Frankfurt-Poznań stage had not formed own lodge
ment till and exists only in morphostratigraphy. During 
that period mean annual temperature was still very low 
(between -12 and -20°C). In Northern Europe have been 
found numerous traces of glacial and glacifluvial accu

mulation as well as sand-wedge polygon network sy
stems.

During the next, Chodzież event ice-sheet readvance 
took place, what was justified by numerous geomorphic 
data. Climate was still very cold and dry with aggradation 
of permafrost (Kozarski 1995: 21). After Chodzież event 
in Northern Germany have been found of fossil-bearing 
lake sediments, called Blankenberg Interstadial. It is 
supposed that during this period the ice-sheet receded 
to the Baltic Sea forming extensive lake on front of it 
(W oldstedt, D uphorn 1974; Kolstrup 1980). Lake 
sediments with malacofauna and plant remains (Betula 
and Pinus) of so called Masurian Interphase between 
two till layers, interpreted as Leszno-Poznań till and 
Pomeranian till have been also found at Orłowo in the 
Masurian Lakeland (M ojski 1985; L indner 1992). In 
general déglaciation pattern these fluctuations in the cli
mate may have taken place but dating of the smaller 
oscillations are still uncertain (K olstrup 1980: 214).

The Pomeranian stage, the next period of ice-sheet 
readvance to the South took place possibly ca 16,2 ka 
BP (Kozarski 1995: 46), ca 1000 years earlier than it 
was supposed previously (Liedtke 1978; K ozarski 1988: 
94). Glacial accumulation (local lodgement till) and gla
cifluvial sediments were recognised in several places of 
Pomerania. Climatic conditions were still severe with 
high aridity and coldness (mean annual temperature ca 
-1-2°C).

The next, was so called Gardno stage (Velgaster 
Staffel) in Polish coastal plain, was dated previously ca 
13,2 ka BP (Kozarski 1988) or even later (Lindner 
1992: 590). Several data from Southern Scandinavia as 
well as new data from Poland induced S. Kozarski 
(1995: 45) to a new estimation of the stage into 14,5-14,3



ka BP

Fig. 2. Time-distance diagram of the Scandinavian ice-sheet 20-10 ka BP in Central Europe (acc. to Bjork et al. 1988;
Kozarski 1995)

1 -  ice-sheet, 2 -  cold periods, 3 -  warmer periods

ka BP. Prewious dating of Gardno phase by S. Kozarski 
was not acceptable from archaeological point of view, 
because Hamburgian settlement was present in Northern 
Germany and Denmark (Burdukiewicz 1986: 61). Climate 
was still cold and dry but sedimentation of loess reached 
area even in Northern Poland (Kozarski 1995: 64).

Improvement of climatic conditions indicated by a rise 
in temperature but still high aridity may have taken place 
by about 14 ka BP, what is indicated in the Netherlands 
by pollen samples from Epe, dated by C14 14 ka ± 150 BP 
(Kolstrup 1980: 227). The vegetation was dominated 
by herbs, most of which are heliophilus. E. Kolstrup 
established mean January temperature of -8°C and mean 
July temperature ~12°C (Kolstrup 1980: 228). In central 
Poland have been obtained also some indications of 
climatic improvement ca 14,5-14 ka BP. It was humic 
bog silt with corroded pollen grains covered by eolian 
sands in Kamion C14 14,590 ± 270 BP and Bełchatów 
14,350 ± 570 BP (M anikowska 1985: 16). In Moravian 
sites Dolni Vestonice and Brno (Konevova Street) below 
the youngest loess had been found gley horizons dated 
by C14 14,800 ± 1200 and 14,950 ± 90 BP (Svoboda 
1987; Valoch 1989). Epe (Kamion) interstadial should 
be compared with so called Prebplling interstadial regi
stered in France and central Germany (Leroi-G ourhan 
1964; M ania, Toepfer 1973: 51).

Concerning discussion „when the Late Glacial climatic 
amelioration started” E. Kolstrup (1980: 223) was thin
king about the date before 14 ka BP. This suggestion

was also supported by B. M anikowska (1985: 20). The 
period well coincident with expansion of the Magdalenian 
colonisation to the north and north-east (D esbrosse, 
Kozłowski 1985: 521; B urdukiewicz 1989: 202; Va
loch 1989: 15).

In next period, called usually Oldest Dryas, the most 
important indication of climatic changes is beginning of 
eolian sand accumulation at first a flat cover and than 
distinct dune hills several meters high. Its origin corresponds 
with change of river activity from aggradational to degra- 
dational in Central European Plain (M anikowska 1985: 
20). In the period had been deposited the Older Coversand 
II in the Netherlands (Kolstrup 1980: 233). In Moravia 
was sedimented the youngest loess cover with steppe 
plants (Svoboda 1987; V aloch 1989). In general vege
tation and fauna was arctic (B erglund, R app 1988: 31).

Since Bplling Interglacial (sensu lato) climate started 
to be warmer (mean July temperature up to 14-16°C), 
described as subarctic with tundra on the North European 
Plain to Boreal with park-tundra and birch-pine forests 
in the Upland zone in according numerous pollen dia
grams from Europe (B irks, H untley 1983; Frenzel 
1983; B erglund, R app 1988). In this period took place 
a gradual soil development with local differences in 
vegetation and fauna which had boreal features. The soil 
features from Bplling period can be classified as an 
initial soil of the park tundra, formed on the frozen 
ground according to B. M anikowska (1985: 68) inve
stigations in central Poland.



New tendencies in climate changes started possibly 
much earlier in Western Alps region ~14 ka BP through 
the Upland zone -13,6 ka BP to Scandinavia with delay 
ca 800-1000 years (W eniger 1982: 24-26; F renzel 
1983: 134; K olstrup 1991). It is a good example of 
origination of new landscape zones after last glaciation 
(Starkel 1979).

Older Dryas was a period of very active aeolian 
processes, when originated cover sand in the Netherlands 
and dunes a dozen meters high, located between Bplling 
and Aller0d soils (M anikowska 1985: 27). In many 
localities is visible a change in hydrological conditions 
and distribution of snow cover (Kolstrup 1991: 4). In 
general, it was a short event with cold winters, dry 
summers with mean annual temperature ca —1°C (Ber- 
glund , R app 1988: 31; Kozarski 1995: 64). Cold climate 
of Older Dryas was established as a set-back Betula in 
pollen diagrams. According to E. Kolstrup (1991: 4) 
there is possible an alternative explanation of birch low 
percentage that the period was relatively dray compared 
to the B0lling and Aller0d interstadials.

The temperature curves, established according to Co- 
leoptera fauna for Windemere in England (C oope, P en
nington 1977) and Kullaberg in south-west Scania (Ber- 
GLUND 1987) indicate higher July temperature during 
B0lling and Older Dryas than in the beginning of Aller0d 
interstadial. This way some students decided to include 
the B0lling, Older Dryas and Aller0d into a single „Late 
Glacial Interstadial”, called in England „Windermere In- 
terstadial” (Coope, P ennington 1977; Kolstrup 1991).

In Aller0d interstadial climate changed into subarctic 
and humid with moderate temperatures of July, ca 17°C 
(Kozarski 1995: 64). In many places between Older 
Dryas and Younger Dryas sediments (mainly dune sand 
or coversand) a fossil soil horizon of Aller0d age had 
been found. These soils show a different degree of de
velopment and in general can be classified as a weakly 
developed podzolic soils, formed under the pine forest 
of boreal type in the frozen ground and fragipan condi
tions, influenced frequently by weak eolian process (Ko
walkowski, Mycielska-Dowgiallo 1983; Maniko
wska 1985: 70-87).

In vegetation cover main process was a migration of 
birch and later pine trees to the north. In central Europe 
can be distinguished three zones going to the south: 
tundra (closer to ice-sheet, birch-pine forest in the Eu
ropean Lowland and mixed forest in the European Hig
hland (H untley, B irks 1983). The fauna underwent 
distinct changes during this period, because the large 
Pleistocene fauna disappeared and was replaced by boreal 
fauna of recent type.

A dispersal of the fauna to a deglaciated area was 
dependent first on the temperature rise and then on the 
moment of balance between climatic conditions and ve
getation cover (L iljegeren, E kstrom 1966: 136). Accor

ding radiocarbon dating of woolly mammoth) was present 
already 13,3 ka BP in southern Sweden. In general 
reindeer, wild horse and some other species arrived to 
Denmark ca 1 or 1,2 ka BP earlier than to Scania. One 
possible explanation is a lack of land bridge between 
both areas between 13,3 and 11,2 ka BP (L iljegeren, 
Ekström 1966: 139). In general R. Liljegeren and 
J. Ekström believe that some species could adapt to live 
in Scania during time span of the isolation from continent 
by Öresund outlet. Possibly elk was able to come to 
Scania before 13,3 ka BP or as a good swimmer arrived 
here during the Bplling interstadial (C14-12.4 ka BP). 
Recently horse bones from Allerpd interstadial had also 
been found in Scania but as yet they are not known 
from Denmark before Preboreal period (L iljegeren, 
E kström 1966: 139).

The end of Late Glacial -  Younger Dryas was marked 
in Central Europe by cooler, arctic climate with lower 
July temperature (~10°C) and humid conditions. Again 
aeolian processes and slope was activated. Tundra zone 
extent was much bigger than in the Aller0d, however 
park-tundra with birch survived in the west and park 
birch-pine tundra to open forest in the south. Fauna was 
arctic in the north and subarctic in the south (Berglund 
1987).

According to results received from various parts of 
Europe in the representation of plant and animal species 
can be established variability of environmental develop
ment and delay of temperature maximum from the south 
to the north (Kolstrup 1991: 5).

Settlement before maximum 
of last glaciation

During the beginning of Upper Pleniglacial (27 ka-20 
ka BP) the area south of the Sudeten and Carpathian 
Mountains chains were quite densely inhabited by Central 
European cultures with backed points (Eastern Gravet- 
tian). Numerous sites are also known from Upper Silesia 
and Cracow Upland as well as Alpine Foreland and 
Central Uplands. These sites can be roughly divided into 
three taxonomic units (Fig. 3): Perigordian and Pavlovian 
in western part of Central Europe, Kostienkian and Mol
davian in eastern part of Central Europe (Kozłowski 
1983: 67-81).

The most important tendencies in environmental con
ditions were changes of border between open landscape 
(steppe and tundra) and boreal forest zones shifted from 
Moravian Gate to the south Lower Austria (Otte 1980: 
176). However in several places from northern part of 
mountain chains, mainly in the valleys, where the mic
roclimatic conditions were enough good, the patches of



Fig. 3. Settlement of the Eastern Gravettian and Kostenkian (acc. to Kozłowski 1983; Otte 1980)
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forests rem ained even in the extremely cold phases (M a- 
deyska 1979: 26).

Eastern Gravettian groups inhabited frequently longer 
time the same camp sites with well constructed dwellings 
(mammoth bones, caves, etc.). Specialisation in hunting 
on reindeers, horses and mammoths gave opportunity to 
get enough food for long period settlement. As manife
station of good living conditions cam be even seen rich 
collections of art manifestation (human and animal fi
gurines) from numerous sites (Otte 1980: 181; Svoboda 
1994: 154).

Gravettian chronology established according to ra
diocarbon dating covered a period 27 to 20 ka BP with 
exception of Hungarian sites (Otte 1980: 179; Svoboda 
1994: 148). The youngest radiocarbon dating ca 17,4 ka 
BP of settlement of Kostienkian is known from Cracow 
Spadzista Street (Fig. 4) which, comparable only with 
some sites in Russian Plain (Kozłowski 1983: 76). It 
is difficult to evaluate such single C14 dates but mode 
of C14 dates from southern Poland is 20,89 ka BP and 
from Bohemia only 19,75 BP. In general archaeologists 
rather suppose that during ca 20 ka BP human settlement 
in southern Poland, Bohemia and Slovakia as well as 
southern Germany disappeared because severe climatic 
conditions (Chmielewski 1969; K ozłowski, Kozłowski 
1977: 306; G amble 1986: 205; H ahn 1988; V aloch 
1989).

J. Kozłowski (1983: 81) mentioned stratigraphic data 
from sites Mamutowa Cave, Piekary Ha near Cracow as 
well as Cracow Spadzista Street B in initial soil of upper 
loess, which should come from period of Upper Pleni- 
glacial, between 20-14 ka BP. Rare sites Stranska Skala 
IV, Brno Konevova Street and Velke Pavlovice included 
into Epigravettian received radiocarbon dating between 
18-14 ka BP (Svoboda 1994: 161). Short visits of 
hunter-gatherer groups were quite possible from palae- 
oecological point of view, however such finds are still 
very rare and they need further justification (Fig. 5).

According all collected data in period between 17- 
15,5 in Central Europe are no well dated traces of human 
settlement. Period between 20-13,5 ka BP show very 
scarce data of presence of archaeological sites around 
the Carpathians and Sudetes as well as to the north. 
Southern and south-eastern Europe was permanently in
habited (K ozłowski K ozłowski 1977: 305; Kozłowski 
1993; Gamble 1986: 205).

Settlement in Central Europe 
15-10 ka BP

Re-colonisation of Central Europe after last glaciation 
was done in two parallel directions, Highland (Mittel
gebirge) and Lowland zones with distinct palaeoecolo- 
gical conditions.

Highland zone

First re-colonisation of northern part of Central Europe 
started the most possibly ca 15-14 ka BP. According to 
recent taxonomic analysis can be established two important 
directions: from the west by Magdalenian and from the 
south by Epigravettian populations. The last one is known 
from Upper Pleniglacial period in Hungary and Austria.

Recently J. Svoboda classified as Epigravettian se
veral sites from Moravia, however some of them (Hra- 
nice, Zablati) had been previously described as Magda
lenian (Svoboda 1994: 155). The most important is the 
site Brno Konevova Street (now Videnska Street) which 
is dated by C14 ca 14,5 ka BP. The artefacts from the 
site, undoubtedly Epigravettian, have been found in upper 
part of younger loess as other rich Epigravettian site 
Stranska Skala IV, which is dated ca 17,7 and 18,2 ka 
BP (Svoboda 1994: 161). Epigravettian sites in Moravia 
have very few C14 dates and is difficult to establish 
their detail chronology, and time span. They reached 
only southern side of the Carpathian -  Sudeten Mountains. 
Moravian sites have also several common taxonomic at
tributes with Magdalenian and some of them were sub
sequently classified into both units (Svoboda 1987: 139).

Western direction of re-colonisation of Central European 
Upland is much better justified. Numerous C14 dating from 
southern Germany, Poland and Bohemia indicate mean age 
of first colonisation between 15-14 ka BP (mean dating) 
of the upland zone (Figs 6-7). First chronological frame
work of Magdalenian in Central Europe was established 
according to typological division of Magdalenian in France 
(Kozłowski 1971; K ozłowski, K ozłowski 1977). 
J. H ahn (1981) divided the Magdalenian in southern 
Germany into two groups after frequency of backed 
bladelets, backed points, end-scrapers, burins and perfo
rators. G.-C. W eniger (1982) proposed to establish chro
nological sequence of Magdalenian by presence/absence 
of „old faunal elements” (mammoth, wholly rhinoceros, 
cave lion, cave hyena, and cave bear), which disappeared 
during Late Glacial period. Such proposals were criticised 
from several reasons (E riksen 1991: 91).

Finally remains chronology of the Magdalenian in 
Central Europe which based on radiocarbon dating. Some 
sites like Hohler Fels, layer Ha, Schussenquelle, Mun- 
zingen, Spitzbubenhohle and Maszycka Cave are very 
old according to C14 dating, between 17 and 14 ka BP. 
These data are similar to C14 chronology of above 
mentioned Gravettian and Epigravettian sites in Southern 
Poland and Bohemia. Magdalenian character of the Ho
hler Fels Ila is problematical and it should be even late 
Gravettian (Eriksen 1991: 51). Similar way as Hranice, 
Zablati in Bohemia had been classified as Magdalenian 
and later as Epigravettian (Svoboda 1987: 1994).

Dispersal of the Magdalenian C14 dates is rather 
high but mean of these dates is located between 15 and 
14 ka BP. New radiocarbon datings obtained for animal
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Fig. 7. Settlement of the Magdalenian and Hamburgian technocomplexes (acc. to Burdukiewicz 1986) 
1 -  ice-sheet ca. 13 ka BP, 2 -  Magdalenian sites, 3 -  Hamburgian sites

bones from Maszycka Cave: Gd-8004: 35,5 ka ± 450 BP, 
Gd-8003: 32,9 ka ± 500 BP and Gd-8005: 29,7 ka ± 
450 BP and described as „unacceptable from archaeological 
point of view (S.K. K ozłowski et al. 1993: 121), make 
some bones twice older. It needs more detail explanation 
concerning chronology of faunal remains in Maszycka Cave.

Such chronology of the earliest Magdalenian sites 
in Central Europe fits well with age of so called Mag
dalenian III in France (Magdalénien à navettes — the 
most similar site La Garenne in France -  distance ca

1600 km). It looks possible that the earliest colonisation 
of Central European upland after last glaciation started 
15-14 ka BP, slightly before or during somewhat warmer 
climatic conditions of Epe interstadial. Single groups 
arrived very far to the east, up to southern Poland. During 
that time were tundra and steppe-tundra conditions with 
forest refuges in valleys.

Recent studies on Maszycka Cave raw materials in
dicate possible contacts with south-western Germany and 
western Ukraine (K ozłowski et al. 1993: 192). First



Magdalenian settlers in Central Europe during Epe In7 
terstadial had probably contact also with Gravettian or 
Epigravettian populations in southeastern Europe believes 
S.K. Kozłowski (1993: 193).

The Magdalenian colonisation of Central Europe was 
much more denser from the Bulling Interstadial, when 
climatic conditions were better. From that period can be 
mentioned ca 40 Magdalenian sites in southern Germany 
and 10 sites in southern Poland. In general Magdalenian 
settlement overlapped upland zone of Central Europe 
with except of few Magdalenian sites in north-western 
Germany, Belgium and Holland (Fig. 7). Magdalenian 
sites have been never found on the area covered by last 
inland ice sheet.

Lowland zone

Lowland zone was probably settled ca 2 ka later 
than the Highland, because palaeoecological conditions 
were there much worse. The first populations, which 
arrived to the Central European Plain are described as 
Hamburgian. Chronology of the Hamburgian sites was 
discussed longer time. Firstly it was supposed that Ham
burgian was already present in northern Germany 20 ka 
BP (R ust 1962). Later, it was shown that Hamburgian 
according to several C14 data as well palynological and 
stratigraphic evidence well fits to Bulling Interstadial 
(B urdukiewicz 1986; 1989; F ischer, Tauber 1986).

During last ten years we get new C14 data (Fig. 8). 
The most interesting is dating of Hamburgian site Slo- 
tseng from Denmark (AAR-906: 12,520 ± 190 BP -  
Holm 1996: 53) which indicates very early arrival of 
Hamburgian groups to northern Europe. Early radiocar
bon datings are known from all Hamburgian territory. 
It should be an indication of rapid colonisation of the 
Central European Plain during Bulling Interstadial. Si
milar, rapid colonisation of new territories after last 
glaciation can be observed in Great Britain, where it 
was done by Creswellian, unit very close to the Ham
burgian (Burdukiewicz 1986).

Hamburgian sites are mostly located near the limit 
of the maximal extent of last glaciation. It was probably 
connected with different landscapes of the old moraine 
zone (covered by park-tundra) and young moraine zone 
(covered by shrub-tundra; for details see Usinger 1978). 
The area of young moraines was previously rather poor 
but we have there now several new sites located quite far 
to the north -  in Denmark, and possibly southern Sweden 
(Larsson 1993; Holm 1996). Probably favourable cli
matic conditions enabled migrations of reindeer herds quite 
far to the north and Hamburgian hunters followed them. 
However it must be remembered that radiocarbon as 
well as other dating from Scandinavia are still very rare.

It was stressed several times that first colonisation 
of Highland and Lowland zones was done by different

taxonomic units: Magdalenian and Hamburgian. Recently 
is quite clear that Hamburgian originated from the Mag
dalenian (B urdukiewicz 1989: 197-205). Magdalenian 
III (a navettes) from first colonisation of Central Europe 
is rather different but Magdalenian IV is very similar to 
Hamburgian. The main difference between both units is 
rather negative -  a lack of backed bladelets in Hambur
gian. Other differences can be established according to 
variability and the quantity of diagnostic tools (Fig. 9).

First colonisation of northern part of Central Europe 
was done by hunter -  gatherers of Magdalenian origin. 
During a second part of the Upper Pleniglacial, together 
with a general climatic improvement, the growth of food 
supply, due to specialisation in the hunting techniques, 
resulted in a significant population growth of Magdale
nian communities (Rozoy 1988). The only way in which 
continuously growing communities with hunting-gathering 
economy can survive is an enlargement of settlement area.

The Hamburgian existed possibly no longer than 
Bplling Interstadial or Older Dryas. Its disappearance is 
controversial because several researchers believe that 
during cold period of Older Dryas Hamburgian groups 
went to the south (Kobusiewicz 1983). However there 
are several similarities with younger technocomplex with 
convex backed points. From palaeoecological point of 
view there was no reason to believe that Older Dryas 
was so cold that it was impossible to live in the Central 
European Plain. As it was shown above, Older Dryas was 
rather dry and short period and there was rather cultural 
change than „demographic crisis” (SCHILD 1984: 254).

During the Allerpd Interstadial Lowland zone was 
inhabited by populations of the Federmesser Groups 
(technocomplex with convex backed points) from north
ern France to central Poland. Their territory well fits to 
first birch-pine forests area after last glaciation. Northern 
Germany, Denmark and southern Sweden were inhabited 
by Brommian unit, which belongs to third technocomplex 
with tanged points (together with Ahrensburgian and Swi- 
derian), dated mostly to Younger Dryas period (Schild 
1984). Ahrensburgian and Swiderian lived in park-tundra 
with birch and park birch-pine tundra in the north to 
open forest in the south. The settlement of two younger 
technocomplexes was much denser in the Lowland zone 
and southern Scandinavia was also permanently inhabited.

Final remarks

Numerous palaeoecological and archaeological data of
fer possibility to study colonisation of new territories by 
hunter-gatherers after last glaciation. Cold climatic condi
tions during maximum of Vistulian glaciation (20-15 ka 
BP) influenced into deserting of large area of northern part 
of Central Europe. According all collected data in period 
between 17-15,5 ka BP in Central Europe are no well
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dated traces of human settlement. Period between 20- 
13,5 ka BP show very scar data of presence of archaeo
logical sites around the Carpathians and Sudetes as well 
as to the north.

From the Bplling Interstadial colonisation of Central 
Europe was much more denser, when climatic conditions 
were better. From that period the Magdalenian settlement 
overlapped upland zone and Hamburgian colonised the 
lowland zone of Central Europe. Since Allerpd Intersta
dial Federmesser and Brommian groups settled Central 
European Plain and the Southern Scandinavia. Feder
messer groups even expanded to the south, to uppland 
zone previously inhabited by Magdalenians. During Yo
unger Dryas period northern part of Central Europe was 
inhabited by technocomplex with tanged points (Ahrens- 
burgian and Swiderian).
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Ostatnia epoka lodowa a przerwa w osadnictwie 
w północnej części środkowej Europy

St re sz c z e n ie

Jednym z najciekawszych zagadnień w badaniach nad 
późnym glacjałem są zmiany zasięgu osadnictwa grup zbie- 
racko-łowieckich, silnie zaznaczone w materiałach archeologi
cznych. Ostatnie maksimum zimna około 20 ka BP spowo
dowało wyludnienie rozległych obszarów północnej Europy, 
sięgające znacznie dalej na południe, niż maksymalna pokrywa 
lądolodu bałtyckiego. Intensywne badania archeologiczne i 
paleoekologiczne pozwoliły określić dokładniej zasięg obsza
rów anekumeny, okres przerwy w osadnictwie i procesy po
nownej kolonizacji omawianego obszaru w późnym glacjale. 
Dość gęste osadnictwo technokompleksu graweckiego z lat 
27-22 ka BP ulega wprawdzie około 20 ka BP dużemu roz
rzedzeniu, ale nie następuje całkowity jego zanik. Dzięki no
wym badaniom kilku stanowisk z okolic Krakowa i Brna, 
datowanym na okres około 18 tys. lat temu można wykazać, 
że lokalnie osadnictwo przetrwało, czy raczej pojawiało się 
także podczas maksimum zimna. Stale zamieszkiwana była 
południowa część Europy.

Z najbliższych nam terenów systematycznie zamieszkiwa
nych należy wymienić południowo-zachodnią Ukrainę, gdzie 
rozwijały się kultury kostienkowska i mołodowska. Z kolei, 
na południu Moraw pojawiały się elementy epigraweckie. Im
porty surowców kamiennych wykazują częste kontakty ze

stanowiskami z okolic Krakowa, gdzie stanowiska epigrawec
kie datowane są w przedziale 23-17 ka BP. Zarówno na 
Morawach, jak i w południowej Polsce w tym czasie miała 
miejsce wielometrowa akumulacja lessu. Na podstawie prze
słanek stratygraficznych wymienia się pojedyncze ślady pene
tracji łowców paleolitycznych również później, podczas sedy
mentacji typowego lessu na stanowiskach w Piekarach i w 
Krakowie, ul. Spadzista.

Według uzyskanych dotąd danych, w północnej części 
Europy środkowej nie ma dobrze datowanych śladów osad
nictwa z okresu 17-15,5 ka BP. Z kolei, w okresie od 20 do 
13,5 ka BP ta część Europy pozostawała anekumeną penetro
waną sporadycznie od strony południowej lub południowo- 
wschodniej w strefie wyżynnej wokół Karpat i Sudetów.

Nowa kolonizacja strefy wyżyn środkowoeuropejskich 
wiąże się z technokompleksem magdaleńskim, który pojawił 
się około 18 ka BP w południowo-zachodniej Francji. Ludność 
magdaleńska stopniowo przesuwała się na wschód pasem wy
żynnym i pojawiła się prawdopodobnie około 15-16 ka BP 
w południowych Niemczech. W Polsce południowej najstarsze 
daty związane z osadnictwem magdaleńskim pochodzą z odo
sobnionego stanowiska Jaskinia Maszycka koło Krakowa: 
15,49 ± 0,31 BP i 14,25 ± 0,25 ka BP.

Początki nowej kolonizacji omawianego obszaru wiązały 
się przypuszczalnie z wędrówkami pojedynczych grup łowiec
kich z zachodu na wschód, niekiedy na znaczne odległości w 
okresie chłodnym, poprzedzającym interstadiał Bplling. Przy
kładowo odległość między Jaskinią Maszycka a najbliższym 
jej stanowiskiem magdaleńskim La Garenne we Francji wynosi 
około 1600 km. Ślady osadnictwa są jednak sporadyczne w 
tym okresie. Dopiero w interstadiale Bplling pojawiają się 
znacznie liczniejsze stanowiska magdaleńskie w strefie wyżyn 
środkowoeuropejskich (około 40 stanowisk w Niemczech i 10 
stanowisk w Polsce). Najdalej na północ technokompleks mag
daleński sięgał do środkowych Niemiec, Belgii i południowej 
Holandii.

W strefie niżowej środkowej Europy trwała znacznie dłuż
sza przerwa osadnicza, obejmująca kilka tysiącleci podczas 
maksymalnego zasięgu i wczesnych faz deglacjacji ostatniego 
zlodowacenia. W interstadiale Bplling pojawiła się ludność 
technokompleksu z jednozadziorcami i zasiedliła Niż Środko
woeuropejski od Holandii po zachodnią Polskę. Osadnictwo 
to reprezentuje około 120 stanowisk, głównie na terenach 
starych moren, często przy granicy maksymalnego zasięgu 
ostatniego lądolodu skandynawskiego. Pojedyncze stanowiska 
zostały wykryte również na terenach młodych moren, nawet 
dość daleko na północy, np. w środkowej Jutlandii, na wyspie 
Lolland i być może w Skanii. Jak wynika z przesłanek stra
tygraficznych z Holandii, osadnictwo hamburskie mogło prze
trwać również w starszym dryasie.

Z czasem osadnictwo ulega zagęszczeniu i z interstadiału 
Allerpd znanych jest około 200 stanowisk technokompleksu 
z tylczakami łukowymi, a z młodszego dryasu około 1100 
stanowisk technokompleksu z liściakami. W literaturze przed
miotu trwa spór czy mamy do czynienia z trzema kolejnymi 
falami osadnictwa, czy też są to przemiany kulturowe albo 
adaptacyjne, niezależnie od sukcesu demograficznego grup 
zbieracko-łowieckich na Niżu Środkowoeuropejskim w 
późnym glacjale. W każdym razie wahania klimatyczne w tym 
okresie miały bardzo duży wpływ na zasięg osadnictwa, jego 
trwałość oraz preferowane techniki produkcji narzędzi w za
leżności od rodzaju eksploatowanego środowiska.
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Absolute dating of the Polish Magdalenian

J a n u sz  K. K o z ł o w s k i, P a u l  B. P e t t it t

In geological sediments of the rockshelter in Zalas near Kraków eight layers contain traces of the prehistoric human occupation. 
Some of them yielded also animal remains. Three layers are radiocarbon dated. Analysis of data from Zalas and from other neighboring 
Late Palaeolithic sites proves the conformability of radiocarbon dating and the stratigraphy. Magdalenian re-colonization of the northern 
fringe of Central European Plain could be placed within three Late Glacial warmer periods: Prebolling, Bolling and Allerod, a bit 
later than the Pomeranian stadial to which B. van Vliet links the first wave of the Magdalenian colonization.

New dates for the Zalas rockshelter sequence

The sequence of Late Glacial sediments from the 
shelter at Zalas near Kraków was the first in the territory 
of the Kraków-Częstochowa Jurassic Plateau which con
tained a series of sediments with repeated episodes of 
Late Palaeolithic occupation (Bocheński et al. 1985). 
This sequence was published in 1985. Other caves, for 
example in the Sąspów Gorge (notably: the shelter above 
the Niedostępna Cave) contained sometimes several Late 
Glacial layers, but without any traces of occupation or 
radiocarbon determinations (Madeyska 1988; Madey- 
ska, S.K. Kozłowski 1995).

The late glacial sequence at Zalas is made up of the 
following series of sediments:

a) a clay-humus layer (1) containing Neolithic arte
facts,

b) limestone debris with traces of white weathering 
(2) corresponding, probably, to the Early Holocene,

c) an upper sandy-humic intercalation (3 and 3a) 
which contained remains of Final Palaeolithic occupation,

d) a clay-humic layer (4) with an underlying limestone 
debris level. It contained a Final Palaeolithic hearth dated 
to the Allerod interstadial (the radiocarbon date of 11.500 
± 400, GrN-8519),

e) a series of sandy layers (6, 7, 9) separated by a 
rubble sheet (8). The top of this series was cut by small 
cracks filled with carbonate precipitations. Two sandy 
layers, namely layer 7 and 9 had very similar minera
lógica! and petrographical characteristics (among others: 
a similar grain size and heavy minerals compositions). 
These two layers contained lithics which formed a con
centration of 554 artefacts, measuring 4 x 3 m. The 
major technological groups structure indicates that this 
was a small workshop where blades had been obtained 
from five cores. A bone fragment of Vulpes vulpes from 
the lower portion of layer 7 was dated using the AMS

radiocarbon method to 12.530 ±110 years B.P. at Oxford 
(OxA-6591).

f) a rubble sheet (10) made up of small pieces of 
sharp-edged, slightly rounded, debris. This level contai
ned very few artefacts.

g) a lower layer of clayey sand (11) with scattered 
lithics (107 artefacts) -  similar to the specimens in layers 
7 and 9. This was, too a workshop where blanks and 
flakes were obtained from four cores. Using the AMS 
radiocarbon method the layer provided a date of 12.820 
± 80 (OxA-6625) on a bone of Lepus cf. timidus.

h) lower layers of loamy sands (11a) and clay with 
limestone debris (12) have not provided any archaeolo
gical or palaeontological finds (Figs 1-2).

Recent determinations for the sandy series (layers 
7/9 and 11) are consistent with the stratigraphical position 
of the samples. The dates demonstrate that the series 
formed during the Bolling Interstadial (13.000-12.000 
years B.P.). This dating is not in agreement with initial 
suppositions formed on the basis of faunal composition 
of small mammals and birds from these layers, which 
placed the development of the first sandy layers at Dryas I 
or Dryas II.

This chronological position is also corroborated by 
the upper chronological boundary which is the Allerod 
date of layer 4, and -  on the other hand -  the presence 
of the species that are indicative of cold climate such 
as Dicrostonyx gulielmi and Microtus gregalis. These 
species are accompanied by steppe species such as Cri- 
cetus cricetus, Cricetulus migratorius and Ochotona pu- 
silla. Similarly, the bird composition suggests open land
scape with clusters of trees and brushwood (Lagopus 
lagopus, Asio cf. otus, Falco cf. tinnunculus). Climatic 
requirements of small mammals allow us to estimate the 
average July temperature at about 11°C, whereas it is 
slightly higher for birds namely from 12° to 15°C.

Because no cave site has so far yielded fauna that 
can be unquestionably dated to the Bolling we can try



Fig. 1. Zalas rockshelter, locus I. Longitudinal western section (acc. to B o c h e ń sk i et al. 1985) 
Numbers refers to the stratigraphic description in the text

Fig. 2. Zals rockshelter, locus I. Longitudinal eastern section (acc. to Bocheński et al. 1985) 
Numbers refers to the stratigraphic description in the text

to compare climatic conditions during the sedimentation 
of layers 7 to 11 with the conditions reconstructed on 
the basis of palynological data. It should be stressed that 
the number of well-dated palynological profiles, that 
would represent the Bölling interstadial, is small in sout
hern Poland (Fig. 3). Generally, palaeobotanical recon
structions suggest that the territories of southern Polish 
plateaus were a landscape of open birch and pine forest 
with aspen and larch (Madeyska, Kozłowski 1995: 
110).

On the other hand, the pollen profiles from the Bölling 
Interstadial in the Kraków-Częstochowa Plateau have 
shown damp tundra patches preserved especially in bogs 
(e.g. Wolbrom: Latałowa, Nalepka 1987; Podłężówka: 
Nalepka 1994). The existence of wet tundra in the

territory of the Kraków-Czpstochovva Plateau accounts 
adequately for the presence of species of tundra rodents 
in layers 7 to 11 of the Zalas rockshelter, also the species 
whose habitat are riverine zones and bogs: rodents (Ar
vícola terrestris, Microtus oeconomus) as well as birds. 
At the same time, the open forest not far away from 
Zalas site accounts for the presence of some birds and 
remains of Capreolus capreolus in layer 7 which had 
been probably brought there by men.

If we take into consideration the specific conditions 
that existed in the Kraków-Czqstochowa Plateau during 
the Bolling Interstadial then we can say that there is no 
significant disagreement between the AMS radiocarbon 
dates and the stratigraphical context from which those 
dates have been obtained.
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Fig. 3. Vegetational zones during Bolling Interstadial in Po
land (acc. to M a d e y sk a  and K o z ł o w s k i 1995)

1 -  park tundra with birch, 2 -  open birch forest with aspen and 
heliophytes, 3 -  open mixed forest with birch, aspen, larch, pine, 
with heliophytes and patches of tundra, 4 -  tundra with some trees, 

5 -  situation of the Zalas rockshelter

Archaeological implications of the AMS 
datings for the sandy layers 

of the Zalas rockshelter

The flint processing workshops discovered in layers 
7/9 and 11 in the Zalas rockshelter demonstrate close 
affinity in respect of technology to the large complex 
of Magdalenian workshops situated at the locality of 
Brzoskwinia, six kilometres away from the rockshelter 
(Dagnan-Ginter et al. 1976; Drobniewicz et al. 1978; 
J.K Kozłowski 1990; Sobczyk 1992). This complex is, 
in all likelihood, the largest cluster of Magdalenian wor
kshops located to the east of the Oder and comparable 
to the Magdalenian workshops in eastern Germany 
(Groitzch: Hanitsch 1972). The workshops at Brzosk
winia are located within the network of polygons of ice 
wedges. The majority of artefacts were discovered within 
the filling of the ice wedges (Fig. 4). The largest wor
kshops from Brzoskwinia yielded up to 20.000 artefacts. 
The filling of the ice wedges is sandy, with the mine- 
ralogical and grain structure resembling that from the 
sandy layers 7/9 at Zalas. For this reason hypothesis has 
been put forward that the sites at Zalas and at Brzoskwinia 
were contemporaneous (Muszyński 1985). B. van Vliet 
in 1988 investigated the ice wedges from Brzoskwinia

and came to a conclusion that two generations ofTce- 
wedges of mixed, sand-ice-type were present. The older 
generation, with Magdalenian artefacts, would corre
spond to the Pomeranian stadial (15-14 Kyr B.P.), whe
reas the younger ice-wedges would correspond to the 
period between the Prebölling and the Bölling Interstadial; 
the initial illuviation corresponding to the Boreal lessive 
type soil took place during the latter period (i.e. the 
Bölling Interstadial). B. van Vliet estimates the age of the 
second generation ice-edges to be about 13.500 years B.P.

It has been unquestionably established that the wor
kshops at Brzoskwinia represent the second phase of 
Magdalenian expansion to Central Europe, subsequent 
to the first phase described as Magdalenian ä navettes. 
The age of the first Magdalenian wave is determined by 
the radiocarbon dates from the Maszycka Cave (15.490 
± 310, Ly-2454 and 14.250 ±240, Ly-2453: J.K. Koz
łowski 1990; Allain et al. 1985) which place it at the 
Prebölling or the Epe Interstadial (S.K. Kozłowski 
1995). Consistently with the assumption proposed by B. 
van Vliet the second Magdalenian wave in Southern 
Poland should take place before Dryas I, then southern 
Polish workshops would be earlier than the Magdalenian 
sites in Moravia and Bohemia. According to radiocarbon 
dates the Magdalenian in Bohemia and Moravia is not 
older that the Bölling Interstadial. Most probably the 
products of the workshops in the region of Brzoskwinia 
were supplied first of all to Moravian sites (Byci Skala 
Cave, Ochozska, Balcarova). On Moravian sites not only 
Jurassic flint from Southern Poland occurs but also lithic 
tool types such as convex backed bladelets appear that 
are analogous to the specimens from Brzoskwinia wor
kshops (J.K. Kozłowski 1990).

The dates for the sandy series in the rockshelter at 
Zalas compel us to verify B. van Vliets view that the 
older generation of ice-wedges from Brzoskwinia come 
from the Pomeranian stadial. In all likelihood, these 
wedges formed only during Dryas I, and their sandy 
filling with Magdalenian artefacts accumulated only du
ring the Bölling Interstadial. If this hypothesis is accepted 
then the various stages of the Magdalenian re-coloniza
tion of the northern fringe of the Central European 
Plateaus could be placed within three Late Glacial warmer 
episodes:

a) the Prebölling (or the Epe Interstadial) -  the ex
pansion of the Magdalenian ä navettes of the type rep
resented in the Maszycka Cave (S. K. Kozłowski 1996),

b) the Bölling Interstadial -  the appearance of the 
workshop facies from Brzoskwinia affiliated with the 
Moravian and -  possibly -  also the Bohemian group. 
At the end of the Bölling direct intrusions can be expected 
from the Thuringian group (the Klementowice-Kolonia 
facies with links with the Nebra group: Jastrzębski, 
Libera 1984),
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Fig. 4. Brzoskwinia near Cracow. Lithostratigraphic section 
and position of ice-wedges with chronological attribution pro

posed by B. van Vliet in 1988

c) the Allerod -  the appearance of the Grzybowa 
Góra facies, which displays affiliations with the Thurin- 
gian group of Oelknitz. At Mosty 13 site this facies is 
dated to the middle of the Allerod (11.290 ± 880: Cyrek 
1986). A satellite camp in the Krucza Skała rockshelter 
near Kroczyce (Cyrek 1992) has been radiocarbon dated 
to the same period.

Thus, the thesis about consecutive waves of the Mag- 
dalenian reaching the northern part of Central Europe is 
confirmed (J.K. Kozłowski, S.K. Kozłowski 1996; Ma- 
deyska, S.K. Kozłowski 1995: 115). At the same time 
the waves of Magdalenian expansion are better placed 
within the palaeoenvironmental context.
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Datowanie absolutne kultury magdaleńskiej 
w Polsce

S tre sz c z e n ie

W nawarstwieniach schroniska Zalas pod Krakowem wy
różniono serię ośmiu późnopaleolitycznych epizodów sedy
mentacyjnych. W ich ramach rozróżniono trzynaście warstw,

z czego osiem zawierało ślady pobytu ludzi. W warstwie 1 
wyróżniono wyroby neolityczne. W warstwach 3 i 3a stwier
dzono występowanie osadnictwa późnopaleolitycznego. 
W warstwie 4 wystąpiło ognisko datowane radiowęglowo na 
okres alleródzki (11.500 ± 400 GrN-8519). W warstwach 7 
i 9 natrafiono na pracownię krzemieniarską o wymiarach ok. 
3 m X 4 m, w której produkowano wióry. Spąg warstwy 7 
dostarczył daty akceleratorowej (AMS) 12.530 ± 110 BP (OxA- 
6591). W warstwie 10 zalegało nieco bliżej nieokreślonych 
wyrobów krzemiennych, zaś w warstwie 11 spoczywały luźno 
rozrzucone zabytki zbliżone do okazów z warstw 7 i 9 z datą 
AMS 12.820 ± 80 BP (OxA-6625). Analiza skomplikowanych 
specyficznych warunków środowiskowych, jakie panowały na 
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w bollingu, wykazuje 
zgodność dat radiowęglowych z kontekstem stratygraficznym. 
Wyroby krzemienne z warstw 7, 9 i 11 zdradzają bliskie 
pokrewieństwo z wyrobami z pobliskiego stanowiska pracow
nianego kultury magdaleńskiej z Brzoskwini. Daty ze schro
niska Zalas zmuszają do weryfikacji poglądu B. van Vlieta, 
że starszą generację osadnictwa magdaleńskiego datować na
leży na stadia! pomorski. Tak więc kolejne etapy rekolonizacji 
magdaleńskiej na północnej krawędzi Wyżyny Środkowoeu
ropejskiej umieścić należy w ciągu trwania trzech ciepłych 
epizodów późnoglacjalnych: prebólling, boiling i allerod. Po
twierdza to tezę o istnieniu kolejnych fal ludności magdaleń
skiej napływających na tereny północnej części Europy Środ
kowej, które jednak miały miejsce później niż sądzono. 
Jednocześnie badania w Zalasie pozwalają bardziej precyzyjnie 
umieścić ekspansję magdaleńską w kontekście paleogeografi- 
cznym.





Fontes Archaeologici i Posnanienses 
Vol. 39 Poznań 2001

Losy cyklu mazowszańskiego: nowe dane i nowe pytania

Z o fia  S u l g o s t o w s k a

Destiny of the Mazovian cycle: new data and new questions

The theory about migration of the Final Palaeolithic Mazovian groups following the Pleistocene environment is revisited. New 
data: floral and faunal remains, C14 measurments from recently excavated sites in NE Paland, Latvia, Estonia and northern Russia 
territories regarded as refugial show forest exploitation dated to Preboreal and Boreal. New question is: how ancient are contacts of 
the Mazovian groups recorded in Latvia and northern Russia with those contemporaneous, diverse settlement reflected in specific raw 
material processing technology.

Wstęp

Cykl mazowszański znany również jako kultura świ
derska jest badany od ponad 60 lat (Sawicki 1933-36; 
Krukowski 1939-48). Pomimo wzbogacania źródeł któ
re ustaliły chronologię, relacje przestrzenne i wewnętrzną 
strukturę stanowisk, pewne aktywności gospodarcze, losy 
tego ugrupowania są nadal dyskutowane. Ponad tysiąc 
stanowisk zadokumentowanych na obszarach pomiędzy 
Odrą, Dźwiną a Dnieprem (K rukowski 1948; R iman- 
tiene 1971; Schild 1975; Z alizniak 1989) istniało w 
świetle dat C14 w okresie młodszego dryasu do począt
ków preborealu, kiedy to zostały zastąpione przez sta
nowiska mezolityczne (Schild 1996).

Zanik osadnictwa mazowszańskiego w Polsce cen
tralnej z nastaniem ocieplenia holoceńskiego wyjaśniano 
jego migracją na tereny gdzie warunki klimatyczne umo
żliwiały przeżycie reniferów, których łowiectwo jest 
przyjmowane za podstawę ekonomiczną tych grup, aż 
do borealu. Pojedyncze znaleziska wyrobów z kości re
nifera w poziomach tak datowanych palynologicznie 
(Gross 1939) stanowiły podstawę tego twierdzenia. Li
ściaki, nawiązujące poprzez łuskanie spodu trzonka, tra
ktowano jako potwierdzenie genezy mazowszański ej ta
kich kultur jak Kunda i Butovo (Voievodski 1952) oraz 
kultur na rozległych obszarach Niżu Wschodnioeuropej
skiego.

Polska północo-wschodnia i tereny leżące dalej na 
wschód i północ miały ilustrować zachowawczość zmian 
środowiska i stanowić cel migracji. Teoria ta, wysoce

zdroworozsądkowa, była powszechnie uznawana (C hmie
lewski 1965: 20; S.K. Kozłowski 1967: 243; J.K. Koz
łowski, S.K. Kozłowski 1975: 126; 1977: 209; Schild 
1975: 334-335; Kolcov 1977: 206) kiedy obszar Polski 
NE był białą plamą w badanich archeologicznych i przy
rodniczych a choć jest nadal prezentowana, to wymaga 
rewizji jak wykazują badania wykopaliskowe torfowych 
stanowisk mezolitycznych na Pojezierzu, na Niżu Wscho-

Ryc. 1. Położenie stanowisk o tradycji paleolitycznej liścia- 
kowej (1), narwiańskiej (2) i wschodniej (3)

1 -  Tlokowo, 2 -  Lajty, 3 -  Dudka, 4 -  Miluki, 5 -  Salaspils-Laukskola, 
6 -  Pulli, 7 -  Zwejnieki, 8 -  Sulgalis, 9 -  Iwancow Bor, 10 -  Podoi, 
Baranowa Góra, 11 -  Maryno, 12 -  Pieszczanica, Popowo, 13 -  Oleni 

Ostrów



Daty BP

as/wczesny preboreal) i wczesnego mezolitu (preboreal i bo
real) z Polski, Łotwy, Estonii i północy Niżu Wschodnioeu

ropejskiego
a -  stanowiska cyklu mazowszańskiego (kultura świderska), b -  sta
nowiska cyklu narwiańskiego (kultura komornicka), c -  stanowiska 

kompleksu wschodniego (m.in. kultura Kunda)
1, 2 -  Całowanie poziom V, 3 -  Całowanie poz. Via, 4 -  Łykowo, 
5 -  Rydno kopalnia 1/77, 6 -  Kochlew, 7 -  Wojnowo II, 8 -  Całowanie 
poz. VIb, 9 -  Wojnowo II, 10-11 -  Całowanie poz. VIb, 12 -  Oleni 
Ostrów grób 100, 13 -  Pieszczanica, grób, 14 -  Wojnowo II, 15 -  
Rydno, kopalnia III/79, 16 -  Całowanie poz. VIb, 17 -  Popowo grób 
IX, 18 -  Całowanie poz. VIb, 19, 20 -  Pulli, 21 -  Sulgalis, 22 -  
Chwalim 1, 23 -  Popowo grób III, 24 -  Całowanie poz. Ha, 25 -  
Chwalim 1, 26 -  Popowo grób I, 27, 37, 39 42 -  Łajty, 28 -  Całowanie 
poz. 9b, 30 -  Chwalim 1, 31 32, 33 -  Całowanie poz. llb, 34, 35 
-  Pulli, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46 -  Całowanie poz. llb, 45 -  
Całowanie poz. 1 ld, 47 -  Całowanie poziomy VII/VIII, 48 -Zwejnieki 
grób 305, 49 -  Witów 21 ( S c h i l d  1996 oraz: O s z i b k i n a  1994, L .  

J a a n i t s , K. J a a n it s  1975, L o ż e  1988, Z a g o r s k a  1996)

dnioeuropejskim oraz daty dawniej pozyskanych zespo
łów, m.in. z Oleniego Ostrowa. Położenie dyskutowanych 
stanowisk oraz zestaw analizowanych dat C14 przedsta
wiają ryc. 1 i 2.

Przegląd źródeł

Wielosezonowe badania stanowisk mezolitycznych z 
zachowanym materiałem pozwalającym na rekonstrukcje 
środowiska to: Dudka (GumiŃski, FlEDORCZUK 1988; 
Gumiński 1995; Fiedorczuk 1995), Łajty (Sulgosto
wska 1996), Miłuki (Brzozowski, S iemaszko 1996) i 
Tłokowo. Wszystkie dane dotyczące omawianych stano
wisk pochodzą z cytowanych opracowań badaczy. Na 
stanowiskach tych stwierdzono intensywne osadnictwo

związane z cyklem narwiańskim od preborealu (Łajty), 
preborealu(?) i borealu (Dudka) oraz z kulturą Kunda 
w Miłukach (preboreal/boreal) i w Tłokowie (boreal). 
Prezentują one zróżnicowaną, sezonową eksploatację śro
dowiska: Dudka i Tłokowo nastawione są na sezonowe 
rybołóstwo z udziałem łowiectwa, natomiast Łajty to 
obozowisko łowieckie.

Dobre zachowanie kości przepalonych i nieprzepa- 
lonych dostarczyło statystycznie wiarygodnych zespołów 
fauny leśnej: jeleń, sarna, ponadto dzik i koń w Dudce, 
Łajtach a w Dudce również pies. Renifer jest nieobecny 
w szczątkach. Oprócz łowiectwa i rybołóstwa stwierdzo
no udział diety roślinnej: zbieractwo orzechów laskowych 
w Dudce oraz bulwek jadalnych w Łajtach i w Tłokowie.

Rezultaty te zmieniające dotychczasowy obraz tej 
części Polski i wykazujące już od preborealu mezolity- 
czne osadnictwo a w borealu współwystępowanie dwóch 
jednostek taksonomicznych o odmiennej genezie (cykl 
narwiański = kultura komornicka oraz kultura Kunda) 
skłoniły mnie do analizy źródeł na obszarach dalej na 
wschód, w poszukiwaniu refugium dla plejstoceńskiej 
flory, renifera oraz zachowawczych grup mazowszań- 
skich.

Podstawą rozróżnienia omawianych dalej jednostek: 
cyklu mazowszańskiego i zespołów wschodnich (kultura 
Kunda i Wieretie) jest technologia obróbki surowców 
krzemiennych, a nie pojedyncze, wyrwane z kontekstu 
wytwory. Zespoły mazowszańskie i wschodnie cechuje 
odmienna technologia obróbki (Schild 1964). Oba ugru- 
powanią nastawione są na pozyskiwanie wiórów do pro
dukcji narzędzi: ostrzy, drapaczy, rylców, przekłuwaczy. 
Wióry uzyskiwane w cyklu mazowszańskim z rdzeni 
dwupiętowych, poprzedzonych etapami praobłupni i ob- 
łupni są słabo podgięte w profilu, o proporcjach dł.; 
szer. 1: 3-4 (Sulgostowska 1989: 87). Wióry kundajskie 
uzyskiwane z rdzeni jednopiętowych są podgięte i zbież
ne na wierzchołku. Charakterystyczne jest używanie ce
lowo łamanych wiórów jako wkładek do narzędzi ko
ścianych w tym drobnych regularnych wiórków 
uzyskiwanych techniką naciskową. Technika ta jest wy
soce ekonomiczna i umożliwia długotrwałą ekspoatacje 
rdzenia od dużych wiórów do mikrowiórków. Jest to 
ważne w Karelii, Estonii i na Łotwie pozbawionych 
dobrych surowców i ma istotny wpływ na oszczędną 
lub rozrzutną gospodarkę surowcem oraz na morfologię 
narzędzi (Sulgostowska 1989: 88). Trudno porówny
wać inwentarze kościane prawie nieznane z mazowianu 
a wyjątkowo bogate i dobrze zachowane na stanowiskach 
wschodnich.

Z Litwy brak nowych danych przyrodniczych nato
miast daty z Łotwy: stanowiska Sulgalis (Loże 1988) 
i Zwejnieki grób 305 potwierdzają obecność mezolity
cznych stanowisk kundajskich w preborealu i borealu. 
W Estonii Pulli uznawane jest za preborealne (Jaanits L., 
Jaanits K. 1975), choć jego homogeniczność wzbudza



wątpliwości (Więckowska 1997). Przegląd ten wykazu
je, iż na obszarach Łotwy i Estonii istniały stanowiska 
kundajskie w preborealu i borealu eksploatujące faunę 
leśną (łoś i bóbr).

Na północny-wschód, w rejonie jeziora Onega i rzeki 
Suchony położone są datowane 0 4  cmentarzyska Oleni 
Ostrów i Popowo, czy pochówek z Pieszczanicy. Popowo 
i Pieszczanica w rejonie jez. Łacza (Ośibkina 1994) 
prezentują złożony rytuał pogrzebowy: groby szkieletowe 
(10 w Popowie), całe szkielety lub ich części, z towa
rzyszącymi im konstrukcjami, jamami i ogniskami zwią
zanymi z rytuałem pogrzebowym, z użyciem ochry i 
białego barwnika (Pieszczanica), wyposażone w wyroby 
krzemienne i kamienne oraz wyroby z kości i kości

zwierzęce. Pewne elementy rytuału pogrzebowego z Pie
szczanicy są podobne jak na cmentarzysku mezolitycz- 
nym w Mszanie (Marciniak 1993). Daty C14 sytuują 
Popowo między 9730 ± 110 BP (grób IX) a 5430 ± 150 
BP (grób II; Ośibkina 1994: tabl. 2). Pochówek z Pie
szczanicy jest najstarszy: 9890 ± 220 BP, GIN 4858 
(Ośibkina 1994: 55, 57).

Pochówki te znajdują analogie na cmentarzysku na 
Olenim Ostrowie (południowej Wyspie Jeleniej) na jez. 
Onega w Karelii, które ma szczególne znaczenie dla 
prahistorii i tego opracowania, poświęcę mu więc szcze
gólną uwagę. Cmentarzysko, gdzie z ok. 400 rozkopano 
i przeanalizowano 170 bogatych w większości zespołów 
grobowych, badane przez W. I. Rawdonikasa w latach
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Ryc. 3. Oleni Ostrów, Karelia. Elementy wyposażenia grobu 100 (1-3, 5-7) i grobu 118a (4)
1 -  sztylet krzemienny z wkładkami kościanymi, 2, 3 -  wkładki w pęczku strzał, 3, 4 -  pęczki strzał z oprawami kościanymi, 5 -7  -  wyroby

krzemienne (1, 3, 4 wg N.N. Guriny 1956)



1936-1938 a opublikowane (Gurina 1956) w wyczer
pującej monografii uchodziło za neolityczne (III-II tys. 
p.n.e.). Ranga jego wzrosła kiedy ponad 20 dat C14 
szkieletów, z laboratoriów w Moskwie oraz Oxfordzie 
ustaliły jego mezolityczny wiek (VI-V tys. p.n.e.), choć 
najstarszy grób nr 100 pochodzi z VIII tys. Cmentarzyska 
mezolityczne wielopochówkowe są jedynym źródłem do 
rekonstrukcji struktur społecznych (pochówki pojedyncze, 
podwójne i potrójne, różnorodność konstrukcji i wyposa
żenia grobów), genezy osadnictwa na podstawie cech antro
pologicznych populacji. Wyposażenie ilustmje zaawanso
waną technologię obróbki surowców kamiennych: łupku 
(gładzenie noży o grub. 3 mm), kwarcu, krzemienia oraz 
organicznych: kości, rogu, z których wykonywano za
równo przedmioty codziennego użytku, jak i sztuki: ozdo
by -  naszyjniki, plastykę figuralną -  rzeźby antropo- 
i zoomorficzne. Cmentarzysko było użytkowane sele
ktywnie, biorąc pod uwagę 400 pochówków na ok. 1000 
lat, korzystała z niego nie cała zapewne populacja.

Z racji unikatowości pochówku 100: najstarszego 
(9100 ± 80 BP: GIN 4836), najbogatszego (7% inwe
ntarza cmentarzyska) i o szczególnie złożonym rytuale, 
(mężczyzna silnej budowy maturas [?] bez głowy, w 
postawie półstojącej [Gurina 1956: tabl. 50, 50a; STOL- 
jar 1995]) analizowałam jego wyposażenie a szczególnie 
inwentarz krzemienny pod kątem jego związków z te
chnologią mazowszańską, uznając iż grób ten może być 
kluczem do poznania relacji przyrodniczych i kulturo
wych przełomu plejstocen/holocen.

W grobie stwierdziłam 22 okazy, z 5 różnych ma
kroskopowo odmian krzemienia przy braku w rejonie 
dobrych surowców (Gurina 1956: 91). Technologia eks
ploatacji rdzeni jednopiętowych, które przechodziły przez 
stadium zaprawy (ryc. 3: 5) do pozyskiwania wiórów o 
proporcjach 1: 5-6, z wyrazistymi sęczkami, piętkami 
zaprawianymi, nie punktowymi, trójkątnych w przekroju 
o zbieżnych krawędziach o dług. do 102, szer. 20 i grub. 
7 mm. Widoczne są formy pośrednie do mikrowiórków 
(o szer. do 10, grub. 1-3 mm) pochodzących zapewne 
z eksploatacji rdzeni w stadium końcowym. Połamane 
fragmenty wiórków są wkładkami w kościaną oprawę 
ornamentowanego sztyletu (ryc. 3: 1), natomiast z sied
miu wiórków ujawnionych przeze mnie w monolicie 
liściaków część jest łuskana półtylcowo (ryc. 3: 2, 7). 
Ich funkcja w kołczanie z liściakami to prawdopodobnie 
dodatkowe wkładki w oprawach z kości (razem z liścia
kami?) lub samodzielnie jak w grobie 90. Liściaki z gr. 
100 są dwukątowe, wyjątkowo jednorodne w porównaniu 
z inwentarzami z innych grobów, ale różnią się propo
rcjami, łuskaniem trzonków i wierzchołków oraz roz
miarami (Gurina 1956: ryc. 54), co potwierdza dość 
szerokie standardy metryczne. Choć grób ten odbiega 
technologicznie od tradycji mazowszańskiej to potwier
dza znajomość liściaków nawiązujących do mazowszań- 
skich i im współczesnych.

Zespoły grobowe z tego cmentarzyska są istotne dla 
poznania zasad zachowywania wyrobów na osadach, po
święcę więc im więcej uwagi, czekają one bowiem na 
pełne wykorzystanie swej niedocenionej wartości 
źródłowej przy współpracy z archeozoologiem i traseo- 
logiem.

Rozpatrując liściaki uchodzące za wyznacznik kul
turowy i chronologiczny należy podkreślić odmienność 
ich półsurowca, natomiast związki morfologiczne z li
ściakami mazowszańskimi (proporcje, proporcje trzonka, 
łuskanie) powinny być przedmiotem odrębnego studium, 
zważywszy reprezentatywność zbioru: 100 okazów w 21 
= 12% pochówków (33 groby są bez wyposażenia). 
Liściaki są więc elementem wyjątkowym, ale wraz z 
wkładkami z łamanych celowo wiórków przewyższają 
pojedyncze drapacze i rylce (Gurina 1956: 111). Próba 
korelacji z płcią w sytuacji kiedy tylko 15 szkieletów 
jest określonych (Gurina 1956: 418) nie jest wiarygodna 
statystycznie. Liściaki znaleziono w grobach kobiet (2 
określenia pewne -  nr 118 i 97 oraz 2 wątpliwe -  nr 
64 i 2), przeważnie jednak w grobach mężczyzn dojrza
łych -  10 (59, 73, 76a, 85, 100, 108, 113, 120, 133 i 
145). Liczba liściaków waha się od 1 do 3 w 76% 
pochówków poprzez 6 (gr. 113), 10 (gr. 85 i 118a), 16 
(gr. 100) do 23 w grobie 45. Najbogatsze groby sugerują, 
iż w kołczanie łowcy, znajdowanym w rejonie piersi, 
bioder czy kolan, było kilkanaście strzał. Jest to zgodne 
z 21 zbrojnikami w grobie z Janisławic oraz stanowiskami 
łowieckimi, gdzie potwierdzony jest deszcz strzał (Brat- 
lund 1991). Liczba ta informuje jak nikły procent li
ściaków odnajdujemy w osadach. Podobną informacją 
jest znaczny udział wyrobów z surowców organicznych 
w istrumentarium, bardziej pracochłonnych od wyrobów 
kamiennych. W grobie 45 są 33 ostrza kościane, 23 
groty i 10 wiórków, a są groby wyłącznie z ostrzami z 
kości (grób 90). Stanowisko borealne Veretie I w basenie 
Suchony dostarczyło 226 ostrzy kościanych, 60 drew
nianych i 12 krzemiennych (Ośibkina 1993: 325). Stan 
zachowania liściaków, zarówno całych jak i fragmentów 
jest taki jak na stanowiskach podomowych gdzie wyjaś
nieniem jest zużycie ich w łowach (Tomaszewski 1999).

W grobie 45 na 23 okazy tylko 4 są całe. Występują 
tylko doły trzonków do 1,5 cm (groby 85, 113) lub tylko 
z ułamanymi wierzchołkami bez śladów typowego im- 
paktu. Jeśli uznać, iż były łamane celowo -  rytualnie, 
to brak składanek wskazuje, iż nie działo się to nad 
grobem. Analiza traseologiczna liściaków z grobu 85 
ujawniła ślady ich używania.

Zespoły grobowe szybko zużywanych wyrobów we
ryfikują hipotezy o ich znaczeniu jako wyznaczników 
chronologicznych czy kulturowych. Oleni Ostrów, gdzie 
grupy wytworów, w tym liściaki, są użytkowane przez 
3000 lat: od najstarszego pochówku 100 do 73 (6960 ± 
100 BP: GIN 4841), stwarza możliwość śledzenia różnic 
morfologicznych. Mnie zainteresowała koegzystencja
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Ryc. 4. Łajty woj. podlaskie i Oleili Ostrów, Karelia. Wyroby krzemienne 

1 -  Łajty, 2 -  Oleni Ostrów, grób 113, 3-7 -  Oleni Ostrów, grób 47 (3-7 wg N.N. G u r in y  1956)

form dwukątowych i trzpieniowatych współwystępują
cych w krzemienicach mazowszańskich oraz wyjaśnienie 
ich odmienności. Istotną informacją odnotowaną na ma
teriałach z Oleniego Ostrowa (Schild 1975: 322) była 
zależność formy liściaków od ich oprawy: w grobie 100 
liściakom dwukątowym towarzyszyły oprawy proste a 
w grobie 118a małe, wyjątkowo jednorodne liściaki z 
kwarcytu, (rzadkość na stanowisku) były w oprawach z 
zadziorami (ryc. 3: 3-4). W grobach z wyposażeniem 
powyżej 10 liściaków odnotowano: tylko liściaki dwu- 
kątowe w grobie 100 i prawdopodobnie 85 lub złożony 
typologicznie zestaw w grobie 47, gdzie obok dwuką
towych i trzpieniowatych, nawiązujących proporcjami 
do mazowszańskich, wystąpił typ proporcjami i krótko

ścią trzonka zbliżony do liściaków tzw. postświderskich 
(ryc. 4: 3-7). Korelacja opraw gładkich lub z zadziorami 
z formą liściaka nie zawsze bywa tak oczywista, jak w 
grobach 100 i 118a. W grobie 45, gdzie jest tylko 1 
okaz trzpieniowaty oprawy są głównie z zadziorami (Gu- 
rina 1956: ryc. 43, 45, 55, 56, tabl. 22, 22a).

Analizując przewagę form dwukątowych nad trzpie- 
niowatymi warto odnotować większą łamliwość trzpie
niowatych. Przebadałam 133 okazy głównie z krzemienie 
Nobla oraz z Rudni i Tutowicz (Sulgostowska 1989). 
Rozpatrywano liściaki dwukątowe (80 szt.) i trzpienio- 
wate (53 szt.) w kategoriach: całe (103 szt.) i bez trzonka 
lub jego części (30 szt.). Obecność tych ostatnich na 
stanowiskach jest tłumaczona przynoszeniem ich w tu



szach upolowanych zwierząt. Stosując test t|r (Góralski 
1966), odnotowano nadwyżkę (a  =0,05) okazów bez 
trzonka lub jego części wśród liściaków trzpieniowatych, 
która jest istotna na poziomie = 0,05. Stwierdzona wię
ksza łamliwość trzpieniowatych na odcinku ich moco
wania w oprawie organicznej mogła prowadzić do pre
ferowania dwukątowych na terenach o słabej dostępności 
dobrego surowca oraz do znacznego skrócenia trzonka 
w proporcji do całego okazu, co jest cechą liściaków 
np. w Pulli. Na stanowiskach o bliskości surowca sytuacja 
jest różna, ale w najbogatszej krzemienicy 6 w Noblu 
oraz w Gulinie (oba stanowiska pracowniano-podomowe) 
trzpieniowate dominują nad dwukątowymi. Jednak od
wrotna sytuacja jest w Salaspils-Laukskola, gdzie od
notowano tylko okazy trzpieniowate w sytuacji braku 
surowca.

Warte analizy może być porównanie wagi liściaków 
mazowszańskich, przy założeniu iż używano ich do ło
wiectwa renifera, z przeznaczonymi na łosia (alleródzkie 
-  lyngbijskie) oraz te ze stanowisk wschodnich, gdzie 
łoś stanowi główną zdobycz w holocenie. Wśród zwa
żonych przeze mnie 84 liściaków mazowszańskich, głów
nie z Nobla, 80% mieści się w granicach 3,4—4,7 g przy 
Mo=2 g (16 okazów) i Mo=3 g (16 okazów).

Podsumowując: tereny Karelii i w dorzeczu Suchony 
na przełomie plejstocen/holocen i w preborealu były 
zasiedlone przez grupy eksploatujące środowisko leśne, 
o swoistej technologii obróbki surowców i rozwiniętych 
rytuałach pogrzebowych. Fauna z Oleniego Ostrowa 
(grób 100), Popowa, Pieszczanicy to łoś, bóbr, 
niedźwiedź, kuna, kaczka, głuszec i lin. Przedstawicielem 
fauny zimnej jest zając bielak (Pieszczanica) a renifer 
spotykany jest w holoceńskich pochówkach Oleniego 
Ostrowa (brak go w grobie 100, najstarszym) ale to łoś 
jest głównie przedstawiany w sztuce (Gurina 1956: 214- 
227), co ilustruje jego szczególną rangę. Stanowiska te 
określane są jako należące do kultury Weretie (Ośibkina 
1990), lub kultury Kunda: Oleni Ostrów (J.K. Kozło
wski, S. K. Kozłowski 1975). Zagadnienia podstaw 
wydzielania tych jednostek taksonomicznych i ich za
sięgu terytorialnego przedstawiła Hanna Więckowska 
(1997). Daty końcowe dla cyklu mazowszańskiego i dla 
zespołów wschodnich o odmiennej tradycji technologi
cznej, bardzo wydajnej co było istotne zwłaszcza w 
strefie trudnej dostępności surowca krzemiennego, a zna
nej od górnego paleolitu na Syberii (Vasiliev 1992), 
wskazują na równoległość rozwoju tej tradycji z cyklem 
mazowszańskim w jego końcowej fazie.

Zatem, gdzie i kiedy mogły nastąpić kontakty grup 
wschodnich i mazowszańskich? Znaleziska prezentujące 
technologię mazowszańską znane są z dorzecza Dźwiny 
w rejonie Uświat: Iwancow Bor, Siertieja (Mikljaev 
1969). Wzdłuż Dźwiny odnotowano pojedyncze krze
mienie i wyroby z kości i rogu o pokroju paleolitycznym. 
Jednak szczególnie istotne są stanowiska z układami

krzemienicowymi i bogatymi inwentarzami. Do takich 
należy zaliczyć Salaspils-Laukskola u ujścia Dźwiny z
6 krzemienicami, pełnym cyklem produkcyjnym od rdze
ni do typowych narzędzi (Zagorska 1996).

Kompleks wielokrzemienicowych stanowisk z liścia
kami o pokroju paleolitycznym z rejonu Tweru na Wy
żynie Wałdajskiej: Podoi III i Baranowa Góra, wiązany 
z tradycją lyngbijską i świderską stwarza nadzieję na 
pozyskanie dat przyrodniczych dzięki C14 oraz palyno- 
logii. Chronologia tych stanowisk: koniec plejstocenu, 
czy początek holocenu,jest dyskutowana i czeka na roz
strzygnięcie (Sinicyna 1996: 46).

Natomiast stanowisko Maryno IV w dorzeczu Mołogi 
w okręgu wołogodzkim ujawniło skupienie o wym. 5 x
7 m z inwentarzem 733 krzemieni, z tego 286 wydzie
lonych, prezentujących zestaw od rdzeni dwupięto.wych 
z zaprawą wstępną i wykonanych z nich wiórów prze
tworzonych na drapacze, rylce i liściaki trzpieniowate 
niekiedy z łuskanym półtylcem (Kosorukova-Konda- 
kova 1995). Wytwory o rozmiarach rdzeni rzadko prze
kraczających 6 cm są wykonane z lokalnych surowców, 
wśród których rozpoznałam czerwonawy, podobny do 
radiolarytu krzemień pochodzący z Wałdaju. Badaczka 
widzi analogie typologiczne do Smiaczki, określa stano
wisko jako nawiązujące do tradycji postświdersko- 
ahrensburskich i najdalej wysunięte na północny-wschód, 
datując je typologicznie na preboreal. Póki brak wiary
godnej chronologii stanowiska, w oparciu o znajomość 
inwentarzy jestem skłonna traktować stanowisko jako 
mazowszańskie, a nie postświderskie.

Wypada zastanowić się nad terminem „postświder- 
ski”, używanym przez część archeologów polskich 
(Szymczak 1992; Kozłowski 1989) a szeroko rozpo
wszechniającym się na wschodzie. Sugeruje on późną 
chronologię oraz związki morfologiczne inwentarzy ze 
świderianem = cyklem mazowszańskim. Charakterystyka 
dopuszczająca rdzenie dwu- i jednopiętowe, liściaki świ
derskie obok wkładek mikroretuszowanych i tylczaków, 
podkreślająca tendencje do zmiejszania wyrobów (Koz
łowski 1989: 166-167) powinna być chociaż poparta 
analizą homogeniczności technologicznej inwentarzy 
drogą składanek, które posłużyły do wydzielenia tej jed
nostki, dla której brak dat przyrodniczych.

Nowe stanowiska z liściakami na Niżu Wschodnioeu
ropejskim znacznie rozszerzają zasięg tego ugrupowania 
na wschód, ale póki nie zostaną ustalone relacje czasowe 
między stanowiskami z obszarów zachodnich i wschod
nich Niżu pozostaniemy w sferze niejasnych terminów: 
elementów, wpływów i oddziaływań. Dotychczasowe da
ty technokompleksu z liściakami na Niżu Europejskim, 
a w jego obrębie cyklu mazowszańskiego, pochodzą 
głównie z obszaru Polski, przeważnie środkowej. Lokują 
one to osadnictwo w okresie 10,800-9,700 BP (Schild 
1996). Część dat jest z początków okresu preborealnego: 
z Wojnowa II (Kobusiewicz 1999) oraz z Rydna III/79



i Całowania poz. VIb (Schild 1996). Na preborcal przy
padają i daty związane z cyklem narwiańskim a więc z 
początkami osadnictwa mezol i tycznego pochodzące za
równo z Wielkopolski (Chwalim: Kobusiewicz, K aba- 
CIŃSKI 1993), środkowej Polski (Całowanie: Schild 
1996) oraz z Pojezierza Mazurskiego (Dudka: Gumiński, 
F iedorczuk 1988; G umiński 1995; F iedorczuk 1995). 
Wskazuje to na początki preborealu jako kres osadnictwa 
mazowszańskiego.

Losy grup mazowszańskich oferują dwa warianty: 
migracja lub dostosowanie do nowych warunków śro
dowiska holoceńskiego. Za zmianą populacji opowiada 
się R. Schild (1996: 291) odnotowując hiatus, około 
150 lat wg lat C14, dat mazowszańskich i narwiańskich. 
Za możliwością adaptacji przemawia dostosowanie się 
części grup mazowszańskich, niestety bez dat przyrodni
czych, które zajmowały odmienne strefy ekologiczne m.in. 
wyżyn z pokryciem leśnym (Sulgostowska 1989: 101).

Wnioski

Zgodnie z teorią migracji na północny-wschód zde
terminowanej przemianami środowiska, miało to miejsce 
w jakimś odcinku preborealu. Preborealne społeczności 
mezolityczne (narwiańskie i kundajskie?) z Pojezierza 
Mazurskiego, które stanowi obszar zetknięcia się dwóch 
różnych tradycji, jak również Łotwy i Estonii, polowały 
na faunę leśną. Brak danych o istnieniu na tych terenach 
nisz ekologicznych umożliwiających grupom mazo- 
wszańskim łowiectwo renifera. Jedyne daty pochodzą z 
Łajt, młodszodryasowa (10,730 ± 360 Gd-9155) jest 
związana z pojedynczym, łuskanym zatępcem mazo- 
wszańskim (ryc. 4: 1). Przemiana środowiska w leśne 
mogła trwać kilkadziesiąt -  kilkaset lat (Starkel 1977: 
174) a przemiany tradycji np. obróbki surowców, zwła
szcza wymuszone nowymi warunkami, mogą nastąpić 
skokowo. Tak należy rozpatrywać ewentualne zastąpienie 
technologii mazowszańskiej -  kundajską, bardziej racjo
nalną przy braku zasobów surowcowych przy zaniecha
niu takich osiągnięć, jak wydobycie, wyspecjalizowana 
obróbka wstępna surowców na miejscu ich pozyskania, 
czy rozległa ich dystrybucja.

Sytuacja braku surowca nie zachodziła na Pojezierzu, 
gdzie grupy mazowszańskie i narwiańskie korzystają z 
tego samego lokalnego surowca kredowego, a mazo
wszańskie ponadto sporadycznie z importów czekolady. 
Zmiana inwentarzy mazowszańskich i narwiańskich na
stąpiła w grupie narzędzi łowieckich, ponieważ zbieżność 
morfologiczna dwupiętowych rdzeni jest znaczna, podo
bnie jak ahrensburskich i Maglemose, co w ich przypadku 
jest rozpatrywane jako potwierdzenie więzi genetycznej.

Migracja grup (części grup) mazowszańskich na Niż 
Wschodnioeropejski nie była zasiedleniem dziewiczych

terenów, a kontaktami z innymi ugrupowaniami, których 
osadnictwo wyprzedzało przełom holoceński. Wielokrot
ne penetracje terenów północno-wschodnich przez grupy 
mazowszańskie są potwierdzone dystrybucją surowca 
czekoladowego w kierunku NE. Stanowisko Salaspils- 
Laukskola wyznacza zasięg kontaktów wielokrotnych 
(czekoladę znaleziono w 4 z 6 krzemienicy), pośrednich 
prawdopodobnie, z rejonem Gór Świętokrzyskich na 
ponad 600 km (Sulgostowska 1997). Obozowiska u 
ujścia Dźwiny mogły być bazą wypadową dla bardziej 
wschodnich wypraw. Rejon Wałdaju z wychodniami 
krzemieni, które rozpoznałam w inwentarzach Maryna 
IV i Oleniego Ostrowa, a później używanych przez spo
łeczności mezolityczne nadbałtyckie (Galibin, T imofeev 
1993), odległy od Salaspils o ok. 600 km, mógł być 
obszarem styku. Uznając liściak za dziedzictwo mazo
wszańskie, data z grobu 100 na Olenim Ostrowie, nieco 
wyprzedzająca najmłodsze mazowszańskie, potwierdza 
wczesne zapożyczenia grup o odmiennej tradycji obróbki 
krzemienia. Grupy mazowszańskie nie mogły jednak 
znaleźć warunków z końca plejstocenu również nad One- 
gą czy Suchoną, gdzie już od początków holocenu ło
wiono faunę leśną. Adaptacja do nowych warunków była 
więc nieunikniona nad Wisłą, czy nad Onegą.

Porównanie antropologiczne z racji braku pochów
ków mazowszańskich, co sugeruje odmienne rytuały po 
śmierci, jest niemożliwe. Na cmentarzyskach wschodnich 
odnotowano dwa składniki: typ długogłowy, wiązany z 
europoidami zachodnimi, i krótkogłowy nazywany daw
niej mongoloidalnym a obecnie archaicznym wschodnim 
(OŚIBKINA 1994). Byłoby to zgodne z inwentarzami krze
miennymi, gdzie dominuje technologia wschodnia z po
jedynczym reliktem, przetworzonym liściakiem.

Źródła z cmentarzysk potwierdzają jedynie długo
trwałość tradycji grup o zapewne zróżnicowanym rodo
wodzie ale podtrzymujących przez 3000 lat znajomość 
miejsca, rytuału i wytwórczości technicznej zmodyfiko
wanej do warunków lokalnego środowiska.
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Destiny of the Mazovian cycle: 
new data and new questions

Su mma r y

Mazovian cycle = Sviderian culture existed during the 
Younger Dryas and the Early Preboreal and its flint artefacts 
were recorded in hundreds of places between the Oder, West 
Dvina and Dnepr rivers. The Holocene migration of these 
groups to the areas where the Pleistocene condition was still

preserVedyNE PblandLLatvia, Estonia and north of the East 
European Plain) was the theory used to explain the dispersion 
of the new -  Mesolithic societies. Material evidence in support 
of migration was the presence of tanged points, connecting 
formally with the Mazovian, on vast eastern areas.

Results of recent excavations, new data about chronology 
from territories regarded as refugial, shown in Figs 1 and 2 
undermine this theory. Mesolithic settlements connected with 
the Narvian cycle (Maglemose culture) and Kunda culture 
seasonaly exploited the forest environment and dated to Pre
boreal and Boreal were revealed in NE Poland: Dudka (Fie- 
dorczuk 1995; Guminski 1995), Lajty (Sulgostowska 1996), 
Tlokowo, and Mituki (Brzozowski, Siemaszko 1996); Latvia: 
Zvejnieki Sulgalis (Loze 1988) and Estonia: Pulli (Jaanits L., 
Jaanits K. 1975).

Special attention was paid to the Oleni Ostrov cemetery 
in Karelia (Gurina 1956), and the oldest grave nr. 100 C14 
9910 ± 80 BP: GIN 4836 (Oshibkina 1990) to establish its 
relation with contemporaneous Mazovian assemblages. Diffe
rent flint processing technology was confirmed, the eastern -  
exploiting one platform core for blades and bladelets which 
was more efficient in a situation of definiency of good raw 
material which is typical in Karelia, Latvia and Estonia. But 
also similiarities of tanged points to the Mazovian leafshaped 
were observed.

The assemblages from graves were used to verify the lithic 
inventories preservation rules from open settlements, probably 
with multioccupation. The co-occurence of typologically dif
ferent tanged points earlier as chronological indicators was 
confirmed. The prevalance of points without separated tang 
is a result of their greater brittleness.

In the Sukhona river Basin Preboreal and Boreal sites and 
cemeteries (Oshibkina 1994) representing the Mesolithic Ve- 
retye culture present a similar technology as those from Karelia, 
Latvia and Estonia. Fauna from the Oleni Ostrov and Sukho- 
na-R. region are forest species; above all, the presence of elk 
excludes the same condition as during Pleistocene.

The author’s idea of earlier than in the Holocene warming, 
contacts of groups representing Mazovian technology with NE 
areas is connected with C14 measurment grave 100 from Oleni 
Ostrov which has tanged points contemporaneous with Middle 
and Late Mazovian (Schild 1996: 290). These contacts were 
possible in the Valdai Hills Region, where the outcrops of 
raw materials used in cemetery and Maryno IV site assemblages 
occur. Salaspils-Laukskola site on the West Dvina-R. could 
be a basis for further eastern expeditions. The distance from 
Salaspils to Maryno is appr. 600 km, the same as from Salaspils 
to outcrops of the chocolate flint which was found in 4 from 
6 concentrations. No C14 dates for Mazovian sites east of 
Poland are available.

The anthropological data showed among the Mesolithic 
population of Latvia, Karelia and Sukhona-R. Basin two com
ponents of europoids: western and archaic eastern -  regarded 
earlier as mongoloids (Oshibkina 1994: 55).

When Mazovian component in sites belonging to Kunda 
or Veretie cultures is examined it is worth stressing that 
traditional elements of the Mazovian economy were abandoned 
-  including very developed raw material mining and specialized 
flint processing. Only one element -  ventral retouch of the 
point tang -  could be a material trace of these groups.

Translated from Polish by the author
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Eine Verbreitungskarte zu den Stielspitzen-Gruppen 
in Berlin und Brandenburg

E r w in  C z ie sl a

Tanged points culture in Berlin and Brandenburg

The region of Berlin/Brandenburg has long tradition of research into the Ahrensburgian culture, and in this area nearly 100 sites 
could be mapped. Some sites area famous, like Berlin-Tegel or Münchehofe. Also the Havelland sites with the very well preserved 
bone and antler objects (uni- and biserially barbed harpoons and long oval bone-points) are of European importance. But there is a 
general lack of systematic and intensive research. After the reunification first approaches could be registered, which should be 
concentrated, because this area is of key-function in understanding Younger Dryas and Early Preboreal cultural processes as well as 
the origin and beginning of the Mesolithic.

