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Groby zwierzęce z cmentarzyska w Kietrzu, stan. 1, woj. opolskie

W świetle dotychczasowych danych, w obrębie tzw. kultury łużyckiej z dorzecza Odry 
i Wisły znanych jest 67 pochówków zwierzęcych, odkrytych na 21 cmentarzyskach 
(Abłamowicz, Kubiak 1999, 17; Lasak 2000, 336). Zwyczaj grzebania całych zwierząt 
lub ich części na nekropolach kultury łużyckiej znany jest od III okresu epoki brązu po 
HC/D włącznie, przy czym najwięcej pochówków datuje się na III–V okres epoki brązu. 
Stanowiska, na których wyróżniono groby zwierzęce, generalnie grupują się w zachod-
niej i południowej części obecnych ziem polskich. Pojedyncze cmentarzyska z grobami 
tego typu stwierdzono ponadto na Mazurach, Kujawach oraz w dorzeczu środkowego 
i dolnego Sanu (Abłamowicz, Kubiak 1999, 17–21). 

Zidentyfi kowane we wspomnianych grobach szczątki zwierzęce reprezentowa-
ły wyłącznie ssaki domowe1, przede wszystkim bydło. Dużo mniej jest pochówków 
owcy/kozy2, świni i konia; ponadto znany jest pojedynczy grób psa. Oprócz ssaków 
w trzech grobach rozpoznano także szczątki ptaków. Niestety, z uwagi na brak cech 
diagnostycznych nie udało się ustalić, czy były to gatunki udomowione, czy też dzikie. 
Biorąc pod uwagę liczbę osobników znajdowanych w grobach, można stwierdzić, iż 
najczęściej składano kości jednego, rzadziej dwóch lub trzech zwierząt. W przypadkach 
pochowania większej ich liczby często tylko jedno ze zwierząt było reprezentowane 
przez cały (bądź prawie cały) szkielet, pozostałe natomiast przez nieliczne fragmenty, 
na przykład Gliniany, stan. 1, woj. dolnośląskie; Sulęcin, woj. lubuskie (Abłamowicz, 
Kubiak 1999, 32–33). 

Wyróżnione na terenie kompleksu łużyckiego groby zwierzęce najczęściej zalicza się 
do ciałopalnych; pod względem rytuału stosowano więc reguły takie same, jak w przy-
padku ludzi. Szkieletowe groby zwierzęce odkryto jedynie na dwóch cmentarzyskach 
– w Glinianach, stan. 1, woj. dolnośląskie (tu przed złożeniem zostały one poćwiartowa-
ne), oraz Świbiu, stan. 16, woj. śląskie (Abłamowicz, Kubiak 1999, 25).

1 Z zakresu omawianej kultury znane są spoza obszaru Polski, z terenów dzisiejszych Niemiec oraz Czech 
pojedyncze groby ze szczątkami zwierząt dzikich (Teichert M., Teichert L. 1976, 102–103; Pohle 1970, 72; 
Zikmundová 1961, 234–235).

2 Z uwagi na fakt, iż wyróżnianie cech dystynktywnych pozwalających odróżnić kości owcy od kozy w przy-
padku materiałów przepalonych jest znacznie utrudnione, przy oznaczeniach małych przeżuwaczy w analizie 
zastosowano konwencjonalnie przyjętą w badaniach archeozoologicznych wspólną grupę owca/koza. 
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Mało jest informacji o wieku i płci pochowanych zwierząt. Z uzyskanych danych 
wynika jednak, iż były to raczej osobniki dorosłe, ale nie stare (raz zarejestrowano no-
worodka). W grobach szkieletowych ze szczątkami bydła dodatkowo stwierdzono, że 
należały one wyłącznie do samic (Abłamowicz, Kubiak 1999, 25–32).

W grobach zwierzęcych znajdowano – w większości przypadków – wyposażenie 
podobne do spotykanego w grobach ludzkich, na przykład ceramikę, ozdoby (Abłamo-
wicz, Kubiak 1999, 25).

Z reguły na nekropolach omawianej kultury występują jeden lub dwa pochówki in-
teresującego nas typu. Tylko w sześciu odnotowano większą ich liczbę, między innymi 
na stanowisku w Kietrzu3. 

