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Tumulusy w Grecji w epoce brązu

1. Pochodzenie pierwszych tumulusów na obszarze Grecji nie jest jeszcze kwestią w peł-
ni rozwiązaną. Pojawienie się ich w centralnej i południowej Grecji w okresie wczes-
nohelladzkim traktowane jest przede wszystkim jako przejaw obcych wpływów, które 
dotarły z północy (Platon 1981, 226; Hood 1986, 62).

Najgorętszym zwolennikiem teorii inwazji z północy stał się N.G.L. Hammond 
(1967; 1971; 1974; 1976). Według niego, zwyczaj sypania nasypów ziemnych nad gro-
bami „przywędrował” do Grecji z północy, poprzez tereny dzisiejszej Albanii i Mace-
donii. Uważa on również, że twórcami pierwszych tumulusów w Albanii, Macedonii 
i północnej Grecji byli przemieszczający się na południe ludzie powiązani z tzw. kulturą 
kurhanów, datowaną na terenie centralnej Europy na okres neolitu i wczesnego brązu 
(Gimbutas 1973; 1985). 

Kilku badaczy zajmujących się problematyką pochówków w epoce brązu na terenie 
Grecji nie zgadza się jednak z Hammondem (między innymi Forsén 1992, 236–237), 
zwracając uwagę na niepewne datowanie tumulusów na Bałkanach. Wskazują oni prze-
de wszystkim fakt, że brak obecnie całkowitej pewności, iż północne tumulusy mają 
wcześniejsze daty od tych na południu Grecji (Müller 1989, 6–18).

Forsén (1992, 237), odrzucając teorię północnych wpływów, przyjmuje za możliwe 
jedynie kontakty mieszkańców zachodnich wybrzeży Peloponezu z północą i poprzez 
nie „transport” pewnych idei z Albanii i Dalmacji, via wyspy Jońskie, między innymi 
Lewkadię. Jedynie Andronikos (1961–1962, 174), w całości odrzucając wariant północ-
ny, doszukuje się źródeł greckich tumulusów na Bliskim Wschodzie. Jak słusznie za-
uważa jednak Forsén (1992, 232), brak, z wyjątkiem jednego przykładu na wyspie Keos, 
datowanych na epokę brązu tumulusów na wyspach egejskich czy też na Krecie, poprzez 
które niewątpliwie takie wpływy musiały być wywierane. 

Wydaje się, że w chwili obecnej nie dysponujemy konkretnymi argumentami za 
przyjęciem tezy ekspansji kulturowej z północy. Nie ma oczywistych dowodów łączą-
cych tumulusy z Bałkanów i centralnej Europy z przykładami tego typu pochówków na 
terenie Grecji.

Pochówki pod tumulusami rozprzestrzeniły się w epoce brązu przede wszystkim na 
Peloponezie (głównie w jego południowo-zachodniej części), ale również w centralnej 
Grecji (Attyka, Beocja) oraz na północy (Tesalia, Epir). 

Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza.
Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi
na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Kraków 2007, s. 403–453
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Przy ich wznoszeniu nie wybierano jakiejś specjalnej i wyszukanej lokalizacji. Znaj-
dujemy je dziś zarówno na szczytach wzniesień (jest ich tam jednak najwięcej), jak 
i na stokach oraz u podstawy wzgórz, a także w dolinach. Nie możemy też, z wyjątkiem 
kilku przypadków, mówić o całych nekropolach tumulusowych. Zazwyczaj pojedyncze 
tumulusy występują na rozległych, płaskich nekropolach. Tak jest na przykład w Asi-
ne czy Agia Irini. O niewielkich nekropolach tumulusowych możemy jedynie mówić 
w przypadku Leukas, Miraki, Samikon, Routsi czy Maratonu. Znane są nam również 
pojedyncze, wolnostojące, niezwiązane z żadną nekropolą tumulusy, jak na przykład 
w Malti czy Torikos.

Trudno obecnie pokusić się o ustalenie podstawowej chociażby typologii tumulusów 
epoki brązu, gdyż wciąż nie dysponujemy wystarczającą ilością danych. Zbyt mało tu-
mulusów zostało przebadanych, a te, które badano, nie zawsze doczekały się obszernej 
publikacji – chlubnym wyjątkiem jest tumulusowa nekropola R w Leukas. 

Kilku badaczy zaproponowało jednak swoje własne klasyfi kacje greckich tumulusów 
epoki brązu. Protonotariou-Deilaki (1980, 133–138) zaproponowała podział tumulusów 
epoki brązu w Grecji na sześć typów: 

1 – kamienny tumulus bez peribolosu, 
2 – tumulus z pojedynczym rzędem kamieni otaczających nasyp,
3 – jedno- lub wielopochówkowy tumulus zbudowany z kamiennych płyt,
4 – tumulus otoczony przez zbudowany peribolos,
5 – tumulus, którego peribolos tworzyły wertykalne, kamienne płyty,
6 – tumulus otoczony przez wertykalne, kamienne płyty.
Jednak, jak słusznie zauważają Cavanagh i Mee (1998, 29), w podziale tym główny 

nacisk położono na obramowanie tumulusów, a nie na nie same. Oni także nie zapropo-
nowali typologii tumulusów, a jedynie zasugerowali cechy, które powinny być wzięte 
pod uwagę przy tworzeniu takiej typologii, a mianowicie:

 – koło oznaczone w terenie i wskazujące obszar, który zajmował tumulus, bardzo 
często był to okrąg ze zwykłych kamieni lub ustawionych pionowo płyt kamien-
nych, a czasami – zbudowany peribolos,

 – kamienna lub ziemna platforma,
 – forma centralnego pochówku: kamienna bądź drewniana skrzynia, jama, gliniany 

pitos bądź grób komorowy,
 – relacja centralnego pochówku w stosunku do platformy,
 – ziemny lub kamienny nasyp wzniesiony nad strukturą, ewentualnie różne jego 

warianty, gdyż nasypy niektórych tumulusów składały się z wielu następujących 
po sobie warstw,

 – późniejsze przebudowy tumulusów, czasami bardzo daleko idące, mające na 
celu dodanie kolejnych pochówków pod istniejący już nasyp (Cavanagh, Mee 
1998, 30).

Wysokość tumulusów epoki brązu na terenie Grecji wahała się od 1,5 do 5 metrów. 
Trzeba jednak pamiętać, że są to wysokości, które dotrwały do naszych czasów i pier-
wotnie mogły być znacznie większe.

Zdecydowana większość tumulusów ma centralnie ulokowany grób. Bez wątpienia, 
był to pierwotny pochówek, nad którym następnie sypano kopiec. Nie było wśród tumu-
lusów epoki brązu preferencji co do typu centralnego pochówku. I tak mogły to być za-
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równo pochówki w glinianych pitosach (Olimpia, Afi dna), kamiennej skrzyni (Leukas), 
zwykłej jamie (Mirali, Drachmani), czy też w grobie komorowym (Torikos). W niektó-
rych tumulusach brak śladów po centralnie usytuowanym grobie, mogły one jednak ulec 
zniszczeniu do naszych czasów (Voidokoilia).

Również zdecydowana większość tumulusów miała pochówki wtórne. Wyjątkami 
są nasypy w Drachmani, Miraki i Torikos, gdzie prócz centralnego nie było innych po-
chówków.

Zwyczaj wznoszenia zmarłym nad ich pochówkami nasypów ziemnych – tumulusów 
– rozprzestrzenił się na obszarze Grecji lądowej w okresie wczesnohelladzkim. Nie był 
to oczywiście zwyczaj powszechny, ale obecnie dysponujemy już danymi świadczącymi 
o popularności, a zarazem szczególnej wyjątkowości tego obrzędu. 

Niedostateczne zaawansowanie badań nad tym aspektem cywilizacji egejskiej po-
woduje jednak, że istnieją między naukowcami spore różnice zdań co do datowania 
poszczególnych tumulusów. Spory dotyczą przede wszystkim najwcześniejszych nasy-
pów. Chociaż wczesnohelladzka data jest proponowana dla kilku tumulusów w Mesenii 
(np. dla tumulusów w Papoulii, Routsi i Voidokoili), to właściwie jedynie tumulusy na 
nekropoli R w Leukas oraz pojedyncze tumulusy z Lerny i Olimpii (w rejonie Nowe-
go Muzeum) powszechnie uznane zostały za wczesnohelladzkie (m.in. Cavanagh, Mee 
1998, 21). Co do pozostałych nasypów badacze różnią się w kwestii ich datowania. Dla-
tego też w niniejszym opracowaniu jako wczesnohelladzkie opisane zostaną jedynie te 
tumulusy, co do których chronologii nie ma większych zastrzeżeń, a przedstawione do-
wody na poparcie takiego datowania są w pełni przekonujące. 

Tych kilka najwcześniejszych przykładów, datowanych na okres wczesnohelladzki, 
to tumulusy w Lernie (Caskey 1968, 314–315), Leukas (Dörpfeld 1927, 217–250, 286–
–309), Tebach (Spyropoulos 1972, 307–312) i dwa nasypy w Olimpii (Dörpfeld 1935; 
Kyrieleis 1990, 177–188).

Bez wątpienia, najbardziej godnymi uwagi i najciekawszymi wydają się wczesno-
helladzkie tumulusy, odkryte i przebadane w latach dwudziestych ubiegłego stulecia 
przez Dörpfelda na nekropoli R w Leukas – stanowisku położonym na wyspie Lefkandia 
u północno-zachodnich wybrzeży Peloponezu (Dörpfeld 1927; Hammond 1974; Brani-
gan 1975).

W trakcie prac wykopaliskowych przebadano tam prawie 30 tumulusów – oznaczo-
nych numerami od R1 do R33 (ryc. 1) – choć sam Dörpfeld (1927, 219) sądził, że mogło 
ich być nawet około 40–50. W kilku przypadkach (np. R7) jako tumulus błędnie ozna-
czone zostało przez Dörpfelda miejsce kremacji, stąd też różnica między liczbą tumulu-
sów a numeracją w ich oznaczeniach. 

Podstawy dla składających się z ziemi wymieszanej z kamieniami nasypów stanowi-
ły okrągłe, kamienne platformy, zbudowane z płyt wapiennych ułożonych wokół jądra 
z otoczaków. Ponieważ nasypy nie zachowały się w całości, ich pierwotna wysokość 
nie jest znana. Kamienne platformy miały średnice od 2,7 do 9,6 metra. Największym 
nasypem, o średnicy 9,6 metra, był – stojący nieco na uboczu – tumulus R26. Nieco 
mniejszy (średnica 9,2 metra) był tumulus R1 i prawdopodobnie R16. Pozostałe nasypy 
okazały się znacznie mniejsze. Wszystkie tumulusy miały główny, centralnie położony 
pochówek oraz od jednego do trzech pochówków dodatkowych – pobocznych. Ponad-
to w bliskim sąsiedztwie niektórych tumulusów znajdowały się pochówki satelitarne. 
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Zmarli (62 pochówki dorosłych i dzieci) pochowani zostali w różnych typach grobów. 
Były to między innymi, uważane za najwcześniej stosowane na nekropoli R w Leukas 
(Hammond 1974, 137), gliniane pitosy, które układano w specjalnych komorach bądź 
na kamiennej platformie i które podtrzymywane były przez kamienne płyty bądź poje-
dyncze kamienie. Dziewięć takich pochówków w pitosach uznanych zostało za główne 
pochówki tumulusów, pod którymi się znajdowały. Innymi typami grobów na nekropoli 
R w Leukas były groby jamowe, skrzynkowe i komorowe, choć w przypadku grobów 
jamowych spotyka się opinię, że mogły to być drewniane skrzynki, które nie zachowały 
się do naszych czasów (Dörpfeld 1927, 222). 

Pierwotnym sposobem chowania zmarłych była inhumacja, którą z czasem zastępo-
wano przez ciałopalenie. Według Hammonda (1974, 137), zmarłych najpierw składano 
w jamach, pod poziomem gruntu, które następnie przykrywano kamiennymi płytami 
i wznoszono tumulus, stosując naprzemienne warstwy ziemi oraz kamieni. Przykładem 
jest tumulus R16, który z tej przyczyny był wyjątkowym na całej nekropoli R. Kolejnym 
krokiem miała być według niego, nieco bardziej powszechna, lecz wciąż występująca 
w nielicznych przypadkach, inhumacja w glinianym pitosie, umieszczonym w komorze 
grobowej pod poziomem gruntu, jak np. w tumulusie R1 (ryc. 2). 

W tumulusie R26 (ryc. 3) komora grobowa, również znajdująca się poniżej poziomu 
gruntu, przykryta była drewnianymi balami i kamiennymi płytami, a jej ściany wykona-
no bardzo starannie z dużych, okrągłych kamieni. W obszernym wnętrzu komory grobo-
wej znajdowały się szczątki kobiety i mężczyzny oraz, co było niezwykłe dla nekropoli 
R, resztki owcy i jagnięcia. Prawdopodobnie to pozostałości stypy pogrzebowej, które 
dostały się do wnętrza komory, gdy zawalił się jej strop (Hammond 1974, 136).

Kolejnym etapem chowania zmarłych była już kremacja, dokładnie w miejscu, nad 
którym następnie wznoszono tumulus. Spora liczba tumulusów na nekropoli R zawie-

Ryc. 2. Leukas. Profi l tumulusu R1. Wg Pelon 1976, Pl. XXIX, 2

Abb. 2. Leukas. Profi l des Tumulus R1. Nach Pelon 1976, Pl. XXIX, 2
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rała ślady palenia ognia, które Dörpfeld (1927, 220–221) interpretuje jako pozostałości 
stosu pogrzebowego. Owe ślady spalenizny miały zazwyczaj formę owalną i formowały 
warstwę, grubości około 0,1–0,2 metra, znajdującą się pod kamienną platformą podtrzy-
mującą tumulus. W niektórych przypadkach ślady ognia znajdowały się dokładnie pod 

Ryc. 3. Leukas. Plan tumulusów R26 i R27. Wg Pelon 1976, Pl. XXXI, 1

Abb. 3. Leukas. Plan der Tumuli R26 i R27. Nach Pelon 1976, Pl. XXXI, 1



Tumulusy w Grecji w epoce brązu 409

grobami. W innych, na przykład w tumulusach R5, R6 czy R12, miejsca kremacji były 
przykrywane warstwami kamieni. 