Einleitung

Die Beschäftigung mit spätpaläolitischem Fundma- 
terial geht in Brandenburg auf die Fundbergung des 
Apothekers C.R. Schumann aus Golßen bei Luckau (Nie
derlausitz) zurück, der bereits 1844 Steinartefakte vom 
Fundplatz Gehmlitz beschrieb (Schumann 1844). 
Anschließend ist es u.a. W. W ilke (1924; 94), der von 
seinen „Wanderfahrten durch verschiedene Teile der 
Mark” berichtet, und auch „lanzettliche Spitzen mit 
Schaftangel etwa in Form der Stielspitzen des Solutreen” 
vom' Fundplatz Münchehofe vorlegt. Aber erst der ver
dienstvolle Lehrer K. FIohmann (1927), der Stielspitzen 
von sechs brandenburgischen Fundstellen auch als Zei
chnung vorstellt, verdient wissenschaftliche Anerken
nung. Nicht unerwähnt bleiben dürfen neben den Stei
nartefakten die zahlreichen organischen Funde. So legte 
H. Schwabedissen (1944: 241, Tafel 128) eine Fundliste 
mit Lyngby-Beilen vor, deren Datierung damals noch 
ausstand, und nennt auch drei Fundstellen in Brandenburg 
(Briest, Pritzerber See und Eberswalde). Aber den größten 
Schatz organischer Objekte aus dem Spätpaläolithikum 
verdanken wir dem Sammeleifer von Vater und Sohn 
Stimming (Stimming 1928; vgl. hierzu ausführlich C zies
la 2000). G. Schwantes (1928) hat das Material en
tsprechend in die Fachwelt eingeführt und auf die be
sondere Bedeutung des Havellandes für die europäische 
Spätpaläolithikumsforschung hingewiesen. J.G.D. Clark 
(1936) gliederte die organischen Geschossspitzen und 
belegte die ein- und zweireihigen Widerhakenspitzen mit 
der Bezeichnung „Havel-Type 12A und 12B”. Leider ist

eine abschließende Bearbeitung dieser Knochen- und 
Geweihgeräte, wobei vermutlich beide Typen gemeinsam 
(siehe: „TPC Standard”, K ozłowski 1999: Fig. 1) der 
Jüngeren Dryas-Zeit zuzuweisen sind, bis heute (abge
sehen von ersten Ansätzen; siehe K ozłowski 1977; 1981) 
ein Desiderat der Forschung. Dazu sei auch aufgrund 
vergleichsweise junger Daten aus Polen (Kobusiewicz 
1999a: 114) daraufhingewiesen, dass ein Fortleben dieser 
Kultur bis ins frühe Präboreal auch für Brandenburg 
durchaus wahrscheinlich wird.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg begannen viel
versprechend. So fanden Ausgrabungen auf den 
Fundplätzen Münchehofe (G ramsch 1957; 1959) und Bu- 
rov (Gramsch 1973a; H eussner 1988) statt, außerdem 
wurde das Baggergut aus der Wublitzrinne gesichtet 
(G ramsch 1965). Als besonders wichtig erwiesen sich die 
Ausgrabungen auf dem Fundplatz von Berlin-Tegel, die 
die Forschungen im Berlin/Brandenburger-Raum über die 
Grenzen des Landes hinaus bekannt machten (M ey 1958; 
1962; Taute 1958), das Material wurde -  und nicht 
vom Ausgräber selbst -  erst drei Jahrzehnte später vor
gelegt (Probst 1989). Diese Ergebnisse täuschen jedoch 
darüber hinweg, dass mit den 60er Jahre eine Zeit begann, 
in der kaum geforscht, sondern fast nur noch zusammen
gefaßt und in anderen Regionen gewonnene Ergebnisse 
in den brandenburgischen Raum hinein getragen wurden 
(kritisch auch G ramsch 1987a: 107). Eine Haltung, wie



sie sich wie folgt bei F. Schlette (1976: 43) findet, 
scheint auch für die ältesten Epochen Brandenburgs im 
Ansatz vorhanden: „Auf umfangreiche Siedlungsgrabun
gen, wie sie in den anderen Landschaften dieser Kultur 
durchgeführt wurden, konnte verzichtet werden, da sie 
kaum andere, neue Erkenntnisse vermittelt hätten”. Somit 
wurde seit den 60er Jahre damit begonnen, das wenig 
bekannte immer wieder -  wenngleich auch übersichtlich 
und akkurat -  zusammen zu fassen. Bei der ersten Arbeit 
handelt es sich um die Diplomarbeit von B. Gramsch 
(1960), die folgenden Zusammenfassungen stammen aus 
den Federn von W. Mey (1960; 1967), W. Taute (1969; 
1980), V. Geupel, B. Gramsch (1976) und schließlich 
jüngst erneut von B. Gramsch (1989; 1991).

Weiterführend waren dagegen einerseits die Disserta
tion von W. Taute sowie die umfangreichen Materia
laufnahmen durch Bernhard Gramsch und Volkmar Geu
pel. Die Bearbeitung des Südens des heutigen 
Brandenburg erfolgte durch V. Geupel (1971; 1978; 
besonders aber 1987), wenngleich der auswertende Text
band bis heute nicht erschienen ist. Dabei lassen die von 
V. Geupel (1987) vorgelegten Stielspitzen und noch 
mehr die Rückenspitzen z.T. eine sichere Ansprache 
(nach Meinung von Verf.) nicht zu. Einige Artefakte 
bzw. Fundstellen stehen dem Frühmesolithikum wesent
lich näher als dem zugewiesenen Spätpaläolithikum. 
Trotzdem ist Verf. bei der Kartierung dieser Zuweisung 
gefolgt, da er das Material nicht im Original kennt und 
hier keine vorschnelle Diagnose stellen möchte. Der 
nördliche Teil des heutigen Bundeslandes ist zwar bereits 
andeutungsweise der Dissertation von B. Gramsch zu 
entnehmen (Gramsch 1973b), jedoch entscheidend und 
den heutigen Forschungsstand umreißend sind zwei fast 
gleichlautende Artikel von B. Gramsch (1987a; 1988) 
in englischer und französischer Sprache.

Kehren wir zunächst zu Wolfgang Taute zurück, der 
sein Interesse am Spätpaläolithikum auf dem Fundplatz 
Tegel erworben hat, und 1968 sein noch heute aktuelles 
Standardwerk (Taute 1968) zu den Stielspitzengruppen 
verfaßte (vgl. hierzu auch Cziesla 1999). Auf dem heu
tigen Territorium der Bundesländer Berlin und Branden
burg kartierte er knapp 40 Fundstellen und legte das 
lithische Fundmaterial -  teilweise auch Funde aus Geweih 
und Knochen -  vor (Taute 1968: Tafel 106-128). Wie 
seine Verbreitungskarte unschwer erkennen läßt (Taute 
1968: Abb. 57, Karte 1), zeigt die Region Berlin/Bran- 
denburg -  neben der Region um Schleswig und Hamburg 
-  die dritthöchste Fundstellendichte in Nordeuropa. 
Durch diese Materialvorlage rückten Berlin und Bran
denburg in das Forschungsinteresse, obwohl hier lediglich 
drei Ausgrabungen stattgefunden hatten.

Kommen wir zu der Arbeit, die zumindest für den 
nördlichen Teil des Bundeslandes Brandenburg und für 
Berlin den aktuellen Forschungsstand widerspiegelt, und 
außerdem erstmals einen Überblick über die wichtigsten

Geräte aus Geweih und Knochen vermittelt. Und nun 
sei auch unser verehrter Jubilar genannt. Gemeinsam mit 
J.M. Burdukiewicz hat Michal Kobusiewicz im Frühjahr 
1984 in Rydzyna bei Leszno ein internationales Sympo
sium mit dem Titel „Late Glacial in Central Europe: 
Culture and environment” veranstaltet (Burdukiewicz, 
Kobusiewicz [Hrsg.] 1987), an dem auch B. Gramsch 
teilnahm. Dieses Symposium ist somit die Initialzündung 
für die bislang beste und umfangreichste Zusammenstel
lung der Stielspitzengruppen in Berlin/Brandenburg. B. 
Gramsch (1987a) kartiert neben Fundstellen und Ein
zelfunden weitere wichtige, bislang nahezu unberück
sichtigte Artefaktgattungen, wie z.B.:

-  12 Fundstellen mit zweireihigen Widerhakenspitzen 
(biserially barbed harpoons),

-  10 Fundstellen mit einreihigen Widerhakenspitzen 
(uniserially barbed harpoons),

-  25 Fundstellen mit kurzen „Stoßlanzen” aus Kno
chen (long bone points oval in section),

-  7 Fundstellen mit „Dolchen” aus zugespitzten, nicht 
halbierten Rengeweihen („dagger” from reindeer ander),

-  6 Fundstellen mit Rengeweihbeilen (club-like im- 
plements of „Lyngby”-typ from reindeer ander).

Dieser Artikel zeigte bereits vor mehr als zehn Jahren, 
mit welcher Qualität von Bodenfunden in Brandenburg 
(und hier speziell im Havelland) zu rechnen ist. Man 
neigt zur Formulierung, dass kaum ein anderes Bundes
land mit einem vergleichbaren Schatz an spätpaläoli- 
thischem Kulturgut (in noch bester Erhaltungsqualität) 
gesegnet ist. In einem lesenswerten Artikel hat B. Hansel 
(1991: 9) unmittelbar nach der Wende darauf hingewie
sen, daß die prähistorische Archäologie des Berliner Rau
mes zwar keine besondere ist, dass dieses Gebiet jedoch 
während des „Epipaläolithikums und Mesolithikums für 
angepaßte Jägergruppen einen geschätzten Lebensraum” 
darstellte. Weniger zurückhaltend formuliert ist festzu
halten, dass die in Feuchtböden bestens konservierten 
Fundstellen spätpaläolithisch/mesolithischen Alters das 
bedeutendste Kulturgut -  also alle anderen jüngeren Epo
chen überflügelnd -  darstellt, mit dem das Bundesland 
aufwarten kann. Zweifelsohne hat dieser Raum -  um es 
mit einem englischsprachigen Schlagwort auszudrücken 
-  „key-function” für die Forschungen zum europäischen 
Flachland. Um so erstaunlicher ist es, dass an der inter
nationalen Tagung „Tanged Points Cultures in Europe” 
in Lublin (1993) kein Vertreter der fünf neuen 
Bundesländer teilgenommen hat. Eine Betreuung und 
Bergung der Funde tut Not.

Die Jahre nach der Wiedervereinigung

Offensichtlich brachte die Wiedervereinigung auch 
hier eine bescheidene Wende. Durch das Referat Bra
unkohle des Brandenburgischen Landesmuseums für Ur-



Abb. 1. Karte mit Stielspitzen-Fundstellen in den Bundesländern Berlin und Brandenburg (zusammengestellt aus W. T a u t e  1968;
B. G r a m s c h  1987a; V. G e u p e l  1987 und Ergänzungen von Verfasser)

Kartiert wurden Fundstellen mit unterschiedlichen Stielspitzen (schwarze Punkte), einreihige Widerhakenspitzen (offene Dreiecke) und zweireihige
Widerhakenspitzen (offene Quadrate)

Fundplätze mit Stielspitzen und organischen Widerhakenspitzen

Lkr. Prignitz Lkr. Uckermark 41 W o lte r s d o r f Stadt Cottbus Einreihige Widerhaken
1 H in z d o r f 21 T e m p lin 4 2  B e r k e n b rü c k 5 9  C o t tb u s spitzen
2  G r o ß  L ü b e n 2 2  N e tz o w 4 3  L a n g e w a h l -S t r e i tb e r g Berlin Lkr. Ostprignitz-Ruppin

Lkr. Havelland 2 3  H e r z fe ld e 4 4  E i s e n h ü t te n s ta d t 6 0  B e r lin - T e g e l ,  K o n z . X V , 15 B ü tz s e e - A l t f r ie s a c k

3 S tro d e h n e 2 4  A n g e r m ü n d e  F d s t .5 4 5  L e iß n i tz X V I, X V II Lkr. Havelland
4  K ie tz 2 5  A n g e r m ü n d e - K r a n ic h b r u c h 4 6  B r ie s c h t 61 B e r l i n - B ie s d o r f 6 3  W u s te r m a r k

5  G r ä n in g e n 2 6  B ö lk e n d o r f Lkr. Dahme-Spreewald 7 3  K e tz in

6  Z e e s to w 2 7  D o b b e r z in 4 7  G o lß e n -G e h m l i tz ,  F d p l ,  1 Zweireihige Widerhaken 7 4  W a c h o w

7 B r ie s e la n g Stadt Brandenburg Lkr. Elbe-Elster spitzen Stadt Brandenburg
8 V ie tz n i tz 2 8  B r a n d e n b u rg 4 8  P o lz e n Lkr. Ostprignitz-Ruppin 7 5  B r a n d e n b u rg - P la u e r h o f
9  K le s s e n 2 9  B r a n d e n b u r g - B u t te r la k e 4 9  G r o ß r ö s s e n 15 B ü tz s e e - A l t f r ie s a c k Lkr. Potsdam-Mittelmar

Lkr. Ostprignitz-Ruppin Lkr. Potsdam-Mittelmark 5 0  J a g s a l Lkr. Havelland 6 7  G o r tz

10 B a r ts c h e n d o r f - M ü h le n la n d 3 0  B u tz o w  1 51 M a li ts c h k e n d o r f ,  F d p l .  105, 6 2  M ö th l i tz 6 8  F o h r d e

11 D r e e tz  A  &  B 31 B u tz o w  2 1 0 7 , 127 6 3  W u s te r m a r k 6 9  P r itz e rb e

1 2  T a r m o w 3 2  L e e s t Lkr. Spree-Neiße 6 4  D ö b e r itz 7 6  W e s e r a m

13 K a r w e - R e ih e r b e rg 3 3  E is h o lz 5 2  D is s e n ,  F d p l.  2 6 5  B re d o w 7 7  A l t -T ö p l i tz

14  K a r w e - G r ü n e b e rg 3 4  B e r g h o lz - R e h b r ü c k e 5 3  G r o ß  L ie s k o w Lkr. Potsdam-Mittelmark 7 8  G r o  K r e u tz

15  B ü tz s e e - A l t f r ie s a c k Lkr. Teltow-Fläming 5 4  G r ö ts c h ,  F d p l.  1 6 6  N e tz e n 7 9  G ö tz

Lkr. Oberhavel 3 6  J ü h n s d o r f 5 5  G r ö ts c h ,  F d p l.  8 6 7  G o r tz

16  O r a n ie n b u r g - P e te r s b e r g 3 7  G r o ß - S c h u lz e n d o r f 5 6  B ü h lo w , F d p l .  6 68  F o h r d e

17 B o r g s d o r f 3 8  D a b e n d o r f ,  F d s t .  1 Lkr. Barnim 6 9  P r itz e rb e

18 K r e w e l in 3 9  M e lle n s e e 5 7  E b e r s w a ld e 7 0  H o h e n f e rc h e s a r

19 M i ld e n b e rg  (D a c h s b e r g e ) Lkr. Oder-Spree Lkr. Märkisch-Oderland 71 F e rc h

2 0  B u r o w  b e i G r a m z o w 3 5  B a d  S a a ro w 5 8  M ü n c h e h o f e 7 2  D e e tz



Abb. 2. Stielspitzen vom Typ Ahrensburg (1-11) und Widerhakenspitzen (12, 13) vom Fundplatz Bützsee-Altfriesack
(siehe Karte Fund Nr. 15)

und Frühgeschichte, aber auch durch Grabungsfirmen 
fanden in den letzten Jahren mehrere vielversprechende 
Maßnahmen statt. Zu nennen sind hier insbesondere die 
Untersuchungen zur Dünengenese und die damit verbun
dene Fundstellenbergung im Vorfeld des Tagebaues Cott
bus-Nord bei Groß Lieskow, wo spätpaläolithische Fund
stellen auch 14C-datiert werden konnten (Pasda 1997;

Krauskopf, Pasda 1999). Hinzu kommen Untersuchun
gen im Malxetal zwischen Grötsch und Heinersbrück 
(Stapel 1997a; 1997b), östlich von Cottbus.

Erwähnt sei auch eine Ausgrabung, die durch den 
Bau eines Hotels südöstlich von Berlin bei Bad Saarow 
veranlaßt wurde. Hier konnte ein mehrperiodischer Fund
platz dokumentiert werden, der auch ein vergleichsweise



reiches Stielspitzen-Inventar lieferte (Beran, Hensel 
1999), wenngleich Verf. es für problematisch hält, un
terschiedliche Technokomplexe (Stielspitzen/Rücken- 
spitzen/Frühmesolithikum) ausschließlich aufgrund typo- 
logischer Erwägungen zu gliedern (siehe hierzu bereits 
Mey 1958: 15), besonders in einem so schlecht erfor
schten Raum.

Abschließend möchte Verf. auf die aktuelle Verbrei
tungskarte hinweisen (Abb. 1) sowie eigene Arbeiten 
nennen. Dabei handelt es sich um den Fundplatz Bützsee/ 
Altfriesack, dessen Material durch den Einsatz eines 
Saugbaggers aus unterschiedlichen stratigraphischen La
gen des Bützsees unkontrolliert an die Oberfläche ge
langte (vgl. hierzu Cziesla, Husmann 1995). Trotz der 
fehlenden stratigraphischen Anhaltspunkte kommt dem 
Fundmaterial aufgrund der exzellenten Erhaltung und 
seines Umfanges eine landesgeschichtliche Bedeutung 
zu. Unter anderem fanden sich neben einer einreihigen 
Widerhakenspitze und mehreren zweireihigen Widerha
kenspitzen auch Stielspitzen vom Typ Ahrensburg, die 
hier z.T. erstmals vorgestellt werden sollen (Abb. 2). 
Eine Serie von AMS-Datierungen einzelner Objekte soll 
im Rahmen eines Forschungsprojektes, getragen von der 
Universität Oxford (dort Dr. P.B. Pettitt) und der Firma 
Wurzel Archäologie GmbH, demnächst erfolgen.

Zur Verbreitungskarte sei angemerkt, dass die Fund
stelle „Potsdam-Schlaatz” (Gramsch 1987b) nicht mit 
aufgenommen wurde, da Verf. die Information erhielt, 
dass eine kürzlich erstellte, unveröffentlichte '^ -D a tie 
rung ein frühmesolithisches Alter ergab (Dr. B. Gramsch 
sei für diesen Hinweis ganz herzlich gedankt). Dem 
Kreisarchäologen des Lkr. Teltow-Fläming, Dipl. Prähist. 
St. Pratsch verdankt Verf. Hinweise auf weitere Fund
stellen, die jedoch noch nicht in die Karte mit aufge
nommen wurden, da sie unveröffentlicht sind. So konnte 
Frau Winkler in der Gemarkung Rehagen, Amt „Am 
Mellensee”, Stielspitzen sicherstellen. Gleich ein rundes 
Dutzend neuer Fundstellen gehen auf das Engagement 
der Familie Berger (Königs-Wusterhausen) zurück, die 
beiderseits des Baruther Urstromtales tätig ist.

Ebenfalls nicht in die Verbreitungskarte mit aufge
nommen wurden die Fundstellen bei Bergheide 
(südöstlich von Finsterwalde, Lkr. Elbe-Elster), wo zwar 
der Abbau von Moränenfeuerstein belegt ist, die Datie
rung ins Spätpaläolithikum jedoch fraglich bleibt (We- 
chler, Wetzel 1987).

Schließlich seien noch einige grundsätzliche Anmer
kungen zur Verbreitungskarte der Stielspitzen-Fundstel
len in Berlin/Brandenburg erlaubt. Sicherlich wird man 
bei der Betrachtung dieser Karte dazu neigen, das Vor
kommen der Fundstellen bestimmten Gewässernetzen 
(Havel, Spree), Urstromtälern, Bodenqualitäten oder to
pographischen Gegebenheiten etc. zuzuweisen. Jedoch 
zeigt sich, dass eigentlich immer dort gefunden wurde, 
wo man suchte, und bestimmte Konzentrationen, wie 
z.B. im Raume Havelland oder bei Herzberg (im

Südwesten des Landes) aus dem Bemühen bestimmter 
Sammler erwachsen sind. Nach Meinung von Verf. läßt 
das Bundesland Brandenburg mit Berlin überall spät- 
paläolithisches Fundgut erwarten, wenngleich die Funde 
besonderer Erhaltungsqualität (Knochen und Geweih) 
sich nur noch in heutigen Niederungsgebieten (besonders 
im Havelland) einstellen können.

Aufgrund der Kenntnis der Bützsee-Funde möchte 
Verf. mit dem Aufruf von M. Baales (1996: 317) 
schließen, der schrieb: „Es sollte einmal versucht werden, 
diesen Fragestellungen (Jagdbeute, Saisonalität, organi
sche Funde etc.) gezielt nachzugehen und an potentiellen 
Stellen (Mooren etc.) Untersuchungen vorzunehmen”. 
Hier ist zu hoffen, dass dies bald erfolgen wird, bevor 
auch diese Hinterlassenschaften endgültig der Zerstörung 
an Heim gefallen sind.

Schlussbemerkung

Verf. fühlt sich dem verehrten Kollegen Michał Ko- 
busiewicz besonders verbunden, da beide ähnliche Inte
ressen haben: die Saharaforschung und die Forschungen 
zum Spätpaläolithikum und Mesolithikum in Europa. Er 
kennt und schätzt den Michał bereits seit fast 20 Jahren. 
Michał Kobusiewicz selbst beschäftigt sich seit Jahren 
mit dem hier genannten deutschen Raum. Verwiesen sei 
nur auf die Besprechung der Dissertation von B. Gramsch 
und jüngst auf den Beitrag in der Festschrift B. Gramsch 
(Kobusiewicz 1976; 1999b).

Ich wünsche dem Jubilar weiterhin so viel Erfolg in 
seinen Forschungen wie bisher und beste Gesundheit.
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Stanowiska technokompleksu z liściakami 
z terenów Berlina i Brandenburgii

St r eszczen i e

Najstarsze informacje o materiałach późnopaleolitycznych 
w Brandenburgii pochodzą z 1844 roku. Począwszy od 1924 
roku coraz częściej spotyka się wzmianki i szersze opracowania 
na ten temat (Hohmann 1927; C lark 1936; ScHwabedissen 
1944). Po drugiej wojnie światowej nastąpiło tu pewne zaha
mowanie badań późnego paleolitu, ukazało się jednak kilka 
ważnych prac dotyczących tej problematyki (Gramsch 1957; 
1973a; 1987a; Mey 1958; 1962; Taute 1968; 1980). Po zjed
noczeniu Niemiec prowadzono na omawianym terenie głównie 
badania ratownicze, wydano kilka publikacji materiałowych 
(Pasda 1997; Beran, H ensel 1999), a kilka dalszych wkrótce 
się ukaże.

Mapa stanowisk technokompleksu z liściakami z terenów 
Brandenburgii wskazuje, że skupiają się one głównie nad 
wodami i w pradolinach. Wydaje się jednak, że niektóre ich 
skupienia powstały przede wszystkim dzięki aktywności lo
kalnych kolekcjonerów. Oba kraje związkowe, Brandenburgia 
i Berlin, są terenem bogatym w znaleziska z czasów późnego 
paleolitu. Na terenach obniżeń, gdzie spotyka się osady orga- 
nogeniczne, należy spodziewać się licznych znalezisk z kości 
i poroża, np. takich, jak ostatnio odkryte harpuny jedno- i dwu
stronne. Właśnie tam winna skierować się szczególna uwaga 
badaczy.
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Materiały środkowopaleolityczne z dawnych badań 
powierzchniowych w okolicach Częstochowy

M a r t a  P o ł t o w ic z

Middle Palaeolithic materials from former surface investigations in the vicinity of Częstochowa

The artefacts come from a surface survey in 1929. This is a big collection of flint artefacts from different periods, among which 
five Middle Palaeolithic artefacts have been isolated: two classic Levallois flakes, including one with a faceted striking platform, and 
three tools: two side scrapers and one niche tool. The artefacts were made of Jura flint and are totally covered with patina or carry 
patina stains. The artefacts can be interpreted as a fragment of a Mousterian complex. Their chronology, however, cannot be established.

Wstęp

Ślady osadnictwa paleolitycznego na północnych ob- 
rzeżeniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej są nielicz
ne, wszakże poświadczają ponad wszelką wątpliwość 
fakt penetrowania tego terenu przez grupy ludzkie już 
we wczesnych okresach pradziejów. Świadectwem tego 
są m.in. zabytki z okolic Częstochowy. Jest to bardzo 
liczny zbiór, pozyskany podczas badań powierzchnio
wych, prowadzonych przez członków Akademickiego 
Koła Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, zakupio
ny w 1929 roku przez Dział Prehistorczny Muzeum 
Wielkopolskiego i przechowywany w Muzeum Archeo
logicznym w Poznaniu, zarejestrowany pod numerem 
inwentarza 1929: 416 (Malinowski 1956: 105). Zabytki 
z tej kolekcji nie były dotychczas przedmiotem opraco
wania.

Miejsce położenia odkrycia, oznaczone wówczas jako 
stanowisko 2 w Częstochowie, jest nieznane, gdyż w ar
chiwum Muzeum brak jakichkolwiek informacji o loka
lizacji i warunkach znalezienia zabytków. Nie zachowały 
się, jeśli w ogóle istniały, plany sytuacyjne stanowisk 
ani notatki z badań powierzchniowych. Zatem obecnie 
nie dało się ustalić, z jakiego rejonu Częstochowy po
chodzą omawiane materiały. Ponadto nie wiadomo, czy 
znaleziono je na jednym, zwartym obszarze, czy też 
dzisiejszy zbiór powstał na skutek zmieszania materiałów 
znalezionych w kilku miejscach na większej przestrzeni, 
odpowiadających kilku stanowiskom. Za taką ewentual
nością przemawia przede wszystkim wielkie bogactwo 
kolekcji oraz fakt, że znajdują się w niej zabytki z róż
nych okresów epoki kamienia. Wśród nich na szczególną 
uwagę zasługują wyroby określone jako środkowopa
leolityczne.

Źródła

Z całej kolekcji wydzielono pięć zabytków, których cechy 
wskazują na ich charakter środkowopaleolityczny. Są to dwa 
odłupki i trzy narzędzia.

Wykonano je z krzemienia jurajskiego (uprzejma informa
cja Macieja Pawlikowskiego), szarego lub ciemnobrązowego 
(barwa surowca została określona tylko dla trzech zabytków). 
W jednym przypadku jest to surowiec złej jakości. Trzy wyroby 
są całkowicie pokryte grubą, jasną patyną, na powierzchni po
zostałych widoczne są tylko plamy jasnej patyny zaczątkowej.

Odłupki

1. Szeroki, płaski, cienki, owalny odłupek o lekko wypu
kłym profilu, z uszkodzonym wierzchołkiem i lewym bokiem. 
Piętka zaprawiona, czworoboczna, kąt piętkowy lekko rozwar
ty, (około 95°). Sęczek duży, wypukły, częściowo uszkodzony 
odpryskiem znoszącym punkt uderzenia. Strona górna bardzo 
lekko wypukła, uformowana została serią płytkich odbić do
środkowych, tworzących charakterystyczną „skorupę żółwia”. 
Dług. 57 mm, szer. 52,5 mm, grub. 7 mm. Piętka: dług. 10 mm, 
szer. 4 mm. Odłupek jest całkowicie pokryty grubą, białą 
patyną (ryc. 1: 1).

2. Płaski, dość cienki, trapezowąty odłupek o prostym pro
filu z uszkodzonym wierzchołkiem. Bardzo charakterystyczna 
jest duża, starannie facetowana piętka. Kąt piętkowy około 
100°. Sęczek duży, wypukły, bardzo rozlany, punkt uderzenia 
widoczny, usytuowany na krawędzi piętki. Strona górna jest 
płaska, uformowana serią odbić dośrodkowych, płytkich płaskich; 
tylko jedno z nich, znajdujące się w części wierzchołkowej 
odłupka, jest głębsze, z bardzo wyraźnie zaznaczonymi falami 
i pofałdowaną powierzchnią negatywu, co świadczy o dużej sile 
uderzenia. Odłupek został wykonany z szarego krzemienia złej 
jakości, pokryty jest częściowo jasną, zaczątkową patyną, grub
szą tylko na piętce i na brzegach. Dług. 53 mm, szer. 75 mm, 
grub. 11 mm. Piętka: dług. 35 mm, szer. 11 mm (ryc. 1: 4).



Narzędzia

1. Zgrzebło podłużne o lekko falistej krawędzi pracującej, 
wykonane na niewielkim odłupku odbitym z rdzenia jedno- 
piętowego, bez śladów zaprawy. Wierzchołek i lewa krawędź 
wtórnie uszkodzone. Piętka duża, uformowana, nieregularna, 
kąt piętkowy szeroko rozwarty (około 110°-120°). Duży, roz
lany, słabo wypukły sęczek i wyraźny punkt uderzenia wska
zują, że odłupek został odbity od rdzenia uderzeniem twardym 
tłuczkiem. Na stronie górnej, przy krawędzi piętki widoczna 
jest seria drobnych negatywów stanowiących ślad regularyzacji 
piętki. Prawa krawędź odłupka jest retuszowana retuszem jed- 
noseryjnym, drobnym, w części przypiętkowej przechodzącym 
ku wierzchołkowi w retusz grubszy i bardziej stromy. Zgrzebło 
pokryte jest całkowicie grubą, białą patyną. Dług. 30,5 mm, 
szer. 29 mm, grub. 8 mm. Piętka: dług. 26,5 mm, szer. 7,5 mm 
(ryc. 1: 3).

2. Zgrzebło podłużne o lekko wypukłej krawędzi pracują
cej, wykonane na dość dużym, masywnym, płaskim odłupku, 
częściowo korowym; niewielki fragment kory jest widoczny 
na stronie górnej. Odłupek oddzielono z rdzenia jednopiętowe- 
go. Piętka uformowana, z zachowanym fragmentem powierz
chni nieprzemysłowej, kąt piętkowy szeroko rozwarty około 
100°. Wyraźny punkt uderzenia na stożku, podkreślające go, 
mocno zaznaczone fale i niewielki, rozlany sęczek wskazują, 
że odłupek odbito silnym uderzeniem twardego tłuczka. Na 
stronie górnej widoczne są negatywy odbić równoległych, a w 
części wierzchołkowej dwóch odbić poprzecznych. Przy kra
wędzi piętki występują ślady prawcowania w postaci serii 
drobnych negatywów. Krawędź pracującą uformowano na pra
wym boku półsurowiaka za pomocą dość drobnego, zwykłego, 
półstromego, jednoseryjnego retuszu łuskowego. Ten retusz 
jest bardzo regularny, zwłaszcza w przypiętkowej części na
rzędzia. Bardzo drobny retusz jednoseryjny obejmuje także 
fragment wierzchołkowej krawędzi odłupka, nie miał on jednak 
na celu utworzenia krawędzi pracującej lecz jest związany 
z regularyzacją wierzchołka narzędzia. Zgrzebło wykonane 
z szarego krzemienia, pokryte jest w całości biało-niebieskawą 
patyną, grubą na stronie górnej, nieco cieńszą na dolnej. Dług. 
51 mm, szer. 43 mm, grub. 14 mm. Piętka: dług. 30 mm, 
szer. 7 mm (ryc. 1: 2).

3. Duże narzędzie wnękowe wykonane na dużym, silnie 
spękanym termicznie, naturalnym okruchu. Na jego najkrótszej 
krawędzi utworzono szeroką, płytką wnękę, bardzo starannie 
zaretuszowaną wieloseryjnym retuszem. Druga duża, szeroka 
wnęka typu klaktońskiego widoczna jest na jednym dłuższym 
boku. Retusz pokrywa także część krawędzi łączącej obie 
wnęki. Druga strona narzędzia nie nosi śladów obróbki poza 
jednym negatywem niewielkiego odbicia. Nieprzemysłowe po
wierzchnie są świeże, partie retuszowane lekko wyświecone. 
Narzędzie wykonano z ciemnobrązowego krzemienia, miej
scami na powierzchni występują plamy jasnej, białawej patyny. 
Dług. 87 mm, szer. 87 mm, grub. 28 mm (ryc. 1: 5).

Analiza i chronologia

Opisane cechy odłupków odpowiadają cechom chara
kterystycznym dla wyrobów wykonanych przy zastoso
waniu lewaluaskiego sposobu produkcji; obydwa odbito

uderzeniem twardego tłuczka, jedynej techniki łupania 
w lewaluaskich cyklach produkcyjnych (Boeda 1988: 
14). Pierwszy z nich jest klasycznym odłupkiem lewa- 
luaskim, także drugi odłupek posiada cechy wyrobu wy
konanego techniką lewaluaską: ukształtowanie strony 
górnej, proporcje oraz bardzo typową, starannie faceto- 
waną piętkę, co w tym przypadku jest niezwykle istotne. 
Ten typ piętek, choć nie jedyny dla odłupków wykona
nych przy zastosowaniu techniki lewaluaskiej, jest dla 
nich szczególnie charakterystyczny i, jakkolwiek nie mo
że być jedynym kryterium klasyfikacji, jest jednak za
wsze bardzo istotnym argumentem przemawiającym za 
związkiem wyrobu z lewaluaskim cyklem produkcyjnym. 
Natomiast szeroki kąt piętkowy, jest nietypowy dla wy
robów lewaluaskich.

Tak wyraźne i klasyczne cechy obydwóch odłupków 
pozwalają na zaklasyfikowanie ich do odłupków lewa
luaskich, pomimo że brak na to dowodów technologi
cznych, bowiem nie znaleziono rdzeni, ani większej ilości 
debitażu, co mogłoby służyć jako podstawa szerszej ana
lizy.

Przedstawione tu wyroby wydzielono z kolekcji 
i określono jako środkowopaleolityczne na podstawie 
ich cech typologicznych lub technologicznych. Oprócz 
nich w tym zbiorze znajduje się seria niecharakterysty- 
cznych odłupków, w tym także pokrytych grubą, białą 
patyną, z których część może odpowiadać chronologi
cznie opisanym wyżej przedmiotom. Należy jednak pod
kreślić, że stan zachowania, a przede wszystkim stopień 
pokrycia patyną nie mogą być brane pod uwagę przy 
wydzielaniu zabytków, związanych z danym okresem 
chronologicznym, gdyż stan zachowania wydzielonych 
zabytków jest różny: od całkowitego pokrycia grubą, 
białą, czy biało-popielatą patyną aż po jedynie niewielkie 
plamy na powierzchniach. Z drugiej strony, w kolekcji 
znajdują się zabytki znacznie młodsze (np. rdzenie wió
rowe świadczące o bardzo rozwiniętej technologii), któ
rych stan zachowania jest analogiczny do stanu zacho
wania analizowanych przedmiotów.

Próby dokładniejszego umieszczenia opisanych wy
robów w kontekście kulturowym ówczesnej Europy na
potykają na podstawowe trudności. Niewielka liczba za
bytków oraz brak jakichkolwiek informacji o miejscu 
ich zalegania nie pozwalają na daleko idące interpretacje. 
Nie ma też podstaw do precyzowania ich chronologii. 
Jednak charakterystyczny skład wydzielonej grupy, 
w której znalazły się dwa odłupki lewaluaskie, dwa 
zgrzebła i narzędzie wnękowe, uprawnia do twierdzenia, 
że mamy tu do czynienia z fragmentem zespołu mustier- 
skiego. Ta interpretacja jest tym bardziej uzasadniona, 
że nie jest to pierwszy ślad obecności ludności z tego 
czasu w rejonie Częstochowy.

Najważniejsze i najbogatsze stanowisko mustierskie 
na Jurze odkryto w Jaskini Zamkowej Dolnej w Olszty
nie, na południowy wschód od Częstochowy (Kopacz
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Ryc. 1. Okolice Częstochowy. Zabytki środkowopaleolityczne 
1, 4 -  Odlupki lewaluaskie, 2, 3 -  zgrzebła, 5 -  narzędzie wnękowe (rys. J. Sawicka)

1975: 71-80; Kopacz, Skalski 1971: 33-35). W zna
lezionym tam inwentarzu jest poświadczone stosowanie 
techniki lewaluaskiej. Wśród narzędzi dominuje zróżni
cowana grupa zgrzebeł i form zbliżonych do nich, jednak 
typologicznie zarówno odlupki lewaluaskie jak i zgrzebła 
różnią się wyraźnie od form opisanego zespołu. Warto 
też zwrócić uwagę na fakt, że wyroby z Jaskini Zamko
wej, należące niewątpliwie do tego samego inwentarza, 
bo występujące w tym samym układzie planigraficznym 
i stratygraficznym, były zachowane w różnym stanie 
(Kopacz 1975: 72).

Pojedyncze zabytki środkowopaleolityczne, w tym 
zgrzebło, wykonane prawdopodobnie na odłupku, zna
leziono także w Jaskini Towarnej w Górach Towarnych, 
około 10 km na południowy wschód od Częstochowy 
(Kopacz, Skalski 1976: 168), a także w Jaskini Dzwon
nicy (uprzejma informacja Jerzego Kopacza).

Ślady osadnictwa datowanego na środkowy paleolit 
znalezione zostały również w Jaskini Deszczowej w Ska
łach Kroczyckich (Cyrek 1996: 8). Odkryto tu kilka 
poziomów kulturowych, w tym trzy środkowopaleoli
tyczne, zawierające bardzo ubogie inwentarze; w dwóch 
z nich jest poświadczone stosowanie techniki lewalu
askiej. Ubóstwo inwentarzy nie pozwala na ich klasyfi
kację kulturową; tylko w jednym rozpoznano niezbyt 
wyraźne elementy tradycji mikocko-prądnickiej z udzia
łem techniki lewaluaskiej. Środkowopaleolityczne zabytki 
o bliżej nieokreślonym charakterze kulturowym znane są 
też ze stanowiska na Górze Słupsko (Cyrek 1994: 31).

Wiek materiałów z Olsztyna został określony na drugą 
połowę lub może na schyłek wczesnego wurmu (Kopacz 
1975: 80; Kopacz, S kalski 1971: 35; J.K. Kozłowski, 
S.K. Kozłowski 1977: 349). Na wczesny wurm datuje 
się także środkowopaleolityczne znaleziska z Jaskini To-



warnej (Kopacz, Skalski 1976: 172) oraz z czwartego 
poziomu kulturowego w Jaskini Deszczowej, zawierają
cego wyroby lewaluaskie (C yrek 1996: 9). Jednak te 
datowania nie mogą być podstawą do określenia nawet 
przybliżonej chronologii zabytków z Częstochowy; nie 
pozwalają na to zbyt wyraźne różnice typologiczne po
między omawianymi wyrobami a materiałami z Olsztyna. 
Pozostałe inwentarze są zbyt ubogie, by mogły służyć 
do miarodajnych porównań.

Zabytki z Częstochowy są kolejnym śladem osadnic
twa środkowopaleolitycznego na naszych terenach. Są 
też dowodem na to, że powracanie do starych, nigdy nie 
opracowanych, nieraz zapomnianych zbiorów bywa po
żyteczne, bowiem niejednokrotnie zawierać one mogą 
cenne materiały, warte ich opisania.
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Middle Palaeolithic materials from former 
surface investigations in the vicinity 

of Częstochowa

Summa r y

Infrequent traces of the Palaeolithic settlement on the 
northern fringes of Cracow-Częstochowa Jura confirm the 
presence of human groups at the area from early prehistory. 
Another evidence are the artefacts from the vicinity of Czę
stochowa, today of unknown location, found during surface 
survey in 1929. This is a big collection of objects from various 
periods of the Stone Age. In the group five artefacts defined 
as Middle Palaeolithic have been isolated. They are two Le
vallois flakes and three tools. One flake has a highly classic 
form, with a characteristic shape of the upper part forming 
the so-called turtle shell; the second’s upper part formed by 
a series of central strikes, with a faceted striking platform. 
Both were knapped by direct striking with a hard hammer. 
The tools include two single allongated side scrapers made 
on non-Levallois flakes, retouched with one-series retouching, 
and a large niche tool with a heavily split natural fragment. 
The artefacts are made of Jura flint and are either totally 
patinaed or carry stains of light initial patina. The artefacts 
have been isolated according to their typological or technolo
gical features. The state of preservation, however, cannot con
stitute a classification criterion, since the collection also con
tains numerous artefacts of undoubtedly younger dating, though 
covered with patina as well. The characteristic composition 
of the group suggests that it is a fragment of a Mousterian 
complex. The chronology of its artefacts, however, cannot be 
defined even in approximate terms. This is because of too 
large typological differences between them and the richest 
Mousterian site of the region, the Jaskinia Dolna Cave in 
olsztyn near Częstochowa, whose chronology, incidentally, is 
little precise as well.

Translated from Polish by
Zofia Ziółkowska



Some remarks on cultural differentiation 
of the European Mesolithic

T a d e u sz  G a l iń sk i

Correctly understood, the notion of the „European Mesolithic” can refer only to the cultural technocomplex which developed in 
the early Holocene period in the area that stretched north of the Pyrenees, the Alps and the Carpathians towards the Dnepr and West 
Dvina in the east and the Swedish shores in the north. 30 different cultural units which have been isolated within it in literature on 
the subject find no corroboration in material sources. Particular inventories from Mesolithic sites are overwhelmingly characterised 
by a high degree of similarity in terms of technological and stylistic features, and the differentiation can be only observed in the 
group of microliths (arrow heads). This tool group alone allows to isolate smaller taxonomic units within the Mesolithic and indicates 
the changing trends in flint production. Research into the general structure of tool groups of the inventories reveal the connection 
between Mesolithic settlement and the seasonal nature of economic activity and the conditions of the natural habitat. The technological 
and typological complexes isolated in the materials (the Sauveterre-, Bergien-, Duvensee-, Maglemose- and Janislawice complexes) 
can be interpreted as classification units expressing the differences characteristic of particular regions with Mesolithic assemblages in 
terms of natural and sociocultural conditions.

Since 1874, when the term „the Mesolithic” had first 
appeared and the relevant issues became subject of scien
tific research, over 90 different units of cultural variations 
of European Mesolithic have been isolated. One way or 
another, a huge majority has been questioned by re
searchers, and new attempts at systematizing Mesolithic 
assemblages are being undertaken. These facts best reflect 
the scale of the problem with cultural differentiation of 
the Mesolithic, the present state of archaeological re
search of the Stone Age included. The topic combines 
two basic issues: material sources and their perception, 
and the interpretation of isolated systemic units. Recently 
I presented my views on the subject, based on long-lasting 
research and studies of the Mesolithic (Galinski 1997). 
The present paper refers to them, and contains some 
remarks and observations absent from, or incompletely 
presented, the publication in question.

The first cultures of the Mesolithic were the Tarde- 
noisian and Maglemose cultures. Their assemblages were 
looked for in Western, Northern and Central Europe. 
The representatives of the first one were regarded as 
forest hunters, while the occupation of the second was 
believed to be mainly fishing. Definition of these two 
widely understood cultural units allowed J.G.D. Clark 
(1936); although he did observe the local and temporal 
differentiation of both Tardenoisian and Maglemose cul
tures, he believed that the notion of „culture” ought to 
be treated in a more comprehensive way than the flint 
production of the Mesolithic communities seems to de
monstrate.

The growing interest in the archaeology of early 
Holocene in European countries after the Second World 
War, Poland included, and the ensuing considerable in
tensification of field research followed by finding nu
merous new materials were reflected in a major change 
in the approach to the cultural problems of the Mesolithic. 
Scholars in different countries started replacing previous, 
widely understood Tardenoisian and Maglemose indu
stries with new, roughly local, cultural units. A major 
role was played by the opinions of the French archaeo
logist C. Barrière, who emphasized the big differen
tiation of assemblages commonly connected with the 
Tardenoisian culture. He suggested referring the term 
not to one large culture, but to a group of related cultures 
whose rise was due to the influence of one and the same 
cultural tradition (Barrière 1956).

His opinions clearly referred to earlier conceptions 
of H. Schwabedissen, who had presented his proposal 
of the cultural division of the Mesolithic in north-west 
Germany. On a small area -  both size -  and chronolo
gy-wise -  he isolated several cultural units. In his com
parison of flint inventories he focused mainly on indi
cating their mutual divergence, thus totally defying the 
approach of J.G.D. Clark. To achieve this, he applied 
a detailed classification of the tool group known as mic
roliths (Schwabedissen 1944). The publication became 
a model for later work.

At the end of the 50s and in the 60s as many as 
over 30 new culture groups of the Mesolithic Europe



were identified: in France (Coulonges 1954; Barriere 
1956; Escalon de Fonton 1966), in Switzerland (Wyss 
1968), in the Benelux (Bohmers 1956; Bohmers, Wou- 
ters 1956), in Great Britain (Clark 1954; 1955), in 
Denmark (Becker 1951; 1952); T roels-Smith 1956; 
JGRGensen 1956; BrGndsted 1957); in southern Sweden 
(Fredsjó 1953; A lthin 1954) in north-eastern Germany; 
in Poland (Kozłowski S.K. 1964; 1965; 1968; W ięcko
wska, Marczak 1967), and in Lithuania (Jablonskite- 
-Rimantene 1966). The process of isolating new taxons 
of the Mesolithic continues (Kind 1992), though one 
might think that all material possibilities of new findings 
have been maximally exhausted over the last forty years.

S.K. Kozłowski (1975) attempted to bring some order 
into the cultural systematization of the European Meso
lithic in mid-70s. He proposed a multi-layer classifica
tion: a culture group, a culture, a community, a cultural 
circle. Basing on the achievements of J.G.D. Clark, H. 
Schwabedissen, C. Barierre and R. Indreko, he iso
lated three cultural cirlces that roughly corresponded 
with the units defined by these authors: „Tardenoisian” 
and „Civilisation Tardenosienne” as the western circle, 
„Maglemose” and „Die Nordische Kreis” as the northern 
circle, the „Kunda culture” as the north-eastern circle. 
In his classification, the western circle included ten cul
tures grouped in three communities (Sauveterre, Tarde
noisian, Castelnovien), the northern one had eight cultures 
combining into three communities (Duvensee, Magle
mose and Postmaglemose, with one independent culture 
(Janisławice), while the north-eastern culture included 
the three cultures forming one community (Kunda) and 
a few other cultures that represent successive, poorly 
recognised communities of the circle. Furthermore, the 
cultures that formed the „fringe cultures” community 
were related to the northern circle. Altogether, S.K. Ko
złowski identifies over 22 basic cultural units in the 
European Mesolithic (J.K. Kozłowski S.K. Kozłowski 
1975: 274-338).

As a rule, in their works the Mesolithic scholars of 
different European countries most frequently refer to the 
classifications constructed by J.G. Rozoy (1971; 1978) 
for the territories of France, Switzerland and the Benelux 
(altogether ca. 12 cultural units), to the proposals of 
W. Taute (1973) for the Mesolithic of the western and 
central European Highland (2 cultural units), the amended 
proposals of H. Schwabedissen (1944) for northern Ger
many (3 cultural units), to the classification of A. Fredsjó 
(1953), J. Br0nsted (1960) and E. Brinch Petersen 
(1973) for the Mesolithic in Sweden and Denmark (4 cul
tural units), and finally to the scheme of S.K. Kozłowski 
(1972; 1975) and H. W ięckowska (1975) for the Me
solithic in the Polish territories and lands further east 
(4 basic cultural units). It appears that the European 
Mesolithic is seen to-day as a conglomerate of over 24 
cultural units.

The end of the 60s also witnessed first departures 
from cultural differentiation of Mesolithic assemblages 
and concentration on absolutely novel theoretical con
ceptions and attempts at their methodological application 
(Schild et al. 1975). The conceptions are based on the 
main premises of the multi-layer analysis of flint material 
(Schild 1975: 161; Galiński 1992a; 1992b; 1997). Iso
lation of taxonomic units is in no contradiction with the 
basic premises of the multi-layer analysis. The bottom 
line is the interpretation of the isolated taxons. The 
taxonomic units that are being isolated should constitute 
an element of the research, not its aim.

A discussion of the quantity and quality of the cultural 
units identified in the European Mesolithic has to involve 
the way the notion of „the Mesolithic” has been under
stood by scholars. The term was introduced to archaeo
logical literature as a name for a transitional stage in 
the history of human culture, contained between the 
Paleolithic and the Neolithic. Even if it is disputable 
whether the European Mesolithic was, and -  if so, in 
what way -  truly a transitional period, the term is still 
being used to denote the Middle Stone Age. As far are 
particular areas are concerned, the term „the Mesolithic” 
also implies another meaning, referring to a culture or 
cultures that represent the transitional period. And so 
from the very beginning „the Mesolithic” was identified 
with the widely understood Tardenoisian and Maglemose 
industries as ones that in chronological terms appeared 
between the Early and Late Paleolithic, and the Neolithic. 
Thus, it was defined in terms of its technological and 
typological attributes, which included microlithisation 
and geometrization of tool forms.

European archaeology has shifted the basis for defi
ning the Mesolithic from the technological and typolo
gical level to a social and economic one. In Polish 
literature on the subject it was S.K. Kozłowski who first 
presented a more precise definition in this vein. In his 
definition, the Mesolithic is an economic and social 
structure connected with a peculiar type of adaptation 
enforced by the environment. The Mesolithic stage of 
development took place only in the regions situated north 
of the Pyrenees, the Alps and the Carpathians, in other 
words, when at the turn of the Pleistocene and the early 
Holocene there existed a tundra-type environment, and 
which was fast replaced by a forest environment at the 
beginning of the Early Holocene period.

At the same time Kozłowski rejects the technological 
and typological elements as the attributes of the Meso
lithic. These, apparently, are to be seen as a sum of all 
typologically defined, numerous cultural units recognized 
as Mesolithic (S.K. Kozłowski 1972: 11-13; J.K. Koz
łowski, S.K. Kozłowski 1981: 59-60).

Thus, we can see a basic contradiction in S.K. Koz- 
łowski’s beliefs, between a declared definition of the Me
solithic-based economic and social criteria and the territorial



range of assemblages ascribed to the Mesolithic. Here 
Kozłowski includes, among others, the Castelnovien as
semblages that appear in south-western Mediterranean area, 
in Portugal, in Spain and Italy, in other words, in regions 
where the environment did not undergo changes as critical 
at the turn of the Pleistocene and the early Holocene as 
he says it did. Also, he includes in the Mesolithic the 
north-eastern circle cultures of the Russian Lowland and 
in Siberia, up to Lake Baikal (J.K. Kozłowski, S.K. 
Kozłowski 1975: 326). This opposes the statement that 
the Mesolithic is a local phenomenon, which developed 
„only north of the Alps, the Pyrenees, and the Carpathians” 
(J.K. Kozłowski, S.K. Kozłowski 1981: 59).

Early Holocene cultures which appear in the Russian 
Lowland are generally defined as Mesolithic by other 
Polish authors (Więckowska 1975; 1997) and by all 
Russian scholars (Koltsov, 1989a; 1989b). On the whole 
they do not state in what sense they are using the term 
„Mesolithic”, similarly to West European scientists who 
apply the notion to assemblages and all groups which 
appear in the Mediterranean region (Perles 1984; B isi 
et al. 1988; Ciccone 1983). They have in mind the 
meaning that expresses the general chronology and eco
nomic basis of all the assemblages, since these are the 
only features that link them together.

In publications focused on the general problems of 
the Mesolithic I have emphasized that the definition of 
the Mesolithic has to rest both on socio-economic and 
technologico-typological criteria of the assemblages. The 
more so, as the European Mesolithic, as an adaptive 
system closed connected with the early Holocene envi
ronment of young, dense forests of the moderate zone 
of western, north-western and central Europe, is charac
terized by definite technological and typological features 
of its assemblages, which sharply distinguish them from 
other contemporary cultural groups in Europe. In all 
Mesolithic assemblages there co-appear scrapers, burins, 
multi-edge scrapers, blade truncations, Stawinoga backed 
pieces, arched and fully arched, microtruncations with 
a long truncation, isosceles and scalene triangles, and at 
the Atlantic sites also trapezoid microliths. Such typo
logical assortment of tools in the inventories of Early 
Holocene sites in Europe appears exclusively in Meso
lithic assemblages, in no others (Galiński 1992b).

The Mesolithic, as a defined taxonomic unit that can 
be identified with „culture” in the formal meaning of 
the word, covers therefore the assemblages encompassed 
by the so-called northern circle together with the Kon- 
gemose culture but without the Ertebplle culture, the 
western circle (except for the Muge and Castelnovien 
culture) and the Janislawice culture (J.K. Kozłowski, 
S.K. Kozłowski 1975). On the other hand, the following 
assemblages do not belong to the European Mesolithic:

1. Early Holocene tanged point assemblages of Scan
dinavia defined as cultures of Fosna, Hensbacka, Komsa,

Askola, Suomusjarwi (Clark 1936; Freund 1948; 
Fredsjo1953; Hagen 1963; Schmitt 1994; Odner 1966; 
Luho 1956; S.K. Kozłowski 1975; J.K. Kozłowski 
S.K. Kozłowski 1975).

2. Early Holocene tanged point assemblages in the 
Russian Lowland and the Eastern Baltic region, including 
the Kunda complex (Indreko 1948: 1964; Schild 1964; 
Koltsov 1977; Rimantene, 1971; S.K. Kozłowski 
1971; 1975; Gurina 1989a; 1989b).

3. Early Holocene assemblages in the Black Sea 
zone, of the Crimean-Caucasian circle (Schild 1965; 
Telegin 1973; 1989; Bader 1966; J.K. Kozłowski, S.K. 
Kozłowski 1975).

4. Early Holocene assemblages of the Black Sea -  
the Mediterranean zone, long described as Epigravettien 
and Epitardigravettien (Broglio 1973; Escalonde Fon- 
ton 1966; 1983; Laplace 1964; J.K. Kozłowski 1973). 
The former assemblages also include the above-mentio
ned Castelnovien assemblages which appear in south
western Mediterranean zone, e.g. in Provence (Escalon 
de Fonton 1966). They represent the Early Holocene, 
final phase of the development of the local Palaeolithic 
groups, the so-called Montadien.

The problem matter of this cultural assemblage is 
connected with the neolithization of the Mediterranean 
zone in the Boreal Stage and at the beginning of the 
Atlantic (7.000 B.C.). Its apparent typological correspon
dence with some Late and Final Mesolithic ones is 
caused by the erratic presence of a strongly developed 
style D (the blade and trapeze technique), but which 
characterizes as well nearly all continental early Neolithic 
assemblages (Galiński 1995). All the above-mentioned 
cultural groups of the Early Holocene in Europe reach 
outside the Mesolithic and rather ought to be called 
Epipaleolithic.

Defining the framework of techonologico-typological 
features of the Mesolithic allows a detailed analysis of 
the degree of similarity and dissimilarity of its particular 
assemblages. A study of the qualitative and quantitative 
frequency of particular tool forms in recognized inven
tories (over 500 have been published), based on a properly 
drawn list of forms (Galiński 1997: 15-29) and using 
mathematical and statistical methods as well as technolo
gical analyses of the assemblages, has produced numerous 
both new and long-known results. However, they fail to 
justify the exigency of isolating so many taxonomic units 
within the Mesolithic, irrespective of their interpretation.

Over 120 various categories of flint tools can be 
encountered at Mesolithic sites, including: microliths -  
ca. 75 categories, truncations ca. 4 categories, end-scra
pers -  ca. 15 categories, burins -  ca. 10 categories, 
multiple scrapers -  ca. 8 categories, raclettes, side scra
pers, continuously retouched blades, toothed tools, niche 
tools, groovers and perforators, borers, flake axes, picks, 
and others.



Fig. 1. Microlith forms characteristic of the European Mesolithic technocomplexes (after G a l in s k i 1997)
1-7 -  The most common categories in all Early Mesolithic assemblages 

The categories typical of the assemblages: 8-13 -  Beuron-Tardenoisien, 14-16 -  Sauveterre, 17-20 -  Janislawice, 21-28 -  Maglemose

Irrespectively of the location of the site -  in southern 
Scandinavia, the near Alpine zone, Dordogne -  there 
appear analogous forms of microliths, end-scrapers, bu
rins, scrapers, truncations and others, with the consequent 
high level of similarities in terms of qualitative features 
between Mesolithic assemblages.

Apart from microliths, the most common forms in
clude allongated and squat end-scrapers with either ar
ched or untouched edges, short end-scrapers, allongated 
end-scrapers and arched squat end-scrapers with retou
ched edges, short-end scrapers with retouched edges, 
small end-scrapers with retouched edges, semi-circular 
and singular end-scrapers, angle burins on truncation, 
dihedral central burins and deviated angle burins, dihedral 
angle burins, burins on the snap, one-edged burins, burins 
on the snap, one-edged scrapers, double-edged scrapers, 
groovers and perforators.

A lesser range, actually confined to the sites of so
uth-western France (the Sauveterre assemblages) is rep
resented by end-scrapers with toothed scraping edges -  
usually made of thick, massive flakes -  and by flake 
axes and picks, common in Scandinavian assemblages

and which are usually absent in sites located outside the 
Baltic zone and the British Isles. The most numerous 
and most morphologically varied tool group in Mesolithic 
assemblages is that of microliths. They constitute the 
basic component of all inventories found at the sites. 
More than 70 categories have been recognized, and over 
a half have been found over the Mesolithic assemblages’ 
area of appearance. The most common ones are oblique 
truncations, including the Komornica type (Fig. 1: 4), 
Stawinoga backed blades (Fig. 1: 1), arched backed 
blades (Fig. 1: 2), scalene obtuse triangles with short 
long small edge (Fig. 1: 7), isosceles triangles (Fig. 1: 
6), full-arched backed blades (Fig. 1: 3), double-trapezoid 
truncations (Fig. 1: 5). These tools are present in the 
inventories of the whole territory covered by the Meso
lithic groups and together with the above-mentioned 
forms of end-scrapers, burins, multiple scrapers and gro
overs, they make for the similarity of the assemblages.

Still, this very large tool group also includes cate
gories that have a strictly taut territorial and chronological 
frequency, with certain corresponding rules in their co
occurrence. By means of simple comparative studies,



-with the application of all existing and numerous direct 
datings of assemblages, all typological spectrum of mic- 
roliths can be generally classified into three groups:

1. Forms which appear in the Oldest Preboreal and 
Early Boreal stage assemblages that initiated the Meso
lithic cultural system in particular areas,

2. Categories that appear at the sites in the Boreal stage,
3. Trapezoid microliths which appear in Mesolithic 

assemblages at the beginning of the Atlantic stage.
The first group includes above all the three above- 

mentioned categories of backed blades, truncations and 
triangles (Fig. 1: 1-7). They are mainly characteristic 
for the sites located in the Polish Lowland and the 
German Lowland. In quantitative terms, some territorial 
differences, as well as differences in metrical and stylistic 
features, can be observed. While truncation forms do
minate in the German Lowland and south Scandinavian 
sites, Polish inventories carry a majority of backed blades, 
while supermicrolithic tools have been registered at sites 
in south-western zones (France), southern (the near Al
pine Highlands), and the Polish Lowland. In most of the 
territories covered by the Mesolithic assemblages the 
forms mentioned co-exists with other categories of mic
roliths. At the sites of south-western France, mainly in 
Dordogne and the near Alpine zone (Rouffignac, Couloz 
Sous-Balme), there are Sauveterre points (Fig. 1: 14), 
Ogens type points (Fig. 1: 15) and small triangles with 
three edges retouched (Fig. 1: 16). Assemblages located 
in the zone of Western and Central European Highlands 
and their immediate vicinity, and in the Paris Basin 
(Jägerhaus-Höhle, Birsmatten, Mannlefelsen, Aardhorst- 
Vessem) also include other forms of triangular and Tar- 
denoisian points (Fig. 1: 8-12). British and Scandinavian 
(Broxbourne 102, Draved Mose 604, Mullerup, Bua 
Vastergaard) mostly include numerous Maglemose bac
ked blades (Fig. 1: 23), also known from some German 
Lowland sites (Pinneberg); there are also romboidal bac
ked blades (Fig. 1: 21), backed blades with retouched 
cut base (Fig. 1: 22), Broxbourne points (Fig. 1: 24), 
Maglemose tanged points (Fig. 1: 25), shoulder points 
(Fig. 1: 26), big scalene triangles with a short side 
(Fig. 1: 27), and microliths with a retouched base (Fig. 1: 
28). All tools that appear at the British and Scandinavian 
sites -  the above-mentioned forms of backed blades, 
truncations and triangles included -  are typically of a 
large size. They were made of fairly regular tall blades 
and wide bladelets.

Thus, within the group of microliths that characterizes 
the oldest Mesolithic assemblages, there are both forms 
typical for the whole Mesolithic that occurred over the 
whole area, as well as forms whose frequency was ter
ritorially rather strictly limited and self-exclusive. The 
spread of the latter at younger sites, late Mesolithic ones 
included, did not undergo a major change. Figures 3-6 
demonstrate that.

The second group of microliths are the categories 
that appear at the Mesolithic sites from the first half of 
the Boreal Stage. These are mainly various local variants 
of the Early Mesolithic forms, whose original morpho
logy is due to the use of special bladelet intermediate 
material for their production and improved techniques 
of tool working as well as tool categories which earlier 
had appeared in a ready-made form in non-Mesolithic 
sites in the Mediterranean-Black Sea zone. This group 
of microliths can also be divided into a group containing 
ones that appear over roughly the whole area covered 
by the European Mesolithic, and one including those 
whose spatial range is restrained to particular regions 
only.

The first group includes, above all, various types of 
small narrow scalene triangles (Fig. 2: 2-6), and then 
different categories of the so-called rectangles (Fig. 2: 
8-12) and back bladelets (Fig. 2: 7). The triangles in 
question appear in huge numbers at the late Boreal Stage 
and at the beginning of the Atlantic Stage, constituting 
a major tool contribution in some of the inventories. 
Their popularity at Mesolithic sites is chronologically 
linked with the advent of the early Holocene climatic 
optimum. The tools have also been found in the Boreal 
Stage Epipaleolithic assemblages of Southern Europe 
(Romagnano III).

Various types of small truncation microliths (Fig. 2: 
13-20) are of major importance in the inventories of the 
Baltic zone sites. The tools, made of very regular narrow 
bladelets struck -  Aoff specially prepared cores with the 
use of the widely spread burin technique and retouching 
of the raw edge of the microliths, appear in larger numbers 
at the close of the Boreal Stage and at the beginning of 
the Atlantic Stage. In the Atlantic assemblages found 
on the southern coast of the Baltic Nowy Młyn microliths 
(Fig. 2: 16, 17) and microliths with retouched base (Fig. 
2: 19) are of major significance. These forms have their 
blade equivalents in the Boreal Stage assemblages in 
England and Denmark.

At the sites on the lower Rhine and the Meuse and 
in the Paris Basin there are Hiilsten or feuilles de qui 
type points (Fig. 1: 13), and are represented by several 
different varieties. They can be found in inventories 
containing triangular and Tardenoisian points. The oldest 
assemblages of this type are dated to the close of the 
Boreal Stage. In the river-basins of the Vistula, the 
Neman and the Pripet there appear complexes of the 
Janisławice type characterized by original Wieliszew 
microliths (Fig. 1: 17-19).

Considered within the framework of the whole Me
solithic culture, the assemblage in question causes many 
problems mainly due to a small amount of direct datings 
and a particularly poor knowledge of its sites, especially 
in the eastern zone. For example, it is difficult to define 
more closely the date of the appearance of the Wieliszew



Fig. 2. Microlith forms in Mesolithic assemblages 
1-20 -  denoting C style, 21-33 -  denoting D style

microliths at the Mesolithic sites. It might have been 
during the Boreal Stage, or else the beginning of the 
Atlantic Stage. One comment has to be make in reference 
to the Wieliszew type microliths, in terms of which the 
relationship between Janisławice assemblages and other 
Mesolithic groups is usually considered. The belief, firm
ly rooted in Polish literature, in the exceptional originality 
of the assemblages of the complex as expressed by the 
Janistawice microliths (J.K. K ozłowski S.K. Kozłowski 
1975: 298), is unsound and follows from emotional rather 
than factual premises. In fact, the Wieliszew type of 
backed blades and truncations are not that unique. Forms 
with unretouched raw bases are not easily distinguishable 
from other blade backed blades and truncations worked 
in the burin technique, and which are fairly common at 
some sites of the Preboreal Stage of the German Lowland 
(Pinneberg, Duvensee 9 [Rust 1958; Bokelmann 1991] 
and in the Preboreal and Boreal Stage sites in Scandinavia 
(Vig, Klosterlund, Lundby, Svenstorp [Galiński 1997]). 
Also, they are stylistically similar to the Chaville points 
from the Paris Basin sites (Barriere et al. 1972: 368), 
while Wieliszew microliths with the retouched base can 
be considered only as a local variety of triangular and 
Tardenoisian points. The belief in the exceptional nature 
of Wieliszew microliths is the more stronger since they

appear in a region surrounded by territories where as
semblages preferring quite different tool forms predo
minate. The final group of microliths is composed of 
various categories of trapezes (Fig. 2: 21-33). The tools 
appear in all Mesolithic assemblages at the beginning 
of the Atlantic Stage, i.e. ca. 6.000 B.C. They have been 
long considered to be the chronological indicator of the 
late Mesolithic.

Studies of the qualitative and quantitative frequency 
of particular tool forms in Mesolithic inventories allow 
to isolate five main technologico-typological complexes: 
Sauveterre, Beuron-Tardenoisian, Duvensee, Maglemose 
and Janislawice (Galinski 1997). Within these comple
xes are grouped flint assemblages characterized by the 
same forms among basic tools, ie ones which appear 
most abundantly and most frequently at the sites, and 
by peculiar forms proper only to themselves, defined as 
„characteristic tools”. Only four complexes exhibit pe
culiar tools: Sauveterre, Beuron-Tardenoisian, Maglemo
se and Janislawice. The Duvensee assemblages, whose 
all tool forms appear to a different degree at the sites 
of the remaining complexes and which by the same 
token link together all the complexes, differ from the 
others in not containing their own characteristic forms 
in their composition.



In Mesolithic assemblages the differentiating features 
are almost exclusively demonstrated by microliths. Other 
groups of tools, such as end-scrapers, burins and scrapers, 
are made up of banal forms or else are represented by 
categories rare enough to carry no diagnostic properties. 
Lack of a larger amount of research into the multilateral 
analysis of flint inventories from various parts of the 
region manifesting Mesolithic assemblages does not al
low a unanimous conclusion as to whether technologi- 
co-typological complexes defined in terms of qualitative 
and quantitative frequency of tool forms vary among 
themselves in terms of other elements of tool production 
as well. Studies of this kind, conducted for a small 
number of sites representing the Duvensee, Maglemose 
and Janistawice complexes, indicate that such differences 
might exist (Schild et al. 1975; Schild et al. 1985; 
Galinski 1992a).

The inventories of the Duvensee and Maglemose 
complexes, which coexisted in Pomerania throughout the 
Atlantic Stage, are characterized by varied contribution

of bladelet exploitation and use of diverse types and 
forms of cores for production of microlith bladelets. The 
differences concern even the use of types of flint material; 
Lower Oder flint appears only at Maglemose complex 
sites. Absence of high quality raw material in some 
territories, as well as the use of various kinds of material 
in tool production, had no major influence on the taxo
nomic character of the complexes. This is best exem
plified by the highly schematically copied inventories of 
Beuron sites in the Highland zone, which base both on 
northern flint from the German Lowland and on local 
rock material.

Study of the general structure of tool groups in Me
solithic inventories has yielded some interesting results. 
The prevailing structure model at the sites is one in 
which end-scrapers, next to microliths, predominate. The 
arrangement is particularly typical for the Preboreal and 
Boreal Stage assemblages. Models in which other tool 
groups -  such as burins, scrapers or truncations -  do
minate are much less frequent. Burins prevail in only

Fig. 3. Distribution of major Mesolithic sites (after Galinski 1997) 
Assemblages: a -  Duvensee, b -  Sauveterre, c -  Bergien, d -  Maglemose, e -  Janislawice



several assemblages located in various parts of the area 
covered by the Mesolithic culture, in the Highland zone 
(Obersulzbachtal, Henauhof-Nordwest), in the North- 
West Lowland (Star Carr) and in southern Scandinavia 
(Ulkestrup Lyng, Agerod VI). Multiple scrapers predo
minate mainly at the Atlantic Stage sites of the Polish 
Lowland in Duvensee, Maglemose and Janislawice com
plexes. Single inventories of this type are known from 
Dordogne (Rouffignac layer 4c). Blade truncations pre
vail at some sites of the French Plain (St.-Pierre-les-Ne- 
mours) and at Belgian sites (Weelde-Paardsdrank). Other 
sites have yielded inventories containing most numerous 
truncations (microliths notwithstanding), however, with 
their percentage indicators fairly low (Birsmatten layer 5; 
Spnder Hadsund, Unimie 3, Dobra 53, 11/85).

South-western Sweden has produced some unique 
inventories, with tool group structures unmistakably do
minated by groovers and perforators. These include Bua 
Vastergaard and Holm. Only in the Baltic zone there 
are sites where flake axes and picks constitute the biggest 
tool group (Vastra Hagen, Duvensee 9). In Dordogne 
(Rouffignac layer 3), in the Highland zone (Sarching 4, 
Abri Tschapperfels, Birsmatten layers 1-2) and in the 
Paris Basin (Alle-Tortue II) there are sites with the 
dominance of various forms of continuously retouched 
blades. These are exclusively Late- and Final Mesolithic 
assemblages from the Atlantic Stage.

Assemblages containing only, or almost only, mic
roliths constitute a completely different model of the 
overall structure of tool groups. They are known from 
the whole Mesolithic territory, and include Cuzoul layer II, 
La Sabloniere I, Das Felsstalle layer IIA3, Svaerdborg 
1/43: A, Duvensee 13, Dobra 53, 11/83. In terms of the 
overall structure of tool groups, studies of the sites reveal 
that various models of the structure in which, next to 
microliths, there predominate, successively, end-scrapers, 
burins, scrapers, truncations, flake axes and picks, groovers 
and perforators, as well as continuously retouched blades, 
one can notice either a balanced arrangement of all main 
tool groups, or their occurrence in assemblages irrespec
tive of their taxonomic diversity. One can observe, how
ever, their environmental and functional circumstance. 
Models of the overall structure with predominating mic
roliths and end-scrapers, as well as those presenting a 
balanced system of various tool groups, characterize the 
assemblages of all complexes and appear over the whole 
area of the Mesolithic culture, both in the Preboreal and 
Boreal as well as in the Atlantic Stage. Now flake axes 
and picks prevail only at the Duvensee and Maglemose 
sites, exclusively in the Baltic zone, while groovers and 
perforators dominate at some sites of the Maglemose 
complex in South-western Sweden. Now, arrangements 
of the overall structure, with continuously retouched 
blades predominant, are known from Sauveterre and 
Beuron-Tardenoisian inventories of the Atlantic Stage.

In terms of the general structure of tool groups, the 
differences that occur between particular assemblages 
can be explained by certain functional and incidental 
differences of settlement which over the whole Early 
Holocene period occupied diverse types of the natural 
environment and ecological zones. The differences must 
have been linked with the seasonal nature of the basic 
economic activity of Mesolithic communities, with hun
ting closely followed by fishing and gathering, or else 
with one of these activities being preferred in particular 
areas for environmental reasons. The considerable con
tribution of microliths in almost all assemblages is un
doubtedly related with the fact that they formed an 
element of the main weapon -  the bow -  that every 
hunter had to be equipped with, irrespective of the func
tional character of the settlement he inhabited at the 
time. Taxonomic differentiation of flint assemblages is 
reflected in production based on organic material, that 
of harpoons and antler and bone points.

Only the Sauveterre complex sites have produced 
smooth points, both flattened and with a circular diameter, 
and smooth spindle-shaped ones, known as poinçons. 
The sites of the Beuron-Tardenoisian complexes is typo- 
logically poor as well. There occur smooth spindle-sha
ped points {poinçons) and double-row harpoons of the 
Birsmatten type. The assortment of points and harpoons 
is considerably more varied at the sites of the Baltic 
zone and the British Isles. The Duvensee complexes 
mainly yield incised points of Duvensee, Dobbertin and 
Pritzerbe types, and also harpoons with a row of convex 
pegs of the Star Carr type, the latter only in the British 
Isles. Maglemose complexes are dominated by harpoons 
with one peg of the Gniewino type and harpoons of the 
Mullerup type. There also occur Kunda type points, and 
many kinds of points enforced with flint in-lays of Men- 
turren, Svaerdborg, Spholm and Copenhagen types. The 
points of the Menturren type and one-pegged harpoons 
of the Gniewino type almost certainly belong to Jani- 
stawice complexes. The described forms of harpoons 
and points in the assemblages of various complexes 
occur at both Early- and Late Mesolithic sites. Thus, the 
appearance of trapezoid microliths in Mesolithic com
plexes (Late Mesolithic) does not denote a turning point 
in major cultural changes. The arrival of trapezes at the 
beginning of the Atlantic Stage did not begin the process 
of cultural disintegration of the Mesolithic. This took 
place about one thousand years later, and the concurrence 
of Mesolithic trapezoid microliths with trapezes in Neo
lithic complexes is of no direct relevance.

Reflecting upon the interpretation of techonologico- 
typological complexes of the Mesolithic, I will refer to 
the structural investigation of the constituent elements 
of flint assemblages that I conducted in the case of 
Pomeranian sites (Galinski 1992a: 134). Even if it does 
not give an unequivocal answer as to the nature of the



taxonomic differentiation of Mesolithic assemblages, still 
it reveals a number of various factors that condition the 
emergence of a particular typological image of tool gro
ups in particular inventories. Within the network of mu
tual relationships one should mention in particular the 
relationship between the conditions of natural environ
ment -  general structure of tool groups -  taxonomic 
differentiation of complexes. It shows that the econo
mic-functional strategy of complexes is in a way written 
into the overall tool group structure of inventories, de
pendent on definite conditions of natural environment 
in which the complexes appeared as well as the productive 
skills and the social and psychological factors they rep
resented. Differences in preferences of specific tool forms 
in particular production assemblages are there from the 
very beginning the Mesolithic developed its specificity, 
even though analogous overall structure of inventories 
occurred in various parts of the territory in which the 
assemblages appeared (similar economic-functional 
structure). This is mainly the case with microliths. Also, 
regionalization of taxonomic units is plainly visible, espe
cially at the Preboreal and the beginning of the Boreal

Stages. In the later phase the picture becomes somewhat 
blurred, yet remains there until the end. After all, there 
are no Maglemose assemblages in the zone of Western 
and Central European Highland, same as there are no 
Beuron assemblages in the Baltic zone.

In the Preboreal and Boreal Stage the Sauveterre 
assemblages cover the area of western near-Alpine zone, 
the Massif Central together with the south-western fo
reland of the French Plain (Dordogne). This is a highland 
and foothill environment, with the distinctive elements 
of rather narrow valleys of big and small rivers: the 
Rhone, the Isere, the Saone, the Lot, the Dordogne, the 
Garonne. Beuron-Tardenoisian complexes cover the who
le range of the Western- and Central European Highland 
together with the foreland of the Alps and the neigh
bouring zone of the French Plain and the Dutch Plain 
to the south-west. This quite large territory is somewhat 
varied: on the one side, the French Jura and the Bavarian 
Highland, on the other the Paris Basin. This is reflected 
in the flint inventories of the oldest assemblages of the 
area (Galinski 1997: 67). In the Preboreal and Boreal 
Stages the assemblages of the Duvensee and Maglemose



Fig. 5. Distribution of Wieliszew microliths (1) and of Sauveterre and Ogens type points (2) at Mesolithic sites

complexes covered extensive areas of Northern and Cen
tral European Lowland, with Maglemose assemblages 
first limited to the territory of today’s England, Denmark, 
southwestern Sweden and, most probably, the northern 
and central part of the strip of now water-flooded lands- 
bridge, the so-called Dogger Bank, they covered the 
Northern Lowland; the Duvensee assemblages dominated 
the German and Polish Lowlands. The Janislawice as
semblages were formed a bit later, so they can be dis
regarded.

And so, at the end of the development of the European 
Mesolithic we have five different assemblages (Beuron 
and Tardenoisian are considered separately) which oc
cupy territories that, overall, differ in their natural en
vironment. The biggest differences between them refer 
to the occurrence of some definite forms of microliths. 
Thus, a question crops up: is there really a dependence 
between the appearance of some specific microlith forms 
in these assemblages, and the conditions of the natural 
environment in which they functioned; should this be 
so, what the dependencies are and what they follow 
from. In my analysis of the typological spectrum of the

microlith group I concluded that they can be divided 
into groups that had appeared in the whole Mesolithic, 
those that can be met in some of the territories covered 
with Mesolithc assemblages, and those whose presence 
is typical for assemblages that appear only in some 
specific territories. In the latter case, it must be added 
that they appear in compact areas, and only single spe
cimens come to light outside them. Such microliths are 
the Beuron points, Hiilsten microliths, Maglemose tanged 
points, shoulder points. Some categories of microliths 
appeared throughout the Mesolithic, and some were there 
only for shorter periods.

Microliths were used as arrow-heads, side pegs and 
barbs of arrows. There is plenty of convincing source 
evidence for this, together with arrows remaining in 
intact condition. As arrow-heads, placed at the points of 
arrows, there were used both big, 5 cm big truncations 
(Vig, Denmark), middle-sized trapezes (Eising, Den
mark), as well as the microlithic triangles (Teviec, Fran
ce). In other words, those were highly varied microliths 
in factual terms as well. It is the same case with the 
forms mounted as side pegs and barbs. It must be added



Fig. 6. Distribution of some microlith forms at Mesolithic sites, typical of the Maglemose complex

that also common bladelets were for the latter. These 
and other findings, where elements of enforcing of a 
few arrows have been stated -  meaning Janislawice, Bad 
Durrenberg, Reinhausen (these are human burials) and 
Prejlerup -  demonstrate convincingly that at Mesolithic 
sites various categories of microliths found various use 
as construction element of arrows. One fails to observe 
any regularity, one that would be understandable to us, 
between the form of a microlith and its use as an ar
row-head, a peg or a barb element. Studies of single, 
spatially isolated and smallish settlement concentrations 
indicate that in particular areas and in specific periods 
Mesolithic communities employed an assortment of mic
roliths that was evidently typologically limited. Both in 
different parts of the Lowland (Dobra 53,11/83, Duvensee 
9, Barmose I) and in the Highland zone (Rottenburg- 
Siebenlinden I, Sarching 2) flint assemblages of this type 
yield only from 3 to 8 categories of those tools. Findings 
of plain wooden arrows with a blunt head and arrows 
with a pointed head and enforced on the sides with flint 
in-lays (Holmegaard IV) demonstrate that different types 
of arrows with a different functional application were

used (Clark 1952). This seems to suggest that in the 
case of flint arrow-heads there might occur a dependence 
between the character of the missile and the goal for 
which it was to be used. This would account for the 
occurrence of a typologically very limited set of microlith 
forms in particular settlements with clearly defined func
tional tasks. Thus, certain groups of microliths seem to 
be functionally differentiated within their general use as 
weaponry elements. However, the differentiation does 
not follow either from the morphological structure or 
metrical features. On the other hand, it could be connected 
with the above in some defined conditions and individual 
cases. It is a case of personal discretion and the context.

Absence of qualitatively identical kits of microliths 
forms in different zones of the natural environment -  
the Baltic zone on the one hand, the near-Alpine zone 
on the other -  as is the case with the arrangement of 
the overall structure of tool forms, seems to prove that 
there is no immediate correlation between them. Regio
nalization of occurrence of particular kits of microliths, 
original forms included, in the form of distinct techno- 
logico-typological complexes that project onto different



types of the natural environment, are not a simple cor
relation but a resultant of many different factors. The 
same or similar functions in certain conditions must have 
been fulfilled by various kits of microlith forms, and 
the selection of appropriate tools within the kits in par
ticular areas and in specific periods was dictated by 
economic, social, psychological and situational reasons. 
This might mean that, with no possibility of knowing 
the complexity of the spiritual life of Mesolithic com
munities and the reality of their everyday life, archaeo
logy is not able, either today or whenever in future, to 
explain why these and not other microliths forms can 
be found at the sites, not to speak of understanding their 
differentiation.

Thus we have to be content with a much generalizing 
statement that the technologico-typological complexes 
such as Sauveterre, Beuron -  Tardenoisian, Duvensee, 
Maglemose and slightly later formed Janistawice com
plex express the differences characteristic of the natural 
environment conditions and the conditions of the socio
cultural environment of the extensive areas of the Western 
and Central-European Lowland and Highland that at the 
early Holocene period were covered by the Mesolithic 
culture.

Translated from Polish by 
Zofia Ziotkowska
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Uwagi o zróżnicowaniach kulturowych 
w europejskim mezolicie

S tre sz c z e n ie

Zagadnienie kulturowych zróżnicowań mezolitu łączy dwie 
zasadnicze kwestie: podstaw materiałowych i ich postrzegania 
warsztatowego oraz interpretacji wydzielanych jednostek sy
stematycznych. W rozprawie pt. „Mezolit Europy” przedsta
wiłem moje poglądy w tym zakresie oparte na własnych, 
wieloletnich badaniach i studiach problematyki mezolitycznej. 
Niniejszy artykuł nawiązuje do tej pracy, zawiera trochę uwag 
i spostrzeżeń, które z różnych przyczyn nie znalazły miejsca, 
bądź w sposób niewystarczająco jasny zostały potraktowane 
we wspomnianym opracowaniu. Dyskutowana jest sprawa poj
mowania pojęcia mezolitu przez różnych badaczy, materiało
wych podstaw wydzielania ponad dwudziestu jednostek po
działu kulturowego mezolitu, jakościowej i ilościowej 
frekwencji form narzędziowych występujących na stanowi
skach, czy wreszcie interpretacji wyróżnionych w mezolicie 
europejskim jednostek taksonomicznych.

Zdefiniowanie pojęcia mezolitu europejskiego w oparciu
0 kryteria społeczno-gospodarcze i środowiskowe oraz kryteria 
technologiczno-typologiczne zespołów, pozwala na dokładne
1 jednoznaczne określenie właściwości zespołów mezolitycz- 
nych i daje możliwość przeanalizowania stopnia ich zbieżności 
i rozbieżności taksonomicznej.

Badania jakościowej i ilościowej frekwencji form narzę
dziowych w znanych i opublikowanych dotąd inwentarzach 
(ponad 400), ujawniają, że na stanowiskach mezolitycznych 
spotyka się ponad 120 różnych kategorii narzędzi krzemien
nych, w tym około 75 kategorii to tzw. zbrojniki, które w za
sadzie, jako jedyna grupa narzędziowa, posiadają właściwości 
rozdzielcze zespołów. Całe to spektrum typologiczne zbrojni- 
ków daje się podzielić na trzy grupy; a) formy występujące 
w zespołach najstarszych, preborealnych i wczesnoborealnych, 
które zapoczątkowały ną poszczególnych terenach mezolity- 
czny system kulturowy, b) kategorie, które na stanowiskach 
pojawiają się jako novum w okresie borealnym, c) zbrojniki 
trapezowate, pojawiające się w zespołach mezolitycznych 
w początkach okresu atlantyckiego.