Z ogólnej liczby około 4000 odkrytych tutaj grobów w 12 zidentyfi kowano wyłącznie 
pozostałości szczątków zwierzęcych, co stanowi 0,3%. Są to groby: 599, 788, 1037, 1088, 
1128, 1258, 1744, 2421, 2588, 2615, 2634 oraz 3286 (por. katalog). Warto zaznaczyć, że 
odkryto tutaj także 30 grobów ludzkich z domieszką kości zwierzęcych; nie stwierdzono 
natomiast grobów ludzko-zwierzęcych (Abłamowicz, Kubiak 1999, 150–151). 

W porównaniu z ludzkimi groby zwierzęce niczym się nie wyróżniały. Wszystkie 
odkryte pochówki należały do ciałopalnych, jamowych, z charakterystyczną kolistą 
lub owalną jamą grobową, o średnicy od 45 do 60 cm. Żaden z nich nie miał kon-
strukcji kamiennych ani śladów jakiegokolwiek oznaczenia na powierzchni w chwili 
powstania. Układ znajdowanych w nich kości (rozproszony) wyklucza pierwotną 
obecność niezachowanych do dzisiaj popielnic, wykonanych na przykład z surowców 
organicznych, takich jak drewno, skóra czy tkanina (Gedl 1987, 93; 1989, 74; 1991, 
45, 115, 121; 1996, 84).

Tylko w jednym grobie (599) znajdowały się dwa osobniki zwierzęce4, w pozosta-
łych wyłącznie pojedyncze. Zidentyfi kowane szczątki należały do ssaków – bydła, psa 
oraz w jednym wypadku do ptaka. 

Kości bydlęce, reprezentatywne dla czterech osobników, zostały zidentyfi kowane 
w następujących grobach: 599, 1037, 1088, 1128. W pierwszym z nich odkryto jedynie 
fragmenty zębów oraz bliżej nieoznaczone fragmenty kostne ptaka. Szczątki z całego 
prawie kośćca można było wyróżnić w trzech pochówkach (1037, 1088, 1128). W tych 
przypadkach wiek zwierząt określono jako dorosły, lecz oznaczenie płci okazało się 
niemożliwe.

W pojedynczym grobie (1258) zidentyfi kowano prawie kompletny kościec psa, a je-
go wiek określono również jako dorosły. I w tym przypadku nie udało się ustalić płci 
pochowanego zwierzęcia. 

Szczątki ptaka wyróżniono w grobie 599 (współwystępowały one z pojedynczymi 
fragmentami należącymi do bydła), lecz brak cech diagnostycznych nie pozwolił na jed-
noznaczne określenie jego gatunku5.

3 Uprzejmie dziękuję Panu prof. dr. hab. Markowi Gedlowi za udostępnienie niepublikowanych materia-
łów z cmentarzyska w Kietrzu. 

4 Analizę osteologiczną wykonał dr hab. Daniel Makowiecki z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 
w Poznaniu oraz autorka niniejszego opracowania. W przypadku siedmiu grobów (nr 788, 1744, 2421, 2588, 
2615, 2634, 3286) oznaczenie było niemożliwe ze względu na zaginięcie kości zwierzęcych. 

5 Analizę ornitologiczną wykonała dr hab. Teresa Tomek z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt 
PAN w Krakowie
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W prawie wszystkich odkrytych grobach ze szczątkami zwierzęcymi, poza dwoma 
(1128, 2615), znajdowały się przedmioty podobne do identyfi kowanych w pochówkach 
ludzkich. Najczęściej były to fragmenty ceramiki z jednego (groby 1037, 1744) bądź 
kilku naczyń – wazy, garnki, misy oraz kubki i czerpaki (groby: 599, 788, 1088, 1258, 
2588, 2634, 3286). Ponadto w grobach 1258 oraz 2421 natrafi ono na fragmenty ozdób 
brązowych: guzika i szpili, a w grobie 3286 na ułamki bliżej niezidentyfi kowanego 
przedmiotu żelaznego. 