Dörpfeldowi (1927, 227) udało się ustalić i zrekonstruować kolejność zdarzeń 
w trakcie pochówku w tumulusie R4. Najpierw zmarła, gdyż prawdopodobnie była to 
kobieta, została pozbawiona ozdób oraz biżuterii i ułożona na stosie, otoczonym przez 
liczne dary grobowe. Następnie podpalono stos. Po spaleniu zmarłej, zebrano jej szcząt-
ki, część biżuterii oraz dary grobowe i umieszczono je w glinianym pitosie. Pozostałą 
część biżuterii i darów grobowych pozostawiono na stosie – nie wiemy, niestety, czy 
celowo czy przez nieuwagę – a następnie zbudowano kamienną platformę i usypano tu-
mulus.

W opisanym przypadku, jak i w innych tumulusach, przypuszczalne miejsca krema-
cji nie mogły służyć do spalenia kolejnych zmarłych, których pochowano pod nasypami. 
Wymagałoby to bowiem rozebrania całej konstrukcji tumulusu, by się do nich dostać. 
Jedynie w pobliżu tumulusu R15 odkryto niezależny stos pogrzebowy, który mógł słu-
żyć do kremacji kilku ciał. Ograniczony zasięg badań nie wyklucza jednak, że takich 
miejsc mogło być znacznie więcej i że znajdowały się one w pewnym oddaleniu od tu-
mulusów. 

W rejonie Nowego Muzeum w Olimpii, około 400 metrów na północ od Altis, znaj-
dował się niewielki, wczesnohelladzki tumulus, wykazujący podobieństwa (wymiary, 
częściowo spalony szkielet, ulokowane centralnie pod nasypem pozostałości miejsca 
kremacji czy pochówek w pitosie) do tumulusów z nekropoli R w Leukas (Müller 1989, 
16). Tumulus ten składał się z kamiennego jądra, utworzonego z dwóch, trzech kręgów, 
mającego formę eliptyczną o wymiarach 3 na 4 metry. Wokół jądra uformowany był 
pięciometrowej szerokości kamienny okręg, na zewnątrz którego rozciągała się około 
półtorametrowej szerokości podłoga z niewielkich otoczaków. Całość przykryta była 
ziemnym nasypem. Pod nasypem, w okolicach jego centrum, podobnie jak na nekropoli 
R w Leukas, natrafi ono na ślady ognia. Pozostałości spalonego drewna, jak i fragmenty 
glinianych pitosów oraz przepalonych kości, bez wątpienia wskazują na miejsce krema-
cji. Tak jak i w Leukas, także tu spalone szczątki zmarłego wraz z częścią wyposażenia 
umieszczono w pitosie, który był głównym pochówkiem pod tumulusem (Forsén 1992, 
88). Tumulus z okolic Nowego Muzeum w Olimpii datowany jest, na podstawie znale-
zionych w nim fragmentów terakot, na koniec okresu wczesnohelladzkiego III lub na 
okres przejściowy WH III/ŚH (Koumouzelis 1980, 140).

Trzy tumulusy wczesnohelladzkie zostały zakwalifi kowane przez J. Forsén (1992, 
36–37, 92–93, 133–134) do grupy tak zwanych „tumulusów rytualnych”. Nie defi niuje 
ona wprawdzie, co dokładnie to pojęcie oznacza, określa je jedynie jako tumulusy, które 
nie były używane jako część kompleksu grobowego (Forsén 1992, 232). Wydaje się, że 
chodzi o traktowanie tych nasypów ziemnych – być może będących cenotafami – jako 
miejsc kultu, a nie jako miejsc, w których pochowano konkretne osoby. Pierwowzoru 
dla tumulusów „rytualnych” doszukuje się Forsén (1992, 235), podobnie jak i wcześ-
niej czynił to Schachermeyr (1976, 111), w późnoneolitycznym tumulusie w Agia Sofi a 
w Tesalii (Milojčić et al., 1976, 6–7), wskazując na jego funkcję „upamiętniania” wcześ-
niejszych pozostałości architektonicznych.

Pierwszym „rytualnym tumulusem” (Forsén 1992, 36–37) jest, wzniesiony nad znaj-
dującym się poniżej tzw. Domem Dachówek, tumulus w Lernie. Miał on średnicę około 
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19 metrów i otoczony był przez pojedynczy rząd kamieni tworzących rodzaj peribo-
losu. Niewysoki, wypukły nasyp składał się z ziemi, niewielkich kamieni, otoczaków 
i pozostałości po Domu Dachówek. Badający tumulus Caskey uważa, że powstał on 
dwie, trzy generacje po zniszczeniu Domu Dachówek, co nastąpiło na przełomie okresu 
wczesnohelladzkiego II i III (Caskey 1956, 165). Co ciekawe, zarówno sam tumulus, 
jak i jego najbliższe okolice nie zostały później zabudowane, jednoznacznie wskazując, 
że nowo przybyła ludność darzyła to miejsce respektem i szacunkiem (Caskey 1968, 
314–315). Tłumacząc ten fenomen, Caskey (1986, 14) sugeruje, że część miejscowej 
ludności z okresu wczesnohelladzkiego II przeżyła okres zniszczeń i że to oni usypali 
tumulus oraz przekazali nowo przybyłym zdobywcom zwyczaj traktowania nasypu jako 
miejsca kultu. 

Pod nasypem tumulusu w Lernie nie odkryto żadnego grobu, nad którym mógł on być 
usypany. Stąd też pojawiła się opinia, że był to rodzaj cenotafu (Müller 1989, 19–20).

Być może, Dom Dachówek we wcześniejszym okresie stanowił siedzibę władcy, 
który zginął w jego obrębie, broniąc się wraz z innymi mieszkańcami przed atakami na-
jeźdźców. Ci, którzy przeżyli, sypiąc kopiec, chcieli wyrazić swój szacunek dla obroń-
ców i ich wodza. Mógł więc to być jeden z pierwszych przypadków na greckiej ziemi 
– uhonorowania ginącego bohatera, co w późniejszym okresie stało się powszechnym 
zwyczajem helleńskim.

Drugim, według Forsén, „rytualnym tumulusem” był ten usypany na wzgórzu Amfi o-
na i Zetosa w Tebach (Forsén 1992, 133–134). Tumulus ów był wyjątkowy pod wzglę-
dem budowy (ryc. 4). Miał średnicę około 35 metrów. Jego jądro, zachowane do wyso-
kości 2 metrów, zbudowane było z cegieł suszonych, zaś całe wzgórze zostało sztucznie 
przemienione w piramidę schodkową o dwóch, trzech poziomach. We wnętrzu tumulu-
su, a właściwie jego jądra z cegieł suszonych, znajdował się potężny grób skrzynkowy, 
prawdopodobnie ponad dwumetrowej długości, zbudowany z wielkich płyt wapiennych. 
Z trzech stron były to duże pojedyncze płyty, od strony północnej, na krótszym boku 
znajdowały się dwie mniejsze płyty. Grobowiec przykryty był jedną, ogromną płytą 
z czarnego wapienia, która – podobnie jak i płyty z północnego boku grobowca – została 
odwalona przez rabujących grób złodziei. Trudno cokolwiek powiedzieć o pochowa-
nych tu zmarłych. Spyropoulos (1972, 310) sądzi, że były to dwie osoby, wskazując na 
dwa zagłębienia, przeznaczone, według niego, na wyposażenie dla zmarłych. Niestety, 
opublikowany raport nie zawiera żadnych planów ani nie podaje wymiarów grobow-
ca. Będąc prawdopodobnie grobowcem rodziny królewskiej z Kadmei (Symeonoglou 
1985, 25), pochówek, jak już wspomniano, został ograbiony jeszcze w starożytności, 
co znacznie utrudnia jego datowanie. Badający tumulus Spyropoulos (1972, 308) datuje 
go, jak i znajdujący się w jego wnętrzu grób, na okres wczesnohelladzki II. Datowanie to 
oparte jest na znaleziskach ceramiki, między innymi charakterystycznych tzw. sosjerek, 
oraz nielicznych złotych przedmiotach znalezionych w pobliżu samego grobu. Z chro-
nologią tą zgadzają się Pelon (1976, 85–86) i Fossey (1980, 203). Symeonoglou (1985, 
25), ze względu na typ grobu oraz styl biżuterii i ceramiki znalezionej w grobowcu, 
datuje cały kompleks na okres środkowohelladzki. Nieco odmiennego zdania są Müller 
(1989, 18–19) i Forsén (1992, 134), które zwracają uwagę na występujące obok cerami-
ki wczesnohelladzkiej II także fragmenty z późniejszego okresu mykeńskiego. Według 
nich, w okresie wczesnohelladzkim II usypano jedynie tumulus, zaś grób skrzynkowy 
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jest późniejszy i powinien być datowany na okres przejściowy pomiędzy okresem środ-
kowohelladzkim a późnohelladzkim. 

Ostatnim z trzech tzw. rytualnych tumulusów jest nasyp odkryty w świętym okręgu 
Altis w Olimpii. Badając go jako pierwszy, Dörpfeld opisał kamienny peribolos, ota-
czający powiększony ludzkimi rękami naturalny pagórek, o średnicy około 33 metrów. 
Całą konstrukcję nazwał grobowcem mitycznego władcy Pelopsa (Pelopeion) i datował 
go na XII wiek p.n.e. (Dörpfeld 1935, 118–124). Nowsze badania, prowadzone pod 
koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, potwierdziły, iż tumulus rzeczywiście 
usypano na naturalnym wzniesieniu, a w jego obrębie znajdował się kamienny mur peł-
niący prawdopodobnie rolę peribolosu-krepidomy. Znaleziona w trakcie badań w na-
sypie tumulusu ceramika przesunęła jednak jego datowanie na okres wczesnohelladzki 
II (Kyrieleis 1990, 184). Mimo że, jak wcześniej zaznaczono, Forsén (1992, 93) uważa 
tumulus w Altis za rytualny, istnieją również opinie traktujące go jako zwykły nasyp 
grobowy. Koumouzelis wierzy, iż z tumulusem powiązany był zawierający pochówek 
dziecięcy grób pitosowy nr 1, oraz datuje cały kompleks na okres środkowohelladzki 
(Koumouzelis 1980, 225).

Wszystkie trzy tumulusy „rytualne” Forsén (1992, 232) określa jako najwcześniej-
sze przykłady tumulusów na lądzie greckim. Wskazuje na sporo podobieństw pomiędzy 
nimi zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i „rytualnej” funkcji, którą miały do 
spełnienia. Jednak argumenty przez nią przytoczone (Forsén 1992, 233) nie są dostatecz-
nie przekonujące. Jak sama słusznie zauważa, relacja tych tumulusów do poziomu znisz-
czeń z końca okresu wczesnohelladzkiego II jest niejednakowa, więc ich rozciągłość 
chronologiczna może być znaczna. Tumulus w Tebach jest wcześniejszy niż poziom 
zniszczeń w Kadmei, w Lernie tumulus jest późniejszy od zniszczenia Domu Dachó-
wek, a nasyp z Olimpii w ogóle nie jest powiązany stratygrafi cznie z żadnym poziomem 
zniszczeń. Podobieństwa konstrukcyjne to zaledwie obecność kamiennego kręgu opasu-
jącego nasypy w Lernie oraz Olimpii i zbliżone wymiary wszystkich trzech tumulusów. 
Na tej podstawie formułowanie tezy o zbieżności konstrukcyjnej i wynikającej stąd po-
dobnej funkcji wydaje się lekko na wyrost. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę kompletnie 
inną, „egipską” konstrukcję tumulusu w Tebach oraz fakt, iż większość znanych nam do 

Ryc. 4. Teby. Rekonstrukcja tumulusu nad tzw. Grobowcem Amfi ona i Zetosa. Wg Pelon 1976, 
Pl. XXVII, 3

Abb. 4 Theben. Rekonstruktion des Tumulus über dem sog. Grabkammer von Amphion und Zetos. 
Nach Pelon 1976, Pl. XXVII, 3
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tej pory tumulusów była otoczona czymś w rodzaju kamiennej krepidomy. Wątpliwości 
budzi już samo określenie „rytualny”, kojarzące się bardziej z jakimiś specyfi cznymi 
obrzędami, a nie miejscem upamiętnienia zmarłego. Naszym zdaniem, wszystkie trzy 
tumulusy pełniły funkcję cenotafów, oczywiście o ile przyjmiemy, iż dziecięcy grób 
pitosowy nr 1 nie był powiązany z tumulusem na terenie Altis w Olimpii. Źródła histo-
ryczne, czy nawet podania i legendy niejednokrotnie informują nas o zwyczaju sypania 
przez Greków epoki brązu tumulusów-cenotafów bohaterom, którzy polegli w walce 
(np. Iliada XXIII, 235–260). Wszystkie trzy miejsca jednoznacznie kojarzone są z zaist-
niałymi tam walkami czy pojedynkami, bądź to na podstawie źródeł archeologicznych 
(Lerna, Teby), bądź też przekazów autorów antycznych (Teby, Olimpia).

2. Okres środkowego brązu na lądzie greckim był niewątpliwie czasem największego 
rozkwitu pochówków pod tumulusami. Znanych jest nam około pięćdziesięciu tego typu 
założeń, przede wszystkim z obszarów Peloponezu, ale także z Attyki, Beocji, Fokidy 
czy Tesalii. Na większości z nich prowadzone były badania wykopaliskowe. Część jed-
nak znana jest wyłącznie z badań powierzchniowych. Do takich należą tumulusy z rejo-
nu południowo-zachodniego Peloponezu. I tak na stanowisku Kaldamu w miejscowości 
Levki odkryto sześć tumulusów, o średnicach od 10 do 25 metrów i wysokościach od 
2 do 5 metrów (McDonald, Hope Simpson 1961, 239). Na podobne nasypy natrafi ono 
w Gargaliani (Kanalos), Pirgos (Tsouka), Tragana (Kapoureika), Mesopotamos (Chilia 
Choria), Milioti (Agios Ilias), Platanos (Kretaretes), Mesochori (Gditi Rachi) (McDo-
nald, Hope Simpson 1961, 236–237, 239, 241, 245–247) oraz w Magirze, Valta (Kastra-
ki) i Pila (Vigles) (McDonald, Hope Simpson 1969, 128, 146, 149).