Wśród tych pierwszych znajdują się narzędzia podstawowe 
i charakterystyczne kompleksów sowterskiego, bergskiego, Du- 
vensee, maglemoskiego i janisławickiego. Kategorie, chara
kteryzujące najstarszy z nich kompleks Duvensee, w większym 
lub mniejszym stopniu występują na stanowiskach wszystkich 
pozostałych ugrupowań, na całym obszarze zajmowanym przez 
mezolit. Część narzędzi podstawowych i narzędzia charaktery
styczne pozostałych czterech kompleksów, charakteryzują wy
łącznie ich własne zespoły ograniczając swój zasięg teryto
rialny do niewielkich obszarów, wzajemnie się wyklucza
jących.

Formy zbrojników grupy drugiej, w znacznej mierze re
prezentujące technologiczno-typologiczny styl C, oraz grupy 
trzeciej, reprezentujące styl D, pojawiają się na stanowiskach 
w obrębie poszczególnych kompleksów w okresie borealnym 
i atlantyckim i nie mają znaczenia decydującego o zmianie 
obrazu schematu podziału kulturowego mezolitu, posiadają 
natomiast walory wyznaczników chronologicznych przemian 
wytwórczości narzędziowej w obrębie mezolitu.



Wzajemną odrębność taksonomiczną kompleksów sowter- 
skiego, bergskiego, Duvensee, maglemoskiego i janisławickie- 
go odzwierciedla wytwórczość narzędziowa z surowców or
ganicznych, w tym przede wszystkim ostrzy i harpunów 
kościanych i rogowych.

Interesujących wyników dostarczają badania ogólnej stru
ktury grup narzędziowych w inwentarzach mezolitycznych. 
Na stanowiskach powszechnie występuje model struktury, w 
którym obok zbrojników drapacze wyraźnie dominują nad 
pozostałymi grupami narzędziowymi. Układ taki typowy jest 
zwłaszcza dla zespołów, pochodzących z okresu preborealnego 
i borealnego. Modele struktury, charakteryzujące się przewagą 
rylców, skrobaczy, czy półtylczaków, występują znacznie rza
dziej.

Występowanie różnych układów struktury grup narzędzio
wych na stanowiskach mezolitycznych jest niezależne od ich 
zróżnicowania taksonomicznego. Wyraźnie widoczne są nato
miast pewne uwarunkowania środowiskowe i funkcjonalne. 
Na przykład ciosaki i piki dominują tylko na stanowiskach 
położonych w strefie bałtyckiej, zaś pazury i przekłuwacze 
wyłącznie na stanowiskach kompleksu maglemoskiego, w po
łudniowo-zachodniej Szwecji.

Różnice jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi zespo
łami pod względem ogólnej struktury grup narzędziowych 
muszą się wiązać z sezonowym charakterem podstawowej 
działalności ekonomicznej społeczności mezolitycznych, do 
której, obok myślistwa, zalicza się rybołówstwo i zbieractwo, 
bądź z preferowaniem jednego z tych zajęć na poszczególnych 
terenach z przyczyn środowiskowych.

Zastanawiając się nad interpretacją wydzielonych komple
ksów technologiczno-typologicznych mezolitu, należy skupić 
uwagę przede wszystkim na grupie tzw. zbrojników, które 
owe zróżnicowanie wyrażają. Od dawna wiadomo, że zbrojniki 
jako grupa narzędziowa, znajdowały zastosowanie przy zbro
jeniu strzał łuku jako groty, boczne zadziory i boczne pazy. 
Analiza kompletnych znalezisk tego typu z całego, zróżnico
wanego pod względem środowiskowym obszaru występowania 
stanowisk mezolitycznych, a także badania zespołów prostych 
w postaci przede wszystkim pojedynczych izolowanych sku
pień osadniczych, nie ujawnia jednak żadnych zależności po
między formą zbrojnika, jego funkcją w ramach ogólnego 
zastosowania jako elementu zbrojenia strzał, czy określonymi 
warunkami środowiska przyrodniczego, dowodzi jedynie, że 
na poszczególnych obszarach i w określonym czasie społecz

ności iriezol i tyczne' stosowały wyraźnie ograniczony typologi
cznie asortyment zbrojników, a poszczególne ich formy mogły 
być dowolnie wykorzystywane w charakterze grotu, zadziora, 
czy elementu pazy. Z kolei, znaleziska całkowicie drewnianych 
strzał z tępą główką, oraz strzał zaostrzonych przy wierzchołku 
i zbrojonych na bokach krzemiennymi wkładkami dowodzą, 
że były stosowane różne ich typy o odmiennym zastosowaniu 
funkcjonalnym. Sugeruje to, że również w przypadku grotów 
krzemiennych może występować jakaś zależność pomiędzy 
charakterem pocisku a celem, do jakiego miał być użyty. 
Dochodzimy tutaj do wniosku, że określone grupy zbrojników 
mogą mieć charakter zróżnicowania funkcjonalnego w ramach 
ich ogólnego zastosowania jako elementów zbrojenia, jednak 
zróżnicowanie to nie wynika ani z budowy morfologicznej, 
ani z cech metrycznych może natomiast mieć z nimi związek 
w pewnych określonych warunkach i indywidualnych przy
padkach; posiada charakter uznaniowy i okolicznościowy.

Regionalizacja występowania określonych zestawów zbroj
ników, charakteryzujących wyróżnione kompleksy technolo- 
giczno-typologiczne, nakładające się na mapę, wyznaczającą 
również odmienne typy środowiska przyrodniczego, nie jest 
prostą zależnością, lecz wypadkową gry sił wielu różnych 
czynników. Takie same lub podobne funkcje w określonych 
warunkach musiały spełniać różne zestawy zbrojników, a wy
bór odpowiednich narzędzi w ramach tych zestawów na po
szczególnych obszarach i w danym czasie, podyktowany był 
względami ekonomicznymi, społecznymi, okolicznościowymi 
i psychologicznymi. Może to oznaczać, że nie mając dostępu 
do zawiłości kultury duchowej społeczeństw mezolitycznych, 
ani realiów ich życia codziennego, archeologia nie jest w 
stanie, ani dziś, ani kiedykolwiek w przyszłości, wyjaśnić 
przyczyn występowania takich, a nie innych form zbrojników 
na stanowiskach, ani tym bardziej zrozumieć istoty ich zróż
nicowania.

Musimy się zadowolić ogólnikowym stwierdzeniem, że 
kompleksy technologiczno-typologiczne w postaci ugrupowań 
sowterskich, bergskich, Duvensee, maglemoskich i janisławic- 
kich wyrażają sobą różnice, jakimi cechowały się w zakresie 
warunków naturalnych i warunków środowiska socjokulturo- 
wego poszczególne, rozległe obszary Niżu i wyżyn zachodnio- 
i środkowoeuropejskich objęte w okresie wczesnoholoceńskim 
występowaniem kultury mezolitycznej.
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Wczesnoholoceńskie ugrupowania mezolityczne 
na terenie zachodniej Polski

Z b ig n ie w  B a g n ie w sk i

Early Holocene Mesolithic groups in the territories of western Poland

At the beginning of the Holocene the area of western Poland, which constituted a bridge zone between western, northern and 
eastern provinces of the European Mesolithic, was penetrated by various Mesolithic groups mainly evolved from the northern circle. 
Stone, antler and bone inventories, found at over 80 excavated sites and ca. 2100 sites where only surface exploration was carried 
out, together with the growing number of C-14 datings allow an attempt at their cultural and chronological classification. So far the 
results of the research permit a working hypothesis about isolating 9 taxonomic units in the area of western Poland: Protokomomica 
group (Preboreal), Svaerdborg culture (Boreal), Komornica culture (Boreal-Atlantic Subboreal), Duvensee (Atlantic), Oldesloe, Jani- 
slawice, and Chojnice-Pieńki cultures (Atlantic-Subboreal), Bóbr River group (Subboreal), and Ertebplle culture (Subboreal). Enclaves 
of Mesolithic population of the youngest Mesolithic groups in some regions of Poland continued until ca. 1.800 B.C.

Uwagi wstępne

W ostatnim czasie dostrzegalna jest wyraźna inten
syfikacja badań nad mezolitem zachodniej Polski. Ba
dania te, obok odkrycia ogromnej ilości nowych stano
wisk, często o wyjątkowej wartości poznawczej, 
dostarczyły wielu zwartych i homogenicznych inwenta
rzy, umożliwiających podjęcie próby uchwycenia nie 
tylko ich zróżnicowania typologiczno-kulturowego, lecz 
również chronologiczno-przestrzennego. W dotychcza
sowych, ważniejszych opracowaniach syntetycznych ty
czących społeczności myśliwsko-zbieracko-rybackich na 
terenie Polski, jej zachodnie regiony, tzn. Pomorze, Wiel
kopolska, Łużyce, czy dolny Śląsk zostały uwzględnione, 
jednakże nie w pełni dostrzeżono ich znaczenie w for
mowaniu, rozwoju i zaniku społeczności mezolitycznych 
na Niżu Polskim (Więckowska 1975; S.K. Kozłowski 
1972). Obecnie, w kontekście nowych odkryć i nowych 
materiałów źródłowych sądzić można, iż w procesach 
tych tereny zachodniej Polski, odegrały rolę szczególną. 
Nie było to jedynie konsekwencją położenia w strefie 
pomostowej pomiędzy zachodnią i wschodnią prowincją 
mezolitu europejskiego, lecz również wynikało z warun
ków morfo-klimatycznych, które z punktu widzenia 
mezolitycznego modelu gospodarczego na omawianym 
terenie były szczególnie korzystne (Bagniewski 1987a). 
Spośród różnorodnych elementów współtworzących te 
warunki istotne znaczenie przypisać należy rozbudowanej 
sieci hydrograficznej zachodniej Polski oraz dominującej

w skali roku cyrkulacji atlantyckiej, która, kształtując 
klimat, inicjowała szybszą wegetację i sukcesję roślin
ności. W systemie hydrograficznym stare, równoleżniko
wo uformowane pradoliny (Toruńsko-Eberswaldzka, 
Warszawsko-Berlińska i Barucko-Głogowska), poprze
dzielane strefami morenowymi z jeziorami (Pojezierze 
Pomorskie, Pojezierze Lubuskie, Pojezierze Wielkopol
skie i Pojezierze Leszczyńskie) spina dolina Odry, łącząc 
południowe obszary zachodniej Polski z Bałtykiem (Kon
dracki 1972).

Celem niniejszego szkicu, obok prezentacji najważ
niejszych dokonań badawczych, jest również próba re
konstrukcji kulturowo-chronologicznej mezolitu na tere
nie zachodniej Polski. Zdając sobie w pełni sprawę 
z ciągle jeszcze zbyt skromnej bazy źródłowej, wyrażone 
sugestie interpretacyjne traktować należy głównie jako 
propozycje robocze, mogące być pomocne w podjęciu 
decyzji o kierunkach dalszych poszukiwań.

Z historii badań

Początki badań nad mezolitem zachodniej Polski się
gają końca XIX wieku, kiedy to na terenie Pomorza, 
Wielkopolski i Dolnego Śląska odkryto pierwsze inwe
ntarze krzemienne oraz pojedyncze zabytki rogowe i ko
ściane o pokroju mezolitycznym. Wyraźną intensyfikację 
tych odkryć przyniosły początki XX wieku, szczególnie 
zaś okres międzywojenny, gdy nie tylko przeprowadzono



pierwsze badania wykopaliskowe, lecz również podjęto 
próby włączenia materiałów mezolitycznych z omawia
nego terenu w opracowania syntetyczne. Pionierskie 
w tym względzie były prace wykopaliskowe w latach 
20-tych Józefa Kostrzewskiego w Ostrowie na Pomorzu 
(Kostrzewski 1929) oraz Lothara Zotza w 1930 roku 
w Krzekotówku na Dolnym Śląsku (Zotz 1931). Obok 
badań wykopaliskowych, w tych samych latach ukazały 
się pierwsze publikacje, w tym monografie regionalne, 
do których autorzy włączyli znane wówczas materiały 
mezolityczne. Z ważniejszych publikacji lat międzywo
jennych, uwzględniających problematykę mezolitu ziem 
zachodniej Polski, należy wymienić opracowania Leona 
Kozłowskiego (1919), Wolfganga La Baume’a (1920), 
Józefa Kostrzewskiego (1923), Ottona Kunkla (1931), 
Tadeusza Wagi (1934), Lothara Zotza (1931) i Liebetraut 
Rothert (1936).

Po okresie pewnego zastoju w referowanych bada
niach, ponowne ich ożywienie przyniosły lata 1960— 
1970, gdy obok poszukiwań, na kilkunastu stanowiskach 
przeprowadzono badania wykopaliskowe. Pierwsze po
wojenne badania wykopaliskowe na terenie Wielkopolski 
przeprowadził w 1951 roku Stanisław Kurnatowski (Ko- 
busiewicz 1961) a w 1962 roku Michał Kobusiewicz 
zbadał stanowisko w Pietrzykowie (Kobusiewicz 1963a). 
Wspomnieć również należy o badaniach M. Kobusiewi- 
cza i C. Potemskiego na stanowisku Bydgoszcz-Jachcice 
1 (Kobusiewicz, Potemski 1964), M. Czarneckiego na 
stanowiskach Jezierzyce 19, Śmierdnica 3 i Kocierz 3 
w rejonie Szczecina (Czarnecki 1970), S.K. Kozło
wskiego na 2 stanowiskach w Swornychgaciach na Po
jezierzu Kaszubskim (S. K. Kozłowski 1972) oraz kom
pleksowe prace badawcze Z. Bagniewskiego na 10 
stanowiskach dolnośląskich (Bartków 7, Czeladź Wiel
ka I, Czeladź Wielka II, Pobiel 9, Pobiel 10, Potasznia I, 
Sułów 1, Świętoszyn I, Świętoszyn II, Świętoszyn III 
i Siedlnica 6) w dorzeczu Baryczy (B agniewski 1995).

W latach następnych widoczne jest dalsze ożywienie 
prac terenowych. Obok badań o charakterze poszuki
wawczym, w różnych regionach zachodniej Polski prze
prowadzono badania wykopaliskowe. Wspomnieć tu trze
ba o badaniach L. Domańskiej na stanowisku Jastrzębia 
Góra 4 na Wybrzeżu Gdańskim (Domańska 1983), J. II- 
kiewicz na stanowisku Dąbki 9 na Wybrzeżu Koszaliń
skim (Ilkiewicz 1989), T. Galińskiego na stanowiskach 
Dobra 53, Grzepnica 7, Tanowo 1, Tanowo 2, Tanowo 
3 i D. Jankowskiej na stanowisku Węgornik 4 w rejonie 
Szczecina (Galiński 1992), Z. Bagniewskiego na Poje
zierzu Kaszubskim na stanowiskach Męcikał 6, Męci- 
kał 7a, Męcikał 7b, Męcikał 11, Swornegacie 6, Turo
wiec 1, Turowiec 3, Zbrzyca 2, Zbrzyca 5 (B agniewski 
1987b), M. Kobusiewicza na 9 stanowiskach wielkopol
skich: Nożyczyn 1 i Nożyczyn 3 (Kobusiewicz 1963b), 
Pomorsko 1, Smolno Wlk. 1, Smolno Wlk. 2, Smolno 
Wlk. 3, Wojnowo 1, Wojnowo 3 i Chwalim 1 (K obu

siewicz, Kabaciński 1993) oraz Z. Bagniewskiego w po
łudniowej Wielkopolsce na stanowiskach Sarnowa-Fo- 
lusz 1 i Sarnowa-Folusz 3 (Bagniewski 1979b), w strefie 
środkowego Nadodrza na stanowiskach: Brodno 3, Bród
no E, Ługi C, Krzekotówek 7, Krzekotówek 8, Siedlisko 
16 i Świerczów 1 (B agniewski 1990b), w dorzeczu Bo
bru na stanowiskach: Bobrowice B, Dąbrowa-Krępnica 5, 
Kościelna Wieś 1, Pstrąże 1, Węgliny 2 i Wiechlice I 
(Bagniewski 1995), na Pojezierzu Leszczyńskim na sta
nowiskach Lubiatów I, Lubiatów II, Kaszczor 7 i Mo- 
chy 13 (Bagniewski 1995), na Pojezierzu i Równinie 
Drawskiej na stanowiskach: Gudowo 2, Gudowo 3, Ka
lisz Pomorski 3, Kalisz Pomorski 33, Lubieszewo 4, 
Prostynia 16, Stara Studnica 6, Wierzchowo 1, Wierz
chowo 2, Wierzchowo 6 i Wierzchowo 9 (Bagniewski 
1996a) oraz na stanowisku Miałka 4 na Pojezierzu Ińskim 
(Bagniewski 1993).

Aktualne badania trwają na Pojezierzu Dobiegnie- 
wskim, gdzie jak dotąd eksploracją objęto stanowiska: 
Jaglisko 1, Bierzwnik 19, Pławienko 31, Radęcin 15, 
Wołogoszcz 13 (B agniewski 1995b), na Pogórzu Su
deckim, gdzie badania zrealizowano na 2 obiektach, 
a mianowicie Bardo Śl. 1 (Płonka 1995) i Grodziszcze 7 
(Bronowicki 1993), w północnej Wielkopolsce na sta
nowisku Radogoszcz 53 (A. Starzyński) i Miastko 11 
(J. Wyrwiński) oraz w rejonie Głogowa na stanowisku 
Kotla 1 (W. Czyżyk).

Materiały uzyskane w toku badań wykopaliskowych, 
dotychczas zrealizowanych łącznie na ponad 80 stano
wiskach mezolitycznych zachodniej Polski, wykorzysta
ne zostały w kilku monografiach regionalnych. Część 
materiałów wielkopolskich opracowanych zostało przez 
M. Kobusiewicza w monografii pt. „Mezolit w środko- 
wo-zachodniej Wielkopolsce” (Kobusiewicz 1970), do
lnośląskie inwentarze, obok raportów z badań, opubli
kowane zostały przez Z. Bagniewskiego w monografii 
kultury komornickiej pt. „Kultura komornicka na Dolnym 
Śląsku” (B agniewski 1976) oraz w dwuczęściowej syn
tezie mezolitu południowo-zachodniej Polski pt. „Spo
łeczności myśliwsko-rybackie w okresie od IX do III 
tysiąclecia p.n.e. na terenie Polski południowo-zachod
niej” (B agniewski 1979a; 1982). W wypadku Pomorza, 
obok monografii mikroregionalnej Z. Bagniewskiego pt. 
„Mezolityczne społeczności myśliwsko-rybackie połu
dniowej części Pojezierza Kaszubskiego” (Bagniewski 
1987b), zagadnieniom zróżnicowania kulturowego nie
których inwentarzy pomorskich poświęcona została praca 
T. Galińskiego pt. „Mezolit Pomorza” (Galiński 1992). 
Oprócz powyższych syntez i monografii, problematyka 
mezolitu zachodniej Polski podjęta została w ponad 280 
różnego rodzaju opracowaniach, od raportów i komuni
katów z badań, poprzez monografie stanowisk, do arty
kułów problemowych włącznie. Wyniki badań, a także 
próby ich interpretacji, referowane były na wielu kon
ferencjach krajowych i zagranicznych.



Wartość poznawcza inwentarzy mezotityeznych. po
zyskanych w toku wieloletnich badań na terenie zachod
niej Polski, jest dość znacznie zróżnicowana. Obok in
wentarzy homogenicznych, które spoczywały w 
niezakłóconych układach przestrzennych (krzemienice, 
obiekty szałasowe, paleniska, zachowane poziomy stra
tygraficzne), pretendujących do miana podstawowych, 
z terenu zachodniej Polski znane są również liczne in
wentarze różnokulturowe i różnowiekowe, pochodzące 
ze stanowisk wielokrotnie zasiedlanych przez różne gru
py w różnym czasie. W takich wypadkach, pomimo 
istnienia tzw. zespołów modelowych, poprawne rozdzie
lenie materiałów z tych stanowisk jest zamierzeniem 
trudnym i zawsze istnieć będą wątpliwości, czy ów roz
dział dokonany został poprawnie.

Oprócz inwentarzy uzyskanych w toku badań wyko
paliskowych, z terenu zachodniej Polski znanych jest 
około 2100 stanowisk (obozowisk) mezolitycznych ba
danych jedynie powierzchniowo. Ich liczba przekonuje 
aż nadto, iż w początkach holocenu omawiany obszar 
był szczególnie intensywnie penetrowany i zasiedlony. 
Analizując rozprzestrzenienie tych obozowisk, uwagę 
zwraca ich koncentracja w regionach o warunkach eko- 
fizjograficznych szczególnie przydatnych w realizacji 
mezolitycznego modelu gospodarczego. Z porównań tych 
regionów wynika, iż najintensywniej zasiedlone były 
strefy o piaszczystej pokrywie glebowej, wkomponowane 
w obszary podmoknięte o silnie rozbudowanym systemie 
hydrograficznym (akweny wodne, zastoiska, rzeki, sta
rorzecza, strumienie, źródliska). Na terenie zachodniej 
Polski wyróżnić można kilka takich regionów, które w 
początkach holocenu funkcjonowały nie tylko jako zwar
te i gęsto zasiedlone kompleksy osadnicze, lecz również 
w ich obrębie enklawy osadnictwa mezolitycznego prze
trwały najdłużej. Współcześnie są to najczęściej obszary 
zwartych zbiorowisk leśnych, głównie sosnowych, któ
rych adaptację dla celów rolniczych wykluczała, lub co 
najmniej ograniczała, piaszczysta, nieurodzajna i często 
zwydmiona pokrywa glebowa. Spośród większych tego 
typu kompleksów leśnych i osadniczych wymienić można 
dolinę Baryczy (Lasy Milickie), dorzecze Bobru (Bory 
Dolnośląskie), dolinę Noteci i dolnej Warty (Puszcza 
Nadnotecka), południową część Pojezierza Kaszubskiego 
(Bory Tucholskie) czy Pojezierza Drawskie i Dobieg- 
niewskie (Puszcza Drawska).

Uwagi o zróżnicowaniu 
kulturowo-chronologicznym

Z dotychczasowych badań nad mezolitem zachodniej 
Polski m.in. wynika, iż większość inwentarzy z tego 
obszaru genetycznie łączyć należy z północnym kręgiem

(prowincją) mezolitu europejskiego. Niezależnie jednak 
od tych genetycznych związków, są one silnie zróżni
cowane, nie tylko pod względem kulturowo-terytorial- 
nym, lecz również chronologicznym. Uwzględniając po
wyższe, w niniejszych uwagach tyczących zróżnicowania 
kulturowego inwentarzy mezolitycznych z zachodniej 
Polski, w celu formalnego uporządkowania wyróżnio
nych jednostek kulturowych, w ich prezentacji zastoso
wano kolejność w przybliżeniu zgodną z dokonanymi 
ustaleniami chronologicznymi.

Grupa protokomornicka

Grupę tę wyróżniono hipotetycznie na podstawie 3 
oryginalnych inwentarzy (Ługi C, Stary Staw B, Wiech- 
lice I) z północnej części Dolnego Śląska (Bagniewski 
1979a). Cechą wyróżniającą te inwentarze jest obecność 
wśród zbrojników form komornickich oraz archaicznych 
(schyłkowopaleolitycznych), tzn. dużych tylczaków i pół- 
tylczaków, typologicznie i metrycznie mieszczących się 
w konwencji wyrobów typowych dla kultury Federmesser 
oraz skrobaezy przy jednoczesnej dużej frekwencji krót
kich drapaczy i smukłych rylców. W znanych zespołach 
określonych jako protokomornickie, tylczaki osiągają 60- 
70% udziału w grupie zbrojników (ryc. 1).

Grupę protokomornicką rozumieć należy nie jako 
kolejną propozycję mieszanki kulturowej w typie świ- 
dero-tardenuazjenu (Zotz 1931), lecz jako fazę poprze
dzającą właściwy, klasyczny etap rozwoju kultury ko
mornickiej, w której stosunkowo nielicznym jeszcze 
elementom nowym, mezolitycznym, np. trójkątom, to
warzyszą stopniowo zanikające lub ulegające miniatury
zacji elementy starsze, schyłkowopaleolityczne (tylczaki 
i duże półtylczaki). Podkreślenia wymaga bezsporna 
homogeniczność inwentarza ze stanowiska Wiechlice I 
(krzemienica).

Z braku dat chronologię omawianej grupy ustalić 
można jedynie na podstawie porównań typologiczno-sta- 
tystycznych. Uwzględniając niewielką ilość trójkątów 
oraz brak skrobaezy i trapezów, wiek inwentarzy proto- 
komornickich najprawdopodobniej należy lokować w 
okresie preborealnym, natomiast ich chronologia rela
tywna przypada, jak należy sądzić, przed fazą Stawino- 
ga-Całowanie III kultury komornickiej.

Terytorium grupy protokomornickiej wyznaczają dwa 
stanowiska reprezentatywne (Wiechlice I i Ługi C), jedno 
prawdopodobne (Stary Staw B) oraz cztery domniemane 
(Ługi-Tarłowiec 1, Wiechlice III, Krzywa A i Krzywa 
B). Jest to obszar niewielki, obejmujący Obniżenie No- 
wosolskie i silnie zabagnioną dolinę Szprotawki. Obni
żenie Nowosolskie łączy się z Pradoliną Warciańsko- 
Obrzańską (Warszawsko-Berlińską), której przypisuje się 
dużą rolę w formowaniu się kompleksu komornickiego 
(S. K. Kozłowski 1972).
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Ryc. 3. Kultura Svaerdborg. Wierzchowo 6: wybór narzędzi makrolitycznych



------------------- Kultura Svaerdbofg-------------
Ta kultura, jako autonomiczna jednostka podziału 

kulturowego europejskiego mezolitu, wydzielona została 
w 1953 roku przez C.J. Beckera (1953). Główną pro
wincją ludności tej kultury była Dania i południowa 
Szwecja. Z Polski znane są trzy stanowiska (Gudowo 
3, Wierzbowo 6, Kalisz Pomorski 3) na Pojezierzu Dra
wskim bezspornie związane z tą kulturą (Bagniewski 
1996a), a jej liczne elementy odkryto również w okoli
cach Szczecina (Dobra 53: G aliński 1992). Spośród 
tych stanowisk największe znaczenie posiada Wierzcho
wo 8, gdzie jednorodny i pozbawiony elementów obcych 
inwentarz spoczywał w zwartym i nie zaburzonym ukła
dzie przestrzennym o charakterze krzemienicy, ograni
czonej układem dużych kamieni. Zawierał on wyłącznie 
zbrojniki, określające tożsamość kulturową inwentarzy, 
zaliczanych do kultury Svaerdborg, a mianowicie smukłe 
trójkąty nierównoboczne, zbrojniki z retuszowaną pod
stawą, tylczaki lancetowate oraz tylczaki maglemoskie 
(ryc. 2). Charakterystyczny zestaw zbrojników uzupeł
niają liczne narzędzia makrolityczne (ryc. 3).

Chronologię kultury Svaerdborg na obszarze Polski 
zachodniej wyznacza brak trapezów oraz data radiowęglowa 
wynosząca 8820 ± 120 BP (Gd-7432), uzyskana dla za
gadkowej konstrukcji kamiennej na stanowisku Kalisz 
Pomorski 3. Zbliżoną datę, mianowicie 8950 ±90 BP 
(Gd-7432), uzyskano dla dolnego poziomu torfu na sta
nowisku Pławienko 31 na Pojezierzu Dobiegniewskim, 
gdzie obok elementów typu Oldesloe (poziom górny) wy
stąpiły formy o pokroju wyznaczającym tożsamość kultury 
Svaerdborg. Zmierzch osadnictwa kultury Svaerdborg 
nastąpił prawdopodobnie w końcu okresu borealnego, 
i jak się wydaje, mógł on być związany z transgrasją 
Bałtyku i zatopieniem pomostu lądowego łączącego Po
morze z Bornholmem i Zelandią (Bagniewski 1996a).

W kontekście dotychczasowych ustaleń, strefa osad
nictwa kultury Svaerdborg na terenie zachodniej polski 
obejmowała głównie Pomorze Zachodnie, natomiast 
wpływy i oddziaływania maglemoskie dotarły znacznie 
dalej, tzn. do Wielkopolski, Pomorza Wschodniego i 
Mazur (Bagniewski 1990a).

Kultura Duvensee

Kultura ta wydzielona została w latach czterdziestych 
na terenie Niemiec przez Hermanna Schwabedissena 
(1944). W początkach lat siedemdziesiątych S.K. Koz
łowski zwrócił uwagę, iż inwentarz ze stanowiska Mosina 
10 koło Poznania zawiera wiele elementów charaktery
stycznych dla grupy Fien, lokalnej (brandenburskiej) od
miany kultury Duvensee (S.K. Kozłowski 1972).. 
W 1976 roku na stanowisku Węgliny 2 na Łużycach 
natrafiono na podobny inwentarz (B agniewski 1979a), 
zaś dość silnie zaznaczone elementy kultury Duvensee 
odnotowano również na terenie Pomorza Zachodniego 
(Galiński 1992; B agniewski 1996b).

Chronologię inwentarzy typu Duvensee (Mosina 10, 
Węgliny 2), jak i elementów tej kultury odnotowanych 
w różnych inwentarzach pomorskich, trudno jeszcze usta
lić. Na obu wymienionych stanowiskach, obok składni
ków charakterystycznych dla tradycji Duvensee, wystą
piły również elementy chojnicko-pieńkowskie oraz 
trapezy (ryc. 4). Zbrojniki te, wyznaczające najogólniej 
atlantycki i postatlantycki wiek inwentarzy, mogą w rów
nym stopniu łączyć się z komponentem Duvensee, co 
ze stwierdzoną na tych stanowiskach domieszką choj- 
nicko-pieńkowską.

Zasięg osadnictwa kultury Duvensee na terenie za
chodniej Polski, wykreślony dwoma stanowiskami oraz 
rozproszonymi elementami, wyznacza w przybliżeniu ob
rzeże Pradoliny Warciańsko-Obrzańskiej oraz tereny 
przylegające do zachodniej części Pradoliny Toruńsko- 
-Eberswaldzkiej (Bagniewski 1995a). Wydaje się, że 
była to również strefa kontaktowa dwóch kulturowo po
krewnych kompleksów, Duvensee i Komornica.

Kultura komornicka

Termin „kultura komornicka” został zaproponowany 
przez S.K. Kozłowskiego (1965), zaś jego synonimem 
był „cykl narwiański” (W ięckowska, M arczak 1967), 
w którym znalazły się stanowiska głównie z Mazowsza. 
Rozwój badań, zwłaszcza na Dolnym Śląsku (Bagnie
wski 1976) i na Pomorzu (Kozłowski 1972; Bagniewski 
1987), doprowadził do odkrycia wielu nowych inwenta
rzy komornickich, z których szczególnie ważny jest bo
gaty inwentarz ze stanowiska Pobiel 10, gdzie obok 
materiałów krzemiennych z poziomów torfowych wy
dobyto liczne wyroby rogowe i kościane (Bagniewski 
1990b). Analiza inwentarzy komornickich pochodzących 
z 31 stanowisk zachodniej Polski wykazała, iż pod wzglę
dem typologiczno-metrycznym różnią się one nieco od 
inwentarzy klasycznych, m.in. zawierają znacznie więcej 
elementów maglemoskich oraz Duvensee. Wydaje się, 
iż wynika to z usytuowania terenów zachodniej Polski, 
które na znacznym odcinku graniczą z obszarem eks
ploatowanym zarówno przez społeczności maglemoskie, 
jak i utożsamianych z kulturą Duvensee.

Chronologię kultury komornickiej w zachodniej Pol
sce określają m.in. daty radiowęglowe i pyłkowe kilku 
stanowisk dolnośląskich, wielkopolskich i pomorskich. 
W tym względzie szczególne znaczenie posiada stano
wisko baryckie Pobiel 10. gdzie uchwycono 3 horyzonty 
kulturowe datowane radiowęglowo i palynologicznie 
(Bagniewski 1990b). Najstarszy horyzont, tożsamy z po
ziomem torfu III, datowany jest na 8450 ± 50 BP oraz 
8320 ± 90 BP, wiek poziomu środkowego, związanego 
z sedymentacją torfu Ilb określają daty 7920 ±80 BP 
i 7550 ± 190 BP natomiast poziom najmłodszy (torf Ha) 
datowany jest na 6180 ±70 i 4820 ±45 BP. Poziom 
najstarszy nie zawierał trapezów (ryc. 5), natomiast w po-



Ryc. 4. Kultura Duvensee. Węgliny 2: 1 -  zbrojniki kultury Duvensee, 2 -  domieszka chojnicko-pieńkowska, 3 -  fragment
harpuna
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Ryc. 8. Kultura komornicka z elementarni chojnicko-pieńkowskimi. Turowiec 3: zbrojniki

zostałych ilość tych zbrojników sukcesywnie wzrastała, 
analogicznie jak elementów typologicznie chojnicko- 
pieńkowskich (ryc. 6 i 7). Z powyższego m.in. wynika, 
iż osadnictwo komornickie w zachodniej Polsce trwało 
od młodszych faz okresu borealnego, do początków okresu 
subborealnego. W tym kontekście należy wspomnieć, że 
daty subborealne uzyskano również dla niektórych komor
nickich stanowisk pomorskich, np. Turowiec ł (1971 BC) 
i Turowiec 3 (2156 BC), w których, obok dominujących 
elementów komornickich, dość silnie zaznaczone są ce
chy chojnicko-pieńkowskie i maglemoskie (ryc. 8.)

Obszar zachodniej Polski stanowił najogólniej za
chodnią peryferię kompleksu komornickiego. Na odcinku 
dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim osadnic
two komornickie nie przekroczyło Odry. W zasięgu pe
netracji i osadnictwa komornickiego znalazła się północ
na część Dolnego Śląska, a ściślej dorzecze Baryczy, 
Wielkopolska, prawdopodobnie bez strefy zachodniej, 
oraz Pomorze Wschodnie. Na zachodnim przedpolu tego 
obszaru, szczególnie na Pomorzu Środkowym i Zachod
nim (np. na Pojezierzu Dobiegniewskim), odnotowano 
obecność stanowisk, na których składniki komornickie 
współwystępowały zarówno z elementami maglemoski- 
mi, jak i kultury Duvensee.

Kultura Oldesloe

Tę kulturę wyróżnił w części inwentarzy północno- 
niemieckich Hermann Schwabedissen (1944), później 
niektóre materiały z Meklemburgii i Brandenburgii zo
stały zaliczone do grupy Oldesloe-Kobrow (G ramsch 
1973). Z zachodniej Polski znane są dwa stanowiska 
związane z tą kulturą, mianowicie Prostynia 16 na Rów
ninie Drawskiej oraz Pławienko 31 na Pojezierzu Do
biegniewskim (ryc. 9: Bagniewski 1996a). Rozproszone 
elementy typu Oldesloe odnotowano również w rejonie 
Szczecina, np. na stanowisku Jezierzyce 19 (Czarnecki 
1970; G aliński 1993).

Kultura Oldesloe uważana jest za młodszą, trapezową 
kontynuację kultury Svaerdborg (J.K. Kozłowski, S.K. 
Kozłowski 1975). Na obecnym etapie badań trudno 
rozstrzygnąć, czy pomorskie inwentarze kultury Oldesloe 
stanowią młodszy etap rozwoju lokalnej tradycji Sva- 
erdborg, czy też ich obecność uznać należy za nowy 
etap wznowionej kolonizacji maglemoskiej, po przerwa
niu pomostu lądowego łączącego Pomorze ze Skandy
nawią.

Na stanowisku Prostynia 16, inwentarz krzemienny spo
czywał w częściowo zniszczonej krzemienicy, w której



O 3 cm



spągu wystąpiły rozproszone węgliki drzewne. Otrzyma
ły one oznaczenie radiowęglowe wynoszące 4320 ± 100 
BP (Bagniewski 1996a). Obok obecności licznych tra
pezów oznacza to, iż inwentarz ten reprezentuje najpra
wdopodobniej schyłkowy etap rozwoju kultury Oldesloe. 
Jedynie dwa fragmenty trapezów odnotowano w inwentarzu 
ze stanowiska Pławienko 31, co sugerować może jego 
relatywnie starszą (atlantycką) metrykę. Reasumując, chro
nologię osadnictwa kultury Oldesloe na terenie zachodniej 
Polski umieścić należy w okresie atlantyckim (w drugiej 
połowie?) oraz w początkach okresu subborealnego.

Enklawy osadnictwa grup ludności kultury Oldesloe 
prawdopodobnie uformowały się jedynie na Pomorzu 
Zachodnim w strefie Pojezierzy Zachodniopomorskich, 
łącząc się poprzez obniżenie Pradoliny Toruńsko-Ebers- 
waldzkiej z obszarem Meklemburgii i północnej Bran
denburgii.

Kultura janisławicka

Jednostkę tę wydzielił S.K. Kozłowski (1965), a jej 
synonimem jest „cykl wiślański” (W ięckowska, M ar
czak 1967). Stanowiska tej kultury rozlokowane są głów
nie na obszarze środkowej Polski (Kujawy, Małopolska, 
Mazowsze), a w kierunku wschodnim wykraczają poza 
terytorium Polski. W zachodniej Polsce odkryto dość 
ubogie stanowisko nad Baryczą (Świętoszyn II: Bagnie
wski 1975), jedno, określone jako postjanisławickie, na 
Pojezierzu Kaszubskim (Męcikał 8: B agniewski 1987b) 
oraz kilka stanowisk z elementami janisławickimi w za
chodniej Wielkopolsce, na obrzeżeniach doliny środko
wej Warty (np. Borowo 1, Chwałkowo 1, Białobrzegi 
2a). Inwentarz ze Swiętoszyna II (ryc. 10), obok trójkątów 
janisławickich i półtylczaków janisławickich, wyznacza
jących jego tożsamość, zawierał około 5% wyrobów

z krzemienia czekoladowego, którego dystrybucję przy
pisuje się ludności janisławickiej.

Chronologię inwentarzy i elementów janisławickich 
na terenie zachodniej Polski można najogólniej lokować 
w okresie atlantyckim (obecność trapezów) oraz prawdo
podobnie w początkach okresu subborealnego. Schył- 
kowoatlantycką fazę kultury janisławickiej na omawia
nym terenie potwierdza data 0 4  — 3829 BC dla 
stanowiska Męcikał 8 (Bagniewski 1987b).

Analizując rozprzestrzenienie stanowisk oraz elemen
tów janisławickich na terenie zachodniej Polski, uwagę 
zwraca ich obecność w obrębie zwartych terytoriów lo
kalnych ugrupowań, np. kultury komornickiej w dorzeczu 
Baryczy, na Pojezierzu Kaszubskim oraz w dorzeczu 
środkowej Warty. W większości inwentarzy tych ugru
powań, szczególnie w dorzeczu Baryczy, odnotowano 
niewielkie ilości wyrobów z krzemienia czekoladowego, 
co sugeruje, iż janisławicka penetracja tych terytoriów 
miała charakter nie tyle kolonizacji, ile związana ona 
być mogła z akwizycją tego surowca. Podkreślenia wy
maga fakt, iż na odcinku dolnośląskim oddziaływania 
janisławickie nie przekroczyły Odry, a ich ślady skupiają 
się głównie we wschodniej strefie, zarówno Dolnego 
Śląska, jak i Wielkopolski i Pomorza.

Kultura chojnicko-pieńkowska

Ten postmaglemoski kompleks kulturowy, początko
wo określany jako kultura pieńkowska (S.K. Kozłowski 
1965), a następnie na podstawie materiałów z terenu pół
nocno-zachodniej Polski, uzupełniony o tzw. elementy typu 
chojnickiego (S.K. Kozłowski 1967), jest niewątpliwie 
najbardziej dynamicznym ugrupowaniem mezolitycznym 
na terenie zachodniej Polski. Silnie zaznaczone maglemo- 
skie, a ściślej postmaglemoskie tradycje w inwentarzach



chojnicko-pieńkowskich, przy jednoczesnej obecności 
trapezów sugerują, iż kompleks ten powstał prawdopo
dobnie w wyniku nowej, atlantyckiej fali oddziaływań 
maglemoskich. Pewnych w tym zakresie sugestii dopa
trywać się można we wzroście elementów chojnicko- 
pieńkowskich w inwentarzach komornickich w czasie, 
co m.in. znalazło potwierdzenie w poziomach kulturo- 
wo-chronologicznych na stanowisku komornickim Pobiel 
10, na którym najmłodszy z tych poziomów charakte
ryzuje sukcesywny zanik ilościowo-asortymentowy 
składników komornickich, przy jednoczesnym wzroście 
elementów chojnicko-pieńkowskich i interkulturowych 
(Bagniewski 1990b). Chronologię tego poziomu wyzna
czają dwie daty radiowęglowe, mianowicie 6180 ±70 i 
4820 ± 45 BP.

Stanowiska kultury chojnicko-pieńkowskiej na tere
nie zachodniej Polski rozlokowane są w kilku zwartych 
regionach osadniczych. Na terenie Dolnego Śląska osad
nictwo chojnicko-pieńkowskie obejmuje Pogórze Sudec
kie (Bardo SI. 1, Grodziszcze 7) oraz, z wyjątkiem dwóch 
skupisk komornickich (baryckie i obrzańskie), całą ni
zinną strefę Obszaru Przedsudeckiego, szczególnie dolinę 
Odry (Brodno 3, Brodno E, Krzekotówek 7, Krzekotó- 
wek 8, Siedlisko 16, Kotla 1), dorzecze Bobru (Pstrąże 1, 
Wiechlice I, Kościelna Wieś 1) oraz Pojezierze Lesz
czyńskie (Lgiń 53), łącząc się na zachodzie z terytorium

grupy Juhnsdorf na obszarze Niemiec. W wypadku Wiel
kopolski, najprawdopodobniej cały jej obszar znalazł się 
z zasięgu penetracji chojnicko-pieńkowskiej, a dorzecze 
środkowej Warty prawdopodobnie stanowiło zwarte te
rytorium osadnicze ludności tej kultury (Pietrzyków 8). 
Na terenie Pomorza pozostałości penetracji chojnicko- 
pieńkowskiej, obok kilku wyraźnie zarysowanych mi
kroregionów, np. Pojezierze Kaszubskie (Męcikał 7a, 
Męcikał 7b, Swornegacie 3) i Pojezierze Drawskie (Gu- 
dowo 3/II, Kalisz Pomorski 33, Wierzchowo 1, Wierz
chowo 2), znane są od Bałtyku (Jastrzębia Góra 4) po 
Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką na południu oraz po 
Odrę za zachodzie (Jezierzyce 19). Większość stanowisk 
chojnicko-pieńkowskich z zachodniej Polski łączyć na
leży z grupą chojnicką tego kompleksu.

W świetle dotychczasowych badań nad kompleksem 
chojnicko-pieńkowskim na terenie zachodniej Polski można 
stwierdzić, iż jego chronologię umieścić należy najogólniej 
w okresie atlantyckim i w początkach okresu subborealnego, 
na co m.in. wskazuje obecność we wszystkich inwentarzach 
trapezów. Uzyskane do tej pory daty radiowęglowe dla 
stanowisk chojnicko-pieńkowskich umożliwiają pewne 
uściślenie tej chronologii, przy czym należy wyraźnie od
dzielić chronologię elementów chojnicko-pieńkowskich w 
inwentarzach innych kultur, od inwentarzy stricte choj
nicko-pieńkowskich. W wypadku tych ostatnich ozna



czenie wieku otrzymał inwentarz ze stanowiska Krzeko- 
tówek 8 (ryc. 11) na Dolnym Śląsku (4804 ± 190 p.n.e.) 
oraz ze stanowiska Jastrzębia Góra 4 na Wybrzeżu Gdań
skim około 4750 p.n.e. (6705 ± 80 BP). Radiowęglowo 
datowany jest również postmezolityczny inwentarz o po
kroju chojnicko-pieńkowskim ze stanowiska Kalisz Po
morski 33 na Pojezierzu Drawskim (3590 ± 40 BP).

Jeśli chodzi o elementy chojnicko-pieńkowskie w in
nych kulturowo inwentarzach, szczególnie komornickich, 
to horyzont czasowy ich pojawienia się na terenie zachod
niej Polski w przybliżeniu wyznaczają dwie daty, miano
wicie dla poziomu 3 na stanowisku Pobiel 10 (6180 ± 
70 BP) oraz dla stanowiska komornickiego Bartków 7 
(5750 ±40 BP). Z jednej strony oznacza to, że elementy 
chojnicko-pieńkowskie w zespołach innych kultur (komor
nickiej) pojawiają się około 500 lat później od inwentarzy 
stricte chojnico-pieńkowskich, z drugiej zaś, że grupy 
ludzkie obu tradycji na pewnym etapie egzystowały obok 
siebie, często w bliskim sąsiedztwie terytorialnym.

Grupa bobrzańska

Wydzielenie grupy bobrzańskiej jako oryginalnej jed
nostki podziału kulturowego na terenie południowo-za
chodniej Polski, zainspirowane zostało odkryciem nader 
interesujących materiałów, uzyskanych w toku badań 
nad osadnictwem mezolitycznym w dolinie Bobru w 
latach 1974-1976 (B agniewski 1982). Wówczas prze
prowadzono badania na dwóch stanowiskach zaliczonych 
do tej grupy (Dąbrowa-Krępnica 5 i Bobrowice B) zaś 
dwa dalsze objęte zostały badaniami powierzchniowymi 
(Sieraków 4, Gorzupia Dolna 2). Na stanowisku Dąbro
wa-Krępnica 5 natrafiono na zespół palenisk, w obrębie 
których wystąpił oryginalny inwentarz krzemienny,

w którego składzie wystąpiły wyłącznie 2 typy zbrojni- 
ków, mianowicie trapezy oraz duże, wiórowe półtylczaki, 
typologicznie nawiązujące do sierpaków półtylcowych 
(ryc. 12). Homogeniczność tego postmezolitycznego in
wentarza nie budzi najmniejszych wątpliwości, o czym 
przekonuje nie tylko skład inwentarza, lecz również jego 
niezakłócona i przestrzennie ograniczona pozycja (krze- 
mienica z paleniskami i śladami po słupach).

Typologicznie dekadencki charakter inwentarzy gru
py bobrzańskiej potwierdza również data radiowęglowa 
dla stanowiska Dąbrowa-Krępnica 5, lokująca ten inwe
ntarz w początkach okresu subborealnego (3205 ±160  
p.n.e.). W tym względzie jest on chronologicznie rela
tywny z faza Sarnowską kultury pucharów lejkowatych 
(Bagniewski 1982).

Analizując rozprzestrzenienie stanowisk bobrzań
skich można stwierdzić, iż wykreślają one zwartą i małą 
jednostkę terytorialną, być może nie wykraczającą poza 
dolinę Bobru, na odcinku od Bolesławca po Nowogród 
Bobrzański. Pojedyncze domniemane elementy bobrzań
skie (półtylczaki) wystąpiły również na stanowiskach 
Kościelna Wieś B, Nowogród Bobrzański A i Kraśnik 
Dolny A, co sugeruje, iż zasięg terytorialny omawianej 
grupy wykraczać może poza dolinę Bobru, obejmując 
cały teren Borów Dolnośląskich. Jeszcze współcześnie 
jest to region w niewielkim stopniu zasiedlony, pokryty 
zwartymi borami sosnowymi.

Kultura Erteb0lle

Termin „kultura Ertebplle” wprowadzony został przez 
J.G.D. Clarka (1936) i tyczył on inwentarzy grup ludzkich 
eksploatujących głownie nadmorskie obszary południowej 
Skandynawii, Danii i północnych Niemiec. Na ich możliwą



obecność na terenie zachodniejT5oIslci7 "na podstawie po- 
jedynczych zabytków z Pomorza Zachodniego, uwagę 
zwrócił M. Czarnecki (1970), natomiast pierwsze, bezspor
ne inwentarze ertebpllskie odkryte zostały w latach osiem
dziesiątych na stanowisku Dąbki 9 (Ilkiewicz 1989) oraz 
Tanowo 3 (Galiński 1991). Inwentarz z Tanowa wraz z 
materiałami z kilku dalszych stanowisk (Tanowo 2, Police, 
Mierzyn, jez. Wełtyń, jez. Miedwie) niezbyt fortunnie zali
czone zostały do „zespołów typu Tanowo” (Galiński 1991).

Horyzont kulturowy z inwentarzem ertebpllskim na 
stanowisku Dąbki 9 oznaczony został radiowęglowo 
(3390 ± 60 BC i 3315 ± 60 BC). Oznacza to, iż pojawie
nie się ludności tej kultury w strefie nadbałtyckiej Po
morza miało miejsce w tym czasie, gdy w innych regionach 
Pomorza egzystowały grupy schyłkowokomornickie 
i chojnicko-pieńkowskie.

Rozprzestrzenienie stanowisk i elementów ertebpllskich 
na Pomorzu ogranicza się do strefy nadmorskiej i obrzeży 
Zalewu Szczecińskiego, gdzie środowisko naturalne zbli
żone jest do eko-fizjograficznych warunków rdzennej 
prowincji osadnictwa ludności tej kultury.

Podsumowanie

Powyższy przegląd ugrupowań mezolitycznych na 
terenie zachodniej Polski, niezależnie od wielu wątpli
wości, tyczących zarówno poprawności ich wyróżnienia

JakTd zasięgu przestrzennego, czy chronblbgiiZwskazuje 
dość jednoznacznie, iż w początkach holocenu omawiany 
obszar eksploatowany był intensywnie przez różne grupy 
ludzkie. Eksploatacja ta ulegała zmianie, zarówno w 
czasie jak i w przestrzeni, przy czym wydaje się nie 
ulegać wątpliwości, że jej największy rozkwit miał miej
sce w okresie atlantyckim. Obok dominującej ilości sta
nowisk z tego okresu, przekonuje o tym również ich 
obecność nie tylko w regionach o szczególnie korzyst
nych warunkach eko-fizjograficznych, lecz także w stre
fach wododziałowych, na terenach podgórskich, a nawet 
górskich. W kontekście dotychczasowych ustaleń, wcześ
niej, tzn. w okresie preborealnym i borealnym, oraz 
później, w okresie subborealnym, eksploatowane były 
prawdopodobnie jedynie lub głównie te regiony zachod
niej Polski, które z jednej strony spełniały najlepiej wy
mogi zdeterminowane mezolitycznym modelem gospo
darczym, z drugiej zaś miały znaczenie komunikacyjne 
lub też ich pokrywa glebowa wykluczała możliwość 
adaptacji dla celów rolniczych.

Początek mezolityzacji obszaru zachodniej Polski pra
wdopodobnie miał miejsce w okresie preborealnym i, 
jak się wydaje, w przeobrażeniach tych uczestniczyły 
grupy ludności kultury Federmesser, zasiedlające naj
ogólniej dorzecze środkowej Odry, w bezpośredniej bli
skości Pradolin Warszawsko-Berlińskiej i Barucko-Gło- 
gowskiej. Posiłkując się współczesnymi ustaleniami, jest 
to strefa o najdłuższym okresie wegetacyjnym (Walczak

Ryc. 13. Zasięg starszej fazy osadnictwa mezolitycznego w zachodniej Polsce



1970). Obok jej położenia w południowym pasie Niżu 
pozwala to przypuszczać, że w strefę tę zbiorowiska 
lasów preborealnych wkroczyły prawdopodobnie nieco 
wcześniej, niż w innych rejonach Polski. W kontekście 
tym, grupę protokomornicką można utożsamiać, oczy
wiście z licznymi zastrzeżeniami, z odłamem ludności 
schyłkowo-paleolitycznej z kręgu Federmesser, która w 
wyniku szybko postępujących przeobrażeń środowiska 
naturalnego przystosowała na miejscu gospodarkę do 
nowych warunków. Niezależnie jednak od wielce hipo
tetycznego charakteru powyższych sugestii, preborealna 
lub wczesnoborealna metryka inwentarzy zaliczonych do 
grupy protokomornickiej nie budzi większych wątpliwo
ści. Przyjmując powyższe, inwentarze tej grupy uznać 
należy za najstarsze na terenie zachodniej Polski.

W drugiej połowie okresu borealnego na terenie Po
morza, a ściślej na Pojezierzu i Równinie Drawskiej, 
uformowała się enklawa ludności kultury Svaerdborg, 
która zapoczątkowała oddziaływania środowiska magle- 
moskiego. Po pewnym ich ustaniu w początkach okresu 
atlantyckiego uległy one ponownemu ożywieniu, pra
wdopodobnie za pośrednictwem ludności kultury Oldes
loe, również zasiedlającej Pomorze Zachodnie.

W końcu okresu borealnego na Dolnym Śląsku oraz 
prawdopodobnie na terenie Wielkopolski uformował się 
kompleks komornicki, a w strefie zachodniej, na terenie 
Łużyc, pojawiły się grupy ludności Duvensee. Maksy

malny rozwój kompleksu komornickiego miał miejsce 
prawdopodobnie w pierwszej połowie okresu atlantyc
kiego. W drugiej połowie tego okresu, obok ludności 
komornickiej, omawiany teren penetrowany był również 
przez grupy ludzkie utożsamiane z kulturą chojnicko- 
pieńkowską, które zasiedliły głównie tereny znajdujące 
się poza strefami osadnictwa komornickiego (ryc. 13).

Pod koniec okresu atlantyckiego na terenie zachodniej 
Polski, głownie w jej wschodniej strefie, pojawiły się 
nieliczne grupy ludności janisławickiej, za pośrednic
twem której na omawiany obszar dotarły prawdopodob
nie również niewielkie ilości krzemienia czekoladowego. 
Jednocześnie w autochtonicznych inwentarzach kultury 
komornickiej dostrzegalny jest wyraźny wzrost elemen
tów chojnicko-pieńkowskich.

Na przełomie okresu atlantyckiego i subborealnego 
oraz w początkach okresu subborealnego, prawdopodob
nie w wyniku kolonizacji neolitycznej, terytoria osad
nictwa schyłkowego mezolitycznego ulegają zawężeniu 
do niewielkich enklaw (np. najbardziej zabagnione od
cinki doliny Baryczy, Bory Dolnośląskie, Pojezierze Ka
szubskie i Drawskie). Jednocześnie dostrzec można, iż 
inwentarze kultur schyłkowo mezolitycznych tracą swój 
pierwotny charakter, ulegając różnorodnym wzajemnym 
wpływom lub przeobrażeniom, co jest szczególnie wi
doczne na przykładzie inwentarzy zaliczonych do grupy 
bobrzańskiej (ryc. 14). W dość izolowanych regionach,

Ryc. 14. Zasięg młodszej fazy osadnictwa mezolitycznego w zachodniej Polsce



wyłączonych lub jedynie w ograniczonym wymiarze do
tkniętych wpływami neolitycznymi, ludność postmezo- 
lityczna znalazła dogodne warunki do kontynuowania 
tradycyjnych form gospodarki. Wydaje się, że kontynu
acja ta trwała prawdopodobnie do około 1800 p.n.e.
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Early Holocene Mesolithic groups in the 
territories of western Poland

Summar y

The beginnings of scientific interest in the Mesolithic of 
western Poland go back to the end of the 19th century, when 
first flint inventories as well as single antler and bone artefacts 
of Mesolithic character were found in the territories of Pome
rania, Greater Poland and Lower Silesia. Initial work at the 
Mesolithic sites was carried out in the 20s and 30s by Józef 
Kostrzewski in Pomerania and Lothar Zotz in Lower Silesia. 
Since that time excavation work has covered over 80 Mesolithic 
sites, and further 2100 discovered have undergone surface 
exploration. Problems of the Mesolithic in western Poland 
have been discussed in over 280 different publications, from 
reports and communiques from the investigations, then mo
nographs of the sites to polemical papers.

So far, the study of the Mesolithic in western Poland has 
demonstrated that most inventories from the area are to be 
genetically linked to the northern province of the European 
Mesolithic. Despite the genetic links they are highly diversified, 
both in cultural, territorial and chronological terms. The oldest

WTesolithic groupIslhe^LypothEBLidTy^iśolated Protokomornica 
group, usually dated to the Preboreal Stage, and whose inven
tories, apart from new Mesolithic elements (triangles), also 
include archaic Late Palaeolithic objects (backed blades, trun
cations). There seems to be no reason to question the integrity 
of these elements. In the Boreal Stage, probably at its yougner 
phase, in the territories of western Poland there appeared 
human groups of the Svaerdborg culture which mainly settled 
in Western Pomerania; there also developed settlement terri
tories of the Komornica culture, located in Lower Silesia, 
Greater Poland and Eastern Pomerania. In due course groups 
of the population came under Maglemose influcence (particu
larly at the final phase of the Atlantic Stage), and groups of 
the Duvensee culture population appeared in the western region 
bordering with the German territories. In the second half of 
the Atlantic Stage, next to the existing areas of Komornica 
culture settlement in Western Pomerania, a small enclave of 
Oldesloe culture settlement developed, which most probably 
initiated the second wave of Maglemose and Postmoglemose 
influence on the domestic culture ground. Beside the Oldesloe 
settlement, in the second half of the Atlantic Stage over an 
extensive area from the Baltic (Eastern Pomerania) to the 
Sudeten Highland and the Sudeten Mountains in the south a 
large cultural complex developed, originating from the Ma
glemose tradition and identified with the Chojnice-Pieńki cul
ture. The influence of this complex were reflected in the 
inventories of other cultural groups, the Komornica culture in 
particular. At the close of the Atlantic Stage the eastern region 
of western Poland witnessed the arrival of small groups of 
Janisławice population, through which most probably chocolate 
flint had first appeared in thea rea. At the same time, in the 
wake of the first impact and expansion of the Neolithic tribes, 
the traditional regions of Mesolithic settlement grew smaller 
and smaller. Despite the increasing neolithization, in the area 
in question enclaves of Mesolithic culture (Komornica, Post- 
janislawice and Chojnice-Pieńki) continued long into the Neo
lithic, finding shelter in wooded areas of no agricultural value 
(e.g. in northern Lower Silesia and northern Greater Poland). 
The isolation of these territories led to cultural transformations 
that were reflected in the inventories. At the beginning of the 
Subboreal Stage in the northern part of Lower Silesia a Post- 
mesolithic enclave called the Bóbr River group developed, 
with characteristic inventories (solely trapezes and large, blade 
truncations among the microlithis). Groups of the Ertebplle 
culture arrived at the Pomerania area, more precisely at the 
Szczecin and Koszalin coastal regions.

The research so far allows to assume that the final end of 
the Mesolithic settlement in the territories of western Poland 
probably occured ca. 1.800 B.C.

Translated from Polish by 
Zofia Ziółkowska
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The burial ritual cemetery from the Boreal period in Mszano,
Brodnica district

M a r ia n  M a r c in ia k

The article describes an attempt to reconstruct some forms of the burial rite of the communities from the Older Mesolithic (the 
first half of the Boreal period) on the basis of the results of investigations conducted at the burial ground, where five human tombs, 
pits and bonfires were found. Tomb chambers were lined with wood, the bodies were wrapped in bark, scattered with ochre, and the 
chambers with the bodies were burnt and buried. In tombs a woman of 18-22 years old and 3 children of 2-7 years old were found. 
The burial ground was in use from 8890-8100 cal. BP and it belongs to the oldest cemeteries in the European Lowlands. The 
cremation of bodies is the oldest evidence of the use of fire in a burial ritual. The people that used this burial ground belonged to 
the Duvensee community, Komomica culture.

Introduction

This article aims to present the results of investiga
tions on a site on which traces of a very intensive 
settlement from the older Mesolithic to the early Bronze 
period were found. These traces have a partly stratigrap
hic pattern. The article discusses the burial ritual of the 
older Mesolithic community, reconstructed on the basis 
of an analysis of artefacts dated at the first half of the 
Boreal period (M arciniak 1993a; 1993b).

The site (designated as number 14) is located in 
Pojezierze Brodnickie (the Brodnica Lakeland), in the 
proglacial stream valley of the Drwęca river, on the right 
bank of the river, in its middle course, about 600 m 
above the present day estuary of the Rybienica river 
(Fig. 1). Its geographical co-ordinates are 19°19'00" E 
and 53°13'30" N.

The site was discovered by the present author in 
1986. Because of river erosion and the site’s location 
near a water reservoir that was converted into peat bog, 
the Regional Museum in Brodnica carried out excavatory 
rescue investigations here between 1987-1995. The in
vestigations were co-ordinated by the present author. Six 
hundred square metres of the site were investigated, 
which is about 70% of its total preserved area (Fig. 2). 
The site was investigated by the broad-plane exploration 
method. Mechanical layers, each 5-20 mm thick, were 
explored. The output was passed through a sieve mesh 
of about 1.5 mm. Material of historical interest was 
found up to a depth of about 70-150 cm from the 
present-day surface and the Mesolithic pits were found 
at a depth of 200-310 cm. Five human tombs and ac

companying pits, fire-places covered with stone pavement 
and pits were also found.

The tombs were explored with the assistance of an 
anthropologist, Dr Andrzej Florkowski. Most of the bo
nes were very poorly preserved and consequently so
me measurements were possible only in situ as the bo
nes disintegrated when attempts at skeletonisation were 
made.

Drawings of the mechanical layers were made to the 
scale of 1 : 20 or 1 : 10, with a measurement accuracy 
of 2 cm in the horizontal plane and 5 mm in the vertical 
plane. All flints and artefacts separated from other ma
terials (ceramics, bones, and stones) were localised three- 
dimensionally and individually. Other materials were 
documented in each layer with respect to the square 
metre in which they were found. For some number of 
flint artefacts the directions of longer axes were deter
mined in order to identify the direction of the material 
flow.

Photographs and video documentation (VHS system) 
were also made. The pit fill was sampled for the purpose 
of natural, physical and chemical investigations. The 
material that is of historical interest and documentation 
are stored in the Regional Museum in Brodnica.

Natural analyses were made by:
-  geomorphological: Mieczysław Sinkiewicz and 

Krzysztof Lankauf of the Nicholas Copernicus University 
in Toruń, who were consulted by Romuald Schild of 
the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Aca
demy of Sciences in Warsaw,

-  archaeobiological: Lucyna Kubiak-Martens,



Fig. 1. Mszano, Brodnica district. Location, situational plan of the burial ground and location of excavations

Fig. 2. Mszano, Brodnica district. Location of objects at the burial ground 
a -  tombs, b -  pits, c -  bonfires of type I, d -  bonfires of type II

-  archaeozoological: Daniel Makowiecki of the In
stitute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy 
of Sciences in Poznan,

-  anthropological: Andrzej Florkowski of the Nicho
las Copernicus University in Toruri,

-  dendrological: Andrzej Zielski of the Nicholas Co
pernicus University in Toruri,

-  investigations of ochre: Roman Buczkowski and 
Tadeusz Rauchfleisz of the Nicholas Copernicus Uni
versity in Toruri,

-radiocarbon dating: Mieczysław Pazdur and Anna 
Pazdur of the Silesian Technical University in Gliwice 
and Ireneusz Borowiec and Paweł Trzeciak of the Ar
chaeological and Ethnographic Museum in Łódź.



Geomorphology

The site is located in the proglacial stream valley of 
the Drwćca river, on the right bank of the river, on a 
sandy dune ridge, formed in the late glacial, Preallerpd 
(VI) terrace (N iewiarowski 1988). The north west-south 
east dune ridge is about 60 x 30 m and is 2-3 m above 
the terrace surface (71-73 m above sea level).

In the west, the site neighbours the Brodnica Lake
land, in the east -  the Dobrzyńskie Lakeland. Both 
lakelands, in addition to the abundance of waters, are 
characterized by sandy-clayey soils and varied hilly ter
minal moraine of the last glaciation. In the north, east 
and southern east the site neighbours a flood plain, 66-67 
m above sea level and 1-2 km wide. North of the site 
the flood plain cuts into the terrace formations of the 
Drwęca river and forms a nearly circular, wet depression 
with a diameter of about 1 km, intersected with over
grown old riverbeds. By the edge of terrace VI, directly 
north of the dune, there is the ledge of the flood terrace 
which has a width of several metres. An excavation and 
boreholes of up to 30 m north of the excavation were 
made at the foot of this terrace’s bend and its passage 
into the organic formations of the flood plain. The sam
ples taken from the peat profiles helped to identify a 
primary depression lake in the oval depression. Its organic 
formations (gyttia), reaching a depth of several metres, 
were covered by deposits from the Drwęca river. The 
water body formed in this way were overgrown when 
the river receded. The formation into a peat bog started

in the Atlantic period, when the river level was at least 
2-3 metres lower than today. The waters of the Drwęca 
river reached their lowest level about 9.500 years ago, 
and the highest level (2-3 m above the present day level) 
in the Subatlantic period (N iewiarowski) 1988). At the 
beginning of the Boreal period, i.e. during the times of 
the oldest settlement phase, the site bordered a lake in 
the north and a river in the east. The settlement at that 
time was about 10 m above the level of the Drwęca 
river.

The sandy ridge, on which the site is located, is a 
glacio-fluvial formation. Its top rises slightly eastbound, 
where the degradation slope of a farming terrace with 
an absolute height of 40-60 cm is found, borders directly 
on a steep slope that slopes easterly and is presently 
washed away by the outer arch of the river bend. Today 
it is difficult to determine the original shape and extent 
of the site; most probably its northern, southern and 
western borders have not undergone any considerable 
changes, whereas the eastern part of the site was de
stroyed by the Drwęca river.

The dune structure was investigated during archaeo
logical excavations and in a few characteristic places, 
where special excavations were made to trace the pattern 
of the subsoil formations. The best preserved profile was 
uncovered in the vicinity of the dune culmination, near 
the escarpment of the Drwęca river, by the eastern border 
of the site. Outlines of tomb 5 and fireplaces were found 
in this profile.

Fig. 3. Mszano, Brodnica district. Profile and litological-soil structure of the site in the eastern part of the burial ground. 
Tomb 5 and fires from object 5A (A) and pit 6 (B) are visible in the cross-sections. Description and numbering of hori

zons in the text, see page 98



The lithological-soil structure of the site’s eolian 
cover (Figs. 3 and 13: 1) was investigated by Mieczysław 
Sinkiewicz:

1-2. Fine grained sand, dusty, of a grey-yellow colour, 
with the upper part overgrown with turf. This is a poorly 
formed soil, which originated after 1945 on a recently 
compacted surface. It is present only on the dune cul
mination.

3. First fossil soil: dark grey humus horizon, covered 
after 1945.

4. Podzolic horizon: yellow grey horizon of humus 
accumulation. Charcoals were found in its upper part.

5. Strongly transformed humus horizon of podzolised 
soil, built of fine grained sands of dark greyish brown 
colour, with traces of roots, filled with a bright humus 
sand from the overlaying layer. In the top of this layer 
pits left by pillars of a 19th-20th centr. structure were 
used to lower river-borne tree trunks and a few fragments 
of ceramics from the 14th—15th cent, and the Lusatian 
culture and from the period of Roman influence were 
found.

6. The illuvial horizon, built of fine-grained sand of 
a yellow-orange colour, very dusty with single charcoals. 
This is a non-stratified formation. It has a slightly brighter 
band in the top that is the result of podzolisation. In 
this horizon, artefacts from the beginnings of the Bronze 
period (the Iwno culture) and the Older Mesolithic period 
were found. Ceramic artefacts disappeared completely 
at a depth of about 10-15 cm, above the bottom of this 
layer. Among the flint artefacts, which lie below the 
layer with ceramic artefacts, those characteristic of the 
Older Mesolithic period are dominant. Most outlines of 
Neolithic and Early Bronze pits were also found in this 
layer.

7. The humus-mineral horizon of fossil rusty soil, 
bright grey in colour. It contained wedge-like structures 
and many lenses and pockets filled with fine-grained 
sands, mixed with coarser grains, which considerably 
displaced the original soil pattern. These displacements 
are traces left by decayed roots and cryogenic structures. 
This is clearly a dual horizon, separated by a layer of 
eolian sands, 5-10 cm thick. It originated in the Allerpd 
and Preboreal period. Since the Allerpd soil did not 
contain any archaeological material and it was not possible 
to distinguish between the two soils during the exploration 
and consequently they were treated as one horizon, in the 
subsequent part of this article this formation will be 
referred to as the early Holocene soil. Many very fine 
charcoals were found in this soil. Flint artefacts from 
the older Mesolithic period were found in the top of this 
horizon, at a depth of up to about 10-15 cm.

8. A brighter layer between the accumulation and 
illuvial horizons. It probably indicates the deflation de
struction of the former accumulation horizon and accu
mulation of a sandy formation in this place.

9. The illuvial horizon of fossil podzolic soil, built 
of fine grained, non-stratified sand, with traces of gro- 
und-gleyic soil and many ferruginous bands (pseudo-fi
bres), non-displaced by Mesolithic objects.

10-11. The lower horizon was filled with subsoil 
formations that built terrace VI of the Drwęca river, i.e. 
fractionally stratified fine-grained sands (10) alternately 
with coarser sands (11).

At river bank, about 50 cm above the water level, 
there is a strongly cemented iron hardpan layer, about 
50 cm thick. It contains 5.46% of pure Fe2C>3.

The analysis of the lithological-soil structure helped 
formulate the following conclusions:

The oldest fossil soil (7) on the fluvio-glacial for
mations or eolian sands which cover the surface of 
terrace VI with a thin layer was formed in two phases 
-  the lower part in the Allerpd and the upper part in 
the Preboreal.

The growth of the illuvial horizon (6) was the result 
of anthropogenic transformations caused by excessive 
exploitation of the site and the surrounding area by the 
local population. This horizon acquired illuvial features 
later, under the conditions of a forest environment (Sin
kiewicz 1993). The higher podzolic fossil soil (5) is 
connected with the Preboreal forest. Its main development 
phase was in the middle of the last millennium BC.

Fossil (3) and present-day (2 and 1) soils were formed 
when the site was used as a place for timber rafting and 
as a mid-forest field. In the course of the last 50 years 
a 50 cm thick eolian cover was formed on the eastern 
edge of the site, blown here from the escarpment of the 
Drwęca river.

The layers that make up the dune ridge are differently 
preserved. In the eastern part, near the dune’s culmina
tion, the lithological-soil structure is very well preserved; 
new layers are even added. The destruction intensifies 
evenly from the east to the west. To illustrate this phe
nomenon, the horizon of the Early Holocene soil can be 
traced. Its top in the eastern part of the site is at a depth 
of about 140 cm, in the central part at a depth of about 
70 cm and by the western border it is at a depth of 40 
cm. These displacements were caused by erosion trig
gered by the farming and economic use of this area in 
the 19th and 20th centuries.

Tombs

Tomb 1 and pit 1A

Based on field observations and the results of spe
cialist analyses from the previous data I am now going 
to present the reconstruction of the tomb structure. The 
building of the burial pit started with taking turf off the 
oval 2 x 4 m area and cutting into the soil horizon
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Fig. 4. Mszano, Brodnica district. Tomb 1 and pit 1A. Plan at the skeleton level and a profile

Explanations for Figs. 3, 4, 6, 8-12
a-c -  burnt material, from darkest to brightest, d -  sand, e -  ochre, f -  stones, g -  traces of wooden pillars, h -  human bones, i -  human 

teeth, j -  animal teeth, k -  microlithic triangles and artefacts from the same flint piece

(present-day the early Holocene soil). Next, a rectangular 
0.9 x 2 m burial pit was dug out, 1.2 m deep, with very 
regular vertical walls. The longer axis of the tomb was 
directed 60° east of the magnetic north. In addition to 
the burial pit, pit 1A was also dug out. Both pits were 
adjoined in their top parts and up to a depth of about 
40 cm from the surface they formed one structure, 
that was clearly separated below that depth. The accom
panying pit, shaped like a reversed truncated cone, 
with a top diameter of 100 cm and bottom diameter of 
80 cm and a depth of 70 cm adjoined the tomb close to 
its northeastern corner. The bottom of the tomb pit 
reached the horizon of fine grained sands of the river 
terrace and the bottom of pit 1A was slightly higher, 
in the horizon of the eolian sands (Figs. 4 and 13: 2). 
The walls of the tomb pit were enclosed by vertical 
pine beams, 15-25 cm in diameter. They were loose
ly put into the pit’s bottom, did not adjoin each other, 
and the distance between them nearly equalled their dia
meter.

In the northern wall of the tomb, about 35 cm above 
the bottom, a cylindrical tunnel was dug out, perpen
dicularly to the wall. It was about 40 cm long. At its 
end a piece of amber, 4.3 x 2.8 cm in size, was placed 
(Fig. 5) and the tunnel was filled with sand from the

Fig. 5. Mszano, Brodnica district. A nodule of amber from 
the tomb 1 (right) and a piece of chalkstone nodule from the 

tomb 3 (left). (Phot, by M. Marciniak)



tomb’s bottom, which differed in granulation from the 
dune forming sands at this horizon. The piece of amber 
placed, in a sense, outside the tomb, was probably meant 
to protect it against fire. The piece of amber was the 
only tomb gift. At the bottom of the tomb chamber the 
remains of two persons were put: an adult woman, aged 
18-22 years, about 160-165 cm tall, and a 2-3 year old 
child, wholly covered in the bark of an unidentified 
deciduous tree. The woman was put on her left side, 
with her head pointing 60° east of the magnetic north, 
with slightly bent legs; she was embracing the child, 
who was put by her side, near the top part of her chest. 
The woman’s legs might have been bent due to the high 
temperature during the burning of the corpses. Near the 
bones of the woman’s right hand a small rectangular 
object of bone or antlers, 5 x 3 x 0.5 cm, disintegrated 
when an attempt to uncover it was made. It is not known 
whether it was an element of the tomb objects or a 
fragment of the child’s bones.

The woman had a necklace made of several wild 
boar’s incisors. The incisors were strung on a string with 
a thickness not exceeding 1-1.5 mm. The oval shape of 
the central narrowing in the double cone openings on 
the incisor roots indicates that this ornament had been 
worn for a long time, the string with which the necklace 
was tied was very stiff and its thickness was slightly 
smaller than the diameter of the openings in the incisors. 
It seems that this string was made of hair. Many fragments 
of the enamel of the teeth of deer, elk and auroch, made 
very shiny by long use, are indications that the teeth 
were probably sewn on the garments. The scatter of the 
enamel fragments, which cover the entire figures of the 
dead, is an indication that the teeth were used as orna
ments for the entire dress. The root parts of the teeth 
were not found in this tomb (or the other ones) and it 
is not possible to say whether they had bored holes or 
incisions by which they could be sewn or hung.

The next stage of the burial ceremony was to bury 
the top part of the woman’s chest and the entire body 
of the child with a few or several centimetre thick layers 
of sand mixed with ochre. The ochre was poured directly 
on the corpse, which was later wrapped in bark. Ochre 
of different colours was poured on both bodies. The 
woman’s chest was covered with a layer of ochre of an 
intense red colour, whereas no ochre was found on the 
head and the lower parts of the body. The child’s body 
was fully covered with orange ochre. The next activity 
was to burn the tomb chamber which contained the 
bodies. The bodies were not completely burnt; only the 
bones of the right side of the woman’s body were com
pletely burnt (bones of the right hand and leg, skull and 
teeth and the incisors in the necklace). Some pieces of 
the bark, particularly those in the bottom layer, were not 
completely charred. Fire did not reach the bottom (left) 
side of the woman’s body and that of the child, which

were fully covered with a several centimetre thick layer 
of sand mixed with ochre. The last stage of the burial 
ceremony was to bury both the tomb pit and the accom
panying pit.

The artefacts excavated from both pits suggest that 
sand found very close to the tomb was used to bury 
them; at the same time artefacts from the culture layer 
were added. The undamaged vertical walls of the tomb 
pit indicate that the pit was buried right after cremation 
and the uncharred pieces of bark may suggest that the 
pits were buried before the fire went out completely. 
No traces of any structure were found above the tomb. 
However, the fact that some rarely scattered flint artefacts 
were found above its outline may suggest that there was 
an earth mound over the tomb, which indicated the place 
of the burial.

The bark that surrounded the bodies was sampled 
for radiocarbon dating. Two dates were obtained from 
one sample: Gd-6432: 8890 ±180 BP and Gd-6436: 
8680 ±130 BP.

Tomb 2

The tomb was mostly destroyed by a Neolithic pit. 
An attempt at reconstructing the shape of the tomb pit 
and determining its maximum dimensions has suggested 
that a very small child could have been buried here (in 
a normal position). The absence of traces of bones or 
teeth could be attributed to the destruction of the eastern 
part of the tomb pit. Because the body was poorly burnt 
(since it was covered with a thick layer of ochre), it 
could have decomposed. The pit accompanying the tomb 
could be localised in the north-eastern part of the tomb, 
which was destroyed. The longer axis of the tomb ran 
most probably analogously to that in tombs 1 and 3, in 
a north-easterly direction. The pigmental mixture (ochre) 
contains 1.26% of pure ferric oxide Fe20 3.

Tomb 3 and pit 3A

First a 3 x 2 m oval turf and humus was taken off 
the surface of the soil, to a depth of about 20-30 cm. 
Then a rectangular tomb pit, about 1.4 m deep and 
2 x 0.9 m in the top part and 1.5 x 0.5 m by the bottom 
and an accompanying pit (3A) were dug out. The ac
companying pit was shaped like a narrowing, reversed, 
truncated cone with a diameter of 50 cm in the upper 
part and 35 cm in the bottom part with a depth of about 
1 m. The floor of the tomb pit reached the horizon of 
the river terrace sands. The side walls of the tomb pit 
were vertical and very regular and the bottom was levelled 
out and flat. Then the walls of the tomb were carefully 
walled up with pine beams, which were placed horizon-



Fig. 6. Mszano, Brodnica district. Tomb 3 and pit 3A. Plans at three levels and a profile

tally. The beam diameter was about 10-15 cm. The 
longer axis of the tomb chamber was deflected by 60° 
eastwards of the magnetic north (Figs. 6 and 13: 3).

The tomb contained the body of a child aged infans l 
(4-6 years), put on its back, with the head pointing 60° 
east of the magnetic north. It was covered or wrapped 
in bark. The bark cover must have been at its thickest 
around the head and face and it must have been burnt 
by fire because of a fairly thin layer of sand with ochre, 
which in other places limited the impact of high tem
perature. This interpretation of the grey band and its 
origin seems to be confirmed by the burnt teeth of the 
child, which are the only elements of the skeleton to 
have survived in the tomb, undoubtedly owing to the 
effect of the fire. The scatter of the child’s teeth is an 
argument corroborating the thesis that the deceased was 
put on the back. The outline of the corpse may confirm 
the position in which the child was buried and that bark 
was used to wrap the body.

The child’s body was probably dressed in garments 
decorated with many teeth of the deer, elk a auroch, 
which were sewn on the garments (Fig. 7). Teeth covered 
the entire body, in places forming compact clusters of 
a few pieces. However, their primary location cannot be 
reconstructed. More teeth were found around the head 
and on the upper part of the child’s body than in the 
lower part, although here a lot of teeth were also found. 
There were more than 100 teeth, however the exact 
number cannot be determined as most of them disintegrated 
into small fragments of enamel. During the zoological 
analysis of the remains anthropogenic polishing in some 
parts of the enamel was found, which confirms the 
hypothesis that animal teeth were used as ornaments on 
garments. This is also an indication suggesting the pre
sence of the teeth of large ruminants in the other tombs.

In the next stage of the burial ceremony the body 
was covered with a 30-35 cm thick sand layer mixed 
with a small quantity of ferric oxide. The ochre filled 
the entire area of the tomb chamber from its floor. The 
content of pure Fe2Û3 in this mixture was 1.43%, whereas 
in the dune building sand, at a dinstance of about 1 m 
from the tomb, but at its level, there was only 0.08% 
of pure ferric oxide. Probably ochre was produced on 
the spot from the natural materials found here and used 
for burial rituals. Next, the tomb chamber was burnt. 
This completely charred the beams above the ochre layer, 
which served as a lining for the tomb’s walls. The high 
temperature burnt face parts of the skull and the bark 
on it, that is the places of the burial, which were covered 
with the thinnest layer of ochre. However, the other 
parts of the skeleton were not burnt.

Traces of intensive fire were also found in pit 3A. 
The configuration of charcoals in the profile suggests 
the presence of a vertically positioned pillar in the pit, 
which probably had a diameter of about 30-35 cm.

When the cremation process was finished, the tomb 
was buried with sand that was lying around; this is 
indicated by flint and stone artefacts and fragments of 
animal bones found in the tomb fill, which comes from 
a culture layer older than the tomb. The only elements 
of objects intentionally left in the tomb are probably a 
nodule of chalkstone with holes left by piddocks, found 
in the tomb pit fill 30 cm below the floor of the early 
Holocene soil (Fig. 5) and maybe a fragment of high- 
quality blade made of chocolate flint, found by the 
chalkstone nodule. This nodule has no analogy in the 
material found at the site. Chalkstone nodule occurs 
rarely in the Brodnica Lakeland. Besides, its physical 
properties, i.e. small hardness and mechanical strength 
as well as its location in the dune are sufficient indications
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Fig. 7. Mszano, Brodnica district. Tomb 3. Animal teeth of 
deer, elk and auroch (Phot, by B. Okupny)

to claim that it was brought here and perhaps put into 
the grave. Its dimensions -  12 x 10x6  cm -  indicate 
that it could not have been overlooked by the persons 
who were burying the tomb. The analysis of the scatter 
of artefacts over the burial place indicates that most 
likely there was a small hill-embankment there, which 
corresponded to the outline of the tomb in the early 
Holocene soil, i.e. a 150x250 cm oval.

At the level of early Holocene soil, 1-2 m west, 
north-east and east of the tomb outline, there were three 
small spots of ochre, each 5-10 cm in diameter. Probably 
during the burial ochre was accidentally scattered.

Charcoals from the tomb lining were C-14 dated -  
Lod 504: 8650 ± 140 BP.