Określenie chronologii omawianych pochówków było znacznie utrudnione z uwagi na 
brak w większości z nich wyposażenia lub występowania pojedynczych, mało charakte-
rystycznych fragmentów ceramiki. W wymienionych przypadkach datowanie uściślono 
jednak na podstawie lokalizacji obiektów w obrębie cmentarzyska, na którym wyróżnia 
się czytelne strefy czasowe jego użytkowania (Gedl 1982, 7–8). Właśnie na tej podstawie 
do III okresu epoki brązu zaliczono osiem grobów (599, 1128, 1258, 1744, 2421, 2588, 
2615, 2634). Dodatkową cechą potwierdzającą przynależność obiektów 1258, 2588, 2634 
do wspomnianego okresu były występujące tu fragmenty górnych części naczyń wazowa-
tych (ryc. 1:b,c). Wprawdzie wyglądu tych naczyń nie można odtworzyć, ale biorąc pod 
uwagę kształt oraz sposób wykonania, można przypuszczać, że mieściły się one w nurcie 
produkcyjnym ceramiki typowej dla wczesnej fazy cmentarzyska. Za zaliczeniem do IV 
okresu epoki brązu grobu 788 przemawiał pochodzący z niego fragment naczynia z uchem 
umieszczonym przy krawędzi oraz fakt, że obiekt ten był zlokalizowany w strefi e wystę-
powania grobów z tego właśnie okresu (ryc. 1:a). O zaliczeniu grobu 1037 do V okresu 
epoki brązu zadecydowało znalezione w nim naczynie wazowate z baniastym brzuścem, 
zdobionym nalepianymi guzkami (ryc. 1:d). Także inwentarz grobu 3286 (fragmenty misy 
o brzegu zagiętym do wnętrza oraz stożkowatego kubka z uchwytem plastycznym) po-
zwalał zaliczyć go do tego samego okresu (ryc. 1:e,f). Datowanie grobu 1088 na V okres 
epoki brązu zostało natomiast ustalone na podstawie planigrafi i nekropoli. Podsumowując, 
na III okres epoki brązu datowanych jest osiem pochówków zwierzęcych, na IV – jeden, 
a na V – trzy.

W literaturze archeologicznej istnieją różne interpretacje grobów zwierzęcych iden-
tyfi kowanych na cmentarzyskach ludzkich, najczęściej przytaczane są cztery hipotezy: 

1) pochówki ulubionych zwierząt (Gabałówna 1956, 19); 
2) wyraz kultu zwierząt (Jażdżewski 1936, 41, 47 i nn.; Gabałówna 1958, 96 i nn.; 

Krysiak 1973, 80; Malinowski 1976, 19 i nn.); 
3) pochówki zastępcze, na przykład śmierć na wojnie, utonięcie, zaginięcie członka 

danej społeczności (Behrens 1964, 103; Malinowski 1976, 19–21); 
4) formy ofi ary złożonej siłom nadrzędnym (Sulimirski 1957–1959, 353; Węgrzyno-

wicz 1973, 252; Krzak 1977, 70 i nn.). 
Zjawisko występowania grobów zwierzęcych na cmentarzyskach ludzkich jest jed-

nym z elementów szeroko pojmowanej sfery ideologicznej społeczności rozwijających 
się w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Dlatego też prace badawcze nad tymi zagad-
nieniami powinny uwzględniać nie tylko dane archeologiczne, ale również etnografi cz-
ne, etnoarcheologiczne z religioznawstwa, socjologii czy fi lozofi i, a także zachowane do 
naszych czasów źródła historyczne, zarówno ikonografi czne, jak i pisane. 

Niezależnie od bogactwa źródeł oraz dzisiejszego sposobu ich wykorzystywania, 
w niniejszym opracowaniu chcę zwrócić uwagę na pewne zjawiska i przykłady, których 
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kulturowe znaczenie jest bliskie poruszanej problematyce, a wybrane egzemplifi kacje 
ograniczają się do prześledzenia symboliki animalistycznej, związanej z różnorodnymi 
wierzeniami i mitami, powstałymi w kulturach kręgu indoeuropejskiego. Odnoszą się 
one głównie do społeczności Greków, Rzymian, a także Germanów oraz Celtów. 

