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Metodyczne i metodologiczne problemy datowania
radiowęglowego pozostałości kremacji z grobów ciałopalnych

kultury łużyckiej 
(na przykładzie materiałów z cmentarzyska w Kietrzu)

Jednym z najważniejszych problemów w badaniach nad dynamiką procesów społecz-
no-kulturowych (osadniczych, demografi cznych, gospodarczych itp.) w kręgu tzw. łu-
życkich pól popielnicowych jest przekształcenie powszechnie stosowanej chronologii 
względnej (archeologicznej) w chronologię „absolutną” (historyczną), mierzoną latami 
astronomicznymi. Potrzeba taka nie jest tylko modnym postulatem1, odpowiadającym 
na powszechne dziś tendencje „urealnienia” czasowych ram badanych zjawisk archeo-
logicznych, ale przede wszystkim wyzwaniem, którego podjęcie stało się konieczne ze 
względów poznawczych. Istotną barierą hamującą badania nad strukturą zjawisk spo-
łeczno-kulturowych w środkowej i późnej epoce brązu oraz we wczesnej epoce żelaza 
jest bowiem nieznajomość rzeczywistej pojemności chronologicznej poszczególnych 
„okresów” (zarówno w systemie chronologii względnej O. Monteliusa, jak i P. Reinec-
kego oraz innych autorów), wydzielanych zgodnie z zakorzenioną w literaturze trady-
cją. Samo pojęcie „okresów” jest już dzisiaj zresztą w dużej mierze anachronizmem. 
Nie ulega bowiem wątpliwości, iż zmiany „stylistyczne” (zarówno w wytwórczości 
ceramicznej, jak i brązowniczej itp.), zachodzące w trakcie trwania cyklu łużyckiego 
i stanowiące główne kryteria podziałów chronologicznych, nie miały w większości 
przypadków charakteru raptownego, „skokowego”. Równie często, lub nawet częściej, 
następowały w sposób płynny, jako wyraz stopniowego krystalizowania się, rozwoju 
i zaniku rodzimych lub obcych „impulsów” zmiany kulturowej, której źródła pozostają 
poza zasięgiem refl eksji opierającej się na analizie porównawczej materialnych wytwo-
rów kultury. Dziś powszechna jest już (choć nie zawsze wyraźnie artykułowana) świa-
domość, iż grafi czny model zmienności chronologicznej – zazębiających się najczęściej 
czasowo – zjawisk kulturowych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza nie powinien 

1 Artykuł jest poszerzoną wersją wystąpienia zaprezentowanego na posiedzeniu, kierowanej przez 
prof. dr. hab. Marka Gedla, Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza, Komitetu Nauk Pre- i Protohi-
storycznych PAN, w dniu 25 lutego 1999 roku (sic!).
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być przedstawiany w formie „klockowej” (Prahistoria 1979, zest. 1 na s. 24; Gedl 1985, 
339 – zestawienie systemów chronologicznych), a „puzzlowej”, z dominującymi sym-
bolami „soczewki” czy „łezki” lub „balonika” itp., ilustrującymi czasową zmienność 
obserwowanych zmian stylistycznych. Arytmiczność cezur chronologicznych skłania 
też raczej do marginalizacji w narracji naukowej nieadekwatnego terminu „okresy”, na 
rzecz określenia „style”, odzwierciedlającego rzeczywisty charakter dokonujących się 
stopniowo (i płynnie) zmian materialnych przejawów habitusu kulturowego.

Potrzeba nadania oznaczeniom chronologicznym zjawisk archeologicznych zalicza-
nych do „cyklu łużyckiego” rangi czasu historycznego wynika też z innych aspektów 
procesu badawczego. Stopniowo nasila się bowiem swoista dysproporcja w zakresie 
„urealniania” czasu archeologicznego pomiędzy terenami i zjawiskami, dla których 
mniej lub bardziej powszechnie stosuje się metody datowania absolutnego – w tym ra-
diochronologię skalibrowaną i dendrochronologię – a tradycyjnym rozumieniem rytmu 
czasowego zmian w cyklu łużyckim. Dotyczy to również innego aspektu nadawania 
zjawiskom archeologicznym kręgu łużyckiego wymiaru realnego czasu historyczne-
go. Zaniechanie takich prób utrudnia bowiem zrozumienie i interpretację (a także syn-
chronizację) wielu aspektów „łużyckiej” i środkowoeuropejskiej tradycji kulturowej, 
znajdujących odniesienia w kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej późnej epoki brązu 
i wczesnej epoki żelaza, postrzeganych już w konwencji czasu historycznego. Niektó-
rych z nich nie da się zresztą w ogóle zrozumieć bez uwzględnienia czynnika śródziem-
nomorskiej presji cywilizacyjnej jako punktu odniesienia (np. Niesiołowska-Wędzka 
1989, 132–141; Chochorowski 1996, 115–147; Gediga 2001, 52–57).

Pokonanie bariery pomiędzy umownym światem datowania archeologicznego 
a chronologią absolutną, wyznaczoną rytmem zjawisk astronomicznych, nie jest jed-
nak w wypadku łużyckiego kręgu kulturowego sprawą prostą. Decyduje o tym przede 
wszystkim niedostatek substancji organicznych towarzyszących materialnym wytwo-
rom charakterystycznym dla „łużyckiego” zasobu form, które mogą być wykorzystane 
do bezpośredniego (np. przy zastosowaniu metody dendrochronologicznej) lub pośred-
niego (np. przy zastosowaniu metody radiowęglowej) określenia wieku tych znalezisk, 
utożsamianego najczęściej z momentem ich „zdeponowania” w ziemi. Zachowane ele-
menty drewnianych konstrukcji obronnych czy cembrowin studni itp. są – w stosunku 
do ogólnej liczby znalezisk – statystycznym marginesem. W dodatku zespoły osado-
we, bogatsze w przydatne do tego typu badań materiały organiczne (głównie zwęglone 
drewno i kości), są najczęściej mało „wymowne” stylistycznie, a ich kontekst stratygra-
fi czny nie zawsze jest też jasny. Potencjalnie bardziej wartościowe w tym zakresie mogą 
być zespoły grobowe. Mogą, ale też nie zawsze są, z uwagi na powszechny w kręgu 
łużyckim zwyczaj kremacji zmarłych. Występujący epizodycznie w różnych regionach 
i okresach rozwoju łużyckiego kręgu kulturowego zwyczaj inhumacji (np.: Gedl 1964; 
1966, 5–45; Szydłowska 1972, 197) jest bowiem znów – w stosunku do całości – zjawis-
kiem wyjątkowym. 

W tej sytuacji, mimo wielu wątpliwości, należy zwrócić uwagę na wartość, jaką 
w tym zakresie mają jednak groby ciałopalne. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż 
częściej niż w przypadku znalezisk osadowych stratygrafi czny związek nośników „sty-
listyki łużyckiej” (ceramiki, wyrobów metalowych itp.) i towarzyszących im substan-
cji organicznych nie budzi wyraźnych zastrzeżeń. Ponieważ w wypadku „łużyckich” 



Metodyczne i metodologiczne problemy datowania radiowęglowego pozostałości kremacji z grobów... 105

grobów ciałopalnych istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia takich fragmen-
tów drewna, które stanowiłyby materiał dla badań dendrochronologicznych, możemy 
uznać, iż praktyczne zastosowanie ma tu jedynie metoda radiowęglowa. Z jej punktu 
widzenia potencjalne źródło pozyskania istotnych poznawczo wyników stanowi zarów-
no zwęglone drewno („węgiel drzewny”), jak i przepalone kości, ludzkie i – ewentualnie 
– zwierzęce („węgiel kostny”). Problemem pozostaje jednak znalezienie w badanych 
zespołach, zawierających pozostałości kremacji, takiej frakcji substancji organicznych, 
która może spełniać podstawowe kryteria limitujące sensowność zastosowania procedur 
datowania absolutnego. Trzeba bowiem pamiętać, iż zarówno w procesie kremacji, jak 
i w trakcie procesów podepozycyjnych następuje drastyczne przekształcenie pierwotnej 
substancji organicznej, zmieniające jej strukturę fi zyko-chemiczną2. 