Tomb 4 and pit 4A

The shape of the tomb indicates that its builders first 
uncovered the early Holocene soil on an oval area of 
2 X 3 m, to a depth of about 20-30 cm. Next, the ex
cavation was deepened in the northern and southern 
parts, thus forming two separate pits.

The tomb pit was a 150 x 100 cm rectangle. It was 
filled with two spots of intensely red ochre, separated 
by a spot of white, dry loose sand. Spots of ochre were 
found in the northeastern and south-western parts of the 
tomb pit. The content of pure Fe2C>3 in both spots was 
identical -  1.15%. Both the ochre and the white sand 
that separated it reached from the top to the bottom of 
the tomb. The entire area of the pit was deepened to a 
depth of about 70-80 cm; below that depth, up to about 
130 cm, soil was taken out only from the north-eastern 
part of the pit, thus forming a 70 x 60 cm hole, which 
narrowed gradually downwards. The bottom of the tomb 
in this part was about 10-15 cm below the top of the

river terrace sands. The south-western part of the tomb 
pit ended flat at a depth of about 70-80 cm below the 
top of the primary soil. The walls of the pit were probably 
lined with vertically positioned wooden poles with a 
diameter of up to 10 cm. Traces of the poles, preserved 
in the deepest hole, indicate that they were positioned 
very densely, one next to the other. Most probably all 
the tomb walls were lined in this way. This is indicated 
by a grey framing with charcoals on the edges of the 
outline circumference of the tomb pit (Figs. 8 and 15: 4).

No burnt bones were found in the tomb. However, 
the shape of the tomb chamber and the patterns of ochre 
layers indicate that most probably an adult person was 
buried here, in a sitting position, with the back leaning 
against the south-western wall of the tomb, and with the 
legs lowered into a specially dug out niche (a person 
sitting in an armchair), perhaps with the head protruding 
above the soil horizon. The deceased’s face pointed to 
the same point of the horizon, which was, designated 
by the longer axes of tombs 1, 3 and 5. Many fragments 
of enamel from the teeth of large ruminants found in 
the tomb fill could suggest the presence of ornaments 
sewn on clothes. Two spots of ochre could have origi
nated when the body was covered from the top and a 
greater quantity of the colour reached the legs, thighs 
and chest and the smaller the area between the dead 
person’s back and the edge of the tomb chamber.

The accompanying pit (4A) by the southern wall of 
the tomb was shaped like a reserved truncated cone with 
diameters of about 100 cm. The pit filling was black 
and brownish-black. Charcoals found in the pit were 
C-14 dated Lod-491: 8840 ± 170 BP.

The next activity was to burn the contents of the 
tomb and pit 4A. The bones of the skeleton and lower 
parts of the poles from the tomb lining were not burnt. 
The burning was hampered by the vertical position of 
the body and, consequently, the shape of the tomb cham
ber. The white, dry and loose sand that separated the 
spots of ochre could have penetrated here during the 
decomposition of the body since wet clusters of ochre 
probably served as reinforcement for the tomb when it 
was buried and prevented the collapsing of the tomb 
chamber walls when the partly burnt body decomposed. 
The white sand is very similar to that which is usually 
found on the surface of dunes where no plants can grow. 
This is sand without dusty particles, washed and cleaned 
of organic and mineral compounds by wind, water and 
sun rays.

The analysis of what has remained of the tomb sug
gests that there was a structure above the tomb, clearly 
over the surface of the soil of that time. What remained 
of the elevation is an olive-grey lens of sand of slighter 
over 1 m in diameter, about 30 cm over the soil ceiling, 
with charcoals and ochre spots penetrating deep into the



Fig. 8. Mszano, Brodnica district. Tomb 4 and pit 4A. Plans at four levels and a profile



soil. The shape and structure of the overground object 
cannot be reconstructed. It probably only comprised a 
tomb chamber and not pit 4A. The tomb was originally 
on the windward dune slope that was falling more steeply 
than today. Perhaps this location helped preserve the 
traces of the overground structure that was built over 
the tomb.

Although no human remains were found in the pit, 
it was considered a tomb pit for the following reasons: 
presence of ochre and animal teeth, wooden structure 
that lined the walls, pit 4A, direction of the longer axis 
of the pit which corresponded to the directions of the 
axes of other tombs, traces of fire within the tomb 
chamber and pit 4A, the bottom of the tomb pit that 
reached the top of the river terrace sands, as was the 
case in the other tombs.

All the features enumerated above have their analo
gies in tombs 1, 3 and 5 and are characteristic of the 
burial ritual on the burial ground. Identical C-14 dates 
for tomb 1 and pit 4A, and the identical stratigraphic 
position and the character of the material excavated from 
the material that filled pit 4 and the other Mesolithic 
pits are additional arguments in favour of the thesis 
presented above.

Tomb 5 and object 5A

First the soil was uncovered on a large, oval area of 
about 7-8 m . The cleaned southern part was left without 
any other intervention and a few fires were lit on it 
(object 5A), whereas the northern part was designated 
as a tomb chamber. A very regular, rectangular pit was 
dug out, about 250 x 150 cm in its top part and about 
230 x 70 cm in the bottom, which was at a depth of 
about 160 cm from the surface of that time. The tomb 
pit was fairly deep in the sands of the river terrace, 
however it ended when the horizon with clearly coarse 
grains was reached (Figs. 9 and 13: 1, 5, 6, 14: 1, 2).

The side walls of the tomb were lined with horizon
tally placed wooden beams each having a diameter of 
10-15 cm. This was a structure identical to that in tomb 
3. The lining did not reach the floor of the pit but ended 
about 20-25 cm above the bottom. This is proven by 
the decreased width of the tomb below the beam disap
pearance line. A similar disappearance of beam outlines 
above the bottom in tomb 3 could probably be caused 
by the fact that when they were covered with sand they 
were not burnt. In tomb 5 this sand was missing. Half 
the length of the northern wall, slightly above the bottom 
of the tomb chamber, a cylindrical tunnel with a diameter 
of 15 cm and length of 40 cm was dug out. No artefacts 
were found there. Two chunks of amber (about l x l  cm) 
were found in the central part of the tomb, near the

tunnel exit. The tomb contained the body of a young 
person, who died when the milk teeth were replaced 
with permanent ones. The deceased was placed in a 
straight position on the back, with the head pointing 75° 
east of the magnetic north. This is indicated by the traces 
of burning in the floor of the tomb, which most probably 
replicate the position of the body. However, when the 
scatter of teeth is analyzed, one cannot exclude that the 
body was put on its right side. Based on the analysis 
of the burning traces one can estimate that the body was 
about 140 cm high.

The body was probably wrapped in bark, which is 
indicated by traces of intensive burning in the floor and 
characteristic, transverse dark patches near the western 
edge of the tomb chamber, parallel to the trace on the 
wooden lining. It probably comes from the bark that 
covered the deceased’s legs, which was rolled up here. 
Body covering in bark is additional confirmed by the 
presence of a lens of yellow sand, used probably to 
stabilize the bark. An identical configuration was found 
in tomb 3, where, however, the bark was rolled up over 
the deceased’s head. The deceased had ornaments made 
from the teeth of large ruminants. Their scatter indicates 
that they were sewn onto the clothes. There were more 
teeth in the top part of the garment than in the lower 
part. The top part of the body, together with the head, 
more or less from the waist upwards, was covered with 
sand mixed with ochre. It contains 1.37% of pure Fe2C>3. 
The absence of any traces of burning under the ochre 
indicates that the body had been covered with ochre 
before the tomb was set on fire, as the unburnt bark 
decomposed. Before the ochre was poured, two micro- 
lithic triangles with the third edge retouched, which were 
probably inserts for the tools made of organic materials. 
The microlithic triangles do not reveal any traces of 
burning.

In the final phase of the ceremony the contents of 
the tomb were burnt out. Next, the tomb was buried to 
a level slightly below the level with fire-places. This is 
indicated by the undamaged sides of the tomb pit and 
no traces of intense burning in the pit fill, up to a depth 
of about 200 cm.

Of many flint artefacts discovered in the tomb fill 
the ones of interest are only those that can be considered 
to have been put in the tomb intentionally. These were 
two microlithic triangles with the third edge retouched 
and blanks found by the deceased’s head. This is sug
gested by their location, the fact that they were found 
on the same level and the technique of making both 
triangles, which suggests that they were made by the 
same person. An important argument is also the fact that 
both artefacts come from the same piece of flint, very 
characteristic, colourless and nearly transparent, which 
was very rare among the local raw material. A large



Fig. 9. Mszano, Brodnica district. Tomb 5 and object 5A. Plans at five levels. A profile of the tomb and bonfires see Fig. 3



piece of flint ( 14.5 x 9 x 7 cm), found in tlieTop part of 
the pit fill, is probably another element of the tomb; 
flint was most probably an important source of raw 
material. This is an exceptional find. So for such a large 
piece has not been discovered in the vicinity of Mszano. 
Although there are traces of intense burning, there are 
no traces that the bottom part was overheated or blac
kened with smoke, whereas all the stones found in the 
tomb fill have such traces. Chunks of unpolished amber 
can also be considered to be tomb gifts.

The charcoals from the lining and the tomb fill were 
C-14 dated Gd-7932: 8100 ±70 BP.

Next to the tomb pit and above it eight or nine fires 
were lit, located next to each other (Object 5A). The 
diameters of the fires were 30-50 cm; they were slightly 
below the bottom of the early Holocene soil. When they 
burnt out, they were covered with stone pavement. The 
configuration of the bonfires does not allow for their 
accurate demarcation. Perhaps fire blazed also on the 
ceiling of the partly buried tomb. This is indicated by 
intensive burning in the top part of the tomb fill. A 
module of flint discovered at this level does not reveal 
any features of overheating because of fire and was 
probably part of the tomb equipment. No accompanying 
pit was found by the tomb. Perhaps the function that 
was performed by the pits that accompanied the other 
tombs was in this case performed by the bonfires that 
surrounded the tomb. The trench from the Second World 
War, west of the tomb, could have destroyed the pit or 
any other bonfires, slightly further away; in that case 
they would have formed a circle around the tomb. The 
entire object, i.e. the tomb and the bonfires, were probably 
buried shortly after the bonfires were covered with stones. 
This is indicated by very well preserved bonfires and 
traces of intensive burning in the tomb fill, which pro
bably resulted because the unextinguished fire was co
vered with sand. The presence of a small mound of earth 
over the tomb is suggested by a spherical dark patch 
visible in the profile of the excavation, over the outline 
of the tomb pit (see Fig. 3A). It is higher than the level 
of the early Holocene soil by about 20 cm.

Pits 

Pit 6

About 1 m north-east of the edge of tomb 4, at the 
depth of 90-100 cm, i.e. at the horizon of the top of 
the early Holocene soil, an outline of a nearly circular 
object, with a diameter of 90 x 80 cm, appeared. The 
pit was originally filled with grey brownish sand with 
charcoals; at greater depths the colour changed to more 
intensive black with a shade of olive. The pit with a 
very regular, cylindrical shape, started at the horizon of

the top of the early Hdlbcene soil and ended with a flat 
bottom at a depth of about 270 cm from the top, reaching 
70-80 cm deep into the stratified sands of the river 
terrace. The pit’s bottom was deeper than the bottom of 
the tombs and the pit’s walls were very regular. Traces 
of fire were clearly visible. There were very many char
coals, sometimes 1-2 cm in diameter, many flint artefacts, 
small stones and many fragments of burnt animal bones 
(some as big as 2-4 cm), as well as fragments of enamel 
from the teeth of large ruminants. At the pit’s bottom 
there were no landslip or alluvial cones (Figs. 3B and 
14: 4). The depth of the pit from the early Holocene 
soil top was 180 cm.

The pit’s function can be hardly defined. It strati
graphic position with respect to tomb pits, identical to 
that of pits 1A and 3A, and the pit fill, are arguments 
in favour of the claim that the pit was connected to a 
burial ground. The pit’s walls and the absence of landslip 
material and alluvial cone by the floor suggest that the 
pit was used for a short time. The time from digging 
the pit to its burying could not have been long. The 
object, unlike tomb pits, was much deeper in the horizon 
of sands and grits of the river terrace. Flint and stone 
artefacts do not reveal any traces of overheating in fire; it 
can be supposed that they got here from the culture layer, 
when the pit was buried. The absence of human remains 
and, first of all, ochre, speaks against treating the pit as 
a human tomb. Perhaps the animal bones and the enamel 
of the teeth of large ruminants found in the pit fill could 
have been somehow related to the pit’s function.

Pit 7

This pit had nearly a circular shape, a diameter of 
about 70 cm, its section was baggy, about 50-60 cm 
from the top of the early Holocene soil. Many very fine 
charcoals and some fragments of burnt animal bones 
and flint artefacts were found in the pit fill. The pit’s 
function remained unidentified.

Object 8

In the escarpment of the Drwęca river, at the horizon 
of the top of the early Holocene soil, a pit-fill of the 
part of a large object with dimensions of a few metres 
was found. This object was not fully uncovered as the 
excavation was made only in its south-eastern edge. The 
eastern part was eroded by the Drwęca river and the 
other edges penetrate the profiles of the excavation.

The object looked like a layer of a uniform, intensely 
black sand, mixed with burnt material, 30-40 cm think, 
below the ceiling of the early Holocene soil. It seems 
that the bottom of the object was not levelled. The floor



of this layer was level with the ceiling of the early 
Holocene soil, which was very thick in this place. At 
the bottom of the object a small, syncline-like depression 
with identical black material that filled it was noticed. 
In the burnt material a great number of stones were 
found, from a few to several centimetres in diameter. 
The stones did not reveal any intense traces of overheating 
in fire, however they were blackened with smoke in 
their lower parts. The flints found in the object clearly 
relates technologically and typologically to the complex 
found in the other tombs, accompanying pits and bonfires. 
No traces of intense fire were discovered on the flint 
artefacts.

The form and function of the object remain uniden
tified. Its stratigraphic position is identical to that of 
other Boreal objects, and the flint artefacts from the 
material that filled the object are technologically and 
typologically similar to the artefacts excavated in the 
pits and tombs that made up the burial area. A consid
erably greater number of stones in the object in question, 
forming chaotic clusters, is a certain difference.

Bonfires

North and east of tomb 3, and north and east of 
tomb 4 and east of tomb 5 bonfires covered with stone 
pavement were found. The bonfires were round objects 
with diameters ranging from 30 to 80 cm, going deep 
from the top of the early Holocene soil, which they 
penetrated slightly below its floor. The filling material 
shaped like a flat-convex lens, contained dark grey or 
black sand saturated with smoke and very fine charcoals. 
All the bonfires were covered with stone pavement. Two 
types of bonfires can be distinguished (Figs. 10-11).

The first type are bonfires with a diameter of about 
50-80 cm, covered with a great number of stones, up 
to 5-10 cm in diameter. The stones formed very regular 
cones lying directly on the flat surface of the bonfires, 
precisely covering their outlines. Cone vertices were 
several centimetres above the surface of the top of the 
soil. They were placed very carefully. The stones usually 
did not reveal any manifestations of fire, except for the 
blackening of their underside parts. These fires are greatly 
different from the groups of stones used to boil water, 
also found in Mszano.

The other type are bonfires which have pits with 
burnt material, slightly below the floor of the soil. Their 
diameters were smaller than those of the first type of 
bonfires, usually between 30-40 cm. They were covered 
with one or, more rarely, two layers of very carefully 
selected and regularly placed stones. The stones were 
usually flat, with diameters of 10-20 cm. The pavements 
in this group of bonfires were always slightly below the

soil ceiling. Apart from some blackening of the underside 
parts, the stones did not have any thermal cracks or 
other features of overheating, which could suggest that 
they were in the fire for a short period of time.

The bonfires by tombs 4 and 5, a few dozen centi
metres apart, had a diameter that rarely was greater than 
30-40 cm. Judging by the way they were placed, one 
can guess, that there were more of them and that they 
formed an oval or a circle with a diameter of about 
10-15 m. A few bonfires west of this circle, outside its 
circumference, perhaps forming a second line of the 
circle, belonged to the first type and featured stone cone 
structures.

The sizes of the bonfires indicate that fire was lit in 
them only once and before the bonfires were extinguished 
they were covered with stone pavement. The bonfires 
were too small to serve any practical household functions. 
The pavement stones do not reveal any traces of over
heating or cracking caused by multiple heating and co
oling. Clear traces of burning and preserved pieces of 
charcoal are indications that the bonfires were covered 
with pavement before fire was extinguished. This is also 
confirmed by the stone structures of some bonfires, 
subsided in the central part.

Bonfire 9 (Figs. 12 and 14: 3) was twice as big as 
the others. Its diameter was 80 cm and with a depth of 
40 cm below the early Holocene soil. The bonfire was 
covered with three layers of very regularly placed stones, 
with diameters of 10-20 cm. These circular pavements, 
with a diameter narrowing downwards, formed a kind 
of a reversed truncated cone. The layers of pavement 
were slightly subsided in the central part. The stones 
making up the circumferance of the circle were a few 
centimeters above the level of the early Holocene soil, 
whereas the bottom of the fire was about 40 cm below 
the bottom of the soil. Below the pavements the remains 
of a circular bonfire with the section of a flat-convex 
lens, resting on the yellow sand, were found. The fire
place contained a mixture of charcoals and sand. In the 
south, the lower layers of the pavements bordered a 
globular cluster of burnt animal bones, 20-25 cm of 
diameter and of ca. 400 g weight, covered with the 
highest layer of stones. These were the bones of two 
wild boars -  an adult and a young boar; nearly complete 
intact skeletons of both animals. A considerable degree 
of bone overheating, and absence of charcoals in the 
cluster suggest that animals were not burnt in this fire
place but somewhere else. The bones that remained after 
burning, carefully collected, were cleaned of the soot 
(washed?) and probably put into a container made of 
organic material; perhaps they were wrapped in a skin 
or placed in an animal bladder. I think that this complex 
can be interpreted as a pit crematory animal tomb.

The dimensions of the bonfires, their very regular 
pattern in a circle and specific structure indicate their



Fig. 10. The western part of the circle composed of bonfires 
covered with stone pavements. Its situation with relation to 
the tombs and pits in the eastern part of the burial ground see 

Fig. 2(A)

cult function. This interpretation is also confirmed by 
the presence of the burnt bones of wild boars, placed 
by bonfire 9.

The functional and chronological links between the 
bonfires, which probably formed a circle, and their chro

nological and functional relation to the tombs is confir
med by the following facts:

- th e  stratigraphic position of bonfires is connected 
with the top of the early Holocene soil, analogously to 
the other objects of the burial area,

-  the flint artefacts excavated from the bonfires typo- 
logically relates to the findings in the tomb pits and the 
pits that accompanied the tombs,

-  the dimensions of the bonfires and their structure 
indicate that they existed for a short time and had a 
single function; this, it seems, excludes their economic 
character,

-  situation of the fireplaces at graves and their con
struction indicate that they were not an accidental features,

-  the functional relation of bonfires with the burial 
area of that time is indicated by burnt animal bones 
placed by one of the bonfires in the circle and the fact 
that other bonfires were lit over tomb 5 and next to it, 
although slightly higher than the tomb.

Consequently, the fires covered with stone pavement 
were closely connected with the tombs and ceremonies 
that were held here.

Reconstruction of the burial ritual

Observations conducted during the excavation work 
and the analysis of the investigation results help us to 
attempt the reconstruction of some activities connected 
with the burial ritual on the burial ground. Corpses were 
buried in two places of the dune, but the chronology of 
the graves indicate that they were contemporary. Tombs 
1, 2 and 3 are grouped in the western part of the dune, 
whereas tombs 4 and 5, pit 6, object 8 and the circle 
of bonfires form a complex located in its eastern part.

Grave digging was a multi-stage process. First a 
30-40 cm layer of Preboreal and Allerpd soil was taken 
off the area that was slightly greater than the tomb 
outline. However, the shape of the hole made was not 
accidental -  it was comprised only of the outlines of 
the tomb and the accompanying pit. It must have been 
important to remove the soil up to the horizon of yellow 
sands of the eolian cover since all the subsequent acti
vities connected with the burial were performed within 
this excavation, below the soil floor.

At the top of the eolian sands, the digging of two 
separate pits, the tomb pit and the accompanying pit, 
started. They were separate pits but almost adjoining 
each other. The outline of a rectangular grave with 
rounded corners and dimensions in the top part of about
2.5- 2 m x 1.5-1 m decreased gradually, as the pit was 
getting deeper and deeper, to reach dimensions only 
slightly greater than the buried person by the floor, i.e.
1.5- 2 m x 1.0-1.5 m. The bottom of the tombs and the



Fig. 11. Mszano, Brodnica district. The western concentration of bonfires. Its situation with relation to the tombs and pits
in the western part of the burial ground see Fig. 2(B)

side walls were carefully levelled and straightened. Most 
probably the tools used to dig tomb pits were perfectly 
fitted for this activity, they can be compared to present 
day spades.

One tomb (No 4) had an entirely different shape, 
looking like an armchair, and its dimensions were ad
justed to the size of an adult. Tomb pits had a few 
common features, apparently very important for their 
builders. The first is that of the depth, up to which the 
tombs were dug out. Their floor was always embedded 
slightly into the horizon of the river terrace sands, with 
physical properties clearly different than those of the 
eolian cover sands. It seems that when tomb pits were 
dug out, reaching the sands of the terrace was more 
important than their depth.

Another common feature of the tombs was the orien
tation of their longer axis and the positioning of the 
deceased’s head in a north-eastern direction, from 60° 
to 75° east of the magnetic north. This orientation was 
probably connected with the point of sunrise in the 
season in which the dead was buried. Based on the 
calculations made for the period over which the burial 
ground was in use, the sunrise points for the site (60°-75°; 
astronomic azimuth 120°-105°) occurred in spring, from 
the beginning of the second ten days of April to the end 
of the first ten days of May and in summer in August.

The third feature, which emphasized the character of 
the ritual, was the practice of a lining the tomb chambers 
with wood. It seems that the shape of the lining was 
less important than its very presence. In tombs 3 and 5

the lining was made of horizontally placed pine beams 
with each having a diameter of 10-15 cm. The wooden 
structure started about 25 cm above the level of the 
tomb bottom, i.e. slightly above the corpse. In tombs 1 
and 4 the lining was made of pillars, which were placed 
vertically. In tomb 1, these were pillars 25 cm in diameter, 
placed loosely at the pit bottom, and in the tomb 4 itself 
there were thin posts a few centimetres in diameter, 
densely lining the walls, and hammered into the bottom 
to make them stable.

In tombs 1 and 5, about 25-30 cm above the bottom 
level, in the middle of the northern walls horizontal 
tunnels were dug out, in which most probably gifts were 
placed. In tomb 1 there was a piece of raw amber, in 
tomb 5 pieces of amber were at the corpse level, about 
30 cm from the tunnel exit. Perhaps the purpose of these 
tunnels was to protect the gifts against fire.

The bodies of the deceased were put into such tomb 
pits. The most important thing was to put the body with 
the head pointing north-east. The position, in which the 
dead was placed, must have had some special signifi
cance, which is unknown to us. The dead in tombs 3 
and 5 were placed in a straight position, lying on their 
backs, the woman in tomb 1 was put on her left side 
embracing a child and the dead in tomb 4 was perhaps 
buried in a sitting position, with the legs lowered. The 
woman in tomb 1 who was embracing her child had the 
most natural position, whereas the person buried in tomb 
4 was probably distinguished by a different position in 
which the body was put in the tomb; it seems that this



Fig. 12. Mszano, Brodnica district. Bonfire 9 with the stone pavement and neighbouring bonfire. (Figs. 1-4, 6, 8-12 dra
wing by J. Sawicka)

position was more dominant. However, it is true that 
the bones of this person were not found in this particular 
tomb.

The dead were dressed in garments which were richly 
ornamented with the teeth of deer, elk and auroch; these 
were sewn on the garments; there were more of them 
on the upper parts of the bodies. The ornaments in tomb 
3, where the child was buried, were particularly abundant. 
The burial garments were certainly festive garments, and 
not regularly worn ones; richly ornamented garments 
were not worn for everyday acticities. The necklace 
made from the incisors of wild boar was found in tomb 1, 
in which the woman was buried. The teeth that made

up the necklace had holes drilled in the teeth roots. 
Judging by the wear and tear, the necklace must have 
been worn for a long time. The condition of the animal 
teeth found in the other tombs was not good enough to 
state whether they were part of a necklace and whether 
they had holes in the roots. The festively dressed bodies 
were wrapped in bark. Large, burnt fragments of bark 
were found in tomb 1. Indirect observations suggest that 
the dead in tombs 3 and 5 were also wrapped in bark. 
Bark covered the bodies from head to toe and it was 
rolled up at the feet and head, which suggests that this 
was flexible bark, from deciduous trees. Now, the bodies 
were placed on the sandy bottom of the tomb. To prevent



anjrdeforrMfiorrofTlieTijrieipan^ofTiieiJSk near the- 
feet and head of the dead in tombs 3 and 5, the dead 
were stabilized with sand which was poured between 
the bark and the wooden lining of the tomb. Perhaps 
the sand was excavated from the river bed -  this is 
suggested by the greater share of dusty fraction than is 
the case of dune sand.

In addition to the preparation of the bodies and tomb 
chamber, a very important role in the burial ceremony 
must have been played by a red colour, i.e. ochre. It 
was prepared for burial purposes by mixing pure and 
well ground hardpan (Fe20 3) with yellow sand. An ex
periment conducted by the present author and professor 
Roman Buczkowski, a chemist proves that ochre was 
made by the calcin'ation method, either on the spot or 
nearby, from locally available materials. The mixture 
was probably made separately for each of the deceased. 
It must have been a very important activity for the people 
who used the burial ground. In all of the tombs the 
mixture contained a very similar percentage of pure 
colour, from 0.98% to 1.51%, which suggests that the 
proportions of the ingredients was observed and the 
measures of volume were known. This intensely red 
mixture was poured over the body and placed in the 
tomb; this must have been one of the basic elements of 
the burial ceremony. Considerable differences can be, 
however, noticed in the amount of ochre and how it was 
distributed in each tomb. The woman in tomb 1 was 
covered with only some amount of ochre; it was found 
only on the top part of her chest, and not on the head. 
The child, placed next to her, was completely covered 
with orange ochre. Ochre was poured on the top part of 
the body, including the head, of the dead in tomb 5. In 
the case of the sitting corpse in tomb 4 (not preserved), 
so much ochre was sprinkled on the body that it almost 
filled the tomb chamber in front of and behind the corpse. 
Most ochre was found on the body of the child in tomb
3. The entire tomb chamber was filled with an even 
layer of sand mixed with ochre, 30-35 cm thick, which, 
given the dimensions of the tomb at this level 
(150 x 50 cm) required about 4 dcm3 of pure colour and 
about 220-260 dcm3 of the mixture. Perhaps the child 
buried here had a special position in the group.

Fire burning during burial ceremonies was an equally 
important element of the ceremony. When the colour 
was poured into the tomb chambers, they were filled 
with some flammable material and set on fire until the 
beams of the lining were completely burnt. A fire was 
also set alight in the pits that accompanied the tombs. 
Placing the corpse in the tomb and setting fire to it 
(complete burning was not possible for lack of air) must 
be considered manifestation of a biritual burial ceremony,
i.e. burying intact corpses, burnt only to the extent that 
was possible in the tomb chamber. Since the corpse 
was burnt, these burials could be considered a crematory

rite. However, the analysis of the ritual used at the 
burial ground indicates that burning was only an addition 
to the skeleton rite and probably pertained more to the 
tomb chamber than the corpse. The human body was 
partly burnt, whereas the animals (wild boars, the bones 
of which were put by the fire 9) were completely burnt.

Next to tombs 1, 2 and 4 there were pits that ac
companied them. Most probably such a pit was also 
located by tomb 2; it was not discovered because this 
place was destroyed. The pits, with a round or oval 
outline and baggy or truncated cone cross-section, had 
flat, levelled bottoms, slightly (10-25 cm) over the ceiling 
of the river terrace sands, i.e. slightly more shallow than 
the bottoms of the tomb excavations. The pits accom
panied the tombs, so they must have been related to 
their function. It seems that the function of these pits 
was more important for the users of the burial ground 
than their form and location. It was confirmed that pits 
were present by tombs 1, 2 and 4 but their shape, size 
and, first of all, location, do not reveal any rule. The 
common features of these three pits were their location 
in the direct vicinity of the tombs, the fact that like in 
the case of tombs their bottom was at the horizon of 
the pure sands of the eolian cover, traces of very intensive 
fire and the fact that they were covered up when the 
burial ritual was over. Based on the observation of the 
pits it can also be concluded that their function was 
connected with the fire. I suppose that what was left 
after the funeral banquet, tomb gifts or the deceased’s 
possessions were burnt in the pits. However, there is no 
evidence in the excavated material to confirm this.

Object 5A, next to tomb 5 and partly over it, was 
not a pit identical to the pits near tombs 1, 3, and 4. 
This was a layer of burnt materials, formed on the top 
of the soil of that time. A few bonfires with stone 
pavement were found there. The function of this complex 
by the tomb and its significance in the burial ritual were 
perhaps identical to the function and significance of the 
pits that accompanied other tombs. Burial rituals were 
completed when the tombs and the pits were buried. 
The tombs were buried directly after the chamber had 
burnt out, probably before the fire went out. Most pro
bably mounds were made over the tombs, 20-30 cm 
above the level of the surrounding area. Such mounds 
were not made over the pits near the tombs.

The burial ground complex also included: 1) bonfires 
covered with pavements, which formed a circle inside 
which there was a bonfire that contained the burnt bones 
of wild boars and pit 6 and object 8, located in the 
eastern part of the dune, 2) bonfires and pit 7 in the 
western part.

Some conclusions and hypotheses can be drawn from 
the results of the investigations and analyses of the material:

1. Production of ochre. The investigations provided 
sufficient evidence to advance a hypothesis that ochre



was produced locally, from locally available material, 
by the users of the burial ground, probably separately 
for each of the dead.

Professor Roman Buczkowski and the present author 
conducted an experiment in which they burnt the material 
available on the site (a deposit of iron compounds at 
the river bank) in order to obtain a red colour. It turned 
out that this was possible. The amount of ochre in tomb 
3 (over 4 litres) indicates that this colour must have 
been easily available. The ochre colour, with which the 
child in tomb 1 was sprinkled, is different than the ochre 
colour found in other tombs, given the same amount of 
pure colour. The temperature needed to properly change 
the olive rusty colour of Fe20 3 during the calcination 
process is within the range of 600-800°C at an increased, 
forced inflow of oxygen. One can suppose that the ochre 
colour with which the child’s body was sprinkled changed 
due to the high temperature during the burning of the 
tomb pit. However, a uniform change of the colour in 
the ochre lens with a thickness of several centimetres 
was not possible due to the lack of oxygen in the lower 
layers. The difference in the colour must have occurred 
during the preparation of ochre, separately for the woman 
and the child. This indicates that ochre was prepared 
separately for each of the dead. It should be particularly 
emphasised that the mixture of ochre and sand (the latter 
was used in large quantities) was very precise. Six sets 
of mixtures used in different tombs were prepared with 
an almost identical content of pure ochre, in the range 
of 0.98 and 1.51%. Such a uniform mixture could have 
only been obtained on condition that the recipe was 
strictly followed and the measures of volume were 
known.

2. Furnishings for the dead. The burial ground con
tained skeletons of the dead. Fragments of the skull and 
right hand and leg of the woman in tomb 1, probably 
were preserved owing to burning, and the teeth in the 
other tombs, also well preserved after burning, are ex
ceptions. The tomb furnishings and gifts made of organic 
materials could not have remained until the present times, 
even if they had originally been placed in the tombs. 
But an unspecified horn or bone object found by the 
hands of the woman in tomb 1 indicates that the tombs 
could have contained artefacts, which did not remain 
until the present times. Only the pieces of amber in 
tombs 1 and 5 and at least some of the findings in the 
tomb fill could be treated as tomb gifts. In the case of 
amber it is interesting that it was placed in tomb 1 and 
protected against burning by first being placed in the 
tunnel dug out in the wall of the tomb pit and put in 
tomb 5 after the fire had gone out. A piece of limestone 
nodule and a piece of flint as well as flint microlithic 
triangles are examples of other gifts.

3. The burial of the woman with child in tomb 1 is 
probably due to the fact that the child was killed when

the mother died. Perhapslhis is an indirect proof of the 
existence of one monogamous family. Anthropological 
investigations indicate that children in communities of 
hunters and foragers were only breast fed till the age of 
3-4 years and most probably were not able to eat any 
other food. The period of uninterrupted lactation in the 
women in these communities corresponded to the repro
duction period which was about 15 years (Piasecki 1990: 
6-7). When a breast-feeding mother died and no other 
woman in the reproductive age could take her place, the 
child stood no chance of surviving. The custom of killing 
young children in the case of their mother’s death is 
known from ethnographic observations (Cabalska 1964: 
40). The existence of this custom in Mesolithic commu
nities is also indicated by the great number of joint 
burials of women and children aged up to three years, 
which were discovered in the Central European Low
lands. The fact that ochre prepared for one burial is 
different in colour than the ochre used to bury the woman 
is another argument in favour of the claim that the child 
probably died at a different time than the mother. This 
also means that bodies were buried individually.

4. The chronology and consistent burial rituals indi
cate that this was a place of burials and the related 
ceremonies, used probably by one or, at the most, a few 
groups, related to each other, over a few generations.

5. The crematory burial (sacrifice?) of two wild boars 
(bonfire 9) and the necklace of the woman in tomb 1, 
made from the teeth of wild boar, could indicate a special 
function which these animals could have for the group 
that used the burial ground.

Cemeteries in the Mesolithic period were often large, 
and used by a few groups or a few families, or smaller, 
like that in Mszano, or they were single tombs. This 
differentiation could be the result of chronological and 
social differences. The location of the burial ground on 
a hill, on a headland between a river and a lake, and 
the location of burials in two groups has many analogies 
in other cemeteries discovered in the Central European 
Lowlands. The cremation of the dead is the oldest and 
the most direct use of fire in the burial ritual, known to 
the present author. The burial ground in Mszano belongs 
to one of the oldest Mesolithic cemeteries in the Central 
European Lowlands. It is preceded only by some burial 
places in Popovo on the Onega river, which are located 
in the East European Lowlands.

The burial ground in Mszano 
on the Central European Lowlands

There are no close chronological analogies of the 
burial ground in Mszano. Likewise, no analogies can be 
found to the burial ritual. None of the burials, known



Fig. 13 Mszano, Brodnica district. 1 — A geomorphological profile of the site and cultural horizons. Visible is a cross-section 
of tomb 5 and two bonfires from object 5A; 2 — Tomb 1. Profile of the top part of the woman’s and child’s chest at the 
skeleton level; 5 — Tomb 5. An outline of the tomb slightly above the ochre level. Traces of wooden lining in the tomb 
chamber and pit 3A. On the right, near the skull, traces of folded bark stabilised with white sand brought from outside the 
burial ground; 4 — Tomb 4. On the left two spots of ochre which originated when a dead body in the sitting position was 
covered with ochre. The place left by the body was filled with white sand. On the right — pit 4A; 5 -  Tomb 5. A outline of 
the tomb at a level slightly over the body; 6 -  Tomb 5. An outline of the tomb at the level of the body. Red ochre covers

the head and the top part of the chest (Phot, by M. Marciniak)



Fig. 14. Mszano, Brodnica district. 1 — Tomb 5. An outline of the wooden lining of the tomb pit’s wall and of folden bark 
next to the deceased’s feet, stabilised with sand; 2 -  Tomb 5. An outline of the tomb at the level of the upper part of the 
early Holocene soil. On the right -  bonfires of object 5A; 3 -  Object 9. A bonfire covered with stone pavement; 4 -  Profile

of pit 6 (Phot, by M. Marciniak)



from Polish territory which could be related to the Me
solithic period or its cultural tradition, is older than the 
Atlantic period. There are certain similarities between 
all the tombs, e.g. pouring ochre over the bodies and 
putting animal teeth into the tombs. However, these are 
features which characterise almost all the burials of this 
cultural-economic formation in the entire Central and 
East European Lowlands. It is, however, worth pointing 
to certain similarities (skipping the differences in the 
ritual and chronology of individual tombs):

1. Body burning for cult purposes is confirmed by 
the discoveries in Wieliszew, which are interpreted as 
burials (W ięckowska 1964; 1969; 1975; 1985) and in 
Pomorsko, which are interpreted as traces of cannibalism. 
A pit with ochre discovered within the same object could, 
however, suggest that this was a tomb (Kobusiewicz, 
Kabaciński 1991).

2. The burials of bodies in the sitting position were 
discovered in Janisławice (C hmielewska 1954; Cy- 
rek M., C yrek 1980; Sulgostowska 1990) and in 
Woźna Wieś (Sulgostowska 1991). In the latter case, 
apart from human remains the fragments of a horse 
skeleton were also found in the tomb pit.

3. The presence of a crematory animal sacrifice was 
also found in the skeleton tomb of a woman, C-14 dated 
at approx. 7.000 BP, with a necklace made from the 
teeth of an elk and auroch and a flint chip, in Kamieńskie. 
In the tomb ceiling, above the body, a pit with burnt 
material and remains of an elk’s head was found (in
formation communicated verbally by Jerzy Łapo).

4. On the burial ground in Pierkunowo the tomb of 
a woman with a necklace made from the teeth of deer, 
elk and auroch, together with a small child was found. 
The teeth of these animals were found in all the tombs 
in Mszano. Calcium fossils were found in the material, 
which filled this tomb. This can be treated as an analogy 
to the piece of limestone nodule found in tomb 3 in 
Mszano (G łosik 1969a: 191).

5. The tombs discovered in Dręstwo, which contained 
strongly contracted skeletons coloured with ochre perhaps 
suggest that the body was put in, e.g. a sack (Brzozowski, 
S iemaszko 1996).

All of the tombs which have been found in Poland 
(except for those in Janisławice and Pomorsko) and 
which could be related to the Mesolithic tradition, namely 
Smoląg, Żurawki, Kasparus, Łojewo, (KołosÓwna 
1949), Prabuty, Brajniki, Pierkunowo (Głosik 1968; 
1969a; 1969b), Konne (Szymczak, Zalewski 1980), 
Woźna Wieś (Sulgostowska 1991), Dręstwo and Ka
mieńskie are located in the north-eastern part of the 
country. The burial ground in Spigino in Lithuania (Bu- 
TRIMAS 1992) could be added to the group.

The closest chronological analogies and analogies in 
the burial ceremony for the burial ground in Mszano 
can be found in Popovo, which is east of the Onega

lake (Oshibkina 1982; 1994). The site is located in the 
Lowlands, in the fork of the river and the lake. Because 
of the similar number of tombs, both sites belong to 
middle size cemeteries. At both, a similar burial ritual 
was found. The bodies were placed with the heads po
inting to the north-east. The tombs in Popovo were also 
accompanied by ritual pits; some of them were dug out 
together with the tomb chamber. Charcoals were found 
in the tombs and the pits, although no fire was lit in 
them. Traces of intense fire were found in two objects, 
for which object 8 in Mszano could serve as analogy. 
The teeth of an elk were used to decorate garments (a 
belt in tomb VIII), whereas a necklace found in tomb 
III was made from the teeth of a dog, fox and beaver. 
In a pit by tomb VII two dogs were buried, one fully 
grown and a puppy. At the burial ground in Popovo the 
use of fire was less intensive than in Mszano. However, 
spots of dark soil with charcoals above some of the 
tombs and charcoals in the tombs and pits are the remains 
of a fire.

A burial ceremony very similar to that observed in 
Mszano and Popovo has also been found at the site of 
Peshtsanitsa near Popovo (Oshibkina 1994). Analogies 
to the phenomena observed in Popovo can be seen in 
some burials at the site of Olenii Ostrov (Gurina 1956). 
This particularly refers to tombs 25 (pit) and 27. A bonfire 
inside a circle of stones, filled with ochre was discovered 
by this tomb. The overall orientation of burials (north
east) and dating are also similar (Price, Jacobs (1989).

The tombs in Karelia and Finland, where charac
teristic vertical walls of the tomb chamber and stone 
pavements where found together with skeletons and or
ganic furnishings were not preserved, confirm the deci
sion to look for analogies to the tombs in Mszano in 
the north-east (Purhonen 1984). In Karelia, at the Cher
naia Guba burial ground, burials in two groups were 
found and there were remnants of bonfires next to four 
tombs. A similar, group-like configuration of tombs and 
bonfires, as well as a sacrificial pit in the tomb’s wall, 
were also found at the site of Syamozerskii II. Both 
cemeteries, however, date much earlier than the one in 
Mszano (Gurina 1989: 30).

The Latvian burial ground of Zveineki is closer to 
Mszano. Apart from a similar location and the age of 
some burials, a few features resembling the ritual in 
Mszano can be noticed. Some tombs had stone pavements 
and linings. The position and amount of ochre in the 
tombs suggest that, like in tomb 3 in Mszano, it was 
particularly used in tombs with children. The dead were 
buried wearing garments richly decorated with animal 
teeth (over 300 teeth in the tomb) and in some cases 
they were buried in leather sacks (Zagorskis 1987).

The burial ground in Schopsdorf, on the German 
Lowlands, belongs to middle size objects. Tombs were 
made in two groups, in an easterly direction of the dead. 
One of the dead was buried in a position different than



that of the others (buried in another tomb); in addition 
to human bones the burnt bones of wild boar were also 
put in the tomb (Wechler 1989: 41-54).

Two cemeteries not located in the Central European 
Lowlands also provided evidence of the analogy of rituals 
to those at the burial ground in Mszano. Body wrapping 
in bark was found in the tomb discovered in Korsor Nor 
in Zeeland. The body, put between leaves of bark, was 
placed on a wooden stretcher (Norling-Christiansen, 
Broste 1945: 5-17; Brondsted 1960: 114-115). At the 
burial ground in Skateholm (Sweden) the dead were 
buried in different positions, from a lying straight position 
to the sitting position. The tombs were wooden structures 
and were burnt at the end of the ritual. The burials of 
humans were accompanied by the burials of dogs. How
ever, this burial ground belongs to a different chrono
logical and economic formation (Larsson 1984; 1989).

The burial ground in Mszano, dated at the Boreal 
period, in the sphere of the spiritual culture and from 
the point of view of chronology shows similarities to 
the cemeteries in the northeastern part of the Central 
European Lowlands. The typology of flint artefacts, di
scovered in the tomb fill and the accompanying objects 
and the technology of flint knapping used for their pro
duction are related to the northern circle, the Duvense 
community and in Poland with the Komornica culture 
(Kozłowski J.K., Kozłowski S.K. 1975: 297-299).
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Anthropological analysis of human skeletal 
remains from the burial ground in Mszano

A n d r z e j F l o r k o w sk i

The material included 11 bone fragments, fragments 
of permanent teeth, deciduous teeth, unerupted deciduous 
teeth and about one thousand very small non-diagnostic 
fragments. They were either burnt or partly burnt.

The main part of this article is a description of each 
fragment. The description comprises observations of the 
colour and size and detailed morphological charac
terisation as well as the determination of the age and 
sex of the individuals. In case it was not possible to 
measure the material in accordance with generally applied 
techniques (Martin, S aller 1964), comparative data 
for the bones of the hand and foot were also used 
(Florkowski 1975).

Description and analysis of material

The skeletal remains are poorly preserved, very frag
mented and burnt. Furthermore, characteristic cracks on 
the surface, changes in the area of osteons and the bright 
yellow colour, and sometimes dark colour are indications 
that the bones were affected by high temperature.

Tomb 1 

Teeth

6 large adult teeth fragments, of a dark colour (Fig. 
15: 1). The masticatory surfaces damaged by fire; 2 
deciduous teeth of a child, ml and m2. One of the cusps 
of the masticatory surface of ml tooth is ground a great 
deal.

Other skeletal fragments

A fragment of the humerus shaft, probably right. 
Lenght 25 mm, sagital diameter 17 mm, yellowish; a 
fragment of a humerus. Breadth between epicondyle



humerus 55 mm, condylar breadth 45 mm, trochylear 
breadth 22-25 mm; 2 fragments of the central parts of 
the radius and ulna shafts of a delicate structure, bright 
yellow. Lenght 20 mm and 30 mm; lower end of ulna, 
size 1 8 x 4  mm. Traces of the union of the epiphysis 
and shaft visible (Fig. 15: 2); a fragment of a medium 
sized femur shaft, dark colour; 4th bone of the medium 
sized right metatarsus, dark colour.

Carpal bones found in anatomical description

Scaphoid. Lenght 21.5 mm (Fig. 15: 5); lunate. Lenght 
15.5 mm, height 15 mm, width 11.5 mm (Figs. 15: 4-5); 
capitate. Lenght 20.5 mm (Fig. 15: 5); trapezium (Fig. 
15: 5).

Teeth and skeletal fragments of two persons were 
identified deciduous teeth ml and m2 of a child aged 
2-5 years and permanent teeth of an adult. On the basis 
of the skeletal fragments the age, sex and height of the 
adult have been determined. Analysis of the traces of 
the union of the epiphysis and ulna and shaft proves 
that it belonged to a person who died at the adultus age 
(18-22 years). The person’s sex was determined on the 
basis of the wrist size, which is usually below the arith
metic mean regarding this feature in women. The height 
of the buried women was calculated on the basis of the 
condylar size of the humerus. The height of 160-164 
cm is within the tall height category regarding women 
of the time.

Tomb 3

14 complete and fragments of deciduous teeth and 
unerupted deciduous teeth of a child (Fig. 15: 6): 2 tooth 
buds of permanent teeth M l: 5-tubercuIar M l from ma

xilla, dimensions M-D 9.5 mm, B-L 10.0 mm; 6-tuber- 
cular M l from mandible, basic dimensions of the crown 
M-D 9.4 mm, B-L 9.0 mm; deciduous teeth: incisor cl 
M-D 4.2 mm, B-L 5.9 mm, lc M-D 6.1 mm, B-L 
5.8 mm.

On the basis of the above data the child was assessed 
as an infans I, 4-6 years old.

Tomb 5

The grave contained only deciduous teeth and teeth 
buds of permanent teeth: 2 buds M l, dimensions M-D 
10.4 mm and 10.5 mm, B-L 10.3 mm and 10.5 mm. 
Deciduous teeth are severely damaged.

On this basis the age of the child was assessed as 
infans I, 5-7 years old.

Conclusions

Burnt skeletal remains belonging to a child who died 
at the age 2-3 years and a woman who died at the age 
18-22 years were identified in tomb 1. The dark colour 
of the woman’s teeth and femur suggests that the burning 
temperature was low. The remaining bones of a bright 
yellow colour were burnt at a high temperature. A child 
who died at the age 4-6 years was buried in tomb 3, 
while in grave 5 the teeth belonged to a child of an 
infans I age i.e. 5-7 years old.

Translated from Polish by 
Zbigniew Nadstoga



Fig. 15. Mszano, Brodnica district. 1-5 -  Tomb 1 . 1 -  teeth with the characteristic changes due to cremation; 2 -  lower part 
of the ulna; 3 -  scaphoid and trapezium; 4 -  lunate; 5 -  lunate and capitate; 6 -  Tomb 3. Deciduous teeth (Phot, by A. Flor-

kowski)



M szano cemetery: calibration o f  the set o f unrelated radiocarbon dates

M ie c z y s ł a w  Pa z d u r , A n n a  Pa z d u r

Narrowest 68.3% and 95.4% confidence intervals:
1. Gd-7932 8100 ± 70 yr BP

confidence level 68.56%
[6837 BC, 6813 BC] 5.18%
[6914 BC, 6904 BC] 1.85%
[7103 BC, 6999 BC] 35.49%
[7146 BC, 7115 BC] 9.08%
[7206 BC, 7175 BC] 8.54%
[7251 BC, 7215 BC] 8.41%

2. Gd-6432 8890 ± 180 yr BP
confidence level 68.46%
[7828 BC, 7699 BC] 22.77%
[8073 BC, 7833 BC] 45.69%

3. Gd-6436 8680 ± 130 yr BP
confidence level 68.28%
[7733 BC, 7550 BC] 44.90%
[7777 BC, 7768 BC] 2.10%
[7889 BC, 7799 BC] 21.28%

4. Lod-504 8650 ± 140 yr BP
confidence level 68.29%
[7733 BC, 7538 BC] 47.05%
[7777 BC, 7768 BC] 1.86%
[7889 BC, 7799 BC] 19.37%

5. Lod-491 8840 ± 170 yr BP
confidence level 68.28%
[7653 BC, 7646 BC] 1.24%
[8027 BC, 7694 BC] 67.04%
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Obrządek pogrzebowy na cmentarzysku 
z okresu borealnego w Mszanie 

w powiecie brodnickim

Celem artykułu jest prezentacja obrządku pogrzebowego 
społeczności starszomezolitycznych, zrekonstruowanego na 
podstawie analizy obiektów odkrytych na cmentarzysku w 
Mszanie stan. 14 pow. Brodnica. Obiekty odkryte na cmen
tarzysku: 5 grobów ludzkich i towarzyszące im jamy, ciało
palny grób zwierzęcy i ogniska nakryte brukami kamiennymi 
datowane są na pierwszą połowę okresu borealnego.

Stanowisko leży w północno-wschodniej części Po
jezierza Chełmińskiego, w pradolinie Drwęcy, na jej 
prawym brzegu ok. 600 m powyżej obecnego ujścia 
Rypienicy. Stanowisko odkrył autor w 1986 r. Badania 
trwały 9 sezonów. Od 1987 r. do 1995 r. zbadano 600 m2 
tj. ok. 3/4 zachowanej powierzchni stanowiska. Bada
niami kierował M. Marciniak z ramienia Muzeum 
w Brodnicy. Nadzór merytoryczny nad całością sprawo
wał prof. dr hab. Michał Kobusiewicz. Konsultantami 
naukowymi byli: prof. dr hab. Bolesław Ginter, dr hab. 
Ryszard Grygiel, dr hab. Dobrochna Jankowska, prof. 
dr hab. Stefan Karol Kozłowski oraz prof. dr hab. Ro
muald Schild, który wspierał także ekspertyzy geomorfo
logiczne. Wykonano szereg analiz specjalistycznych 
(patrz spis analiz i opracowań specjalistycznych).

Stanowisko badane było metodą stanowiącą połącze
nie eksploracji szerokopłaszczyznowej z metodą ław i 
kwadr. Eksplorację prowadzono warstwami mechanicz
nymi o miąższości 0,5-2 cm. Zabytki lokalizowane były 
trójwymiarowo. Wszystkie krzemienie oraz wydzielone 
znaleziska z innych surowców lokalizowano indywidu
alnie. Pozostałe materiały dokumentowano w ramach 
warstw mechanicznych i w obrębie metrów kwadrato
wych. Materiały zabytkowe występowały do głębokości 
70-150 cm a jamy mezolityczne osiągały głębokość 200- 
310 cm od obecnej powierzchni.

Budowa geomorfologiczna

Stanowisko 14 w Mszanie leży na prawym brzegu 
Drwęcy, na piaszczystym wale wydmowym usypanym 
na późnoglacjalnej, przedallerpdzkiej (VI) terasie. Wał
0 przebiegu NW-SE, ma wymiary ok. 60 x 30 m i 
wznosi się 2-3 m ponad powierzchnię terasy (71-73 m 
n.p.m.) (Ryc. 1). Zapleczem stanowiska są młodogla- 
cjalne tereny Pojezierza Brodnickiego o urozmaiconej 
budowie utworzonej przez morenę czołową ostatniego 
zlodowacenia. Od południa i zachodu stanowisko ota
czają płaskie tereny wyższych teras Drwęcy, 1-1,5 km 
dalej zaczyna się wysoczyzna morenowa. Od północy, 
wschodu i południowego wschodu stanowisko graniczy 
z równiną zalewową o wysokości 66-67 m n.p.m. i 
szerokości 1-2 km. Na północ od stanowiska równina 
wcina się w utwory teras Drwęcy tworząc prawie koliste, 
podmokłe obniżenie o średnicy ok. 1 km pierwotnie 
jezioro wytopiskowe, które zarosło w okresie atlantyc
kim. W okresie borealnym stanowisko leżało na cyplu 
otoczonym od północy jeziorem a od wschodu Drwęcą. 
Borealny poziom osadniczy na wydmie wzniesiony był 
ok. 10 m ponad poziom rzeki i jeziora.

Budowę litologiczno-glebową stanowiska określił 
Mieczysław Sinkiewicz. Najlepiej zachowany profil w 
okolicach kulminacji wydmy przestawiony został na ryc. 
3. Składał się z następujących warstw:

1 i 2 -  drobnoziarnisty szarożółty piasek, słabo wy
kształcona gleba (ranker) powstała po 1945 roku,

3 -  pierwsza gleba kopalna, ciemnoszary poziom 
próchniczy przysypany po 1945 roku. Od tego poziomu 
kopane były przecinające stanowisko okopy z drugiej 
wojny światowej,

4 -  poziom rdzawienia,
5 -  silnie przekształcony poziom próchniczy drugiej 

kopalnej gleby, rdzawej (bielicowanej). W tym poziomie 
odkryto nieliczne, mało charakterystyczne materiały śred
niowieczne (XIV-XV w.) oraz fragmenty ceramiki łu
życkiej i datowanej na okres wpływów rzymskich,

6 -  Poziom iluwialny zbudowany z drobnoziarnistego, 
silnie pylastego, żółtopomarańczowego piasku. W tym 
poziomie występowały materiały zabytkowe datowane 
od początku epoki brązu po starszy mezolit. Materiały 
ceramiczne zanikały ok. 10-15 cm powyżej spągu tej 
warstwy. Wśród krzemieni zalegających poniżej poziomu 
występowania ceramiki dominują okazy charakterysty
czne dla starszego mezolitu. W tej warstwie uchwycono 
także zarysy stropów większości jam wczesnobrązowych
1 neolitycznych.

7 -jasnoszary poziom próchniczo-mineralny kopalnej 
gleby rdzawej. Występowały w nim liczne zaburzenia -  
struktury pokorzeniowe i kriogeniczne. Poziom ten w 
niektórych profilach jest wyraźnie dwudzielny, przedzie
lony warstwą piasków eolicznych o miąższości 5-10 cm. 
Gleby te powstały w allerpdzie i preborealu. Ponieważ



gleba aller0dzka nie zawierała materiałów archeologicz
nych a podczas eksploracji rozdzielenie obu poziomów 
nie było możliwe, w dalszej części pracy utwór ten jest 
określany terminem: gleba eoholoceńska. Stwierdzono 
w niej liczne, drobne węgielki drzewne a w stropie, do 
głębokości ok. 10-15 cm występowały materiały krze
mienne typowe dla starszego mezolitu. Wszystkie obiekty 
związane z opisywanym cmentarzyskiem rysowały się 
dopiero w poziomie stropu tej gleby.

8 -  Przejaśnienie między poziomem akumulacyjnym 
a poziomem iluwialnym.

9 -  Poziom iluwialny kopalnej eoholoceńskiej gleby 
rdzawej ze śladami gruntowoglejowymi i wstęgami że- 
lazistymi (pseudofibry) o przebiegu niezakłóconym przez 
obiekty mezolityczne.

10, 11 -  Utwory podłoża budujące VI terasę Drwęcy.
Analiza budowy litologiczno-glebowej pozwala na 

sformułowanie następujących wniosków:
-  najstarsza gleba kopalna uformowała się w dwu 

fazach: w allerpdzie i w okresie przeborealnym;
-  poziom iluwialny leżący nad tą glebą narastał wsku

tek akumulacji eolicznej spowodowanej przeobrażeniami 
antropogenicznymi związanymi z nadmierną eksploatacją 
stanowiska przez zamieszkałych tu ludzi;

-  wyższa gleba kopalna związana jest z lasem okresu 
subborealnego. Jej rozwój przypadł na połowę ostatniego 
tysiąclecia p.n.e.;

-  kolejne gleby -  kopalna i współczesna powstały 
w okresie użytkowania stanowiska w XIX i XX wieku.

Grób 1

Kopanie grobu 1 z jamą towarzyszącą rozpoczęto od 
zdjęcia poziomu ówczesnej gleby na powierzchni o wy
miarach ok. 2 x 4 m. Od tego poziomu obiekty rozdzie
lono. Regularna jama grobowa o wymiarach 0,9 x 2 m ,  
głęb. 1,2 m i pionowych ścianach została obudowana 
belkami sosnowymi o średnicy 15-25 cm ustawionymi 
pionowo. Belki nie stykały się ze sobą. Do północno- 
wschodniego narożnika komory grobowej przylegała ja
ma towarzysząca w kształcie odwróconego, ściętego stoż
ka o średnicach ok. 100 i 80 cm oraz głębokości 70 cm. 
W bocznej ścianie komory grobowej wydrążono ręką 
otwór, w którym umieszczono bryłkę nieobrobionego 
bursztynu. Na dnie komory grobowej ułożono zwłoki 2 
osób -  kobiety (18-22 lata, 160-165 cm wzrostu) oraz 
2-3 letniego dziecka. Zwłoki spoczywały w osi 60° na 
E od N magnetycznej głową na wschód. Owinięte były 
w pojemnik -  „trumnę” z kory drzewa liściastego. Ko
bieta leżała na lewym boku obejmując dziecko. Górną 
część ciała kobiety i całe zwłoki dziecka przysypano 
mieszaniną barwnika i piasku (0,98% Fe20 3). W przy
padku kobiety barwnik był intensywnie czerwony, zwłoki 
dziecka pokrywał barwnik pomarańczowy. W okolicy 
zwłok odkryto liczne fragmenty szkliwa z zębów dużych

przeżuwaczy (jeleń, łoś, tur) a w okolicach klatki pier
siowej i głowy kobiety fragmenty siekaczy (jedynek) 
dzika z nawierconymi otworami. Kolejnym etapem po
chówku było dokładne spalenie zawartości komory gro
bowej i zasypanie grobu. Intensywne ślady działania 
ognia odkryto także w obrębie jamy towarzyszącej. Ze 
zwęglonej kory z grobu uzyskano 2 daty C-14: Gd 6432: 
8890 ± 180 Bp i Gd 6436: 8680 ± 130 Bp.

Grób 2

Obiekt silnie zniszczony przez neolitycznąjamę. Obe
cność ochry, ślady spalonej konstrukcji i szkliwo z zębów 
dużych przeżuwaczy pozwalają łączyć obiekt z funkcją 
grobową.

Grób 3

Pierwszym etapem budowy grobu było zdjęcie po
ziomu gleby w owalu o wymiarach 3 x 2 m. Następnie 
wykopano jamę grobową o wymiarach 2 x 0,9 m i 
głębokości 1,4 m oraz jamę towarzyszącą o średnicy 
0,5 m i głębokości 1 m. Pionowe ściany grobu również 
w tym przypadku obudowano drewnem sosnowym. Belki 
o średnicy 10-15 cm układane były poziomo tworząc 
konstrukcję zbliżoną do zrębowej. W grobie złożono 
zwłoki dziecka w wieku 4-6 lat w pozycji wyprostowanej 
na plecach z głową skierowaną 60° na E od N magne
tycznej. Zmarły najprawdopodobniej owinięty był rów
nież w pojemnik z kory podwinięty i ustabilizowany 
piaskiem w okolicach głowy. Całą sylwetkę dziecka po
krywały bardzo liczne fragmenty i całe okazy szkliwa 
zębów zwierzęcych -  siekaczy jelenia, łosia i tura. Wy
świecenia na szkliwie wskazują na to, że zęby naszyte 
były na ubranie, jednak brak części korzeniowych zębów 
nie pozwala odtworzyć techniki naszycia.

Zmarłego przysypano warstwą barwnika zmieszanego 
z piaskiem (1,43% Fe2 0 3) o miąższości 30-35 cm, co 
pozwala szacować ilość czystej ochry na ok. 3,5—4 dcm3 
w 260 dcm3 mieszaniny. Następną czynnością czytelną 
w źródłach było wypalenie komory grobowej i zasypanie 
grobu. Siady działania ognia wykazuje także jama to
warzysząca. W obrębie komory grobowej w połowie 
wypełniska odkryto bryłkę gezy kredowej ze śladami po 
skałotoczach i leżący obok niej fragment doborowego 
wióra z krzemienia czekoladowego. Oba wytwory ostroż
nie łączyć można z intencjonalnym wyposażeniem po
chówku. Data dla grobu Lod 504: 8650 ± 140 Bp.

Grób 4

Pierwszym etapem prac przy kopaniu grobu było 
zdjęcie gleby w owalu o wymiarach 2 x 3 m. Następnie 
wykopano dwa rozdzielone obiekty w północnej i połu
dniowej częścią owalu. Jama południowa miała kształt



odwróconego stożka o średnicach 1,5 i 0,6 m i głębokości
1 m. W wypełnisku zachowały się ślady intensywnego 
działania ognia.

Jama północna przyjęła kształt prostokąta o wymia
rach 1,5 x 1 m wykopanego do głębokości ok. 80 cm. 
Od tego poziomu pogłębiono do 130 cm jedynie pół
nocno-wschodnią część jamy tworząc wykop schodkowy. 
W obrębie całej jamy odkryto czerwony barwnik zmie
szany z piaskiem (1,5% Fe20 3) oraz liczne, drobne frag
menty szkliwa z zębów dużych przeżuwaczy (jeleń, łoś, 
tur). W najniższym poziomie obiektu odkryto ślady po 
cienkich pionowych żerdkach otaczających boki komory 
grobowej. Choć nie odkryto w nim szczątków ludzkich 
to obserwacje poczynione podczas badań pozwalają okre
ślić obiekt jako grób. Pochowano tu najprawdopodobniej 
osobnika dorosłego w pozycji siedzącej z nogami opu
szczonymi w dół, z twarzą skierowaną w ten sam punkt 
horyzontu, na który wskazywały dłuższe osie grobów 1, 
3 i 5. Także i ten grób został wypalony przed zasypaniem. 
Pewne obserwacje podczas badań sugerują istnienie pier
wotnie nad grobem niewielkiego kopca usypanego z 
piasku. Obiekt posiada datę Lod 491: 8840 ± 170 Bp.

Grób 5

Zlokalizowany na E od pozostałych grobów. Jama 
grobowa o wymiarach 230 x 70 cm i głębokości 160 
cm wykopana została w obrębie owalnego wykopu po
wstałego po usunięciu warstwy gleby z powierzchni ok.

■y
7-8 m . Grób jest bliźniaczo podobny do grobu nr 3. 
Tu jednak udało się zaobserwować fakt, że drewniana 
konstrukcja komory grobowej nie sięgała dna, lecz koń
czyła się ok. 20-25 cm powyżej jego poziomu. W grobie 
pochowano zwłoki dziecka ułożonego najprawdopodob
niej na wznak z głową skierowaną 70° na E od N 
magnetycznej. Grób posiada datę Gd 7932: 8100 ± 70 
Bp. W ścianie bocznej grobu wydrążono ręką otwór 
podobny do tego z grobu 1. Także w grobie 5 odkryto 
bryłki bursztynu leżące w poziomie zwłok w pobliżu 
wylotu tunelu. W grobie 5 podobnie jak w grobie 3 
widoczne są ślady po podwinięciu pojemnika (trumny) 
z kory, w który owinięte były zwłoki. W grobie odkryto 
liczne fragmenty szkliwa z zębów jelenia, łosia i tura. 
Górną część zwłok posypano ochrą zmieszaną z piaskiem 
(1,37% Fe203). Po obu stronach głowy zmarłego odkryto
2 trójkąty z retuszem trzeciego boku, wykonane z tej 
samej bryłki krzemienia, stanowiące najprawdopodobniej 
dar grobowy. Po wypaleniu zawartości grób zasypano. 
W wykopie otaczającym grób rozpalono 8 lub 9 nie
wielkich ognisk, które przed wygaśnięciem ognia nakryto 
brukami kamiennymi. Zasypanie grobu i wykopu z og
niskami i usypanie w tym miejscu niewielkiego kopczyka 
kończyło czytelne w źródłach zabiegi związane z po
chówkiem.

Jama nr 6

W pobliżu grobu nr 4 odkryto interesującą jamę o 
bardzo regularnym walcowatym przekroju, średnicy 80- 
90 cm i pierwotnej głębokości ok. 180 cm. W jej wy
pełnisku stwierdzono intensywne ślady działania ognia, 
fragmenty kości zwierzęcych i szkliwa z zębów dużych 
przeżuwaczy oraz drobne kamienie. Bardzo krótki okres 
funkcjonowania obiektu poświadczają pionowe, regular
ne ściany i brak stożka materiału osypanego na dnie.

Obiekt 8 w wykopie „na skarpie”

W krawędzi stanowiska, w obecnej skarpie Drwęcy 
odkryto fragment dużego obiektu o pierwotnej głębokości 
30-40 cm. W jego wypełnisku odkryto ślady bardzo 
intensywnego działania ognia oraz dość liczne kamienie.

Ogniska i ciałopalny grób zwierzęcy

W pobliżu wszystkich grobów odkryto skupiska og
nisk nakrytych brukami kamiennymi. Ogniska były obie
ktami o średnicy od 30 do 80 cm, zagłębionymi w glebę 
eoholoceńską zwykle nieco poniżej poziomu jej spągu. 
Bruki nakrywające ogniska podzielić można na dwa typy. 
Pierwszy tworzyły kamyki o średnicy 5-10 cm ułożone 
na ogniskach w bardzo regularne stożki wznoszące się 
kilkanaście cm ponad poziom stropu gleby eoholoceń- 
skiej.

Drugi typ bruków nakrywał mniejsze ogniska o śred
nicy 30-40 cm. Bruki składały się z jednej lub dwu 
warstw płaskich, starannie dobieranych i układanych ka
mieni o średnicy 10-20 cm. Bruki tego typu leżały 
zawsze poniżej stropu gleby eoholoceńskiej. W pobliżu 
grobów 4 i 5 odkryto ogniska z brukami typu drugiego. 
Ich układ sugeruje, że pierwotnie mogły tworzyć krąg 
o średnicy 10-15 m. zbudowany z ognisk oddalonych 
od siebie o ok. 80 cm.

Jedno z ognisk kręgu było większe od pozostałych, 
nakryte bardzo starannie 3 warstwami dużych (10-20 
cm) kamieni, tworzącymi odwrócony stożek. Do ogniska 
przylegało od S kuliste, o średnicy 20-25 cm, zbite 
skupisko silnie przepalonych kości zwierzęcych złożone 
tu pierwotnie w pojemniku organicznym. Kości pocho
dziły od dwóch dzików -  dorosłego i warchlaka. Były 
to prawie kompletne szkielety obu zwierząt.

Próba rekonstrukcji rytuału pogrzebowego

Cmentarzysko z jakiegoś powodu składa się z dwu 
rozdzielonych grup obiektów -  zachodniej i wschodniej. 
Przygotowanie grobów zawsze rozpoczynano od zdjęcia 
warstwy gleby eoholoceńskiej z planowanej powierzchni 
grobu i jamy towarzyszącej. Kopanie grobu i jamy to
warzyszącej rozpoczynano od stropu „czystych” piasków



eolicznych. Obiekty w górnych partiach prawie stykały 
się ze sobą. Jamy grobowe miały bardzo regularny kształt, 
starannie wyrównane boki i dno. Cztery obiekty miały 
kształt regularnych prostokątnych, klasycznych wyko
pów, piąty przypominał fotel dopasowany wymiarami 
do osobnika dorosłego. Wszystkie groby kopano do 
osiągnięcia poziomu stropu piasków terasy rzecznej i 
dla twórców grobów ten fakt był chyba ważniejszy niż 
planowana głębokość grobu. Drugą, bardzo konsekwen
tną cechą pochówków była orientacja osi grobów oraz 
głowy zwłok w kierunku północno-wschodnim (od 60 
do 75° na E od N magnetycznej). Jeżeli orientacja ta 
miała związek z punktem wschodu słońca to według 
obliczeń dla okresu borealnego terminy pochówków 
przypadały wiosną na okres od 20 kwietnia do 10 maja 
i latem na sierpień. Kolejną wspólną cechą wszystkich 
komór grobowych były drewniane obudowy wykonane 
z belek sosnowych w układzie poziomym lub pionowym. 
Do tak przygotowanego grobu składano zwłoki zmarłych. 
Cechą istotną była orientacja pochówku, układ zwłok 
miał mniejsze lub specjalne znaczenie. Dwu zmarłych 
ułożono w pozycji wyprostowanej na plecach, kobieta z 
grobu 1 obejmowała dziecko w pozycji „naturalnej”, 
natomiast osobnik z grobu 4 został pochowany w pozycji 
siedzącej.

Zmarli ubrani byli odświętnie, w stroje z naszytymi 
siekaczami jelenia, łosia i tura. Ozdoby obejmowały cały 
strój, jednak liczniejsze były w górnych częściach tuło
wia. Bogactwem tych ozdób stroju wyróżniało się dziec
ko z grobu 3. Tylko w grobie 1, dzięki przepaleniu w 
ogniu zachowała się inna ozdoba, naszyjnik wykonany 
z jedynek dzika z otworami wywierconymi w korzeniach. 
Naszyjnik, sądząc po śladach zużycia, musiał być no
szony dość długo. Zwłoki zmarłych owijano w rodzaj 
pojemnika „trumny” z kory, która fizycznie zachowała 
się w grobie 1, natomiast obserwacje pośrednie wskazują 
na jej obecność także w grobach 3 i 5. W okolicach 
stóp i głowy zwłok kora była podwinięta i ustabilizowana 
piaskiem.

We wszystkich grobach zwłoki posypano czerwonym 
barwnikiem (Fe20 3) zmieszanym z piaskiem. Zbliżona 
we wszystkich przypadkach procentowa zawartość barw
nika w mieszaninie (od 0,98 do 1,51%) wskazuje na 
precyzyjne przestrzeganie receptury oraz znajomość miar 
pojemności. Ilość barwnika jest różna w poszczególnych 
grobach. Najwięcej mieszaniny wsypano do globów 3 
i 4. Pewno przesłanki pozwalają postawić tezę, że barw
nik był przygotowywany indywidualnie dla każdego 
zmarłego, na miejscu, metodą kalcynacji Fe20 3 z natu
ralnego złoża dostępnego na stanowisku.

Bardzo ważnym elementem obrządku pogrzebowego 
na cmentarzysku było stosowanie ognia. Jego intensywne 
działanie stwierdzono we wszystkich grobach, jamach 
towarzyszących grobom i pozostałych obiektach cmen
tarzyska. Złożenie zwłok do przygotowanego grobu i

zabiegi związane z ich nadpaleniem należy uznać za 
przejaw intencjonalnego stosowanie obrządku birytual- 
nego. Użytkownicy cmentarzyska znali również zwyczaj 
kremacji na stosie -  tak potraktowano dziki pochowane 
przy ognisku z brukiem kamiennym. W przypadku gro
bów ludzkich zastosowanie ognia było dopełnieniem ob
rządku szkieletowego i dotyczyło chyba bardziej komory 
grobowej niż zwłok.

Integralną częścią grobów były jamy towarzyszące, 
zawsze zlokalizowane obok grobu i kopane w tym samym 
czasie. Zawierają ślady intensywnego działania ognia i 
zasypane były po spełnionym obrzędzie podobnie jak 
groby. Zasypanie grobów kończyło czytelne w materia
łach archeologicznych czynności pogrzebowe. Pewne ob
serwacje wskazują na możliwość zasypywania grobów 
jeszcze przed całkowitym wygaśnięciem żaru i istnienie 
nad grobami niewielkich kopczyków.

Bardzo interesującą częścią cmentarzyska są najpra
wdopodobniej związane z jego funkcją jamy i ogniska 
nakryte brukami kamiennymi, krąg jaki tworzy część 
ognisk oraz powiązany z jednym z ognisk kręgu ciało
palny pochówek dzików.

Chronologia i niezwykle konsekwentny obrządek po
grzebowy na cmentarzysku w Mszanie wskazuje, że było 
to miejsce pochówków i związanych z nimi obrzędów 
kultowych użytkowane przez niewielką grupę w stosun
kowo krótkim okresie czasu. Częściowa kremacja i sto
sowanie ognia jest najstarszym znanym autorowi bezpo
średnim faktem wykorzystywania ognia w obrzędzie 
pogrzebowym a daty uzyskane z grobów stawiają sta
nowisko w grapie najstarszych cmentarzysk mezolitycz- 
nych na Niżu Europejskim.

Cmentarzysko w Mszanie
na tle Niżu Europejskiego

Na Niżu Europejskim cmentarzysko w Mszanie nie 
ma bliskich analogii chronologicznych ani w formie ob
rzędu pogrzebowego. Wśród odkrytych w Polsce po
chówków łączonych z mezolitem ciałopalenie stwierdzo
no na stan. XI i XVII c w Wieliszewie (Więckowska 
1964; 1969; 1975; 1985). Pochówki w pozycji siedzącej 
odkryto w Janisławicach (Chmielewska 1954; Cyrek 
M., Cyrek K. 1980; Sulgostowska 1990) i w Woźnej 
wsi (Sulgostowska 1991). Obecność ciałopalnej ofiary 
zwierzęcej -  głowy łosia przy pochówku szkieletowym 
stwierdzono w Kamieńsku (informacja ustna J. Łapo). 
Na cmentarzysku w Pierkunowie poza grobem kobiety 
z dzieckiem odkryto także skamieliny wapienne (Głosik 
1969a: 191) stanowiące być może analogię do bryłki 
gezy kredowej z grobu 3 w Mszanie. Groby z Dręstwa 
(Brzozowski, Siemaszko 1996) wskazują na zwyczaj 
krępowania zwłok lub pochówku w pojemniku organi
cznym.



Najbliższe analogie chronologiczne i w obrządku po
grzebowym odnaleźć można na stanowisku Popowo le
żącym na wschód od Jeziora Onega (Ośibkina 1982). 
Stanowisko leży także w widłach rzeki i jeziora. Zbliżona 
liczba grobów sytuuje oba cmentarzyska w grupie obie
któw średniej wielkości. Także w Popowie pochówki 
orientowano na północny-wschód a grobom towarzyszyły 
jamy rytualne. W grobach stwierdzono obecność węgli 
drzewnych choć nie palono w nich ognia. Ślady inten
sywnego działania ognia odkryto w dwu obiektach, które 
mogły stanowić analogię dla jamy „w skarpie”. Jedyny 
naszyjnik odkryty w Popowie wykonano z zębów psa, 
lisa i bobra a w jamie przy grobie VII pochowano dwa 
psy. Podobny obrządek pogrzebowy S. V. Ośibkina 
(1994) sygnalizuje również z leżącego w pobliżu Popowa 
cmentarzyska w miejscowości Peśćanica.

Zastosowanie kory jako pojemnika -  trumny potwier
dzone jest jedynie w grobie z Korsor-Norr na Zelandii 
(Norling-Christensen, Broste 1945: 5-17; Br0nd- 
STED 1960: 114—115).

Wśród cmentarzysk odkrytych na Niżu Niemieckim 
na uwagę zasługuje Schópsdorf (Wehler 1989: 41-54) 
cmentarzysko średniej wielkości, na którym pochówki 
w dwu grupach orientowano na wschód. Jeden ze zmar
łych pochowany został w odmiennej pozycji a w grobie 
1 odkryto przepalone kości dzika. Bliskich analogii dla 
Mszana dostarczyło również szwedzkie cmentarzysko 
Skateholm (Larsson 1984; 1989). Tu także stosowano 
różne pozycje pochówków, groby posiadały drewniane 
konstrukcje palone podczas obrzędu a pochówkom lu
dzkim towarzyszyły groby psów.

Borealne cmentarzysko w Mszanie chronologicznie 
oraz w sferze kultury duchowej i obrzędowości wykazuje 
bliskie podobieństwo do cmentarzysk z północno- 
wschodniej części Niżu Europejskiego, natomiast wy
twory krzemienne odkryte w wypełniskach grobów i 
obiektów towarzyszących wiążą stanowisko z kręgiem 
północnym, wspólnotą Duvense, z kulturą komornicką 
(Kozłowski J. K., Kozłowski S. K. 1975: 297-299).





Ein ornamentiertes mesolitisches Knochengerät von Zachow
im Havelland, Brandenburg

B e r n h a r d  G r a m sc h

A Mesolithic ornamented bone tool from Zachow, Havelland district, Brandenburg

In 1896 workers who were mining day found a tool ornamented with indentations, made from the lower leg bone of an auroch. 
Probably it is a chisel or dagger, and it comes from the Early Mesolithic period. This is a unique find because chisel or dagger-like 
tools, found in the North-German Lowlands, were not ornamented.

Im Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin -  
Stiftung Preussischer Kulturbesitz -  befindet sich ein 
ornamentiertes Knochengerät (Inventar -  Nr. I f. 5769), 
das 1896 in einer Tongrube bei Zachow (seinerzeit Kreis 
Westhavelland, heute Landkreis Havelland) gefunden 
worden ist. Nach Angabe des Einlieferers des Fundstücks, 
des Tongruben- und Ziegeleibesitzers Dietrich, Berlin, 
wurde das Stück -  wie ein ebenfalls dem Museum 
übergebener Angelhaken aus Knochen -  in 12 Fuss, also 
ca. 3,7 m Tiefe unter Geländeoberfläche im „Ziegelton” 
gefunden; geborgen wurden die Funde vom Ziegelei-In
spektor Schulze (Angaben aus der Erwerbsakte des Mu
seums für Vor- und Frühgeschichte Berlin mit freund
licher Genehmigung).

Das Stück ist mir erst nach Abfassung meines Buches 
über die Mittelsteinzeit in Brandenburg und Mecklenburg 
(G ram sch  1973) nach dankenswertem Hinweis von Erik 
Brinch Petersen (Kopenhagen), der es in der damaligen 
Ausstellung des Berliner Museums gesehen hatte, be
kannt geworden, so dass es in der Liste der mesolithischen 
Kunstgegenstände im vorerwähnten Buch (G ram sch  
1973: 77) noch nicht aufgeführt ist.

Bei dem Fundstück handelt es sich nach der Bestim
mung des Zoologen H. Pohle um eine Ulna vom Auerochs 
(Bos primigenius), deren Gelenkende abgebrochen ist. 
Die Diaphyse ist distal gekürzt, flächig beschabt und 
verdünnt sowie an beiden Kanten zugeschärft, schlies
slich am Ende mit einer Schneide versehen worden. Die 
Funktion des Gegenstandes ist natürlich nicht exakt be
stimmbar. Auf Grund der Zuschärfung der Kanten und 
des distalen Endes könnte es sich aber um einen Meissei 
oder Dolch gehandelt haben, wobei das proximale Epi

physenrudiment als Handgriff gedient haben könnte. Die 
erhaltene Länge ist 24,9 cm. Die Farbe nach Munsell 
Color Charts ist 10YR 5/3—5/4.

Auf beiden Flächen der Diaphyse sind quer und 
schräg zur Längsachse des Stückes in langen Reihen 
parallele Ritzlinien/Kurzrillen angebracht. Richtungswe
chsel und Unterschiede in der Form und Länge der Rillen 
deuten darauf, dass sie nicht sämtlich in einem Zuge 
angebracht worden sind. Auf der einen Fläche befinden 
sich zwei Reihen mit 22 bzw. 111 Rillen, auf der anderen 
drei Reihen mit je 52, 50 und 39 Ritzlinien; letztere 
Fläche zeigt im Mittelbereich entlang dem gegenüber 
liegenden Rand ausserdem eine Reihe von 40 parallelen 
feinen Schnittlinien senkrecht zum Rand (Fig. 1). In der 
proximalen Hälfte weist die Randpartie zwischen den 
Rillen-Reihen Abplatzungen der äusseren Knochen-Cor- 
tex auf, so dass auch Rillen beschädigt, aber nicht be
seitigt sind. Ob diese Beschädigung vor der Einbettung 
in das Sediment oder erst bei bzw. nach der Bergung 
erfolgt ist, lässt sich schwer entscheiden.

Eine genauere Datierung des Fundstücks ist mangels 
naturwissenschaftlich gestützter Angaben oder datieren
der Beifunde nicht möglich. Dass es angeblich aus dem 
Ziegelton stammt, bedeutet zwar, dass es innerhalb des 
Postglazials relativ alt und wohl steinzeitlich ist, ohne 
dass es allerdings damit schon auf eine bestimmte Periode 
der Steinzeit festgelegt wäre. Der im Havelland in der
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts abgebaute Ziegelton ist 
vom Spätglazial bis hinein ins Holozän abgelagert worden 
(Gramsch 1960: 242 ff.).

Die Art des Fundstücks und die Ornamentik spre
chen nun allerdings stark für mesolithisches Alter. Me-



Fig. 1. Zachow, Landkreis Havelland, Land Brandenburg. Ornamentierter Knochendolch oder -meissei. Vorder- und Rückansicht 
Zeichnung: H. Halle, Museum für Ur- und Frühgeschichte Potsdam. Fotos: C. Plamp, Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin

issel- und dolchartige Knochengeräte sind für das Me
solithikum im norddeutschen Flachland belegt (G ram sch  
1973: 38). Ein Meissei aus einer Auerochs-Ulna ist bisher 
zwar nicht bekannt, doch eine gelochte Hacke aus die
sem Knochen liegt im Mesolithikum von Friesack 
vor (G ram sch 1987: 87). In geplante AMS-Datierungen 
mesolithischer Baggerfundstücke aus Brandenburg soll 
auch das Knochenartefakt von Zachow einbezogen wer
den.

Reihen paralleler Ritzlinien/Kurzrillen sind als me- 
solithisches Ziermotiv geläufig, und zwar im norddeu
tschen Flachland von einer Wildschwein-Tibia sowie als 
alleinige Verzierung von einer Knochenhacke aus einem

Auerochs-Radius, beide von Hohen Viechein (Schuldt  
1961: Taf. 52, 55). Von Friesack liegt ein mesolithischer 
Pfriem mit zwei Reihen paralleler Querrillen vor 
(G ram sch  1987: 88). Der Duktus der Ritzlinien auf dem 
Stück von Zachow entspricht ganz dem auf den 
erwähnten Objekten. Es dürfte deshalb kein Zweifel daran 
bestehen, dass es sich bei dem ornamentierten 
Knochengerät von Zachow um einen Gegenstand aus 
dem Mesolithikum handelt. Nach den angeführten 
Vergleichsstücken von Hohen Viechein und Friesack 
kommt am ehesten älteres Mesolithikum in Frage.