Ryc. 1. Kietrz, stan. 1, woj. opolskie; a – grób 788; b – grób 1258; c – grób 2588; d – grób 1037; e, f 
– grób 3286

Abb. 1. Kietrz, FSt. 1, Woiw. opolskie; a – Grab 788; b – Grab 1258; c – Grab 2588; d – Grab 1037; 
e, f – Grab 3286
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Uwzględniając zgromadzone dane, trzeba zauważyć, że w wierzeniach wspomnia-
nych populacji silniej zaznacza się wieloaspektowa obecność ssaków hodowlanych 
niż dzikich. Wydaje się to zrozumiałe ze względu na realizowany model gospodarki 
wytwórczej. Dzięki praktykom związanym z hodowlą i różnie ukierunkowanej techni-
ce eksploatacji człowiek z pewnością dobrze poznał fi zjologię, psychikę i zachowania 
udomowionych gatunków. Związane z osadnictwem zwierzęta hodowlane były więc 
nie tylko swoistym, odnawialnym rezerwuarem energii (tusza, produkty fi zjologiczne) 
i surowców (na przykład skóra), ale również wybrane osobniki mogły być, uwzględ-
niając dostępność, wykorzystywane w praktykach wierzeniowych. Takie rozwiązanie 
wydaje się logiczne, sfera ideologiczna w dużym stopniu odwoływała się bowiem do 
codziennego bytu człowieka. Właśnie dlatego między innymi w poszczególnych kos-
mogoniach zauważamy obecność wielu elementów de facto antropoidalnych oraz łą-
czących się ze światem przyrody ożywionej. W końcu nawet związani z poszczegól-
nymi panteonami bogowie greccy, rzymscy, germańscy czy celtyccy mieli generalnie 
cechy ludzkie, uzupełnione jedynie mocami magicznymi. W kręgu tych ludów bo-
gowie nie stanowili ostatecznej siły sprawczej, dowolnie rządzącej światem. Podle-
gali bowiem losowi, przeznaczeniu, ustalonemu porządkowi świata, rytmowi natury, 
którym musieli być posłuszni (Ros 1969; Jurewicz, Winniczuk 1973; Jakimowicz-
-Shah, Jakimowicz 1982).

Zwierzęta domowe: bydło, owce, kozy, świnie, a także konie oraz psy stanowiły 
inkarnacje różnych bóstw. W świecie Greków, Rzymian, Celtów bóstwa męskie przy-
bierały wyłącznie postać samców bydła, owiec i kóz. Wspomniane zwierzęta personifi -
kowały bóstwa naczelne niebios, początku i końca, płodności, a także świata zmarłych 
(Gąsowski 1979, 208; Kopaliński 1991, 167; Margul 1996, 211; Cooper 1998, 21, 32–
–33). Z kolei koń uosabiał bogów niebios, żywiołów, między innymi ognia, morza, jak 
również bóstwa żeńskie związane z płodnością (Duval 1967, 252; Kopaliński 1991, 
157). Świnie oraz psy identyfi kowano z boginiami życia, ewentualnie bogami handlu 
czy magii (Leach 1961, 17; Duval 1967, 253; Jurewicz, Winniczuk 1973, 182; Cooper 
1998, 269–270). 

Wybrane ssaki hodowlane pełniły również funkcję atrybutów różnych bóstw. Byki, 
barany, kozły oraz świnie łączono z najwyższymi bóstwami, zarówno męskimi, jak i żeń-
skimi, nieba, życia (także pozagrobowego), żywiołów; a także niszczącej wojny (Win-
niczuk 1968, 22; Kopaliński 1991, 419; Cooper 1998, 21, 35, 124). Atrybutem licznych 
bóstw męskich i żeńskich, zwłaszcza tych związanych z Księżycem, Słońcem, Ziemią 
(morza, rzeki, świat zwierząt) oraz płodnością był koń (Parandowski 1960, 115–116; 
Kopaliński 1991, 157; Cooper 1998, 113). Z kolei uważany za mądrego i przyjaznego 
pies był towarzyszem bóstw magii i duchów, świata podziemi oraz płodności i medycy-
ny. Jako zwierzę szczególnie cenione w tropieniu oraz ostrzeganiu przed niebezpieczeń-
stwem, stanowił również atrybut bóstw łowów (Szczepański 1927, 304; Leach 1961, 
124; Ross 1967, 322; Leube 1975, 57). 