Znamienny jest fakt, że spora liczba tumulusów z okresu środkowohelladzkiego po-
wstała w miejscu wcześniejszych, wczesnohelladzkich osad i nekropoli, co w sposób po-
średni ułatwia nam dzisiaj datowanie tych tumulusów. Tak było na przykład w Dendrze 
(Åström 1983, 4), Voidokoilii (Korres 1990, 5–6; Forsén 1992, 101), Papoulii (Petrakos 
1989, 28) czy Routsi (Korres 1989, 26). Wydaje się, że nie był to przypadek, ale prze-
myślana decyzja. Być może ze względów czysto praktycznych, a może – jak słusznie 
zauważają Cavanagh i Mee (1998, 26) –  symbolicznie nawiązywano do przeszłości, łą-
cząc się z nią, jak wcześniej nastąpiło to w przypadku tumulusu w Lernie i znajdującego 
się pod nim Domu Dachówek.

Spora liczba datowanych na okres środkowohelladzki tumulusów ma duży, central-
ny pochówek umieszczony pod warstwą kamieni. Typy centralnie umieszczonych gro-
bów różniły się między sobą. W Mirali i Drachmani były to groby jamowe, w Leukas 
grób skrzynkowy, a w Torikos grób komorowy. Wyjątkowy był centralny pochówek 
w Papoulii – apsydalna struktura, przypominająca swą formą końską podkowę. Central-
ne pochówki nie występowały prawdopodobnie we wszystkich tumulusach środkowej 
epoki brązu. Niestety, stan zachowania tumulusów nie we wszystkich przypadkach po-
zwolił na jednoznaczną interpretację tego zjawiska, gdyż właśnie centralny pochówek 
był często tym, nad którym wznoszono ziemny nasyp. Jedynie w kilku przypadkach taki 
stan rzeczy dotrwał do naszych czasów. W Drachmani, Mirali i Torikos, w badanych 
tumulusach nie natrafi ono na inne pochówki, jednak w większości badanych tumulusów 
występowały pochówki wtórne, wpuszczone w kamienną platformę lub ziemny nasyp. 
Były to groby różnych typów, czasem nawet w obrębie tego samego tumulusu. Groby 
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jamowe występowały między innymi w Samikon, Leukas, Afi dnie czy Maratonie, groby 
skrzynkowe w Asine, Papoulii, Routsi, Samikon, Leukas, Afi dnie i Maratonie, groby 
komorowe w Samikon i Maratonie, a pochówki w pitosach w Samikon, Voidokoilii, Pa-
poulii, Routsi, Peristerii i Afi dnie. Na terenie Mesenii pochówki w pitosach wstawiane 
były zazwyczaj wokół krawędzi tumulusu, otworami na zewnątrz. Co charakterystyczne, 
wyposażenie grobów z okresu środkowohelladzkiego było stosunkowo ubogie. W kilku 
tumulusach z tego okresu natrafi ono na ślady ognia. Tak było na przykład w tumulusie 
z Aten, gdzie nad pochówkami znajdowała się warstwa popiołów (Skias 1902, 123–
–130). W Peristerii warstwa spalenizny została zaobserwowana tuż obok tumulusu (Ma-
rinatos 1964, 92–93), natomiast w Afi dnie warstwę popiołu znaleziono na spodzie jamy 
zawierającej pitos III oraz wewnątrz grobów X i XIII (Wide 1896, 398). W kilku przy-
padkach na szczycie tumulusu natrafi ono na pitosy. Tak było na przykład w Drachmani 
(Sotiriades 1908, 94) i Maratonie (Marinatos 1970b, 68). 

Tumulusy środkowohelladzkie mogą być postrzegane jako sposób monumentalizacji 
grobowca, jako podkreślenie prestiżu i rangi osób pod nimi pochowanych. Być może 
były miejscem pochówku głowy rodziny, przywódcy klanu bądź też rodu. Jednocześnie 
mogły być miejscem pochówku osoby, która zasłużyła się czymś dla lokalnej społeczno-
ści. Za taką interpretacją przemawiają eposy Homera, gdzie jedynie bohaterom przysłu-
giwał zaszczyt pochówku pod tumulusem. W tumulusie w Torikos pochowana została 
jedna osoba, w tumulusach wokół Pylos znajdowało się wiele pochówków, co z kolei 
może potwierdzać tezę o „rodzinnym” charakterze nasypów ziemnych. Nie jest wyklu-
czone, że tumulusy mogły pełnić obie te funkcje: grobowca rodzinnego i pochówku bo-
hatera. W wielu tumulusach centralny pochówek był najważniejszy, w innych wydaje 
się, że wszystkie groby miały porównywalne znaczenie.

Tumulusy w większości przypadków wykonywane były z ziemi i nieobrobionych 
kamieni. W tumulusie w Papoulii były to staranie dobrane płaskie kamienie. W Voido-
koilii kamienie pochodziły ze znajdującej się w tym miejscu osady wczesnohelladzkiej. 
Prawdopodobnie również i one były starannie dobierane. Tumulus w Peristerii otoczony 
był masywnym peribolosem, składającym się z dużych, okrągłych kamieni.

Wykonanie tych wszystkich tumulusów z pewnością wymagało wiele wysiłku i do-
brej organizacji pracy sporej grupy ludzi.

Tumulusy w Voidokoilii, Routsi i Peristerii były jednofazowe. W Voidokoilii jako 
drugą fazę użytkowania tumulusu możemy potraktować wstawienie w niego grobowca 
tolosowego.

Mimo iż tumulusy te były wielopochówkowe ich znaczenie ideologiczne wydaje się 
takie, jak tumulusu w Papoulii. Podkreślano znaczenie centralnego pochówku, a równo-
cześnie związku z nim pochówków satelitarnych. Tak było na przykład w Routsi, gdzie 
centralnym pochówkiem był duży grób jamowy. Tutaj jednak w odróżnieniu od Papoulii 
od razu tumulus potraktowany został jako miejsce pochówku większej niż jedna liczby 
osób.

Proces konstrukcji nasypu był oddzielony od ceremonii pogrzebowej. Budowni-
czowie tumulusów w wielu przypadkach przygotowywali je dla większej liczby po-
chówków, ale zdarzało się, że niektóre tumulusy wyraźnie budowane były jedynie dla 
pojedynczych pochówków, które znajdowały się w ich centralnej części. Intencją ar-
chitektoniczną budowniczych było stworzenie wydzielonego i specjalnie zaznaczonego 
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miejsca dla podkreślenia roli centralnego pochówku. Ponadto jeśli tumulus używany 
był w przyszłości, radialnie układane pochówki pitosowe dodatkowo podkreślały rolę 
centralnego pochówku.

Konstrukcja indywidualnych pochówków pod tumulusem może być postrzegana 
jako zachowanie tradycyjnego obrzędu i typu grobu w nowym, specyfi cznym rytuale 
upamiętniania zmarłej osoby. Jednak dla wielu grobów pod tumulusami musiały istnieć 
prawdopodobnie bardziej złożone relacje pomiędzy budową i typem grobu a zmarłą oso-
bą i wyposażeniem, niż jedynie proste wykorzystanie dawnych typów grobów w nowej 
tumulusowej formie.

Najlepiej proces ten widoczny jest w zastosowaniu pochówków pitosowych pod tu-
mulusem. Tego typu pochówki są nam znane z płaskich cmentarzysk, ale tam używane 
były do grzebania małych dzieci. Pitosy w tumulusach są znacznie większe, niektóre do-
chodzą nawet do dwóch metrów długości i służą do pochówku dorosłych. W tego typu 
grobach datowanych na okres środkowohelladzki znanych nam jest prawie 30 grobów 
pitosowych w tumulusach przy zaledwie kilku czy kilkunastu grobach skrzynkowych 
i jamowych.

Każdego razu kiedy nowy pitos wstawiany był w nasyp tumulusu, przygotowywano 
dla niego odpowiednie miejsce. Nigdy takiego pitosu nie wstawiano pionowo w tumulus 
– zawsze układane były w pozycji horyzontalnej. W kilku przypadkach pitosy wkopane 
były głęboko w nasyp – w większości jednak przypadków leżały stosunkowo płytko. Ich 
wylewy zawsze skierowane były na zewnątrz tumulusu.

Niektóre groby pod nasypami miały podłogi wyłożone niewielkimi otoczakami – naj-
liczniej występowały w tumulusie w Voidokoilii, gdzie różnokolorowe morskie otocza-
ki ułożone były pod zmarłymi w pitosach nr 6 i 7. Tego typu podłoga występowała rów-
nież w dwóch grobach skrzynkowych we wschodniej części tumulusu. Również komora 
późniejszego grobu tolosowego wyłożona była otoczakami. Inne przykłady pochodzą 
z Routsi, gdzie jeden z grobów skrzynkowych miał podłogę wykonaną z otoczaków.

Jeden z najbardziej znanych tumulusów środkowego okresu brązu na terenie Mesenii 
został odkryty w roku 1954 w pobliżu wioski Papoulia, w miejscu zwanym Agios Joan-
nis (Marinatos 1954, 311–316; 1955, 254–255). Ziemny nasyp, o zachowanej wysokości 
około 1,5 metra, wznosił się ponad masywną, lekko owalną podstawą o średnicy około 
13–14 metrów, wykonaną z płyt kamiennych. W centrum tumulusu znajdował się pu-
sty grób komorowy, którego apsydalna komora grobowa poprzedzona była niewielkim 
przedsionkiem o wymiarach 2 na 0,5 metra. Wejście do komory grobowej, o szerokości 
1,1 metra, znajdowało się na jednym z krótszych jej boków, od strony wschodniej. Za-
stawione było niską, kamienną ścianą. Niewielka, wykrzywiona ściana, z różnej wiel-
kości kamieni, zaczynająca się tuż przy wejściu, łącząca końce dwóch dłuższych ścian, 
formowała zamkniętą przestrzeń, którą Papadimiotriou (2001, 35) zinterpretował jako 
miejsce przeznaczone dla obrzędów ofi arnych. Ściany grobowca otoczone były przez 
rodzaj wewnętrznego nasypu ziemnego, mającego formę stożka i przykrytego płaskimi, 
kamiennymi płytami. Komora grobowa, mająca wymiary 2,2 na 1,25 metra i wysokość 
0,8 metra, była przykryta płaskimi płytami kamiennymi. Ściany grobowca wykonane 
były z niewielkich płyt kamiennych, poukładanych w mniej lub bardziej regularnych 
rzędach. Podłoga była ziemna i znajdowała się nieco poniżej poziomu gruntu. Wewnątrz 
grobowca nie znaleziono żadnych pozostałości pochówku. Jedynie w przedsionku na-
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trafi ono na ślady ognia i fragmenty kości zwierzęcych. Marinatos (1955, 255) sugeruje, 
że odkryty pusty grobowiec pełnił rolę cenotafu lub też wspólnego „mieszkania” dla 
wszystkich zmarłych pochowanych w obrębie tumulusu. Odmiennego zdania jest Korres 
(1978, 332) czy Papadimitriou (2001, 35), którzy uważają, że był to zwyczajny grób. 

Na wschód od północnej ściany grobowca znajdowała się kamienna struktura, któ-
rą zinterpretowano jako rodzaj ołtarza. W pobliżu natrafi ono również na ślady ognia 
i resztki kości zwierzęcych, co interpretuje się jako pozostałości ceremonii ofi arnych. 

Wokół centralnego grobowca znajdował się szereg ułożonych koncentrycznie wtór-
nych pochówków, w dużych glinianych pitosach, przykrytych kamiennymi płytami, 
leżących na boku, otworami na zewnątrz (ryc. 5). Oprócz tego znajdowały się tu tak-
że groby skrzynkowe rozmieszczone w regularnych odstępach wokół krawędzi tumu-

Ryc. 5. Papoulia (Agios Joanis). Plan tumulusu. Wg Pelon 1976, Pl. XVII, 2

Abb. 5. Papoulia (Agios Joanis). Plan des Tumulus. Nach Pelon 1976, Pl. XVII, 2
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lusu i zawierające pojedyncze lub podwójne szkielety zmarłych, w pozycji skurczonej 
na boku, z nielicznymi darami grobowymi. Wśród przedmiotów złożonych zmarłemu 
dominowały ceramika, gliniane przęśliki, a także obsydianowe grociki strzał. Niektóre 
z pitosów miały u swych wylewów niewielkie konstrukcje z płyt kamiennych, przypo-
minające przedsionki w grobach komorowych. 

Tumulus w Papoulii miał dwie fazy konstrukcji (Boyd 2002, 37–38). Znaczenie 
pierwszej fazy nie jest do końca wyjaśnione. Nasyp był niewielki i wznosił się prawdo-
podobnie tylko nad centralnym pochówkiem. Usypano go, by podkreślić znaczenie po-
chowanego tu zmarłego. Twórcy nasypu nie zakładali prawdopodobnie, iż kiedyś znajdą 
się pod nim jakieś inne pochówki. W drugiej fazie tumulus zmienił się zarówno pod 
względem architektonicznym, jak i ideologicznym. Przekształcono mały i niski nasyp, 
akcentujący znaczenie zmarłego pochowanego pod nim, w o wiele większy i wyższy 
nasyp, który miał za zadanie nie tylko podkreślić rolę nowych pochówków, ale również 
wykazać ich związek z wcześniejszym grobem. Radialne ułożenie pitosów dodatkowo 
podkreślało znaczenie centralnego pochówku.

Marinatos (1954, 313) datuje powstanie tumulusu na przełom okresu wczesnohel-
ladzkiego III i środkowohelladzkiego. Korres (1978, 327) i Forsén (1992, 100), opie-
rając się na znaleziskach ceramiki w bocznych pochówkach, datują tumulus na okres 
środkowohelladzki II i III. Bez wątpienia, centralny pochówek, przykryty tumulusem, 
powstał jako pierwszy, a dopiero później dodano pochówki boczne. Słuszne zatem wy-
dają się opinie, że tumulus powstał w początkach środkowej epoki brązu (Kilan-Dirlme-
ier 1997, 96; Papadimitriou 2001, 36).