Co do węgla drzewnego, to niewątpliwie bardziej wartościowym materiałem są jego 
większe kawałki, szczególnie zalegające w wypełnionych kośćmi popielnicach. Drobny 
„miał” węglowy, zwłaszcza pozyskany z wypełnisk jam grobowych, jest z natury rzeczy 
mniej wartościowy (Kovaljuch, Nazarov 1999, 8), a uzyskane dla niego daty mogą być 
mniej wiarygodne. Wpływa na to wiele czynników, z których najważniejsze to:

większe prawdopodobieństwo zebrania z wielokrotnie użytkowanej ustryny węgli 
(„resztek stosu”), pochodzących z wcześniejszych ceremonii kremacji;

możliwość przeniknięcia do wypełniska jamy grobowej tzw. węgla „naturalnego”, 
pochodzącego np. z pożarów, a transportowanego przez wodę czy drobne zwierzęta, 
np. gryzonie itp. (Kovaljuch, Nazarov 1999, 9);

większa możliwość przesycenia substancjami zawierającymi „młodszy” węgiel 
(np. kwasami humusowymi, zwłaszcza aktywnymi fulwokwasami, czy rozpuszczony-
mi w wodach gruntowych karbonatami) itp., niż np. w przypadku kawałków „zamknię-
tych” w popielnicy.

Generalnie trzeba też pamiętać, iż z natury rzeczy daty uzyskane z węgli drzewnych 
muszą być starsze niż moment zdeponowania w ziemi resztek kremacji. Różnica ta bę-
dzie tym większa, im grubsze (tj. bardziej długowieczne) było drewno użyte na stosie 
pogrzebowym3.

Właściwości mechaniczne (odporność na rozdrobnienie itp.) sprawiają jednak, iż 
wśród resztek kremacji większość nadającej się do badań radiowęglowych substan-
cji organicznej zawarta jest w przepalonych kościach („węglu kostnym”). To przede 
wszystkim kolagen, organiczne „spoiwo” łączące mineralny „budulec” kości (głównie 
fosforany i węglany wapnia), którego zawartość w tkance kostnej wynosi około 10–
–15%. W procesie kremacji, przy temperaturze wyższej niż 300ºC, kolagen ulega jednak 
termodestrukcji (utlenieniu), w wyniku czego po wydzieleniu zawierających węgiel, ga-
zowych produktów spalania tworzy się „węgiel kostny”, z resztkami „niewyprażonego” 
węgla organicznego. Stopień przydatności tak przekształconego materiału do badań ra-
diowęglowych zależy od poziomu zawartości węgla w „zmineralizowanych” kościach. 

2 Za życzliwą pomoc w przygotowaniu tego artykułu i cenne uwagi dotyczące procedur stosowanych 
w kijowskim Laboratorium Radiowęglowym, a także wiarygodności dyskutowanych tu oznaczeń radiowę-
glowych, serdecznie dziękuję panom N.N. Kovaljuchowi i V.V. Skripkinowi.

3 Stąd też np. istotne znaczenie mają obserwacje dotyczące struktury zwęglonych kawałków drewna 
i ocena, czy pochodzą one z grubych czy cienkich bierwion, czy badany fragment był częścią wewnętrznej 
czy zewnętrznej partii belki itp.
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Ta zaś jest wypadkową rozmiarów i struktury kości, czasu trwania kremacji, intensyw-
ności spalania, na którą wpływa zarówno wysokość temperatury, jak i intensywność 
dopływu tlenu do „wnętrza” stosu itp. Doświadczenia wykonane w Laboratorium Ra-
diowęglowym w Kijowie z próbkami węgla kostnego z Kietrza wykazały, iż przy sto-
sowanych w tym Laboratorium metodach ekstrahowania frakcji datującej, przydatnej 
do oznaczenia koncentracji radiowęgla4, zawartość węgla organicznego poniżej 0,50% 
nie rokuje pozytywnego wyniku analizy5. Empirycznie potwierdzono też, iż największą 
wartość jako potencjalny materiał dla uzyskania wiarygodnych datowań mają zwłaszcza 
masywne fragmenty kości długich, zbudowane z tzw. „tkanki zbitej”.

W procesie kremacji utlenieniu ulega nie tylko węgiel organiczny zawarty w kolage-
nie. Przemianom podlegają także inne składniki kości, a zwłaszcza – co istotne w kon-
tekście poruszanych zagadnień – węglan wapnia (CaCO

3
) również zawierający węgiel6. 

W temperaturze powyżej 850ºC węglan wapnia rozpada się na dwutlenek węgla (CO
2
) 

i tlenek wapnia (CaO). W trakcie zalegania zmineralizowanych kości w podłożu ich 
gąbczasta struktura może jednak absorbować rozpuszczone w wodzie substancje orga-
niczne (kwasy próchnicowe, zwłaszcza aktywne kwasy fulwowe, szczególnie typowe 
dla bielic i innych gleb kwaśnych). Tlenek wapnia łączy się wówczas z dwutlenkiem 
węgla, tworząc ponownie węglan wapnia. Wchodzący w jego skład węgiel może po-
chodzić zarówno z atmosfery (gazy węglowokwaśne), jak i z penetrujących podłoże 
wód gruntowych (rozpuszczalne w wodach gruntowych jony węglanowe). W wyniku 
tych procesów zmineralizowane kości zostają wtórnie „wzbogacone” „młodszym” izo-
topem 14C, którego koncentracja może wykazywać znaczne wahania7. Wykorzystanie 
do analizy radiowęglowej tego typu materiału może spowodować silne odmłodzenie 
oznaczeń. W zestawieniu z organiczną substancją kości, tj. kolagenem, jak i (zwłaszcza) 
z węglem drzewnym, „węgiel węglanowy” może więc – teoretycznie – dostarczyć ozna-
czeń względnie młodszych, i to o dość znacznej skali nieprzewidywalności. Ten rodzaj 
materiału, choć niekiedy jedyny w przypadku spalonych kości, nie jest jednak zbyt war-
tościowy dla badań radiowęglowych. 

Zresztą także pozostałe w kościach resztki kolagenu w czasie zalegania w glebie 
są poddawane destrukcyjnemu wpływowi bakterii i mikrogrzybów. Wpływ mikrobio-
tów prowadzi również do naruszenia pierwotnych proporcji izotopów węgla zawartych 
w kości (tzw. izotopowego frakcjonowania). Dla zniwelowania naturalnych czynników 
naruszających stan pierwotny trzeba zatem przeprowadzić staranną obróbkę chemiczną 
prób i wstępną analizę form występowania węgla w materiale kostnym. Realnie bowiem 
w przepalonych kościach z grobów ciałopalnych węgiel zawarty jest w różnych frak-
cjach, takich jak: resztki kolagenu, węgiel kostny, węglany wapnia, wchłonięte kwasy 
próchnicowe, mikrobioty itp. Konieczne jest więc zbadanie formy węgla i znalezienie 
najbardziej wiarygodnej frakcji datującej. Nie zmienia to jednak faktu, iż stan zacho-
wania materiałów kostnych powoduje, że dość często jest to tzw. „węgiel masowy”, 

4 W laboratorium tym stosuje się uzyskiwanie karbidu litu metodą próżniowej termodestrukcji (zob.: 
Chochorowski, Kovaljuch, Skripkin 1998, 100).