Wszystkie omawiane ssaki hodowlane składano jako ofi ary zarówno bogom, jak 
i zmarłym ludziom, ale też wykorzystywano je w innych celach. Na przykład w kręgach 
greckim, rzymskim, germańskim, a prawdopodobnie też celtyckim, z reguły boską ofi a-
rę stanowiły wybrane, najczęściej spalane, fragmenty tuszy. Pozostałe zaś części były 
wykorzystywane przez człowieka w celach konsumpcyjnych. W przypadku bydła oraz 
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owcy fragmenty tuszy samców ofi arowywano bóstwom męskim, natomiast samic – bo-
giniom (Jurewicz, Winniczuk 1973, 198). Wspomniane zwierzęta były, jak się wydaje, 
kulturowo predestynowane jako ofi ary dla bóstw najważniejszych, odpowiedzialnych 
za życie oraz płodność kobiet, roślin i zwierząt. Fakt ten nie dziwi w przypadku bydła, 
które z racji wielkości, kosztów hodowli i utrzymania uchodziło za najcenniejszą ofi arę, 
najmilszą bogom. Ofi ary z bydląt i owiec (samce lub samice) składano także zmarłym 
ludziom w trakcie ceremonii pogrzebowych, ale również podczas uroczystości zawiera-
nia małżeństwa (Homer: Iliada, p. XXIII, w. 166–173, wyd. 1972; Jurewicz, Winniczuk 
1973, 29; Kopaliński 1991, 292). 

Z kolei daniny z części samców lub samic kozy oraz świni ofi arowywano głównie 
bóstwom o konotacjach związanych z płodnością ludzi i świata przyrody, świnię po-
nadto składano w ofi erze władcom świata zmarłych. W kręgu greckim rytualne daniny 
z wykorzystaniem świńskiej tuszy praktykowano podczas zawierania sojuszy (Jurewicz, 
Winniczuk 1973, 254; Kopaliński 1991, 419–420; Cooper 1998, 269).

W obrzędach związanych z rytualnym ofi arowywaniem wyróżnia się pies. Jego 
przywiązanie do człowieka, wierność, a przy tym mądrość sprawiały, iż darzono go 
wielkim szacunkiem. Daniny z nim związane były poświęcone bóstwom urodzaju 
i plonów, opiekuńczym, łączącym się z magią, ale też bóstwom wojny oraz świata 
podziemnego. W kręgach greckim i rzymskim zasłużone osobniki chowano w odręb-
nych pochówkach, a także zabijano i składano do grobu właściciela po jego śmierci 
(Leach 1961, 182; Homer: Iliada, p. XXIII, w. 173, wyd. 1972; Kopaliński 1985, 
863–864). 

W świetle dostępnych danych nieco mniejsze znaczenie ofi arne miał koń. Sytuacja 
ta mogła wynikać z kilku przyczyn, między innymi ze znacznie późniejszego, w porów-
naniu z innymi gatunkami, czasu udomowienia i upowszechnienia tego gatunku. Z pew-
nością również skala hodowli oraz znacząca rola ekonomiczna i militarna tych zwierząt 
wpływały na wysoki koszt potencjalnej ofi ary. 

W kręgu Greków oraz Rzymian praktykowano jednak składanie ich w ofi erze zmar-
łym, wybitnym wojownikom lub królom (Herodot: Dzieje, ks. IV, wyd. 1954; Margul 
1996, 234). 

Z mitami o początkach świata łączono w różny sposób przede wszystkim bydło – za-
równo samce (Grecy), jak i samice (Germanie), a także samice kóz – Grecy, Germa-
nie (Ros 1969, 11, 216; Jakimowicz-Shah, Jakimowicz 1982, 18; Cooper 1998, 123–
–124). W przypadku pierwszego z wymienionych gatunków fakt ten może wskazywać 
na jego wysoką rangę i prestiż w kulturach wymienionych populacji. 

Nie mniejszą rolę w wierzeniach spełniały ptaki. W wielu kręgach kulturowych 
w przedstawieniach symbolicznych i mitologicznych ze względu na swą zdolność lata-
nia uosabiały one ducha lub duszę. Wierzono, że dusza, która opuszcza ciało, przybie-
ra właśnie postać ptaka (Kopaliński 1991, 343). Wykorzystywano je również w celach 
ofi arnych, składając głównie bóstwom związanym generalnie z niebem (władzą), płod-
nością, ale też ważnymi elementami bytu człowieka, takimi jak miłość czy wojna (Mar-
gul 1996, 224; Cooper 1998, 103).