Die Verzierung des Knochengeräts von Zachow hatte 
sicher -  wie generell die geometrische Ornamentik



des Mesolithikums -  einen Sinngehalt (Gramsch 1973: 
78), doch lässt sich dieser für das Stück von Zachow 
nicht enträtseln. Bemerkenswert ist in diesem Zusam
menhang die wahrscheinlich additive Anbringung der 
Ritzlinien/Rillen. Ob sich darin Zählungen von Sachen 
und/oder Ereignissen ausdrücken, könnte vermutet wer
den, ohne allerdings verifiziert werden zu können.

Das Fundstück belegt erneut die Variationsbreite or
namentierter Knochenobjekte aus dem Mesolithikum 
Norddeutschlands. Es ist bisher unikatisch, das heißt 
diese Artefaktform -  Dolch oder Meissei aus Auerochs- 
Ulna -  ist bisher nicht als ornamentiert bekannt. Es 
ist also damit zu rechnen, dass nicht nur die schon 
als Träger von Ornamentik bekannten Knochen-/Ge- 
weih-Artefaktformen, wie Geweih-Lochstäbe und -hac
ken, Knochenhacken und ähnliches, sondern auch we
itere Gebrauchsgegenstände aus Knochen und Geweih 
verziert worden sind. Bemerkenswert ist dabei aber, dass 
unter den Tausenden mesolithischen Knochenspitzen 
im norddeutschen Flachland -  von den Grabungsstellen 
Hohen Viechein und Friesack sowie unter den Bagger
funden des Havellands -  bisher kein einziges Stück 

.vorhegt, das verziert ist. Offenbar sind Knochenspitzen 
niemals ornamentiert worden, aus welchen Gründen auch 
immer.
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Mezolityczne narzędzie kościane znalezione 
w miejscowości Zachow 
w powiecie Havelland

S tre sz c z e n ie

W 1986 roku podczas kopania gliny robotnicy cegielni 
znaleźli na głębokości około 3,70 m zdobione narzędzie ko
ściane oraz kościany haczyk do wędki. Narzędzie to zostało 
wykonane z kości podudzia tura (Bos taurus primigenius), 
której trzon został obcięty, na brzegach zestrugany i wyszli- 
fowany a koniec uformowany w zaostrzony czubek. Górna 
nasada kości służyła zapewne jako uchwyt. Na obu powierz
chniach trzonu kości znajdują się krótkie nacięcia, wykonane 
poprzecznie i skośnie do jej osi pionowej, ułożone w równo
ległe rzędy. Na jednej płaszczyźnie znajdują się dwa takie 
rzędy, składające się z 22 i 111 nacięć, na drugiej zaś trzy 
rzędy złożone z 52, 50 i 59 nacięć. Długość tego przedmiotu 
wynosi 24,9 cm.

Na podstawie analogicznych narzędzi sztyletowatych i dłu
towatych znanych z Niżu Północnoniemieckiego (Friesack, 
Hohen Viechein), dłuto z Zachow należy datować na starszy 
okres mezolitu.





The Mesolithic-Neolithic transition in the southern Baltic
Coastlands

J a c e k  K a b a c iń sk i

In the late 70-ties and early 80-ties archaeological excavations at Dąbki yielded archeological material different of what 
was known until now from the Pomerania area, namely a distinctive flint industry and pottery assemblage. The aim of the 
paper is to present: 1) a detailed technological and typological analysis of the assemblage, analysis of the internal structure 
of the assemblage, 2) the results of a comparative analysis of the lithic material from Dąbki in relation to the cultural 
environment, 3) to discuss the position of Dąbki site within the chronological-cultural context of the area in respect of the 
process of néolithisation of the southern Baltic zone.

1. Introduction

During surveys conducted in 1977 in the administra
tive area of Darłowo, in Pomerania (Fig. 1) there was 
discovered a settlement complex embracing several sites 
whose chronology (7th—3rd millennia B.C.) was descri
bed as ‘Mesolithic-Neolithic’ (Dębowska 1978).

Excavations carried out in 1978-1984 at one site 
(Dąbki 9) yielded archeological material of crucial im
portance for the understanding of settlement changes that 
occurred in Pomerania during the younger Stone Age 
and which, in their “untypicality”, did not allow the easy 
placing of the Dąbki site within the usually accepted 
cultural and chronological grid of the southern Baltic 
coastlands. The differences were revealed in the appe
arance of a distinctive flint industry and an associated,

Fig. 1. Dąbki, Sławno district. Location of the site in Central 
Pomerania

typologically and technologically varied, pottery assemb
lage.

The site at Dąbki proved to be a series of settlements 
on one of the terrace inselbergs situated ca 800 m north
east of the Bukowo lake and ca. 1,500 m south-east of 
the present shore of the Baltic Sea (Fig. 2). It covered 
the south-western part of an inselberg which formed a 
hardly distinguishable headland in the peatbog situated



Fig. 3. Dąbki, Sławno district. Distribution of trenches
a -  the border line between ploughing field and the peatbog, b -  terrace trenches, c -  peat trenches (Figs. 1-3 drawing by J. Sawicka)

below. The basin of the Bukowo lake and the neigh
bouring depressions, now filled with peat, are the rem
nants of the Pomorska Prevalley formed at the final 
stages of the Vistulian. The depressions had filled with 
water during the second or third Littorina transgressions 
following the rise of the ground-water level. The process 
is reflected in the creation of the peats found at the site 
and dated palynologically to the turn of the older and 
younger phases of the Atlantic period, and by C14 to 
the years 6,250 ± 40 B.P. (Gd-1703) and to 5,890 ± 
60 B.P. (Gd-1278) (Ilkiewicz 1995).

Over the peatbog stretches a calcareous stratum 
(gyttja) which confirmed the oldest settlement level 
(phase I) dated to the turn of 5th and 4th millennium 
B.C. (after 4,280 ± 60BC -  Gd-1702). The settlement 
phase II is connected with the detritus gyttja situated 
above the calcareous one and is dated to ca 3,700 B.C. 
(Gd-2162: 5,700 ± 80 B.P.; Gd-1279: 5,680 ± 60 B.P.; 
Gd-1698: 5,630 ± 70 B.P.). The final period of settlement 
(phase III) dates to ca. 3,400/3,300 B.C. (Gd-1277: 5,340 
± 60 B.P.; Bln-2465: 5,265 ± 60 B.P. -  the dates for 
the peat which had covered the margins of the site) and

is connected with artefacts present in wood (sedge-reed- 
wood) peat, some of which probably exists in secondary 
position (Ilkiewicz 1995).

The excavation yielded ca 8,000 flint artefacts, over 
1,300 fragments of pottery, several stone artefacts, over 
hundred of bone and antler tools, and over 3,000 bones 
of mammals, birds, fish and reptiles.

The material was excavated from an area of 228 m2, 
of which 84 m was in peat and the rest in sand; decided 
majority of flint artefacts were found in sand, while 
nearly all pottery and organic materials in the peat 
(Fig. 3).

In 1989 J. Ilkiewicz published the first description 
of all the archeological and archeozoological material 
based partly on her personal research and the analyses 
of researches invited to cooperate (Ilkiewicz 1989). In 
her presentation of the flint industry she drew upon a 
preliminary study by J. Nowakowski, which included a 
number of controversial theses both on particular and 
more general issues and at her request I prepared a 
comprehensive study of the flint which has given rise 
to the present publication. This contains two sections:



first section includes a detailed analysis of the internal 
structure of the assemblage, technological and typological 
analysis, and a comparative analysis of its coherence. 
The second section presents the results of a comparative 
analysis of the lithic material from Dąbki in relation to 
the ‘cultural environment’.

2. The analysis of the Dąbki assemblage

I understand an analysis of the internal structure to 
determine characteristics of the flint material and to 
assess the possible homogenity of the material from the 
sand and peat. The analysis of the flint material in 
relation to its cultural environment requires a comparison 
with the flintworking industries of: the Ertebplle culture; 
the Mesolithic communities which had earlier inhabited 
Pomerania; the Band Keramik cultures; and the younger 
Neolithic cultures.

The analysis of the flint material was based on the 
principles of the dynamic technological classification 
(S child  et al. 1975). Tools were described using the 
lists prepared for Late Mesolithic materials of central 
Poland (Schild  et al. 1975; K em pisty  and W ięckow ska  
1983).

2.1. M aterials from the sand terrace

Except for a small (213 flints) assemblage from trench 
11/78, all flint fragments from the terrace (7740) were 
analysed. A summary of the material from trench 11/78 
is presented in Tables 1 and 2. The comprehensive 
characteristics of all the material from the terrace is 
shown in Tables 1, 2 and 3.

The flint artefacts lay in soil ca. 50 cm thick; the 
bottom 10 cm may possibly be the remains of a cultural 
layer.

The horizontal distribution of artefacts may be de
scribed as conflated the so-called “nonkshemieenitsas” 
stratigraphy, which may be the result of super-imposition 
of numerous settlements, and of the destruction of the 
upper parts of the site. The whole inventory, except for 
9 fragments, was made of erratic Baltic cretaceous flint.

2.1.1. Description of the material

Group I -  preparation of cores and early stage 
of core processing

1. Cortex flakes: 48 whole specimens and 36 frag
ments (2.33% of all identified specimens). The length 
of flakes oscillates between 1.4-5.3 cm, with the ave

rage of 3.14 and mode 2.0-2.5. The width is between 
1.8-5.4 cm, with the average 2.95 cm and mode 2.0-
2.5 cm. The thickness is between 0.4-1.6 cm, with 
the average 0.67 and mode 0.5-0.6 cm. Together with 
flakes struck from multi-platform cores they constitute 
the most massive type of working material and are 
definitely waste products. Sixty specimens have their 
platforms intact. Distribution of platform forms is as 
follows: most numerous -  lisse platforms (28.3%), next 
facetted platforms (25%), cortex platforms (20%) dihe
dral (13.3%) and pointed (3.3%). 10% platforms were 
unidentified.

2. Cortex blades: 73 whole and 388 fragments (12% 
of all identified specimens). Second group of debitage 
numberwise. Most of intact specimens have curved distal 
ends following the rounding of lower parts of pebbles. 
Among 215 classified platforms the most numerous, after 
unidentified ones (44.6%), were facetted platforms 
(20%), then lisse platforms (16.7), dihedral (8.4%) and 
pointed (9.3%) platforms, with an insignificant number 
of cortex platforms (0.9%).

The length of blades lies between 2.6-5.2 cm, with 
the average 3.42 cm and mode 3.0-3.5 cm. Width os
cillates between 0.8-1.9 cm, with the average 1.21 cm 
and mode 1.0-1.5 cm. Thickness is 0.2-1.2 cm, with 
the average 0.43 cm and mode 0.2-0.3 cm.

3. Pre-cores: 1 specimen (0.03% of all identified spe
cimens) 5.8 x 4.8 x 4.0 cm (Fig. 4: 1). It has two 
opposed pre-platforms situated at acute angle to the 
flaking surface. The first was formed at one blow, while 
the other with several blows on the flaking surface side 
and the back of the pre-core. Flaking surface was mo
delled by striking off several flakes, working from the 
sides and pre-platforms towards the centre of pre-flaking 
surface. The back of the pre-core and the sides are 
untouched.

4. Initially struck cores: 17 specimens (0.47% of all 
identified artefacts). Second type of cores numberwise. 
All but one are modelled from oval, at times strongly 
elongated flint pebbles of so-called Pomeranian flint; 
only the platforms are prepared. At least 7 cores have 
their platforms shaped by means of the scaled technique 
(Fig. 4: 2). As a rule the platforms are positioned at an 
acute angle to the eventual flaking surface (Fig. 5: 6; 
3: 2). Their length is between 2.9-5.3 cm, with the 
average 3.99 cm and mode 2.5-3.0 cm; width is between 
2.4-6.0 cm, with the average 3.42 cm and mode 3.0-
3.5 cm. Thickness oscillates between 1.7-3.5 cm, with 
the average 2.27 cm and mode 40-50 degrees, with the 
latter between 36-87 degrees.

5. Primary lames à crête\ 8 specimens (0.22% of all 
identified specimens). They come from the initial phase 
of core exploitation. Four are double-sided, 4 -  one-sided. 
The largest intact specimen is 3.1 x 1.0 cm.



Fig. 4. Dąbki, Sławno district. Materials from the terrace 
1 -  pre-core, 2 -  initially struck core, 3-7 -  single plf. cores for blades

Group II -  blade production

6. Single platform cores for blades: 40 specimens 
(1.11% of all identified objects). This is the most numer
ously presented category of cores. But for two specimens 
they are all formed on Pomeranian flint pebbles. On 
most cores platforms are situated at narrower parts. Plat

form of some cores had been prepared with scaled tech
nique. Remaining cores have their platforms prepared 
on the side of the flaking surface by means of a number 
of tiny strokes encroaching onto the negative of a large 
flake which had originally formed the platform (Fig. 
4: 4). Only 5 cores ( 12%) carry partial preparation of 
the platform edge.



Fig. 5. Dąbki, Sławno district. Materials from the terrace
1 -  single plf. core for blades, 2 -  core for blades with changed orientation, 3 -  single plf. core for flakes, 4 -  double plf. core for flakes,

5 -  core for flakes with changed orientation, 6 -  initially struck core

Cores were utilized in varying degrees -  from very 
flat ones, maximally exhausted (Fig. 4: 3, 6) to cores 
discarded in a relatively early phase of exploitation (Fig. 
6: 1). Apart from platform preparation cores carry no 
traces of preparation for further treatment. The exception 
is one core with a slightly prepared back (Fig. 5: 1).

In majority of cases the flaking surfaces cover ca 
half of the core’s circumference (Fig. 4: 7). At times 
they are nearly spherical (Fig. 4: 5). The length of single 
platform cores for blades lies between 2.2-5.0 cm, with 
the average 3.45 cm and mode 3.0-3.5 cm. Width oscil
lates between 1.3^1.3 cm, with the average 2.65 cm and



Fig. 6. Dąbki, Sławno district. Materials from the terrace 
i -  single pif. core for blades, 2 -  initially struck core, 3 -  double plf. core for blades, 4-10 -  scaled cores, 11 -  scraper

mode 0.5-1.0 cm. Average core angle is 61.88 degrees, 
with mode 70-80, and lies within 33-83 degrees.

7. Blades from single platform cores: 243 whole 
specimens and 1429 fragments (46.44% of all identified 
objects). Decidedly the most numerous category. Simi
larly to cortex blades they are curved at the distal end 
revealing the shape of the core. At least half of the 
blades have straight, parallel lateral edges. A majority 
of specimens carrying remains of cortex on their upper 
surfaces have irregular lateral edges. Among 906 speci

mens with preserved platforms the most frequent were 
facetted platforms (37.5%), lisse platforms (22.4%), dihe
dral (11.4%) and pointed (5.2%) platforms. Only 1 blade 
(0.1%) had a cortex platform, while 23.4% specimens 
had unidentified platforms.

The length of blades lies within 2.5-6.0 cm, with 
the average 3.41 cm and mode 3.5^1.0 cm. Width oscil
lates between 0.4-2.3 cm, with the average 1.17 cm and 
mode 1.0-1.5 cm. Thickness is within 0.1-0.8 cm, with 
the average 0.32 cm and mode 0.2-0.3 cm.



8. Opposed platform cores for blades: 3 specimens 
(0.08% of all identified specimens). All 3 are cores with 
a common flaking surface. In 2 cases cores had been 
modelled from Pomeranian flint pebbles. The third, big
gest specimen (4.6 x 2.5 cm), shaped of a nodule of 
erratic flint, departs in some ways from the core standard 
in Dąbki with its 2 platforms strongly oblique to the 
flaking surface and meeting at the back of the core. One 
of the platforms is facetted and the other cortex. There is 
slight edge trimming of one of the platforms (Fig. 6: 3).

9. Blades from opposed platform cores: 8 intact and 
38 fragments (1.38% of all identified specimens). All 
whole specimens are up-bent in distal ends. The largest 
one is 4.8 x 1.5 cm. Among 21 specimens with preserved 
platforms 38% have lisse platforms, 23.8% are facetted 
and unidentifiable. Single specimens have cortex, pointed 
and dihedral platforms.

10. Cores for blades with changed orientation: 2 speci
mens (0.06% of all identified specimens). Both made 
from lumps of erratic flint. The better preserved one, 
sized 4.3 x 4.1 cm had been first exploited as a single 
platform core for blades, and after a partial exploitation 
of the existing flaking surface its orientation was changed, 
with a part of previous flaking surface used as platform 
and the back of the core used as the new flaking surface 
(Fig. 5: 2).

11. Blades from cores with changed orientation: 4 
intact and 25 fragments (0.81% of all identified speci
mens). All specimens strongly curved at the distal end. 
The biggest blade is 5.2 x 2.1 cm. Among 17 specimens 
with preserved platforms 35.3% have lisse platforms, 
17.6% dihedral, 11.8% cortex and facetted, and 23.5% 
are unidentifiable.

Group III -  flake production

12. Single platform cores for flakes: 6 specimens 
(0.17% of all identified specimens). 5 were made from 
Pomeranian flint pebbles. All are much exploited. At 
least 2 cores have their platforms preliminarily prepared 
with the scaled technique. At some cases the platforms 
are much worn by exploitation and their edges carry no 
trimming (Fig. 5: 3). The biggest specimen, 3.2 x 4.0 
cm, is made on a massive flake. Probably, all cores are 
the vestigial forms of blade cores further used for pro
duction of flakes.

13. Flakes from single platform cores: 102 intact and 
114 fragments (6% of all identified specimens). De
finitely the most numerous category among flakes. Ma
jority originate from the final phases of blade cores 
exploitation. Among 167 specimens with preserved plat
forms the biggest number have lisse platforms (33,5%), 
next facetted platforms (25.7%), cortex (8.9%), dihedral 
(6.6%) and pointed platforms (4.2%). Unidentifiable plat
forms stand at 20.9%.

The length of intact "flakes isTbetween 1.4-6.0. cm, 
with the average 3.14 cm and mode 2.5-3.0 cm. Width 
is 1.4-4.9 cm, with the average 2.47 cm and mode 
1.5-2.0 cm. Thickness is 0.2-1.9 cm, with the average
0.53 cm and mode 0.2-0.3 cm.

14. Opposed platform cores for flakes: 4 specimens 
(0.11% of all identified specimens). All are small in size 
and much exploited. The largest is 3.2 x 2.9 cm. Without 
exception they were shaped from Pomeranian flint peb
bles. Two cores have a common flaking surface, and 
two have separate flaking surfaces located on opposite 
side of the core. Platforms are usually prepared, slightly 
oblique to the flaking surface. They are the vestigial 
forms of blade cores (Fig. 5 :4).

15. Flakes from opposed platform cores: 17 intact 
and 18 fragments (0.97% of all identified specimens). 
They were probably produced at the final phases of the 
exploitation of blade cores. Among 26 specimens with 
preserved platforms there were 34.6% lisse platforms, 
19.2% facetted platforms, and 15.4% cortex, dihedral 
and unidentifiable platforms.

The length of flakes is between 1.8^4.5 cm, with the 
average 3.12 cm and mode 2.5-3.0 cm. Width is 1.7-6.1 
cm, with the average 3.15 cm and mode 2.5-3.0 cm. 
Thickness is between 0.4-1.2 cm, with the average 0.66 
cm and mode 0.4-0.5 cm.

16. Cores for flakes with changed orientation: 4 speci
mens (0.11% of all identified specimens). They are 
formed exclusively on Pomeranian flint pebbles. All are 
heavily utilized, with chaotically distributed flaking sur
faces and platforms. At least two have their platforms 
prepared by means of scaled technique. At least one 
core is a vestigial form of a blade core (Fig. 5: 5).

17. Flakes from cores with changed orientation: 42 
intact and 15 fragments (1.58% of all identified speci
mens). Most had been struck off during the exploitation 
of vestigial (flake) forms of blade cores. Out of 52 
specimens with preserved platforms 25% have facetted 
platforms, 17.5% have cortex platforms, 9.6% -  lisse 
and dihedral, and 1.9% have pointed platforms. 36.5% 
of platforms have been concluded as identifiable.

Length of intact specimens is between 1.6-4.9 cm, 
with the average 3.18 cm and mode 2.5-3.0 cm. Width 
is between 1.4-5.0 cm, with the average 2.75 cm and 
mode 1.5-2.0 cm. Thickness is 0.3-1.7 cm, with the 
average 0.73 cm and mode 0.2-0.3 cm.

Group IV -  repairs

18. Secondary lames cl crete: 8 specimens (0.22% of 
all identified specimens). They were produced in result 
of rejuvenating and widening a previously exploited flak
ing surface. All specimens are one-sided. The largest 
intact one is 5.3 x 0.9 cm. On majority of specimens a 
curve of the distal end is noticeable.



19. Core tablets: 27 specimens (0.75% of all identified 
specimens). They were struck off for correction of the 
core angle or to trim the platform surface. Ten specimens 
were struck off at the lateral side of the core, and one 
from the back of the core. One specimens after striking 
was reexploited as a scaled core.

Group V -  scaled cores exploitation

20. Scale cores: 100 specimens (2.78% of all iden
tified specimens). The following types have been dis
tinguished: 4 unifacial uni-polar cores (4%) -  Fig. 6: 5; 
16 unifacial bi-polar cores (16%) -  3: 4, 8; 6 unifacial 
mixed (6%), 3 bifacial uni-polar (3%) -  Fig. 6: 9; 58 
bifacial bipolar (58%) -  Fig. 6: 6, 10; and 13 bifacial 
mixed -  Fig. 6: 7. In the case of a few scaled cores, 
exploited blade cores were used as the raw material.

Length of scaled cores is 1.4—4.7 cm, with the average 
2.91 cm and mode 2.0-2.5 cm. Width is between 1.2-5.1 
cm, with the average 2.41 cm and mode 1.5-2.0 cm.

21. Flakes from scaled cores: 483 specimens (13.42% 
of all identified specimens). Their ventral surfaces are 
characteristically much corrugated, and the platforms are 
mostly of the edge type and heavily damaged as the 
result of a specific method of knapping. Some of the 
flakes of this group are the tops of pebbles truncated by 
scaled technique. Some admixture of flakes struck with 
the classic knapping method cannot be excluded from 
this category.

Group VI -  unidentified specimens, 
knapping and retouching waste

22. Unidentified cores and core fragments: 15 speci
mens, with 6 unidentified cores and 9 fragments.

23. Unidentified flakes: 40 specimens which were 
not classified into any of the above mentioned flake 
categories.

24. Chips: 3.200 specimens. Mostly products of core 
reduction process, both by classic and scaled techniques.

25. Chunks: 885 specimens. These are variously sized 
fragments of pebbles produced by breakage along heat 
cracks, and such fragments that have not been classified 
into any of the remaining categories of artefacts.

Group VII -  tools and characteristic production waste

26. Tools. 287 specimens (7.97% of all identified 
specimens). 44 tools made on flakes from splinter cores.

Scrapers: ^0 intact specimens, with 19 made on scaled 
flakes. Their aivision was based on the positioning and 
shape of retouched edges.

1. Unilateral scrapers yith arched retouched edge -  
5 specimens. The largest specimen is 3.9 x 1.9 cm (Fig. 
6: 11), the smallest -  1.9 X 1.6 cm. Three were made

on massive flakes (Fig. 7: 1), while 2 other from thin 
blanks.

2. Unilateral scrapers with angled retouched edge -
1 specimen sized 2.6 x 3.1 cm (Fig. 7: 2).

3. Bilateral scrapers with transversed retouched edge 
-  1 specimen made on a distal end of a blade struck 
off an opposed platform core (Fig. 7: 3).

4. Scrapers with transverse straight retouched edge -
2 specimens (Fig. 7: 7).

5. Scrapers with transverse arched retouched edge -  
2 specimens (Fig. 7: 4, 6).

6. Semi-circular scrapers -  7 specimens from small 
to microlithic (Fig. 7: 5), with the retouching usually 
very irregular.

7. Scraper fragments -  2 specimens.

End-scrapers 40 specimens, with 13 made from sca
led flakes. They have been classified according to size, 
proportions and the shape of the retouched edge.

8. Slim and squat end-scrapers with variously shaped 
scraping edges -  22 specimens, with 11 made on scaled 
flakes. They may be isolated into 3 groups:

a) end-scrapers made on slim and very slim blades 
and on slim flakes -  8 specimens, all with rounded 
scraping-edges. The biggest intact end-scraper is 4.9 x
1.5 cm (Fig. 7: 8), and the smallest intact one is 3.0 X
1.6 cm (Fig. 7: 9). One specimen with a slightly den
ticulated scraping edge was made on an exhausted single 
platform core for blades (Fig. 7: 21). A decided major
ity of scraping edges are medium steep and medium 
high.

b) squat end-scrapers -  5 specimens. 2 are made on 
flat “classic” flakes (Fig. 7: 11, 12), and 3 are made on 
quite massive scaled flakes (Fig. 7: 23). Scraping-edges 
are rounded; on “classic” flakes are medium steep and 
low, and on scaled flakes medium steep and medium 
high. The largest specimen is 3.4 x 2.5 cm, and the 
smallest is 2.4 x 1.9 cm.

c) microlithic end-scrapers -  9 specimens made on 
very small flakes. In most cases they have rounded, low 
and medium steep scraping edges. The largest intact 
specimen is 2.4 x 1.2 cm (Fig. 8: 1), and the smallest 
intact is 1.7 x 0.8 cm (Fig. 7: 15). Scraping edges are 
confined to die transverse edge (at times partly natural) 
without overlapping onto lateral edges (Fig. 7: 10, 13, 
14, 20).

9. Squat tarnovian-like end-scrapers: 9 specimens. 
All have the scraping edges more or less regularly ro
unded (Fig. 7: 18, 22), low or medium high and me
dium steep. The biggest intact specimen is 2.9 x 2.8 cm 
(Fig. 7: 19), the smallest intact one is 1.8 x 1.7 cm (Fig. 
7: 16).

10. Short end-scrapers: 1 specimen made op a cortex 
flake from scaled core sized 2.5 x 2.9 cm (Fig. 7: 17).



Fig. 7. Dąbki, Sławno district. Materials from the terrace 
1-7 -  scrapers, 8-23 -  end-scrapers

11. Semi-circular end-scrapers: 8 specimens, with 6 
made on scaled flakes. All carry traces of cortex (Fig. 
8: 2, 4). Scraping-edges are medium high, medium steep 
and steep. The largest specimen is 2.6 x 2.3. cm (Fig. 
8: 3), the smallest with alternating retouch -  1.6 x 1.5 cm.

12. Side-scraper: 1 specimen made on a wide flake 
(Fig. 8: 5).

13. Flakes with raclete-like retouch: 1 specimen (Fig. 
8: 7).

14. Notches: 1 specimen made on a flake (Fig. 8: 6).
15. Groovers: 32 specimens, with at least 3 made on 

scaled flakes. 3 groups can be isolated:
a) groovers made on blades and flakes with well 

distinguished tips made with a half-steep edge retouch,



Fig. 8. Dąbki, Sławno distinct. Materials from the terrace
1-4 -  end-scrapers, 5 -  side-scraper, 6 -  notch, 7 -  flake with raclette-like retouch, 8-22 -  groovers, 23 -  perforator, 24-31 -  truncations

at times cutting into the flint lump -  17 specimens 
(Fig. 8: 9-12). The largest intact one is 3.6 x 1.5 cm 
(Fig. 8: 19), and the smallest is 2.4 x 1.2 cm (Fig. 8: 20).

b) groovers formed from thick blades and flakes by 
means of a very steep, at times vertical retouch -  8 
specimens. The retouch covers the working surface of 
the tool as well as both sides. Some of them are double

ended specimens (Fig. 8: 13, 14, 21, 22). The largest 
intact specimen is 2.9 X 1.0 cm, and the smallest intact 
one is 1.3 x 0.8 cm.

c) microlithic groovers -  7 specimens, with points 
most often made with a semi-steep retouch (Fig. 8: 
15-17). The largest specimen is 1.8 x 0.9 cm (Fig. 8: 
18), and the smallest 1.3 x 0.8 cm (Fig. 8: 8).



Fig. 9. Dąbki, Sławno district. Materials from the terrace
1 -  perforator, 2-17 -  truncations, 18 -  combined tool, 19, 20 -  saws, 21 -  continuously retouched blade, 22 -  denticulated tool, 23 -  flake axe

16. Perforators: 4 specimens made on blades (Fig. 8: 
23; 9: 1).

Truncations: 40 specimens. A numerous and diverse 
group.

17. Slim and squat truncations with transverse 
straight, slightly concave or slightly oblique truncated 
edges -  17 specimens. The truncations are located both

at distal and at proximal ends. The largest specimen is 
4.2 x 1.5 cm, the smallest -  1.6 x 1.2 cm.

18. Slim truncations with strongly oblique or oblique 
truncated edges made with steep retouch -  7 specimens 
(Fig. 9: 2-5, 8, 9). The largest intact specimen is 5.2 x 
2.5 cm, the smallest is 3.8 x 1.1 cm. Truncations of all 
specimens are placed at the distal end of blades.



Fig. 10. Dąbki, Sławno district. Materials from the terrace 
1 -  flake axe, 2, 3 -  core axes

19. Truncations with truncated edges formed by semi
steep retouch on the ventral side -  6 specimens. Except 
for one (Fig. 9: 10) all have straight truncations (Fig. 
9: 11-14). They are fairly close to knives of the Kastionki 
type and ‘Michałów-type’ truncations (K em pisty  and 
W ięckow ska  1983). All preserved in fragments.

20. Other truncations: 6 specimens, with 4 having 
truncated edges made by means of a semi-steep dorsal 
retouch (Fig. 9: 16). Two others are massive flake speci
mens (Fig. 9: 15, 17).

21. Combined tools. 1 specimen, a combination of a 
massive arched backed .blade with a perforator (Fig. 9: 18).

22. Continuously retouched blades: 1 specimen, 
broken (Fig. 9: 21).

23. Saws: 2 specimens preserved in fragments (Fig. 9: 
19, 20).

24. Denticulated tools: 2 specimens. The first is made 
on very massive flake, while the other one on a partially 
exploited single platform core for flakes (Fig. 9: 22).

25. Flake axes: 3 specimens. First one (Fig. 11: 28), 
sized 5.8 x 4.0 cm is made on a massive flake with 
rectangular cross-section. Trapezoid in horizontal plan, 
it has the sides, and upper and lower surfaces covered 
with flat retouch at times sharply cutting into the flake. 
The sides are treated with steep dorsal retouch. Second 
specimen (Fig. 9: 23), sized 4.0 x 2.4 cm is also trapezoid

in horizontal plan. Sides treated with steep retouch, and 
the top sharpened with single transverse flat blow. Third 
specimen (Fig. 10:1), again trapezoid, made on a massive 
flake with both transverse edges retouched very steeply 
on dorsal and ventral sides respectively.

26. Core axes: 4 specimens. First axe, two-sided with 
lense-like cross-section, is 8.8 x 2.8 cm. Flat and elon
gated flint concretion was used for its production. The 
cutting edge was formed by removing flat transverse 
flakes on both sides of the concretion. Upper and lower 
surfaces treated with flat and semi-steep alternating re
touch (Fig. 10: 2). The second, smaller specimen (7.2 
X 3.0), two-sided as well, has its cutting edge similarly 
formed by striking flat transverse flakes. The edge carries 
distinct traces of aeolian smoothing. In cross-section the 
axe is irregular. Upper and lower surfaces formed by 
semi-steep edge retouch (Fig. 10: 3). Within two re
maining specimens, larger one (4.3 x 2.9 cm) had been 
much overheated. Its cutting edge is formed by a flat 
transverse blow. A half exploited single platform core 
had been used for the production of the smaller one (3.2 
x 2.8 cm). It is triangular in cross-section and its cutting 
edge is treated with tiny alternating retouch (Fig. 11: 33).

27. Obtuse-angled triangles: 2 scalene specimens. The 
first is squat (Fig. 11: 24), and the other is a fragment 
of a large slim triangle (Fig. 11: 25).



Fig. 11. Dąbki, Sławno district. Materials from the terrace
1-16 -  trapezes, 17 -  rectangle, 18, 19 -  microtruncations of Pieńki type, 20, 21 -  microtruncations of Komornica type, 22, 23 -  double 

microtruncations, 24-26 -  triangles, 27 -  point of Nowy Mlyn type, 28 -  flake axe, 33 -  core axe, 31, 32 -  micro-backed pieces

28. Rectangular triangles: 1 slim scalene specimen, 
broken (Fig. 11: 26).

29. Points of ‘Nowy Młyn’ type: 1 specimen (Fig. 
11: 27).

Trapezes -  32 specimens. The classification of trapezes 
based on their proportions (after S child  et al. 1975).

30. Slim trapezes: 17 specimens (Fig. 11: 1-7).
31. Squat trapezes: 9 specimens (Fig. 11: 8-11 ).
32. Short trapezes: 3 specimens (Fig. 11: 12-14).
33. Trapezes with concave sides (so-called northern): 

2 specimens (Fig. 11: 15, 16).
34. Fragments of trapezes: 1 specimen.



35. Retouched inserts: 1 specimen (Fig. 11: 17).
36. Microtruncations of ‘Piefiki’ type: 2 specimens 

(Fig. 11: 18, 19).
37. Microtruncations of ‘Komornica’ type: 2 speci

mens (Fig. 11: 20, 21).
38. Double microtruncations: 2 specimens, with one 

slim and trapeze-like (Fig. 11: 22), and the other, more 
massive, with parallel truncated edges (Fig. 11: 23).

39. Micro-backed piece o ‘Stawinoga’ type: 1 speci
men (Fig. 11: 31).

40. Lanceolate micro-backed bladelets: 1 specimen 
(Fig. 11: 32).

41. Blades with pre-microburin notch: 14 specimens 
with retouched small notches, most probably for striking 
off microburin (Fig. 11: 29, 30).

42. Retouched blades: 35 specimens. Lateral edges 
of blades are partly covered with predominantly semi
steep dorsal retouch. The largest intact specimen is 4.7 
x 1.3 cm; the smallest intact -  2.8 x 0.7 cm.

43. Retouched flakes: 39 specimens, with 1 made on 
scaled flake. Fragments of edges covered with flat, se
mi-steep, only rarely steep retouch, mostly dorsal.

44. Unidentified tools: 4 specimens.
45. Fragments of tools: 2 specimens.

27. Microburins: 10 pieces (0.27% of all identified 
specimens).

2.1.2. The technology of flint processing
The whole inventory from the terrace was made of 

erratic Baltic cretaceous flint. The main type was the 
so-called Pomeranian flint occurring in form of elliptical 
concretions (known as “swallow breads”) with length 
usually between 3-5 cm (D om anska  1980). Only 6 cores 
out of total 177 were made on nodules other than the 
Pomeranian flint. The material had been probably ex
tracted from moraine formations of the last glacial in 
the close vicinity or at the very site.

The shape of cores reflects the shape of concretions, 
and following a considerable homogeneity of Pomeranian 
flint pebbles a far-reaching uniformization of core shapes 
can be observed.

The main way for obtaining blanks was a single 
platform core technique. The process of preparation of 
single platform cores as well as of other occasional core 
types was overwhelmingly confined to the platform itself. 
A widespread method of preparing platforms was its 
forming by means of the scaled technique. A pebble 
was placed flat on a hard anvil and after striking one 
of the longer ends of the concretion a massive semi
circular cortex flake was removed. The use of this pro
cedure was recognized oct nearly half of the cores and 
it can be safely supposed that it was used on the majority.

This is indicated by, on the one hand, very small number 
of cortex flakes with cortex platforms struck with the 
classic method, and a large number of semicircular flakes 
which were tops of swallow breads truncated by the 
scaled technique (in the inventory these were classified 
among the flakes from scaled cores group).

The reason why the procedure could not be observed 
directly on about half of the cores was the occurrence of 
an additional preparation of the platform surface by striking 
a few to several small flakes, most often from the platform 
edge. This stands out clearly on platforms of cores and 
on platforms of the blanks, a big part of which was 
facetted. Only in few cases did platform facetting cover 
the whole platform surface. More frequently it covered 
only the edge part of the platform. Among the debitage 
with platforms preserved, only a third was observed to 
carry traces of facetting negatives beginning at the plat
form edge. Thus it can be inferred that facetting of the 
edge part of the platform was not repeated after striking 
one batch of blades but that it sufficed for striking at 
least two batches of the debitage. Once the facetted edge 
part of the platform got reduced following the core 
reduction, the preparation process was repeated.

Core platforms were situated at acute angle to the 
orientation of the eventual flaking surface. An average 
core angle of initially struck cores and single platform 
cores stands at ca. 60 degrees.

Only one single platform core for blades had a back 
prepared. Judging from an infrequent occurrence of pri
mary lames a crete the core preparation process was not 
exclusively restricted to the platform. The small number 
of this highly characteristic waste product indicates, how
ever, that preparation of flaking surface was of negligible 
importance. Moreover, it seems to not have been essen
tial, since the highly regular shape of swallow breads 
and the smooth thin cortex did not necessitate smoothing 
of the eventual flaking surface. All primary lames a 
crete were struck from cores made on unwieldy nodules 
of regular erratic Baltic flint.

Few cores lacked preparation of the platform edge, 
both in initial and advanced stages of the coring process; 
an exception was the only pre-core to be found in the 
Dąbki inventory (Fig. 4: 1). Since other cores from the 
site did not pass through the pre-core stage its presence 
is difficult to account for. It might be intrusive, an 
accidental form, or indicative of familiarity with more 
elaborate techniques of flint working.

Flaking surfaces were situated on the broader part 
of the flint nodule and became broader during exploita
tion. As the fairly even distribution of cortex on the left 
or right side of the debitage partially covered with cortex 
seems to indicate, broadening of the flaking surface was 
somew’ at haphazard. However, individual patterns of 
off the blanks from left to right cannot be eliminated. 
This cannot be decided now due to the mixing of the 
material in the layer.



Blades were main purpose of core exploitation, this 
is evidenced by their very high numbers, 61.34% of the 
inventory (excluding the group of unidentified objects), 
as well as by the fact that most tools were made on 
blades. Blades, as demonstrated by their very large num
ber within the overall structure of the inventory (12.81%) 
were obtained from the beginning of the core processing. 
The relatively low number of cortex flakes and blades 
used for tool production suggests that they were pre
dominantly wastes.

Platforms of flakes, and of cortex ones in particular, 
are very often very wide, their bulbs very big, and ventral 
surfaces strongly waved, all this indicative of a hard 
hammer having been used. For striking-off blades the 
technique of a soft hammer or a punch was used. This 
can be inferred from relatively small and delicate plat
forms, small and poorly defined bulbs and fragments of 
the cores’ platform edges undamaged by striking.

Both cortex blades and non-cortex blades have a 
characteristic curve at their distal ends, which resulted 
from the shape of the Pomeranian flint pebbles. After 
the removal of cortex blades were struck off and used 
as the main material for tool production.

In general terms, the method of core exploitation was 
twofold; a gradual reduction of the core by striking con
secutive series of blades from wider side of the core 
resulting in very flat and wide vestigial forms (Fig. 4: 3, 
6), and a gradual broadening of the flaking surface oc
casionally resulted in all-round flaking surface. At the final 
stage of exploitation the cores mostly supplied only flakes.

In rare cases during blade production a second plat
form was formed on the opposite end of the nodule, 
striking then being alternately from the two platforms; 
in two specimens the orientation of cores was changed. 
Rejuvenation was by striking off core tablets and thereby 
conecting the core angle and improving the platform 
surface. The tablets were mostly struck off the sides of 
the core or off the baking surface. In one case the scaled 
technique was applied for striking the tablet. Improve
ment or widening of flaking surface by striking off 
secondary lames à crête was relatively rare.

The occurrence of infrequent primary and secondary 
lames à crête and of one pre-core testifies to the knowl
edge of a more advanced techinique of prepating the 
core. The relatively infrequent employment of these two 
techniques was the necessity to economize the raw mate
rials. Full preparation of pre-cores or cores requires good 
quality raw material of relatively big sizes. All the Palae
olithic, Mesolithic and Neolithic populations which were 
active in the Pomeranian Lowland had no access to 
quarried raw materials and used erratic baltic flint so 
that the necessity of economizing was forced upon them 
by the sizes of nodules.

Flakes production is marginal and resulted from the 
use of vestigial single platform cores for blades. In

several cases vestigial forms of blade cores continued 
to be exploited by the scaled technique and constitute 
an extreme example of the economy of material.

Scaled cores make up over half of the inventory in 
question, small nodules of Pomeranian flint being the 
raw material. Bipolar bifacial specimens predominating 
over bipolar unifacial ones; mixed forms are most pro
bably vestigial forms. Scaled pieces contributed ca 15% 
to the body of the inventory; among the flakes most are 
oval, slimmer forms being rare.

The employment of both methods of obtaining (classic 
core-processing and scaled technique) is reflected and 
justified in the exploitation of blades from the first and 
flakes from the second for production of specific tool 
forms. A specialization in the selection of blanks can 
be observed; nearly all scrapers (20 out of 22) were 
circular and short end-scrapers made on ovoid scalled 
flakes, and most of their upper surfaces were totally or 
partially covered with cortex. The remaining tools were 
made almost exclusively from blanks struck off by classic 
coring technique. The percentage of tools made on scaled 
flakes (14.8%), is almost identical with the percentage 
of scaled pieces in the overall inventory (16.2%); this 
testifies to the inventorys consistency.

Various techniques of edge and surface retouch were 
employed for production of tools: tiny edge-retouch 
(which does not cut onto the surface of the blank), 
half-steep and steep edge retouch, flat-surface retouch 
and scaled retouch. The presence of microburins and 
blades with pre-microburin notches indicates the use of 
the microburin technique for production of microliths, 
though breaking of blades was more widely used. Oc
casionally the tips of tools were additionally sharpened 
-  cf. microtruncations of ‘Pieńki’ type or points of the 
‘Nowy Młyn’ type.

Almost double quantity of proximal parts of blades 
from single platform cores as compared to the central 
and distal parts put together indicates that a selection of 
the blades devoid of platform was carried away from 
the site. Distal and central parts of blades were undoub
tedly favoured and preferred in tool production; only 
few tools made on blades were from proximal parts.

Vi summarry it must be said that the classic coring 
and the scaled techniques were integral parts of the 
flint-working technique of this community and that con
sistency of the inventory confirms its homogeneity.

2.2. Materials from the peatbog layers

2.2.1. Phase I

From a calcareous gyttja dated to the turn of the 5th 
and 4th millennium B.C. (Ilkiew icz  1995) came the 
inventory containing 36 specimens was excavated. A 
comprehensive characteristics of the materials from this 
phase is presented in Tables 1 and 2.



2.2.1.1. Description of materials

Group I -  preparation of cores and early phase 
of core processing.

1. Cortex flakes: 2 intact specimens, with the larger 
one sized 3.4 x 3.2 cm. It has an unidentified platform, 
while the second has a lisse platform.

2. Cortex blades: 2 broken, including one with a 
faceted platform.

Group II -  blade production

3. Single platform cores for blades: 1 specimen sized 
3.5 x 4 cm, made from a Pomeranian flint. It has a 
prepared platform and slightly regularized platform edge. 
It is very flat, much exploited (Fig. 12: 2).

4. Blades from single platform cores: 6 with 2 intact; 
the larger is 5.2 x 2.3 cm. Out of 4 specimens with 
their platforms preserved 2 have lisse platforms, 
1 facetted and 1 dihedral platform. Five blades are curved 
at their distal ends.

Group III -  flake production

5. Single platform cores for flakes: 2 specimens made 
on Pomeranian flint pebbles; both have platforms formed 
by the scaled technique. Apart platforms and insignificant 
regularization of a fragment of one of the platform edges 
there is no other preparation. Both cores are heavily 
exhausted; the larger is 3.0 x 2.8 cm (Fig. 12: 1).

6. Flakes from single platform cores: 4 intact speci
mens; in three cases the platforms are cortex, in one 
case unidentified. The largest is 4.2 x 2.4 cm, the smallest 
-  2.7 x 3.5 cm.

7. Cores for flakes with changed orientation: 1 spe
cimen made on a nodule of Baltic erratic flint, 3.8 x 
6.1 cm (Fig. 12: 3). The core had its orientation changed 
several times. Platform edges are mostly without addi
tional preparation.

8. Flakes from cores with changed orientation: 1 spe
cimen, 2.6 X 3.7 cm in size, with unidentified platform.

Group IV -  scaled cores exploitation

9. Scaled cores: 2 specimens made from Pomeranian 
flint pebbles; one is a unipolar unifacial, the other bifacial 
mixed. The larger specimen is 3.6 x 3.5 cm.

10. Flakes from scaled cores: 5 specimens, with 3 
being truncated tops of pebbles.

Group V -  unidentified specimens, knapping 
and retouching waste

11. Chunks -  2 specimens.

Group VI -  tools and characteristic production waste

12. Tools -• 8 specimens, all made from blanks ob
tained by the classic coring technique.

1. End scrapers with partly natural scraping edge -  
1 specimen made on an ovoid flake partly covered with 
cortex, 3.7 x 2.8 cm in size (Fig. 12: 4). The scraping 
edge is high and medium steep.

2. Double end-scrapers -  2 specimens. The first one 
is 3.2 x 1.4 cm, made on a blade partly covered with 
cortex. It has a slightly rounded and medium high, steep 
scraping edge at the distal end, and a slightly rounded 
medium steep scraping edge at the proximal end (Fig. 
12: 6). The other is made on a flake (3.3 x 2.8 cm) and 
has two straight scraping edges at distal and proximal 
ends, with one working edge flat and medium steep, and 
the other steep and medium high (Fig. 12: 7).

3. Notches -  1 specimen made on a one-side secon
dary lame a Crete (3.4 x 1.8 cm) with a niche at the 
distal end, formed by steep dorsal retouch. A part of the 
side has fine edge retouch (Fig. 12: 8).

4. Flake axes -  single specimen, 4.1 X 3.4 cm over
heated. Its plan is a squat trapeze, and its profile flat- 
convex. The sides are partially worked with steep edge 
retouch. The ventral surface is poorly preserved due to 
overheating, and the dorsal one has somewhat coarse 
surface retouch (Fig. 12: 5).

5. Retouched blades -  1 specimen covered with fine 
edge retouch.

6. Retouched flakes -  single tool made of a massive 
cortex flake.

7. Unidentified tools -  1 specimen, might be a frag
ment of a pick.

2.2.1.2. Phase I 
Technology of flint processing

The presence of single platform cores for blades and 
flakes indicate that both methods of obtaining blanks 
had been used, with flake production possibly being 
secondary. Most cores were made from Pomeranian flint 
pebbles and core preparation was limited exclusively 
to flaking surfaces formed by removing the top of 
the pebble and then additionally facetting the edges. 
The platforms carry almost no edge preparation. 
Blades usually has facetted or lisse platforms while 
flakes have also cortex platforms. Flakes are thick with 
well-marked bulbs, and their platforms are broad and 
often much damaged, this indicates the use of hard 
hammer technique. Blade platforms are small and un
damaged and the bulbs poorly marked, which probably 
resulted from the use of a soft hammer or punch. The 
scaled technique was used during the process of core 
preparation and for exploitation of vestigial forms of 
blade cores.

A flat, ynedium-steep and steep edge and a flat, 
surface retouch were used for tool production.
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Fig. 12. Dąbki, Sławno district. Phase I
1 -  single plf. core for flakes, 2 -  single plf. core for blades, 3 -  core for flakes with changed orientation, 4 -  end-scraper, 5 -  flake axe,

6, 7 -  double end-scrapers, 8 -  notch

2.2.2. Phase II

The detritus gyttja level dated to ca. 3,700 B.C. 
contained 175 specimens (Tables 1 and 2).

2.2.2.1. Description of materials

Group T -  preparation of cores and early phase 
of core processing

1. Cortex flakes: 2 specimens with unidentified plat
forms, preserved in fragments.

2. Cortex blades: 9 fragments. Out of 4 blades with 
their platforms preserved 2 have lisse platforms, and 2 
unidentified ones.

3. Initially struck cores: 5 specimens; 4 made of 
Pomeranian flint pebbles and I from a nodule of regular 
Baltic erratic flint. Three cores had prepared platforms 
only, 2 other had few small blades removed off naturally 
flat surfaces of the nodule. At least 2 cores had their 
platforms at an acute angle to the course of the eventual 
flaking surface (Fig. 13: 1), formed by the scaled tech
nique. The largest is 5.2 x 3.8 cm in size, and the 
smallest -  3.3. x 2.0 cm.

4. Primary lames à crête: 1 specimen.



Fig. 13. Dąbki, Sławno district. Phase II
1 -  initially struck core, 2, 3 -  single plf. cores for blades; 4 -  single plf. core for flakes, 5 -  scaled core, 6, 8, 10-12 -  end scrapers, 7 -

scraper, 13 -  burin .on a snap, 14 -  perforator

Group II -  blade production

5. Single platform cores for blades: 6 specimens 5 
made from Pomeranian flint pebbles and 1 from a nodule 
of regular Baltic erratic flint. Most have platforms pre
pared on the flaking surface side. At least in one case 
the flaking surface had been originally formed by the

scaled technique. The flaking surface of one core is flat 
(Fig. 13: 3), and in the others cover over a half of the 
circumference (Fig. 13: 2). The core, made of Baltic 
erratic flint nodule, has an all-round flaking surface. 
Platform edges of the cores carry no traces of preparation. 
The largest specimen is 4.7 x 3.4 cm in size, and the 
smallest -  2.8 x 1.9 cm.



6. Blades from single platform core: 30 specimens 
(8 intact and 22 fragments). Among 16 with preserved 
platforms 8 have lisse platforms, 5 -  facetted, 2 -  dihedral, 
and 1 is unidentified. Most blades have a characteristic 
curve at the distal end. The largest intact specimen is
6.7 x 1.9 cm, and the smallest intact 2.5 x 0.9 cm.

7. Blades from opposed platform cores: 1 broken 
specimen with a facetted platform.

Group III -  flake production

8. Single platform cores for flakes: 2 vestigial spe
cimens made from Pomeranian flint pebbles. One, 2.5 
x 2.4 cm, is undoubtedly a vestigial form of a blade 
core (Fig. 13: 4). Their flaking surfaces are prepared 
and heavily damaged by exploitation. The cores have 
no preparation of platform edges.

9. Flakes from single platform cores: 9 specimens (8 
intact and 1 fragment). Four flakes have lisse platforms, 
2 cortex, 2 facetted, and 1 specimen an unidentified 
platform. The largest intact specimen is 3.2 x 2.5 cm, 
the smallest intact one is 2.5 x 2.1 cm.

10. Flakes from opposed platform cores: 2 specimens 
with lisse platforms, and with the bigger, more massive 
one 5.5 x 4 1 cm.

11. Flakes from cores with changed orientation: 3 
specimens (2 intact and 1 fragment). In one case the 
platform is lisse, in the other unidentified. The lager 
specimen is 2.5 x 3.2 cm in size.

Group IV -  repairs

12. Core tablets: 2 specimens, with one struck from 
the back and the other from the side of the core edge.

Group V -  scaled cores exploitation

13. Scaled cores: 4 specimens, with 2 bi-polar uni
facial (Fig. 13: 5), 1 bi-polar bifacial, and 1 bifacial 
mixed piece. At least two are vestigial forms and the 
smallest 2.3 x 2.4 cm.

14. Flakes from scaled cores: 28 specimens; some 
are truncated upper ends of pebbles.

Group VI -  unidentified specimens, 
coring and retouch waste

15. Unidentified cores and core fragments: 2 frag
ments.

16. Chips: 19 pieces; result of the classic corring and 
the scaled technique.

17. Chunks: 13 pieces.

Group VII -  tools and characteristic production waste

18. Tools: 34 forms, with 4 made of scaled flakes.

1. Scrapers with transverse arched retouched edge: 
1 specimen with the working part covering ca. half of 
the blank circumference. Made on a, core tablet (Fig. 
13: 7).

2. Slim and squat end scrapers with variously shaped 
scraping edges: 3 blade specimens, with 1 intact (Fig. 
13: 8). The scraping edges are in two cases low, in one 
case high (Fig. 13: 6). All are medium steep. The intact 
specimen is 3.8 x 1.3 cm.

3. Circular end scrapers: 2 specimens made of scaled 
flakes. On dorsal surfaces the cortex has been partially 
preserved (Fig. 13: 10). The larger specimen is 2.4 x
1.7 cm.

4. End-scrapers with denticulated scraping edges: 2 
specimens. One, 3.4 x 2.5 cm, is made on a massive 
flake, with a high and steep scraping edge (Fig. 13: 12), 
the other, 3.1 x 4.3 cm, is made on a cortex scaled 
flake. It has a high and medium steep scraping edge.

5. Double end-scrapers: 1 tool, 3.4 x 2.0 cm. At the 
proximal end there is a medium steep, slightly rounded 
scraping edge, and a steep and high scraping edge of 
the ‘a museau’ type at the distal end (Fig. 14: 4).

6. Side scrapers: 1 tool partially damaged due to 
overheating. Made on a cortex flake (Fig. 14: 8).

7. Burins on a snap: 1 specimen made of a cortex 
flake; it may be an accidental form (Fig. 13: 13).

8. Perforators: 1 on a flake 3.8 x 3.5 (Fig. 13: 14).
9. Slim and squat truncations, with transverse straight, 

slightly concave or slightly oblique truncated edge: 2 
specimens. The first is very large, 6.8 x 3.3 cm, with 
concave transverse truncation (Fig. 14: 1). The other, 
partly damaged, has a slightly oblique truncation.

10. Truncations formed by steep or medium steep 
ventral retouch -  1 specimen, 3.7 x 1.2 cm (Fig. 13: 9). 
It is similar to truncations of the ‘Michałów’ type (Kem- 
pisty  and W ięckow ska  1983).

11. Core axes -  single tool with ovoid cross-section. 
It broke in use, but after retouching was further used 
(Fig. 14: 2).

12. Picks: 2 specimens; the larger (9.4 X 3.1 cm) was 
made on an elongated flint nodule (Fig. 14: 9). Its surface 
was partly surface- and partly edge-retouched. The other 
specimen, 5.1 x 2.4 cm, was somewhat carelessly made 
of a flake; it is partly covered with cortex (Fig. 14: 5).

13. Squat irapezes: 1 tool (Fig. 14: 3).
14. Blades with pre-microburin notch: 3 blades, with 

1 intact, 5.4 x 1.8 cm (Fig. 14: 6).
15. Retouched blades -  6 specimens. Lateral edges 

are covered with flat or medium steep ventral retouch. 
The larg est is 8.0 x 1.4 (Fig. 14: 7).

16. Retouched flakes -  2 flakes.
17. Unidentified tools -  3 pieces; 2 can possibly be 

unfinished flake axes, and 1 a kind of scraping tool 
made of a scaled flake.

18. Tool fragments -  1 fragment.



Fig. 14. Dąbki, Sławno district. Phase II
1 -  truncation, 2 -  core axe, 3 -  trapeze, 4 -  double end-scraper, 5, 9 -  picks, 6 -  partially retouched blade, 7 -  blade with pre-microburing

notch, 8 -  side scraper

2 .2 2 .2 . Phase II. Technology of flint processing

A decided majority of cores were made from pebbles 
of Pomeranian flint. Preparation of cores for further 
treatment was limited to the platform; several were orig
inally formed by truncating the top of the pebble by the 
scaled technique. The platforms were situated at an acute

angle to the flaking surface. The presence of primary 
lame à crête indicates that a more advanced technique 
of core preparation was known but was very rarely 
employed. The main aim of production was blades, and 
small, delicate bulbs anô small undamaged platforms 
indicate a soft hammer or punch for striking them. During 
exploitation the core angle and platform surface were



sometimes corrected by removing core tablets. Flake 
production was of secondary importance, and its aim 
was maximum exploitation of the vestigial blade cores; 
as indicated by large bulbs and heavily undulated ventral 
surfaces, flakes were struck with a hard hammer. The 
scaled technique performed an important function in the 
process of preparation of cores for processing.

The main reason for using the scaled technique of 
core exploitation was the utilization of the exploited 
blade cores and obtaining flakes for the production of 
side- and end-scrapers.

In tool production (both core and flake tools) edge 
flat retouch, medium-steep and steep retouch, surface 
and scaled retouch were used.

2.2.3. Phase III

From wood peat underly in the detritus gyttja and 
dated to ca. 3,400/3 300 B.C. 120 specimens were ex
cavated (Tables 1 and 2).

2.2.3.1. Description of materials

Group I -  preparation of cores and early phase 
of core processing

1. Cortex flakes: 1 broken specimen with a lisse 
platform.

2. Cortex blades: 5 specimens, with 3 intact and 2 
fragments. Intact specimens are curved at the distal end;
I has a lisse platform, and 2 unidentified platforms. The 
largest is 3.5 x 1.2 cm.

Group II -  blade production

3. Single platform cores for blades: 3 cores, all made 
of Pomeranian filnt pebbles. Two were heavily utilized. 
At least one core has its platform prepared by scaled 
strokes. No preparation of the platform edges of cores. 
The largest is 4.8 x 2.1 cm, and the smallest 2.5 x 
2.9 cm (Fig. 15: 1).

4. Blades from single platform cores: 32 blades, with
II intact. Among 20 specimens with preserved platforms 
9 had facetted platforms, 4 lisse platforms, 1 a dihedral 
platform, and 6 unidentified platforms. Most specimens 
have a characteristic curve at the distal end. The largest 
intact specimen is 5.2 x 1.4 cm, and the smallest intact
2.7 x 0.8 cm.

5. Opposed platform cores for blades: 1 with a com
mon flaking surface of a nodule of regular Baltic erratic 
flint. The edges of the two platforms are slightly trimmed 
(Fig. 15: 2).

6. Cores for blades with changed orientation: 1 core, 
made on a regular erratic Baltic flint nodule. The un
worked side of the core was used as the second platform. 
Neither platform has prepared edges. The second flaking 
surface was at 90° angle to the first (Fig. 15: 4).

Group III -  flake production

7. Single platform cores for flakes: 1 made from a 
Pomeranian flint pebble is a vestigial form of a blade 
core (Fig. 15: 5).

8. Flakes from single platform cores: 6 with 3 intact. 
1 has a facetted platform, 1 a lisse platform, and 1 an 
unidentified platform. The largest is 3.7 x 1.9 cm, and 
the smallest 2.5 x 1.8 cm.

9. Flakes from opposed platform cores: 3 intact with 
a lisse platform in 2 cases and 1 unidentified. The largest 
is 4.0 x 2.8 cm.

10. Flakes from cores with changed orientation: 3 
specimens, /vith 1 intact. 1 platform is cortex, 1 lisse 
and 1 is unidentified. The intact flake is 3.4 x 3.0 cm.

Group IV -  repairs

11. Core tablets: 3 pieces; 2 were struck from the 
core side, and 1 from the side of the flaking surface.

Group V -  scaled cores exploitation

12. Scaled cores: 3 specimens; at least 2 are classic 
cores further processed by the scaled technique. 2 are 
bi-polar bifacial forms (Fig. 15: 3), and the third is a 
unifacial mixed specimen.

13. Flakes from scaled cores: 12 flakes. They have 
edge platforms and undulating ventral surfaces. Several 
are truncated tops of pebbles.

Group VI -  unidentified specimens, 
coring and retouch waste

14. Unidentified cores and core fragments: 2 fragments.
’5. Clips: 13, most probably produced during the

core reduction^ process.
16. Chunks: 8 pieces.

Group VII -  tools and characteristic production waste

17. Tools: 23 forms, with at least 4 made on scaled 
flakes.

1. Unilateral scrapers with straight retouched edges: 
1 specimen, 3.1 x 2.3 cm (Fig. 15: 6).

2. Double-lateral scrapers with arch retouched edges: 
1 specimen made of a scaled flake 2.6 x 1.8 cm. Re
touched onto the ventral and dorsal sides (Fig. 15: 7).

3. Scraper fragments: 1 piece.



Fig. 15. Dąbki, Sławno district. Phase III
1 -  single pif. core for blades, 2 -  double pif. core.for blades, 3 -  scaled core, 4 -  core for blades with changed orientation, 5 -  single plf. 
core for flakes, 6, 7 -  scrapers, 8, 10, 11 -  end-scrapers, 9 -  perforator, 12 -  truncation, 13, 14 -  partially retouched blades (Figs. 4-15

drawing by J. Kabaciński)

4. Semi-circular end-scrapers: 4 tools, with 2 made 
on scaled flakes and 1 on a core tablet (Fig. 15: 8). The 
largest specimen is 2.1 x 2.5 cm (Fig. 15: 11), and the 
smallest 2.0 x 2.1 cm (Fig. 15: 10).

5. End-scraper fragments: 1 made on a scaled flake.
6. Groovers: 2 microlithic specimens made on small 

bladelets. The intact 2.3 x 0.9 cm (Fig. 15: 9).
7. Slim and squat truncations with transverse straight, 

slightly concave and sightly oblique truncated edges: 1 
blade specimen 3.9 x 1.6 cm. Its truncation is slightly 
oblique, with ventral retouch (Fig. 15: 12).

8. Retouched blades: 7, with 1 intact, 6.7 x 1.5 cm. 
Sections of lateral edges are retouched wit a medium 
steep or steep retouch, mostly dorsal (Fig. 15: 13, 14).

9. Retouched flakes -  2 specimens.

10. Tool fragments -  3 pieces; 1 possibly a fragment 
of a flake axe.

2.2.3. Phase III. Technology of flint processing

Blade production constitutes the main goal of flint 
processing. All cores have only their platforms prepared; 
some were formed by the scaled technique, and then 
additionally facetted, mostly from the platform side. This 
is noticeable both on core platforms and on the blanks 
platforms. The platforms were formed at an acute angle 
to the flaking surface.

Waste cortex blades were first obtained, followed by 
blades with no cortex, which constituted the main material



for tool production. Orientation of cores was sometimes 
changed during exploitation, but only after the previous 
flaking surface was exhausted.

Small and poorly defined bulbs and undamaged plat
forms on blades indicate the use of a soft hammer or 
punch for blade production. On the other hand, for 
striking flakes a hard hammer was most often used; the 
platform edge was struck directly. This is borne out by 
massive bulbs, big platforms and heavily undulated ven
tral surfaces. Flake exploitation was marginal to the 
production of the blades, and resulted from shortages of 
raw material and maximum utilization of the exhausted 
blade cores. As well as the preparation of cores, the 
scaled technique served the same end.

The tools were made by means of a flat, medium 
steep and steep edge retouch as well as the surface 
retouch.

2.3. The comparative analysis

Comparison o the materials from the terrace with 
that from the peatbog aims at deciding whether they 
were produced by people of the same flint-working tradi
tion or settlement phases representing different traditions.

The comparison can be based on two criteria: tech
nological and typological consistency. The quantitative 
range of particular inventories (7,740 specimens from 
the terrace and only 36 specimens from phase I) does 
not allow the use of statistical methods. The number 
and way of obtaining particular inventories also reduces 
the typological criterion to a subsidiary role. While the 
tools from the terrace are numerous and have been 
obtained from a spatially compact area, the materials 
from the peatbog in phases I, II and III were excavated 
from small trenches separated from one another by 5 to 
30 metres (Fig. 3). Thus the infrequent tools obtained 
from the peat cannot be considered as fully representative 
of phases I, II and III.

Considered from the point of view of technological 
consistency, the material is more representative of par
ticular settlement phases for while tools reflect activities 
usually aimed at a particular tasks (this applies to par
ticular tools as well as to whole tool assemblages) and 
so two groups might differ in terms of tool typology, 
the method of flint-working, would stay the same within 
a particular tradition.

In the descriptions of flint-working methods presented 
all four collections show an essential similarity in all 
relevant aspects:

1) exploitation of the same raw material -  mainly 
Pomeranian flint pebbles;

2) reduction of core preparation to the essential min
imum, with simultaneous knowledge of more advanced 
techniques;

3) employment of the scaled technique in the core 
preparation process;

4) predominance of the single platform core technique 
and focusing the production on procurement of blades;

5) a distinctive use of the scaled technique which 
played a significant role in core preparation and on 
exploitation of the exhausted blade cores;

6) a marginal importance of flake technique;
7) multilateral permeation of the classic and scaled 

techniques of flint exploitation;
8) application of a soft hammer for production of 

blades and a hard hammer for striking off flakes;
9) a wide-spread use of the blade breakage technique.
There are also features which differentiate the four

inventories but in technological terms these can be not 
qualitative but only quantitative resulting from the small 
number of assemblages from the peat layers (e.g. in the 
inventory from phase I there are more flake cores than 
blade cores -  cf. Table I). The inventories also differ 
(though in varying degrees -  cf. Table 2) in terms of 
tool structure, though, as it has been stated above, this 
cannot constitute a conclusive criterion.

All the inventories are identical in terms of flint 
technology and had been created by human groups which 
carried the same cultural tradition. In view of the dating 
of particular settlement phases and the results of the 
analysis of the flint material it can be concluded that 
over the period of ca. 800 years the methods of flint- 
workjng did not undergo any major changes. For this 
reason in the discussion to follow the material from the 
terrace and the peatbog from phase I, II and III will' be 
treated as reflecting a single cultural tradition, and the 
terrace material will 'be viewed as representative of the 
tradition in question, since this material is the most 
complete.

3. Dąbki in relation to contemporary 
h un te;-gatherer- fi s her and farming societies 

in Pomerania

In the 800 years of settlement at Dąbki relations with 
a number of hunter-gatherer-fisher and farming commu
nities were possible. These possible relationships will 
now be considered in turn through the flint-working 
industries.

3.1. The Dąbki and flint-working tradition 
of the Erteb0lle Culture

The -elation of the Dąbki assemblage to the Ertebplle 
Culture has not been yet much discussed (D ębow ska  
1978; W ‘ŚLAŃSKi 1986); in order to make the comparison



it is necessary to present a description of the flint industry 
of the Ertebplle Culture since comprehensive publications 
are non-existent. The analysis which follows is also 
incomplete but attempts a relevant summary.

According to V ang P etersen  (1984) the Early Erte- 
bplle Culture (Trylleskov phase -  4,500-4,000 B.C.) is 
characterized by the use of a hard hammer for striking 
blades. In the middle (Stationsvej) phase of development 
(4,000-3,500 B.C.) the technique of a soft hammer for 
blade striking predominates, and during the youngest 
phase (Aalekistebro phase -  3,500-3,000 B.C.) the hard 
hammer technique for blade striking against becomes 
prevalent.

This classification is not always reflected in particular 
sites -  among others Olby Lyng and Ringkloster (B rinch 
P etersen  1971, A ndersen  S. H. 1975); for the cores 
at the Ringkloster include semi-conical cores, regular 
single platform cores feu- blades, opposed platform cores 
for flakes and discoidal cores. Preparation of cores prior 
to exploitation and their rejuvenation was quite widely 
used (A ndersen  S. H. 197().

Wide blades struck off single platform cores were 
certainly widely used, although this statement may some
times be misleading in view of the selective way in 
which the materials have been published (Brinch P e
tersen 1971;T roels-Smith 1953; 1967;G ramsch 1971; 
1978; A lthin 1954; A ndersen K. 1984) -  c f  the Ring
kloster site where irregular flakes clearly predominate 
while regular blades are relatively infrequent (Andersen 
S.H. 1975). At Ertebplle sites are also present, though 
in a smaller number, slim blades which were struck off 
single platform cores (Andersen S.H. 1975; G ramsch 
1978).

In general terms the blades of the Ertebplle Culture 
are much more squat that those of the Maglemose and 
Kongemose cultures which preceded it in Scandinavian 
territories. A distinctive tendency to decrease the slimness 
of the blades can 1 ;  observfed in the Scandinavian Me
solithic. The average width of blades from the two sites 
of the Enebplle Culture in western Zeeland (Ostrup -  
the early phase and Vlkestrup -  the late phase) is about 
twice as larger as the Maglemose Culture blades and 
about a half larger than the Kongemose Culture, with 
small increases in the length of the blades (A ndersen  
K. 1984).

Flakes, at times very wide, which constituted the raw 
material for producing end-scrapers and flake axes were 
also widely used.

Among the tools end-scrapers made on wide blades 
are wide-spread. T her scraping edges are most often 
regularly rounded, flat or medium high, medium steep. 
They are almost always accompanied by much less 
numerous flake end-scrapers. Scraping edges of flake 
end-scrapers have -highly varied forms, from straight or 
slightly rounded td steep circular ones (T r o els-S mrt.t

1953; G ram sch  1978; A ndersen  S.H. 1975; B rinch  
P etersen  1971). Sometimes the scraping edges are 
slightly denticulated (A ndersen  S.H. 1975).

Groovers and perforators are always present, made 
on blades, flakes and on cores. Their points are usually 
well-defined with medium steep and steep upward re
touch (B rinch  P etersen  1971; A n d ersen  S.H. 1975; 
A lthin  1954). A  very peculiar form of groover was 
found at Muldbjerg I in western Zeeland; only small 
groovers worked along the edges with mostly steep re
touch were discovered (T roels-S m ith  1953).

Massive blade truncations with variously shaped trun
cated edges are always present; truncations with tangs 
are highly typical for the Ertebplle Culture. Dihedral 
burins, burins on truncations and burins on the snap are 
wide-spread (B rinch  P etersen  1971; A ndersen  S.H. 
1975; A lthin 1954; G ram sch  1978).

In nearly all Ertebplle Culture sites the most numerous 
group is that of transverse arrowheads; the forms differing 
depending on the chronological phase to which a par
ticular site belongs. The oldest ones are asymmetrical 
with highly oblique concave course of the retouched 
edges, the middle phase is characterized by symmetrical 
specimens with concave oblique sides, and the youngest 
by trapezes with almost parallel, straight or at times 
slightly concave sides (V ang  P etersen  1984; B rinch  
P etersen  1971; T ro els-S m ith  1953; 1967; Althin  
1954; A ndersen  S.H. 1975).

Typical of the Ertebplle Culture is the presence of 
numerous flake axes in the middle and youngest phases 
of its development. At first these were symmetrical forms 
with surface retouch, and next symmetrical flake axes 
without surface retouch (with side retouch only) together 
with asymmetrical specimens with surface retouch.

The inventories of the Ertebplle Culture invariably 
contain core axes. In earlier phases the axes draw upon 
the axes of the Kongemose Culture with the cutting edge 
formed by a flat stroke transverse to the longer axis of 
the tool. In a later stage of development axes with edges 
very specifically formed by removing fine regular blade- 
lets frorr the side of the cutting edge appeared. Cutting 
edges wen; at times ground (T ro els-S m ith  1953; 1967; 
VrtNG P etersen  1984; B rinch  P etersen  1971; G ram sch  
1971; 1978; A lthin  1954; A ndersen  S.H. 1975; P rice  
1985).

The Dąbki industry can be seen to be representative 
of a totally different cultural tradition of flint technology 
and typology:

- A t  Dąbki use of the classic technique and scaled 
techniques is characteristic of the flintworking technique 
at all phases of core processing; the scaled technique is 
absent frorr the Ertebplle Culture,

— A poorly prepared single platform core predomi
nates in Dąbki whilfe the Ertebplle Culture exploited 
various types of cores,



-T h e  aim of production at Dąbki was slim blades 
and elliptical flakes, while the Ertebplle Culture mainly 
used wide blades,

-  The technique of striking the blades with soft ham
mer or punch was present throughout Dąbki, while iri 
the Ertebplle Culture it was not.

Considerable variability can be also observed in tool 
kits:

-  The Ertebplle Culture inventories contain no small 
scrapers, squat tarnovian-like forms nor microlithic end- 
scrapers,

-  Also absent are forms very frequent in Dąbki: slim, 
squat and short trapezes, triangles, negligently “cut out” 
groovers, truncations on small blades, microtruncations 
of “Pieńki” type, truncations with retouch on ventral 
side and points of the “Nowy Młyn” type (Table 2),

-T h e  Dąbki assemblage, on the other hand, lacks 
massive end-scrapers on wide blades, truncations with 
tangs, burins, transverse arrowheads and flake axes with 
a specifically faceted cutting edge, all highly typical of 
the Ertebplle Culture.

There are also elements ^ommon to both cultural 
traditions; these include the similarity of particular forms 
of truncations, end-scrapers and the presence of flake 
axes and core axes This, however, seems to have no 
great significance in view of the wide pan-cultural nature 
of these forms.

3.2. The Dąbki industry and the Mesolithic 
stone-working traditions in Pomerania

Out of about 100 sites in Pomerania dated to the 
Mesolithic, only 23 have been excavated, the remainder 
are surface collections, incomplete archive material or 
accidental finds. Since only the first group is the only 
valuable one, the discussion to follow is exclusively 
based on it. The sites are grouped in four geographical 
zones: the Szczecin Lowland,’Pobrzeże Słowińskie, Po- 
brzeże Kaszubskie and Kaszuby Lake District (G aliński 
1992).

In the comparison qf Mesolithic sites with the site 
at Dąbki the same two basic criteria as before were 
employed: a) the extent of similarity in flint technology 
and b) the extent of similarity of the tool group. In the 
second group the relative frequency of the most important 
tool groups was analyzed (end-scrapers, scrapers, trun
cations, groovers and perforators, flake axes and micro- 
liths) as well as the similarity of structure of the microlith 
group. An additional subsidiary criterion was the kind 
of raw material submitted to treatment. This followed 
the statement of dependence between the exploitation of 
the Pomeran'an flint and the use of the scaled techniq te 
(G aliński 1992: 62ff) and partly the use of a specific 
technique of core preparation and exploitation.

A preliminary analysis had already revealed the ab
sence in Pomerania of assemblages which were similar 
to Dąbki on both criteria. This need not necessarily 
indicate a total originality of the Dąbki inventory since 
-  as it has been already mentioned -  the variation of 
structure of the tool groups together with essential tech
nological similarities may, though need not, reflect the 
varied economic functions they had performed.

From the technological point of view the most similar 
collection is that from site no. 4 in Jastrzębia Góra 
situated in Pobrzeże Kaszubskie; this yielded over 3,600 
artefacts produced exclusively from Pomeranian flint 
(D om ańska  1980).

The main technique for the production of blanks in 
Jastrzębia Góra was the scaled technique, used for almost 
80% of all defined artefacts. The method of preparation 
and exploitation of single platform cores for blades, 
which were the only cores exploited in the classic way, 
is of particular interest. Domańska there distinguished 
following phases of blade production: preparation of the 
core platform by removing one big or several smaller 
flakes by means of the scaled technique; exploitation of 
cores; scaled exploitation of the exhausted blade cores. 
This is much akin to the method of core preparation and 
exploitation in Dąbki and is particularly true of the 
characteristic way of truncating the tops of pebbles for 
the formation of the platform.

A comparative analysis of the metrical data has shown 
that the cores from Jastrzębia Góra are ca. 0.5 cm shorter 
than the Dąbki ones (3.05; cm and 3.45 cm respectively). 
Also, the blades from Dąbki are much longer than those 
from Jastrzębia Góra (3.41 cm and 2.72 cm respectively), 
with thickness remaining the same. However, the blades 
from Jastrzębia Góra are much slimmer -  the slimness 
coefficient (the relation of length to width) in Jastrzębia 
Góra is 3.67, and in Dąbki 2.91. This testifies to a 
different and more advanced core reduction technique 
used by the Jastrzębia Góra population.

While in both assemblages considerable similarities 
in genera] fliut-wolking can be observed, the details of 
production are absolutely different as the main four 
groups of products (tools, blades, flakes and scaled 
pieces) clearly reveals (Fig. 16).

-  The main aim of exploitation in Dąbki was blades 
(61.51% of all defined specimens). In Jastęrzębia Góra 
this group is decidedly smaller (16.51%),

-  In scaled pieces the situation is the reverse; in 
Jastrzębia Góra this group easily prédominants (78.85%), 
while in Dąbki it stands at 16.39%,

-  The flake production is marked in Dąbki (11.63%), 
while in Jastrzębia Góra it is practically non-existent 
(0.08%),

-  The frequencies in the tools are more pr less alike, 
yet their compositions differ (Fig. 17). In Jastrzębia Góra 
two groups of tools predominate, scrapers (46.29%) and
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Fig. 16. General structure of inventories from the sites Dąbki and Jastrzębia Góra 
I -  tools, II -  cores for blades and blades, III -  cores for flakes and flakes, IV -  scaled pieces and flakes from scaled pieces

%

Fig. 17. General structure of tools from the sites Dąbki and Jastrzębia Góra 
I -  end-scrapers, II -  scrapers, III -  goovers and perforators, IV -  truncations, V -  flake axes, VI -  microliths

microliths (42.59%); the frequency of end-scrapers is 
low (6.48%) and other types of tools play no signifi
cant role. In Dąbki four types of tools with a similar 
frequency (within 11-16%) predominate; these are end- 
scrapers, truncations, groovers and perforators, and mi
croliths. Only two (truncations, and groovers and per
forators) appear in Jastrzębia Góra, and than in trace 
quantities,

-  The frequency of scrapers in Dąbki is much less 
than that of end-scrapers, and decidedly lower that in 
Jastrzębia Góra,

-  Jastrzębia Góra lacks flake axes, picks and core 
axes,

-  The internal structure of the microlithic groups at 
both sites is different (Fig. 18). In Dąbki over 73% of 
microliths are trapezes, of which there is only a few in
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Fig. 18. General structure of microliths from the sites Dąbki and Jastrzębia Góra 
I -  truncations, II -  micro-backed pieces, III -  triangles, IV -  points of Nowy Mlyn type, V -  trapezes, VI -  microliths with retouched

base, VII -  other microliths
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Fig. 19. General structure of tools from the sites Dąbki and Męcikal 
I -  end-scrapers, II -  scrapers, III -  goovers and perforators, IV -  truncations, V -  flake axes, VI -  microliths

Jastrzębia Góra (5.55%). At the latter site the main type 
of microliths are triangles (33.33%) and next microliths 
with retouched base (13.88%) which do not appear in 
Dąbki at all,

-  A common feature is the presence of infrequent 
points of Nowy Młyn type at both sites.

The second site which reveals a similarity with Dąbki 
is Męcikal 6 situated in Kaszuby Lake District (B a g -

niewski 1987), but the absence of a complete description 
of this assemblage (and of quantit tive data and more 
detailed data of the flint-working technique in particular) 
does not allow a really precise comparison. Some of the 
cores were made from Pomeranian flint pebbles and 
were prepared analogously to the Dąbki cores; the trun
cated tops of pebbles were often used for the production 
of end-scrapers. Single platform and multiplatform cores
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Fig. 20. General structure of microliths from the sites Dąbki and Męcikał 
I -  truncations, II -  micro-backed pieces, III -  triangles, IV -  points of Nowy Młyn type, V -  trapezes, VI -  other microliths

were used for the production of blanks, with flake-and- 
blade cores predominating. A comparison of their tool 
groups, however, is of considerable interest (Fig. 19). 
Both in Męcikał and in Dąbki end-scrapers easily pre
dominate over scrapers, with a significant frequency of 
the microliths (27.14% and 12.56% respectively). Męci
kał also produced truncations, groovers and perforators, 
though less numerously than at Dąbki. Both assemblages 
include a number of flake axes. The structure of the 
microliths is similar as well (Fig. 20); the main similarity 
being the predominance of trapezes (Męcikał -  58.06%, 
Dąbki -  73.91%). Both assemblages include microtrun
cations and triangles, the latter being rare. The differences 
are a higher frequency of backed pieces in Męcikał 6 
and an absence of points of the “Nowy Młyn” type.

The sites of Jastrzębia Góra and Męcikał have some 
elements in common with Dąbki. In the case of Jastrzębia 
Góra 4 the main common feature is a very similar (if 
not identical) technique of blade core preparation and 
certain elements of the technique of their exploitation. 
The use of both classic and scaled coring techniques is 
characteristic as well. Some similarities also appear 
within the microliths -  the presence of the Nowy Młyn 
type points and of slim triangles. The internal structure 
of the assemblages, both of tool groups and microliths 
types are utterly different, and call for caution in deciding 
upon their relationship.

Męcikał 6 yielded material which, until Dąbki, had 
no close analogues (B agn iew ski 1986; 1987; G aliński 
1992: Fig. XLVI-XLVIII) and this makes the similarities 
between this site and Dąbki all the more interesting. 
They show in general the similarity of the tool group

and the microliths and possibly the similarity of flint 
working techniques. Despite some differences the sim
ilarity is sufficient to allow us to see a relationship 
between the two assemblages, not necessarily of a genetic 
nature; they may rather ref ect a parallel developmental 
tendencies.

3.3. The Dąbki industry and the Neolithic 
flint-working tradition in Pomerania

Our knowledge of the flint industries of the Neolithic 
cultures of Pomerania shows it to be very varied; best 
known are the Łupawa group of the Funnel Beaker 
Culture (TRB) and the Rzucewo Culture (B alcer  1983; 
1986), less known is the Band Keramik Cultures, while 
the Globular Amphorae and Corded Ware Cultures are 
known only from accidental finds.

The flint industries of the Łupawa group of the TRB 
and cf ,the Rzucewo Culture were based on Pomeranian 
flint. The only technique used was the scaled technique. 
Main tool types included end-scrapers made on elliptical 
cortex flakes (in the Rzucewo Culture occasionally on 
blades), retouched flakes and notches. Small arrowheads 
with surface or edge retouch were also typical 
(Jankow ska  1980; D om ań ska  1974; Król 1986). Ex
cept for the employment of the scaled technique there 
are no common features between the Łupawa group of 
TRB and the Rzucewo Culture on the one hand, and 
the Dąbki assemblage on the other.

The material of the Ustowo group of TRB is char
acterized by a high coefficient of flake production and



theWñaiñ tools include flake and blade end-scrapers, 
scrapers, side-scrapers and flint axes (Balcer  1986). 
Except for formal similarity of end-scrapers (which, how
ever, in the Ustowo group were made on wide blades) 
there are no common features with the Dąbki inventory.