5 Z tego też względu (dla oszczędności) badaną próbę należy najpierw poddać testowi na zawartość 
węgla metodą spektralną.

6 W żywej kości znajduje się około 10% węglanu wapnia.
7 Kwasy humusowe tworzą się z resztek roślin i są nośnikiem odpowiadającego ich wiekowi radiowęgla.
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będący sumą resztek węgla organicznego zawartego w „węglu kostnym” oraz „węgla 
węglanowego”, atmosferycznego czy też gruntowego. W porównaniu z oznaczeniami 
wykonanymi dla węgla organicznego zawartego w węglu kostnym daty uzyskane dla 
węgla masowego również powinny być względnie młodsze.

Dla przeprowadzenia testu wiarygodności datowań radiowęglowych pozostałości kre-
macji z grobów ciałopalnych, wyselekcjonowano 24 próby z 13 grobów pochodzących 
z cmentarzyska w Kietrzu (zest. 1 i 2)8. Wykorzystano tu powszechnie znany fakt istnie-
nia na tym obiekcie w miarę czytelnej stratygrafi i horyzontalnej, przekładającej się na 
różnice chronologiczne w użytkowaniu poszczególnych stref, sukcesywnie powiększanej 
przestrzeni grzebalnej nekropoli (Gedl 1979, 67–72, ryc. 5). Nie chodzi jednak w tym wy-
padku o uwiarygodnienie bądź też zakwestionowanie przyjmowanej do tej pory chrono-
logii wyodrębnionych planigrafi cznie (i stylistycznie) etapów użytkowania cmentarzyska 
(ryc. 1), lecz raczej o próbę wyznaczenia skali różnic w zakresie ich względnego datowa-
nia. Równocześnie ma to być rodzaj testu określającego stopień wiarygodności oznaczeń 
chronologicznych dla różnego rodzaju materiałów: węgla drzewnego, węgla organiczne-
go zawartego w „węglu kostnym” i wreszcie (pochodzącego ze zmineralizowanych kości) 
„węgla masowego”, zawierającego we frakcji datującej „węgiel węglanowy”9.

W sekwencji wykonanych oznaczeń najstarsze daty uzyskano dla grobu 586 (zest. 2). 
To klasyczny grób tzw. typu kietrzańskiego z resztkami ciałopalenia złożonymi w pro-
stokątnej trumnie (ryc. 2), datowany archeologicznie na schyłek II OEB (BrC) lub po-
czątek III OEB (BrD) (Gedl 1984, 63–64). Dla archeologicznego datowania tego zespo-
łu zasadnicze znaczenie ma obecność w jego inwentarzu szpili z kolbowatą, poprzecz-
nie żebrowaną główką wariantu Dobrzyca, o dość wczesnej chronologii sięgającej BrC, 
choć znanego również z BrD (Essen 1985, 39–40, Taf. 39–174). Archaiczny „posmak” 
ma też obecność w tym grobie fragmentów szpil o szablasto wygiętych trzonkach (Gedl 
1984, 63). Dwa starsze oznaczenia (1509±99 BC i 1430±99 BC)10 uzyskano dla próby 
pobranej z dolnej części jamy grobowej, zaś dwa młodsze (1406±110 BC i 1292±119 
BC) – z części środkowej. Różnice te wiążą się być może z silniejszą absorpcją „wtór-
nego” węgla zawartego w kwasach próchnicowych przez wyżej zalegający materiał 
kostny. Zdaje się to potwierdzać porównanie dat uzyskanych dla węgla drzewnego (star-
sze) i węgla masowego, tj. z domieszką węglanową (młodsze), z obydwóch poziomów. 
Mimo dużej różnicy między skrajnymi oznaczeniami (1509±99 BC i 1292±119 BC), 
trzeba stwierdzić, iż mieszczą się one w granicach – dość niestety wysokiego – błędu 
standardowego.

8 Za udostępnienie materiałów i zgodę na ich wykorzystanie serdecznie dziękuję prof. dr. hab. Markowi 
Gedlowi. Pani mgr U. Bąk dziękuję za przygotowanie części ilustracyjnej artykułu.

9 Z poddanej badaniom serii, wykonana dla czterech zespołów analiza (groby: 215, nacz. 8; 261, nacz. 1; 
702 i 1105, nacz. 1) dała negatywne rezultaty z powodu zbyt niskiej zawartości (0,35% i mniej) węgla. Próby 
do analiz zostały wybrane losowo, w sposób niezależny od pozycji chronologicznej, zestawu inwentarza czy 
„wymowy” stylistycznej poszczególnych zespołów. Jedynym kryterium była tu ilość i charakter materiału kost-
nego (zwłaszcza obecność bardziej masywnych fragmentów kości długich), a także chęć pobrania próbek za-
legających w różnych warunkach (popielnica, jama na różnych głębokościach itp). W stosunku do liczebności 
cmentarzyska (ponad 3600 odkrytych grobów) badaną serię można uznać za wręcz mikroskopijną (0,47%).

10 Dla ułatwienia narracji w tekście posługuję się tzw. datami punktowymi (zestawienie 2). Pełny zakres 
oznaczeń z wartościami w zakresie sigma 1 (68,2% prawdopodobieństwa) i sigma 2 (95,4% prawdopodo-
bieństwa) zawiera zestawienie nr 1.
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Ryc. 1. Plan cmentarzyska w Kietrzu z zaznaczoną pozycją planigrafi czną analizowanych w tekście 
zespołów grobowych, wg M. Gedla

Abb. 1. Plan des Gräberfeldes von Kietrz mit eingetragener planigraphischer Lage der im Text analy-
sierten Grabkomplexe, nach M. Gedl
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Ryc. 2. Inwentarz grobu nr 586, wg M. Gedla

Abb. 2. Inventar aus Grab 586, nach M. Gedl
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Kolejne, w omawianej sekwencji oznaczeń, daty uzyskano dla grobu 793, reprezen-
tującego również kategorię grobów typu kietrzańskiego, ale datowanego na czasy nieco 
późniejsze, a mianowicie starszą część III OEB (BrD) (Gedl 1984, 64). Cechą tego in-
wentarza (ryc. 3) jest obecność (obok tzw. ochraniacza końca szpili) ceramiki guzowej, 
której fragmenty zidentyfi kowano w zasypisku jamy grobowej (na złożu wtórnym?). 
Oznaczono znów próby pochodzące z różnych głębokości, przy czym najstarszą datę 
(1410±127 BC) uzyskano dla węgli drzewnych, zaś data uzyskana dla „węgla maso-
wego” z tej samej głębokości jest wyraźnie młodsza (1309±127 BC). Zdecydowanie 
najmłodsze (1190±132 BC) jest natomiast oznaczenie z „węgla masowego”, uzyskane 
dla próby pobranej z płycej zalegającego materiału (zest. 2). Potwierdzają się tu więc 
obserwacje poczynione w wypadku grobu 586.