Społeczność łużycka zakładała groby przede wszystkim zwierzętom o podstawowym 
znaczeniu w hodowli. W kręgu indoeuropejskim bydło, z racji pożyteczności (najobfi t-
sza w kręgu zwierząt hodowlanych tusza) oraz siły (wykorzystywanej między innymi 
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w orce), należało do najbardziej cenionych zwierząt, było „zarezerwowane” dla bóstw 
najważniejszych. Wydaje się, że odkrywane w populacji łużyckiej pochówki bydlęce 
należy łączyć z ofi arą złożoną bóstwu (bóstwom), na przykład w celu zjednania jego 
przychylności, pomnożenia stad, ochrony przed złymi mocami lub w intencji zmarłego 
lub zmarłych pochowanych na cmentarzysku. 

W odniesieniu do pochówków zwierząt hodowlanych, takich jak owca, koza czy 
świnia, wydaje się, że intencje ofi arodawców były podobne jak w przypadku bydła. 
W sytuacjach szczególnych (na przykład niskie pogłowie bydła) mogły one spełniać 
funkcję ofi ary zastępującej bydło. Pojedyncze pochówki ptaków należy prawdopodob-
nie łączyć z procesem kształtowania się w tym okresie wyobrażenia bóstwa solarnego. 
Potwierdzają to również szczególnie charakterystyczne w plastyce fi guralnej wizerunki 
ornitomorfi czne (Gediga 1976, 124–126).

Nieco inaczej należy postrzegać groby psów czy koni. Z pierwszym gatunkiem wiąże 
się, między innymi, jego szczególna rola w zajęciach gospodarskich oraz przyjacielski 
typ kontaktów z człowiekiem. Poświadczają to dane z kręgu indoeuropejskiego. Sztuki 
wyjątkowo sprawne w łowach doczekały się nawet osobnych grobów, często z napisami 
sławiącymi ich zalety (Graves 1974, 124). Z kolei wśród czynników decydujących o za-
kładaniu grobów koniom należy uwzględnić przede wszystkim ich rolę ekonomiczną 
czy militarną. Znaczenie mogła mieć również bliskość więzów pomiędzy człowiekiem 
a koniem. 

Analizując przedstawione dane, można przypuszczać, że odkrywane szczątki zwierzę-
ce należą do tej kategorii źródeł, które w wyniku pogłębionych analiz w znacznym stop-
niu mogą przybliżyć nas do poznania sfery ideologicznej dawnych populacji. Wszelkie 
więc rozważania poświęcone badaniom przeszłości ludów wczesnodziejowych powinny 
uwzględniać także materiały faunistyczne. Wydaje się przy tym, iż nie ma tu istotne-
go znaczenia fakt rozłączności i nieciągłości różnych populacji ludzkich zasiedlających 
Europę (w aspekcie czasowym i przestrzennym). Czynności związane z obrzędowością 
zwierzęcą były bowiem i są powtarzalne, stanowią wspólną „własność” oraz „dorobek” 
wielu kultur ludzkich na rozmaitych obszarach, istniejących w różnym czasie. Nie ozna-
cza to jednak, że sens, który przypisywano symbolice zwierzęcej, był w ciągu dziejów 
identyczny. Stanowił on jednak element uniwersalny, ukształtowany przez zbiorowe do-
świadczenie ludzkie.

Zestawienie grobów zwierzęcych ze stanowiska 1 w Kietrzu, woj. opolskie

 Grób 599 – ciałopalny jamowy

Jama w przybliżeniu kształtu owalnego, o wymiarach 50 x 65 cm. W wypełnisku 
o zabarwieniu brunatnym przepalone kości zwierzęce.

Inwentarz: fragment przydenny dużego cienkościennego naczynia; skorupa o po-
wierzchni gładkiej, barwa czarna; skorupa silnie przepalona; grudki polepy. 

Chronologia: III okres epoki brązu.
Gatunek zwierzęcia: bydło, ptak.
Elementy szkieletu; wiek/płeć zwierzęcia: bydło – fragmenty zębów; nieokreślone; 

ptak – fragmenty bliżej nieoznaczone; nieokreślone. 
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Grób 788 – ciałopalny jamowy

Jama kształtu kolistego, o średnicy około 60 cm. W wypełnisku o zabarwieniu bru-
natnym kości zwierzęce.

Inwentarz: 17 skorup prawdopodobnie różnych naczyń, w tym 1 fragment z uchem 
umieszczonym przy krawędzi; węgle drzewne.

Chronologia: IV okres epoki brązu.
Gatunek zwierzęcia: materiał kostny zaginął. 