Flint material from the early phase of the Band 
Keramik Culture (EBK) is known from Pyrzyce area 
only. It comes from settlements at Żalęcin and Żukowo 
investigated by T. Wiślański. In the scantly inventories 
(under 50 specimens from each site) B. Baker (1986) 
distinguished flake end-scrapers, infrequent blade end- 
scrapers, side-scrapers, retouched blades and flakes, a 
truncation, a backed piece, a combined tool (groover + 
notch) and a denticulated tool. Most tools were made 
of erratic cretaceous Baltic flint with the use of both 
classic coring and scaled techniques. Balcer has seen a 
distinct relation between the Pyrzyce material and from 
Kujavia and Southern Poland but stressed the overall 
homogeneity of all flint-work of EBK (B alcer  1983: 
56, 72). The EBK communities used the single platform 
core technique fairly extensively and often changed the 
orientation during exploitation; in the Lowland zone the 
scaled technique was also widely used. The basic tool 
kit included blade end-scrapers often made on broken 
blades, truncations with highly oblique or oblique trun
cated edges, groovers and infrequent burins (Balcer  
1983). End-scrapers and above all the truncations, reveal 
a distinct formal similarity to the Dąbki material.

Even though the flint finds of the late Band Pottery 
Cultures (LBK) -  i.e. Stroked Band Pottery Culture and 
Lowland version of Lengyel Culture -  are not in Pome
rania, following Balcers suggestion about their being 
analogous with the Brześć-Kujawski group of LBK it 
was deemed useful to compare the latter with the Dąbki 
assemblage. The LBK material, much more numerous 
than the EBK, is not much different. There is a charac
teristic production cycle which consisted of blade and 
flake (mainly single platform) cores being exploited first 
in the classic way, and then, when partially exhausted, 
by means of the scaled technique (B alcer  1983: 116). 
The typical tools of both the early and late phases of 
the LBK can include blade end-scrapers, truncations with 
oblique truncated edge, groovers and perforators, conti
nuously retouched blades, retouched blades and flakes 
(Czerniak  1980: 75ff; D om a ń sk a  1982; B alcer  1983; 
G rygiel  1986). This indicates that the LBK flint-working 
had common elements with Dąbki.

4. Conclusions

An attempt to place jhe Dąbki industry within the 
framework of the traditional -cultural classification of the 
Stone Age in Pomerania encounters considerable diffi

culties. The chronological position of the site, docu
mented by a number of C14 datings, permits its placing 
in the 2nd half of the Atlantic period, and in absolute 
years between ca. 4,200 and 3,300 B.C. The dates indicate 
that human settlement at Dąbki existed at the time when 
the Polish Lowland and Western Pomerania witnessed 
well-developed settlements of Band Keramik cultures 
(W iślański 1986), and point to the potential possibility 
of contacts between the Dąbki population and the Band 
Keramik Culture peoples. A large number of truncations 
with an oblique truncated edges and of blade end-scrapers 
at Dąbki might be a reflection of these influences. This 
possibility is further confirmed by the presence at Dąbki 
of pottery with features partly attributable to the Late 
Band Keramik Culture at Wielkopolska and Kujavia. 
The bones of domesticated animals (cattle and pigs) 
suggests the existence of animal husbandry at Dąbki. 
The use of a large number of truncations as sickles in 
the Band Keramik Cultures (B alcer  1983: 90ff.) might 
suggest their similar use at Dąbki although the truncations 
from Dąbki carry no characteristic “harvest” polish vis
ible to the naked eye. In any case the presence of 
“harvest” polish need not necessarily indicate their use for 
harvesting crops (A nderson  1980; A nderson-G erfaud  
1986; J uel J ensen  and B rinch  P etersen  1985: 47).

For some time there have been suggestions tnat econo
mies of Mesolithic type in Poland lasted untill the end 
of the 3rd millenium B.C. (K o zło w sk i, K ozłow ski 1977: 
316ff; W ięckow ska  1975: 340; B agniew ski 1986; 1987; 
K ozłow ski S.K . 1986; K obusiew icz , K abaciński 1993; 
1998). This could be especially possible in regions where 
the Neolithic settlement was less intensive, as in the 
case of Pomerania. With this in mind, the Mesolithic 
elements in the Dąbki settlements merit attention. In 
terms of their flint-working technique they reveal a con
siderable similarity to the site Jastrzębia Góra 4, although 
in their tools the similarity is much less marked. The 
chronological position of the Jastrzębia Góra 4 industry 
(4,855 ± 80 B.C. Bln-1926, D om ańska  1980), in the 
older phase of the Atlantic Period excludes a direct 
relationship between the two assemblages but the distinct 
similarities may express a common cultural tradition.

The site Męcikał 6 (3,829 B.C. -  Lod-180, B ag
niew ski 1987) coincides with the beginning of the most 
intensive development of human settlement in Dąbki. It 
cannot be ruled out that the similarities between the two 
assemblages are either a reflection of a developmental 
tendency within the Mesolithic expressed in a specific 
structure of the tool group, or the result of adopting 
elements of farming economy (<vhich is indirectly sup
ported by the presence of fragments of ceramics in 
Męcikał).

L, Domuiska included the site of Jastrzębia Góra 4 
anciDąbki 9 iTthe Chojnice group of the Chojnice-Pieńki 
Cu’ture; her conclusions about the latter site being drawn



from a relati vely small sample obtained fromlfte surface 
and from limited survey trenches (Domańska 1980: 
88ff).

Z. Bagniewski ascribed the site Męcikał 6 to the 
hypothetic Post-Janislawician, based on the presence of 
probably Janislawician truncations, suggesting that 
Janislawician commmunities on their arival in the terri
tory of the Kaszuby Lake District “partly submitted to 
the influences of the local Chojnice-Pieńki tradition” 
(Bagniewski 1987: 93).

In view of the above it is here considered that the 
origins of the Dąbki assemblage should not be seen in 
the Mesolithic cultural units distinguished in Pomerania. 
The differences between Dąbki and Jastrzębia Góra as 
well as among other sites of the Chojnice-Pieńki Culture 
(e.g. Swornigacie, site 1-3, 5 and 6 -  Kozłowski S.K. 
1972) also appear to refute Domanska’s thesis of Dąbki 
belonging to the Chojnice group of the Chojnice-Pieńki 
Culture, still less can it be connected with the questionable 
Post-Janislawician.

The variability of Mesolithic assemblages from Pom
erania (and it is considerable even in the case of sites 
included into one and the same group, e.g. Swornigacie 
1-3, 5 and 6 and Jastrzębia Góra 4) seems to reflect a 
specific, local types of economy based on the exploitation 
of a relatively isolated region. Within such terntory the 
exploitation was probably partly settled and partly nomadic, 
or transhumant. A mobile economy during the second half 
of the Atlantic Period was probably due to the contacts of 
Mesolithic hunters with the Neolithic farmers, and the 
resultant adoption of some of the elements of the neolithic 
economy by hunter-gatherer communities. Hunters- 
gatherers adopted such elements of farming economy as 
they wanted and evolved their own synthesis.

The site at Dąbki is a very good example of assem
blages that combine elements which were once thought 
to be unrelated, and which do not fit into the long 
accepted chronological-cultural pattern of the epoch. This 
dilemma is connected with the crucial question at Dąbki: 
do the settlements belong to the Ertebplle Culture?

If the narrow definition of the Ertebplle Culture (e.g. 
from Jutland or Zealand) based on relatively precise 
criteria, namely, specific types of pottery and flint tech
nology combined with the characteristic exploitation of 
coastal resources is accepted than the answer must be 
negative. There are at least several reasons for such a 
decision: I) the flint-knapping tradition at Dąbki is ex
tremely local and genetically connected with so-called 
postmaglemosian ones; 2) bones of domesticated animals 
have been found (cattle and pig) while there is no con
vincing proof for husbandry in the Ertebplle Culture; 3) 
numerous fragments of pottery found at Dąbki, although 
stratigraphically connected with the Erteb0lle-like sherds, 
are technologically and typologically different from the 
pottery of the Ertebplle Culture; 4) the non-domestic

Taunal remairis“'do" riot confirm the connection of Dąbki 
with the exploitation of the coastal zone -  it contains 
mostly typical inland species (Ilkiewicz 1989).

Such a narrow way of interpreting the Dąbki site is 
inappropriate since it assumes that there is only one 
precisely defined pattern of culture -  the Ertebplle Cul
ture. The consequence of such an assumption is that all 
dissimilarities which go outside the limits of variability 
set for the Ertebplle Culture are assumed to be due to 
the settlement at Dąbki being mixed or having foreign 
elements as a result of trade or migration.

However, we can consider the Dąbki settlements 
from a different perspective for the evidence supports 
the existence of a series of related coastal communities 
which extended at least from the North Sea coast to S-E 
coast of the Baltic Sea. The following features are char
acteristic of that series: 1) habitation within the coastal 
zone; 2) a generallised hunting-gathering-fishing econo
my connected with the exploitation of the coastal zone 
or the areas adjacent to the sea; 3) relatively stabile 
settlements; 4) production or utilization of pottery. In 
such series on the above criteria, we can include the 
Swifterbant settlement, the Ertebplle, Ellerbek and Liet- 
zow Cultures, settlements of Tanowo or Dąbki type as 
well as Narva Culture (Gramsch 1978; Jankowska 
1990; Kempisty 1983; Kozłowski S.K. 1989; Price 
1981; Zvelebil, Rowley-Conwy 1986). These can all 
be dated to the 4th millennium B.C.

Apart form the above general features which serve 
to isolate a coastal community, the details of particular 
cultures, groups or societies are at times quite different. 
This refers especially to the flint industries, which in 
every case are related to different traditions characteristic 
of a local earlier or contemporaneous Mesolithic societies.

Due to their archaeological diversity it would be 
difficult to call such a coastal comunity a cultural one 
sensu stricto\ it should rather be considered as “infor
mation community”, where the main unifying factor for 
societies with different cultural roots was a relatively 
fast acceptance of cultural information along the sea 
shores stimulating parallel, rather uniform, cultural be
haviours (Czerniak, Kabaciński 1997).

Dąbki, an element in such a coastal community, 
functioned in specific cultural context. The end of the 
5th and the 4th millennium B.C. was the time when the 
ideas of farming societies had spread over the Polish 
Lowlands. Pomerania was penetrated by the Band Ke- 
ramik peoples, mostly of Late Band Keramik Culture 
(WiŚLAŃSKi 1986). The appearance of the LBK groups 
in areas generally unfavourable for early agriculture 
(which was connected with good soils; Czerniak 1980; 
1994), shows that their economy had been transformed 
to a more flexible one, better adapted to new ecological 
conditions. Stroke Band and Lengyel-like pottery as well 
as bones of domesticated animals which have been found



at Dąbki (Ilkiewicz 1989) suggest that thisTkind of 
economy was at least partially accepted by foragers, 
particularly of the more sedentary ones.

From that perspective Dąbki appears as an effect of 
the process of neolithization of Pomerania, and more 
generally, of the Polish Lowlands. This process is visible 
at Dąbki at the moment when LBK groups had begun 
to penetrate the area of the coastal Mesolithic economy. 
The extent and the rate of the neolithisation were different 
in different areas; among other factors it depended on 
the preasure of neolithic societies and the possibilities 
of adaptation to the new coastal environment, especially 
the attractiveness and efficiency of local foragers. At 
Dąbki, the foraging model was efficient and the preasure 
of farmers was weak that there was no reason for a 
radical change of the local way of life.

However, the economy was not completely unchanged 
-  it came to include such elements like pottery and hus
bandry which not only had not changed the model but, 
judging from an increasing number of domesticates during 
the time, enriched the subsistence base. It could be also a 
factor which made the foragers system even more stable.

Discovery of an increasing number of chronologically 
differentiated pottery-using hunter-gatherer-fisher settle
ments (e.g. Tanowo, Chwalim 1, Chobienice 8 or sites 
from the Kaszuby Lake District -  Galiński 1990; Ko- 
busiewicz, Kabaciński 1993; 1997; Bagniewski 1987) 
proves that in many cultural and ecological circumstances 
the Late Mesolithic cultural system was more attractive 
than the Neolithic one; in different parts of the Polish 
Lowlands, including Pomerania, it persisted at least to 
the beginning of the 2nd millennium B.C.

References

Althin Carl-Axel
1954 The chronology o f the Stone Age settlement o f Scania, 

Sweden. 1: The Mesolithic settlement. Lund. Acta Ar- 
chaeologica Lundensia 4 (1).

Andersen Knud
1984 Mesolitiske flaekker fra Amonsen, Sjaelland. Aarb0ger 

for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1982: 5-18.
Andersen Soren H.
1975 Ringkloster: en jysk indlandsboplads med Ertebplle- 

kultur. Kuml 1973/1974: 11-108.
Andersen Soren H., Johansen Erik
1986 Ertebplle revisited. Journal o f Danish Archaeology 5: 

31-61.
Anderson Patricia C.
1980 A testimony of prehistoric tasks: diagnostic residues 

on stone tool working edges. World Archaeology 12 
(2): 181-194.

Anderon-Gerfaud Patricia
1986 A few comments concerning residue analysis of stone 

plant-processing tools. In: L. Owen, G. Unrath [eds.]: 
Technical aspects of microwear studies on stone tools. 
Early Man News 9/11 (1984/1986): 69-81.

B agniewski Zbigniew
1986 Remarks on Mesolithic settlement in the southern part 

of the Kashubian Lakeland. In: Tadeusz M alinowski 
[ed.] 1986: 127-153.

1987 Mezolityczne społeczności myśliwsko-rybackie połu
dniowej części Pojezierza Kaszubskiego [The hunter
fishing settlements in the southern part o f the Kashu
bian Lake District]. Wroclaw.

Balcer Bogdan
1983 Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem 

Polski [Die Herstellung von Feuersteingeräten in Neo
lithikum auf dem Gebiet Polens], Wroclaw.

1986 From studies o f Neolithic flint industry development 
in Pomerania. In: Tadeusz M alinowski [ed.] 1986: 
219-231.

Brinch Petersen Eric
1971 01by Lyng: en pstsjaellands kystboplads med Erte- 

bpllekultur. Aarbpger 1971: 5-42.
Czerniak Lech
1980 Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgo

wej na Kujawach [The development o f the Late Band 
Pottery culture in Kuiavia]. Poznan.

1994 Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach: 5400- 
3650 p.n.e. [Early and Middle period o f the Neolithic 
in Kuiavia]. Poznan.

Czerniak Lech, Kabaciński Jacek
1997 The Ertebplle culture in the southern Baltic Coast. In: 

Danuta Król [ed.]: The Baltic environment o f coast 
areas during the Stone Age: 70-79. Gdansk.

D ębowska Jolanta
1978 Wyniki badań archeologicznych w rejonie Dąbek, gmi

na Darłowo, w 1977 roku [Results of the archaeological 
investigations in the area of Dąbki in 1977]. Kosza
lińskie Zeszyty Muzealne 8: 3-15.

Domańska Lucyna
1974 Materiały krzemienne z osady kultury pucharów lejko

watych w Pogankach, pow. Słupsk, stanowisko 4: uwagi 
wstępne [Flint materials from the settlement of the Funnel 
Beaker culture in Poganice, Słupsk district: preliminary 
comments]. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 4: 13-28.

1980 Krzemień pomorski w kulturach środkowej i młodszej 
epoki kamienia na Niżu Polskim [The Pomeranian flint 
in the Mesolithic and Neolithic cultures in the Polish 
Lowlad], Łódź. Unpublished Ph.D. dissertation.

1982 Z badań nad krzemieniarstwem kultury lendzielskiej 
na Kujawach [Studies on flint materials of Lengyel 
culture in Kuiavia]. Acta Universitatis Lodziensis Folia 
Archaeologica 2: 13-26.

Galiński Tadeusz
1990 Zespoły typu Tanowo: zachodniopomorski ekwiwalent 

ugrupowania Ertebplle-Ellerbek-Lietzow [Die Fund
plätze vom Typ Tanowo: das westpommersche Equi
valent der Komplexe Ertebplle-Ellerbek-Lietzow], Ma
teriały Zachodniomorskie 33 (1987): 7-47.

1992 Mezolit Pomorza [Mesolithikum Pommerns], Szczecin.
Gramsch Bernhard
1971 Sondierungen auf dem steinzeitlichen Siedlungsplatz in 

der Augustenhofer Niederung bei Ralswiek, Kreis Rügen. 
Bodendenkmalpflege in Mecklenburg 1970: 7-17.

1978 Die Lietzow-Kultur Rügens und die ihre Beziehungen 
zur Ostseegeschichte. Petermanns Geographische Mit
teilungen 3: 155-164.



Grygiel Ryszard
1986 The household cluster as a fundamental social unit of 

the Brześć Kujawski group of the Lengyel culture in 
the Polish Lowlands. Prace i Materiały Muzeum Ar
cheologicznego i Etnograficznego w Łodzi■ Seria Ar
cheologiczna 31 (1984): 43-334.

Ilkiewicz Jolanta
1980 Dąbki, gm. Darłowo, woj. koszalińskie, stan. 9 In: 

Marek Konopka [ed.]: Informator archeologiczny: ba
dania rok 1979 [Archaeological Directory. Investiga
tions in 1979]: 25-26. Warszawa.

1989 From studies on cultures of the 4th millennium B.C. 
in the central part of the Polish Coastal Area. Przegląd 
Archeologiczny 36: 17-55.

1995 Z badań nad kulturą typu Ertebplle na Wybrzeżu Sło
wińskim (Dąbki, stanowisko 9) [Aus dem Forschungen 
über die Kultur vom Ertebplle Typus an der 
Slovinzenküste]. In: Władysław F iliowiak [ed.]: Naj
nowsze kierunki badań najdawniejszych dziejów Po
morza: X Pomorska sesja archeologiczna z. okazji 40- 
lecia powrotu Pomorza do Polski: Szczecin 1985, 
marzec 28-30 [Neuesten Richtungen in der Forschungen 
über die Urgeschichte Pommerns]: 65-84. Szczecin.

Jankowska Dobrochna
1980 Kultura pucharów lejkowatych na Pomorzu Środko

wym: grupa łupawska [Die Trichterbecherkultur in 
Mittelpommern: die Łupawa-Gruppe]. Poznań.

Juel Jensen Helle, Brinch P etersen Erik
1985 A functional study of lithics from Vaenget Nord: a 

Mesolithic site at Vedbaek, N.E. Sjaelland. Journal 
o f Danish Archaeology 4: 40-51.

Kempisty Elżbieta
1986 Neolithic cultures o f the forest zone in Northern Po

land. In: Tadeusz M alinowski [ed.] 1986: 187-213.
Kempisty Elżbieta, W ięckowska Hanna
1983 Osadnictwo z. epoki kamienia i wczesnej epoki brązu 

na stanowisku 1 w Sośni, woj. łomżyńskie [Settlement 
o f the Stone and Early Bronze Ages on Site 1 in 
Sośnia, Łomża voivodeship], Wroclaw.

Kobusiewicz Michał
1981 Ausgrabungen auf einer mesolithischen und neolithi- 

schen Fundstelle bei Chwalim, Westpolen. In: Bern
hard Gramsch [ed.]: Mesolithikum in Europa: 2. In
ternationales Symposium Potsdam: 3. bis 8. April 
1978: Bericht. Veröffentlichungen des Museum fü r  Ur- 
und Frühgeschichte Potsdam 14/15: 337-342.

Kobusiewicz Michał, Kabaciński Jacek
1993 Chwalim: Subboreal hunter-gatherers o f the Polish 

Plain. Poznań.
1998 Some aspects of the Mesolithic-Neolithic transition in 

the Western part of the Polish Lowlands. In: Mark 
Zvelebil, Lucyna D omańska, Robin D ennel [eds.]: 
Harvesting the sea, farming the forest: the emergence 
o f Neolithic societies in the Baltic region: 95-102. 
Sheffield. Archaeological Monographs 10.

Kozłowski Janusz Krzysztof, K ozłowski Stefan Karol
1977 Epoka kamienia na ziemiach polskich [Stone Age in 

the Polish Lands]. Warszawa.
Kozłowski Stefan Karol
1972 Pradzieje ziem polskich od IX do V tysiąclecia p.n.e. 

[Prehistory o f the Polish territories between the 9th 
and the 5th millennium B.C.]. Warszawa.

1986 Selected fragments o f the oldest history o f Pomerania 
and Masuria. In: Tadeusz MAlinowski [ed.]. 1986: 
23^t6.

1989 The Mesolithic in Poland: a new approach. Warszawa. 
Król Danuta
1986 Remarks on the flint industry of the Rzucewo culture.

In: Tadeusz M alinowski [ed.] 1986: 247-256. 
Malinowski Tadeusz [ed.]
1985 Problems o f the Stone Age in Pomerania. Warszawa.

Archaeologia Interregionalis [Vol. 7].
Price T. Douglas
1981 'Swifterbant, Oost Flevoland, Netherlands: excavations 

at the river dune sites S21-S24, 1976: final reports 
on Swifterbant III. Palaeohistoria 23: 75-104.

1985 Affluent forages of Mesolithic Southern Scandinavia. 
In: Douglas T. Price, J.A. Brown [eds.]: Prehistoric 
hunter-gatherers: 341-364. Orlando.

Schild Romuald, M arczak Maria, K rólik Halina 
1975 Późny mezolit: próba wieloaspektowej analizy otwar

tych stanowisk piaskowych [The Late Mesolithic: an 
example o f multiaspectual analysis o f open air sites 
from sandy lowlands], Wroclaw.

Troels-Smith Jprgen
1953 Ertebpllekultur-Bondekultur: resultater af de sidste 10 

aars undersogelser i Aamosen, Vestsjaelland. Aarbpger 
for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1953: 5-62. 

1967 The Erteb0lle Culture and its background. Palaeohi
storia 12 (1966): 505-528.

Vang Petersen Peter
1984 Chronological and regional variation in the Late Me

solithic of Eastern Denmark. Journal o f Danish Ar
chaeology 3: 7-18.

W ięckowska Hanna
1975 Społeczności łowiecko-rybackie wczesnego holocenu 

(The hunter-fishing settlements of the Early Holocene], 
In: Witold Hensel [ed.]: Prahistoria ziem polskich 1: 
Paleolit i mezolit [Prehistory o f Polish lands 1: Pa
laeolithic and Mesolithic]: 339-438. Wrocław. 

W iślański Tadeusz
1986 The role of Pomerania in the Neolithic. In: Tadeusz 

Malinowski [ed.] 1986: 47-67.
Zwelebil Mark, R owley-Conwy Peter 
1986 Foragers and farmers in Atlantic Europe. In: Mark 

Zvelebil [ed.]: Hunters in transition: Mesolithic so
cieties o f temperate Eurasia and their transition to 
farming: 67-93. Cambridge.

Przejście od mezolitu do neolitu 
na południowych wybrzeżach M orza Bałtyckiego

S tre sz c z e n ie

Podczas badań archeologicznych stanowiska w Dąbkach, 
przeprowadzonych na przełomie lat siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych, uzyskano materiały o kluczowym znaczeniu dla 
zrozumienia procesów kulturowych zachodzących w strefie 
południowego Bałtyku w okresie pomiędzy V tysiącleciem a 
III tysiącleciem p.n.e. Ich odmienność -  widoczna w połączeniu 
elementów charakterystycznych dla kultury Ertebplle, późnych



grup kultur wstęgowych i grup mezTnitycznycłnNfżu Polskiego)" 
nie pozwalająca na bezpośrednie włączenie osadnictwa z Dąb
ków do ugrupowań kulturowych wydzielonych na Pomorzu -  
stwarza konieczność częściowej weryfikacji dotychczas obo
wiązującego modelu powiązań kulturowych na tym obszarze 
i próby ponownego nakreślenia zachodzących tutaj procesów 
kulturowych. Prezentowany artykuł składa się z dwóch zasad
niczych części: w pierwszej przedstawiłem szczegółową cha
rakterystykę przemysłu krzemiennego, w drugiej zawarłem 
rezultaty analizy opisywanych materiałów w relacji do oto
czenia kulturowego.

Przemysł krzemienny z Dąbków cechują następujące ele
menty (rozdział 2): 1) używanie wyłącznie lokalnej odmiany 
narzutowego krzemienia kredowego bałtyckiego, tzw. jaskół
czych chlebków, 2) przygotowanie rdzeni ograniczone do pięty 
z nielicznymi wyjątkami, wskazującymi na znajomość technik 
bardziej zaawansowanych, 3) posługiwanie się techniką łusz- 
czniową w procesie przygotowywania rdzeni, 4) przewaga 
techniki rdzenia jednopiętowego, 5) produkcja skierowana na 
uzyskiwanie wiórów, 6) specyficzny sposób wykorzystywania 
techniki łuszczniowej, z jednej strony stosowanej w procesie 
przygotowywania i naprawy rdzeni, z drugiej zaś do wyko
rzystywania wyeksploatowanych rdzeni wiórowych, 7) margi
nalne znaczenie techniki odlupkowej, 8) konsekwentne uży
wanie twardego tłuka do produkcji odłupków, a miękkiego do 
oddzielania wiórów, 9) konsekwentna selekcja debitażu dla 
produkcji określonego rodzaju narzędzi.

Umiejscowienie przemysłu krzemiennego z Dąbków (da
towanego radiowęglowo na 4200-3300 p.n.e.) w obrębie po
działu kulturowego młodszej epoki kamienia na Pomorzu na
potyka na zasadnicze trudności, gdyż nie znajduje 
bezpośrednich analogii w żadnym z istniejących w tym czasie 
na tym terenie ugrupowań kulturowych, zarówno mezolitycz- 
nych, jak i neolitycznych (rozdział 3). Generalnie można go 
umieścić w ramach szeroko rozumianej tradycji postmaglemo- 
skiej.

Zdominowanie materiałów ceramicznych przez znaleziska 
nawiązujące bezpośrednio do ceramiki kultury Ertebplle na
suwa pytanie, czy Dąbki można traktować jako jedno ze 
stanowisk tej kultury. Gdyby posłużyć się wąską definicją 
kultury Ertebplle, identyfikowaną przez specyficzny typ wy
twórczości ceramicznej i krzemiennej, połączonej z gospodarką 
opartą o eksploatację strefy przybrzeżnej, to wówczas 
odpowiedź musi być negatywna.

Na Dąbki można jednakże też spojrzeć jako na część 
wspólnoty kulturowej istniejącej w IV tys. p.n.e., odznaczającej 
się następującymi cechami: 1) zamieszkiwanie w strefie przy-

4)rzeźnej, 21 gospodarka łowiecko-żbieracko-rybacka w po
wiązaniu z eksploatacją strefy brzeżnej i obszarów lądowych 
do niej przyległych, 3) stabilne osadnictwo, 4) produkcja lub 
używanie ceramiki. Do takiej wspólnoty, obejmującej swym 
zasięgiem wybrzeże Bałtyku i częściowo Morza Północnego, 
można włączyć zarówno znaleziska z Pomorza (np. Dąbki i 
Tanowo), jak i osadnictwo typu Swifterbant, Ertebólle, Eller- 
bek, Lietzow, czy kulturę Narwa.

Poza tymi cechami generalnymi, wyróżnikami takiej 
wspólnoty kulturowej, obraz jej części składowych -  grup, 
czy kultur -  jest niekiedy całkiem odmienny. Dotyczy to 
zwłaszcza krzemieniarstwa, które w każdym przypadku na
wiązuje do lokalnych społeczności mezolitycznych. Odmienny 
obraz archeologiczny powoduje, że tę wspólnotę trudno byłoby 
nazwać wspólnotą kulturową sensu stricto', raczej należałoby 
ją  uznać za rodzaj wspólnoty informacyjnej, gdzie głównym 
czynnikiem unifikującym odmienne tradycje kulturowe byłby 
szybki obieg informacji kulturowej wzdłuż wybrzeży morskich, 
stymulujący podobne zachowania kulturowe.

Społeczność z Dąbków, jako element takiej wspólnoty 
brzegowej, żyła w specyficznym kontekście kulturowym. Ko
niec V tysiąclecia i IV tys. p.n.e. były czasem rozprzestrze
nienia się na Niżu idei neolitycznej. Na Pomorze docierały 
grupy kultur wstęgowych, głównie późnowstęgowe, a ich po
jawienie się na obszarach zasadniczo mało sprzyjających 
wczesnemu rolnictwu wskazuje na przekształcenie ich gospo
darki w kierunku modelu bardziej elastycznego, lepiej przy
stosowanego do zmieniających się warunków ekologicznych. 
Ceramika kultur wstęgowych i kości zwierząt udomowionych, 
odkryte w Dąbkach sugerują, że ten typ gospodarki został 
przynajmniej częściowo zaakceptowany przez łowców-zbiera- 
czy, szczególnie tych bardziej osiadłych.

Z tej perspektywy Dąbki jawią się jako rezultat procesu 
neolityzacji Pomorza, i ogólnie Niżu Polskiego w czasie, gdy 
grupy wstęgowe rozpoczęły przenikać na obszary zajęte przez 
osadnictwo mezolityczne. Zasięg i intensywność neolityzacji 
były różne na różnych obszarach, w zależności od presji z 
jednej strony osadników neolitycznych i ich możliwości ada
ptacyjnych do nowego otoczenia, z drugiej zaś od wydajności 
lokalnych mezolitycznych systemów gospodarczych. Wiele da
nych przemawia za tym, że lokalna społeczność w Dąbkach 
działała sprawnie, a presja neolityczna nie była zbyt duża, 
dlatego nie było powodów do radykalnej zmiany sposobu 
życia. Przejęła ona jedynie te elementy, np. używanie ceramiki 
i wzbogacenie diety w mięso zwierząt hodowanych, dzięki 
którym system stawał się jeszcze bardziej skuteczny i stabilny.
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Pochodzenie i użytkowanie surowców kamiennych 
spoza Niżu Polskiego w neolicie i we wczesnej epoce brązu

na Kujawach

P io t r  C h a c h l ik o w s k i, J a n u sz  S k o c z y l a s

The origin and usage of stone raw material from outside the Polish Lowland in the Neolithic
and Early Bronze Age in Kuiavia

The article describes the present state of research into the stone material (non-flint) economy. Identification of imported materials 
involved petrographic studies by the microscope method of 15 artefacts selected from 2,494 stone products. Apart from widely 
employed local erratic stones the stone workers used materials of foreign origin for the production of tools. The source of the majority 
of imported stone material has been established; also, the material used for part of the artefacts studied has been related to their 
particular natural deposits. 13 different types of raw materials from outside the Polish Lowland were found. The outcrops where the 
analysed rocks had been extracted in the Neolithic and Early Bronze Age can be found in the Sudety Mountains (basalts, amphibolic 
schist), in Volhynia (basalts) and possibly in the region of northern Bohemia (diabases). The import of rock materials from their 
original deposits into the Kuiavian territory covered finished products as well as half-products and natural concretions. Research 
results of two artefacts made of Fennoscanian basalt have confirmed the phenomenon so far unknown in prehistory, that of basalt 
present in the erratic material having been used during the late Neolithic in the Kuiavian region. Among others, the material had 
been extracted by mining from stone pavements occurring in the moraine deposits.

Uwagi wstępne

Zastosowanie petrografii do badań zabytków kamien
nych, tj. wykonanych z niekrzemiennych surowców skal
nych uznaje się powszechnie za nader ważkie poznawczo 
przedsięwzięcie badawcze w studiach nad gospodarką 
surowcową w pradziejach społeczeństw międzyrzecza 
Odry i Wisły. Inicjatywa zrodzona w poznańskim śro
dowisku archeologicznym wykorzystania tej dziedziny 
nauki o przyrodzie dla potrzeb warsztatu badawczego 
prahistoryka, miała początkowo na celu poszerzenie tra
dycyjnego, czyli typologiczno-kartograficznego opisu 
znalezisk narzędzi z kamienia o charakterystykę gatun
ków skał użytych w przeszłości do ich produkcji.

Pierwsze, niezbyt liczne oznaczenia petrograficzne, 
które wykonał w końcu lat 30-tych naszego stulecia 
K. Smulikowski, dotyczyły znalezisk kamiennych z 
cmentarzyska kultury łużyckiej w Laskach, woj. kaliskie 
(W rzosek, Ć wirko-Godycki 1938: 613-631). Dopiero 
z inicjatywy J. Kostrzewskiego w początkach lat 50-tych 
zastosowano po raz pierwszy w polskiej prahistorii eks
pertyzy rodzaju surowca w odniesieniu do kamiennych 
narzędzi gładzonych z doby neolitu (Kostrzewska 1953: 
214-258; M aciejewski 1950: 88-94; Smoczyńska 1953:

1-84). Dzieje zastosowania petrografii w badaniach nad 
neolityczną wytwórczością kamieniarską u społeczności 
wczesnoneolitycznych tego obszaru wyczerpująco omó
wili Prinke i S koczylas (1980a: 14-25). Istotny postęp 
w studiach petroarcheologicznych wiąże się z wielolet
nimi badaniami nad neolitycznymi surowcami kamien
nymi w Polsce środkowo-zachodniej, autorstwa A. Prin- 
kego i J. Skoczylasa. Osiągnięte w tej dziedzinie wyniki 
wniosły ogromny zasób nieznanych dotąd informacji na 
temat wytwórczości kamieniarskiej społeczności kultur 
tej epoki na Niżu Polskim. Postęp ów ugruntowały naj
pełniej prace zmierzające do rozpoznania struktury su
rowcowej wśród bardziej charakterystycznych typologi
cznie, czy kulturowo form narzędzi i broni, rozpatrywanej 
pod kątem zróżnicowania asortymentu skał w zależności 
od rodzaju produktu finalnego, przynależności kulturo- 
wo-chronologicznej oraz regionu geograficznego (Prin
ke, Skoczylas 1978: 43-66; 1980a: 47-71; 1980c: 46-85; 
Skoczylas, Prinke 1979: 93-115, tam starsza literatura). 
Równocześnie autorzy tych badań podjęli się wyróżnienia 
w kamiennym materiale zabytkowym surowców obcego 
pochodzenia, nie występujących w polodowcowym ma
teriale eratycznym Niżu Polskiego, a także ustalenia miej
sca pochodzenia części z nich (MAJEROWiczi inni 1981:



4-8; prinke i inni 1984: 214-2I3TPrinke, Skoczylas 
1980b: 229-250). W szczególności analizy, mające na 
celu identyfikację niżowych znalezisk wyrobów z su
rowców importowanych i ich synchronizację z odpowia
dającymi im złożami naturalnego występowania były 
dominującym, jeśli nie wyłącznym, nurtem badań petro- 
archeologicznych ostatnich lat (Majerowicz, Prinke, 
Skoczylas 1987: 69-89; Majerowicz, Skoczylas, Wiś- 
lański 1987: 83-91; Wojciechowski 1988: 101-138).

Z początkiem lat osiemdziesiątych w Instytucie Pra
historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna
niu podjęto szerszy program badawczy, dotyczący go
spodarki surowcem kamiennym przez społeczności kultur 
neolitu i wczesnej epoki brązu na Kujawach. W odróż
nieniu od wcześniejszych badań A. Prinkego i J. Sko
czylasa, będących z konieczności rekonesansowym eta
pem studiów nad kamieniarstwem neolitycznym obszaru 
całej Polski środkowo-zachodniej, prace prowadzone w 
ramach tego programu dotyczą mezoregionu osadniczo- 
kulturowego, stosunkowo dobrze zbadanego pod wzglę
dem archeologicznym. W pracach tych ukazano nowe 
podejście w studiach nad pozyskiwaniem i użytkowaniem 
surowców skalnych wśród wczesnoagrarnych społe
czeństw Niżu, zarówno w aspekcie metodycznym, tj. 
założeń taksonomii źródeł oraz wskazania metod ich 
analizy, jak i konceptualnym formułowania uzasadnień 
eksplikacji różnorodnych i złożonych przejawów praktyk, 
zatem dotyczących kamieniarstwa. Podjęcie takich stu
diów w odniesieniu do Kujaw jest możliwe dzięki prze
prowadzeniu ukierunkowanych na ten problem, wielo
letnich badań terenowych. W rezultacie uzyskano bogate 
i różnorodne materiały źródłowe, poświadczające miej
scową obróbkę kamienia. Program badań kujawskich 
uwzględnia szeroki asortyment źródeł, poświadczających 
pełną gamę doświadczeń produkcyjnych kamieniarzy te
go obszaru w neolicie i wczesnej epoce brązu. Przedmiot 
tych badań stanowią więc nie tylko gotowe produkty 
ówczesnego kamieniarstwa, co było dotychczas prakty
kowane, lecz także naturalne konkrecje, odpady z pro
dukcji i formy niedokończone w różnym stadium za
awansowania obróbki. W znakomitej przewadze 
pochodzą one z eksploracji wykopaliskowej konkretnych 
punktów osadniczych, a nie, jak dotąd, będących w wię
kszości znaleziskami luźnymi, nie posiadającymi dobrze 
udokumentowanego kulturowo-chronologicznego i prze
strzennego kontekstu odkrycia. Źródła te są poddawane 
całościowej analizie z punktu widzenia sposobów uzy
skiwania i zróżnicowania gatunkowego materiału skal
nego, wykorzystywanego w produkcji kamieniarskiej, 
technik jego obróbki, rozmiarów i profilu funkcjonalnego 
tej wytwórczości, wreszcie preferencji w doborze surow
ców skalnych w zależności od wytwarzanych rodzajów 
narzędzi, a także organizacji zajęć kamieniarskich (Cha- 
chlikow ski 1989: 52-64; 1990b: 225-274; 1991a: 155- 
200; 1992: 167-186; 1994).

Założenia metodyczne zgłoszone w tym programie 
zmodyfikowały i rozbudowały stosowane dotychczas 
kryteria selekcji zabytków kamiennych dla celów analiz 
laboratoryjnych, służących identyfikacji znalezisk surow
ców importowanych (Chachlikowski 1990a: 424—426; 
1990b: 236-238, 245-246; 1991a: 165-166, 172-173). 
Zarysowano mianowicie nowe pole poznawcze dla stu
diów nad zjawiskami dalekosiężnych translokacji nie
których gatunków skał na Niż Polski. Dodatkową inno
wacją było uwzględnienie w tych badaniach uzasadnień 
procesualnych (historycznych) zaistnienia zjawiska im
portu na Kujawach (Niżu Polskim), tj. włączenie aspektu 
ogólnej koncepcji rozwoju kulturowego społeczności te
go regionu w neolicie i wczesnej epoce brązu. Najważ
niejsze z czynników wywołujących interregionalny obieg 
surowców kamiennych to migracje na Kujawy populacji 
z obszaru starych wysoczyzn oraz przejawy stosunkowo 
trwałego uczestnictwa miejscowej ludności w interregio- 
nalnych kontaktach i dalekosiężnej wymianie przedmio
towej. Źródłowe udokumentowanie wymienionych zja
wisk stanowią między innymi licznie rejestrowane 
przykłady przejmowania przez ówczesnych mieszkańców 
Kujaw wzorców południowej proweniencji w dziedzinie 
garncarstwa, czy też używanie przedmiotów importowa
nych wykonanych z krzemienia i miedzi.

Zaistniały zatem nowe możliwości poznawcze uza
sadniające niniejszy artykuł. Zamierzamy w nim 
przedstawić wyniki fragmentu wspomnianego programu 
badawczego nad kamieniarstwem społeczności neolity
cznych i wczesnobrązowych na Kujawach. Dotyczy on 
zagadnienia pochodzenia oraz asortymentu niekrzemien- 
nych surowców skalnych używanych przez ludność Ku
jaw w neolicie i we wczesnej epoce brązu. W oparciu 
o badania laboratoryjne surowca piętnastu wybranych 
wytworów wyróżniono trzynaście znalezisk z surowców, 
nie występujących w zasobie eratyków, zalegających Niż 
Polski. Wyniki tych badań doprowadziły do ustalenia 
obszaru pochodzenia większości surowców egzogennych, 
w oparciu o nie podjęto próbę synchronizacji niektórych 
rozpoznanych importów z konkretnymi złożami ich na
turalnego występowania. Poświadczono tym samym, sła
bo dotąd udokumentowane w odniesieniu do Kujaw, 
zjawisko przejmowania i używania surowców importo
wanych przez społeczności zamieszkujących ten region 
w pradziejach. Trzeba jednocześnie podkreślić, że inspi
rujące dla podjęcia stosownych badań były wyniki ogło
szonych do tej pory mikroskopowych analiz surowco
wych blisko stu narzędzi kamiennych z terenu Polski 
środkowo-zachodniej, głównie z Wielkopolski (MAJERO
WICZ i inni 1987: 4-8; Majerowicz, Prinke, Skoczylas 
1987: 69-85; Prinke, Skoczylas 1978: 56-59; 1980a: 
70, tabela 7; 1980b: 229-250; 1980c: 49-51, 79; Sko
czylas, Prinke 1979: 105-110; Wojciechowski 1988: 
101-138), a ostatnio z ziemi pyrzyckiej (Majerowicz, 
Skoczylas, W iślański 1987: 83-91) i Pomorza Gdań



skiego (P rin k e , S koczylas 1986: 267-268). W oparciu
0 nie ich autorzy dowiedli, że miejscowa ludność użyt
kowała nie tylko surowce eratyczne, lecz także importy 
skał niekamiennych z terenów ich złóż pierwotnych, 
położonych, ogólnie biorąc, na południe od Niżu Pol
skiego. Spośród części wyróżnionych w ten sposób su
rowców importowanych pewniej określono amfibolit, ba
zalt odmiany plagioklazowo-nefelinowej, serpentynit i 
zieleniec pochodzące ze złóż ich naturalnego występo
wania na Dolnym Śląsku (Sudety i Przedgórze Sudeckie) 
oraz bazalt odmiany bezoliwinowej z wychodni zlokali
zowanych w dorzeczu Horynia na Wołyniu. Ekspertyzy 
petrograficzne ośmiu narzędzi wykonanych z bazaltu 
bezoliwinowego z Wielkopolski pozwalają również przy
puszczać, że w neolicie miejsca eksploatacji niektórych 
znalezisk tej odmiany bazaltu występowały w Czechach
1 Słowacji (Majerowicz, Prinke, Skoczylas 1987: 85). 
Wszystkie te fakty czyniły w pełni zasadne domniemanie 
o zaistnieniu analogicznego zjawiska importu surowco
wego także w inwentarzach kamiennych społeczności 
kultur neolitycznych i wczesnobrązowych na Kujawach.

Założenia metodyczne identyfikacji 
surowców importowych

Do oznaczań petrograficznych metodą analizy mi
kroskopowej (płytek cienkich badanych w świetle prze
chodzącym) wydzielono piętnaście próbek surowcowych, 
co do których na podstawie obserwacji makroskopowych 
wysunięto przypuszczenie, że pochodzą z południa (z 
wyjątkiem eratyku pobranego z bruku kamiennego) i są 
bazaltami. Kryteria selekcji, na podstawie których zde
cydowano o włączeniu tych znalezisk do szczegółowych 
badań surowcowych wymagają szerszego objaśnienia.

Twierdzenie o zaistnieniu na Niżu importu surowco
wego jest wiarygodne tylko wtedy, gdy charakterystyka 
mineralogiczna i petrograficzna próbki surowca, z któ
rego wykonany był wyrób, wyklucza miejscowe pocho
dzenie badanej skały, tj. wywodzące się spośród lokal
nego materiału narzutowego -  eratyków fennoskańskich. 
W dalszej kolejności dopiero przeprowadzamy, o ile jest 
to możliwe, synchronizację próbki ze złożem jej natu
ralnego występowania. Punktem wyjścia dla wiarygodnej 
identyfikacji importu tj. rodzajów skał nieobecnych w 
zasobie lokalnych eratyków, a także dla wskazania ob
szarów występowania jego naturalnych złóż kamienio- 
nośnych, stanowić więc musi wykonanie odpowiednich 
analiz specjalistycznych, konkretnie petrograficznych, 
szerokiego asortymentu znalezisk. Opisują one nie tylko 
w stopniu wysoce dokładnym cechy skały, z której wy
konano w przeszłości zabytek, ale także, właśnie dzięki 
temu, mogą precyzyjnie wskazać miejsce jej pochodze
nia. Zastosowanie tego rodzaju analiz, nader pracochłon

nych i kosztownych dla wszystkich znalezisk kamiennych 
z Kujaw, nie pomijając odpadów z produkcji i form 
niedokończonych, nie byłoby jednak możliwe ze względu 
na dużą liczbę zabytków, którymi dysponujemy, a co za 
tym idzie także ogromne koszty wykonania. Realizacja 
takiego przedsięwzięcia nie jest też w pełni zasadna 
merytorycznie, co zamierzamy niżej wykazać. Wynika 
to z trzech powodów.

Po pierwsze, jest rzeczą oczywistą, że ze względu 
na uwarunkowania geologiczne Kujaw, w szerszym od
niesieniu Niżu Polskiego podstawowym zasobem surow
ców do wytworzenia narzędzi kamiennych były dla lud
ności kultur neolitycznych (podobnie jak innych epok) 
tego obszaru lokalnie występujące eratyki, pozyskiwane 
w drodze zbierania z powierzchni, lub też poprzez wy
dobywanie z wtórnych złóż postglacjalnych osadów mo
renowych, gdzie występują w postaci bruków kamien
nych. Eksploatacją eratyków fennoskańskich z bruku 
morenowego zajmowała się ludność kultury amfor ku
listych na stan. 13 w Goszczewie. Wykorzystywanie 
narzutniaków w wytwórczości kamieniarskiej w neolicie 
na Niżu Polskim było powszechne. Z ustaleń A. Prinkego 
i J. Skoczylasa wynika, że eratyki zaspokajały blisko 
95% popytu tutejszej ludności na surowiec do produkcji 
kamieniarskiej (Prinke, Skoczylas 1978: 49-50; 1980c: 
58-69; Skoczylas, Prinke 1979: 96-105). Wielkość 
udziału skał narzutowych w strukturze neolitycznych 
surowców kamiennych, którą określili wymienieni ba
dacze, jest i tak zbyt niska, ponieważ uwzględnia tylko 
oznaczenia petrograficzne niewielkiej grupy form narzę
dziowych, a mianowicie bardziej charakterystyczne kul
turowo formy z wyodrębnionym ostrzem, w mniejszym 
stopniu buławki i młoty. Przewaga surowców eratycz- 
nych w neolitycznej wytwórczości kamieniarskiej tego 
obszaru będzie jeszcze większa, gdy weźmiemy pod 
uwagę strukturę surowców wśród wszystkich rodzajów 
narzędzi, a więc również żaren i rozcieraczy oraz płyt 
szlifierskich, tłuków, gładzików, podkładek, które prze
cież należą do najliczniej rejestrowanych wyrobów w 
inwentarzach kultur tej epoki (Chachlikowski 1989: 
52-64; 1990b: 233-266; 1991aCl55-192; 1992: 167- 
186; 1994: 4 tab. 4). Wagi tych ustaleń dla zdefiniowania 
podstaw metodycznych identyfikacji surowców impor
towanych wśród produktów kamieniarstwa wczesnych 
społeczności Niżu Polski nie trzeba dalej uzasadniać.

Po drugie, nie ma dotąd jakichkolwiek podstaw 
źródłowych, świadczących o tym, że surowce importo
wane przeznaczone były do produkcji wszystkich rodza
jów narzędzi. Co więcej, nawet w obrębie wyrobów z 
wyodrębnionym ostrzem, gdzie do tej pory odnotowano 
ich wyłączną obecność, udział surowców wymagających 
importu był znikomy. Z kolei, jeżeli uwzględnimy, 
stwierdzoną w innym miejscu, ścisłą zależność pomiędzy 
rodzajem narzędzi a gatunkiem skały użytej do ich pro
dukcji (Chachlikowski 1989: tabela 20, 59-60; 1990b:



238, 26TTT991a: 166, 187; 1992: tabele 39-42, 183-184; 
C h achlikow ski 1994: tabela 4; P rinke , S koczylas 
1978: 51-54; 1980a: 54-61; 1980c: 60-67), to w pełni 
zasadny będzie wniosek przeciwstawny, zakładający mia
nowicie, że import nie obejmował wszystkich surowców 
dostępnych w wystąpieniach naturalnych złóż, lecz po
łożonych poza obszarem Niżu i był ograniczony do 
gatunków skał używanych do produkcji wąskiego asor
tymentu narzędzi, zwłaszcza form z wyodrębnionym 
ostrzem. W konkluzji stwierdzimy więc, że surowce 
importowane znalazły marginalne zastosowanie w pro
dukcji kamieniarskiej społeczności Niżu w neolicie i we 
wczesnej epoce brązu.

Po trzecie, z punktu widzenia aktualnej wiedzy na 
temat importu surowcowego w strefie Niżu, jak i ogólnej 
koncepcji rozwoju kulturowego społeczeństw neolitycz
nych na Kujawach, nie znajdujemy jednakowo głębokich 
uzasadnień historycznych, procesualnych, co do sugestii 
zaistnienia importu kamienia w przeciągu pełnego spe
ktrum chronologicznego i kulturowego młodszej epoki 
kamienia tego regionu. Na podstawie obecnego etapu 
badań, import surowca przedstawia się jako nierówno
miernie rejestrowany w inwentarzach kamiennych po
szczególnych jednostek kulturowych neolitu na Niżu Pol
ski, czy też reprezentujących różne etapy rozwoju nawet 
tylko jednej kultury. Dlatego prawdopodobieństwo wy
stąpienia znalezisk surowców importowanych w mate
riałach kamiennych na Niżu, a co za tym idzie również 
powodzenie rozpoznania importu, jest nieobojętne od 
przynależności kulturowej i chronologicznej zabytków 
wybranych do odpowiednich badań. Dobrą ilustracją dla 
powyższego twierdzenia jest fakt, że większe rozmiary 
importu surowców skalnych w strefie Niżu dokumentują 
inwentarze kamienne społeczności starszych kultur nad- 
dunajskich (MAJEROWiczi inni 1981: 4-8; M ajerow icz , 
P rinke , S koczylas 1987: 75, 80-81, 83-85; M ajero
w icz , S k oczylas , W iślański 1987: 83-91; P r in k e , S ko
czylas 1980a: tabela 7; 1980b: tabela 1, 243-249; S ko
czylas , P rinke  1979: 105-110), aniżeli materiały 
ludności kultury amfor kulistych. Z kolei obecność skał 
pochodzących spoza Niżu w obrębie inwentarzy tej ostat
niej wydaje się ograniczona do wąskiego odcinka czasu 
faz Ilb/IIIa—Ilia rozwoju tej kultury (C hachlikow ski 
1990b: 237-238, 245-246; 1991a: 165-166, 172-173; 
1992: 183 184). Podobnie wymownego przykładu nie
równomiernej w czasie recepcji surowców egzogennych 
dostarcza obserwacja użytkowania importu wśród ugru
powań kultury pucharów lejkowatych, u których wzmożony 
popyt na surowce wymagające importu datuje się na fazy 
IIIB-IIIC/IVB rozwoju tych kujawskich społeczności.

Z omówionych wyżej w wielkim skrócie powodów, 
przystępując do realizacji badań nad neolityczną i wczes- 
nobrązową gospodarką surowcami kamiennymi na Ku
jawach zgłoszono propozycję, aby poszukiwania importu 
w miejscowych inwentarzach oprzeć na makroskopo

wych oznaczeniach petrograficznych wszystkich źródeł, 
dotyczących kamieniarstwa, również nie branych dotąd 
pod uwagę, jak na przykład odpady z produkcji, czy 
formy niedokończone, selektywnie weryfikowanych -  w 
dalszej kolejności -  metodą analizy mikroskopowej (C h a 
chlikow ski 1990a: 424-426; 1990b: 236-237; 1991a: 
165). Do analiz laboratoryjnych, mających za zadanie 
rozpoznanie skał obcego pochodzenia wśród bogatych i 
różnorodnych źródeł łączonych z obróbką kamienia, oraz 
ich synchronizację z odpowiedającymi im obszarami na
turalnego występowania wybrane są więc tylko próbki 
surowców o charakterze hipotetycznych importów. Prze
słanek do wskazania gatunków skał domniemanego 
pochodzenia, spoza Niżu spośród ogółu określonych ma
kroskopowo znalezisk z kamienia, dostarczają w pier
wszej kolejności:

1. Ogólnie odnotowywany brak pewnych gatunków 
skał w niżowym zasobie eratyków, takich jak na przykład 
andezyt, nefryt, serpertynit, czy niektóre odmiany łupka 
i bazaltu.

2. Obserwacje wyraźnych dysproporcji występują
cych między intesywnością użytkowania określonych su
rowców do produkcji narzędzi bardziej charakterystycz
nych, jak na przykład toporów, motyk, ewentualnie 
siekier i płytek łuczniczych, a niską frekwencją odpo
wiednich gatunków skał w lokalnym materiale eratycz- 
nym, takich jak na przykład amfibolitu, w szczególności 
bazaltu, a także choć w mniejszym stopniu, diabazu i gabra.

3. Poszukiwania uzasadnień procesualnych, history
cznych, zaistnienia importu w tym regionie, rozpatrywa
nych w aspekcie ogólnej koncepcji rozwoju kulturowego 
miejscowej ludności kultur neolitu i wczesnej epoki brą
zu, jak na przykład migracji, czy też interregionalnych 
kontaktów i dalekosiężnej wymiany przedmiotowej. Sku
teczność przyjętego postępowania badawczego określa 
fakt, że makroskopowa identyfikacja surowców prowadzi 
do rozpoznania zasadniczo wszystkich gatunków skał 
(niekiedy nawet odmiany określonego gatunku), używa
nych przez ludność Niżu Polskiego w tym czasie. Oz
naczenia makroskopowe wytworów z kamienia umożli
wiają zatem wytypowanie zasadniczo wszystkich 
rodzajów skał, kwalifikowanych jako hipotetyczny im
port na podstawie danych geologicznych, tj. braku lub 
niskiej frekwencji wszystkich pewnych gatunków wśród 
eratyków. Równie istotnej przesłanki w rozpoznawaniu 
surowców przypuszczalnie obcego pochodzenia w bada
nych materiałach kamiennych dostarcza wiedza poza- 
źródłowa, nie brana pod uwagę w dotychczasowych stu
diach petroarcheologicznych obejmujących Niż Polski. 
Mamy tutaj na myśli wiedzę na temat szeroko rozumia
nego kontekstu uwarunkowań zewnęrznych genezy roz
woju kulturowego społeczności użytkującej hipotetyczny 
import, mogącą przysporzyć sugestii w odpowiedzi na 
pytanie na jakim etapie rozwoju ludności kultur wczes- 
noneolitycznych regionu zachodzi największe prawdopo



dobieństwo zaistnienia zjawiska przejmowania i używa
nia przez nią surowców egzogennych.

Weryfikację hipotetycznych importów przeprowa
dzono przede wszystkim wśród znalezisk z bazaltu. Su
gestie obcego pochodzenia tej skały uzasadniały wystar
czająco przesłanki geologiczne (Prinke, Skoczylas 
1978: tabela 2; 1980c: 46-49; Skoczylas, Prinke 1979: 
101-104) a także procesualne (Czerniak 1988: 55-79; 
Kosko 1988: 145-183). Słuszność takiego wyboru znaj
duje zarazem dodatkowe umotywowanie w świetle 
współczesnej wiedzy o genezie rozwoju zjawiska importu 
surowcowego wśród wczesnorolniczych społeczności Ni
żu (Chachlikowski 1990b: 245, ryc. 14, 16, 19 tabela 
2; 1991a: 172-173, ryc. 14, 16, 19 tabela 2; 1992: tabele 
39^42; Majerowicz, Prinke, Skoczylas 1987: 82-85; 
Majerowicz, Skoczylas, W iślański 1987: 89-90, Prin
ke, Skoczylas 1978: tabela 3, 56-58; 1980a tabela 2; 
1980b tabela 1, 248-249; 1980c: tabele 1, 3, 49-50, 
52-67; Skoczylas, Prinke 1979: 101-109).

Nie bez znaczenia dla wyboru bazaltu pozostawał 
również fakt, że skała ta przewyższa swymi własnościami 
technicznymi i fizycznymi większość skał niekrzemien- 
nych wśród eratyków, przez co była bezspornie tworzy
wem wysoce poszukiwanym. W opinii autorów dotych
czasowych studiów petroarcheologicznych bazalt 
„posiada wszystkie [...] zalety, dzięki którym spośród 
wszystkich skał używanyeh w neolicie Niżu Polskiego 
do wyrobu narzędzi jest on najbardziej zbliżony do ide
alnego, wzorcowego surowca” (Prinke, Skoczylas 
1980b: 248). O atrakcyjności bazaltu decydować mogły 
zatem wysokiej jakości cechy charakterystyczne tej skały, 
spełniające wymogi stawiane surowcom zarówno przez 
wytwórcę w trakcie obróbki, jak też przez użytkownika 
podczas pracy. Z punktu widzenia rozważań natury pra
historycznej ważne jest również i to, że w opinii geo
logów łatwo można określić miejsce naturalnego wystę
powania bazaltu (Majerowicz, Prinke, Skoczylas 
1987: 84; Prinke, Skoczylas 1978: 56-58; 1980b: 245- 
247; 1980c: 50; Skoczylas, Prinke 1979: 105-109).

Wprawdzie na etapie ekspertyz makroskopowych roz
poznano także inne gatunki skał w stopniu nie mniejszym, 
niż bazalt spełniające warunki, na podstawie których 
można by wnioskować o ich pochodzeniu spoza Niżu, 
to jednak w badanym zbiorze, za wyjątkiem amfibolitu 
i łupku amfibolowego, stwierdzono je u niewielkiej licz
by zabytków z andezytu, aplitu, zieleńca i serpentynitu 
przy tym reprezentowane były one przez pojedyncze 
okazy. Ponadto niedostateczny stan rozpoznania geolo
gicznego surowców skalnych, zalegających Niż Polski 
nasuwa wątpliwości co do braku, lub niewielkiej liczeb
ności niektórych z wymienionych gatunków, na przykład 
andezytu, leptytu, zieleńca, w lokalnym zasobie eratyków.

Dane geologiczne wykorzystywane dotychczas dla 
charakterystyki ilościowej i jakościowej składu gatunko
wego eratyków zalegających na Niżu Polskim (Prinke,

Skoczylas 1978: tabela 2; 1980c: tabela 1; Skoczylas, 
Prinke 1979: tabela 1) nie odzwierciedlają reprezentatyw
nej struktury rozpatrywanego zasobu surowców. Główną 
tego przyczyną jest fakt, że dotychczasowe badania geo
logiczne obejmowały tylko niewielką część głazów narzu
towych, tzw. przewodnich, przy tym wyselekcjonowanych 
pod kątem ustalenia kierunków ruchu lądolodu skandyna
wskiego, czy zasięgów kolejnych zlodowaceń. Wskazać 
trzeba także na niezgodności w ocenie struktury surow
cowej materiału fennoskańskiego spotykane w poszcze
gólnych opracowaniach specjalistycznych, w zależności 
od uwzględnionych klas wielkości eratyków. Większość 
z nich opiera się na badaniu narzutniaków bardzo małych, 
na przykład średnicy 2,0-2,5 mm czy 1,0-10,0 cm, bądź 
bardzo dużych, na przykład średnicy powyżej 5,0 m, 
dlatego nieprzydatnych dla rozważań nad frekwencją i 
zróżnicowaniem asortymentowym dostępnych surowców 
skalnych. Na użytek archeologii badania takie winny 
uwzględniać frakcje, nadające się do wytworzenia do
wolnej formy narzędzia, a więc o średnicy od co namniej 
10,0-30,0 cm do około 50,0 cm.

Przyjęto także założenie, że wstępny etap szczegó
łowych analiz laboratoryjnych winien obejmować, na ile 
to możliwe, liczebne serie jednakowych gatunkowo su
rowców skalnych sklasyfikowanych jako hipotetyczny 
import. Dlatego pozostałe rodzaje skał, wydzielone do 
tej grupy surowców i podobnie stosunkowo licznie wy
stępujące wśród znalezisk kamiennych z Kujaw, tj. am- 
fibolit i łupek amfibolowy, uwzględnia kolejny etap ana
liz mikroskopowych.

Pierwszą serię 15 zabytków kamiennych z bazaltu, 
z których pobrano próbki do weryfikacyjnych badań 
mikroskopowych wydzielono spośród 30 znalezisk tej 
skały, używanych przez kujawskie społeczności neolitu 
i wczesnej epoki brązu. Stanowiły one 1,20% z liczby 
2494 wyrobów posiadających makroskopowe określenia 
rodzaju surowca według stanu badań z końca 1990 roku.

Charakterystyka zabytków kamiennych 
poddanych analizie petrograficznej

Charakterystyka źródeł uwzględnia informacje doty
czące sposobu pozyskania zabytku, jego lokalizacji oraz 
klasyfikacji w aspektach morfologiczno-typologicznym, 
chronologiczno-kulturowym i surowcowym. Ogół tych 
danych zawiera tabela 1, rozmieszczenie zabytków zba
danych pod mikroskopem przedstawiono na ryc. 1.

Spośród 15 wytworów kamiennych wydzielonych do 
ekspertyzy petrograficznej, 9 pochodzi z systematycz
nych badań wykopaliskowych ośmiu osiedli neolitycz
nych, dwa znaleziono podczas inwentaryzacji materiału 
powierzchniowego dwóch stanowisk, dwa odkryto na 
powierzchni dwóch innych stanowisk, dalsze dwa to tzw.



Ryc. 1. Rozmieszczenie na Kujawach zabytków kamiennych poddanych analizie mikroskopowej (rys. J. Sawicka) 
a -  lokalizacja zabytków, b -  granica obszaru objętego opracowaniem 

1-2 -  Dąbrowa Biskupia, 3 -  Łącko, 4 -  Łojewo, 5 -  Przybyslaw, 6 -  Stanomin, 7-9 -  Tarkowo, 10-12 -  Goszczewo, 13 -  Opatowice,
14 -  Przybranowo, 15 -  Przybranówek

Numery miejscowości odpowiadają numerom w katalogu zabytków, w tabeli 1 i na mapie ryc. 7

znaleziska luźne; ich lokalizacji w terenie dokonano na 
podstawie wywiadu z właścicielem pola. Uzyskane tą drogą 
informacje pozwoliły na stosunkowo precyzyjne wskazanie 
miejsca odkrycia jednego z nich, które zidentyfikowano ze 
stanowiskiem 1 w Przybysławiu (W iślański 1966: 145— 
146). Choć nie ustalono podobnie dokładnie miejsca zna
lezienia drugiego zabytku, z Dąbrowy Biskupiej, to jednak 
dość pewnie można je wiązać ze zwartym kompleksem 
stanowisk z późnego i schyłkowego neolitu, głównie kultury 
pucharów lejkowatych, w mniejszym stopniu kultury amfor 
kulistych, usytuowanych w obrębie wąskiego pasa eolicz- 
nych piasków pokrywowych na krawędzi Doliny Parchań- 
skiej, w północnej części gruntów tej miejscowości. Wię
kszość analizowanych znalezisk posiada więc dobrze 
udokumentowany kontekst archeologiczny miejsca od
krycia. Posłużył on za podstawę do względnie precyzyj
nej klasyfikacji kulturowo-chronologicznej 12 okazów. 
W przypadku zaszeregowania pozostałych egzemplarzy 
(tabela 1 pozycje 2, 3, 5) brano pod uwagę przynależność 
kulturową i chronologiczną konkretnego typu wytworu, 
którą identyfikowano na podstawie cech morfologiczno- 
typologicznych. Jednak szczególnie pomocne dla iden
tyfikacji okazały się informacje na temat kontekstu kul
turowego najbliższego otoczenia lokalizacji znaleziska.

W zakresie systematyki typologicznej wytworów bar
dziej charkterystycznych kulturowo wykorzystano po
wszechnie przyjęte schematy klasyfikacji poszczególnych 
rodzajów neolitycznych narzędzi kamiennych (B randt  
1967; C zerniak  1980; V encl 1960). Cechy techno-mor- 
fologiczne znalezisk sklasyfikowano w oparciu o szcze
gółowy rejestr założeń systematyki źródeł, dotychczących 
kamieniarstwa, wypracowany i uzasadniony we wcześ
niejszych pracach (C hachlikow ski 1989: 53-58; 1990b: 
229-233; 1991a: 159-162). Również w przypadku opisu 
cech, kształtu i wymiarów zabytków uwzględniono 
wcześniejsze propozycje (Sz m y t , C zebreszuk  1985: 
136-138), tak w zakresie definicji rzutu, przekroju i pła
szczyzn wyrobu, jak i mierzenia odnośnych cech. W ni
niejszym opracowaniu dokonano natomiast pewnych uzu
pełnień, czy też uszczegółowień niektórych z nich; 
uwzględniono na przykład nie brane wcześniej pod uwagę 
obserwacje, dotyczące ukształtowania ostrza wytworu 
w przekroju poprzecznym.

Analizowany zbiór jest niejednolity pod względem 
techniczno-typologicznym, jak i chronologiczno-kulturo- 
wym (tabela 1). Z wytwórczością kamieniarską społecz
ności z kręgu kultur naddunajskich związano dwa wytwory, 
topór i motykę. W osadach ludności kultury pucharów



lejkowatych z fazy lllc  zarejestrowano cztery wytwory: 
trzy odpady z produkcji i półwytwór siekiery. Z badań 
osiedli ludności kultury amfor kulistych z faz Ilb/IIIa i Ilia 
pochodzą cztery zabytki: surowiak, dwa półwytwory siekier 
i siekiera. Również z działalnością kamieniarzy tej kultury 
wiązać można z dużym prawdopodobieństwem niedokoń
czoną siekierę ze stanowiska 49 w Stanominie. Dwa dalsze 
narzędzia, ciosło i siekierę, ogólnie zaklasyfikowano do 
form używanych przez społeczności późnego neolitu, bez 
możliwości sprecyzowania ich przynależności kulturowej. 
Pojedynczy odpad z produkcji należy do inwentarza spo
łeczności z przełomu epok neolitu i brązu.

W prezentacji szczegółowych charakterystyk zabyt
ków kamiennych zastosowano wzajemnie się uzupełnia
jące środki przekazu informacji w formie tabeli, opisu, 
rycin, fotografii i map. W tabeli 1 zawarto podstawowe 
informacje o znalezisku, tj. jego lokalizację, sposób po
zyskania, zaszeregowanie teehnologiczno-formalne i stan 
zachowania, przynależność kulturowo-chronologiczną 
oraz dane surowcowe i metryczne. Zamieszczony dalej 
opis uzupełnia i uszczegółowia zawarte w tej tabeli in
formacje o zabytku w aspektach morfologii, klasyfikacji 
typologicznej i kulturowo-chronologicznej oraz chara
kterystyki mineralogicznej i petrograficznej surowca, z 
którego był on wykonany. Ryciny zawierają wybór za
bytków typowych pod względem kulturowo-chronologi- 
cznym, stanu zachowania i sposobu obróbki form nie
dokończonych, a także zachowania, czy używania 
wytworów finalnych. Rejestru cech wynikających z ob
serwacji sposobów obróbki surowców skalnych, a także 
używania gotowych wyrobów dokonano drogą pełnego 
odwzorowania cech morfotechnicznych przedmiotu. Re
zultat ten osiągnięto dzięki zastosowaniu ujednoliconego 
sposobu dokumentacji faktury powierzchni okazów: sta
nu jej zachowania, śladów techniki obróbki i używania. 
Fotografie ilustrują przykłady obrazów mikroskopowych 
surowców, reprezentujących gatuki skał pochodzenia era- 
tycznego, sudeckiego i wołyńskiego. Pierwsza mapa 
(ryc. 1) przedstawia lokalizację wszystkich wytworów z 
kamienia zbadanych pod mikroskopem z terenu kuja
wskiego mezoregionu osadniczo-kulturowego. Na dal
szych mapach (ryc. 7-8) pokazano rozmieszczenie zna
lezisk z surowców importowanych ze wskazaniem 
rejonów odpowiadających im złóż naturalnego występo
wania oraz kierunku ich napływu na obszar Kujaw.

Przyjęto zasadę wspólnej sygnatury porządkowej za
bytku: numer katalogu opisowego jest taki sam, jak w 
tabeli 1 i na mapach.

Katalog zabytków

Skróty nazw kultur stosowane w tekście oraz w tabelach 1 i 2

KAK -  kultura amfor kulistych
KCSZ -  kultura ceramiki sznurowej
KCW -  kultura ceramiki wstęgowej

KCWK -  kultura ceramiki wstęgowej kłutej 
KCWR -  kultura ceramika wstęgowej rytej 
KI -  kultura iwieńska 
KPL -  kultura pucharów lejkowatych

1. DĄBROWA BISKUPIA, gm. Dąbrowa Biskupia, stan. 
21, ar 165 D, obiekt 103. Odłupek korowy.

Cechy morfologiczno-metryczne i wagowe: Tabela 1.
Płaszczyzna wierzchnia jest całkowicie naturalna, płasz

czyzna negatywowa jest ukształtowana nieregularnie.
Klasyfikacja kulturowo-chronologiczną: Zabytek wystąpił 

w obiekcie grupy mątewskiej KPL z fazy IIIc. Datowanie 
radiowęglowe osady: Gd-2289: 2450 ± 140 bc (Chachlikowski 
199Ib: 70).

Zbiory: Zakład Prahistorii Polski Instytutu Prahistorii Uni
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej: ZPP 
IP UAM), nr inwentarza A-18 689.

Opis petrograficzny. Makroskopowo jest to skała barwy 
szarobrązowej, o strukturze afanitowej z fenokryształami wiel
kości 1-8 mm; jest średniozwięzła. Pod mikroskopem wyka
zuje strukturę porfirowatą, ofitową i poikilitową. Głównym 
składnikiem skały są płagioklazy z szeregu labrador-bytownit, 
posiadające zróżnicowaną wielkość. Duże tworzą idiomorfi- 
czne tabliczki długości 1,0-8,0 mm i szerokości 0,5 mm. Są 
one bliźniaczone według prawa albitowego i karlsbadzko-albi- 
towego i zawierają liczne żyłki wodorotlenków żelaza. Po
między plagioklazami występują ziarna jednoskośnego piro- 
ksenu z grupy augitu bazaltowego — augitu tytanowego, z 
których część jest całkowicie zmieniona w nieprzezroczyste 
związki żelaza. Spotyka się nieliczne skupienia ciemnobrunat
nej substancji, prawdopodobnie iddyngsytu. Ilościowy skład 
mineralny w % objętościowych przedstawia się następująco: 
płagioklaz -  43,6%, minerały nieprzezroczyste -  30,0%, augit 
-  19,4%, iddyngsyt -  7,4%. Jest to skała typu diabazu.

2. DĄBROWA BISKUPIA, gm. Dąbrowa Biskupia. Kom
pleks stanowisk około 500 m na północ od wsi. Ostrze siekiery 
(ryc. 3: 4).

Cechy morfologiczno-metryczne i wagowe: Tabela 1.
W rzucie poziomym kształt zachowanych ścianek bocznych 

(brak obucha) jest lekko wypukły z nieznaczną asymetrią jednej 
płaszczyzn. W rzucie bocznym kształt wydłużonego owalu o 
podobnie uformowanych płaszczyznach frontalnych, niesymetry
cznie zwężających się ku ostrzu. Ostrze łukowate. Na obu bokach 
zachowane fragmenty grani. W przekroju poprzecznym nieregu
larnie owalny o płaszczyznach frontowych i bocznych wypukłych 
z zaznaczonymi graniami i zasadniczo prostej linii ostrza. Na 
całej powierzchni występują liczne ślady zniszczeń w postaci 
płytkich zbić i nieco większych negatywów odprysków, za
chowane jej fragmenty są silnie wygładzone.

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczną: Analizowane
ostrze jest pozbawione cech bardziej diagnostycznych kultu
rowo, czy chronologicznie. Zważywszy na kontekst archeo
logiczny lokalizacji znaleziska, zabytek łączyć można ogólnie 
z okresem późnego-schyłkowego neolitu.

Zbiory: ZPP IP UAM, nr inwentarza A -10 870/7.
Opis petrograficzny: Makroskopowo jest to skała barwy 

beżowej o strukturze afanitowej, teksturze zbitej, bezładnej. 
Pod mikroskopem widoczna jest struktura afirowa z apointer- 
granularnym ciastem skalnym. Składa się z silnie przeobrażo
nych plagioklazów, piroksenów, magnetytu o obfitej mezosta- 
zis. Płagioklazy wykształcone są w formie idiomorficznych



Ryc. 2. Zabytki kamienne (wybór) poddane analizie metodą mikroskopową (rys. P. Chachlikowski)
1 -  Goszczewo nr kat. 11, 2 -  Goszczewo nr kat. 10, 3 -  Przybysław nr kat. 5, 4 -  Stanomin nr kat. 6, 5 -  Tarkowo nr kat. 8

Legenda do rycin 2 i 3
a -  powierzchnia naturalna, b -  powierzchnia negatywowa, c -  ślady zbić, d -  ślady wstępnego szlifowania, tzw. zdzierania, e -  ślady gła

dzenia

listewek, długości 0,05-0,10 mm i szerokości 0,01-0,02 mm. 
Są one silnie zesaussurytyzowane. We wnętrzu występują ziar
na epidotu i drobne łuseczki serycytu. Plagioklazy zawierają 
20% anortytu (oligoklazu). Zawartość plagioklazów wynosi 
około 35%.

Pirokseny występują w formie reliktowych ziarn otoczo
nych niezidentyfikowanym agregatem wtórnych minerałów. 
Wykazują one cechy optyczne augitu bazaltowego, występują 
pomiędzy bezładnie rozrzuconymi listewkami plagiokiazów. 
Zakątki między plagioklazami wypełnia również bladobrunatna 
mezostazis, złożona z grudek epidotu i silnie zmętnialych, 
niezidentyfikowanych minerałów salicznych, jak też chlorytów.

Zawartość tej mezostazis wynosi około 35%. W cieście skal
nym występują też skupienia antygorytu i liczne ziarna mag
netytu. Skała ta jest metabazaltem, silnie przeobrażonym ba
zaltem plagioklazowo-piroksenowym.

3. ŁĄCKO, gm. Pakość, stan. 20, znalezisko odosobnione 
z powierzchni. Topór (ryc. 3: 3).

Cechy morfologiczno-metryczne i wagowe: Tabela 1.
W rzucie poziomym kształt czworoboczny z dwoma bo

kami wypukłymi i dwoma prostymi (w tym obuch) z wyraźną 
asymetrią płaszczyzn bocznych powyżej otworu, zaś poniżej 
symetrycznie opadających ku ostrzu. W rzucie bocznym kształt 
czworoboczny o lekko wypukłych płaszczyznach frontowych



poniżej ostrza, skośnym, lekko łukowatym ostrzu i podobnie, 
choć w nieco mniejszym stopniu uformowanym obuchu. W 
przekroju poprzecznym czworoboczny z nieznacznie zazna
czoną wypukłością płaszczyzn bocznych i jednej frontowej, 
wyraźnie zaokrąglonych graniach i prostej linii ostrza. Otwór 
umieszczony lekko asymetrycznie, równoległy do ostrza, w 
przekroju stożkowaty, powierzchnia o różnym stopniu dopra
cowania. Powierzchnie mniej intensywnie zagładzone, gdzie 
widoczne są jeszcze ślady tzw. zdzierania, występują na obu 
płaszczyznach frontowych wokół i za partią przyotworową, 
silnie wygładzone są natomiast boki poniżej otworu i ostrze. 
Powyżej otworu i na obuchu zachowane powierzchnie korowe, 
co sugeruje, że posłużono się bryłą surowiaka naturalnie do
pasowaną, kształtem i rozmiarami, do zaplanowanej przez 
wytwórcę formy narzędzia.

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna: Forma sklasyfiko
wana przez K.H. Brandta jako typ 5 narzędzi kamiennych 
społeczeństw kultur cyklu wstęgowego (Brandt 1967: 11-12). 
W ujęciu L. Czerniaka sklasyfikowana do grupy toporów typu 
1 z otworem stożkowatym (Czerniak 1980: 82). W odniesieniu 
do chronologii analizowanego typu topora przyjmuje się po
wszechnie późną metrykę wśród narzędzi klasycznie wstęgo
wych, a mianowicie łączy się go z horyzontem późnych faz 
kultury ceramiki wstęgowej kłutej (KCWK). Na podstawie 
ustaleń A. Kośki przyjmujemy, że w obrębie tego typu formy 
z otworem stożkowatym stanowią starszą odmianę.

Zbiory. ZPP IP UAM, nr inwentarza 1-171.
Opis petrograficzny: Makroskopowo jest to skała o barwie 

ciemnoszarej, drobnokrystaliczna o teksturze zbitej, bardzo 
twarda i zwięzła. W obrazie mikroskopowym uwidacznia się 
jej struktura granonematoblastyczna i heteroblastyczna. Mi- 
krotekstufa skały jest bezładna, lokalnie zaznacza się ukierun
kowanie minerałów słupkowych. Skała składa się z hornblendy, 
kwarcu, tytanitu i niewielkiej ilości dystenu oraz minerałów 
nieprzezroczystych. Jej główny składnik, homblenda, wy
kształcony jest w formie pręcików o długości 0,05-0,20 mm. 
Sporadycznie występują formy pryzmatyczne (wielkości 0,10- 
0,50 mm) oraz porfiroblasty (wielkości 0,5-1,0 mm) poikili- 
towo przerastające się kwarcem. Barwa hornblendy jest zielona, 
wykazuje pleochronizm w odcieniach bladozielonym, zielonym 
i bladożóltym. Granoblasty kwarcu mają wielkość 0,05-0,20 
mm, tworzą charakterystyczną mozaikę izometrycznych osob
ników, wygaszają w sposób prosty. Ich rozmieszczenie w skale 
jest bardzo nierównomierne. Spotyka się skupienia kilkunastu 
blastów kwarcu, czasami miejsca wyłącznie zbudowane z am- 
fibolu. Osobliwością tej .»skały są nagromadzenia granoblastów 
kwarcu, współwystępujące z nielicznymi słupkami hornblendy, 
ziarnami plagioklazów i kalcytem. Charakterystycznym mine
rałem jest tytanit. Występuje on w formie zaokrąglonych ziam 
wielkości 0,02-0,05 mm, układających się niekiedy smugowo. 
Ilościowy skład analizowanej skały przedstawia się następu
jąco: homblenda -  81,1%, kwarc -  18,1%, tytanit -  0,79%. 
Skała jest łupkiem amfibolowym, homblendowym.

4. ŁOJEWO, gm. Inowrocław, stan. 35, ar 30C, obiekt 
21b. Fragment radlicy.

Cechy morfologiczno-metryczne i wagowe: Tabela 1.
Stopień zniszczenia wytworu w bardzo poważnym stopniu 

zuboża charakterystykę cech morfo-technicznych. Możemy 
stwierdzić jedynie, że była to forma o nieznacznie zaokrąglo
nym obuchu i lekko wypukłej, opadającej ku ostrzu 
płaszczyźnie bocznej w rzucie poziomym, podobnie ukształ

towanym obuchu i prostych płaszczyznach frontowych w rzucie 
bocznym oraz zdecydowanie płasko-wypukła w przekroju po
przecznym. Cała powierzchnia silnie wygładzona (wypolero
wana).

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna: Zabytek zlokalizo
wano w jamie zawierającej ceramikę kultury ceramiki wstęgowej 
rytej (KCWR), typową dla fazy nutowej, bez domieszki materiału 
innych kultur. W schemacie typologicznym narzędzi kamiennych 
społeczności cyklu wstęgowego analizowany fragment można 
zaklasyfikować do wysokich kopyt szewskich odmiany bezotwo- 
rowej, czyli do typu la (Brandt 1967: 9-10). Według L. 
Czerniaka (1980: 81) reprezentuje on formę w przekroju 
średniowysoką. Identyfikacja kulturowa i chronologiczna ana
lizowanego wytworu, oparta na analizie ceramiki, potwierdza 
wcześniejsze ustalenia S. Vencla (1960: 24-25; 1975: 53) i 
L. Czerniaka (1980: 82), według których analogiczne w prze
kroju radlice bez otworu łączą się tylko z zespołami KCWR.

Zbiory: ZPP IP UAM, nr inwentarza 1-2 186.
Opis petrograficzny: Jest to skała barwy szarobeżowej, 

afanitowa, średnio zwięzła, posiada strukturę mikroporfirową 
z mikroaleurytowym ciastem skalnym. Fenokryształy są nie
zbyt liczne, reprezentowane są przez glomerofirowe skupienia 
augitu tytanowego wielkości 0,50 mm oraz pojedyncze kry
ształy tego minerału. Stwierdzono też nieliczne fenokryształy 
oliwinu o wielkości 0,2-0,3 mm.

Dominującym składnikiem ciasta skalnego jest augit tyta
nowy o barwie blado-brunatnofioletowej. Wykształcony jest 
on w formie idiomorficznych słupków oraz ziam wielkości 
0,02-0,1 mm. Kryształy augitu często wykazują budowę kle
psydrową i pasową, obserwuje się krzyżowe zrosty bliźniacze.

Składniki maficzne skały reprezentują magnetyt, tworzący 
idiomorficzne kryształy wielkości 0,01-0,05 mm oraz kryształy 
oliwinów wielkości 0,05-0,1 mm. Oli win z reguły jest świeży, 
sporadycznie spotyka się czerwonobrunatne pseudomorfozy 
iddyngsytu po tych minerałach. Pomiędzy minerałami ciemny
mi występują minerały saliczne, reprezentowane przez plagio- 
klazy, nefelin oraz bezbarwne, świeże szkliwo wulkaniczne. 
Plagioklaz wykształcony jest w formie cienkich listewek, dłu
gości 0,10 mm, zbliźniaczonych albitowo. Mają one postrzę
pione końcówki, wykazują skład labradoru. Niefelin tworzy 
ksenomorficzne ziarna, trudno wyodrębniające się ze szkliwa 
wulkanicznego.

Pomiędzy ziarnami piroksenów spotyka się skupienia kal- 
cytu, a w obrębie składników są liczne cienkie słupki apatytu. 
W skałę stwierdzono epikserolit obtomionego kwarcu, obroś
nięty promieniście ułożonymi słupkami augitu tytanowego. 
Ilościowy skład mineralny w procentach objętościowych: augit 
tytanowy -  52,0%, magnetyt -  13,8%, labrador -  12, 896%, 
szkliwo wulkaniczne -  8,0%, nefelin -  7,4%, oliwin -  5,2%, 
kalcyt -  1,2%, iddyngsyt -  0,4%. Skalę ze względu na dużą 
ilość składników maficznych, można określić jako ankaratryt.