Wyraźnie młodsze daty (1156±132 BC i 965±109 BC) uzyskano dla kolejnego grobu 
nr 720 (ryc. 4)11. Tym razem jest to zwykły pochówek popielnicowy, zaś próby pobrano 
z dwóch różnych popielnic. Zaistniałych (znacznych) różnic w oznaczeniach nie tłuma-
czy w tym wypadku charakter prób, jako że obydwie analizy zostały wykonane z „węgla 
masowego”. Archeologicznie zespół ten reprezentuje klasyczny styl „guzowy” w grupie 
śląskiej, przy czym z uwagi na pozycję chronologiczną szpili o kulistej, poprzecznie 
żłobkowanej główce (Essen 2985, 65–66), powinien być datowany na młodszą część 
III OEB (HaA

1
) (Gedl 1991, 26). Potwierdza to bogaty zestaw naczyń karbowanych na 

załomie (np. waza, ale też misy profi lowane), uważanych – w większym stopniu – za 
wyznaczniki fazy Kietrz IIc, tj. młodszego odcinka III OEB (HaA

1
) (Gedl 1991, 22).

Ze zjawiskiem bardzo wyraźnej już inwersji w stosunku do datowania archeo-
logicznego mamy natomiast do czynienia w przypadku trzech następnych zespo-
łów w uzyskanej sekwencji dat. Pierwszy z nich to grób popielnicowy 1730 (ryc. 5), 
z charakterystycznym „przedguzowym” inwentarzem ceramicznym, zawierający wazę 
z baniastym brzuścem zdobionym poziomymi listewkami, misę na pustej nóżce i szpilę 
pastorałowatą typu A, datowaną na schyłek II i początek III OEB (Essen 1985, 33). 
Inwentarz ten datowany jest na fazę Kietrz IIa (Gedl 1996, 25), tj. BrC (Gedl 1979, 26–
–29), a więc powinien być współczesny omawianemu wyżej inwentarzowi z grobu 586. 
Tymczasem uzyskane dla niego oznaczenie (1106±107 BC), nawet przy uwzględnieniu 
faktu, iż próbę wykonano z „węgla masowego”, jest zaskakująco późne. Wydaje się, iż 
sytuacji tej nie można w chwili obecnej racjonalnie wytłumaczyć.

Klasyczny styl guzowy w grupie śląskiej reprezentuje natomiast grób 1733 (ryc. 6), 
dla którego uzyskano (z „węgla masowego”) datę 1055±129 BC). Z uwagi na obecność 
w tym inwentarzu szpili typu Deinsdorf, datowanej na BrD (Gedl 1980, 90; 1996, 25; Es-
sen 1985, 23, 26–27), powinien on być (archeologicznie) starszy od omawianego wyżej 
zespołu z grobu 720 i reprezentować fazę Kietrz IIb, tj. starszą część III OEB (Gedl 1996, 
25). Wymowa dat radiowęglowych nie jest jednak w tym zakresie tak jednoznaczna12.

Podobnie, tj. na starszą część III OEB (BrD), datowany jest też archeologicznie grób 
nr 1719 (ryc. 7) (Gedl 1984, 64). W tym przypadku sprawa jest jednak jeszcze bardziej 

11 Zwraca uwagę fakt, iż wszystkie trzy omówione dotychczas groby (586, 793 i 720), mimo różnic chro-
nologicznych, znajdują się blisko siebie na planie cmentarzyska.

12 Trzeba tu dodać, iż grób nr 1033 na planie cmentarzyska znajduje się w pobliżu grobu 1730, różniące-
go się stylistycznie, choć radiowęglowo datowanego podobnie. Można to uznać za dodatkowy argument na 
rzecz późnego datowania stylu „przedguzowego”.
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Ryc. 3. Inwentarz grobu nr 793, wg M. Gedla

Abb. 3. Inventar aus Grab 793, nach M. Gedl
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Ryc. 4. Inwentarz grobu nr 720, wg M. Gedla

Abb. 4. Inventar aus Grab 720, nach M. Gedl
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Ryc. 5. Inwentarz grobu nr 1730, wg M. Gedla

Abb. 5. Inventar aus Grab 1730, nach M. Gedl
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Ryc. 6. Inwentarz grobu nr 1733, wg M. Gedla

Abb. 6. Inventar aus Grab 1733, nach M. Gedl

skomplikowana. To bowiem klasyczny pochówek typu kietrzańskiego, z inwentarzem 
o synkretycznym charakterze. Obok typowych wyznaczników stylu guzowego (waza 
wieloboczna z wypychanymi guzami), zawiera on jednak misę na nóżce i wazę z bania-
stym brzuścem zdobionym listewkami, jak w grobie 1730. Jednocześnie zwraca tu uwa-
gę obecność dwustożkowatej wazy karbowanej na załomie, formy częściej spotykanej 
w młodszym odcinku III OEB (Gedl 1991, 22). Decydujące znaczenie dla datowania ar-
cheologicznego ma jednak obecność szpili pastorołowatej typu B, wiązanej z fazą Kietrz 
IIb (BrD) (Essen 1985, 34–35). Dla resztek kremacji z tego grobu posiadamy dwie dość 
zgodne daty: 978±86 BC i 917±86 BC), przy czym starszą z nich uzyskano dla próby 
węgli drzewnych, zaś młodszą – dla „węgla masowego”.

Stylistyczny związek z wczesnym etapem rozwoju cyklu łużyckiego wykazuje też 
grób ciałopalny 1713 (ryc. 8). Jest on jednak archeologicznie młodszy od wcześniej 
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Ryc. 7A. Inwentarz grobu nr 1719, wg M. Gedla

Abb. 7A. Inventar aus Grab 1719, nach M. Gedl
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Ryc. 7B. Inwentarz grobu nr 1719, cd., wg M. Gedla

Abb. 7B. Inventar aus Grab 1719, fortgesetzt, nach M. Gedl
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Ryc. 8. Inwentarz grobu nr 1713, wg M. Gedla

Abb. 8. Inventar aus Grab 1713, nach M. Gedl

omawianych zespołów. Świadczy o tym obecność w jego inwentarzu szpili o masywnej, 
silnie profi lowanej główce wariantu Mostkowice, datowanej na fazę Kietrz IIc (HaA

1
), 

choć mającej też starsze tradycje (Kietrz IIb – BrD) (Essen 1985, 57–58, Taf. 39 – nr 296 
i 303; Gedl 1992, 20), a także wazy dwustożkowej i misy profi lowanej z karbowaniem 
na załomie, jak się wydaje względnie młodszych od klasycznych zespołów stylu gu-
zowego. Dla resztek kremacji z tego grobu uzyskano dwie daty: 890±93 BC (z „węgla 
kostnego”) i 688±145 BC (z „węgla masowego”). Wyraźnie młodszy wiek drugiej próby 
wiąże się zapewne z faktem uwzględnienia we frakcji datującej „węgla węglanowego”.

Dla sekwencji zespołów wczesnołużyckich największą rozpiętość (od 1509±99 BC 
do 917±86 BC) wykazują więc daty odnoszące się do grobów typu kietrzańskiego. Nawet 
gdyby zakwestionować wiarygodność najmłodszej z tych dat jako uzyskanej z „węgla 
masowego”, to i tak nie można wykluczyć możliwości przetrwania tego zjawiska nawet 
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do X wieku BC. Godne podkreślenia jest natomiast mocne osadzenie tej odmiany zwy-
czajów pogrzebowych w XV–XIII(XII) wieku BC. Dla inwentarzy grobów ciałopalnych, 
reprezentujących klasyczny styl guzowy, uzyskano oznaczenia w granicach: 1156±132 
BC – 688±145 BC. Tę ostatnią datę (z „węgla masowego”) należałoby jednak raczej od-
rzucić, jako zbyt odbiegającą od wartości innych wyników uzyskanych dla zespołów tej 
grupy. Oznacza to zamknięcie ram zjawiska „stylu guzowego” w granicach XII–X wie-
ku BC13. Pośrednią, w konwencji datowania radiowęglowego (1106±107 BC), pozycję 
chronologiczną zajmuje grób ciałopalny 1730 („przedguzowy”), archeologicznie wiąza-
ny z początkami rozwoju cyklu łużyckiego, tj. z okresem BrC (Kietrz IIa). Jego młodszy 
wiek (XII–XI? wiek BC), zdaje się jednak potwierdzać obecność wazy z poziomymi 
listewkami w inwentarzu grobu 1719, z datami przypadającymi na X wiek BC14.