Na stanowisku Voidokoilia, przy północnym krańcu Zatoki Nawarino, odkryto dwa 
tumulusy (A, B). Tumulus A znajduje się na skalnym wzniesieniu, tuż nad tzw. Zatoką 
Voidokoilii, tumulus B nieco dalej na północ, w miejscu zwanym Profi tis Ilias. Tumulus 
A usypany został w początkach okresu środkowohelladzkiego. Nasyp miał około 1,5 
metra wysokości, zaś jego średnica wynosiła około 13,7–15 metrów (ryc. 6). Był to 
nasyp ziemny, obłożony kamiennym płaszczem i podtrzymywany przez kamienny pe-
ribolos. Seria dziewięciu pochówków w pitosach ułożona została koncentrycznie na pe-
ryferiach tumulusu, otworami na zewnątrz. Niektóre z tych pochówków były w później-
szym okresie ekshumowane i powtórnie grzebane w innych miejscach tumulusu. Nasyp 
skrywał nie tylko pochówki w pitosach. Jeden grób skrzynkowy znajdował się na skraju 
tumulusu i naruszał kamienny peribolos otaczający nasyp. Drugi grób skrzynkowy znaj-
dował się pod wschodnią częścią nasypu i zorientowany był na linii wschód–zachód.

Tumulus w Voidokoilii wydaje się jednofazowy, choć prawdopodobnie był on nieco 
przebudowywany w trakcie swego istnienia, szczególnie w momencie dokładania kolej-
nych pochówków. Jedną z niewyjaśnionych kwestii jest to, czy miał on centralny pochó-
wek. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż w okresie późnohelladzkim I 
w miejscu tym nasyp został zniszczony i wstawiono tu grób tolosowy. Szacunek okazany 
przez budowniczych tolosu w stosunku do grobów pitosowych w nasypie (pochówki zo-
stały ekshumowane i powtórnie złożone po wybudowaniu tolosu) sugeruje, że podobny 
szacunek okazano również w stosunku do grobu centralnego, jeśli takowy istniał. Mógł tu 
się również znajdować pusty grób komorowy, podobnie jak w tumulusie w Papoulii.

W pobliżu wioski Myrsinochori, w miejscu zwanym Routsi, zlokalizowano trzy 
tumulusy, z których dwa zostały przebadane archeologicznie (Marinatos 1953, 250). 
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Pierwszy z nich, określony nazwą „Georgiopoulos”, miał średnicę około 13 metrów, 
zachowaną wysokość sięgającą 5 metrów i zawierał wiele pochówków w pitosach, które 
nie zostały jednak w pełni opublikowane. Mimo to, na podstawie analogii, tumulus da-
towany jest na okres środkowohelladzki (Boyd 2002, 219). 

Drugi z badanych tumulusów nazwany został „Kalogeropoulos”. Miał formę zbli-
żoną do owalu o średnicach 20,4 i 25,8 metra i wysokość sięgającą 4 metrów. Był to 

Ryc. 6. Voidokoilia. Plan tumulusu. Wg Müller 1989, Fig. 15

Abb. 6. Voidokoilia. Plan des Tumulus. Nach Müller 1989, Abb. 15
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zwykły ziemny nasyp, bez kamiennego płaszcza i peribolosu, tak powszechnie spotyka-
nych w innych meseńskich tumulusach epoki brązu. Marinatos (1953, 249–250) odkrył 
w nim wiele pochówków w pitosach i kamiennych skrzynkach, które jednak nie zosta-
ły do tej pory należycie opublikowane. Ponowne badania tumulusu prowadził w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia Korres, który odkrył trzy kolejne pochówki, w tym 
grób pitosowy zawierający pojedynczy szkielet (Korres 1989, 26–28). Wylew naczynia 
zamknięty był postawioną pionowo kamienną płytą i otoczony położonymi na płasko 
płytami tworzącymi, podobnie jak w Papoulii, rodzaj przedsionka. Drugim z odkrytych 
grobów była kamienna skrzynka zawierająca cztery czaszki i niewielką liczbę innych 
kości. Korres (1989, 26) zinterpretował ten pochówek jako ossuarium. Najważniejszym 
jednak grobem tumulusu „Kalogeropoulos” w Routsi był położony w jego północno-
-zachodniej części grób komorowy, z apsydalną komorą i wejściem na krótszym boku 
(Korres 1989, 26). Wymiary komory grobowej: długość 2 metry, szerokość 1,5 metra, 
wysokość około 1 metra. Wewnątrz znaleziono jedynie kilka naczyń, w tym minyjski 
kubek. Brak było pozostałości szkieletu. Grobowiec, jak i cały tumulus, datowane są na 
okres środkowohelladzki I–II (Papadimitriou 2001, 37). 

Na stanowisku Koukourakou w Peristerii zlokalizowano tumulus, którego średnica 
wynosiła około 16–20 metrów przy zachowanej wysokości około 3–4 metrów (Mari-
natos 1964, 92–93). Otoczony był kamiennym peribolosem o szerokości około 1–1,3 
metra, zbudowanym z dużych rzecznych otoczaków, pochodzących prawdopodobnie 
z przepływającej w pobliżu rzeki. Pod nasypem natrafi ono na pojedynczy pochówek 
w pitosie leżącym horyzontalnie w jego północno-zachodniej części. Pitos ułożony był 
wylewem skierowanym na zewnątrz, pod warstwą popiołu grubości 0,02–0,03 metra. 
Przynajmniej dwa inne pochówki w pitosach znajdowały się pod nasypem, lecz, nieste-
ty, niewiele się po nich zachowało. Znalezione trzy groby pitosowe sugerują, że tumulus 
przeznaczony był dla większej liczby pochówków. Nie wiemy, czy któryś z tych grobów 
powstał jako pierwszy, centralny pochówek. Nie wiemy również, czy taki centralny po-
chówek w ogóle istniał w tumulusie z Peristerii. Tumulus datowany jest na okres środ-
kowohelladzki (Pelon 1976, 77).

W miejscowości Kato Samikon, w zachodnim Peloponezie, w miejscu zwanym 
Kleidi znajduje się jedno z najbardziej znanych cmentarzysk tumulusowych epoki brązu 
na lądzie greckim. Składa się na nie sześć nasypów, z których jeden, znany pod nazwą 
tumulusu z Samikon, badany był w roku 1954 przez Yalourisa (Yalouris 1965, 6–40), 
a pięć pozostałych w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia (Papakonstantinou 
1981, 148–149; 1982, 133–134). Tumulus badany przez Yalourisa znajdował się około 
180 metrów na północ od pozostałych nasypów. Miał średnicę wynoszącą około 5,5 
metra i zachowaną wysokość dochodzącą do 1,5 metra (ryc. 7). Mocno zniszczony na-
syp, usypany z czystego piasku, podtrzymywany był przez szeroki na około 0,6 metra 
peribolos, wykonany z różnej wielkości nieobrobionych kamieni. Tumulus przykrywał 
grupę około dziesięciu prostych grobów jamowych ułożonych w trzech warstwach, jed-
na nad drugą. Niestety, tumulus był bardzo zniszczony, stąd też nie dało się stwier-
dzić, czy znajdywane w trakcie jego eksploracji różnej wielkości kamienie były w jakiś 
sposób związane z grobami, czy też z przykrywającym je nasypem. Być może niektóre 
z grobów były kamiennymi skrzynkami (Yalouris 1965, 7). Tumulus datowany jest, na 
podstawie znalezionych ponad stu pięćdziesięciu naczyń glinianych, na koniec okresu 
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środkowohelladzkiego bądź na okres przejściowy pomiędzy okresami środkowo- i póź-
nohelladzkim. Pozostawał w użyciu aż do końca okresu późnohelladzkiego IIIB (Papa-
dimitriou 2001, 45). 

Pięć tumulusów położonych jest na wschodnim stoku wzniesienia, na którym w cza-
sach klasycznych znajdował się antyczny akropol. Tumulus nr 1 otoczony był niewiel-
kim peribolosem o średnicy 5,4 metra. Przykrywał dwa groby szybowe, zawierające 
w jednym przypadku dwa, a w drugim jeden pochówek szkieletowy. Szkielety leżały 
w pozycji skurczonej na boku. Nie natknięto się na żadne ślady wyposażenia grobo-
wego. Oprócz tych dwóch grobów natrafi ono ponadto, w północnej części nasypu, na 

Ryc. 7. Kato Samikon. Plan tumulusu. Wg Pelon 1976, Pl. XIX

Abb. 7. Kato Samikon. Plan des Tumulus. Nach Pelon 1976, Pl. XIX
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szkielet dziecka. W pobliżu peribolosu znaleziono również naczynia datowane na okres 
późnohelladzki IIIB, co Papakonstantinou (1982, 133) interpretuje jako przejaw później-
szych kultów poświęconych zmarłym pochowanym w tumulusie.

Bez wątpienia, najciekawszy w Samikon był tumulus nr 2. To jedynie ziemny pa-
górek bez otaczającego go peribolosu. Pod nasypem znajdowały się cztery groby, dwa 
groby komorowe i dwa kamienne groby skrzynkowe. Natrafi ono również na ślady pię-
ciu innych pochówków, niestety, zupełnie zniszczonych. W jednym z grobów skrzynko-
wych znajdował się szkielet, w pozycji skurczonej na boku, bez wyposażenia. W drugim 
grobie skrzynkowym znaleziono pozostałości kilku wtórnych pochówków, wyposażo-
nych między innymi w brązowy nóż, obsydianowy grot strzały, przęśliki oraz naczynia 
datowane na okres środkowohelladzki III (Papadimitriou 2001, 44). Pierwszy z grobów 
komorowych znajdował się na peryferiach tumulusu (Papakonstantinou 1982, 133). 
Była to apsydalna struktura z wejściem na krótszym boku. Jej ściany wykonane zostały 
z różnej wielkości kamieni i płyt kamiennych. Komora przykryta była dwiema potężny-
mi płytami kamiennymi. Wymiary komory grobowej to około 1,5 na 1,2 metra. W pobli-
żu południowo-zachodniego narożnika grobu zlokalizowano niewielki kamienny ołtarz. 
Nie natknięto się natomiast na żadne ślady dromosu czy też przedsionka poprzedzają-
cego komorę grobową. Wewnątrz grobu odkryto dwa szkielety w pozycji skurczonej 
na boku. Znajdowały się przy nich, datowane na okres środkowohelladzki III, kantaros 
i niewielka amfora, a także odłupek krzemienny i gliniany przęślik (Papadimitriou 2001, 
43). Oprócz tego natrafi ono na znaczną liczbę śladów po wcześniejszych pochówkach, 
które złożono w grobie, a które zostały potem przesunięte do jednego z narożników 
komory grobowej. Drugi z grobów komorowych również znajdował się na peryferiach 
tumulusu (Papakonstantinou 1981, 149). Podobnie jak i poprzedni, miał formę apsy-
dalną. Prawdopodobnie grobowiec charakteryzowały dwie fazy konstrukcji, dłuższe 
ściany wydają się intencjonalnie wydłużone w późniejszym okresie i prawdopodobnie 
dodano do nich wtedy dwa ołtarze, na które natrafi ono w trakcie badań (Papakonstanti-
nou 1981, 149). Komora grobowa, o wymiarach około 1,5 na 1,2 metra, przykryta była 
dużymi płytami kamiennymi. Jej grube ściany zbudowane zostały z różnych rozmiarów 
płyt kamiennych. Podobnie jak i w pierwszym przypadku, także i tu nie odkryto śladów 
dromosu. W komorze grobowej znajdowały się pozostałości dwóch szkieletów ułożo-
nych w pozycji skurczonej na boku, a także spora liczba śladów po usuniętych wcześniej 
innych pochówkach. Obok szkieletów leżały trzy naczynia, osełka i grocik strzały. Ca-
łość datowana jest na okres środkowohelladzki III (Papadimitriou 2001, 44). W pobliżu 
ołtarzy natrafi ono na naczynia ceramiczne datowane na okres późnohelladzki II. Według 
odkrywcy, są to pozostałości kultu przodków (Papakonstantinou 1981, 149).

Tumulus nr 3 otoczony był peribolosem wykonanym z kamiennych płyt, ustawio-
nych pionowo. Centralnie pod nim znajdował się grób komorowy – największy na całej 
nekropoli w Kato Samikon. Znaleziono również pozostałości pochówków w pitosach. 
Według badającego tumulus, pierwotnie przykrywał on jedynie groby pitosowe bądź 
jamowe, a dopiero później wstawiono w niego grób komorowy, niszcząc wszystkie 
znajdujące się tu wcześniej groby (Papakonstantinou 1981, 148–149). Niewiele można 
powiedzieć o samym grobowcu. Prawdopodobnie przypominał on apsydalne struktury 
znane z tumulusu nr 2. Wiadomo jedynie, że komora grobowa przykryta była trzema 
dużymi płytami kamiennymi. Wewnątrz znaleziono pozostałości dwóch szkieletów, 
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w pozycji bocznej skurczonej, i wyposażenie, na które składały się dwa naczynia dato-
wane na okres środkowohelladzki III (Papadimitriou 2001, 44).

Tumulus nr 4 badany był jedynie powierzchniowo i jak do tej pory nie odkryto w nim 
żadnych pochówków (Papakonstantinou 1981, 149; 1982, 133).

Tumulus nr 5 był kopcem ziemnym wznoszącym się ponad grobem tolosowym. To-
los miał około 5,5 metra średnicy i zachował się do wysokości 2,4 metra. Zawierał pozo-
stałości przynajmniej dziesięciu pochówków, kilka brązowych przedmiotów, pieczęcie, 
koraliki z sardolitu, obsydianowe grociki strzał, fragmenty naczyń ceramicznych i kilka 
kłów dzika, prawdopodobnie z hełmu. Według prowadzącego badania, całość powinna 
być datowana na okres późnohelladzki I–IIIA2 (Papakonstantinou 1983, 109–110).

Tumulus na stanowisku Agios Ilias usypany był na zboczu niewielkiego wzniesienia, 
na zachód od wioski Makrysia. Badał go w roku 1968 Themelis (1968a, 127; 1968c, 
315–316). Tumulus otoczony był peribolosem, szerokości około 0,6 metra i zachowanej 
wysokości 0,45 metra, zbudowanym z nieregularnych kamieni różnej wielkości (ryc. 8). 
Średnica peribolosu, zachowanego jedynie w północno-wschodniej części tumulusu, 
wynosiła około 4,7 metra. Pod nasypem znaleziono słabo zachowany grób skrzynkowy, 
datowany na podstawie znalezionej w nim ceramiki na okres środkowohelladzki I–IIA 
(McDonald, Hope Simpson 1969, 129). 