5. PRZYBYSŁAW, gm, Dąbrowa Biskupia, stan. 1. Ostrze 
siekiery (ryc. 2: 3).

Cechy morfologiczno-metryczne i wagowe: Tabela 1.
W rzucie poziomym zachowane boki są lekko wypukłe, 

zbiegające się ku ostrzu z ledwo dostrzegalną asymetrią. W 
rzucie bocznym podobnie ukształtowane płaszczyzny frontowe 
i lekko łukowate, pozbawione symetrii ostrze. W przekroju 
poprzecznym kształt czworoboczny z nieznacznie zaokrąglo
nymi krawędziami i prostej, lekko opadajcej ku graniom jednej 
z płaszczyzn frontowych (na odcinku około 2 cm) linii ostrza.



Na jednej z płaszczyzn bocznych i jednej frontowej widoczne 
ślady zniszczeń, powierzchnie zachowane są gładzone.

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna: Cechy morfologi
czne i typologiczne wytworu, a zwłaszcza stan zachowania 
(brak obucha), nie dają podstaw do kwalifikacji. Na podstawie 
archeologicznego kontekstu miejsca odkrycia zabytku można 
jedynie przypuszczać, że używała go grupa KPL lub KAK z 
późnego, łub schyłkowego neolitu.

Zbiory. ZPP EP UAM, nr inwentarza A-10 889/1.
Opis petrograficzny: Makroskopowo jest to skała o barwie 

stalowoszarej, afanitowa o teksturze zbitej, masywnej. Wyka
zuje dużą zwięzłość. Widoczne są fenokryształy w formie 
białych tabliczek o wielkości 2,0-5,0 i 1,0 mm. Pod mikro
skopem uwidacznia się złożona struktura typu porfirowego. 
Podstawowym typem struktury jest jednak struktura poikilito- 
wa. Charakteryzuje się ona obecnością dużych, ksenomorficznych 
kryształów piroksenu wielkości 0,8-0,3 mm, które zamykają 
bezładnie umieszczone, mniejsze od piroksenów, listewki pla- 
gioklazów, Zaznacza się również struktura apointersertalna. 
Cechuje się ona występowaniem bezładnie ułożonych listewek 
plagioklazów, pomiędzy którymi występują produkty przeob
rażenia szkliwa. Tekstura skały jest zbita (ryc. 4: 1).

Fenokryształy występują w postaci skupień tabliczek la
bradoru o wielkości 0,8-0,3 mm. Labrador jest świeży, jedynie 
w obrębie niektórych jego kryształów widoczne są drobne 
skupienia illitu. Głównym składnikiem ciasta skalnego są la
bradory i plagioklazy. Te ostatnie wykształcone są w formie 
listewek długości 0,10-0,20 mm i szerokości 0,02-0,04 mm. 
Zawierają one 65% anortytu (labradora), są zbliźniaczone we
dług prawa albitowego i karlsbadzko-albitowego. Piroksen wy
kształcony jest w formie ksenomorficznych kryształów. Fiole- 
towobrunatna barwa i kąt z/y = 44, wskazują, że jest to augit 
tytanowy. Oliwiny występują w 17,0%, mają z reguły pokrój 
idiomorficzny, często jednakże zmieniony przez procesy wtór
ne. Nie stwierdzono obecności świeżych oliwinów. Spotykane 
pseudomorfozy po oliwinach wielkości 0,05-0,10 mm wska
zują, że przeszły one skomplikowany proces przeobrażenia. 
W pseudomorfozach po oliwinach stwierdzono między innymi 
hornblendę, chryzotyl, antygoryt, aktynolit, iddyngsyt magne
tyt. Minerały te występują w obrębie tego samego kryształu.

W interstycjach pomiędzy kryształami plagioklazu wystę
pują promieniste i wachlarzowe agregaty drobnołuseczkowa- 
tego minerału o barwie żółtozielonej. Prawdopodobnie jest to 
dellesyt powstały w miejsce szkliwa wulkanicznego. W inter
stycjach między plagioklazami stwierdzono także agregat ura- 
litowo-chlorytowo-epidotowy z leukoksenem i getytem. Agre
gat ten powstał w wyniku przeobrażenia części piroksenów. 
Skład mineralny skały uzupełniają idiomorficzne kryształy 
magnetytu, wielkości 0,02-0,15 mm. Skład mineralny przed
stawia się następująco: labrador -  55,1%, pseudomorfozy po 
oliwinie 17,0%, augit tytanowy -  14,8%, magnetyt -  6,4%, 
agregat uralitowochiorytowo-epidotowy -  4,8%, dellesyt -  
2,1%. Skała jest metabazaltem plagioklazowym z oliwinem.

6. STANOMIN, gm. Dąbrowa Biskupia, stan. 49, z po
wierzchni. Półwytwór siekiery (ryc. 2: 4).

Cechy morfologiczno-metryczne i wagowe: Tabela 1.
W rzucie poziomym kształt sześcioboczny, nieregularny,

0 lekko wypukłe ukształtowanych płaszczyznach dłuższych 
boków. W rzucie bocznym kształt czworoboczny, o jednej 
płaszczyźnie frontowej wypukłej, drugiej prostej o łukowatym
1 symetrycznym ostrzu oraz nieregularnie zaokrąglonym obu

chu. W przekroju poprzecznym owalny o trzech płaszczyznach 
wypukłych i frontowej prostej, ściętej lekko ukośnie, z zazna
czonymi graniami i o nieregularnym przebiegu linii ostrza. 
Zabytek można zaklasyfikować jako formę zaczątkową, po
siadającą jeszcze fragmenty powierzchni naturalnej, obok któ
rej występują ślady obróbki (Chachlikowski 1989: 55; 1990b: 
232; 1991a: 151). Na żadnej z płaszczyzn nie stwierdzono 
śladów rys, typowych dla wstępnego etapu szlifowania, tj. 
zdzierania. Obuch i ostrze ukształtowane są serią odbić, czy
telnych w postaci licznych negatywów odpadków.

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna: Brak diagnostycz
nych chronologicznie cech typologicznych i morfo-technicz- 
nych zabytku wyklucza możliwość jego kwalifikacji w tym 
aspekcie. Dokonać tego można tylko na podstawie przesłanek 
pośrednich, a mianowicie identyfikować zabytek z którąś z 
wyróżnionych na stanowisku, w oparciu o analizę ceramiki 
jednostek kulturowych, tj. społeczności KAK z doby przełomu 
epok neolitu i brązu, dalej kultury łużyckiej i wczesnego 
średniowiecza. Najbardziej prawdopodobny jest związek zna
leziska z osadnictwem ludności KAK. Wśród ceramiki zebranej 
z powierzchni w trakcie dwukrotnej penetracji stanowiska 
jesienią 1988 r. i wiosną 1989 r., obok dominująch źródeł 
łączonych z fazą zasiedlenia kultury łużyckiej, najliczniej wy
stąpiły fragmenty naczyń KAK. Z kolei hipotezę związku 
analizowanego zabytku z kolejną wchodzącą w rachubę fazą 
osadnictwa, tj. z okresu przełomu epok neolitu i brązu, czynią 
mało wiarygodną, incydentalne ślady penetracji stanowiska 
przez tę ludność, udokumentowane są jedynie trzema frag
mentami naczyń.

Zbiory: ZPP IP UAM, nr inwentarza 1-4 859
Opis petrograficzny. Skała jest szara, o afanitowej stru

kturze i zbitej, bezładnej teksturze, silnie zwięzła. W obrazie 
mikroskopowym wykazuje ona strukturę afirową i poikilitową 
charakteryzuje się obecnością pryzmatycznych ziam piroksenu 
(wielkości 1,0-2,5 mm), we wnętrzu których tkwią bezładnie 
rozrzucone listewki plagioklazów. Sporadycznie ujawnia się 
struktura ofitowa. Głównymi składnikami mineralnymi skały 
są pirokseny i plagioklazy, zaś minerałem pobocznym iimenit. 
Minerały wtórne reprezentuje chloryt. Pirokseny tworzą drugą 
generację. Do pierwszej z nich należą pirokseny o pokroju 
idiomorficznych słupków, wielkości 0,05-0,10 mm. Cechy 
optyczne tych minerałów wskazują, że są to prawdopodobnie 
pirokseny rombowe, dosyć silnie przeobrażone. Produktem ich 
wtórnego przeobrażenia jest talk oraz agregat uralitowy, wy
stępujący na obrzeżach ziam. Drugą generację piroksenów 
tworzy bezbarwny augit, wykształcony w formie pryzmatycz
nych ziam, wielkości 1,0-2,5 mm. Minerał ten nie wykazuje 
wtórnych zmian. Plagioklaz tworzy listewki długości 0,04-0,60 
mm (najczęściej 0,10-0,30 mm) i szerokości 0,02-0,06 m 
zbliźniaczony jest według prawa albitowego i karlsbadzko-al
bitowego, zawiera 62,0% cząsteczki anortytowej (labrador). 
Pierwotny skład mineralny skały uzupełniają ksenomorficzne 
kryształty ilmenitu, wielkości 0,02-0,10 mm. Minerały wtórne 
reprezentuje chloryt, który wypełnia owalne miarole, wielkości 
1,0-1,5 mm oraz tworzy cienkie żyłki grubości 0,05 mm. W 
wyniku analizy planimetrycznej stwierdzono, że labradoru jest 
45,8%, piroksenu II generacji, czyli augitu 43,5%, piroksenu 
rombowego lub pseudorombowego 6,2%, ilmenitu 2,9%, chlo- 
rytu 1,6%. Skała ta jest diabazem.

7. TARKOWO, gm. Nowa Wieś Wielka, stan. 23, wykop 
VII A, z warstwy, nr ewidenc. 47. Odłupek korowy.



Ryc. 3. Zabytki kamienne (wybór) poddane analizie metodą mikroskopową (rys. P. Chachlikowski)
1 -  Opatowice nr kat. 13, 2 -  Tarkowo nr kat. 9, 3 -  Łącko nr kat. 3, 4 -  Dąbrowa Biskupia nr kat. 2, 5 -  Przybranowo nr kat. 14,

6 -  Przybranówek nr kat. 15

Cechy morfologicz.no-metrycz.ne i wagowe: Tabela 1.
Płaszczyznę wierzchnią pokrywa całkwicie powierzchnia 

korowa, nierówna, lekko sfałdowana; morfologia płaszczyzny 
spodniej jest silnie nieregularna.

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna: Przedmiot zlokali
zowano w tzw. warstwie kulturowej z ceramiką KPL z fazy 
mc, bez domieszki materiałów z innych kultur.

Zbiory. ZPP IP UAM, nr inwentarza D-2 104/4.
Opis petrograficzny. Makroskopowo jest to skała o barwie 

ciemno szarej, strukturze afanitowej, teksturze zbitej, bezładnej. 
Pod mikroskopem uwidocznia się jej struktura intergranulama, 
z bardzo nielicznymi fenokryształami plagioklazów. Zbudo
wana jest z plagioklazów, piroksenów i magnetytu. Bardzo 
mała wielkość tych składników uniemożliwia ich bliższe oz
naczenie. Plagioklazy wykształcone są w formie listewek dłu
gości 0,03-0,08 mm i szerokości 0,01-0,02 mm. W niektórych

z nich dostrzega się zbliźniaczenia według prawa albitowego. 
Pojedyncze fenokryształy plagioklazów wielkości 0,5-0,10 mm 
są zepidytyzowane i schlorytyzowane. Pomiędzy listewkami 
plagioklazów występują drobne ziarna piroksenów wielkości 
0,01-0,03 mm oraz idiomorficzne kryształu magnetytu, tkwiące 
w obrębie piroksenów. Skała ta poprzecinana jest cienkimi 
żyłami kalcytowymi i epidytowymi, stwierdzono w niej nie
regularne skupienia wtórnego kwarcu, wielkości 0,5-2,0 mm, 
Są one intensywnie pigmentowane brunatnymi związkami że
laza (getyt?), lub zawierają kryształy magnetytu. Występują 
też owalne okruchy złożone z granoblastów kwarcu i skaleni 
oraz ziarn magnetgtu; obserwuje się w nich struktury grano- 
fitowe. Analizowana skała jest bazaltem plagioklazowym.

8. TARKOWO, gm. Nowa Wieś Wielka, stan. 23, wykop 
IV A, z warstwy, nr ewidenc. 19. Odłupek korowy (ryc. 2: 5).

Cechy morfologicz.no-metrycz.ne i wagowe: Tabela 1,



Ryc. 4. Obraz mikroskopy surowca z Kujaw (fot. J. Skoczylas)
1 -  Przybysław. Siekiera nr kat. 5. Metabazalt plagioklazowy z oliwinem. Widoczne są plagioklaz, piroksen i magnetyt, 2 -  Tarkowo. 
Półwytwór siekiery nr kat. 9. Bazanitoid. Widoczne są plagioklaz, augit, szkliwo wulkaniczne, oliwin i minerały rudne, 3 -  Goszczewo. 
Naturalna konkrecja z bruku eratyków nr kat. 11. Metabazalt plagioklazowy z oliwinem. Widoczne są plagioklaz, piroksen i dellesyt,
4 -  Przybranowo. Siekiera nr kat. 14. Bezoliwinowy metabazalt plagioklazowy. Widoczne są plagioklaz i dellesyt w interstycjach i marolach,
5 -  Przybranówek. Półwytwór siekiery nr kat. 15. Metabazalt. Widoczne są pseudomorfozy hornblendowe po piroksenach i plagioklazy

2 -  powiększenie 135x, reszta -  powiększenie 85x



—Masywny, amorficzny odłupek z jedną płaszczyzna cał
kowicie korową, zasadniczo płaską, pozostałe płaszczyzny są 
negatywowe nierówne i nieregularnie wklęsłe. Odpad, z punktu 
widzenia formalnej klasyfikacji typologicznej źródeł kamie
niarstwa, ze względu na swe parametry uznać można za formę 
nadającą się do dalszego wykorzystania na narzędzie niewiel
kich rozmiarów.

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna: KPL, faza IIIc.
Zbiory: ZPP IP UAM, nr inwentarza D-2 119/19.
Opis petrograficzny: Makroskopowo jest to skała czarna, 

afanitowa, twarda i silnie zwięzła. Pod mikroskopem wykazuje 
strukturę apomikroaleurytową. Składa się z plagioklazów, 
pseudomorfoz po oliwinie i piroksenach oraz z minerałów 
nieprzezroczystych. Plagioklazy wykształcone są w formie 
rozrzuconych bezładnie listewek, długości 0,01-0,05 mm, 
zbliźniaczone są według prawa albitowego, karlsbadzko-albi- 
towego i peryklinowego, nie wykazują wtórnych przeobrażeń. 
Maksymalna zawartość anortytu w plagioklazach wynosi 
65,0%. Pomiędzy listewkami plagioklazów występują kseno- 
morficzne ziarna minerałów nieprzezroczystych oraz przeob
rażone oliwiny i pirokseny. Oliwiny uległe serpentynizacji 
wykształcone są w formie idiomorficznych słupków, które 
często zawierają ziarna minerałów rudych. Po piroksenach 
powstał agregat żelazisto-uralitowy. Ilościowy skład mineralny 
w procentach objętościowych przedstawia się następująco: mi
nerały nieprzezroczyste -  42,6%, labrador -  37,7%, pseudo- 
morfozy po oliwinie -  11,3%, pseudomorfozy po piroksenach 
-  2,4%. Skała jest metabazaltem.

9. TARKOWO, gm. Nowa Wieś Wielka, stan. 31, wykop 
IC, z warstwy, nr ewidenc. 37. Półwytwór siekiery (ryc. 3: 2).

Cechy morfologiczno-metryczne i wagowe: Tabela 1.
W rzucie poziomym zarysowuje kształt trójboczny o bo

kach lekko wypukłych, biegnących nieregularnie i symetrycz
nie opadających ku ostrzu. Obuch gruby, zaokrąglony. W 
rzucie bocznym kształtu pięciobocznego z wyraźną asymetrią 
płaszczyzn frontowych w obuchowej partii półwytworu, po
niżej zwężających się wyraźnie ku ostrzu. Obuch ukształto
wany owalnie, ostrze lekko łukowate. Przekrój poprzeczny 
pięcioboczny nieregularny, pozbawiony symetrii ścianek fron
towych i bocznych. Wszystkie płaszczyzny zawierają ślady 
wstępnych etapów obróbki czytelnych w postaci licznych ne
gatywów odbić formujących kształt i wymiary projektowanego 
narzędzia, siekiery, w największej liczbie występują w partii 
obucha i ostrza oraz na obu płaszczyznach frontowych. Pół
wytwór pozbawiony jest niemal całkowicie powierzchni na
turalnej, kora pokrywa tylko niewielki fragment partii obucha. 
Na obu płaszczyznach bocznych, wierzchniej i spodniej, wi
doczne są ślady rys, pochodzące ze zdzierania, świadczące o 
zainicjonowaniu kolejnej techniki produkcji wyrobu, czyli szli
fowania. Ze względu na cechy morfotechniczne półwytwór 
sklasyfikować można do form zaczątkowych (Chachlikowski 
1989: 55; 1990b: 232; 1991a: 161).

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna: Na podstawie od
krycia w tzw. warstwie kulturowej bez domieszki materiałów 
innych kultur, zabytek należy zaliczyć do KAK, datowanej w 
oparciu o ceramikę na pogranicze faz Hb/IIIa (Chachlikowski 
1990b: tabela 1, 3, 241, 245-247, ryc. 2; 1991a: tabela 1, 3, 
169, 172-174, ryc. 2; Szmyt 1990: tabela 1-3).

Zbiory: ZPP IP UAM, nr inwentarza D-l 456/37.
Opis petrograficzny: Makroskopowo jest to skała o barwie 

czarnej, strukturze porfirowej i afanitowym cieście skalnym.

Jej-struktura jest-bezładna a-zwięzłość średnia—Analiza mi
kroskopowa wykazała, że skała ta posiada strukturę hipokry- 
stalicznc-porfirową. Składa się ona z bezładnie ułożonych 
mikrolitćw plagioklazu, pomiędzy którymi występują skupie
nia ziaren piroksenów, oliwinów i szkliwa. W tak wykształ
conym cieście skalnym tkwią mikrofenokryształy piroksenu i 
oliwinu. Fenokryształy piroksenów (wielkości 0,25-0,30 mm) 
należą do augitu tytanowego i charakteryzują się budową 
klepsydrową i pasową. Ich zawartość wynosi 3,6%. Fenokry
ształy oliwinu (wielkości 0,10-0,20 mm) występują w bardzo 
małej ilości. Z reguły są częściowo przeobrażone w serpentyn 
i otoczone obwódkami kelyfitowymi (ryc. 4: 2).

Głównym składnikiem ciasta skalnego są pirokseny o ce
chach optycznych augitu tytanowego. Występują one w formie 
nieregularnych ziam, wielkości 0,02-0,05 mm, które mają 
fioletowobrunatną barwę i wyraźną łupliwość. W znacznej 
ilości występuje szkliwo wulkaniczne. Jego barwa jest cie
mnobrunatna, a współczynnik załamania światła jest niższy 
od współczynnika załamania światła piroksenów. W obrębie 
szkliwa stwierdzono igiełkowe kryształy podobne do rutylu. 
W cieście skalnym występują kryształy oliwinów, często idio- 
i hipidiomorficzne. Są one częściowo zserpentynizowane, a 
wokół nich obecne są obwódki kelyfitowe. W dosyć dużej 
ilości występuje magnetyt. Wykształcony jest on w formie 
idiomorficznych kryształów o pokroju kwadratu, wielkości 
0,01-0,03 mm. Saliczne składniki skały reprezentują plagioklaz 
i nefelin. Plagioklazy tworzą mikrolity i listewki długości do 
0,20 mm i grubości 0,01-0,02 mm. Są one zbliźniaczone 
według prawa albitowego, zawierają 55,0 do 60,0% anortytu 
(labradoru), współwystępują z ksenomorficznymi ziarnami 
świeżego nefelinu. Ilościowy skład mineralny pozwala wy
dzielić następujące składniki i ich wzajemne proporcje obję
tościowe: augit tytanowy — 46,7%, szkliwo wulkaniczne -  
30,4%, magnetyt -  8,6%, labrador -  6,2%, oliwin -  4,6%, 
kalcyt -  1,9%, nefelin 1,9%. Skała jest bazanitoidem.

10. GOSZCZEWO, gm. Aleksandrów Kujawski, stan. 13, 
pole A5, nr ewidenc. 27. Warsztat kamieniarski na terenie 
kopalni eratyków (Chachlikowski 1990b: 234-235, ryc. 3: 9; 
1991a: 162-164, ryc. 3: 9). Półwytwór siekiery (ryc. 2: 2).

Cechy morfologiczno-metryczne i wagowe: Tabela 1.
W rzucie poziomym kształt pięcioboczny nieregularny, o 

dwóch płaszczyznach bocznych symetrycznie zwężających się 
ku ostrzu i jednej (obuch) wypukłej biegnącej skośnie ku 
jednemu z boków. Płaszczyzny ostrza nieregularne, uformo
wane wstępnie. W rzucie bocznym posiada kształt czworobo
czny nieregularny, o wyraźnej asymetrii płaszczyzn fronto
wych, z których jedna jest prosta, druga zaś wypukła, zwężająca 
się ku partii ostrza. Partia obuchowa zaokrąglona, ostrza lekko 
łukowata, skośna, obie nie w pełni ukształtowane. W przekroju 
poprzecznym czworokątny zbliżony do trapezu, nieregularny 
o nierównych płaszczyznach frontowych równoległych, pros
tych bokach i lekko zaokrąglonych krawędziach. Jest to forma 
zaczątkowa siekiery wykonana na półsurowcu, tj. na odpo
wiednim kształtem i rozmiarami odłupku odbitym od większej 
konkrecji surowiaka. Płaszczyzna boczna wierzchnia posiada 
powierzchnię całkowicie korową na której są widoczne ślady 
wstępnego etapu szlifowania (zdzierania), utrwalone w postaci 
nieregularnych zarysowań. Drugi bok zawiera dwa negatywy 
przylegające pierwotnie do bryły surowiaka, które dzieli nie
regularnie biegnąca grań. Partia obuchowa ścieniona serią 
uderzeń czytelnych w formie śladów pięciu negatywów po



niewielkich rozmiarów odpadkach. W partii ostrza, o wstępnym 
stadium zaawansowania obróbki, na jednej z płaszczyzn fron
towych i na spodniej widoczne negatywy odbić formujących.

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna: KAK z fazy Ilia, 
datowanej na lata około 2300/2200-2000/1850 bc (Czerniak, 
Szmyt 1990: ryc. 15).

Zbiory: ZPP IP UAM, nr inwentarza B-l 741/5/27.
Opis petrograficzny: Makroskopowo jest to skała czarna, 

afanitowa, silnie zwięzła, bardzo twarda. W obrazie mikro
skopowym uwidacznia się jej struktura apomikroaleurytowa. 
Składa się z plagioklazów, pseudomorfoz po oliwinach i pi- 
roksenach oraz minerałów przezroczystych. Plagioklazy wy
kształcone są w formie bezładnie rozmieszczonych listewek 
długości 0,05-0,30 mm (sporadycznie 0,90 mm) i szerokości 
0,02-0,05 mm. Najliczniej reprezentowane są plagioklazy wiel
kości 0,20 mm. Plagioklazy zbliźniaczone są według prawa 
albitowego i karlsbadzko-albitowego. Minerały te są świeże, 
zawierają 70,0% anortytu (labradoru). Pomiędzy listewkami 
plagioklazów występują ksenomorficzne skupienia minerałów 
nieprzezroczystych (hematyt?) oraz pseudomorfozy po oliwi
nach i piroksenach, wielkości 0,05-0,10 mm. Po oliwinie po
wstał bowlingit i serpentyn, natomiast po piroksenach prawdo
podobnie uralit. W pseudomorfozach tych stwierdzono relikty 
świeżych składników maficznych. Przestrzenie między plagio- 
kłazami oraz nieliczne pory wypełnia zielony dellesyt. W pro
centach objętościowych proporcje udziału składników budujących 
skałę tą następujące: minerały nieprzezroczyste -  45,0%, labrador 
-  40,4%, pseudomorfozy po oliwinie -  12,2%, pseudomorfozy 
po piroksenaeh -  24,0%. Analizowana skała jest metabazaltem.

11. GOSZCZEWO, gm. Aleksandrów Kujawski, stan, 13, 
ar 148. Eratyk (ryc. 2: 1) z bruku kamiennego na wtórnym 
złożu, ułożonym w stropie gliny morenowej pod warstwą 
humusu i piasków fluwioglacjalnych (Chachlikowski 1990b: 
234-235, ryc. 11-12; 1991a: 162-163, ryc. 11-12).

Cechy morfologicz.no-metrycz.ne i wagowe: Tabela 1.
Naturalna konkrecja surowca (surowiak) pozbawiona śla

dów używania, czy obróbki. Bryła wielościenna, nieregularna. 
Niektóre z płaszczyzn surowiaka są wygładzone, zaś krawędzie 
zaokrąglone wskutek zdarcia i zeszlifowania podczas transportu 
lodowcowego.

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna: Bruk kamienny 
eksploatowała w obrębie kopalni eratyków ludność KAK z 
fazy Ilia, datowanej na lata około 2300/2200 -2000/1850 bc 
(Czerniak, Szmyt 1990: ryc. 15).

Zbiory: ZPP IP UAM, nr inwentarza 113/7.
Opis petrograficzny: Makroskopowo jest to skała o barwie 

czarnej, strukturze porfirowej i afanitowym cieście skalnym, 
twarda i silnie zwięzła. Badania mikroskopowe wykazały, że 
skała ta posiada złożoną strukturę typu porfirowego, jednak 
podstawowym typem jest struktura poikilitowa. Charakteryzuje 
się ona obecnością dużych ksenomorficznych kryształów pi- 
roksenów (wielkości 1,0-0,2 mm), które zamykają bezładnie 
umieszczone, mniejsze listewki plagioklazów. Zaznacza się 
także struktura apointersertalna, która cechuje się występowa
niem bezładnie ułożonych liatewek plagioklazów, pomiędzy 
którymi występują produkty przeobrażenia szkliwa. Tekstura 
skały jest masywna i zbita. Fenokryształy występują w nie
znacznej ilości, reprezentowane są przez glomerofirowe sku
pienia tabliczek labradoru, wielkości 0,7-0,3 mm. Labrador 
jest świeży, jedynie w jądrach kryształów widoczne są drobne 
skupienia illitu (ryc. 4: 3).

Głównym składnikiem ciasta skalnego są plagioklazy wy
kształcone w formie listewek długości 0,10-0,20 mm i szero
kości 0,02-0,04 mm. Plagioklazy zawierają 65,0% anortytu 
(labradoru), są zbliźniaczone według prawa albitowego i karls
badzko-albitowego. Piroksen jest świeży, wykształcony w for
mie ksenomorficznych kryształów, posiada brunatnofioletową 
barwę i należy do augitu tytanowego. Oliwiny występują w 
ilości 12,0%, mają formy idiomorficzne, często jednak ich 
pokrój jest zmieniony w wyniku wtórnych procesów. Świeżych 
oliwinów nie stwierdzono. Spotykane pseudomorfozy po oli
winach (wielkości 0,05-0,01 mm) wykazują, że przeszły one 
skomplikowany proces przeobrażenia. W pseudomorfozach po 
oliwinach stwierdzono hornblendę, chryzotyl, aktynolit, id- 
dingsyt oraz prawdopodobnie magnetyt. Minerały te często 
występują w obrębie tego samego kryształu. Wydaje się, że 
końcowym produktem przeobrażenia oliwinów jest chryzotyl. 
W interstycjach pomiędzy plagioklazami występują promieni
ste i wachlarzowate agregaty drobnołuseczkowatego minerału 
o barwie żółtawozielonej. Prawdopodobnie jest to dellesyt, 
powstały w miejsce szkliwa wulkanicznego. Stwierdzono także 
agregat uralitowo-chlorytowo-epidotowy z leukoksenem i ge
tytem!?). Agregat ten powstał prawdopodobnie w wyniku prze
obrażenia części piroksenów. Skład mineralny uzupełniają idio
morficzne kryształy magnetytu, wielkości 0,02-0,20 mm. W 
skale stwierdzono żyłkę azbestu chryzotylowego, grubości 0,05 
mm. Skład mineralny w procentach objętościowych przedsta
wia się następująco: plagioklaz, głównie labrador -  46,3%, 
oliwin -  12,4%, dellesyt -  11,0%, augit tytanowy -  10,8%, 
agregat uralitowo-chlorytowo-epidotowy -  13,49%, magnetyt 
-  6,1%. Opisywana skała jest metabazaltem plagioklazowym 
z oliwinem.

12. GOSZCZEWO, gm. Aleksandrów Kujawski, stan. 14, 
ar 27C, z warstwy, nr ewidenc. 14.

Okruch korowy.
Cechy morfologiczno-metryczne i wagowe: Tabela 1.
Płaszczyznę wierzchnią zajmują powierzchnia korowa oraz 

powierzchnie negatywowe po 3^1 odpadach wcześniej odbitych.
Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna: Przedmiot zlokali

zowano w obrębie warstwy kulturowej z ceramiką horyzon
tu trzcinieckiego wczesnej epoki brązu (Czebreszuk 1988: 
199-238).

Zbiory: ZPP IP UAM, nr inwentarza B-2 112/14.
Opis petrograficzny: Makroskopowo jest to skała o zabar

wieniu ciemnoszarym, strukturze afanitowej i teksturze zbitej, 
masywnej. Jest dosyć twarda i zwięzła. Skała ta posiada stru
kturę porfirową z apointergranularnym ciastem skalnym. Fe
nokryształy występują w niewielkiej ilości. Reprezentują je 
pseudomorfozy epidotowe po tabliczkach plagioklazu, wiel
kości 0,40 mm, ciasto skalne składa się z silnie przeobrażonych 
plagioklazów, piroksenów oraz dosyć obfitej mezostazis.

Plagioklazy wykształcone są w formie idiomorficznych 
listewek długości 0,05-0,14 mm i szerokości 0,01-0,02 mm. 
Są silnie zsaussurytyzowane, ich jądra wypełniają ziarna epi- 
dotu, zawierają 20,0% anortytu (oligoklaz). Pirokseny wyka
zują cechy optyczne augitu bazaltowego, wykształcone są w 
formie bezbarwnych ziam i słupków, wielkości 0,02-0,04 mm, 
występują pomiędzy bezładnie rozrzuconymi listewkami pla
gioklazów. Zakątki między plagioklazami wypełnia również 
mezostazis (o zawartości około 30,0%) bladobrunatnej barwy, 
złożona z epidotu, chlorytów(?) i silnie zmętnialych, niezi
dentyfikowanych składników salicznych. W cieście skalnym
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I -  Zróżnicowanie surowcowe zbiorów A-C inwentarzy, II -  Ujęcie zbiorcze w aspekcie surowcowym

występują też liczne ziarna magnetytu. Charakterystyczne jest 
przepojenie ciasta skalnego wtórnym kwarcem i kalcytem. Mi
nerały te występują również w żyłkach (grubości 0,05 mm) oraz 
owalnych migdałach (średnicy 0,5-1,0 mm). Zawartość kwarcu 
wynosi około 5,0%. Skała jest metabazaltem, w tym wypadku 
silnie przeobrażonym bazaltem oligoklazowo-piroksenowym.

13. OPATOWICE, gm. Radziejów Kujawski, stan, 33, wy
kop II, z tzw. warstwy. Pólwytwór siekiery!?). Ryc. 3: 1.

Cechy morfologiczno-metryczne i wagowe: Tabela 1.
Fragment półwytworu narzędzia, prawdopodobnie siekiery. 

Bryła o niskim stopniu zaawansowania obróbki, uniemożli
wiającym szczegółowszą charakterystykę cech morfologicz
nych wytworu. Na jej płaszczyznach frontowych i bocznych 
brak śladów zdzierania, znamionujących etap szlifowania. 
Okaz można zakwalifikować do form zaczątkowych wykona
nych w technice wprost na surowiaku, dopasowanym kształtem 
i rozmiarami do przyszłego narzędzia (C h a c h l ik o w s k j 1989: 
61-62; 1990b: 238; 1991a: 166).

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna: Przedmiot zlokali
zowano w obrębie tzw. warstwy kulturowej zawierającej ce
ramikę KPL z fazy IIIB oraz KAK z fazy Ilia (C z e r n ia k , 
S z m y t  1990: tabela 1)..

Zbiory. ZPP IP UAM, nr inwentarza B-4 743.
Opis petrograficzny. Makroskopowo jest to skała ciemno

szara, o strukturze drobnokrystalicznej, teksturze zbitej, jest 
silnie zwietrzała i twarda. Badania mikroskopowe wykazały, 
że posiada strukturę ofitową. Jej głównymi składnikami mi
neralnymi są plagioklazy, pirokseny oraz oliwiny, W dużej 
ilpści występuje również wtórny chloryt. Epidot i minerały 
nieprzezroczyste występują w małej ilości.

Plagioklazy są wykształcone w formie listewek, długości 
0,3-1,6 mm i szerokości 0,05-0,20 mm. Najliczniej reprezen
towane są osobniki wielkości 0,40-0,60 mm. Natomiast spo

radycznie obserwuje się tabliczki plagioklazów długości 1,6— 
2,0 mm i szerokości 0,75-1,1 mm. Te ostatnie zawierają liczne 
wrostki magnetytu i augitu. Plagioklazy zbliźniaczone są we
dług prawa karlsbadzkiego i albitowo-karlsbadzkiego. Maksy
malna zawartość cząsteczki anortytowej wynosi 56,0%, co 
odpowiada labradorowi. Minerały maficzne występują pomię
dzy bezładnie rozmieszczonymi, krzyżującymi się listewkami 
plagioklazów. Oliwiny są całkowicie przeobrażone. Produkta
mi ich przeobrażenia jest zielony bowlingit, zajmujący wnętrze 
kryształów oliwinu oraz brunatnoczerwony iddyngsyt, który 
tworzy cienkie otoczki wokół oliwinu, a często wypełnia też 
szczeliny w plagioklazie. Pseudomorfozy po obwinie mają z 
reguły owalny kształt, często zachowane są, idiomorficzne 
formy oliwinów. Pirokseny reprezentują augit (kąt z/y = 45). 
Minerał ten jest świeży, posiada bladofioletową, barwę i bardzo 
słaby pleochronizm, z reguły jest ksenomorficzny, sporadycz
nie występują formy hipidiomorficzne. Interstycje pomiędzy 
plagioklazami wypełnia też drobnoagregatowa substancja o 
cechach optycznych chlorytu, która współwystępuje z ziarnami 
epidotu i kryształami magnetytu. Minerały nieprzezroczyste 
reprezentują magnetyt oraz hematyt. Ziarna magnetytu są z 
reguły idiomorficzne, natomiast hematyt tworzy formy szkie
letowe i cienkosłupkowe. Wyniki analizy planimetrycznej w 
procentach objętościowych przedstawiają się następująco: la
brador -  50,39%, pseudomorfozy po obwinie -  17,4%, chloryt 
interstycjalny -  14,3%, augit -  10,3%, minerały nieprzezro
czyste -  4,3%, epidot -  3,49%. Analizowana skała jest dia- 
bazem oliwinowym.

14. PRZYBRANOWO, gm. Aleksandrów Kujawski, stan. 
10, wykop 8, z warstwy, nr ewidenc. 2. Siekiera (ryc. 3: 5).

Cechy morfologiczno-metryczne i wagowe: Tabela 1.
W rzucie poziomym trójboczny o dłuższych bokach lekko 

wypukłych, symetrycznie zwężających się ku ostrzu, o grubym,
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Ryc. 6. Udział surowców kamiennych w grupach narzędzi w neolicie i we wczesnej epoce brązu na Kujawach

zaokrąglonym obuchu. Obuch i ostrza symetryczne. W rzucie 
bocznym czworoboczny zasadniczo regularny, płaszczyzny 
frontowe nieznacznie wypukłe, symetryczne. Obuch zaokrą
glony, ostrze lekko łukowate, skośne. W przekroju poprze
cznym czworościenny o zaokrąglonych krawędziach, wypu
kłych ściankach frontowych (krótszych) i jednej ściance 
bocznej wypukłej (wierzchnia), drugiej zasadniczo prostej. Gra
nie płaszczyzn bocznych łukowato zbiegające się ku prostej 
linii ostrza. Płaszczyzny boczne, zwłaszcza spodnia, płaskie, 
zniszczone, podobnie obuch i ostrze. Pozostałe partie narzędzia 
gładzone.

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna: Narzędzie znale
ziono w osadzie KAK z fazy Ilia, datowanej na lata około 
2300/2200 -  21000/1850 bc (C h a c h l ik o w s k i, C z e b r e s z u k  
1990: tabela 1, 368-369, 371, 374; S z m y t  1990: tabela 1-3; 
C h a c h l ik o w s k i 1990b: tabela 1-3, 239, 241, 243, 245-246, 
ryc. 4-7, 22; 1991a, tabela 1-3, 167, 169-170, 172-174, ryc. 
4-7, 22; C z e r n ia k , S z m y t , tabela 1, ryc. 9, 10, 15).

Zbiory. ZPP IP UAM, nr inwentarza B-360/2.
Opis petrograficzny. Makroskopowo jest to skała o barwie 

beżowej, strukturze afanitowej i teksturze zbitej, masywnej. 
Widoczne są okrągłe miarole, średnicy 2,0-5,0 mm wypełnione 
jasnobeżowym minerałem. Pod mikroskopsm uwidacznia się 
struktura afirowa, apointergranulama, miejscami poikilitowa. 
Głównymi składnikami skały są plagioklazy i pirokseny (ryc. 
4: 4).

Plagioklazy wykształcone są w formie bezładnie ułożonych 
listewek, długości 0,05-0,20 mm i szerokości 0,01-0,02 mm.

Są one dosyć intensywnie zsaussurytyzowane, ich jądra zaj
muje agregat epidotowo-serycytowy. Wykazują one skład an- 
dezytu (około 40,0% anortytu). Przestrzenie między plagio- 
klazami wypełniają pirokseny. Świeże pirokseny mają 
bladobrunatną barwę i kąt z/y = 42°^ł7°, co wskazuje, że 
mamy do czynienia z augitem bazaltowym, przejściowym do 
augitu tytanowego. Zawartość świeżego piroksenu jest nie
wielka (6,4%). W dużej ilości występują natomiast wtórne 
produkty przeobrażenia tego minerału. Dominuje wśród nich 
zielonobrunatny minerał wykształcony w formie promienis
tych, sferołitowych i wachlarzowatych agregatów. Oznaczono 
go jako dellesyt. Z dellesytem współwystępują grudki epidotu. 
W skale tej występuje dużo minerałów nieprzezroczystych. Są 
to idiomorficzne kryształy magnetytu oraz szkieletowe osob
niki ilmenitu. Stwierdzono też dużą ilość rozproszonych związ
ków żelaza, trudnych do identyfikacji. W skale odnotowano 
sporą liczbę pęcherzyków i miaroli, z których część wypełniona 
jest dellesytem. Ilościowy skład mineralny w procentach ob
jętościowych jest następujący: plagioklaz 23,8%, dellesyt -  
51,8%, epidot- 15,6%, augit-6,4%, magnetyt-2,2%, nefeliłu 
? -  0,2%. Skala jest metabazaltem bezoliwinowym, plagio- 
klazowym.

15. PRZYBRANÓWEK, gm. Aleksandrów Kujawski, stan. 
29, z powierzchni. Półwytwór siekiery (ryc. 3: 6).

Cechy morfologiczno-metryczne i wagowe: Tabela 1.
W rzucie poziomym pięcioboczny, zasadniczo regularny, 

o lekko wypukłych ściankach bocznych opadających symetry
cznie ku partii ostrza, w mniejszym stopniu ku obuchowi.



Ryc. 7. Lokalizacja stanowisk z wytworami z surowców importowanych na Kujawach (rys. J. Sawicka) 
a -  bazalt z okolic Równego na Wołyniu, b -  bazalt z Sudetów Zachodnich, c -  bazalty nieokreślonego pochodzenia, d -  lupek amfibolo-

wy z Sudetów Zachodnich, e -  diabaz z północnych Czech 
Numery stanowisk 1-15 odpowiadają numerom w katalogu zabytków, w tabeli 1 i na mapie ryc. 1

Ścianki obucha nieregularne, wypukłe, ostrze symetryczne nie 
w pełni uformowane. W rzucie bocznym czworoboczny o 
nieregularnym przebiegu linii płaszczyzn frontowych, niezna
cznie wypukłych. Partia obuchowa wypukła, skośnie opadajaca 
ku jednej ze ścianek frontowych, ostrze uformowane syme
trycznie, łukowate. Przekrój poprzeczny czworościenny, regu
larny, o lekko wypukłych płaszczyznach, zaokrąglonych kra
wędziach i prosto uformowanej linii ostrza. Ścianki boczne 
ukształtowane drogą licznych zbić, tzw. dziobania powierzchni 
z widocznymi śladami zeszlifowania, a nawet wygładzenia 
nierówności. Płaszczyzny przednie ufarmowane identyczną te
chniką, jednak pozbawione śladów szlifowania powierzchni. 
Stwierdzono także negatywy odpadków wcześniejszej, grub
szej obróbki. Partia obuchowa ścieniona serią licznych odbić, 
po których widoczne są płytkie negatywy, podobnie uformo
wany spód ostrza. Zabytek można sklasyfikować do form 
zaawansowanych (Chachlikowski 1989: 55; 1990b: 232; 
1991a: 161).

K lasy fikac ja  ku ltu ro w o -ch ro n o lo g ic zn a : Zabytek odkryto 
razem z ceramiką grupy mątewskiej KPL z fazy HIC, datowanej 
na lata około 2800-2500/2450 bc, w tym przypadku prawdo
podobnie z późnego odcinka jej rozwoju (Chachlikowski 
199lb: 70-72).

Z b io ry : ZPP IP UAM, nr inwentarza B-203.
O pis p e tro g ra fic zn y . Makroskopowo jest to skała barwy 

ciemnostalowoszarej, afanitowa, o teksturze zbitej, masywnej, 
twarda i silnie zwięzła. Pod mikroskopem wykazuje ona stru
kturę porfirową z apoaleurytowym ciastem skalnym. Fenokry- 
ształy tworzą pseudomorfozy magnetytowo-pirofyllitowe po 
oliwinach. Mają one wielkość 0,2-0,4 i 0,5-0,8 mm, otoczo
ne są licznymi drobnymi ziarnami magnetytu. Głównymi 
składnikami ciasta skalnego są plagioklazy i homblenda. 
(ryc. 4: 5).

Plagioklazy wykształcone są w formie listewek, długości 
0,10-0,20 mm i szerokości 0,03 mm, mają barwę bladopoma- 
rańczową i są silnie zmatowiałe. Wygaszają z reguły faliście. 
Prążki zbliźniacze prawa albitowego są niezbyt wyraźne. Pla
gioklazy te wykazują skład labradoru. Pomiędzy bezładnie 
rozrzuconymi listewkami plagioklazów występują pseudomor
fozy hornblendowe po piroksenach. Mają one barwę brunatną, 
często współwystępują z igiełkami oraz łuseczkami zielonego 
aktynolitu. W cieście skalnym stwierdzono także blaszki bru
natnego bioty tu (0,02-0,03 mm), ziarna magnetytu (0,01- 
0,04 mm), kalcyt i skupienia pirofyllitu, w nieznacznej ilości 
występują chloryty i kwarc. Ilościowy skład mineralny w 
procentach objętościowych przedstawia się następująco: pseu
domorfozy hornblendowe po piroksenach -  36,0%, plagioklazy 
-  32,8%, aktynolit -  16,1%, magnetyt 8,2%, pseudomorfozy 
pirofillitowe po oliwinach -  2,5%, pirofillit ciasta skalnego -  
1,5%, kwarc -  1,2%, biotyt -  1,1%, chloryt -  0,4%, kalcyt -  
0,2%. Analizowana skała jest metabazaltem.

Pochodzenie surowców skalnych neolitycznej 
i wczesnobrązowej wytwórczości 

kamieniarskiej na Kujawach

W rezultacie badań petrograficznych określono su
rowiec 2494 zabytków kamiennych. Strukturę frekwencji 
i asortymentu skał wśród produktów kamieniarstwa neo
litycznych i wczesnobrązowych społeczeństw Kujaw 
przedstawiono w tabeli 2 oraz zilustrowano na ryc. 6. 
Charakteryzują one struktury surowców skalnych w ob-



Zestawienie informacji o zabytkach kamiennych z Kujaw poddanych analizie mikroskopowej

Lp. Miejscowość
stanowisko

Metoda
pozyskania3 Kategoria zabytku Kultura

chronologia Surowiec
Dane metryczne (mm)1 Waga

(g)
Rycina

D D, d 2 S, S2 S3 S4 S5 S6 O Innec

1. Dąbrowa Biskupia, 21 BW odpad z produkcji KPL, faza IIIC diabaz - - - - - - - - - - 70 X 56 x 16 75 -

2. Dąbrowa Biskupia luźne siekiera późny-schyłkowy neolit metabazalt 67* - - 29 - ? ? 33 44 - - 120 3: 4

3. Łącko, 20 BP topór KPCW łupek amfibolowy 183 95 60 74 62 24 43 59 - 29-27 - 1395 3:3

4. Łojewo, 35 BW radlica KCWR ankaratryt 49* - - ? ? 16* 24* ? ? - - 20 -

5. Przybysław, 1 luźne siekiera późny-schyłkowy neolit metabazalt 77* - - 39 - ? ? 49 69 - - 325 2:3

6. Stanomin, 49 SBP pół wy twór siekiery KAK? diabaz 137 - - 47 - 12-19 45 49 55 - - 545 2:4

7. Tarkowo, 23 BW odpad z produkcji KPL, faza IIIC bazalt - - - - - - - - - - 84 x 48 x 32 160 -

8. Tarkowo, 23 BW odpad produkcji KPL, faza IIIC metabazalt - - - - - - - - - - 94 x 57 x 51 375 2:5

9. Tarkowo, 31 BW półwytwór siekiery KAK, faza Ilb/IIIa bazanitoid 79 - - 30 - 24 45 41 59 - - 150 3:2

10. Goszczewo, 13 SBP półwytwór siekiery KAK, faza Ilia metabazalt 113 - - 34 - 36 49 41 58 - - 290 2: 2

11. Goszczewo, 13 BW surowi ak KAK, faza Ilia metabazalt - - - - - - - - - - 134 x 116 x 85 1990 2: 1

12. Goszczewo, 14 BW odpad z produkcji horyzony trzciniecki metabazalt - - - - - - - - - - 37 x 47 x 41 90 -

13. Opatowice, 33 BW półwytwór siekiery KPL, faza IIIB/KAK, faza Ilia diabaz oliwinowy 66* - - 43 - ? ? 43 55 - - 115 3: 1

14. Przybranowo, 10 BW siekiera KAK, faza Ilia metabazalt 72 - - 22 - 25 40 36 41 - . - 130 3:5

15. Przybranówek, 29 B P półwytwór siekiery KPL, faza IIIC metabazalt 130 - - 37 - 29 40 44 47 - - 400 3:6

a BP -  badania powierzchniowe, SBP -  szczegółowe badania powierzchniowe, BW -  badania wykopaliskowe. 
b Schemat pomiarów wg S z m y t , C z e b r e s z u k  1985: ryc. 1. 
c Długość x szerokość x wysokość.
* Wymiary zachowane.



Tabela 2

Charakterystyka surowców wyrobów kamiennych w inwentarzach społeczności kultur neolitu i wczesnej epoki brązu na Kujawach

Surowiec

Inwentarze
Am

fib
ol

it

Ba
za

lt

Di
ab

az

D
io

ry
t

Ga
br

o

Gn
ejs

Gr
an

it

Kw
ar

cy
t

Łu
pe

k
am

fib
ol

ow
y

Łu
pk

i
in

ne

M
ul

ow
iec

Pe
gm

at
yt

Pi
as

ko
w

ie
c

Pi
as

ko
w

ie
c

kw
ar

cy
to

w
y

Po
rfi

r

Sj
en

it

In
ne

Razem

<
KPL
(7 inwentarzy)

52 5 6 - 48 156 179 30 6 13 6 1 50 420 9 - 4“ 984

ł-.'O
*-oN

KAK
(12 inwentarzy)

15 5 7 10 10 179 79 83 5 1 - 19 160 12 32 6b 623

KI (1 inwentarz) 4 - 3 8 2 43 17 25 1 - - 14 - 46 - - - 163
Razem Liczba 71 10 16 18 60 378 275 138 12 14 6 34 50 627 21 32 9 1 880
zbiór % 4,01 0,56 0,90 1,02 3,39 21,36 15,53 7,80 0,68 0,79 0,34 1,92 2,82 35,37 1,19 1,81 0,51 100

KPL
(4 inwentarze)

17 12 15 26 15 126 94 24 1 2 5 11 11 35 7 14 8C 423

03
KPL-KAK 
(2 inwentarze)

“ 3 7 5 4 29 9 1 - - 2 - 15 4 3 3d 85

'O
N

KI
(1 inwentarz)

1 - 1 8 2 13 6 9 1 1 - 1 2 2 - 47

Wczesna epoka 
brązu
(1 inwentarz)

4 1 1 2 19 7 14 1 1 11 2 Ie 64

Razem Liczba 22 16 23 40 23 187 116 48 2 4 5 14 12 63 15 17 12 619
zbiór B % 3,55 2,59 3,72 6,46 3,72 30,21 18,74 7,75 0,32 0,64 0,81 2,26 1,94 10,18 2,42 2,75 1,94 100

KCW 7 2 - 1 3 6 - - 1 1 - - - - - - 2f 23

U
KPL 1 6 3 1 4 9 - - - - - - - 2 - - 1* 27

t-4vO KCSZ 2 1 4 1 1 2 11
B Neolit 9 3 8 2 5 12 1 1 - 41

Wczesna epoka 
brązu

- - - - 1 2 3

Razem 
zbiór C

Liczba
%

19 12 15 5 14 31 1 1 1 1 - - - 2 - - 3 105

Razem Liczba 112 38 54 63 97 596 392 187 15 19 11 48 62 691 36 49 24 2 494
zbiory
A-C

% 4,49 1,52 2,17 2,53 3,89 23,90 15,72 7,50 0,60 0,76 0,44 1,92 2,49 27,71 1,44 1,96 0,96 100

* Andezyt -  1, leptyt -  1, magmowa ciemna -  1. 
h Aplit -  1, żyła kwarcowo-skaleniowa -  5.
c Andezyt -  1, aplit -  4, tufit? -  1, zlepieniec -  1, żyła kwarcowo-skaleniowa -  1. 
d Aplit -  1, zlepieniec -  2. 
c Szarogłaz.
f Lidyt -  1, zieleniec -  1.
8 Serpentynit?

rębie trzech (A-C) zbiorów zabytków. Zbiór A zawiera 
oznaczenia rodzaju skały pełnego asortymentu źródeł 
łączonych z obróbką kamienia, nie wyłączając surowia- 
ków, odpadów z produkcji i form niedokończonych, dla 
20 inwentarzy, pochodzących z systematycznych badań 
wykopaliskowych 19 stanowisk. Zbiór B przedstawia 
określenia gatunkowe próbek surowców skalnych wyse
lekcjonowanych spośród ośmiu inwentarzy zgromadzo
nych w trakcie eksploracji siedmiu stanowisk neolitycz
nych i jednego stanowiska z wczesnej epoki brązu. Zbiór 
C grupuje określenia surowca tylko w odniesieniu do

pojedynczych znalezisk wyrobów kamiennych, form nie
dokończonych i produktów finalnych luźnych oraz z 
badań powierzchniowych. Zbiór ów charakteryzuje stru
kturę surowcową narzędzi wytwarzanych tj. toporów, 
siekier, buławek, młotów i innych z wyłączeniem żaren 
i rozcieraczy. W zbiorze B określono pod względem 
surowcowym zasadniczo wszystkie rodzaje skał, jakie 
wystąpiły w obrębie badanych inwentarzy. Choć struktura 
tego zbioru nie odbiega pod względem asortymentu skał 
w sposób istotny od składu gatunkowego surowców 
stwierdzonych w zbiorze A (por. tabela 2 i ryc. 6), to



Ryc. 8. Rozmieszczenie złóż surowców kamiennych oraz kierunki napływu surowców na Kujawy (rys. J. Sawicka) 
a -  rejony naturalnego występowania surowców, eksploatowanych w neolicie i we wczesnej epoce brązu, b -  kierunki napływu importowa

nych surowców
I -  Lubań Śląski, II -  Sudety Zachodnie, III -  północne Czechy, IV -  Wołyń

jednak nie jest ona w pełni reprezentatywna. Przyczyną 
tego jest fakt, że w analizie petrograficznej próbek wy
typowanych z inwentarzy zbioru B uwzględniono wszy
stkie na ogół znaleziska surowców o większym stopniu 
trudności identyfikacji gatunkowej takich jak amfibolit, 
bazalt, dioryt, łupek amfibolowy, czy -  choć w mniej
szym stopniu -  diabaz i gabro, ograniczając jednocześnie 
do niezbędnego minimum liczbę określeń próbek surow
ców stosunkowo łatwo dających się oznaczyć, ze względu 
na cechy optyczne skały, rodzaju minerałów skałotwór- 
czych czy też jej strukturę i teksturę, takich jak granit, 
gnejs, piaskowiec kwarcytowy, kwarcyt, sjenit, pegma- 
tyt. Dlatego, pomimo zasadniczej dominacji, frekwen
cja ostatnio wymienionej grupy skał w inwentarzach uję
tych w zbiorze B nie odzwierciedla ich rzeczywistych 
relacji ilościowych w stosunku do amfibolitu, bazaltu, 
gabra i innych. Zasady selekeji próbek surowców do 
oznaczeń rodzaju skały metodą makroskopową szerzej 
omówiono i uzasadniono w pracach: C hachlikow ski 
1989: 58; 1990b: 233; 1991a: 158,162; 1992: przypis 333; 
1994: 31.

Wśród zbadanych zabytków rozpoznano 27 rodzajów 
skał. Jednak 11 z nich wystąpiło sporadycznie; z wyjąt
kiem 4 gatunków, tj. andezytu, aplitu, zlepieńca i żyły 
kwarcowo-skaleniowej wszystkie reprezentowane były 
przez pojedyncze egzemplarzarze wyrobów. Dlatego w 
tabeli 2 i na ryc. 6 wyróżniono 16 rodzajów kamienia, 
natomiast pozostałe ujęto w jedną grupę o nazwie „inne”. 
Są to: andezyt, aplit, leptyt, lidyt, skala magmowa ciemna, 
serpentynit(?), szarogłaz, tufit(?), zieleniec, zlepieniec, 
żyła kwarcowo-skaleniowa. Sądzić należy, że te skały 
nie odgrywały większej roli w omawianej produkcji ka
mieniarskiej.

Najwięcej zbadano piaskowców kwarcytowych -  
27,71% (z sumy 2494 zabytków) oraz gnejsów -  23,9%. 
Stosunkowo dużo rozpoznano też granitów -  15,72%. 
Ze względu na podobieństwo cech zewnętrznych i fizy
cznych można zsumować w badanym materiale obecność 
kwarcytów -  7,50%, piaskowców -  2,49% i piaskowców 
kwarcytowych -  27,71%. Stwierdzamy wówczas zdecy
dowaną dominację tej grupy skał nad pozostałymi. W 
sumie ich udział wśród wszystkich analizowanych za
bytków kamiennych wynosi 37,70%. Z kolei trzy pod
stawowe rodzaje skał stwierdzone w badanych zbiorach, 
tj, kwarcyty, piaskowce i piaskowce kwarcytowe oraz 
gnejsy i granity stanowią 77,32% tj. 1928 okazów z 
2494 wszystkich surowców wśród produktów kamieniar
stwa. Powyższe ustalenia znacznie odbiegają od wyników 
dotychczasowych badań nad asortymentem i frekwencją 
surowców skalnych używanych w neolicie na Niżu Pol
skim (P rin k e , S koczylas 1978: 51-54; 1980a: 47-71; 
1980: 52-67; S k o c zy la s , P rinke  1979: 96-100). Roz
bieżności te wynikają z odmiennej struktury materiału 
archeologicznego branego pod uwagę w starszych pra
cach (wyłącznie narzędzia, ewentualnie ich półfabrykaty, 
określone kulturowo) oraz w programie badań kuja
wskich. W tych ostatnich, obok charakterystycznych form 
narzędzi, takich jak topory, siekiery, buławki, młoty, 
uwzględniono wszystkie produkty wytwórczości kamie
niarskiej, zatem również żarna i rozcieracze, płyty szli
fierskie, tłuki i gładziki. Ponadto odmienności w ocenie 
struktury surowców użytkowanych w neolicie na Niżu 
Polskim (głównie frekwencyjne) wynikają z włączenia 
do tej analizy pełnego asortymentu źródeł, łączonych z 
wytwórczością w kamieniu, nie tylko wyrobów gotowych 
i półwytworów.



Tabela 3

Charakterystyka surowcowa neolitycznych i wczesnobrązowych wyrobów kamiennych z Kujaw
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Razem

Z wyodrębnio- 34 17 21 14 33 101 - - 5 7 — — 1 — 5b 238
nym ostrzem (to- 
pory, siekiery.

14,29 7,14 8,82 5,88 13,87 42,44 — — 2,10 2,94 — - 0,42 — 2,10 100

<D
inne)

Cd
N Bez wyodrębnio- - - - - - - 8 1 I e - - 3d - - - 13
s nego ostrza (mło- - - - - - - 61,54 7,69 7,69 - - 23,08 - - - 100

>
ty, bulawki, płyt-
ki łucznicze)

Bez wyodrębnio- - - - - 1 25 33 4 - - - 17 3 8 I e 92
nego ostrza (żar
na, rozcieracze) " "

1,09 27,17 35,87 4,35 — — — 18,48 2,26 8,69 1,09 100

Razem Liczba 34 17 21 14 34 126 41 5 6 7 _ 20 4 8 6 343
% 9,91 4,96 6,12 4,08 9,91 36,74 11,95 1,46 1,75 2,04 - 5,83 1,17 2,33 1,75 100

<L>
& Płyty szlifierskie - - - _ - — — 51 — _ 15 362 _ _ _ 429
cd
N
cS

- - - - - - - 12,12 - - 3,50 84,38 - - - 100
ź Inne (gładziki, 3 - 5 - 3 18 25 11 _ — — 35 4 1 5f 110
Ź tłuki, podkładki) 2,73 - 4,54 - 2,73 16,36 22,72 11,00 - - - 31,82 3,64 0,91 4,55 100

Razem Liczba 3 _ 5 - 3 18 25 63 _ _ 15 397 4 1 5 539
% 0,56 - 0,93 - 0,56 3,34 4,64 11,69 - - 2,78 73,65 0,74 0,18 0,93 100

Razem wy- Liczba 37 17 26 14 37 144 66 68 6 7 15 417 8 9 11 882
twarzane i wy
twarzające

% 4,19 1,93 2,95 1,59 4,19 16,33 7,48 7,71 0,68 0,79 1,70 47,28 0,91 1,02 1,25 100

a Suma poszczególnych rodzajów wyrobów uwzględnia formy niedokończone (zaczątkowe i zaawansowane), produkty finalne i ich zniszczone egzemplarze. 
b Andezyt -  1, lidyt -  1, zieleniec -  1, serpentynit? -  1, magmowa ciemna -  1.
L Płytka łucznicza. 
d W tym płytka łucznicza. 
e Pegmatyt.
r Aplit -  1, magmowa ciemna -  1, pegmatyt -  3.

Zagadnieniem o pierwszoplanowym znaczeniu dla 
poznania neolitycznej i wczesnobrązowej wytwórczości 
kamieniarskiej na Niżu jest zbilansowanie rozmiarów i 
stopnia wykorzystania przez ówczesnych mieszkańców 
tego obszaru surowców lokalnych (pochodzenia eraty- 
cznego) oraz surowców importowanych (pozaniżowej 
proweniencji). Cel ów można osiągnąć między innymi 
drogą badań ukierunkowanych na rozpoznanie struktury 
surowcowej miejscowego kamieniarstwa, a w szczegól
ności struktury (gatunkowej) obszaru pochodzenia, chro
nologii i intensywności recepcji surowców importowa
nych.

Niniejszym zamierzamy podjąć próbę wstępnej oceny 
danego zagadnienia, wykorzystując do tego celu wyniki 
obecnego stanu badań nad wytwórczością w kamieniu 
społeczności Kujaw neolicie i wczesnej epoce brązu. 
Ogólną charakterystykę produktów kamieniarstwa tej 
ludności z uwzględnieniem ich zróżnicowania surowco

wego i formalnego, zawarto w tabeli 3. Ogół danych 
zamieszczonych w tej tabeli zilustrowano graficznie na 
ryc. 7.

W produkcji żaren i rozcieraczy oraz narzędzi prze
znaczonych do wytwarzania innych wyrobów (płyty szli
fierskie, gładziki, tłuki, podkładki) ludność Kujaw po
wszechnie stosowała kwarcyty, piaskowce, piaskowce 
kwarcytowe, gnejsy i granity. Wymienione formy na
rzędzi należały do najliczniej rejestrowanych na badanych 
stanowiskach (Chachlikowski 1989: tabela 20; 1990b: 
tabela 2; 1991a: tabela 2; 1992: tabela 39^t2; 1994: 
tabela 4). Należy więc przypuszczać, że te wyroby sta
nowiły podstawowe wyposażenie inwentarzy dla typo
wych czynności w gospodarstwie przydomowym. Z 
kwarcytu, piaskowców, granitu i gnejsu wykonano 
88,04% wszystkich żaren i rozcieraczy (81 z 92 egzem
plarzy). Natomiast udział tych surowców wśród narzędzi 
wytwarzających wynosi 96,10% (518 z sumy 539 eg



zemplarzy). Nasuwa to wniosek o niemal wyłącznym 
wykorzystywaniu kwarcytu, piaskowców, gnejsu i gra
nitu do wytwarzania tej grupy narzędzi. Podkreślić na
leży, że do sporządzania płyt szlifierkich używano tylko 
kwarcytów i piaskowców, z nich najwięcej piaskowców 
kwarcytowych. Pozostałe gatunki skał, takie jak amfi- 
bolit, diabaz, gabro, łupki, pegmatyt, porfir i sjenit po
służyły do wykonania nielicznych okazów służących za 
gładziki, tłuki czy podkładki (por. tabela 3 i ryc. 7). Do 
produkcji narzędzi młynarskich i narzędzi wytwarzają
cych wykorzystywano powszechnie, najpewniej wyłącz
nie, miejscowe narzutniaki, tj. głazy i otoczaki wystę
pujące w materiale polodowcowym. Często wybierano 
spośród nich konkrecje, nadające się do bezpośredniego 
użycia na narzędzie, z natury odpowiadające morfometrii 
poszczególnych rodzajów wyrobów, stąd nie wymaga
jących większych korekt kształtów i wymiarów (C ha
chlikowski 1989: 61-62; 1990b: 238-239, ryc. 13-14; 
1991a: 166-168, ryc. 13-14; 1992: 184; 1994: tabela 4). 
Najliczniej wykorzystywane w produkcji tych narzędzi 
rodzaje skał, tj. kwarcyt, piaskowce, gnejs i granit, wy
stępują najobficiej wśród eratyków zalegających Niż Pol
ski (Prinke, Skoczylas 1978: tabela 2; 1980c: tabela 1; 
Skoczylas, P rinke 1979: tabela 1). Dlatego słuszne jest 
twierdzenie, że występujący na tym obszarze zasób mate
riału skalnego w pełni zaspokajał potrzeby rodzimej wy
twórczości kamieniarskiej w zakresie podstawowych form 
narzędziowych, tak pod względem asortymentu i roz
miarów tej produkcji, jak i składu gatunkowego surowców.

Zdecydowanie odmiennie przedstawia się struktura su
rowców użytkowanych w neolicie i wczesnej epoce brązu 
na Kujawach do wytworzenia narzędzi bardziej charaktery
stycznych kulturowo, takich jak topory, siekiery, dłuta, 
młoty czy buławki (por. tabela 3 i ryc, 7). Mimo urozmai
conego asortymentu materiału skalnego użytego do ich 
produkcji (oznaczono 17 gatunków), w sposób wyraźny 
zaznacza się dominacja 6 gatunków: gnejsu (40,24% w 
liczbie 251 okazów), amfibolitu (13,55%), gabra (13,15%), 
diabazu (8,37%), bazaltu (6,77%) i diorytu (5,58%). Nieco 
mniej narzędzi wytworzono z granitu (3,19% w liczbie 
251 okazów) oraz łupków, amfibolowego -  2,39% i innych 
-  2,79%. Pozostałe osiem rodzajów skał stwierdzono u 
dziesięciu znalezisk, co stanowi zaledwie 3,98% wszy
stkich surowców tych wyrobów. Ważny jest też fakt, że 
wśród siekier, toporów i innych narzędzi z wyodrębnio
nym ostrzem nie odnotowano granitu, kwarcytu i pia
skowca kwarcytowego. Surowce te znalazły natomiast 
zastosowanie w produkcji młotów, buławek, a także choć 
w mniejszym stopniu, płytek łuczniczych. Podstawowym 
źródłem dostarczającym surowca do produkcji analizo
wanych form narzędzi były dla tych społeczności surowce 
miejscowe, czyli gatunki skał występujące między eraty- 
kami. Jednakże tylko wśród tych wyrobów, przede wszy
stkim z wyodrębnionym ostrzem, odnotowujemy przesłan
ki, mogące uzasadnić zaistnienie zjawiska wykorzystania

także surowców importowanych. Chodzi mianowicie o 
przesłanki przyrodnicze, sugerowane stanem badań nad 
zróżnicowaniem asortymentowym i frekwencyjnym su
rowców eratycznych zalegających Niż Polski, a także 
kulturowe, wynikające z aktualnej wiedzy o surowcach 
importowanych w neolicie i wczesnej epoce brązu tego 
obszaru, a ściślej, rozpoznania struktury gatunkowej im
portu oraz profilu funkcjonalnego wyrobów z surowców 
egogennych. Jest to wniosek ważny, bowiem uzasadnia 
ograniczenie poszukiwań hipotetycznego importu na Ku
jawach w szerszym odniesieniu na Niżu Polski, tylko 
do niektórych rodzajów surowców, użytkowanych do 
produkcji stosunkowo wąskiej grupy narzędzi.

Spośród 15 znalezisk kamiennych zbadanych pod 
mikroskopem, 11 było bazaltami, 3 diabazami, zaś jeden 
został określony jako łupek amfibolowy. Trafność iden
tyfikacji gatunkowej tych próbek na etapie oględzin ma
kroskopowych jako bazaltów po zweryfikowaniu metodą 
analizy płytek cienkich można więc określić na blisko 
75%. Rezultaty analiz mikroskopowych ujęto w tabeli 1, 
natomiast szczegółowy opis petrograficzny badanych skał 
przedstawiono wyżej.

Surowce kamienne, scharakteryzowane pod wzglę
dem petrograficznym i mineralogicznym, mogą z archeo
logicznego punktu widzenia mieć większe znaczenie tylko 
wówczas, gdy można określić obszary, odpowiadających 
im złóż naturalnego występowania. Ten aspekt studiów 
petroarcheologicznych, tj. kwestia pochodzenia surow
ców skalnych w wytwórczości kamieniarskiej społe
czeństw Niżu ma zasadnicze znaczenie dla prahistory
cznych badań nad neolitem tego obszaru.

Biorąc pod uwagę kryterium pochodzenia, wśród zba
danych pod mikroskopem próbek skał wyróżnić można 
zasadniczo cztery grupy surowców: sudeckie, wołyńskie, 
fennoskańskie oraz spoza Niżu o bliżej nieokreślonej 
proweniencji. Rozmieszczenie stanowisk surowców ka
miennych pozaniżowej proweniencji w rejonie Kujaw, 
z uwzględnieniem lokalizacji rejonów występowania od
powiadających im złóż oraz domniemanych kierunków 
ich napływu ujęto na ryc. 8.

Surowce sudeckie

Do grupy surowców pochodzących z Sudetów należą 
skały, z których wykonano radlicę KCWR z Łojewa 
stan. 35, topór kultury późnej ceramiki wstęgowej 
(KPCW) z Łącka stan. 20 (ryc. 3: 3) oraz formę zacząt
kową siekiery KAK z Tarkowa stan. 31 (ryc. 3: 2). 
Surowiec półwytworu siekiery ze stanowiska 31 w Tar- 
kowie, reprezentuje bazalt określony jako bazanitoid. 
Szezegółowa charakterystyka petrograficzna i mineralo
giczna tej odmiany bazaltu (katalog, pozycja 9) uzasadnia 
pewną identyfikację tej skały surowca z obszaru Sudetów



Zachodnich. W oparciu o nią możliwe staje się również 
podjęcie dokładnej synchronizacji badanej próbki z ka
mieniołomem Liściasta Góra w obrębie wystąpienia ba
zaltu w Lubaniu Śląskim (Śliwa 1987: 260).

Również w przypadku fragmentu narzędzia z Łojewa 
wykonanego z ankaratrytu (katalog, pozycja 4) źródłem 
surowca skalnego była trzeciorzędowa formacja bazaltowa 
obszaru Sudetów Zachodnich. Choć skała ta jest identyczna 
pod względem cech petrograficznych z wystąpieniami opi
sanymi przez Z. Śliwę, to nie sposób na obecnym etapie 
petrograficznego opracowania wystąpień bazaltów dolno
śląskich, podobnie dokładnie ustalić lokalizację konkretnej 
wychodni. Dalsze, bardziej szczegółowe badania bazaltów 
w Sudetach Zachodnich pozwoliły by wystąpieńprecyzyjnie 
ustalić złoże, z którego surowiec ten czerpano w neolicie.

Związek z surowcami proweniencji sudeckiej wykazuje 
łupek amfibolowy (katalog, pozycja 3), z którego wykonany 
był topór ludności KPCW z Łącka. Łupki amfibolowe są 
skałami bezskaleniowymi, zbudowanymi głównie z hornb- 
lendy i kwarcu. Tym różnią się one od amfibolitów, które 
zawierają zazwyczaj sporą ilość plagioklazów. Opisywana 
skala posiada dosyć oryginalny skład mineralny i fakt, że 
występuje w niej tytanit pozwala pewniej sugerować, że 
w Sudetach wydobywano ten surowiec na potrzeby neo
litycznej wytwórczości kamieniarskiej. Właśnie obecność 
tytanitu w zbadanej próbie uzasadnia identyfikację tej skały 
ze złożami sudeckich łupków amfibolowych (Borkowska, 
Smulikowski 1983: 193).

Surowce wołyńskie

Użytkowanie na Kujawach w neolicie surowców skal
nych ze złóż występujących na Wołyniu potwierdziły 
badania próbek bazaltu siekiery KAK z Przybranowa, 
półwytworu siekiery KAK z Goszczewa, odpadu z pro
dukcji z osady z wczesnej epoki brązu z Goszczewa 
oraz fragmentu siekiery z Dąbrowy Biskupiej.

Surowiec siekiery z Przybranowa (ryc. 3: 5, poz. 14 
katalogu) to bezoliwinowy metabazalt plagioklazowy. 
Złoża tej odmiany bazaltu nie występują w Sudetach i 
w Skanii, natomiast są znane z Masywu Wołyńsko-Ukra- 
ińskiego w dorzeczu Horynia, z okolic Równego (M a- 
jerowicz, P rinke, Skoczylas 1987: 85; P rinke, Sko
czylas 1978: 57-58; 1980b: 245, przyp. 7-9; 1980c: 
49-50; Skoczylas, P rinke 1979a: 106, 108-109). Wo
łyńskie pochodzenie surowca tej siekiery potwierdza po
równanie wyniku analizy jej próbki z wynikami podo
bnych analiz dwóch znalezisk importowanego bazaltu z 
Jerzykowa koło Trzemeszna i Smolników koło Szubina, 
co do których udokumentowano zbieżność ich składu 
mineralnego z charakterystyką wychodni wołyńskich ba
zaltów bezoliwinawych w Micku i w Berestowcu (M a- 
jerowicz, P rinke, Skoczylas 1987: 85; P rinke, Sko
czylas 1978: 58; 1980c: 50; Skoczylas, P rinke 1979: 
108-109).

""Na podstawie próbek mikroskopowych pobranych z 
fragmentu siekiery z Dąbrowy Biskupiej, półwytworu 
siekiery z Goszczewa oraz odpadu produkcyjnego z Go
szczewa (poz. katalogu 10, 12, 2) nie można jednozna
cznie zidentyfikować pierwotnego złoża ich surowca. 
Wykonano je z metabazaltu, silnie przeobrażonego ba
zaltu oliklazowo-piroksenowego oraz z metabazaltu pla- 
gioklazowo-piroksenowego. Z dużym prawdopodobień
stwem trzeba wykluczyć możliwość skandynawskiego 
(eratycznego) oraz sudeckiego pochodzenia tych skał. 
Ich skład różni się też zasadniczo od składu bazaltów 
w Skanii (Prinke, Skoczylas 1987: 57-58; 1980b: 245, 
247; 1980c: 50; Skoczylas, P rinke 1979: 106-108; por. 
też charakterystykę petrograficzną i mineralogiczną pró
bek surowca bazaltowego z poz. katalogu 3, 4, 9), co 
pozwala sugerować ich pochodzenie wołyńskiego.

Surowce eratyczne

Do materiału fennoskańskiego, a więc pochodzenia 
eratycznego, zaliczono szlify pobrane z fragmentu sie
kiery z Przybysławia (ryc. 2: 3) oraz z naturalnej kon- 
krecji zdeponowanej we wtórnym złożu narzutniaków w 
Goszczewie (ryc. 2: 1). Obie skały są metabazaltarni 
plagioklazowymi z oliwinem (poz. katalogu 5,11). Cechy 
petrograficzne i mineralogiczne tych bazaltów nie do
starczyły przesłanek, na podstawie których można by 
wnosić o ich pochodzeniu sudeckim, bądź wołyńskim. 
Zbieżność cech petrograficznych i mineralogicznych obu 
próbek wskazuje natomiast na podobieństwo surowca, z 
którego wykonano siekierę z Przybysławia oraz surowca 
zaledającego w bruku morenowym eratyków w Gosz
czewie, bez wątpienia glacjalnej genezy. Należy zatem 
wnosić, że stanowiły one materiał przywleczony przez 
lodowiec na obszar Niżu Polskiego z terenu Skanii.

Surowce pozaniżowe 
o nieustalonej proweniencji

Pochodzenia, a tym bardziej lokalizacji miejsca wy
dobycia materiału skalnego sześciu pozostałych wyrobów 
nie sposób jednoznacznie ustalić. Można jedynie stwier
dzić, że cechy petrograficzne i mineralogiczne żadnej 
próbki nie odpowiadają surowcom znanym z lokalnego 
materiału eratycznego. Są to skały określone jako bazalty 
(poz. katalogu 8 i 15), bazalt plagioklazowy (poz. kata
logu 7), diabazy (poz. katalogu 1 i 6) oraz diabaz oli- 
winowy (poz. katalogu 13).

Wymienione bazalty, z których były dwa odpady z 
produkcji narzędzi KPL z Tarkowa (ryc. 2: 5) oraz 
półwytwór siekiery KPL z Przybranówka (ryc. 3: 6), nie 
posiadają cech składu mineralogicznego, czy też tekstury



i struktury, które mogły by pewniej wskazać obszary 
naturalnego występowania złóż bazaltowych (Masyw 
Wołyńsko-Ukraiński, czy środkowoeuropejski łuk bazal
towy z Zachodnimi Sudetami). Istnieją też podstawy do 
wykluczenia synchronizacji badanych szlifów z zachod
nią częścią południowych Niemiec, gdzie w okolicach 
Meyen eksploatowano we wczesnym średniowieczu wy
chodnie bazaltu, z którego wytwarzano liczne przedmioty 
codziennego użytku (G abriel 1988: 157-161). Bazalt 
ten cechuje m.in. porowata tekstura oraz obecność leucytu 
i nefelinu. Wśród analizowanego materiału z Kujaw nie 
rozpoznano bazaltu odpowiadającego teksturą i składem 
mineralnym bazaltom ze złóż w Meyen.

Odmiennie przedstawia się kwestia źródeł importu 
diabazu. Problem pochodzenia diabazu jest trudny do 
rozwiązania głównie z braku odpowiednich opracowań 
porównawczych. Uznając diabazy za hipabazylne odpo
wiedniki bazaltów, można dokonać porównania składu 
mineralnego tych dwóch skał. W oparciu o tę metodę 
należy odrzucić zarówno sudeckie, jak też i fennoskańskie 
(eratyczne) pochodzenie diabazu, z którego wykonano 
dwie niedokończone siekiery ze Stanomina (ryc. 2: 4) 
i Opatowie (ryc. 3: 1) oraz odłupek z Dąbrowy Biskupiej. 
Stały stopień przeobrażenia tej skały może wskazywać na 
jej wiek trzecio- lub czwartorzędowy. Badane diabazy moż
na raczej łączyć z obszarami północnych Czech. Mając 
jednak na uwadze sygnalizowane wcześniej niedostatki 
badań geologicznych dla uwiarygodnienia hipotezy o cze
skiej proweniencji diabazów użytkowanych na Kuja
wach, należało by również uzwględnić inne nieznane 
dotychczas źródła pochodzenia tej skały.

Wnioski

Przystępując do realizacji programu badań nad po
chodzeniem i użytkowaniem surowców skalnych w neo
licie i wczesnej epoce brązu na Kujawach, autorzy sfor
mułowali kwestionariusz zasad selekcji znalezisk 
surowców, spełniających kryteria domniemanego impor
tu, spośród licznego i zróżnicowanego gatunkowo ma
teriału kamiennego. Postępowanie, polegające na iden
tyfikacji skal obcego pochodzenia jedynie wybranych 
próbek skalnych podyktowane było założeniem, że im
port surowców należy ujmować jako z jednej strony 
ograniczony do nielicznej, stosunkowo wąskiej asorty
mentowo grupy wyrobów, bardziej charakterystycznych 
kulturowo, a co za tym idzie także gatunków skał, z 
których je wykonano, z drugiej natomiast, jako nieobo
jętny kulturowo i chronologicznie konkretnym rodzajom 
narzędzi. U podstaw takiego postępowania legła również 
niemożliwość poddania analizie laboratoryjnej wszy
stkich źródeł, ze względu na ich znaczną liczbę. Kryteria 
selekcji, której zadaniem był trafny wybór hipotetycznego

importu kamienia do weryfikacji metodą analizy mikro
skopowej, oparto na przesłankach, wynikających nie tyl
ko z wiedzy o warunkach geologicznych regionu włą
czono do nich także aktualny stan wiedzy co do 
zewnętrznych uwarunkowań rozwoju kulturowego spo
łeczności kujawskich w neolicie i we wczesnej epoce 
brązu. Te przesłanki służą sformułowaniu nie tylko op
tymalnych kryteriów selekcji hipotetycznego importu na 
etapie rozpoznania makroskopowego ogółu znalezisk ka
miennych, lecz także zapewniają wysokie prawdopodo
bieństwo trafności tej identyfikacji podczas weryfikacji 
metodą analizy laboratoryjnej. Przekonują o tym przed
stawione wyniki analiz płytek cienkich 15 zabytków 
kamiennych. Wybierając próbki surowców z tych zna
lezisk do badań mikroskopowych założono, że z wyjąt
kiem naturalnej konkrecji z Goszczewa, pochodzą one 
spoza Niżu Polskiego i są bazaltami. Wprawdzie nie 
wszystkie badane próbki zweryfikowano jako bazalty, 
to jednak, oprócz siekiery z Przybysławia, pozostałe 
okazy były wykonane ze skał nie występujących wśród 
narzutniaków fennoskańskich, a więc pochodziły spoza 
Niżu. Wynika z tego, że trafność selekcji tych próbek 
jako hipotetycznych importów był poprawna.

Ze względu na niewielką liczebność opisanego zbioru, 
wyniki badań tych zabytków kamiennych są jeszcze zbyt 
skromne, by na ich podstawie podjąć próbę głębszej 
charakterystyki zjawiska importu surowcowego w neo
licie i we wczesnej epoce brązu na Kujawy. Dlatego 
skoncentrujemy się na ocenie zareprezentowanych wy
ników badań z punktu widzenia zarówno nowych treści, 
jakie wnoszą one do postępu wiedzy o importach na 
Niżu Polskim, jak też i potrzeb badawczych.

Wyniki stosowanych badań umożliwiły dokładne 
ustalenie obszarów pochodzenia większości skał zaliczo
nych do importów, a także powiązanie surowca niektó
rych spośród badanych narzędzi z wychodniami odpo
wiadających im skał. W badanym zbiorze wydzielono 
13 rodzajów surowców wywodzących się z obszarów 
leżących na południe od Niżu Polskiego. Wychodnie 
naturalnych złóż, skąd czerpano surowce użytkowane 
przez ludność Kujaw w neolicie i we wczesnej epoce 
brązu, występują w Sudetach (bazalty, łupek amfibolo- 
wy), na Wołyniu (bazalty) a przypuszczalnie także na 
terenie północnych Czech (diabazy). Odległości między 
prawdopodobnymi miejscami wydobycia analizowanych 
skał i miejscami odkrycia na Kujawach narzędzi, z któ
rych je wykonano wynoszą: dla surowców sudeckich 
około 270-310 km, wołyńskich około 540-570 km i 
północnoczeskich około 340^420 km. Te informacje 
przekonują o istnieniu w neolicie i we wczesnej epoce 
brązu dalekosiężnego transportu surowca kamiennego, 
lub bliżej nieznanych form wymiany interregionalnej. 
Niezwykle istotny dla problematyki importu skal nie- 
krzemiennych na Niż Polski jest fakt, że przykłady użyt
kowania na Kujawach surowców obcego pochodzenia



(w przypadku znalezisk o określonym kontekście kultu- 
rowym i chronologicznym) reprezentują albo wyposaże
nie inwentarzy głównie społeczności wczesno- i środkowo- 
neolitycznych migrantów (KCWR, KPCW?), nierzadko 
później zainteresowanych z racji kultywowania tradycji 
użytkowaniem skał obszaru swego pochodzenia (ludność 
cyklu wstęgowego), albo też stanowią wyposażenie społe
czności, będących na etapie wzmożonego rozwoju swej 
kultury, przejawiającego się bądź to w sferze ekspansji 
terytorialnej i rozwoju gospodarki, w szczególności jed
nak w aktywizacji kontaktów interregionalnych, jak na 
przykład KPL z faz IIIB-IIIC czy KAK z faz Ilb-IIIa.