Z fazą przejściową (Kietrz III) między zespołami wczesnołużyckimi a inwenta rzami 
wiązanymi ze schyłkiem epoki brązu (V OEB) łączone są z kolei groby nr 544 i 1152. 
Dla „węgla kostnego”, z wyselekcjonowanych, przepalonych kości, zalegających w po-
pielnicy i jamie grobowej grobu 1152 (ryc. 9), otrzymano datę 897±80 BC. Choć inwen-
tarz tego grobu jest dość ubogi i mało „wymowny” stylistycznie, to jego związek z IV 
OEB nie budzi wątpliwości. Świadczy o tym obecność (zachowanej we fragmentach) 
dużej wazy z baniastym brzuścem i stożkowatą szyjką o silnie rozchylonym, fasetowa-
nym od wewnątrz brzegu (Gedl 1989, 97, tabl. LXIX; 1). W środowisku grupy śląskiej 
tego typu formy uznawane są za obcy „wtręt”, ujawniający się w zespołach fazy Kietrz 
III (IV OEB), wiązany z oddziaływaniami środkowodunajskiej kultury pól popielnico-
wych (Gedl 1989, 24–25). Podkreślana przez M. Gedla odrębność stylistyczna tego nur-
tu wytwórczości ceramicznej, zarówno w stosunku do garncarstwa wczesnołużyckiego, 
jak i późnobrązowego w grupie śląskiej, nie pozostawia też wątpliwości co do przydat-
ności tego kryterium dla wyodrębniania zespołów fazy Kietrz III (IV OEB).

Ocenę wiarygodności tego oznaczenia umożliwiają analizy wykonane dla materiałów 
kostnych z grobu 544 (ryc. 10), którego inwentarz może niewątpliwie uchodzić za bo-
gaty i bardzo charakterystyczny. Tworzy go bowiem m.in. zespół kilkunastu naczyń. Są 
wśród nich np. wazy z uchami u nasady szyjki zdobione grupami ukośnych kanelurów, 
dwustożkowata wazka o ostrym załomie z umieszczonym nad załomem ornamentem 
złożonym z pasma poziomych linii i zakreskowanych trójkątów, kubek z pionowymi 
kanelurami na brzuścu, niezdobiony, stożkowaty czerpak – żeby wymienić tylko formy 
uznawane za przewodnie dla IV OEB w grupie śląskiej (Gedl 1989, tabl. XXIII; 1–16 
oraz 15–16, 20). Wśród zabytków nieceramicznych, poza licznymi paciorkami szkla-
nymi, wyróżnia się duża szpila brązowa o płaskiej, tarczkowatej główce (Gedl 1989, 
tabl. XXII; 1), zaliczana do typu Štramberk (Řihovský 1979, 54–55). Na Morawach for-
my te występują od BrD po HaB1, zaś na Śląsku znane są z zespołów datowanych na IV 
OEB (Jordanów Śląski, grób 1/145 i 211 – Gediga 1967, ryc. 11;i oraz 15;l, 184–185). 

Wykorzystując sposobność, jaką stanowił wyjątkowo bogaty ilościowo i jakościowo 
zespół materiałów kostnych z popielnicy 2 grobu 544, dokonano swoistego ekspery-
mentu, którego celem było przetestowanie wpływu, jaki na wartość oznaczeń radiowę-

13 Na nadmierne opóźnianie dolnej granicy datowania „stylu guzowego” nie pozwala jednak fakt wystą-
pienia w wypełnisku jamy grobu 793 (1410±127 BC, 1309±127 BC i 1190±132 BC) fragmentów naczyń 
guzowych (na złożu wtórnym?).

14 Nawet jeśli odrzucimy młodszą z nich (917 BC), uzyskaną z „węgla masowego”.
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Ryc. 9. Inwentarz grobu nr 1152, wg M. Gedla

Abb. 9. Inventar aus Grab 1152, nach M. Gedl

glowych uzyskanych dla tego samego zespołu ma charakter badanych szczątków kost-
nych. Analizowany materiał podzielono mianowicie na trzy próbki, dobierając do nich 
fragmenty przepalonych kości z różnych partii szkieletu, różniące się wielkością, ma-
sywnością i stopniem porowatości. Do pierwszej z nich zaliczono masywne fragmenty 
kości długich (głównie udowej i ramieniowej), do drugiej – wyłącznie większe i grube 
fragmenty czaszki, do trzeciej zaś – drobniejsze i cieńsze fragmenty mniej masywnych 
kości (np. kości przedramienia, żeber). Jest oczywiste, iż przy tych samych warunkach 
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Ryc. 10A. Inwentarz grobu nr 544, wg M. Gedla 

Abb. 10A. Inventar aus Grab 544, nach M. Gedl
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Ryc. 10B. Inwentarz grobu nr 544, cd., wg M. Gedla

Abb. 10B. Inventar aus Grab 544, fortgesetzt, nach M. Gedl
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Ryc. 10C. Inwentarz grobu nr 544, cd., wg M. Gedla

Abb. 10C. Inventar aus Grab 544, fortgesetzt, nach M. Gedl
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Ryc. 10D. Inwentarz grobu nr 544, cd., wg M. Gedla

Abb. 10D. Inventar aus Grab 544, fortgesetzt, nach M. Gedl
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zalegania (w tej samej popielnicy nakrytej misą) każda z owych kategorii materiału 
kostnego charakteryzowała się innym stopniem wchłaniania substancji, które są noś-
nikiem wtórnego, młodszego węgla, zwłaszcza karbonatów15. Nie ulega wątpliwości, 
iż mniej na tego typu procesy narażone są duże fragmenty kości długich o zbitej masie 
i mniejszym stopniu przepalenia, zaś znacznie bardziej cienkie lub porowate fragmenty 
mniej masywnych kości. 

Dla wydzielonych w ten sposób próbek uzyskano odpowiednio oznaczenia: 947±105 
BC, 886±83 BC i 856±68 BC. Wydaje się zatem, iż logika założenia teoretycznego po-
zostaje w zgodzie z wymową uzyskanych dat radiowęglowych. Najmłodsze oznacze-
nie uzyskano bowiem dla tych fragmentów kości, które w znacznie większym stopniu 
narażone były na wchłanianie karbonatów czy innych substancji będących nośnikiem 
młodszego, „naturalnego” węgla. Niewątpliwie, za bardziej wiarygodną należy uznać 
datę uzyskaną dla masywnych fragmentów kości długich. Zasadnicze znaczenie ma też 
daleko idąca zgodność tych oznaczeń z datą uzyskaną dla grobu 1152. Uzyskane daty 
sugerują istnienie raczej „zwartego”, krótkiego horyzontu chronologicznego dla tej gru-
py stylistycznej, zamkniętego w ramach X–IX wieku BC, z punktem ciężkości przypa-
dającym na pierwszą połowę IX wieku BC.