Tumulus na stanowisku Kissos znajdował się około 1 km na wschód od wioski 
Chandrinou (Marinatos 1966, 121–128). Jego wysokość określono na około 4 metry, 
a średnicę na około 12 metrów (ryc. 9). Ziemny tumulus, otoczony prawdopodobnie 
kamiennym peribolosem, przykrywał dwa pochówki pitosowe, oznaczone greckimi li-
terami E i Z, oraz cztery groby skrzynkowe (A, B, G, ∆) zbudowane z kamiennych płyt. 
Grób A, leżący we wschodniej części tumulusu, zachował się tylko fragmentarycznie, 
ale na podstawie zachowanej części sądzić można, iż miał formę owalną lub eliptyczną. 
Grób B znajdował się nieco na północ od centrum tumulusu i miał formę zbliżoną do 
owalu. Jego wymiary to: długość około 3,5 metra i szerokość wahająca się pomiędzy 1,5
a 2 metrami. Grób G, w zachodniej części tumulusu, miał formę zbliżoną do kwadratu 
o boku około 1,5 metra. Wewnątrz natrafi ono na pozostałości szkieletu w pozycji skur-
czonej na boku i trzy naczynia gliniane. Grób ∆ miał formę zbliżoną do owalu o wymia-
rach 2 na 1,5 metra. Znajdował się na południe od centrum tumulusu. Wewnątrz odkry-
to fragmenty kości oraz kilkanaście glinianych naczyń. Groby skrzynkowe zbudowane 
były z niewielkich kamieni układanych w warstwy w dwóch – trzech rzędach. Brak in-
formacji o sposobie przykrycia tych grobów. Groby pitosowe znajdowały się w centrum 
tumulusu, co jest cechą dość rzadką w odniesieniu do tumulusów środkowohelladzkich. 
Położone były horyzontalnie, z wylewami w kierunku zachodnim. Tumulus datowany 
jest na okres środkowohelladzki III (Pelon 1976, 75).

Tumulus w Malti znajdował się w pobliżu wejścia do cytadeli z okresu środkowohel-
ladzkiego, czym przypominał okręgi grobów szybowych A i B w Mykenach. Jego nasyp 
podtrzymywany był przez podwójny rząd pionowo ustawionych kamiennych płyt, two-
rzących zbliżony do okręgu peribolos. Centralny pochówek tumulusu (grób XXXIX) 
był grobem skrzynkowym. Częściowo wykuto go w skalnym podłożu, a częściowo 
jego ściany wykonano z kamiennych płyt. W grobie znajdował się szkielet wysokiego 
mężczyzny, pochowanego w pozycji siedzącej. Ponadto, pod nasypem, znaleziono dwa 
skupiska kości i ceramiki, będące prawdopodobnie czymś w rodzaju ossuariów. Praw-
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dopodobnie należy je datować na okres przed usypaniem tumulusu, gdyż jedno z nich 
znajdowało się pod kamiennym peribolosem. Badający tumulus Valmin datuje go, jak 
i znajdujący się w nim centralny pochówek w grobie skrzynkowym, na początki okresu 
środkowohelladzkiego (Valmin 1938, 188–207).

Achaja jest regionem stosunkowo słabo rozpoznanym archeologicznie dla okresu 
środkowohelladzkiego. Większość znanych nam stanowisk z tego okresu zlokalizowa-
nych jest w regionie Pharai – urodzajnej dolinie w samym centrum Achai, nawadnianej 
obfi cie przez rzekę Peiros. Także tam zlokalizowano największą liczbę tumulusów. 

Ryc. 8. Makrysia. Profi l i plan tumulusu. Wg Pelon 1976, Pl. XX, 1

Abb. 8. Makrysia. Profi l und Plan des Tumulus. Nach Pelon 1976, Pl. XX, 1
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Najważniejsze z achajskich nasypów to dwa tumulusy na stanowisku Katarraktis 
w pobliżu Mirali (Zapheiropoulos 1952, 398–400). Każdy z nich zawierał położony cen-
tralnie grób komorowy. Obydwa nasypy miały średnicę około 12 metrów. W tumulusie 
A, mniej więcej 0,4 metra pod powierzchnią gruntu, natrafi ono na warstwę otoczaków 
pokrywającą prawdopodobnie pierwotną powierzchnię tumulusu. Poniżej, na głęboko-
ści około 1 metra, znajdował się kopiec z nieregularnych kamieni, mający formę zbliżo-
ną do prostokąta o wymiarach 1,9 na 1,2 metra. Kopiec ten nie znajdował się dokładnie 
w centrum tumulusu. Pochowany był pod nim zmarły, jednak kości się nie zachowały. 
W trakcie badań natrafi ono jedynie na nieliczne fragmenty naczyń ceramicznych dato-
wanych na okres środkowohelladzki. Tumulus B (ryc. 10), leżący około 30 metrów na 
zachód od tumulusu A, miał bardzo zbliżoną konstrukcję. Zawierał pochówek w pozycji 

Ryc. 9. Kissos. Plan tumulusu. Wg Pelon 1976, Pl. XVI, 1

Abb. 9. Kissos. Plan des Tumulus. Nach Pelon 1976, Pl. XVI, 1
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skurczonej na boku, złożony w niewielkiej jamie, mającej około 1,2 metra długości. 
Podobnie jak w tumulusie A, także i tu nad grobem wzniesiono kopiec z nieregularnych 
kamieni. Również tu, w nasypie tumulusu, natrafi ono na fragmenty środkowohelladzkiej 
ceramiki minyjskiej (Zapheiropoulos 1952, 400).

Liczba znanych nam tumulusów w Argolidzie jest stosunkowo niewielka. Odnoto-
wać można jedynie tumulusy z Argos, Asine, Dendry i Myken. Kilku badaczy (m.in. 
Dietz 1980, 72) nie zalicza do nich hipotetycznych tumulusów ponad okręgami grobów 
szybowych w Mykenach.

Główna nekropola okresu środkowohelladzkiego w Argos rozciągała się na wschód 
od wzgórza Aspis (Papadimitriou 2001, 20). Odkryto tam ponad 300 grobów, z których 
150 zostało opublikowanych przez Protonotariou-Deilaki (1980). Uważa ona, że wszyst-
kie groby na nekropoli w Argos znajdowały się pod tumulusami, jednak kilku badaczy 
kwestionuje tę interpretację (Müller 1989, 23; Dietz 1991, 275–276; Touchais 1990, 79).

Tumulus A zbudowany był z kilku warstw otoczaków i gliny. Posiadał dwa kon-
centryczne, kamienne peribolosy o średnicach 14 i 21 metrów oraz centralną, kamienną 
strukturę (grób komorowy?) ze śladami spalenizny (Catling 1979, 14). Nasyp przykry-
wał dwanaście grobów skrzynkowych, jamowych i pitosowych, w których znaleziono 
fragmenty ceramiki podobnej do tej odkrytej w Lernie (Catling 1974, 10). Tumulus 
A datowany jest na okres środkowohelladzki (Müller 1989, 37).

Koncentryczne ułożenie grobów pod tumulusem G, odkryty niewielki fragment pe-
ribolosu oraz relacje stratygrafi czne sugerują, że tutejsze groby skrzynkowe, jamowe 
i pitosowe grupowane były w serię przylegających do siebie nasypów grobowych. Gro-
by pod tumulusem zorientowane były ku jego środkowi, gdzie znajdował się centralny 
pochówek w pitosie, datowany na okres środkowohelladzki II (Dietz 1980, 72). Obszar 
tumulusu G nazwany został przez Protonotariou-Deilaki (1980, 27–30) „multi-tumulu-
sowym” ze względu na przynajmniej cztery odrębne zespoły grobów, pod oddzielnymi 
nasypami grobowymi. W obrębie tumulusu G znaleziono przynajmniej trzy tzw. „rytu-
alne obszary” zawierające popiół, kości zwierząt, ceramikę, a także fragmenty przenoś-
nych ołtarzy, czy też stołów ofi arnych (Protonotariou-Deilaki 1980, 28–30). 

Ryc. 10. Katarraktis. Profi l tumulusu B. Wg Pelon 1976, Pl. XX, 2

Abb. 10. Katarraktis. Profi l des Tumulus B. Nach Pelon 1976, Pl. XX, 2
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W miejscu Teodoropoulos badano tumulus, datowany na okres mykeński I–II, który 
wzniesiony był ponad starszym, środkowohelladzkim tumulusem, zbudowanym z oto-
czaków i dużych nieobrobionych kamieni. Pod jego nasypem znajdowały się groby ja-
mowe, skrzynkowe i niewielkie groby szybowe. Były to typowe środkowohelladzkie 
groby rodzinne. Na podstawie znalezisk tumulus ten datowany jest na przełom okresu 
środkowohelladzkiego III i późnohelladzkiego I–II (Dietz 1980, 72).

Kolejny tumulus odkryto w miejscu nazwanym Vlachos. Znaleziono pod nim dwa 
bogate groby szybowe, obydwa datowane na okres środkowohelladzki III (Dietz 1980, 
72). W jednym z grobów natrafi ono na szkielet, w pozycji skurczonej na boku, oraz dużą 
liczbę naczyń ceramicznych.

Pod tumulusem w miejscu Kaza znajdowało się siedem grobów szybowych i skrzyn-
kowych, z których jeden był datowany na okres archaiczny (Dietz 1980, 72). Tumulus 
ten okazał się, niestety, najbardziej zniszczony na całej nekropoli w Argos, ale wydaje 
się, że groby były zorientowane ku centrum tumulusu. Podobnie jak tumulus Vlachos, 
nie był on prawdopodobnie używany przed okresem środkowohelladzkim III. Dwa 
najwcześniejsze groby są datowane właśnie na okres środkowohelladzki IIIA (Dietz 
1980, 72).

Tumulus IQ, położony na nekropoli w Asine (Dietz 1980, 17), tworzyły dwie ka-
mienne warstwy, leżące jedna nad drugą (ryc. 11). Górna warstwa zbudowana była ze 
starannie dobranych, okrągłych kamieni, o średnicy około 0,2–0,25 metra, ściśle do sie-
bie dopasowanych. Warstwa ta zachowała się jedynie w części wschodniej, południowej 
i fragmentarycznie w części północnej tumulusu. Tworzyła ona okrągłe, niskie wznie-
sienie o średnicy około 8 metrów. Obwód górnej warstwy naruszony został przez dwa 
groby skrzynkowe, grób 1971–11 w północno-wschodniej części tumulusu i 1971–12 
w części południowo-wschodniej. Jeden z grobów zorientowany był w kierunku cen-
trum tumulusu. W części północnej tumulusu IQ natrafi ono przede wszystkim na war-
stwę dolną. Składała się ona z kamieni o różnych rozmiarach i kształtach, tworzących 
staranny okrąg. Stratygrafi cznie powiązany był z nią grób 1972–5. 

Zachowały się dwa rzędy kamieni – jeden w północnej, a drugi w południowej części 
tumulusu, które prawdopodobnie pierwotnie pełniły rolę peribolosu. Na ich podstawie 
można sądzić, że peribolos miał około 15 metrów średnicy. Cztery groby skrzynkowe 
(1971–3, 1970–7, 1970–8 i 1971–1) naruszyły ten peribolos i być może należy je łączyć 
chronologicznie z górną warstwą kamieni tumulusu. Pochówki w tumulusie były znisz-
czone i prawdopodobnie ograbione w początkach epoki żelaza. W centrum tumulusu 
odkryto bardzo zniszczoną okrągłą strukturę. Być może był to centralny pochówek, nad 
którym wzniesiono tumulus, podobnie jak w innych tumulusach środkowohelladzkich 
na Peloponezie.

Nie wiemy dokładnie, jaki okres dzielił konstrukcję warstwy dolnej od wzniesionej 
ponad nią warstwy górnej. Datowanie tumulusu na okres środkowohelladzki II oparte 
jest przede wszystkim na materiale ceramicznym zebranym w trakcie wykopalisk (Dietz 
1980, 71).

Tumulusy w Dendrze znajdują się tuż na zachód od dzisiejszej wioski (ryc. 12) 
(Åstrom 1977; 1983). Tumulus A zbudowany był z niewielkich, okrągłych kamieni 
i otoczony peribolosem wykonanym z większych i dłuższych kamieni. W trakcie wyko-
palisk przebadano około jednej trzeciej tumulusu, co nie pozwoliło, niestety, na ustalenie 
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jego rzeczywistej średnicy i wysokości. Ceramika znaleziona w trakcie badań datowana 
jest na okres środkowohelladzki, ale tumulus pozostawał w użyciu także i przez okres 
mykeński, podobnie jak było to w przypadku niektórych innych tumulusów na Pelopo-
nezie (Protonotariou-Deilaki 1990, 94).

Tumulus B prawie przylegał do tumulusu A, a być może nawet ich obwody się prze-
cinały. Zbudowany był z dużych kamieni oraz płyt kamiennych, a metoda konstrukcji 
przypomina tumulusy z Leukas. Podobnie jak tumulus A, był on położony tuż pod po-
wierzchnią obecnego gruntu i zaraz poniżej warstwy jasnej ziemi zawierającej materiały 
mykeńskie, przede wszystkim fragmenty ceramiki. Tumulus B używany był w okresie 
mykeńskim, ale prawdopodobnie to nie najwcześniejszy okres jego użytkowania ani 

Ryc. 11. Asine. Plan tumulusu IQ. Wg Dietz 1980, Fig. na str. 70

Abb. 11. Asine. Plan des Tumulus IQ. Nach Dietz 1980, Abb. auf S. 70



Tumulusy w Grecji w epoce brązu 427

Ryc. 12. Dendra. Plan nekropoli – usytuowanie tumulusów. Wg Protonotariou-Deilaki 1990, Fig. 4

Abb. 12. Dendra. Plan der Nekropole – Lage der Tumuli. Nach Protonotariou-Deilaki 1990, Abb. 4
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też okres, w którym został zbudowany. Można tak uważać dlatego, że do tej pory nie 
przebadano centrum tumulusu. W trakcie dotychczasowych badań odkryto jeden grób 
szkieletowy i dwa pochówki koni we wspólnej jamie w obrębie tumulusu.