Mając na uwadze wyniki analiz dwóch próbek bazaltu 
fennoskańskiego, pobranych z nieobrobionej konkrecji 
zalegającej w kopalni eratyków w Goszczewie (poz. 
katalogu 11) oraz ze zniszczonego egzemplarza siekiery 
z Przybysławia (poz. katalogu 5), należy sądzić, iż zwię
kszone zainteresowanie wysokiej jakości surowcem ba
zaltowym społeczności późnego neolitu Kujaw zaspoka
jały drogą substytuty wnej względem importu eksploatacji 
wtórnych złóż eratyków. Kapitalnego przykładu pozy
skiwania narzutniaków bazaltowych dostarczyły badania 
wykopaliskowe stanowiska 13 w Goszczewie, gdzie su
rowiec ten ludność KAK z fazy Ila wydobywała metodą 
górniczą z płytko zalegającego bruku morenowego (Cha- 
chlikowski 1990b: 234-235, ryc. 9-12; 1991a: 162-164, 
ryc. 9-12). W obrębie warsztatu obróbki eratyków eks
ploatowanych na terenie tej kopalni znaleziono formę 
zaczątkową siekiery z bazaltu (poz. katalogu 10), róż
niącego się jednak pod względem cech petrograficznych 
i mineralogicznych od bazaltu, występującego wśród tu
tejszych eratyków (poz. katalogu 11). Badania mikro
skopowe tej próbki wskazują złoża skalne obszaru Wo
łynia, jako miejsca jej naturalnego występowania. Z 
powodu braku źródeł z obroki bazaltu na terenie kopalni 
(zarejestrowano tylko odpad korowy) należy sądzić, że 
forma zaczątkowa siekiery została przyniesiona przez 
ludność KAK na stanowisko 13 w Goszczewie właśnie 
w formie półwytworu. Jeżeli wniosek ów jest słuszny, 
to nie można wykluczyć interpretacji analizowanej formy 
bazaltu jako swego rodzaju wzorca surowcowego, słu
żącego kamieniarzom KAK do identyfikacji i selekcji 
skał bazaltowych spośród licznych i zróżnicowanych pod 
względem surowcowym głazów i otoczaków, dostępnych 
w eksploatowanych przez nich złożach bruku kamien
nego. Podkreślić trzeba, że wyniki badania obu próbek 
stanowią jedyne jak dotąd wiarygodne świadectwo, po
świadczone wynikami odpowiednieh analiz laboratoryj
nych, użytkowania w neolicie Niżu Polski surowca ba
zaltowego, występującego w materiale eratycznym tego 
obszaru. Trudno jesżcze określić rozmiary wykorzystania 
w neolicie i wczesnej epoce Kujaw bazaltu fennoskań
skiego. Z pewnością jednak ustalenia, które przyniosły 
już przeprowadzone analizy, posiadają duże znaczenie 
dla interpretacji przejawów praktyk przejmowania i użyt
kowania importu bazaltowego a w szerszym odniesieniu

wszystkich gatunków kamienia obcej proweniencji na Niżu 
Polskim. Chodzi tutaj w szczególności o rozpoznawanie 
czynników wywołujących zjawisko dalekosiężnych trans- 
lokacji surowców kamiennych w neolicie i wczesnej epoce 
brązu. Zagadnienie to wymaga osobnego naświetlenia, 
uwzględniającego aktualną wiedzę o importach i rozwoju 
kulturowym ówczesnych społeczności Kujaw.

Charakterystyki petrograficzne dwóch wcześniej zba
danych znalezisk diabazu z Polski środkowo-zachodniej 
nie upoważniały do twierdzenia o ich pochodzeniu spoza 
Niżu (Prinke, Skoczylas 1980b: 238-242). Analizy 
tych okazów oraz wyniki ówczesnych badań, zgodnie z 
którymi diabaz należał do gatunków najliczniej użytko
wanych przez neolitycznych kamieniarzy tego obszaru 
(Prinke, Skoczylas 1978: tab. 1; 1980a: tab. 2; 1980c: 
60-67; Skoczylas, P rinke 1979: 97), skłoniły A. Prin- 
kego i J. Skoczylasa do wniosku, że źródłem diabazu 
dla ówczesnej produkcji były narzutniaki fennoskańskie. 
Natomiast wyniki naszych badań stanowią podstawę do 
rozważenia możliwości importu tej skały z Czech. Właś
nie z tym obszarem wiąże się pochodzenie bazaltu bez- 
oliwinowego, z którego wykonano osiem narzędzi ka
miennych znalezionych w Wielkopolsce (Majerowicz, 
P rinke, Skoczylas 1987: 85).

Wytwory z surowców pochodzących spoza Niżu, 
stwierdzone wśród badanych próbek skalnych, reprezen
towane są nie tylko przez gotowe narzędzia i okazy zni
szczone, lecz również przez półwytwory siekier, a miano
wicie przez 4 okazy form zaczątkowych, formę 
zaawansowaną oraz 4 odpadki, posiadające naturalne po
wierzchnie surowiaków. Urozmaicony asortyment znalezisk 
z surowców egzogennych stanowi podstawę przypuszcze
nia, że import skał z terenów ich pierwotnych złóż na 
Kujawy obejmował nie tylko produkty gotowe, jak można 
było sądzić na podstawie wyników starszych badań, lecz 
także formy niedokończone, lub nawet surowe konkrecje
0 gabarytach przydatnych w produkcji kamieniarskiej.

Interpretacja przedstawionych wyników badań daleko 
wykracza poza zagadnienie pozyskiwania surowca skal
nego dla neolitycznej i wczesnobrązowej wytwórczości 
kamieniarskiej na Kujawach. Wykorzystanie impartów 
z terenów złóż kamienionośnych, położonych, ogólnie 
biorąc, na południe od Niżu Polskiego, stanowi bowiem 
przejaw nie tylko jednej z form zaspokajania zapotrze
bowania na surowiec kamienny, zresztą o marginalnym 
znaczeniu w gospodarce surowcowej ówczesnych spo
łeczności Kujaw, jak to wykazano wcześniej. Podstawo
wym źródłem materiału dla produkcji narzędzi kamien
nych były dla tej ludności bezspornie dostępne na miejscu 
eratyki fennoskańskie. Są to spostrzeżenia nader istotne, 
albowiem przekonują, iż kujawskie eratyki stanowić mo
gły znaczące źródło uzyskiwania surowców skalnych do 
produkcji kamieniarskiej, tak pod względem rozmiarów
1 asortymentu tej wytwórczości, jak też i składu gatun
kowego odpowiednich rodzajów surowców. Dlatego też 
uważamy, że zagadnienie importu skalnego stanowi tylko



pewną część problematyki ówczesnej gospodarki surow
cami kamiennymi. Natomiast same badania nad zjawi
skiem przejmowania i użytkowania przez mieszkańców 
Niżu w neolicie i wczesnej epoce brązu surowców im
portowanych, ich okresowej wzmożonej recepcji, chro
nologii i kierunku napływu istotnie poszerzają naszą 
wiedzę na temat nie tylko gospodarczych aspektów ich 
działalności, służą bowiem także poznaniu podejmowa
nych przez nią interregionalnych kontaktów, czy ucze
stnictwa w dalekosiężnej wymianie, nierzadko również 
naświetlają zagadnienia dotyczące tradycji kulturowych 
i powiązań genetycznych społeczności kultur neolitu i 
wczesnej epoki brązu Północy i Południa.
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Die Herkunft und Nutzung 
vom  Gesteinmaterial von außerhalb 

des Polnischen Tieflandes im Neolithikum  
und in der Frühbronzezeit in Kujawien

Z u s a m m e n f a s s u n g

Im Rahmen der petroar'chäologischen, das Polnische Tie
fland umfassenden Studien begann man vor kurzem das Ma
terial zur Erzeugung von Steingeräten durch die Bevölkerung 
des Neolithikums und der Frühbronzezeit in Kujawien zu 
untersuchen. Zum Gegenstand derjenigen Untersuchungen ist

eine ganze Auswahl der mit deL Verarbeitung und Nutzung 
von nicht kieseligen Felsenmaterialien verbundenen Über
resten. Diese Quellen wurden einer Analyse von folgenden 
Standpunkten aus unterzogen: die Auswahl der verarbeiteten 
Felsenmaterialien, die Art der produzierten Geräte, die Ve
rarbeitungstechnik und Form der Produktionsorganisation. Die 
Voraussetzungen für jene Forschungen haben die bisher an
gewandten Kriterien der Selektion von Steinaltertümlichkeiten 
für Laboranalysen, die der Identifikation von Fundamterialien 
fremder Herkunft (Importwaren -  die unter den Wanderblöcken 
auf diesem Gebiet nicht vorkamen) dienten, modifiziert und 
erweitert.

Im Artikiel wurden die Ergebnisse der Forschungen an 
der Herkunft und Nutzung der Felsenmaterialien im Neolithikum 
und in der Frühbronzezeit in Kujawien zusammengefasst. Um 
die Identifikation der Importmaterialien durchführen zu können, 
wurden für die Mikroskopforschungen folgende 15 Felsenstücke 
bestimmt: Basalt (11 Fundstücke), Diabas (3 Fundstücke) und 
Amphibolschiefer (1 Fundstück). Die Selektion von Importfunden 
unter 2494 differenzierten Gesteinexemplaren wurde in Anleh
nung an die geologischen Bedingungen auf diesem Gebiet (Man
gel oder geringer Anteil an gewissen Felsenformen unter den 
Wanderblöcken), sowie an die allgemeinen Infonnationen über 
den Kontext der Außenbedingungen für die kulüirelle Entwicklung 
der Bevölkerung im Neolithikum und in der Frühbronzezeit 
(wie z. B. die Wanderung der Bevölkerung aus Kleinpolen, 
sowie Beispiele einer dauerhaften Beteiligung der Lokalbevöl
kerung an den interregionalen Kontakten und dem weit ver
breiteten Warenaustausch).

Unter den im Gesteininventar aus dem Neolithikum und 
aus der Frühbronzezeit vorkommenen Rohstoffen wurden 27 
Felsenformen herausgesondert. Am häufigsten treten hier fol
gende Felsen auf: Sandstein (darunter Quarzit), Granit und 
Gneis. Der Anteil von diesen Felsen in der Steinmetzverar
beitung in dieser Region beträgt über 77%. Die obigen Feststel
lungen weichen von den Ergebnissen der bisherigen Forschun
gen an der Nutzung der Felsenmateriahen im Neolithikum in 
mittel-westlichem Polen ab. Der Grund liegt darin, daß man 
in den älteren Arbeiten eine andere Auswahl von archäolo
gischen Materialien in Betracht gezogen habe. In den gegen
wärtig durchgeführten Forschungen werden neben den chara
kteristischen Geräten (Beile, Äxte, Hammer, Steinkeulen) auch 
andere Steinprodukte wie Mahlsteine, Reibsteine, Schleifplat
ten, Quetscher und Poliersteine berücksichtigt. Außerdem um
fassen jene Forschungen nicht nur Finalprodukte, sondern auch 
Rohstoffe, Produktionsabfallreste und die unvollendeten 
Gegenstände.

Die Rohstoffcharakteristik der Geräte wurde in der Tab. 3, 
dargestellt. In der Produktion von Mahlsteinen, Reibsteinen, 
Schleifplatten, Quetscher und Poliersteinen war der Quarzit, Sand
stein, Gneis und Granit vorherrschend, also die Felsen die unter 
den Wanderblöcken im Tiefland zu den häufigsten gehören. Aus 
anderen Felsenformen produzierte man nur einzig wenige Polier
steine, Quetscher und Unterlagen. Für die Produktion dieser 
Geräte benutzte man lokale Felsenblöcke und Wanderrundlinge. 
Die erratischen Blöcke befriedigten vollkommen die Bedürfnisse 
des lokalen Steinmetzhandwerkes sowohl in Hinsicht auf die 
Auswahl der Felsen, sowie auf die Produktionsgröße.

Anders sieht die Struktur der Rohstoffe in der Erzeugung 
der Äxte, Beile, Meißel, Hammer und Steinkeulen aus. Unter



17 Stein formen überwiegen 6 Felsen: Gneis, Amphibolit, Gab- 
bro, Diabas, Bazalt und Diorit (sie bilden insgesamt 87% der 
Geräte). Vereinzelte Werkzeuge wurden aus Granit und Schie
fer angefertigt. Aus sonstigen acht Felsengattungen waren 
kaum 10 Geräte erzeugt, was weniger als 4% der ganzen 
Gruppe bildet. Die Hammer und Steinkeulen waren aus Granit, 
Quarzit und Quarzitsandstein produziert. Die Produktion der 
besprochenen Gruppe der Geräte basierte auf dem erratischen 
Material, ähnlich wie im Fall der früher analysierten Geräte. 
Vielleicht nur manche vereinzelte Beile, Äxte und Meißel 
wurden aus den Importfelsen angefertigt. Die Ergebnisse der 
Laborforschungen an den ausgewählten Steinaltertümern be
weisen, daß die Steinhauer in Kujawien auch Felsenstücke 
fremder Herkunft benutzten.

Aufgrund der Mikroskopforschungen wurden 13 Felsen
funde herausgesondert, die ganz allgemein hergesehen aus dem 
Gebiet südlich vom Polnischen Tiefland herbeigeführt waren 
und 2 Exemplare lokaler erratischer Herkunft. Die Abstam
mung der meisten zu der Gruppe der Importe zugezählten 
Felsen konnte bestimmt werden und sogar ist es gelungen, ein 
Teil von den untersuchten Steinaltertümern mit konkreten 
Felsenlagerstätten zu verbinden. Zu den wichtigsten Quellen 
der Importfelsen gehörten die Lagerstätten in den Sudeten, 
Wolynien und vermutlich auch in Nord-Böhmen. Die Funde 
aus Importrohstoff sind durch fertige Geräte, Halbfabrikate 
und Produktonsabfallreste vertreten. Das bewegt zu einer 
Schlußfolgerung, daß der Import der Felsen aus der 
ursprüunglichen Lagerstätten nach Kujawien nicht nur die 
Finalprodukte umfasste, sondern auch nicht vollendete Geräte 
im verschiedenen Stadium der Verarbeitung deren und höch
stwahrscheinlich auch natürliche Steinkonkretionen.

Aus den von den West-Sudeten herbeigeführten Felsenma
terialien wurde die Hakenschar der bandkeramischen Kultur 
von Lojewo (Ankerit), ein Beil derselben Kultur von L?cko 
(Amphibolschiefer) sowie ein Halbfabrikat einer Axt der Kuge
lamphorenkultur von Tarkowo (Basanith).

Die Nutzung in Kujawien des aus der Lagestätte in Wo
lynien herbeigeführten Basalts bestätigt eine Analyse von vier 
Steinfunden: einer Axt von Dąbrowa Biskupia, einer Axt der 
Kugelamphorenkultur von Przybranowo, plagioklasicher Me
tabasalt ohne Olivin, einem Halbfabrikat der Axt derselben 
Kultur von Goszczewo, sowie einem Produktionsabfallrest aus 
der Siedlung von Goszczewo. Drei weitere Basaltfunde sind 
mit großer Wahrscheinlichkeit mit der Lagerstätte in Wolynien 
zu verbinden.

Die Axthalbfabrikate von Stanomin und von Opatowice, 
sowie ein Spaltstück der Trichterbecherkultur von Dąbrowa 
Biskupia wurden aus Diabas aus der Lagestätte in Nord- 
Böhmen angefertigt.

Es ist nicht gelungen, die Basaltlagerstätte, von woher 
zwei Produktionsabfallreste der Trichterbecherkultur von Tar- 
ków, sowie ein Halbfabrikat der Axt derselben Kultur von 
Przybranowek abstammen, zu lokalisieren.

Der plagioklasiche Metabasalt mit Olivin als ein Rohstoff 
natürlicher Konkretion von Goszczew und der Axt von Przy- 
byslaw ist der erratischen Herkunft. Die petrographischen Un
tersuchungen dieser Gegenstände bestätigen eine bisher in der 
Urgeschichte unbekannte Erscheinung, daß in Kujawien im 
Spätneolithikum ein Nacheisbasalt gebraucht wurde. Die Ge
winnung von erratischen Basaltblöcken wurde in Goszczewo 
bestätigt, wo die Bevölkerung der Kugelamphorenkultur diesen 
Rohstoff mit einer Bergbaumethode aus den Steinpflastern, 
die in den Moränenablagerungen flach vorkamen, zu gewinnen 
wußte. Daher muß angenommen werden, daß die Bevölkerung 
von Kujawien ihre Bedürfnisse an den Basaltrohstoff von 
hocher Qualität nicht nur durch den Import befriedigte, sondern 
auch durch die Exploatation von sekundären skandinavischen 
erratischen Lagerstätten.

Artykuł złożono w redakcji w 1993 roku, przepracowano 
od podstaw w 1999 roku.
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Rdzeń krzemienny znaleziony 
w Liniach w powiecie szamotulskim

A n d r z e j K r z y s z o w s k i

Flint core found in Linie, Szamotuły district

The core discovered in the surface of the site is a unique find in the Polish Lowland in terms of the size and almost perfect 
production. It is a core with a faceted single platform, two flaking surfaces and 15 burin-blows of flat and broad blades. It weighs 
857 g. It was made of Baltic erratic flint extracted from the moraine deposits buried by the local continental glacier. The core was 
produced by the people of the Funnel Beaker culture.

Wstęp

Podczas badań powierzchniowych w kwietniu 1994 
roku, poprzedzających badania wykopaliskowe na od
cinku gazociągu prowadzącego z półwyspu Jamał do 
Europy, odkryłem w Liniach na stanowisku 25 (AZP 
50-22 nr 108) niezwykle interesujący rdzeń krzemienny. 
Jego wyjątkowość wynika z jego wymiarów, znacznie 
przewyższających wymiary rdzeni znanych z obszaru 
nizin, natomiast dorównujących rdzeniom ze strefy wy
żyn. Nadto ten okaz, wręcz klasycznie wykonany i przy
gotowany do dalszej eksploatacji, odznacza się warto
ściami estetycznymi, które ówczesny wytwórca nadał 
temu standardowemu przecież przedmiotowi o przezna
czeniu gospodarczym. Trudności co do identyfikacji su
rowca i techniki obróbki wpływają na określenie jego 
chronologii. Na powierzchni stanowiska natrafiono je
dynie na rzadko rozrzucone trzy ułamki ceramiki kultury 
łużyckiej i osiem wyrobów krzemiennych. Są to mało 
charakterystyczne okazy debitażu: trzy odłupki, wiór 
(wszystkie typu zaprawiakowego) oraz trzy okrzeski, 
datowane na epokę kamienia. Na sąsiednim stanowisku 
nr 24 odkryto jedynie kilka ułamków naczyń kultury 
łużyckiej i z wczesnego średniowiecza oraz osadę z 
okresu wpływów rzymskich. Zatem omawiane tu znale
zisko rdzenia jest zupełnie odosobnione.

Opis morfologiczny

Rdzeń zachowany w całości jest częściowo zużyty, 
o odłupni całkowicie pokrytej negatywami wiórów. Mi
mo zaawansowanej eksploatacji nie był skracany, zaś

odłupnia nie była ścieniana, a pięta była prawdopodobnie 
poprawiana jedynie po kolejnej serii odbić (ryc. 1-2).

Wysokość rdzenia mierzona od wierzchołka do naj
bardziej wyniosłego punktu na pięcie wynosi 12,9 cm. 
Największa szerokość, to jest odległość najbardziej wy
suniętych punktów na bokach rdzenia, wynosi 10,0 cm 
w partii przy pięcie i 4,3 cm w części wierzchołkowej. 
Grubość, czyli odległość pomiędzy najbardziej wysuniętymi 
punktami na odłupni i tyle rdzenia wynosi 6,2 cm; jest to 
zatem rdzeń krótki, szeroki i gruby (Balcer 1975: 71). 
Ciężar rdzenia wynosi 857 g i dorównuje pod tym wzglę
dem rdzeniom pochodzącym wyłącznie z terenów wyżyn.

Pięta jest płaska, szeroka i facetowana; prawdopo
dobnie została zaprawiona kilkunastoma uderzeniami, w 
tym od strony odłupni. Krawędź pięty stykająca się z 
płaszczyzną odłupni jest drobno retuszowana.

Odłupnia jest szeroka, dwuścienna, rozdzielnoodłu- 
pniowa, regularna, lekko wypukła. Zajmuje cały obwód 
bryły, a więc przód i tył rdzenia, przechodzi też na boki, 
w przekroju jest łagodnie łukowata. Na obu odłupniach, 
przedniej i tylnej, znajduje się po siedem negatywów 
wiórów. Są one szerokie, płaskie i w miarę regularne. 
Długość wiórów odbitych z rdzenia w ostatniej kolejności 
wynosi od 5,4 cm do 10,6 cm, zaś szerokość -  od 1,1 cm 
do 2,5 cm.

Kąt rdzeniowania zewnętrzny jest prawie prosty i 
wynosi z przodu rdzenia 88°, zaś z tyłu -  89°.

Płaszczyzny boczne rdzenia zostały zlikwidowane w 
wyniku eksploatacji wiórów, nie można więc rozstrzyg
nąć, czy były one wcześniej przygotowywane. Wierz
chołek rdzenia ma prostą ściankę i płaską powierzchnię, 
ukształtowaną przez kilka odbić, tworzących jakby drugą 
piętę; był on prawcowany. Wypukły tył rdzenia jest 
ukształtowany wtórnie przez usytuowanie na nim drugiej



Ryc. 1. Linie, pow. Szamotuły. Rdzeń krzemienny (rys. J. Sawicka)

odłupni, z której także odbijano wióry. Widnieją na nim, 
prócz negatywów odbitych wiórów, także naturalne pła
szczyzny konkrekcji z połaciami kory, wcześniejsze przy
gotowanie tej płaszczyzny miało zatem niewielki zakres, 
albo jej w ogóle nie zaprawiono.

Najszerszym elementem rdzenia jest pięta, a boki, 
początkowo nieznacznie, potem mocno zbiegają się na 
wierzchołku. Proporcje wysokości do szerokości wyno
szą 1:1,22, więc jest to okaz krótki. Lekko wypukłe 
odłupnie są ograniczone swymi krawędziami, które zbie
gają się łukowato ku prostemu wierzchołkowi; jest to 
rdzeń podstożkowaty.

Surowiec

Większa część zewnętrznej powierzchni rdzenia jest 
pokryta patyną o dominującej barwie rudopomarańczo- 
wej, też białawej, lekko zwapniałej. Na niewielkim frag
mencie odłupni została odsłonięta wewnętrzna struktura 
masy w wyniku przypadkowego, mechanicznego odbicia, 
o zabarwieniu szarym, zmatowiona, z dobrze widocznymi 
drobnokrystalicznymi zanieczyszczeniami i niewielkimi 
fragmentami wewnętrznej korozji. Po negatywach wió
rów można wnioskować, że był to dobry jakościowo 
surowiec, łatwo poddający się obróbce i pozwalający na 
uzyskiwanie doborowego półsurowca o dość znacznych 
wymiarach. Naturalna kora zachowana w niewielkim 
fragmencie jest porowata, ciemnoruda i bardzo cienka,

grubości około 0,2-0,5 mm. Wokół kory widnieją połacie 
niespatynowane o barwie rudawej i połysku woskowym. 
Można więc sądzić, że rudawopomarańczowa patyna na 
części zewnętrznej powierzchni rdzenia jest wynikiem 
procesów chemicznych i atmosferycznych na skutek jego 
długotrwałego zalegania w środowisku torfowo-bagien- 
nym, a nie naturalną barwą masy krzemiennej.

Określenie rodzaju surowca opisywanego rdzenia jest 
dość trudne z wielu powodów. Mam tu na uwadze nie 
tylko jego rozmiary przy wysokim stopniu zaawansowa
nia procesu produkcji wiórów, ale również wątpliwości 
związane z barwą kory i masy krzemiennej. Rdzeń został 
wykonany z krzemienia bałtyckiego, wszakże nie można 
być pewnym co do odmiany surowca, jaką reprezentuje. 
Jestem zdania, że jest to krzemień bałtycki odmiany 
nieotoczakowej, pochodzący ze złoża lokalnego, uzyska
ny z konkrekcji kopalnej. Złoża takich konkrekcji, wtór
nie zagrzebanych w utworach morenowych w czasie 
recesji lądolodu, były eksploatowane przez człowieka w 
czasach pierwotnych. Można wskazać na kilka takich 
miejsc w Wielkopolsce, odsłoniętych niejednokrotnie w 
terasach rzecznych. Są to okolice Barcina, Międzychodu 
(Kosko, Prinke 1977: 22), Poznania-Starołęki (Kobu- 
Siewicz 1961) i prawdopodobnie Mściszewa koło Mu
rowanej Gośliny. Ale z uwagi na niektóre cechy tej 
konkrekcji nie wykluczam także innej możliwości, to 
jest wykonania tego rdzenia z surowca pochodzącego 
ze złóż senońskich na Rugii (Ginter, Kozłowski 
1975: 29).



Ryc. 2. Linie, pow. Szamotuły. Rdzeń krzemienny (fot. K. Kucharska)

Technika i wnioski

Rdzeń z Linii różni się zasadniczo od rdzeni schyłko- 
wopaleolitycznych i wczesnomezolitycznych. Zwykle są 
one smukłe, rzadziej krępe i krótkie i mają jedną piętę 
leżącą pod dość ostrym kątem w stosunku do pojedynczej 
odłupni, która zagina się często ku dołowi (Kobusiewicz 
1964; 1966: tabl. 2: 57, 3: 11, 4: 4, 5: 1-6; 1970b: 
51-52, tabl. 1: 1,4, 2: 1,5, 4: 6-8, 5: 1,5,6, 7: 5,6, 12: 
1, 15: 7; Schild 1975; Ginter, Kozłowski 1975: 54-59; 
Jasnosz 1982: ryc. 41: 2; Kobusiewicz, Kabaciński 
1988: tabl. 1: 6, 8: 5). Różni on się też od znacznie 
liczniejszych rdzeni mezolitycznych, pochodzących ze 
strefy nizin (Kobusiewicz 1963: ryc. 3, 4; 1967: tabl. 
10: 6; 1970a; Bagniewski, 1979; Galiński 1995: ryc. 
9: 14). Jedną z ważniejszych cech rdzeni ze środkowego 
i późnego mezolitu jest paralelność ich boków na całej 
długości i związana z tym regularność negatywów na 
stronie wierzchniej (Kozłowski 1972: 70, 156-158,176— 
180; Schild, Marczak, Królik 1975: 19; Więckowska 
1975). Szczególnie tej pierwszej cechy analizowany 
rdzeń nie posiada, mimo zasadniczo jego znacznej re
gularności.

Z kolei, porównując rdzeń z Linii do rdzeni z prze
łomu neolitu i wczesnej epoki brązu, bez wątpliwości 
można stwierdzić znaczne różnice między nimi. Są to 
bowiem rdzenie odlupkowe, o zmiennej orientacji i bry
łowatych kształtach, używane bez zaprawy przygoto
wawczej z wyjątkiem pięt; ponadto cechą tego krzemie- 
niarstwa jest obustronna obróbka znacznej części 
asortymentu narzędzi (Schild, Królik, M ościbrodzka 
1977: 91-96).

Charakteryzując opisywany rdzeń od strony techni
cznej można stwierdzić, że jest to rdzeń wiórowy, jed- 
nopiętowy, podstożkowaty, częściowo zużyty, o dwóch 
lekko wypukłych odlupniach, rozdzielnoodłupniowy,

z negatywami około 15 wiórów, z płaską zaprawianą 
piętą i prawie prostym kątem rdzeniowania. Mimo że 
niektóre negatywy wskazują na odbijanie wiórów na- 
przemian od strony pięty, lub od strony wierzchołka jako 
ewentualnie drugiej pięty, to jednak należy ją uznać za 
regularyzowany wierzchołek. Tak więc, podsumowując 
dotychczasowe ustalenia co do surowca i techniki uzna
łem, że rdzeń został wykonany zgodnie z regułami krze- 
mieniarstwa neolitycznego, prawdopodobnie przez przed
stawicieli ludności kultury pucharów lejkowatych.

Cechy neolityczne tego rdzenia to charakter makro- 
lityczny, wysoko rozwinięta technika wiórowa, forma 
rdzenia jednopiętowego a przede wszystkim kształt wió
rów oraz odpowiednie przygotowanie pięty. Te cechy 
techniczne w korelacji z cechami metrycznymi wskazują 
dodatkowo na jego pozycję chronologiczną. Jest ona 
jednak trudna do jednoznacznego ustalenia bez znajo
mości szerszego kontekstu kulturowego, gdyż ten okaz 
nie pochodzi ze zwartego zespołu osadniczego, lecz od
kryto go na stanowisku wielokulturowym. Większość 
takich stanowisk znanych z terenów Wielkopolski, cha
rakteryzuje się mieszanymi inwentarzami krzemiennymi, 
począwszy od paleolitu do, co najmniej, neolitu (Kobu
siewicz 1966; 1967; Kobusiewicz, Tetzlaff 1972; Prin- 
KE, WlŚLAŃSKI 1973).

Przełom metryczny, czytelny statystycznie w inwe
ntarzach krzemiennych, polegający na zwiększaniu dłu
gości wiórów, wyznacza okres przejścia z neolitu do 
eneolitu (Balcer 1975: 275). Wiązało się to z przezna
czeniem części wyprodukowanego półsurowca wiórowe
go na wkładki do Sierpców, naśladujących sierpy meta
lowe. Ważącą cechą odróżniającą analizowany rdzeń od 
rdzeni pochodzących z zespołów paleolitycznych i mezo
litycznych są więc negatywy po odbitych wiórach, sze
rokie, płaskie i dość długie, które odzwierciedlają ów
czesny model gospodarczo-kulturowy. Są one zapewne 
odbiciem zdobyczy cywilizacyjnych właściwych ludom



neolitycznym, zatem wytwórczości narzędzfTolńićzych, 
podczas gdy łowiecko-zbieracka gospodarka paleolitu i 
mezolitu była oparta na wytwórczości narzędzi łowiec
kich, z reguły o mikrolitycznych rozmiarach.

Odkryty rdzeń znalazł się na stanowisku w stanie 
gotowym, a jego obróbki dokonano zapewne w pracowni 
przykopalnianej. Można o tym wnioskować nie tylko na 
podstawie ustalonej odmiany surowca bałtyckiego, ale 
przede wszystkim biorąc pod uwagę jego ciężar i cechy 
techniczne. Przy ciężarze prawie 90 dkg rdzenia już 
uformowanego, ciężar jego formy obłupniowej mógł 
kształtować się w granicach 1,1-1,4 kg. Trudno przy
puszczać, że konkrekcję o takiej wadze transportowano 
z terenów kopalni aż do osady. Takie wyroby obrabiano 
wstępnie na miejscu ich wydobycia i już w formie za
awansowanej przenoszono dopiero do osad (Balcer 
1975: 254-255). Nie popełnię więc błędu, gdy ten rdzeń 
uznam za pochodzący z wymiany. Mimo że został on 
wykonany z surowca bałtyckiego, nie dorównującego 
właściwościom użytkowym krzemieniom rugijskim, czy 
innym neolitycznym, jak świeciechowskiemu, czekola
dowemu i jurajskiemu, to jednak jego wartość polegała 
na dobrej łupliwości, umożliwiającej otrzymanie dobrej 
jakości półsurowca wiórowego. Przyjmując, że z rdzenia 
o takich parametrach wykonywano po dwie-trzy serie 
wiórów, można było z niego uzyskać około 10-15 do
borowych wiórów (Balcer 1975: 175, 255). Przytoczone 
fakty wskazują więc zdecydowanie na neolityczną me
trykę tego niecodziennego okazu rdzenia, pochodzącego 
ze strefy nizin. Znam zaledwie kilka egzemplarzy po
dobnych do niego, jednak o mniejszych rozmiarach (Jaż
dżewski 1936: ryc. 95: 5, 648, 649, 660, 741, 742; 
Kobusiewicz 1966: 31, 34-35; 1967: tabl. 1: 17, 18, 
10: 1).
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Flint core found in Linie, Szamotuły district

S um m ary

In 1994, surface surveys carried out along the route of the 
gas pipeline running from the Yamal peninsula to western 
Europe revealed a core characterized by its considerable size 
and perfect workmanship technique. The find is unique since, 
even though such large cores are plentiful in Highland areas 
abundant in high quality mineral material, specimens of the 
type do not occur in the Lowlands, which are poor in flint.



It is a squat, analysis
developed blade technique with perfectly worked platform, 
two flaking surfaces covering the whole circumference ofthe 
core, a prepared tip and discernible burin-blows of large regular 
blades. It weighs 857 g. The object is covered with russet- 
orange patina, possibly produced by its stay in peat-bog en
vironment, while the inside structure of the flint mass is duli 
grey in colour. On two fragments of the distal surface there 
are remains of small areas of dark russet natural bark with a 
waxy polish. The material is baltic erratic flint, probably 
extracted from local moraine deposits buried by the continental 
glacier. It cannot be excluded that it can be a local variation 
of Rügen Island flint, itself a subtype of Baltic erratic flint.

With no broader cultural context yielded by either surface 
or excavation investigations, there were difficulties with chro-

has eliminated its Late Paleolithic, Mesolithic and Early Bronze 
origin, while the technique seems to agree with the rules of 
the Neolithic flint production, most probably of the Funnel 
Beaker culture. This is testified by the high level of flint 
working technique, the platform preparation and burin-blows 
blades in particular. The large blades may reflect the change 
that took place in flint working of the Neolithic along with 
economic development and the growing demand for farming 
tools, flint ones included: sickles and their barbs.

Translated from Polish by 
Z ofia  Z ió łko w ska
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Odkrycie łodzi-dłubanki w Cieślach 
w powiecie poznańskim

A n d r z e j P r in k e , D a n u t a  P r in k e

Discovery o f a dug-out boat in Cieśle, Poznan district

In 1992, at the old shore of the lake a dug-out boat was discovered. The specimen represents one of the most primitive dug-outs 
with no clearly discernible bow or stem, and no separate bulkheads. Away from the finding’s site a concentration of several oak and 
pine pales was found. Correlation of the results of dendrochronological and radiocarbon analyses allows to date the boat to the 
beginning of the 17th cent. BC, and the pales themselves -  to the end of the 18th cent. BC.

W 1992 roku, podczas eksploatacji wapna nawozo
wego w kopalni odkrywkowej w dawnym brzegu Jeziora 
Niepruszewskiego, wydobyto łodź-dtubankę. Odkrywka, 
oznaczona jako stanowisko 16 (AZP 53-25 nr 170), 
usytuowana jest około 250 m od dzisiejszej linii brze
gowej jeziora (ryc. 1-2). Na łódź (ryc. 3) natrafiono na

głębokości 1,15 m w warstwie gytii jeziornej, zalegającej 
pod powierzchnią łąki. W odległości około 30 m od 
miejsca znalezienia łodzi, na tej samej głębokości, stwier
dzono skupienie kilkunastu pali dębowych i sosnowych 
(ryc. 4). Prawdopodobnie są one pozostałością konstru
kcji przybrzeżnej, związanej z używaniem łodzi.

Ryc. 1. Cieśle, pow. Poznań. Szkic sytuacyjny stanowiska odkrycia lodzi i pali 
a -  Miejsce odkrycia lodzi, b -  Skupisko pali



Ryc. 2. Cieśle, pow. Poznań. Ogólny widok miejsca odkrycia lodzi

Ryc. 3. Cieśle, pow. Poznań. Łódź bezpośrednio po wydobyciu z warstwy gytii



O 10 cm

Ryc. 4. Cieśle, pow. Poznań. Pale z konstrukcji przybrzeżnej ówczesnego jeziora

Ryc. 5. Cieśle, pow. Poznań. Łódź na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego w Poznaniu



Ryc. 6. Cieśle, pow. Poznań. Łódź na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 
1 -  Widok lodzi z góry, wewnątrz niej leżą trzy pale; 2 -  Widok od strony rufy; 3 -  Widok od strony dziobu (ryc. 2-6 fot. B. Okupny)

Ryc. 7. Cieśle, pow. Poznań. Rzut poziomy łodzi, profil podłużny, profile poprzeczne oraz lokalizacja próbek do analizy
dendrochronologicznej i radiowęglowej



Odkryta łódź należy do typu najprymitywniejszych 
dłubanek; jest dłubanką korytową, nie posiada wyraźnie 
wyodrębnionych dziobu i rufy, ani wydzielonych grodzi. 
Jedynym elementem dodatkowym są wycięcia, znajdu
jące się w 2/3 długości burt, które służyły zapewne do 
osadzenia wioseł (ryc. 5-6). Wymiary łodzi wynoszą: 
długość -  3,55 m, szerokość -  0,84 m, wysokość -  
0,47 m (ryc. 7). Łódź wykonano z dębiny, materiału 
najczęściej używanego do tego celu ze względu na jego 
trwałość.

Spośród około 30 dłubanek znanych z terenu Polski 
(Stępień 1986) tylko nieliczne posiadają ustaloną chro
nologię. Łódź z Cieśli należy do najstarszych i jest 
wyjątkowo dobrze zachowana. Na podstawie korelacji 
wyników dwóch niezależnych analiz drewna, dendro- 
chronologicznej i radiowęglowej można ją datować na 
początek XVII wieku p.n.e., a pale na koniec XVIII 
wieku p.n.e. Możliwe było także precyzyjne określenie 
czasu ścięcia drzew na pale (1708 rok i 1704 rok p.n.e.) 
i na łódź (około 1702-1694 p.n.e.).

Łodzi używali zapewne mieszkańcy okolicznych osad 
kultury przedłużyckiej. Miejsce jej odkrycia leży na pół
nocnym skraju szlaku wodnego o orientacji północ-po
łudnie, począwszy od Jeziora Niepruszewskiego, poprzez 
Jezioro Dymaczewskie lub Jezioro Strykowskie do Obry.

Najstarsze znaleziska łodzi w zachodniej i środkowej 
Europie pochodzą z późnego paleolitu, z Niemiec i Danii 
(Ammann i in. 1977; Andersen 1987; Rausing 1984) 
a takie dłubanki występują w niemalże niezmienionej 
formie do pierwszych wieków naszej ery (McGrail, 
M illett 1985). Za najstarsze zabytki bezpośrednio zwią
zane z użytkowaniem łodzi na ziemiach polskich uznaje 
się fragmenty drewnianych wioseł odkryte w Szlachcinie 
w trakcie badań osady bagiennej kultury pucharów lej
kowatych, prowadzonych w latach 1934-1935 (Jażdże
wski 1956; Tetzlaffówna 1966).

W Muzeum Archeologicznym w Poznaniu dłubanka 
przez kilka lat była poddawana zabiegom konserwacyj
nym, polegającym na nasycaniu jej poliglikolem. Obecnie 
znajduje się w zbiorach Muzeum, zainwentaryzowana 
pod numerem MAP 1992: 2.

Gatunki drewna łodzi i pali oznaczyli profesor Ka
zimierz Tobolski i Tomasz Stępnik.

Discovery of a dug-out boat in Cieśle, 
Poznań district

In 1992, during the exploitation of limemanure in a 
surface mine at the old shore of the Niepruszewskie 
Lake, a dug-out boat was discovered. The surface mine 
is situated ca. 250 m off today’s shoreline of the lake 
(Figs. 1-2). The boat (Fig. 3) was incidentally found at 
2.15 m of the calcareous gyttia underlying the surface

of the meadow. Ca. 30 m away from the finding’s site 
at the same depth a concetration of several oak and pine 
pales was found (Fig. 4). Those are probably the remains 
of an on-shore construction connected with the use of 
the boat.

The specimen discovered represents one of the most 
primitive types of dug-outs, i.e. the trough dug-out, with 
no clearly discernible bow or stern, and no separate 
bulkheads. The oniy additional elements are the cuts 
two-thirds down the sides, probably used for fixing oars 
(Figs. 5-6). The dimentions of the boat are: lenght -  
3.55 m, width -  0.84 m, height -  0.47 m (Fig. 7). The 
boat was made of oakwood, a material most often used 
for this type of construction due to its durability.

Among about 30 dug-outs found in the Polish terri
tories (Stępień 1986) only few have an established chro
nology. The Cieśle specimen is one of the oldest, and 
is remarkably well preserved. Correlation of the results 
of two independent wood analyses, dendrochronological 
and radiocarbon allows to date the boat to the beginning 
of the 17th cent. BC, and the pales themselves -  to the 
end of the 18th cent. BC. A more precise dating for 
felling of the trees (1708 and 1704 BC) and for the boat 
construction (ca. 1702-1694 BC) was also possible. The 
users were apparently the inhabitants of the nearby Pre- 
lusatian culture settlements.

The oldest findings of boats in Western and Central 
Europe come from the Late Palaeolithic from the terri
tories of Germany and Denmark (Ammann et al. 1977; 
Andersen 1987; Rausing 1984) and appeared in an 
almost unchanged form since the first century of our era 
(McGrail, M illett 1985). In Polish territories the oldest 
artefacts connected with boat use are thought to be the 
fragments of wooden oars found in Szlachcin during the 
investigations of a bog settlement of the Funnel Beaker 
culture carried out in 1934-1935 (Jażdżewski 1936; 
Tetzlaffówna 1966).

The dug-out is housed in the collections of the Ar
chaeological Museum of Poznań.

Translated from Polish by 
Zofia Ziółkowska

Wyniki analizy dendrochronologicznej 
dłubanki i pali z Cieśli

M a r e k  K r ą pie c

Analizą dendrochronologiczną objęto pięć prób sub- 
fosylnego drewna dębu: dwóch z dłubanki i trzech z 
pali. Drewno charakteryrzowało się dobrym stanem za
chowania, wszystkie pale posiadały kompletną warstwę 
bielastą, drewno bielaste występowało również w próbie
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Ryc. 8. Cieśle, pow. Poznań. Wyniki obliczeń kalibracyjnych dla daty uzyskanej z łodzi: Gd-6604 3470±100 BP 
Analizę przeprowadził w 1992 roku prof. dr hab. Mieczysław F. Pazdur z Laboratorium C-14 Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
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Ryc. 9. Cies'le, pow. Poznań. Wyniki kalibracji dla próbek 
Gd-7932 8100 ± 70 BP Lod-504 8650 ± 140 BP
Gd-6432 8890 ± 180 BP Lod-491 8840 ± 170 BP
Gd-6436 8680+ 130 BP

1 -  Łączny rozkład prawdopodobieństwa dat; 2 -  Przedział ufności 68,3% (linie grube) i 95,4% (linie cienkie)



pobranej z dna łodzi. Pomiaru szerokości przyrostów 
rocznych dokonano z dokładnością 0,01 mm. Badania 
przeprowadzono zgodnie z wypracowaną metodyką ana
liz dendrochronologicznych (Krąpiec 1992). Podstawo
we dane poszczególnych prób zestawiono w tabeli:

Obiekt Kod
laboratorium

Liczba
przyrostów

Nr przyrostów 
w warstwie 

bielu

Dłubanka CLD 1 269 260-269
Pal nr 1 CLP 1 26 20-26
Pal nr 2 CLP 2 28 22-28
Pal nr 3 CLP 3 26 19-26

Dłubanka i pale zostały wykonane z drzew rosnących 
w tym samym czasie. Najpierw ścięto drzewa na pale 
nr 1 i nr 3, cztery lata później wykonano pal nr 2. Dąb, 
z którego wykonano dłubankę został ścięty ostatni. Po
nieważ warstwa drewna bielastego jest niekompletna, 
możliwe jest jedynie stwierdzenie, że mogło to nastąpić 
w okresie 6-14 lat po wykonaniu pali nr 1 i nr 3 a 2-10 
lat po wykonaniu pala nr 2.

W celu bezwzględnego datowania dłubanki porów
nano otrzymane sekwencje przyrostów ze skalami opra
cowanymi dla czarnych dębów z doliny Wisły pod Kra
kowem oraz przekazano do analizy radiowęglowej próbę 
drewna obejmującą 38 przyrostów, od 85 do 121. Wiek 
konwencjonalny określono z błędem 100 lat, wynosi on 
3470 BP (ryc. 8). W wyniku kalibracji wyznaczono 
najbardziej prawdopodobne daty: 1771 cal. BC, 1865 
cal. BC, 1845 cal. BC i 1809 cal. BC, które odnoszą 
się do 102 przyrostu rocznego pnia, z którego została 
wykonana dłubanka (ryc. 9).

Oznaczenie radiowęglowe wykazuje dużą zgodność 
z wynikiem otrzymanym z porównań skali z Cieśli ze 
skalą opracowaną dla stanowiska Grabie koło Krakowa,

która datowana jest z dokładnością rzędu 50 lat na 1779- 
1244 cal. BC (K rąpiec  1992: 88) metodą dopasowania 
krzywych sześciu dat radiowęglowych (ryc. 10). Ostatni 
zachowany przyrost w dłubance można datować na pod
stawie skali z Grabi na 1703 cal. BC, natomiast ścięcie 
drzewa, z którego ją wykonano na 1702-1694 cal. BC. 
Ścięcie dębów, z których wykonano pale należy datować 
na 1708 cal. BC (pale nr 1 i nr 5) i na 1704 cal. BC 
(pal nr 2).

Results of the dendrochronological analysis 
of a dug-out boat and pales from Cieśle

The dendrochronological analysis comprises 5 sam
ples of subfossil oak tree: 2 taken from a boat and 3 
from the pales. The sampled timber was well preserved. 
All the pales had a complete alburnous layer. Alburnous 
timber was also found in the sample taken from the 
bottom of the dug-out boat. The annual rings were me- 
sured to the accuracy of 0.01 mm.

The dug-out boat and the pales were made of trees 
that grew at the same time. The first trees for pales 1 
and 3 were cut down, four years later, pale 2 was made. 
The oak, of which the boat was made, was cut down 
last. Because the layer of alburnous timber is incomplete, 
it is only possible to say that this could have taken place 
6-14 years after pales 1 and 3 and 2-10 years after pale 
2 had been made.

In order to absolutely date the boat the sequences of 
annual rings were compared with the scale prepared for 
the black oaks from the valley of the Vistula river and 
a sample of timber comprising 38 annual rings, from 83 
to 121, was radiocarbon dated (Fig. 8). The conventional 
age determined with an error of 100 years is 3470 BP.

Ryc. 10. Cieśle, pow. Poznań. Skorelowane sekwencje dendrochronoiogiczne łodzi (CLD 1) i pali (CLP 1-3) oraz chrono
logia subfosylnych dębów z Grabi koło Krakowa (GA 1-2). Warstwę bielastą zaznaczono ukośnym kreskowaniem



Following calibration, most probable dates were arrived 
at: 1771 cal. BC, 1865 cal. BC, 1845 cal. BC, 1809 cal. 
BC, which should be referred to the 102nd annual ring 
of the trunk of which the boat was made (Fig. 9).

Radiocarbon dating correlates witn the results obtai
ned from the comparison of the scale from Ciesle with 
that prepared at the site of Grabie near Cracow, which 
is dated to the accuracy of the order of 50 years by the 
curve adjustment method (6 radiocarbon dates) at 1779- 
1244 cal. BC (K rapiec  1992: 88) (Fig. 10). The last 
preserved annual ring in the boat can be dated on the 
basis of the Grabie scale at 1703 cal. BC. The tree of 
which the boat was made, was cut down in 1702-1694 
cal. BC and the oaks, of which the pales were made, 
were cut down, respectively, CLP 1 and CLP 3 -  in 
1708 cal. BC and CLP 2 -  in 1704 cal. BC.

Translated from Polish by 
Zbigniew Nadstoga

Bibliografia

A m m a n n  Brigitta, F u r g e r  Alex R.; Joos Marcel; L eese-K l e ib e r  
Helga
1977 Der bronzezeitliche Einbaum und die nachneolitischen 

Sedimente. W: A b m a n  F. J., L ie s e -K l e ib e r  Helga

(red.:) Die neolitischen Ufersiedlungen von Twann. 3: 
Die bronzezeitliche Einbaum und die nachneolitischen 
Sedimente. Bem.

J a ż d ż e w s k i Konrad
1936 Kultura pucharów lejkowatych w Polsce zachodniej i 

środkowej [Die Trichterbecherkultur in West- und Mit- 
telpolen]. Poznań.

K r a p ie c  Marek
1992 Skale dendrochronologiczne późnego holocenu połu

dniowej i centralnej Polski [Dendrochronological sca- 
■ les of the Late Holocene of Southern and Central 

Poland]. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie. Geologia 18 (3): 37-119.

M c G r a il  S e a n ; M il l e t  M a rtin
1985 The Hasholme logboat. Antiquity 59 (226): 117-120.
R a u sin g  G ad

Prehistorie boats and ships o f Northwestern Europe. 
Lund.

S t ę pie ń  Wiesław
1986 Z badań nad czółnem drążonym w Polsce [Investiga

tions into the monoxylous boats in Poland], Nantologia 
21 (1): 60-72.

T e t z l a f f ó w n a  Wanda
1966 Stanowisko bagienne kultury pucharów lejkowatych 

w Szlachcinie w pow. średzkim [Szlachcin, district de 
Środa: une station sur marais de la civilisation des 
coupes en enbonnoir]. Przegląd Archeologiczny 17 
(1964/1965): 59-80.



Fontes Archaeologici Posnanienses 
Vol. 39 Poznan 2001

Reconstructing Neolithic buildings at the Gebel Khasem
El Taref (Sinai, Egypt)

R o m u a l d  S c h il d , F r e d  W e n d o r f  
F r a n k  W . E d d y , J o s e p h  J. M il l e r

Sites 18 and 73 are located at the foot of Gebel Khasem El Taref in east-central Sinai. Site 18 is composed of several 
dozens of different stone structures, occupying an area of about 1 sq. km The most prominent structures are walls built of 
stones with adjacent rectangular rooms. The roof was supported by a central pole stabilized by very large boulders. The thin 
walls placed between stone foundations were perhaps made of wattle. No artifacts accompanied the constructions, except three 
fragments of engraved stone tablets. Four schematic mosaics made of small stone slabs depicting, animals were found at the 
site. Similar structure was recorded at site 73. Two radiocarbon AMS dates suggest middle and late Neolithic age.

Introduction

Site 18 at he foot of Gebel Khasem El Taref (Fig. 1) 
is perhaps the most complex Neolithic site in the entire 
Sinai. It was Beno R othenberg  (1979) who first recorded 
the site during his survey of Sinai. Later, The site was 
studied by A v ner  (1984) who described it as an „open 
air Neolithic sanctuary” an opinion shared by G oring- 
M orris (1993) is a relatively recent article.

The site was revisited during the 1996 spring sea
son of the Combined Prehistoric Expedition in Sinai 
when Jan Fiedorczuk mapped the entire complex oc
cupying an area of about 1 sq. km and composed of 
several dozens of large stone structures and even more 
smaller stone rings and rectangular/quadrangular con
structions.

The site is located on gravely alluvial deposits, slop
ping towards the valley of Wadi El Gurafi. During the 
1996 fall season of CPE in Sinai, one of us (J.J. M iller) 
partially excavated some of the structures while the other 
(R. Schild) studied the microstratigraphy of some of 
the trenches. Further stratigraphic observations were con
ducted at Site 73, excavated by Michal Kobusiewicz. Site 
73 contains an isolated rectangular structure with double 
alignment of slabs. It is placed on the eastern slopes of 
Gebel Khasem El Taref. The micro-stratigraphic studies 
of the structures form the backbone of the present article.

Several similar structures occur on the eastern bank 
of Wadi El Gurafi on a dissected black pediment, just 
north of the town of Ras El Nakab. One is at Site 26

several others form a cluster many hundred meters to 
the north of it. A few were also seen to the south of 
Gebel Khasem El Taref on the same bank of the Wadi

Fig. 1. Map of Sinai showing location of Gebel Khasem 
El Taref (1)



Structures

The most prominent structures at Site 18 are stone 
walls with abutting low enclosures made of rows of 
small stones. The enclosures are placed at the downslope, 
eastern part of the wall. The stone walls are constructed 
of two parallel rows of large stone slabs and boulders 
with slab partitions inside the walls forming chambers. 
The chambers are filled with cobbles, pebbles and oc
casional gravel in a fine sand matrix. Sixteen such struc
tures have been recorded at Site 18.

Twelve of these walls also contain neighbouring rec
tangular to quadrangular structures located to the north 
of the wall, made up of usually double alignments of 
stone slabs, 20 to 30 cm in length (Fig. 2). Three such

stone structures at Site 18 stand alone. Four schematic 
mosaics made of small stone slabs depicting animals 
were recorded at the site. At some other sites, e.g., 
at Site 73, the rectangular structures show no presence 
of associated walls (Fig. 3). Most of them contain 
a cluster up to 2 m in diameter, of big. partially 
embedded, boulders in the centre. Some of the rectangles 
show recent traces of removal of the central pile of 
boulders.

A few of the rectangular structures at Site 18 were 
mapped in details as well as the one at Site 73. In 
addition, the one in Area F and at Site 73 were cut 
through the centre, roughly along the shorter axis of the 
feature (Fig. 4 and 5), to provide vertical details of the 
construction and micro-stratigraphic observations.

Fig. 2. Site 18. Map of eastern section of Area F showing distribution of features and trenches (map J.J. Miller, drawing
by J. Sawicka)



Fig. 3. Site 73. Map of a rectangular structure. Cross-section along E-7/L-7 (map M. Kobusiewicz, drawing by M. Puszkarski)

Fig. 4. Site. 18. Area F. Cross-section of a quadrangular structure, southern wall of Trench 18 and geological trenches
(profile R. Schild, drawing by M. Puszkarski) 

l-2a -  Alluvial deposits, 3 -  Post pit, 4 -  Posthole, 5 -  Recent sheet wash

W E

Fig. 5. Site 73. Cross-section of a rectangular structure (profile R. Schild, drawing by M. Puszkarski)
1-3 -  Alluvial slope deposits, 4 -  Preserved floor, 5 -  Slabs of the double alignement, 5a -  Displaced slabs, 6 -  Recent sheet wash,

7 -  Displaced stones of a central pile, 8 -  Recent sheet wash

The excavations at Site 18 and Site 73 failed to yield 
artefacts, except for three fragments of engraved stone 
tablets at Site 18. Two small charcoal samples recovered

from the fill of two chambers of the stone wall in Area 
F gave the following AMS radiocarbon ages: 6575 ± 65 
years BP (ETH-17505) and 6160 ± 85 years BP (ETH-



struction of the wall between 5586 and 5416 BC and 
5263 and 4905 BC respectively suggesting middle late 
Neolithic age (compare Avner et al., 1994).

Details of construction

Slope processes have damaged all the rectangular 
structures. None is entirely embedded in the sediment. 
Since all of them are placed on a slope, assuming in an 
extreme case (Site 73) some 30°, the best-preserved 
sections of the constructions are in the upslope parts. 
The downslope sections are usually highly displaced 
(Figs 2-5).

The trench at Site 18 Area F, revealed that the external 
slabs lie on or are slightly dug into the topbeds of an 
alluvial fan made up of limestone and sandstone boulders 
cobbles and pebbles in a poorly sorted, friable coarse silty 
sand matrix, reddish yellow in colour. A red (± 2.5 YR) 
soil (Fig. 4: 2) grading upward into more brownish upper 
horizon (2b) developed in the top of the fan deposit. 
Displaced stones of the structure rest in or on a sub-recent 
colluvium post-dating the settlement.

The slabs of the double alignment of stones, forming 
the longer side of the quadrangle, are titled downslope 
in the result of the pressure of the runoff, sediment 
loaded, water. The downslope alignment has been disp
laced and partially removed by the surface runoff (Fig. 4). 
Two test pits placed at the north-easter and north-western 
comers of the structure failed to disclose man made alte
rations of the surface except for the stones of the alignment.

The central cluster of boulders in placed in a man 
made pit dug into the alluvial fan (Fig. 4: 3). A typical, 
conical posthole, resulting from the decay of the pole 
(Fig. 4: 4) occurs in the centre of the boulder aggregation.

the rectangular structure at Site 73 is very similar to 
that at Site 18; however here, because of the heavy dip 
of the slope, the rectangular structure is rather poorly 
preserved. Only the upslope alignment of the longer wall 
of the rectangular structure is not very much disturbed. 
Here, however, the runoff pressure has titled the slabs.

A small portion of the original floor (Fig. 5: 4) of 
the structure survived being protected by the tilted slabs 
of thewestern wall (Fig. 5: 5). The sediment of the floor 
is made up of consolidated sandy silt, reddish brown 
(5YR 5/4) in colour. The upward movement of the bases 
of the slabs pas altered the deposit. The slabs are quite 
large often assuming more than 30 cm in length. The 
distance between the two rows of slabs measures a few 
centimetres. The boulders in the centre of the structure 
are in a lag position resting on truncated slope alluvia. 
Cutting the structure in the corner of the rectangle has 
not revealed traces of a pit.

Reconstruction

There are two major structural elements that suggest 
the reconstruction of the rectangular/quadrangular build
ings. First of all, it is clear that the post pit in the centre 
served to place a central pole whose placement was 
additionally stabilized by very large boulders. Un
doubtedly, the entire roof structure was based on the 
central post with four radiating the beams forming a 
frame for a low pavilion type roof. The lack of postholes 
in the corners of the structure suggests, on the other 
hand, a relatively light corner post, possibly a stick.

The two rows of slabs, forming the limits of structures 
and a characteristic slit imply a foundation of the wall. 
The slight spacing between the two rows of slabs hint

Fig. 6. Reconstruction of a rectangular building (drawing by M. Puszkarski)



dial the wall was thin, perhaps made of wattle (Fig. 6). 
It may not be excluded that the base of the wall was 
additionally reinforced by sand piling.

In short, it is clear that we deal with a consequent, 
repetitive model of construction whose main structural 
support of the roof and walls is the central post, therefore, 
resembling construction of a rectangular tent. The slab 
alignments forming the slit for the foundation of walls 
imply that the walls were thin, a few centimetres in thickness 
and hard, probably made of wattle or sticks, most certainly 
not very high. The lack of solid comer posts(?) might have 
required reinforcement of the construction by pulling ropes 
placed at the corner posts of the building. The structure 
is highly standardized, forming a repetitive house/hut 
type in the late Neolithic of the Wadi El Gurali basin. 
Similar construction of wall foundations is also known 
from other Neolithic sites of the Sinai/Negev area, e.g., 
Uvda 6 (Avner et al., 1994: 273).
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------Próba rekonstrukcji budowli neolitycznych
z okolic Gebel Khasem El Taref (Synaj, Egipt)

S tr e sz czen ie

Stanowiska nr 18 i 73 leżą u stóp góry Khanem El Taref 
na środkowo-wschodnim Synaju. Stanowisko 18 jest jednym 
z najbogatszych stanowisk neolitycznych w tym regionie. W 
latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zostało rozpoznane 
przez prahistoryków izraelskich, którzy uznali je  za „neolity
czne sanktuarium” a w 1996 r. badane było wykopaliskowo 
przez uczestników Combined Prehistorie Expedition. W tym 
samym roku przebadano też analogiczną konstrukcję znaną ze 
stanowiska 73.

Na stanowisku 18 wystąpiło kilkanaście wysoce zestan- 
daryzowanych konstrukcji złożonych z murów kamiennych, 
tworzących zestaw dwóch prostokątnych pomieszczeń. Ściany 
budynków, których podstawę stanowiły mury kamienne, wy
konane były z plecionki lub z prętów drewnianych. Dach 
wspierał się na masywnym słupie ustawionym w centrum 
prostokąta, umocnionym dodatkowo dużymi głazami. Brak 
śladów po słupach w narożnikach wskazuje iż, być może, 
konstrukcję dachu podtrzymywały liny, podobnie jak naciągi 
dzisiejszych namiotów. Na obu omawianych stanowiskach brak 
jakichkolwiek zabytków prócz trzech płytek kamiennych z ry
tami, znalezionych na stan. 18. W pobliżu konstrukcji natra
fiono na cztery koliste mozaiki, ułożone z mniejszych kamieni, 
przedstawiające w sposób schematyczny czworonożne zwie
rzęta.

Daty uzyskane metą radiowęglową (AMS) z dwóch wę
gielków wynoszą: 6575 ± 65 BP (ETH -  17505) oraz 6160 
± 85 BP (ETH -  17506). Po kalibracji odpowiednio między 
5586 i 5416 BC oraz między 5263 i 4905 BC. Pozwala to 
datować stanowiska na środkowy i późny neolit. Podobne 
konstrukcje znane są z innych okolic Synaju i z pustyni Negev.
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Stefan Krukowski na Kaukazie

St e fa n  K a r o l  K o z ł o w sk i

Stefan Krukowski in the Caucasus

Between 1916-1917 Stefan Krukowski (1890-1992), from 1954 professor at the Institute for the History of Material Culture, the 
Polish Academy of Sciences, conducted excavations in some of the caves of western Georgia. The most important results were 
obtained in the Gvardzhilas-Klde cave, where he discovered flint artefacts from the Imeretian culture, the Caucasian variety of 
Gravetian.

Wprowadzenie

W życiu Stefana Krukowskiego, wielkiego polskiego 
prehistoryka, lata 1915-1918 są okresem szczególnej 
próby: po raz pierwszy uniezależniony badawczo musi 
podejmować w trudnych warunkach wojennych i rewo
lucyjnych ważne i wyważone decyzje życiowe. Ostate
cznie okażą się one szczęśliwe.

W 1915 roku, po letnim sezonie badawczym w Ko- 
stienkach nad Donem, Stefan Krukowski, młody badacz 
z zajętej przez Niemców Warszawy, musi bardzo po
ważnie zastanowić się nad swoim dalszym losem. Do 
Warszawy wracać oczywiście nie może i nie wróci tam 
przed końcem wojny. Ale, mając 25 lat, podlega oczy
wiście obowiązkowi wojskowemu; urodzony w 1890 
roku, rocznik poborowy 1908, zaliczany do pospolitego 
ruszenia II kategorii, dotąd korzystał z odroczenia. Jednak 
teraz o odroczenie wiele trudniej, przecież już ponad rok 
trwa wyniszczająca wojna, armia carska potrzebuje żoł
nierzy, jest już po bitwie nad jeziorami mazurskimi, linia 
frontu przesunięta jest daleko na wschód. Zatem Stefan 
Krukowski czynnej służby wojskowej już całkowicie 
uniknąć nie może, natomiast jest problemem jak ostate
cznie ta służba będzie przebiegać. Wersji może być kilka, 
można powiedzieć, od bardziej (front, okopy) do mniej 
(zaplecze) zaangażowanej.

Krukowski zdecydowanie wybiera wersję łagodniej
szą (czy przy czyjejś pomocy? Bogaty wuj nie żyje już 
od roku 1912) i od 1916 roku udaje mu się umieścić 
daleko od frontu, w Muzeum Kaukaskim w ówczesnym 
Tyflisie (dziś Tbilisi) w Gruzji, w charakterze archeologa. 
Nie dostaje się tam jednak jako zwykła osoba cywilna 
(ojczyzna jest przecież w potrzebie), lecz przenosi go 
tam dowództwo pułku, w którym służy. To rzadki przy

kład żołnierza pospolitego ruszenia -  archeologa! W ten 
sposób obowiązek wobec ojczyzny jest spełniony, Stefan 
Krukowski znalazł się w dogodnym dla siebie miejscu 
i do tego za państwowe pieniądze może dalej uprawiać 
prehistorię. Wymyślić taki układ mógł zaiste tylko ge
niusz. Drugi raz w życiu postąpi podobnie w czasie 
wojny bolszewickiej 1919-1920, w której jako ochot- 
nik-saper zajmować się będzie ochroną zabytków ar
cheologicznych w strefie przyfrontowej.

Krukowski dociera do Tyflisu w pierwszej połowie 
1916 roku z zamiarem prowadzenia badań wykopalisko
wych w paleolitycznych jaskiniach Kaukazu. Nie jest 
jednak na terenie całkowicie nietkniętym, tuż przed wojną 
podobne badania prowadził tu Robert R. Schmidt z Ty
bingi w towarzystwie swego studenta, Leona Kozło
wskiego. W archiwum Państwowego Muzeum Archeo
logicznego w Warszawie zachował się notatnik Stefana 
Krukowskiego z tego czasu, w którym skrupulatnie i 
bardzo krytycznie opisuje działalność terenową swoich 
poprzedników, a właściwie głównie Kozłowskiego. Opo
wieść jest bardzo barwna i nieco tendencyjna. Po pise
mnym pognębieniu konkurenta (ale jedynie w prywat
nych zapiskach), Krukowski przystępuje do działań 
pozytywnych i z upoważnienia Imperatorskiej Komisji 
Archeologicznej w Petersburgu rozpoczyna badania 
wykopaliskowe w okolicy Rgani, w Imerecji. W latach 
1916-1917 rozkopuje lub sonduje kilka jaskiń i schro
nisk, stosując metodę stratygraficzną oraz dokumentując 
przekroje geologiczne precyzyjnymi rysunkami. Najle
psze rezultaty uzyskuje w jaskini Gwardżiłas-Kłde i 
przedstawiaje w sprawozdaniu (K rukow ski 1916). Rów
nolegle pracuje nad pełnym opracowaniem uzyskanego 
materiału, czego dowodem jest nie opublikowany tekst 
francuski znajdujący się do dziś w archiwum Państwo



wego Muzeum ArcheoTogicTznego (92 strony rękopisu). 
Materiał z Gwardżiłas-Kłde reprezentuje kulturę imere- 
tyńską, kaukaską odmianę grawetienu.

Kalendarium działalności

30 września 1915 roku
Wyjazd z Kostienek do Woroneża.

2 października 1915 roku
Zostawia zbiory z Kostienek w Uniwersytecie Rol

niczym im. Siona w Woroneżu.

10 października 1915 roku -  2 maja 1916 roku
Pobyt na pobrzeżu kaspijskim w Baku i Sitał-Czaj, 

między stacjami Jaszma i Kiljasi, gdzie nie zajmuje się 
archeologią.

Maj (?) 1916 roku
Przyjazd do Tyflisu.

Połowa czerwca 1916 roku
Zostaje współpracownikiem Muzeum Kaukaskiego 

w Tyflisie.

14-20 czerwca 1916 roku
Wyjazd do Kutaisi, zwiedzanie okolicznych jaskiń i 

schronisk, badanych w 1914 roku przez Roberta Schmidta

i Leona Kozłowskiego (SakażjafBarataszwili, Uwarowa). 
Wybiera obiekty do przyszłych badań, uzyskuje zgodę 
przeora klasztoru Mocamet na badania w jaskini Sakażja. 
Była to jaskinia badana wcześniej przez Schmidta, je
dyna, która dała mu materiał archeologiczny. Wizyta 
w Muzeum Etnograficznym w Kutaisi, gdzie nie znajduje 
jednak zabytków z badań 1914 roku, gdyż zostały one 
wysłane do Petersburga, leczjedynie próbki sedymentów. 
Najpewniej w tym czasie, lub niewiele później, po roz
mowach z przeorem klasztoru, powstaje, wspomniany 
wcześniej, opis działań Leona Kozłowskiego w Sakażji. 
Skrótowo przedstawia się on następująco:

Leon Kozłowski miał wynosić potajemnie z klasztoru 
worki z zabytkami w celu ich nielegalnego wywiezienia 
za granicę, na czym został przyłapany. Spotkało się to 
z ostrym protestem przeora, którego Kozłowski próbował 
postraszyć mauzerem, co w końcu skończyło się are
sztowaniem krewkiego archeologa. Zawiadomiono bi
skupa w Kutaisi i gubernatora oraz namiestnika w Ty
flisie, zakwestionowano pozwolenie na badania, nie 
doszło też do partażu zabytków po połowie; sprawę 
rozpowszechniła prasa. Ostatecznie doszło do partażu, 
lecz nie na zasadzie parytetu: do Miechowa miało trafić 
jedynie około 15% materiału.

Cel opisania tej historii w notatniku Krukowskiego 
nie jest jasny, lecz ton tych zapisków niewątpliwie jest 
Kozłowskiemu i pośrednio Schmidtowi nieprzyjazny. 
Trudno oczywiście dziś ustalić, po co zostały napisane, 
natomiast jest faktem, że Krukowski musiał właśnie

Ryc. 1. Profil podłużny jaskini Gwardżiłas-Kłde



Ryc. 2. Profil poprzeczny jaskini Gwardżiłas-Klde

Ale epizod z Sakażja jest krótki, bowiem 26 czerwca 
1916 roku Krukowski wyjeżdża do wsi Rgani, gdzie 
odkrywa jaskinię Gwardżiłas-Kłde.

1 lipca -  12 sierpnia 1916 roku 
Badania w Gwardżiłas-Kłde, finansowane przez Mu

zeum Kaukaskie w Tyflisie (obecnie Państwowe Muzeum 
Gruzji w Tbilisi, tam przechowywane są materiały), roz
poczyna Krukowski 1 lipca próbnym wykopem na stoku 
przed jaskinią, znajdując materiał paleolityczny, zacho
wał się szkic profilu (ryc. 1-2). 4 lipca wprowadza kod 
na metryki połowę (RgGwK -  do końca życia będzie 
kodował swe metryki), kopie warstwę geologiczną, pro-

0 3 cm

Ryc. 3. Zabytki krzemienne z jaskini Gwardżiłas-Kłde 
(wg W.P. Ljubina)

w tym czasie pochwalić się sukcesami terenowymi (nie 
był wtedy pracownikiem, lecz tylko współpracownikiem 
Muzeum Kaukaskiego i spodziewał się powołania do 
wojska), zaczął więc od zdezawuowania poprzedników 
(Schmidt był Niemcem, co w czasie wojny całą sprawę 
ułatwiało), po czym przejął ich jaskinię Sakażja.

wadząc dokładny zapis w dzienniku polowym. 12-15 
lipca „robota stoi, bo nie ma robotników”, ale od 18 
lipca kopie już główny wykop (w sumie około 43-45 m2 
według W.P. Ljubina), przesiewając sedyment i nie pro
wadząc żadnej selekcji materiałów (ryc. 3), tak wówczas 
powszechnej (w Muzeum Kaukaskim zachowane są od-



Ryc. 5. Profil jaskini Sakażja (ryc. 1, 2, 4, 5 wg rysunków 
S. K rukowskiego)

łupki; informacja M. Nioradze), pobiera także próbki 
sedymentów. 8 września składa sprawozdanie z badań te
renowych w Gwardżiłas-Kłde. Według M. Nioradze Kru
kowski łącznie zebrał 1,5 m sedymentu nasyconego ma
teriałem z późnej fazy górnego paleolitu (K o z ł o w sk i 1972: 
18 przyp. 44), lecz W.P. Ljubin sądzi, że materiał był 
zbierany mniejszymi jednostkami stratygraficznymi, a do
piero później ktoś go w Muzeum zmieszał (L ju b in  1989).

24 października za swe badania kaukaskie otrzymuje 
dyplom Cesarskiego Towarzystwa Archeologicznego w 
Moskwie, który jest mu niewątpliwie pomocny w jego 
wyjątkowej sytuacji żołnierza pospolitego ruszenia -  ar
cheologa.

Podczas dwóch kampanii terenowych, latem i w li
stopadzie, w ciągu trzech i pół miesiąca prowadził ba
dania w trzech jaskiniach: w Gwardżiłas-Kłde i dwóch 
nieznanych.

9 lipca 1916 roku
Dochodzą go wieści o masowym poborze ogłoszonym 

11 lipca; powołany do wojska, pozostajejednak w Muzeum.

Koniec 1916 roku
Tymczasowo pełni funkcję młodszego kustosza w 

Muzeum, oddelegowany przez 6 armię.

Styczeń -  luty 1917 roku
Pobyt studyjny w Moskwie, Piotrogradzie i Połtawie 

(w muzeach i bibliotekach, zawiera też kontakty), tam 
m.in. zbiera wiadomości na temat wywiezionych z Kró
lestwa Polskiego zabytków archeologicznych (K r u k o 
w sk i 1920; por. też rękopis memoriału na temat rewin
dykacji z Moskwy m.in. materiałów zebranych przez

Samokwasowa i z Kijowa zabytków Bielaszewskiego 
oraz Krisztafowicza).

Marzec -  lipiec 1917 roku
Powrót do Tyflisu, praca nad tekstami o typologii i 

monografią Gwardżiłas-Kłde.

Sierpień -  wrzesień 1917 roku
Odkrycie i opisy licznych jaskiń i schronisk w rejonie 

wsi Rgani, badania wykopaliskowe następujących: Hel- 
gulis-Kłde (ryc. 4; wczesny górny paleolit), Sakażja (kon
tynuacja badań Leona Kozłowskiego; ryc. 5), Didi Bne- 
le-Kłde, Taro-Kłde (wczesny górny paleolit), Czelistawi. 
Zachowały się szkice profili większości wymienionych 
stanowisk (K o z ł o w sk i 1972: 7).

Październik -  grudzień 1917 roku
Praca nad różnymi tekstami, m.in. monografią Gwar

dżiłas-Kłde.

Listopad -  grudzień 1917 roku
Kontakty z paleontologiem M.W. Pawłową z Mosk

wy, poleconą przez P.P. Jefimienkę, w sprawie opraco
wania fauny ssaków z jaskini Gwardżiłas-Kłde. W roku 
1917 i częściowo w 1918 rysunki zabytków z Gwardżi
łas-Kłde wykonała Zofia Pruska.

Styczeń -  luty 1918 roku
W Tyflisie Krukowski pracuje nad monografią Gwar

dżiłas-Kłde (rozpoczętą w 1917 roku), którą chce opub
likować w wydawnictwie Rosyjskiego Towarzystwa 
Geologicznego, m.in. wybiera do rysowania dla Zofii



Pruskiej kuśui, lóg, „miękki kamień” i pewne krzemienie, 
daje do określenia „dwa kawałki rudy” i „jeżowca”, 
zastanawia się, czy należałoby, poza określeniem kości 
ssaków, określić także kości ptaków i gryzoni. Wysyła 
do określenia zwęglone szczątki z Gwardżiłas-Kłde, szu
ka w materiale krzemiennym „płaskich, szerokich od- 
łupków, za pomocą których przez skracanie naprawiano 
rdzenie”, pamięta, aby „wydzielić wióry boczne rdzeni 
i żeberka”, chce „dostać tablicę do określania barw lub 
określić barwy krzemieni”.

7 i 8 kwietnia 1917 roku
W związku z zakończeniem przez Krukowskiego prac 

nad materiałami, Muzeum Kaukaskie prosi o ich zwrot.

Pokłosie

Doświadczenia kaukaskie wsparte usilnym samo
kształceniem w zakresie prehistorii, ale też wiedzy ogól
nej i własnymi przemyśleniami czego dowodzą zachowa
ne rękopisy, owocują m.in. na niwie typologiczno- 
technicznej i taksonomicznej. Stefan Krukowski konstru
uje wtedy swój aparat pojęciowy. W zakresie morfologii 
zabytków krzemiennych wypracowuje pierwsze podziały, 
które, udoskonalone później, będą mu służyły całe życie. 
Dzieli np. drapacze łódkowate na okazy w kształcie 
wachlarza, z pyskiem i wysokie, strugi na łódkowate i 
wysokie, rylce na klinowate, węgłowe, zagięte i skręcone, 
„noże” zaś na jedno- i obuboczne oraz „z tylcem”, pro
ponuje nazwę „skrobacze” jako nadrzędną nad drapa
czami i zgrzebłami, wzbogaca swą wiedzę także w za
kresie słabiej mu dotąd znanych „nożyków tykowatych”, 
innych na Kaukazie, innych zaś w Kostienkach.

Jego przemyślenia sięgają jednak nie tylko tradycyj
nych horyzontów typologicznych, bowiem już wtedy 
interesują go odpowiedzi na pytania, jakie są przyczyny 
powstawania różnych odmian i typów narzędzi oraz jakie 
są podstawy do mówienia o pokrewieństwie narzędzi.

W jego notatkach widać zainteresowanie statystyką 
(ileż to lat przed François Bordes’em!). Notatki z 16 
stycznia 1918 roku: „Napisać do p. Jefimienki o stosunkach 
liczbowych drapaczów do rylców w przemysłach oryniac
kim, solutrejskim, a głównie madleńskim i azylskim”, „sta
tystyka narzędzi i innych wyrobów z krzemienia i in. 
materiałów na różnych stanowiskach i przemysłach prehi
storii!”. Pojawiają się też w nich przemyślenia na temat 
preformowania i chaîne opératoire rdzeni paleolitycznych. 
Ten temat rozwinął się w świecie dopiero po II wojnie 
światowej ! W Gwardżiłas-Kłde wydziela: „płaskie, szerokie 
odłupki, za pomocą których przez skracanie naprawiano 
rdzenie”, wydziela „wióry boczne rdzeni i żeberka”. Na 
koniec znajdujemy refleksje co do zakresu systemu takso
nomicznego. W notatniku z 1918 roku Krukowski chara
kteryzuje pojęcia: przemysł, ciąg przemysłów (później 
będzie to cykl) i ciągi zlewne (później będą to człony).

To właśnie Kostienki i Kaukaz uformowały ostatecznie 
wielkiego uczonego, to właśnie podczas wojny i później 
rewolucji, w warunkach zdawałoby się niesprzyjających, 
ostatecznie dojrzał w wieku 25-28 lat, by do kraju powrócić 
w pełni świadom swych celów i możliwości.

Powrót

Przewrót październikowy 1917 roku zdestabilizował 
sytuację na Zakaukaziu. Garnizon w Tyflisie opowiedział 
się za bolszewikami, ale równolegle powstała Rada Na
rodowa, która dążyła do oderwania całego obszaru od 
imperium. W marcu 1918 roku doszło do interwencji 
tureckiej, zaś w kwietniu tego roku ogłosiła swą nie
podległość Republika Zakaukaska, zastąpiona w maju 
przez Demokratyczną Republikę Gruzińską, która naty
chmiast zaprosiła do siebie wojska niemieckie.

Krukowski nie miał już w Gruzji nic do roboty, 
postanowił więc zakończyć swą przygodę kaukaską i 
powrócić do kraju. W pierwszym kwartale 1918 roku 
pracował jeszcze nad monografią Gwardżiłas-Kłde, rów
nolegle jednak rozpoczął systematyczne przygotowania 
do repatriacji; ich liczne ślady znajdujemy w Notatniku. 
Zajęcie Gruzji, Ukrainy i Krymu przez Niemców w 
kwietniu -  maju 1918 roku poważnie urealniło te plany; 
po raz pierwszy od 1915 roku Krukowski nie jest od
dzielony od Królestwa linią frontu.

Niżej przytaczam fragmenty Notatnika z pierwszej 
połowy 1918 roku:

Styczeń -  luty 1918 roku
Skradziono mi dokument wydany przez pułk o odko

menderowaniu do Muzeum Kaukaskiego, trzy bilety na 
przejazd koleją, pozwolenie na browning. Dowiedzieć 
się w Domu Polskim, czy wydają w Tyflisie paszporty 
polskie. Sprzedać browning. Listy do Stołyhwy. Dowie
dzieć się o żołnierską kooperatywę. „Gazeta Polska” -  
w końcu stycznia bieżącego roku oczekiwane jest po
wołanie pospolitaków II kategorii z 1908 i 1909 roku. 
Załatwić formalną poprawkę mojego stosunku do pułku, 
wziąć stamtąd pieniądze, odzież, skórę i chleb.

Marzec -  kwiecień 1918 roku
W Towarzystwie Dobroczynności głosowanie. W nie

dzielę ogólne zebranie Polaków. Wziąć świadectwo oby
watelstwa polskiego. Dowiedzieć się, kto jest dowódcą 
pułku, Rosjanin, czy Gruzin. Wziąć pieniądze z pułku i 
świadectwo o uwolnieniu z pułku.

Kwiecień -  maj 1918 roku
Zapisy na paszport. Zapisy na powrót. Pozwolenie 

gruzińskie na wyjazd. Świadectwo bolszewickie i infor
macje w sprawie pobytu u bolszewików w Rosji i wy
jazdu stamtąd na Ukrainę. Świadectwo z pułku o nie-



przynależności Ju wojska rosyjskiego i drugie- zaświad
czenie książki żołnierskiej o szczepieniu ospy i tyfusu. 
Świadectwo od związku rosyjskiego na wyjazd do gu
berni warszawskiej. Wziąć paszport rosyjski. W środę 
po polski dokument. Potwierdzenie niemieckie świadec
twa polskiego. Wiadomość z Kijowa o drodze przez 
koleje, o przejeżdżaniu granicy rusińsko-rosyjskiej, o 
zatrzymywaniu poddanych polskich w latach poboro
wych. Kto prowadzi Polaków na drugim parostatku.

Czerwiec -  lipiec 1918 roku
Ostatnia stacja przed krajem, Hołuby, do której sprze

dają bilety. Polski Komitet, ul. Polska 10. Dom Polski, 
Gradonaczalniczeskaja nr 1. Woroncowska i Zaułek nr 
4 -  komitet powrotu do kraju. P. Morawski, pełnomocnik 
rządu polskiego w pałacu ks. Lubomirskiego. Dnia 5 
lipca 1918 w parku rezydencji ks. Lubomirskiego przy 
mieście Równo [!].

Do lipca 1918 roku Stefan Krukowski był pracow
nikiem Muzeum Kaukaskiego. W lipcu wracał do War
szawy następującą trasą: pociągiem z Tyflisu do Batumi, 
statkiem z Batumi na Krym i z Krymu do Odessy (tutaj 
celnicy zarekwirowali mu kolekcję zabytków z Kostie- 
nek), pociągiem z Odessy do Hołubów, dalej do Równego 
pieszo lub podwodami, z Równego do Warszawy po
ciągiem.
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