Całkiem odmienny horyzont stylistyczny i chronologiczny cmentarzyska w Kietrzu 
(Kietrz IV – Gedl 1979, ryc. 5) reprezentują trzy kolejne zespoły w omawianej sek-
wencji oznaczeń radiowęglowych. Najwcześniejsze (965±100 BC) oznaczenie radio-
węglowe (z „węgla kostnego”) uzyskał tu grób 1147 (ryc. 11). Archeologicznie wiąza-
ny jest z V OEB, a jego inwentarz ceramiczny (m.in. naczynie wazowate zdobione pas-
mem poziomych żłobków u nasady szyjki i grupami łukowatych kanelurów na brzuścu
– tj. tzw. ornamentem „pseudoguzowym”, wazka z podwójnym pasmem ukośnie zakre-
skowanych trójkątów, czerpaki profi lowane zdobione przy załomie poziomymi żłobkami 
– Gedl 1987, 107–108, tabl. LVIII; 11–17) zawiera najważniejsze wyznaczniki typowego 
dla tego okresu stylu wytwórczości garncarskiej (Gedl 1987, 16–19). Inwentarz ten wy-
kazuje też jednak obecność bardziej archaicznych elementów, jak np. szpila o masywnej 
tarczkowatej czy pieczątkowatej główce (Gedl 1987, 22). Analogiczne formy datowane 
są na Morawach na młodszy odcinek fazy łużyckiej (Řihovský 1979, 51, Taf. 9 – nr 149, 
155, 159, 162, 163, 180, 184), zaś w Jordanowie Śląskim (Dolny Śląsk) okaz taki wystą-
pił w grobie 1/145, datowanym na IV OEB (Gediga 1967, ryc. 11:i, 184–185)16. 

Grób 295 (ryc. 12), dla którego uzyskano (z „węgla masowego”) datę 852±57 BC, 
archeologicznie datowany jest również – głównie na podstawie ceramiki (waza z orna-
mentem „pseudoguzowym”, czerpaki półkuliste z wklęsłym dnem) – na V OEB (Gedl 
1981, 38; 1982, 19–20). Wchodząca w skład tego inwentarza brzytwa (Gedl 1981, Taf. 
10;133; 1982, tabl. XXXVII; 1) jest być może okazem (uszkodzonym) z rękojeścią za-
kończoną kółkiem. Tego typu formy datowane są wprawdzie, głównie też na V OEB 

15 Teoretycznie, w wypadku stwierdzenia w popielnicy układu anatomicznego, najbardziej narażone na 
tego typu procesy są kości zalegające na powierzchni, tj. fragmenty czaszki. W wypadku grobu nr 544 brak 
jednak tego typu danych (Gedl 1989, 48). Wiadomo jedynie, iż popielnica była nakryta misą, zaś przy jej dnie 
koncentrowały się wyroby brązowe i grudki przetopionego brązu.

16 Znów zwraca uwagę fakt, iż najstarszy z trzech uwzględnionych tu zespołów, datowanych stylistycznie 
na V OEB, na planie cmentarzyska znajduje się w pobliżu grobu nr 1152, związanego stylistycznie z IV OEB 
(zob. ryc. 1 – skupienie „A” wg M. Gedla).
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Ryc. 11. Inwentarz grobu nr 1147, wg M. Gedla

Abb. 11. Inventar aus Grab 1147, nach M. Gedl
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Ryc. 12. Inwentarz grobu nr 295, wg M. Gedla

Abb. 12. Inventar aus Grab 295, nach M. Gedl
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(Gedl 1981, Taf. 39 – np. podobny okaz nr 118), ale zbliżone znaleziska (np. Jockenhö-
vel 1971, np. nr 388 – typ Vlachovice) mają nieco starszy rodowód (HaB1) (Jockenhövel 
1971, 205).

Na V OEB, tj. HaB2–HaB3, datowany jest też archeologicznie grób 380 (Gedl 1982, 
20). Szczególnie charakterystyczny jest tu bogaty inwentarz ceramiczny (ryc. 13), 
w którym obok naczynia wazowatego zdobionego tzw. ornamentem pseudoguzowym 
o starszych korzeniach pojawiają się formy z łagodnie zaokrąglonym brzuścem, zdobio-
ne motywami ukośnie zakreskowanych trójkątów, oraz czerpaki zdobione pionowymi 
i ukośnymi kreskami na załomie. Wchodząca w skład tego zespołu szpila z główką cy-
lindryczną, zwieńczoną stożkowatym guzkiem (Gedl 1982, 20, tabl. LVIII; 17), może 
mieć nieco starszą metrykę. Świadczą o tym analogie ze środkowego dorzecza Dunaju, 
datowane najpóźniej na HaB1 (np. Říhovský 1979, typ „Fels am Wagram”, 170–172, 
Taf. 87, nr 1329; Novotná 1980, typ „Banka”, 133, Taf. 66, nr 855). Pozycję chrono-
logiczną szpil tego typu dobrze defi niuje też ich liczna obecność w skarbie z Románd 
(Říhovský 1983, 40–41, nr 389–404), datowanym na HaB2 

(zob. Kemenczei 1991, 63–
–64). Dla grobu 380 uzyskano dwie daty: starszą (723±168 BC) – z „węgla kostnego” 
– i młodszą (640±138 BC) – z „węgla masowego”. Skala błędu standardowego obniża 
jednak znacznie ich precyzję17.

W rezultacie, dla zespołów datowanych archeologicznie na V OEB i reprezentujących 
bardzo wyrazisty stylistycznie zestaw inwentarzy ceramicznych z ornamentem „pseudo-
guzowym”, motywami zakreskowanych trójkątów („wilczych zębów”) itp., uzyskano 
daty radiowęglowe o rozpiętości od 965±100 BC do 688±145 BC. Choć rozrzut tych 
dat jest spory, to trzeba jednak podkreślić, że ich zbieżność z ramowym datowaniem 
okresu archeologicznego, z którym są wiązane (V OEB), nie może być niezauważona. 
Nawet jeśli znów zakwestionować wiarygodność najmłodszej z tych dat (jako uzyskanej 
z „węgla masowego”), to mamy do czynienia z dość szerokim horyzontem chronolo-
gicznym, zamkniętym w granicach X–VIII wieku BC.

Dla uzupełnienia badanej sekwencji i nadania jej szerszej perspektywy czasowej, 
analizie radiowęglowej poddano też resztki kremacji z grobu 1801 (ryc. 14). Jest to 
zespół typowy dla najmłodszej (VI) fazy użytkowania cmentarzyska w Kietrzu18. Do-
kładniej, reprezentuje on starszy odcinek tej fazy (VIa), przypadającej z grubsza na 
okres HaD

3
. Decydującym elementem określającym archeologiczne datowanie tego 

zespołu (obok charakterystycznego garnka ze stopką i misy z brzegiem zagiętym do 
środka) jest zapinka z ozdobną nóżką (Fusszierfi bel), zakończoną płaskim guzkiem 
(Gedl 1979, 64–66, taf. XXXVIII; 5). Chronologia tych fi bul (zwłaszcza kwestia po-
czątków ich występowania) nie jest całkiem jasna (np. Kossack 1988, 120–126, 132–
–133; Chochorowski 1994, 55–58, ryc. 9), ale interesujący nas okaz należy raczej do 
form młodszych, z bardzo długą sprężyną o konstrukcji kuszowatej, datowanych na V 
wiek przed Chrystusem (Parzinger 1993, 504–505, 516). Uzyskane dla tego grobu ozna-
czenie radiowęglowe (274±90 BC) jest jednak znacznie późniejsze od oczekiwanego, 
określonego w konwencji archeologicznej (V wiek przed Chrystusem). Rozbieżności 

17 Oznaczenia te przypadają na okres tzw. katastrofy halsztackiej z częstymi fl uktuacjami zawartości 
radiowęgla w przyrodzie, utrudniającymi precyzyjną kalibrację. 