Grób 1 jest prostej konstrukcji grobem skrzynkowym z bocznym wejściem od strony 
południowo-wschodniej. Przykryty był dwoma kamiennymi płytami, trzecia, która do-
pełniała przykrycia, zaginęła. Wewnątrz znajdował się pojedynczy szkielet, w pozycji 
skurczonej na boku, z głową w narożniku południowym. Typ grobu i pozycja szkieletu 
wskazują na okres środkowohelladzki. Jednak w grobie znaleziono jedynie fragmenty 
ceramiki mykeńskiej (Protonotariou-Deilaki 1990, 94).

Najciekawszym znaleziskiem w tumulusie były pochówki dwóch koni, bez wątpie-
nia złożone w ofi erze zmarłemu. Konie złożono w stosunkowo wąskiej wydłużonej ja-
mie. Jama znajdowała się we wschodniej części tumulusu i była specjalnie wykopana 
dla tych dwóch zwierząt. Szkielety leżały wzdłuż jamy, częściowo jeden na drugim, 
z głowami w kierunku północno-wschodnim. Korpus jednego z koni leżał pomiędzy 
nogami drugiego, którego tylne nogi były wyprostowane. Pozycja szkieletów odpowia-
dała rozmiarowi jamy, w której zostały złożone. Dwa konie złożone razem sugerują, 
że służyły one do powożenia rydwanem. Nie natrafi ono, niestety, na ślady pozwala-
jące zrekonstruować obrządek, w trakcie którego oba konie zostały złożone w ofi erze 
i pogrzebane w tumulusie.

Tumulus C położony był na północny zachód od tumulusu B, ale ponieważ nie jest 
znany jego całkowity zasięg, nie wiadomo także dokładnie, gdzie znajdowała się granica 
pomiędzy nimi. Jedynie różnice w materiale, z którego zostały zbudowane, pozwalają na 
rozdzielenie ich obu od siebie. Tumulus C był zbudowany z małych, nieregularnych ka-
mieni, które tworzyły wyraźnie rozpoznawalną warstwę przykrywającą niewielki obszar. 
Obecność tumulusu nad tą warstwą wydaje się pewna, choćby na podstawie podobieństwa 
do tumulusów z Argos. W trakcie badań natrafi ono na fragment kamiennego peribolosu, 
przypominającego peribolos w okręgu grobów szybowych B w Mykenach. Jego przebieg 
zaburzony był przez grób z późniejszego okresu. W obrębie warstwy kamieni natrafi ono 
na pierwszy z dwóch grobów komorowych, jakie znaleziono w tumulusie. Grób ten (nr 15) 
odkryto w całości, włączając w to dromos pod tumulusem, który został starannie zrekon-
struowany w okresie mykeńskim. Prace naprawcze świadczą o używaniu tumulusu także 
i w tym okresie. W miejscach, gdzie nie był naruszony, tumulus zawierał fragmenty na-
czyń z okresu środkowohelladzkiego, a nawet wcześniejsze. W miejscach naruszenia zna-
leziono jedynie fragmenty naczyń mykeńskich. Dwa groby komorowe zawierały materiał 
z okresu późnohelladzkiego IIIA (Protonotariou-Deilaki 1990, 95).

Pod tumulusem C, podobnie jak i pod nasypem B, odkryto w jamie szkielety dwóch 
koni. Prawdopodobnie były to ofi ary złożone pochowanemu w tumulusie wojownikowi. 
Nie znaleziono jednak dotychczas jego grobu.

Jedną z największych zagadek archeologicznych dotyczących obrządku pogrzebo-
wego w okresie środkowohelladzkim w Mykenach jest to, czy nad słynnymi okręgami 
grobów szybowych A i B wznosiły się ziemne tumulusy. Mimo wielu argumentów za 
i przeciw, nie udało się do tej pory bezsprzecznie rozwiązać tej kwestii (por. Tsountas 
1893, 198; Tsountas, Manat 1897, 106; Wace 1921–1923, 110; Wace 1955, 207–209; 
Hammond 1967, 89; Tucker-Blackburn 1970, 249–267; Pelon 1976, 148–152; Protono-
tariou-Deilaki 1990, 85).
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Cmentarzysko w Kokkolata było badane jedynie fragmentarycznie i, niestety, bar-
dzo niedokładnie, jeszcze w początkach XX wieku (Kavvadias 1912, 247–268). Łącznie 
przebadano tam 9 grobów: 6 grobów skrzynkowych (∆, E, Z, H, B’, B’’), dwa tolosy (A, 
B) oraz grób komorowy (Q). Oprócz tego odkryto trzy kamienne struktury (K, G, G’), 
których przeznaczenia dotychczas w stopniu satysfakcjonującym nie wyjaśniono.

Całość prawdopodobnie przykryta była niewielkim tumulusem, niezauważonym 
w trakcie badań (ryc. 13). Pierwszym, który zwrócił uwagę na możliwość wystąpie-

Ryc. 13. Kokkolata. Plan tumulusu. Wg Papadimitriou 2001, Fig. 25a

Abb. 13. Kokkolata. Plan des Tumulus. Nach Papadimitriou 2001, Abb. 25a
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nia tumulusu przykrywającego groby z Kokkolaty, był Kalligas (1977, 116–121). Jego 
zainteresowanie wzbudziło przede wszystkim koncentryczne ułożenie grobów skrzyn-
kowych, przypominające układ w innych tumulusach epoki brązu na Peloponezie. Tak 
więc tumulus w Kokkolata miał około 15 metrów średnicy i usypany został prawdopodob-
nie nad grobem, który został w późniejszym okresie zniszczony przez tolos B. Jak słusznie 
zauważa Papadimitriou (2001, 58), jeśli przyjmiemy, iż groby rzeczywiście przykrywał 
tumulus, to prawdopodobnie kamienna konstrukcja G znajdowała się tuż przy jego krawę-
dzi i być może pełniła rolę ołtarza, tak jak na przykład w Maratonie czy Torikos. 

W trakcie badań prowadzonych pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia 
na jednym z najważniejszych stanowisk epoki brązu, Agia Irini na wyspie Keos, natra-
fi ono na pozostałości niewielkiego nasypu ziemnego, przykrywającego grób ze środ-
kowego okresu brązu (ryc. 14) (Caskey 1971, 378–379; 1972, 386). Tumulus odkryty 
został na tzw. obszarze M, we wschodniej części cmentarzyska, na północ od głównej 
bramy miasta, obok murów obronnych. Miał około 3,5 metra średnicy i wysokość sięga-
jącą prawdopodobnie 1,02–1,33 metra. Ziemno-kamienny nasyp, w którym znaleziono 
fragmenty ceramiki z okresu późnego brązu II, ograniczony był peribolosem wykona-
nym z niewielkich płyt kamiennych ustawionych pionowo. Caskey (1971, 379) sugero-
wał, że lekko wydłużony ku północy nasyp mógł być połączony z niewielką, spiralną 
rampą prowadzącą ku górze. Tumulus przykrywał grób składający się z prostokątnego 
w przekroju szybu i starannie wykonanej prostokątnej komory grobowej z kamiennymi 
ścianami. Komora grobowa znajdowała się na linii północ–południe i miała wymiary 
2,25 na 1,1 metra (Overbeck 1974, 81). Grób został ograbiony, prawdopodobnie jeszcze 

Ryc. 14. Agia Irini (Keos). Plan i profi le tumulusu. Wg Pelon 1976, Pl. XXXIII, 2

Abb. 14. Agia Irini (Keos). Plan und Profi le des Tumulus. Nach Pelon 1976, Pl. XXXIII, 2
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w starożytności. Wewnątrz odkryto resztki szkieletu dorosłego mężczyzny. Znaleziono 
również niewielką glinianą miseczkę, fragmenty naczyń kamiennych oraz sporo frag-
mentów brązowego drutu. Grób datowany jest na późną fazę środkowego okresu brązu, 
natomiast znajdujący się nad nim tumulus usypany został najprawdopodobniej nieco 
później, bo już na początku późnej epoki brązu (Overbeck 1974, 82). Być może po to, by 
utrwalić położenie wcześniejszego, ważnego dla miejscowej społeczności grobu.

W Attyce, na zachód od Równiny Maratońskiej rozciąga się duża dolina nosząca bi-
zantyjską nazwę Vrana. W miejscu, gdzie się kończy, u stóp sporej wielkości wzniesie-
nia, usypane były cztery rozległe, niewysokie tumulusy. Wzniesione zostały na płaskiej 
powierzchni, a ich wysokość nie przekraczała 1,5 metra. Każdy przykryty był kamien-
nym płaszczem z otoczaków, podtrzymywanym przez peribolos z płaskich kamiennych 
płyt, ustawionych pionowo. Tumulusy I, II i III tworzyły zwartą grupę, podczas gdy 
tumulus IV oddalony był od pozostałych o około 80 metrów w kierunku wschodnim. 
Pomiędzy tumulusami I i II odkryto pozostałości konstrukcji, która mogła być wykorzy-
stywana jako ołtarz.

Tumulus I miał 16,7 metra średnicy (ryc. 15), a jego charakterystyczną cechą było 
to, iż składał się on niejako z dwóch tumulusów, wstawionych jeden w drugi. Dwa pe-
ribolosy nie leżały koncentrycznie, lecz mniejszy, wewnętrzny, przesunięty był nieco 
ku wschodowi. Nie udało się, niestety, wyjaśnić relacji chronologicznej pomiędzy tymi 
dwoma tumulusami. Marinatos (1970A, 11–14) sugerował, że wewnętrzny, mniejszy 
tumulus jest późniejszy od zewnętrznego. Wydaje się jednak, iż za pierwszą fazę bu-
dowy tumulusu należy uznać powstanie grobu nr 1 i niewielkiego tumulusu ponad nim. 
W następnej fazie powstały dwa groby komorowe, nr 2 i nr 3. Wtedy też zapewne całość 
została przykryta powiększonym tumulusem. W ostatniej fazie powstały groby nr 4, 5, 7 
i 8, usytuowane w pobliżu wejść do obydwu grobów komorowych. 

Tumulus I przykrywał łącznie 9 grobów (6 skrzynkowych, 2 komorowe i 1 jamowy). 
Wszystkie one datowane są na środkowy okres brązu, z wyjątkiem jamowego grobu
nr 6, który datuje się na okres wczesnochrześcijański (Marinatos 1970A, 14). 

Grób skrzynkowy nr 1 odkryty został w centrum wewnętrznego tumulusu. Trzy jego 
ściany zbudowane były z kamieni i małych płyt, czwartą (zachodnią) tworzyła pojedyn-
cza, pionowo ustawiona płyta imitująca drzwi do grobowca, co było cechą charakte-
rystyczną środkowohelladzkich pochówków we Vranie (Marinatos 1970D, 351). Grób 
przykryty był dwiema dużymi płytami kamiennymi odkrytymi in situ. Miał długość 1,6 
metra, szerokość około 0,9 metra i wysokość około 0,8 metra. Zawierał słabo zachowa-
ny, pojedynczy szkielet w pozycji skurczonej na boku, wyposażony w dwa, leżące obok 
czaszki, naczynia datowane na okres środkowohelladzki – niewielki dzbanek i minyjską 
miseczkę. Na zachód od niego, w obrębie peribolosu, podtrzymującego wewnętrzny tu-
mulus, natrafi ono na niewielką strukturę, którą zinterpretowano jako ołtarz powiązany 
z wewnętrznym tumulusem (Kilian-Dirlmeier 1997, 91). Ołtarz ten służyć mógł jedynie 
złożeniu ofi ar w trakcie pochówku w grobie nr 1, gdyż później został przykryty tumulu-
sem. Być może przy kolejnych pochówkach wykorzystywano ołtarz odkryty pomiędzy 
tumulusami I i II (Papadimitriou 2001, 102).

Komorowy grób nr 2 znajdował się w centralnej partii tumulusu, przesunięty nieco 
na południowy zachód od wewnętrznego tumulusu. Grób, na planie prostokąta, poło-
żony był na linii północny wschód – południowy zachód. Wejście znajdowało się na 
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Ryc. 15. Maraton-Vrana. Plan i profi le tumulusu I. Wg Pelon 1976, Pl. XXIII

Abb. 15. Maraton-Vrana. Plan und Profi le des Tumulus I. Nach Pelon 1976, Pl. XXIII
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krótszym boku, od strony południowo-zachodniej, pomiędzy dwoma niewielkimi anta-
mi, które były niejako przedłużeniami dłuższych ścian i formowały rodzaj niewielkie-
go przedsionka-westybulu o wymiarach 0,6 na 1,1 metra. Zachował się niewielki próg, 
który nieznacznie wystawał ponad poziom podłogi komory grobowej. Sama komora 
grobowa miała wymiary: długość 1,8 metra, szerokość i wysokość 1 metr. Niestety, nie 
natrafi ono na pozostałości dachu, przykrywającego niegdyś komorę grobową. Można 
jedynie przypuszczać, iż były to płasko położone płyty kamienne. Podłogę w komorze 
grobowej tworzyła ubita warstwa ziemi, w przedsionku natomiast, podłoga wyłożo-
na była dużymi płytami kamiennymi. Ściany komory grobowej miały grubość prawie 
1 metra i zbudowane były z kilku warstw niewielkich płyt kamiennych. Wewnątrz gro-
bu znaleziono pozostałości szkieletu, w pozycji skurczonej na boku, a także wyposaże-
nie składające się z 11 naczyń (między innymi minyjska miseczka i dwa dzbanki) oraz 
dwóch glinianych przęślików. Całość datowana jest na okres środkowohelladzki II–III 
(Kilian-Dirlmeier 1997, 97). W trakcie badań nie natrafi ono na żadne ślady świadczące 
o wkopaniu grobu w nasyp tumulusu. Bez wątpienia, świadczy to o wcześniejszej dacie 
grobowca niż samego tumulusu.