Grób 1037 – ciałopalny jamowy

Jama kształtu kolistego, o średnicy około 60 cm. W wypełnisku o zabarwieniu bru-
natnym duża liczba kości zwierzęcych.

Inwentarz: fragmenty naczynia wazowatego o brzuścu baniastym i stożkowatej 
szyi. Na największej wydętości brzuśca zdobienie w postaci nalepianych guzków. 

Chronologia: V okres epoki brązu.
Gatunek zwierzęcia: bydło.
Elementy szkieletu; wiek/płeć zwierzęcia: bydło – fragmenty czaszki, żeber, łopatki, 

kości ramiennej (lewa, prawa), kości promieniowej (lewa), kości śródręcza (lewa, pra-
wa), członów palcowych I, II, kości udowej, kości piszczelowej, kość skokowa, frag-
menty kości śródstopia (lewa, prawa), fragmenty trzonów kości długich, kilka ułamków 
nieoznaczonych; osobnik dorosły.

Grób 1088 – ciałopalny jamowy

Jama kształtu kolistego, o średnicy około 50 cm. W wypełnisku o zabarwieniu czar-
nobrunatnym duża liczba kości zwierzęcych.

Inwentarz: skorupy naczynia garnkowatego; skorupy naczynia wazowatego; skorupa 
czarna ze śladami grafi towania zewnątrz. 

Chronologia: V okres epoki brązu.
Gatunek zwierzęcia: bydło.
Elementy szkieletu; wiek/płeć zwierzęcia: bydło – fragmenty czaszki, żeber, kości 

ramiennej (lewa, prawa), kości łokciowej (lewa), kości promieniowej, kości śródręcza, 
kości udowej (lewa, prawa), kości piszczelowej, kość skokowa, kość piętowa, fragmenty 
kości śródstopia, członów palcowych I, II, fragmenty trzonów kości długich, około 10 
ułamków nieoznaczonych; osobnik dorosły.

Grób 1128 – ciałopalny jamowy

Jama kształtu kolistego, o średnicy około 45 cm. W wypełnisku o zabarwieniu ciem-
nobrunatno-czarnym duża liczba kości zwierzęcych.

Inwentarz: brak.
Chronologia: III okres epoki brązu.
Gatunek zwierzęcia: bydło.
Elementy szkieletu; wiek/płeć zwierzęcia: bydło – fragmenty czaszki, żeber, kości 

ramiennej, kości łokciowej (prawa), kości promieniowej, kości udowej, kości śródsto-
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pia, członów palcowych I, II, fragmenty trzonów kości długich, kilka ułamków nieozna-
czonych; osobnik dorosły.

Grób 1258 – ciałopalny jamowy

Jama kształtu kolistego, o średnicy około 50 cm. W wypełnisku o zabarwieniu bru-
natnym duża liczba kości zwierzęcych.

Inwentarz: skorupy z kilku naczyń, w tym 3 fragmenty brzegowe; fragmenty płaskie-
go guzika brązowego z uszkiem na spodniej stronie; ułamki blachy brązowej.

Chronologia: III okres epoki brązu.
Gatunek zwierzęcia: pies.
Elementy szkieletu; wiek/płeć zwierzęcia: pies – fragmenty czaszki, żeber, kości łok-

ciowej (prawa, lewa), kości nadgarstka, fragmenty kości udowej, kości piszczelowej, 
kości śródstopia, człony palcowe, fragmenty kości długich oraz kilka bliżej nieoznaczo-
nych; osobnik dorosły.

Grób 1744 – ciałopalny jamowy

W wypełnisku o zabarwieniu brunatnym mała liczba kości zwierzęcych.
Inwentarz: kilka drobnych skorup.
Chronologia: III okres epoki brązu.
Gatunek zwierzęcia: materiał kostny zaginął.

Grób 2421 – ciałopalny jamowy

W wypełnisku o zabarwieniu brunatnym duża liczba kości zwierzęcych.
Inwentarz: fragment trzonka szpili brązowej.
Chronologia: III okres epoki brązu.
Gatunek zwierzęcia: materiał kostny zaginął.

Grób 2588 – ciałopalny jamowy

Jama kształtu kolistego, o średnicy około 45 cm. W wypełnisku duża liczba kości 
zwierzęcych.