18 Niestety, nie udało się pozyskać próbek do datowania z zespołów związanych z fazą Kietrz V (HaC).
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Ryc. 13A. Inwentarz grobu nr 380, wg M. Gedla

Abb. 13A. Inventar aus Grab 380, nach M. Gedl
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Ryc. 13B. Inwentarz grobu nr 380, cd., wg M. Gedla

Abb. 13B. Inventar aus Grab 380, fortgesetzt, nach M. Gedl
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Ryc. 14. Inwentarz grobu nr 1801, wg M. Gedla

Abb. 14. Inventar aus Grab 1801, nach M. Gedl

tej nie tłumaczy w pełni fakt, iż datę tę wykonano dla próby „węgla masowego”. Ów 
przykład potwierdza jednak, nasuwającą się w wyniku dokonanego przeglądu całej sek-
wencji dat, ogólną refl eksję, iż zdecydowana większość z nich (może poza wykonanymi 
dla węgla drzewnego) to oznaczenia młodsze od oczekiwanych, ustalonych metodami 
dedukcji archeologicznej.

Choć liczba oznaczeń radiowęglowych uzyskanych dla każdego z analizowanych 
horyzontów chronologicznych Kietrza („wczesnołużyckiego”, „młodobrązowego” 
i „późnobrązowego”) jest zróżnicowana (a seria dat, generalnie rzecz biorąc, niewielka), 
to nasuwające się w wyniku analizy wnioski są dość jednoznaczne. Po pierwsze, nie ulega 
wątpliwości, że oznaczenia uzyskane dla głównych nurtów stylistycznych zazębiają się, 
choć – przy niekiedy wyraźnej inwersyjności – ogólne następstwo czasowe zdefi niowa-
nych stylistycznie horyzontów jest również czytelne. Zwraca też uwagę fakt, że o ile daty 
uzyskane dla stylu „młodo-” i „późnobrązowego” w większym stopniu spełniają rygory 
czasowej jednorodności (szczególnie dotyczy to fazy Kietrz IV sprawiającej wrażenie 

Ryc. 15. Przykłady kalibracji oznaczeń radiowęglowych uzyskanych dla próbek z grobu 544

Abb. 15. Beispiele für die Kalibrierung der Radiokarbonbestimmungen an Proben aus Grab 544
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zjawiska krótkotrwałego), o tyle – zarówno rozrzut, jak i nakładanie się oznaczeń uzyska-
nych dla różnych „wczesnołużyckich” nurtów kulturowych, w zakresie form obrządku 
pogrzebowego („postmogiłowego” – „kietrzańskiego”, jak i klasycznego – „popielnico-
wego”) oraz stylistycznych w dziedzinie wytwórczości ceramicznej („przedguzowego”, 
starszego i młodszego „guzowego”), wskazuje na ich częściową koegzystencję. Wszystko 
więc przemawia za tym, iż we „wczesnołużyckiej” populacji, użytkującej cmentarzysko 
w Kietrzu, mogły być kultywowane równolegle różne tradycje kulturowe. Zjawisko to 
można tłumaczyć synkretyzmem populacji kietrzańskiej na tym etapie jej rozwoju, ma-
jącym źródło w złożonych procesach genetycznych. Nie należy bowiem wykluczać ist-
nienia w tym okresie struktury zbliżonej do systemu klanowego, w którym poszczególne 
grupy krewniacze (?), wywodzące się z różnych tradycji kulturowych, kultywowały przez 
dłuższy czas własne zwyczaje, normy religijne, standardy zachowań i wzorce stylistycz-
ne. Większa jednorodność oznaczeń radiowęglowych i zwartość chronologiczna nurtów 
stylistycznych w późniejszych okresach rozwoju populacji kietrzańskiej może natomiast 
odzwierciedlać postępujący z czasem proces jej społeczno-kulturowej konsolidacji.
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Zestawienie 1.

Lp. Nazwa próbki Nr lab. Wiek 14C Wiek 14C punkt.

BP BC cal. BC

1. Kietrz, st. 1
gr. 1801

Ki-6600 2230±80 1s 376–198
2s 402–56

274±90

2. Kietrz, st. 1
gr. 380, nacz. 2

Ki-7047 2520±100 1s 795–535
530–520

2s 825–405

640±138

3. Kietrz, st. 1
gr. 295, nacz. 1

Ki-6601 2710±70 1s 908–806
2s 1008–782

852±57

4. Kietrz, st. 1
gr. 1713

Ki-7048 2610±90 1s 897–875
865–759
685–663
645–587
583–543

2s 967–961
923–483
467–449
441–411

688±145

5. Kietrz, st. 1
gr. 1713

Ki-7050 2740±100 1s 1000–985
980–805

2s 1255–1240
1215–1140
1135–760
680–670
610–595

890±95

6. Kietrz, st. 1
gr. 1152

Ki-12672 2770±80 1s 977–831
2s 1127–801

897±80

7. Kietrz, st. 1
gr. 544, nacz. 2

Ki-13081 2710±80 1s 930–800
2s 1150–750

856±68

8. Kietrz, st. 1
gr. 544, nacz.2

Ki-13138 2740±90 1s 1000–800
2s 1130–760

886±83

9. Kietrz, st. 1
gr. 544, nacz. 2

Ki-13080 2830±80 1s 1130–890
2s 1220–820

947±105

10. Kietrz, st. 1
gr. 1147

Ki-12671 2840±80 1s 1055–903
2s 1135–829

965±109

11. Kietrz, st. 1
gr. 1719, skupienie A 

w jamie

Ki-7046 2790±80 1s 1013–833
2s 1207–1205

1189–1179
1151–1143
1129–803

917±86
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13. Kietrz, st. 1
gr. 1719, skupienie 

w jamie

Ki-7084 2900±65 1s 1253–1247
1211–1201
1191–1175
1167–1141
1131–999
983–977

2s 1293–1277
1263–915
911–907

978±86

14. Kietrz, st. 1
gr. 1733

Ki-7044 2890±90 1s 1255–1245
1213–1199
1193–1175
1169–1139
1131–971
959–937

2s 1369–1361
1347–1343
1315–895
879–837

1055±129

15. Kietrz, st. 1
gr. 1730, nacz. 1

Ki-7045 2930±70 1s 1257–1237
1215–1197
1195–1137
1135–1019

2s 1371–1357
1349–1341
1317–971
959–927

1106±107

16. Kietrz, st. 1
gr. 720, nacz. 3

Ki-6597 2840±80 1s 1116–904
2s 1252–1244

1208–824

965±109

17. Kietrz, st. 1
gr. 720, nacz. 1

Ki-6596 2970±90 1s 1306–1284
1270–1038

2s 1402–980
968–932

1156±132

18. Kietrz, st. 1
gr. 793, gł. 120–130 

cm

Ki-6598 2990±90 1s 1376–1350
1316–1114
1096–1068

2s 1416–986
960–938

1190±132

19. Kietrz, st. 1
gr. 793, gł. 135–145 

cm

Ki-6599 3080±100 1s 1440–1200
1190–1170
1140–1130

2s 1520–1020

1309±127
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20. Kietrz, st. 1
gr. 793, gł. 135–145 

cm

Ki-7083 3155±65 1s 1515–1505
1499–1387
1333–1321

2s 1601–1585
1581–1567
1527–1261
1227–1223

1410±127

21. Kietrz, st. 1
gr. 586, środkowa 

część jamy

Ki-6595 3060±90 1s 1414–1200
1184–1166
1141–1134

2s 1510–1474
1462–1040

1292±119

22. Kietrz, st. 1
gr. 586, środkowa 

część jamy

Ki-7081 3190±70 1s 1523–1393
1329–1325

2s 1679–1673
1623–1367
1363–1313
1305–1297
1275–1265

1406±110

23. Kietrz, st. 1
gr. 586, dolna część 

jamy

Ki-6594 3190±85 1s 1592–1578
1528–1382
1346–1318

2s 1674–1650
1640–1260
1230–1224

1430±99

24. Kietrz, st. 1
gr. 586, dolna część 

jamy

Ki-7082 3260±60 1s 1615–1613
1605–1491
1479–1451

2s 1683–1667
1663–1647
1641–1427
1421–1413

1509±99

Zestawienie 2.