Grób komorowy nr 3 znajdował się w centralnej partii tumulusu, na południowy 
wschód od tumulusu wewnętrznego. Zorientowany był na linii północ–południe, z nie-
znacznym wysunięciem części południowej ku wschodowi. Wejście do prawie prostokąt-
nego w planie grobu znajdowało się od strony południowej, na jednej z krótszych ścian. 
Flankowane było dwiema, postawionymi pionowo płytami kamiennymi. Grobowiec 
przykryty był płaskimi płytami kamiennymi, z których jedna (południowo-wschodnia) 
odkryta została in situ. Pozostałe znaleziono wewnątrz komory grobowej. Podłogę two-
rzyła naturalna skała. Komora grobowa miała wymiary: długość 1,6 metra, szerokość 
1,2–1,35 metra i wysokość 1,35 metra. Jej ściany grubości 0,7–0,8 metra, podobnie jak 
w grobie nr 2, zbudowane były z warstw niewielkich płyt kamiennych. Wewnątrz grobu 
znaleziono jedynie szkielet konia (Marinatos 1970D, 356). 

Grób skrzynkowy nr 4 znajdował się w południowo-wschodniej części tumulusu, 
w pobliżu wejścia do grobu nr 3. Wydaje się, że położenie to nie było przypadkowe. We-
wnątrz odkryto dwa szkielety złożone w pozycji skurczonej na boku, jeden z nich został 
intencjonalnie przesunięty do ściany, by zrobić miejsce drugiemu zmarłemu. Wyposaże-
nie grobu stanowiły dwa minyjskie naczynia – dzbanek i płytka miseczka, datowane na 
okres środkowohelladzki II–III (Kilian-Dirlmeier 1997, 97).

Groby skrzynkowe nr 5, 7 i 8 położone były z południowo-zachodniej części tumu-
lusu. Bez wątpienia, ich położenie skorelowane było z wejściem do grobu komorowego 
nr 2. Grób nr 5 zawierał jedynie nieliczne pozostałości szkieletu. Podobnie było w przy-
padku grobu nr 7, zaś grób nr 8 krył w sobie jedynie szyjki dwóch amfor.

Tumulus II był najlepiej zachowanym ze wszystkich nasypów we Vranie (ryc. 16). 
Jego średnica wynosiła około 17 metrów, zaś wysokość sięgała 1,5 metra. Przykrywał 
on tylko jeden grób komorowy o wyjątkowej jak na okres środkowohelladzki budowie. 
Cały kompleks grobowy składał się z trzech pomieszczeń, ułożonych w szeregu, jedno 
za drugim, i zorientowanych na linii północny wschód – południowy zachód. Wszyst-
kie trzy pomieszczenia są podobnych rozmiarów, choć środkowe jest z nich najwęższe. 
Pierwsze pomieszczenie pełniło rolę przedsionka czy też dromosu wiodącego do po-
zostałych dwóch. Jego wymiary to długość 1,7 metra, szerokość 1,2 metra i wysokość 
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około 1 metra. Środkowe pomieszczenie miało wymiary: 1,85 na 0,9 metra i wysokość 
sięgającą 0,8 metra. Trzecie z pomieszczeń grobowca miało długość 1,5 metra, szero-
kość 1,2 metra i wysokość około 0,6 metra (Papadimitriou 2001, 103). Ściany grobowca 
tworzyły dwa rzędy, poukładanych warstwami, niewielkich płyt kamiennych. Podłoga 

Ryc. 16. Maraton-Vrana. Plan i profi le tumulusów II i III. Wg Pelon 1976, Pl. XXIV

Abb. 16. Maraton-Vrana. Plan und Profi le des Tumuli II u. III. Nach Pelon 1976, Pl. XXIV
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wewnątrz grobowca była ziemna. Całość została przykryta prawdopodobnie dużymi, 
płaskimi płytami kamiennymi. Kompleks grobowy otoczony był trzema koncentryczny-
mi rzędami z kamieni, każdy z nich łączył się z wejściem do kolejnego z pomieszczeń. 
Być może miały one za zadanie wzmocnić ściany grobowca, w miejscu gdzie znajdo-
wały się wejścia, lub też pomagały utrzymać napór ziemi znajdującej się powyżej tu-
mulusu (Papadimitriou 2001, 103). We wnętrzu grobowca znaleziono pozostałości kil-
ku pochówków. Marinatos (1970D, 356) uważa, że w drugim i trzecim pomieszczeniu 
znajdowało się co najmniej kilka szkieletów złożonych w pozycji skurczonej na boku, 
niestety, kości były kompletnie wymieszane i porozrzucane. Większość kości znalezio-
no w środkowym pomieszczeniu razem z fragmentami naczyń ceramicznych. W tylnym 
pomieszczeniu natrafi ono jedynie na kilka kości, dwa gliniane przęśliki, szesnaście gro-
tów strzał (13 obsydianowych, 2 krzemienne i 1 brązowy) oraz mały brązowy nożyk. 
W przedsionku znajdowała się znaczna liczba przemieszanych kości ludzkich. Groty 
strzał zostały wydatowane na okres środkowohelladzki III i początki okresu wczesno-
mykeńskiego (Marinatos 1970A, 16). Mogłoby to świadczyć o nieco późniejszej dacie 
całego tumulusu II niż tumulusu I. Jednocześnie, znaczna liczba pochówków oraz praw-
dopodobieństwo istnienia kilku faz rozbudowy grobowca mogłyby sugerować stosunko-
wo wczesne powstanie grobowca i długi okres jego użytkowania jako miejsca pochów-
ku rodziny bądź klanu.

Tumulus III był najmniejszym i najgorzej zachowanym z czterech tumulusów we 
Vranie (ryc. 16). Jego średnica wynosiła około 7,2 metra. Mimo iż zachowała się tylko 
niewielka część płaszcza tumulusu oraz podtrzymującego go peribolosu, wydaje się, 
że jego konstrukcja nie odbiegała zasadniczo od pozostałych. Marinatos (1970C, 163) 
wzmiankował trzy groby jamowe pod nasypem tumulusu III. Jak słusznie jednak za-
uważa Papadimitriou (2001, 104), z opublikowanego planu wynika, iż jeden, a może 
nawet dwa groby były typu skrzynkowego lub komorowego. Położony na linii północ-
ny wschód – południowy zachód, centralny pochówek składał się z komory grobowej 
i prowadzącego do niej przedsionka lub dromosu. Tumulus III powstał prawdopodobnie 
wcześniej niż tumulus II, ewentualnie w okresie pierwszej fazy budowy tego drugiego. 
Świadczyć o tym może naruszona konstrukcja tumulusu III, w trakcie budowy zewnętrz-
nego peribolosu tumulusu II, a także sam układ grobowca pod nasypem (Papadimitriou 
2001, 104).

Tumulus IV położony był około 80 metrów na wschód od pozostałych trzech (ryc. 
17). Budową swą oraz średnicą, wynoszącą około 15 metrów, przypominał tumulusy 
I i II. Pod nasypem znajdowały się trzy groby komorowe, z których największym był 
centralnie położony grób wielokomorowy. Centralny kompleks grobowy położony był 
na linii północ – południe, wejście znajdowało się od strony północnej. Grobowiec, 
którego plan zbliżony był do trapezu, składał się z trzech pomieszczeń – niewielkie-
go dromosu i dwóch, leżących jedna za drugą, komór grobowych. Wejścia do dwóch 
wewnętrznych pomieszczeń uformowane były pomiędzy dwoma niewielkimi antami, 
w jednym z nich znajdował się kamienny próg. Jako zamknięcia służyły duże kamienne 
płyty. Pojedynczy szereg kamieni okrążał dwa wewnętrzne pomieszczenia, podobnie 
jak w tumulusie II. Podłoga grobowca była ziemna. Grobowiec przykryty był płaskimi 
płytami kamiennymi. Wymiary poszczególnych pomieszczeń grobowca: komora połu-
dniowa – długość 1,5 metra, szerokość 1,1 metra, wysokość 0,7 metra, komora central-
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Ryc. 17. Maraton-Vrana. Plan i profi l tumulusu IV. Wg Pelon 1976, Pl. XXV

Abb. 17. Maraton-Vrana. Plan und Profi l des Tumulus IV. Nach Pelon 1976, Pl. XXV
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na – długość 1,6 metra, szerokość 1 metr, wysokość 0,8 metra, przedsionek – długość 
1 metr, szerokość 0,9 metra, wysokość 0,8 metra. Ściany grobowca zbudowane były, 
jak w poprzednich przykładach, jako warstwy niewielkich kamiennych płyt. W tym 
przypadku ściany były jednak znacznie cieńsze, gdyż składały się tylko z jednego rzędu 
warstw, a nie – jak w poprzednich tumulusach – z dwóch. W grobowcu znaleziono spo-
ro kości ludzkich, przede wszystkim w pomieszczeniu centralnym i południowym. Ko-
ści były bardzo przemieszane, choć w kilku przypadkach udało się ustalić, że zmarłych 
chowano w pozycji skurczonej na boku. Oprócz pozostałości szkieletów w trakcie badań 
znaleziono gliniane przęśliki, kilka przedmiotów brązowych, koraliki z półszlachetnych 
kamieni i serię mykeńskich naczyń, datowanych na okres późnohelladzki III A1–B1 
(Papadimitriou 2001, 105).

Pomiędzy dwoma szczytami wzniesienia Velatouri w Torikos znajduje się środko-
wohelladzki tumulus, w który w okresie mykeńskim wbudowano grobowiec tolosowy. 
Jego średnica wynosiła około 17,5 metra, a wysokość sięgała 2 metrów. Nasyp składał 
się z ziemi oraz przykrywającego ją płaszcza kamiennego i podtrzymywany był przez 
kamienny peribolos. Peribolos od strony północnej był znacznie wyższy niż w pozo-
stałej części. Nie wiadomo, czy było to celowe działanie, czy też świadectwo stanu 
zachowania. Niewysoka, prostokątna, kamienna platforma o wymiarach 2 x 1,8 metra 
i wysokości około 0,3 metra znajdowała się tuż przy peribolosie, od strony północnej. 
Jej funkcja pozostaje niewyjaśniona, mimo że badający tumulus uznali ją za miejsce 
kultu (Servais, Servais-Soyez 1984, 64), a Kilian-Dirlmeier (1997, 88) za ołtarz. Pod na-
sypem znajdowało się jedno z najciekawszych architektonicznych założeń grobowych 
środkowej epoki brązu. Najważniejszą jego częścią było pomieszczenie przypominają-
ce swym planem megaron. Pomieszczenie miało długość 7,8 metra, szerokość 5,8 me-
tra i wysokość około 0,75 metra. Nie wiadomo, czy struktura ta była czymś przykryta 
od góry, choć przypuszcza się, że mogła być przykryta dachem z drewnianych bali 
(Papadimitriou 2001, 92). Pod ziemną podłogą znajdował się duży grób szybowy. Jego 
ściany wyłożone były postawionymi pionowo płytami kamiennymi. Jako przykrycie 
służyła pojedyncza, duża płyta kamienna, której pozostałości znaleziono na dnie szybu. 
Obserwacje stratygrafi czne poczynione w trakcie badań nie pozostawiają wątpliwości, 
że zarówno prostokątna struktura naziemna, jak i znajdujący się pod nią grób szybowy 
powstały jednocześnie, tworząc spójny kompleks (Servais, Servais-Soyez 1984, 64). 
Zarówno peribolos otaczający nasyp, jak i znajdująca się pod nim prostokątna struk-
tura zbudowane były z niewielkich kamiennych płyt ułożonych w mniej lub bardziej 
regularnych warstwach. W obu przypadkach zewnętrzne lica murów zostały starannie 
opracowane. W podobny sposób zbudowana była kamienna platforma przylegająca do 
peribolosu. Zarówno grób szybowy, jak i znajdujące się nad nim pomieszczenie nie 
dostarczyły żadnych znalezisk. Jedynie u wejścia do prostokątnego pomieszczenia na-
trafi ono na nieliczne kości, fragmenty kamiennych i glinianych naczyń. Znaleziska te 
pozwoliły ustalić, że grobowiec był w użyciu pod koniec okresu środkowohelladzkie-
go (Papadimitriou 2001, 92). Nie wiemy natomiast, czy grobowiec ten wykorzystano 
jedynie do złożenia pojedynczego pochówku, czy też – wzorem innych środkowohel-
ladzkich tumulusów – składano w nim większą liczbę zmarłych. Do tej pierwszej opinii 
przychylają się badający tumulus (Servias, Servias-Soyez 1984, 62–63). Za drugą opcją 
opowiada się między innymi Papadimitriou (2001, 92–93), który równocześnie zauwa-
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ża, że w takim przypadku kamienna struktura, pod którą znajdował się grób szybowy, 
nie była niczym przykrywana.

W trakcie badań prowadzonych w roku 1899 na południowym zboczu Akropolu 
w Atenach natrafi ono na niewielki, formą zbliżony do owalu, tumulus o średnicy około 
3 metrów i wysokości dochodzącej do 1 metra (Skias 1902, 123–130). Tumulus składał 
się z dwóch warstw – dolnej, w której znajdowały się dwa pochówki, i górnej, w której 
były cztery groby. Ponad każdym z tych poziomów znajdowały się warstwy składające się 
z popiołu, resztek przepalonego drewna i kości. Na podstawie znalezionych fragmentów 
ceramiki Immerwahr (1971, 52–53) datuje ten tumulus na okres środkowohelladzki.

Kolejny attycki tumulus ze środkowego okresu brązu położony był w wiosce Kotro-
ni, antycznej Afi dnie (ryc. 18). Badany był w roku 1894 przez Wide’a (Wide 1896, 388–
–402; Tsountas-Manat 1897, 385–386). Niestety, nie zachował się w całości. Zniszcze-
niu uległy jego części: zachodnia i południowa. Mimo to udało się zrekonstruować jego 
średnicę, która w przybliżeniu wynosiła 13 metrów. Tumulus otoczony był niewielkim 
peribolosem złożonym z pojedynczego rzędu kamieni, którego fragmenty zachowały się 
w części północno-wschodniej. Pod nasypem znaleziono trzynaście pochówków róż-
nych typów. Najliczniej reprezentowane były pochówki w pitosach (6 sztuk), ułożo-
nych horyzontalnie, wylewami na zewnątrz tumulusu. Ponadto natrafi ono na pochówki 
w grobach skrzynkowych (2) i jamowych (5). Całość datowana jest na okres środkowo-
helladzki (Pelon 1976, 82).