Inwentarz: skorupy z kilku naczyń, w tym 2 fragmenty brzegowe.
Chronologia: III okres epoki brązu.
Gatunek zwierzęcia: materiał kostny zaginął.

Grób 2615 – ciałopalny jamowy

Jama kształtu kolistego, o średnicy około 50 cm. W wypełnisku duża liczba kości 
zwierzęcych.

Inwentarz: brak.
Chronologia: III okres epoki brązu.
Gatunek zwierzęcia: materiał kostny zaginął.
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Grób 2634 – ciałopalny jamowy

Jama kształtu kolistego, o średnicy około 55 cm. W wypełnisku duża liczba kości 
zwierzęcych.

Inwentarz: około 40 skorup, różnych naczyń, w tym brzegi.
Chronologia: III okres epoki brązu.
Gatunek zwierzęcia: materiał kostny zaginął.

Grób 3286 – ciałopalny jamowy

W wypełnisku kości zwierzęce.
Inwentarz: skorupy dwóch naczyń (misa o brzegu zagiętym do środka; stożkowaty 

kubek); fragmenty nieokreślonego przedmiotu żelaznego.
Chronologia: V okres epoki brązu.
Gatunek zwierzęcia: materiał kostny zaginął.
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Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Tiergräber aus dem Gräberfeld von Kietrz, Fst. 1, Woiw. opolskie

Die Tierbestattungen sind im Verbreitungsbereich der Lausitzer Kultur bislang auf 21 Gräber-
feldern der Bronzezeitperiode III bis in die HC/D hinein belegt. Die meisten derartigen Gräber 
stammen aus dem südlichen und westlichen Bereich dieser Kultureinheit und gehören in die Pe-
rioden III-V. Die Tierbestattungen der Lausitzer Kultur enthielten ausschließlich die Reste von 
Haustieren vor allem von Vieh wie auch von Schaf/Ziege, Schwein, Pferd und Hund. Sie gehörten 
vorwiegend zu den erwachsenen Tieren. Die Tierreste wurden gebrannt, was mit der im Gebiet 
der Lausitzer Kultur allgemein gebräuchlichen Grabsitte übereinstimmt. Sie traten auch in Beglei-
tung von Grabbeigaben (Keramik, Schmuck) auf.

In dem vorliegenden Beitrag wird eine reichhaltige Serie von Tierbestattungen aus dem Grä-
berfeld der schlesischen Gruppe der Lausitzer Kultur in Kietrz dargestellt. Von den insgesamt 
4000 dort aufgedeckten Gräbern wurden in 12 Bestattungen (0,3%) ausschließlich Tierreste be-
legt. Auf diesem Fundplatz kamen auch 30 menschliche Gräber mit einem Anteil von Tierre-
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sten zutage; es wurden dagegen keine gemischten Bestattungen (mit Menschen- und Tierresten) 
festgestellt. Bei allen Bestattungen handelte es sich um Brandgrubengräber. Nur ein Grab barg 
die Reste von zwei Tieren, die übrigen enthielten ausschließlich nur ein Tier. Die identifi zierten 
Reste gehörten zu den Säugetieren – zum Vieh, Hund, und in einem Fall zu einem Vogel von nicht 
näher bestimmter Art. Fast alle entdeckten Gräber mit Tierresten enthielten Beigaben, die der 
Ausstattung von menschlichen Gräbern ähnlich ist. Vorwiegend waren es Keramikfragmente von 
einem oder mehreren Gefäßen. In zwei Gräbern fanden sich die Fragmente von Bronzeschmuck, 
in einem dagegen die Reste eines Eisengegenstands. Acht Gräber gehören in die Periode III, eine 
Bestattung – in die Periode IV, drei weitere dagegen in die Periode V.

Bei der Deutung der Tierbestattungen sei auf die große Bedeutung hingewiesen, die den Haus-
tieren in dem Kult der indoeuropäischen Völker zukam. Die Angaben der Schrift- und ikono-
graphischen Quellen deuten auf die allgemeine Nutzung der Tiere hin, die nicht selten in den 
Kulthandlungen eine Inkarnation der Götter darstellten. Den Forschungen an den Funden von 
Tierresten, die einen Einblick in die geistige Kultur und die Symbolik der vorgeschichtlichen 
Gemeinschaften ermöglichen, kommt daher eine besondere Bedeutung zu. 
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