Nazwa próbki Nr lab. Wiek 14C punkt.

Gr. 1801 Ki-6600 274±90 BC

Gr. 380, nacz. 2
        380, nacz. 2*

Ki-7047
Ki-7049

640±138 BC
723±168 BC

Gr. 295, nacz. 1 Ki-6601 852±57 BC

Gr. 1713
        1713*

Ki-7048
Ki-7050

688±145 BC
890±93 BC
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Gr. 1152* Ki-12672 897±80 BC

Gr. 544, nacz. 2, pr. 3*
nacz. 2, pr. 2*
nacz. 2, pr. 1*

Ki-13081
Ki-13138
Ki-13080

856±68 BC
886±83 BC
947±105 BC

Gr. 1147* Ki-12671 965±100BC

Gr. 1719, skupienie A w jamie
skupienie A w jamie**

Ki-7046
Ki-7084

917±86 BC
978±86 BC

Gr. 1733 Ki-7044 1055± 129 BC

Gr. 1730, nacz. 1 Ki-7045 1106±107 BC

Gr. 720, nacz. 3 Ki-6597 965±109 BC

Gr. 720, nacz. 1 Ki-6596 1156±132 BC

Gr. 793, gł. 120–130 cm
gł. 135–145 cm
gł. 135–145 cm**

Ki-6598
Ki-6599
Ki-7083

1190±132 BC
1309±127 BC
1410±127 BC

Gr. 586, środk. część jamy
środk. część jamy**
środk. część jamy
środk. część jamy**

Ki-6595
Ki-7081
Ki-6594
Ki-7082

1292±119 BC
1406±110 BC
1430±99 BC
1509±99 BC

* – węgiel kostny (Knochenkohle)
** – węgiel drzewny (Holzkohle)
pozostałe – węgiel „masowy” (węglanowy) (Massenkohle)

Z u s a m m e n f a s  s u n g

Die methodischen und methodologischen Probleme der Radiokarbondatierung
von Kremationüberreste aus den Brandgräbern der Lausitzer Kultur (auf Beispiel

der Materialien aus Gräberfeld in Kietrz)

Um die Radiokarbondatierungen der Kremationsreste aus den Brandgräbern auf ihre Glaubwürdig-
keit zu überprüfen, wurden 24 Proben aus den Gräbern der Nekropole von Kietrz ausgesondert. Ge-
nutzt wurde dabei der allgemein bekannte Umstand, dass die horizontale Stratigraphie auf diesem 
Gräberfeld ziemlich überschaubar ist. Sie bedingt nämlich die zeitlichen Unterschiede in der Nut-
zung der zunehmend für die Belegung beanspruchten Gräberfeldbereiche. Bei den geschilderten 
Maßnahmen ging es jedoch nicht allein darum, die bislang geltende Datierung der planigraphisch 
(und stilistisch) ausgesonderten Belegungsphasen der Nekropole zu bestätigen oder anzuzweifeln. 
Es handelte sich vielmehr um einen Test, bei dem es galt, den Glaubwürdigkeitsgrad der chro-
nologischen Bestimmungen bei verschiedenen unterschiedlichen Materialarten wie Holzkohle, in 
„Knochenkohle„ enthaltene organische Kohle und von der Mineralisierung der Knochen stammen-
de „Massenkohle”, in deren datierenden Fraktion „Karbonatkohle” enthalten ist, zu bestimmen. 

Für die Sequenz der Frühlausitzer Fundkomplexe zeigen die für die Gräber vom „Kietrz-Typ” 
ermittelten Zeitansätze die größte Spannweite (von 1509±99 BC bis 917±86 BC). Selbst wenn 
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man die Glaubwürdigkeit der jüngsten dieser Daten als „von Massenkohle gewonnen” in Frage 
stellen möchte, so dürfte die Möglichkeit, dass diese Erscheinung sogar bis zum 10. Jh. BC über-
dauert haben könnte, nicht ausgeschlossen ist. Auffallend ist jedoch die feste Verankerung dieser 
Bestattungsform in dem Zeitraum vom 15.–13.(12.) Jh. BC. Für die Inventare aus den Brand-
gräbern, die den klassischen „Buckelstil” vertreten, wurden die Bestimmungen in den Bereichen 
1156±132 BC – 688±145 BC erzielt. Das letztere Datum (aus „Massenkohle” gewonnen) müsste 
jedoch wegfallen, da es von den sonstigen für die Fundkomplexe dieser Gruppe gemessenen Wer-
ten allzu sehr abweicht. Die Erscheinung des „Buckelstils” wäre demnach zwischen dem 12. und 
10.0. Jh. BC zeitlich einzuschlie

Chronologische Mittelstellung in der Konvention der Radiokarbondatierung (1106±107 BC)
nimmt das Brandgrab 1730 (aus der „Vor-Buckelphase”) ein, das archäologisch mit den Anfän-
gen der Herausbildung des Lausitzer Zyklus, d.h. mit der Periode BZ C (Kietrz IIa) verbunden 
ist. Seine jüngere Zeitstellung (12.–11.? Jh. BC) scheint jedoch durch den Fund einer Vase mit 
horizontalen Leisten (charakteristisch für den „Vor-Buckel-Horizont”) im Inventar des Grabes 
1719 bestätigt zu werden, dessen Bestandteile gelegentlich ins 10. Jh. BC weisende Zeitansätze 
zulassen.

Eine Übergangsphase (Kietrz III = BZ IV) zwischen den Frühlaussitzer Fundkomplexen und 
solchen der ausgehenden Bronzezeit (BZ V) ist durch Gräber mit den Zeitansätzen zwischen 
947±105 BC und 856±68 BC vertreten. Die gewonnenen Daten legen für diese stilistische Gruppe 
einen eher kurzen „geschlossenen” Zeithorizont nahe, der vom 10. bis zum 8. Jh. BC anzusetzen 
wäre und dessen Schwerpunkt in der ersten Hälfte des 9. Jh. BC liegen würde. 

Für die archäologisch in BZ V (Kietrz IV) datierten Fundkomplexe, deren Keramikbestand 
mit „Pseudobuckel-Verzierung”, gestrichelten Dreiecken (Wolfszahnmuster) u.a.m. stilistisch 
ziemlich deutlich ausgeprägt ist, wurden von 965±100 BC bis 688±145 BC reichende Radiokar-
bondaten gewonnen. So beträchtlich die Zerstreuung dieser Werte auch erscheinen mag, so es gilt 
jedoch hervorzuheben, dass ihr Zusammenlaufen mit der rahmenhaften Datierung der archäolo-
gischen Periode, mit der sie verbunden sind (BZ V), deutlich sichtbar ist. Selbst wenn man die 
Glaubwürdigkeit des jüngsten Datums (als aus „Massenkohle” gewonnen) erneut in Frage stellen 
möchte, so haben wir es hier mit einem ziemlich breiten zwischen dem 10. und 8. Jh. BC einge-
schlossenen Zeitrahmen zu tun. 
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