Najciekawszy był grób jamowy nr I, składający się z dwóch pomieszczeń, górnego 
i dolnego. Dolna komora, której podłoga wyłożona została żwirem, otoczona była od 
góry owalem o wymiarach 1,9 na 1,5 metra, zbudowanym z niewielkich kamieni. Na 
nich oparta była duża kamienna płyta zamykająca wejście do komory. Górne pomiesz-
czenie pełniące zapewne rolę szybu wejściowego miało wymiary 1,5 x 0,95 metra i wy-
sokość sięgającą 0,5 metra. Od góry szyb przykryty był warstwą niewielkich kamieni, 
opartych na dwóch kamiennych płytach.

Skrzynkowy grób nr II zbudowany został z dużych, kamiennych płyt, podłogę miał 
wyłożoną żwirem. Jego wymiary to: długość 2,2 metra, szerokość 1,3 metra, wysokość 
nieznacznie przekraczajaca 1 metr. Niestety, szkielet zmarłego się nie zachował.

Na północ od wioski Drachmani, leżącej po wschodniej stronie Równiny Fokijskiej, 
u stóp niewysokiego wzgórza znajdował się tumulus zawierający pochówek kobiety. 
Tumulus miał mniej więcej 4 metry średnicy, a jego niewielka wysokość nie jest dokład-
nie znana. Pozycja zmarłej, pochowanej w tumulusie, zaznaczona była przez usypany 
ponad nią kopiec kamieni. Szkielet kobiety leżał w pozycji skurczonej na boku. Obok 
znajdowała się niewielka jama wypełniona popiołem z przepalonymi ziarnami zboża 
– prawdopodobnie pozostałości ofi ary złożonej zmarłej. Pośród darów grobowych, zna-
lezionych w tumulusie, było siedem naczyń glinianych, między innymi czarny, minyj-
ski kantaros. Obok szkieletu znaleziono także brązowy nóż z rękojeścią z kości wołu, 
dwa złote kolczyki i dwie, również złote, bransolety. Na szczycie tumulusu, tuż pod 
powierzchnią ziemi znaleziono naczynie z geometryczną dekoracją. Badający tumulus 
w roku 1905 Sotiriades (1906a, 402–404; 1906b, 142–144) datował go na okres wczes-
nohelladzki (Sotiriades 1910, 165–166). Jednak zdecydowana większość badaczy uważa 
go za usypany w okresie środkowohelladzkim (Hammond 1972, 260; Dickinson 1977, 
97–98; Sakkelariou 1980, 93; Forsén 1992, 151).
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Oprócz nekropoli R, datowanej na okres wczesnohelladzki, na stanowisku w Leukas 
znajdowały się tumulusy, które datowane są na okres środkowohelladzki. Do nich na-
leży między innymi duży tumulus F, usytuowany w niewielkiej odległości od nekro-
poli R. Była to struktura zbliżona planem do prostokąta o wymiarach 9,2 na 4,7 metra. 
Ściany jej wykonane zostały z płyt ortostatowych, przykryta zaś była trzema, czterema 
płytami kamiennymi. Z jednej strony znajdował się niewielki aneks o podobnej budo-
wie. Wewnątrz odkryto szkielety zmarłych, złożone w grobach skrzynkowych zbudo-
wanych z kamiennych płyt, z wyjątkiem jednego w aneksie, którego ściany zbudowane 
były z nieregularnych kamieni. Całość przypomina tumulus II we Vranie i właśnie na tej 
podstawie datowana jest na okres środkowohelladzki (Hammond, 1974, 138).

Ryc. 18. Afi dna. Plan tumulusu. Wg Pelon 1976, Pl. XXI, 1

Abb. 18. Afi dna. Plan des Tumulus. Nach Pelon 1976, Pl. XXI, 1
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Na okres środkowohelladzki datowany jest także tumulus S, otoczony peribolosem 
i wzniesiony nad licznymi grobami skrzynkowymi (Müller 1989, 39). Peribolos miał 
formę kamiennego murku o średnicy 12,1 metra i wysokości nieprzekraczającej 1 me-
tra (ryc. 19). W jego obrębie znajdowało się jedenaście grobów skrzynkowych zbu-
dowanych z kamiennych płyt i dwa groby jamowe. Groby znajdowały się na różnych 
głębokościach. Najwcześniejszym grobem był pochówek S8, usytuowany pod pozio-
mem gruntu, w samym centrum tumulusu. Ponad nim znajdowało się miejsce krema-
cji. W grobie złożony był mężczyzna wraz z bogatym wyposażeniem, w którego skład 
wchodziło wiele przedmiotów brązowych.

Również na nekropoli w Verginie (Macedonia) sygnalizowano pozostałości tumulu-
sów datowanych na okres środkowohelladzki. W tumulusie Z, którego wysokość sięgała 
2 metrów, a średnica wynosiła około 15 metrów, otoczonym kamiennym peribolosem 
z nieobrobionych kamieni, natrafi ono na ceramikę minyjską datowaną na okres środko-
wohelladzki. Centrum tumulusu zostało naruszone w okresie hellenistycznym, jednak 
wydaje się, że czas jego usypania powinno się datować na środkowy okres brązu (An-
dronikos 1953, 146). 

Ryc. 19. Leukas. Plan tumulusu S. Wg Pelon 1976, Pl. XXXII

Abb. 19. Leukas. Plan des Tumulus S. Nach Pelon 1976, Pl. XXXII
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W innych tumulusach Andronikos (1952, 219) zauważył, że ich najwcześniejsze po-
chówki umieszczone są w grobach szybowych pod powierzchnią gruntu. Część z nich 
wypełniona była jedynie czystą czarną ziemią, ich ściany wzmocnione zostały kamienia-
mi, a niektóre miały dachy wykonane z drewna i gałęzi. Tumulus A, właśnie z tego typu 
grobami, miał około 20 metrów średnicy.

3. W okresie wczesnomykeńskim kontynuowano zwyczaj chowania zmarłych pod nasy-
pami tumulusów, choć, bez wątpienia, stał się on znacznie mniej popularny. Tradycja ta 
przetrwała na Równinie Maratońskiej, gdzie tumulusy we Vranie zawierały groby dato-
wane od okresu środkowohelladzkiego do późnohelladzkiego IIIA2 (Marinatos 1970a, 
5–11). Tumulusy na południowo-zachodnim Peloponezie, w Kissos (Marinatos 1966, 
121–128), Samikon (Yalouris 1965, 6–40) i Makrysii (Themelis 1968b, 284–288) tak-
że usypane zostały w okresie środkowohelladzkim, a użytkowane były przynajmniej do 
okresu późnohelladzkiego II. Podobnie było w przypadku tumulusu w Oikopedzie na 
Kefallenii, kryjącego groby datowane na okres późnohelladzki II–III (Marinatos 1932, 
10–14). Wreszcie wspomnieć należy, datowany na okres późnohelladzki III, tumulus 
w Orchomenos (Sotiriadis 1905, 129–132), tumulus w Marmarze (Dakoronia 1987), czy 
też tumulusy w achajskiej wiosce Portes (Moschos 2000, 9–31).

Wznoszenie tumulusów stało się wtedy zapewne jeszcze bardziej wyraźnym nawią-
zaniem do przeszłości i mogło się stać atrakcyjnym propagandowo zwyczajem dla nowo 
powstałych rodów czy dynastii. Zwyczaj ten mógł być też wykorzystywany w jakiejś 
formie kultu zmarłych, jak prawdopodobnie w Mykenach.

Większość tumulusów epoki brązu nie jest precyzyjnie datowana z powodu braku 
lub niepełnej publikacji. Bez wątpienia jednak liczba tumulusów późnohelladzkich jest 
znacznie mniejsza niż ich poprzedników z okresu środkowohelladzkiego. 

Müller uważa (1989, 27–28), że istniały różnice w traktowaniu zmarłych pod tumu-
lusami pomiędzy okresami środkowo- a późnohelladzkim. Podczas gdy we wcześniej-
szym okresie jedynie część grobów zawierała pojedynczy szkielet w pozycji skurczonej 
na boku, w późniejszym okresie inhumacja staje się coraz powszechniejsza, a zmarłych 
zaczęto kłaść w pozycji wyprostowanej na plecach. Wydaje się jednak, że układ szkiele-
tów nie powinien być brany jako wyznacznik chronologiczny. Szkielety w pozycji skur-
czonej na boku obecne były w tumulusie 1 w Samikon, w tumulusie w Kissos i w więk-
szości grobów w Marmara. Szkielety wyprostowane spotkać można w tumulusie A 
w Samikon i w Makrysii. Nie można natomiast zaprzeczyć, że rozprzestrzenia się zwy-
czaj składania wielu zmarłych w jednym grobie. I tak w jednym z grobów tumulusu 2 
w Samikon były dwa szkielety, inny traktowany był nawet jako ossuarium. Kości wielu 
zmarłych znaleziono również w jednym z grobów pod tumulusem w Kissos.

W Mesenii tumulusy datowane na okres mykeński zostały odkryte w Koukounara, 
Chandrinou i Chorze.

Tumulus na stanowisku Stenosia (Londariti) znajdował się około dwóch kilometrów na 
zachód od wioski Koukounara. Otoczony był niskim, okrągłym, kamiennym peribolosem 
o średnicy około 3,6 metra, posiadającym szerokie na 1 metr wejście od strony południo-
wej. W jego obrębie nie znaleziono grobów, a jedynie ślady wskazujące na to, że zmarli 
składani byli na podłodze i przykrywani warstwą ziemi oraz niewielkimi kamiennymi pły-
tami. W sumie natrafi ono na siedemnaście pochówków. Bardzo skromne wyposażenie 
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grobowe złożone było w jednym miejscu. Znalezione fragmenty naczyń glinianych dato-
wane są na okres późnohelladzki IIIC (McDonald, Hope Simpson 1969, 150). 

Niewiele można powiedzieć o pozostałych dwóch nasypach. Tumulus w Chorze miał 
średnicę 27 metrów i wysokość sięgającą 7 metrów. Być może przykrywał grób toloso-
wy datowany na okres późnohelladzki (McDonald, Hope Simpson 1961, 240). W Chan-
drinou na stanowisku Koube, w trakcie badań powierzchniowych natrafi ono na tumulus 
datowany na okres późnohelladzki IIIC (McDonald, Hope Simpson 1961, 245).

Trzy tumulusy w Marmara były usypane na skalnym podłożu, miały 10–13 metrów 
średnicy i prawdopodobnie ograniczone były przez kamienne peribolosy, czego ślady 
znaleziono przy tumulusie B. Groby skrzynkowe 8–13 zbudowane były z nieregular-
nych kamieni. W przypadku tumulusów A i G groby były ułożone wzdłuż zewnętrz-
nych krawędzi tumulusów. Tumulus w Oikopedzie na Kefallenii był tak zniszczony, że 
właściwie nie nadaje się do jakiejkolwiek interpretacji. Tumulus w Chanii, w pobliżu 
Myken, badany w roku 1984 (Catling 1985, 21), reprezentuje nową tradycję zaznaczoną 
przede wszystkim przez pochówek ciałopalny w urnie (Dickinson 1994, 231).

Dla okresu późnohelladzkiego znane są na obszarze Achai jedynie cztery tumulusy, 
jeden w miejscowości Chalandritsa (stanowisko Agrapidia) i trzy na stanowisku w wio-
sce Portes.

W pobliżu wioski Chalandritsa, w miejscu zwanym Agriapidia, zlokalizowano tumu-
lus otoczony peribolosem z kamiennych płyt (Kyparissis 1930, 85–87). Pod nasypem znaj-
dowało się kilka bardzo zniszczonych grobów skrzynkowych, zbudowanych, podobnie jak 
peribolos, z kamiennych płyt. Groby były prostokątne w planie, miały długość 2,7 metra 
i szerokość wahającą się pomiędzy 1,15 a 1,4 metra. W jednym z grobów odkryto kości, 
gliniane przęśliki i cztery, lepione ręcznie, naczynia gliniane. Na podstawie tych znalezisk 
tumulus datowany jest na okres późnohelladzki I–II (Papadopoulos 1979, 59).

W Portes, niewielkiej wiosce położonej w południowo-zachodniej Achai, w pobliżu 
granicy z Elidą, znajduje się nekropola z epoki brązu, zajmująca niewysokie wzgórze, 
około 1500 metrów na wschód od wioski. Na jednym ze szczytowych tarasów wzgórza 
znajdowały się trzy tumulusy (A, B, C). Tumulusy na stanowisku Portes datowane są na 
okres wczesno- i środkowomykeński (Moschos 2000, 10).

Tumulus A usypany był w centralnej partii wzniesienia. Jego nasyp tworzyła, mają-
ca około 0,4 metra miąższości, warstwa ciemnobrązowej ziemi zmieszanej ze żwirem, 
podtrzymywana przez peribolos mający formę trzech koncentrycznych okręgów, wyko-
nanych ze średniej wielkości kamieni. Pod nasypem natrafi ono na pięć grobów. W pół-
nocnej części znajdowały się trzy wykute w skalnym podłożu groby komorowe (A1, A2, 
A3), niestety, kompletnie ograbione jeszcze w starożytności. W całości zachowała się 
architektura grobu A1. Była to zbudowana na planie prostokąta komora grobowa z pła-
skim dachem, który tworzyły trzy duże, kamienne płyty. Jeden z krótszych boków służył 
jako stomion. Do konstrukcji grobowca wykorzystane były niewielkie płyty kamienne, 
ułożone w horyzontalnych rzędach. Wewnątrz grobu znaleziono jedynie niewielki brą-
zowy pierścień. Groby A2 i A3 były częściowo zniszczone. Architektonicznie zbliżone 
były do grobu A1, lecz podstawową różnicę stanowiło to, że ich krótsze boki tworzyły 
wejścia fl ankowane kamiennymi fi larami i zamknięte były rodzajem kamiennej ściany. 
Prawdopodobnie groby te przykryte zostały w podobny sposób jak grób A1, mimo iż nie 
zachowały się żadne kamienne płyty, które mogły je kiedyś przykrywać.
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We wschodniej części tumulusu znaleziono pozostałości zniszczonego grobu skrzyn-
kowego (A4). Zbudowany był z ustawionych pionowo płyt kamiennych, podłogę two-
rzyła pojedyncza, ułożona horyzontalnie, płyta kamienna. Wewnątrz natrafi ono na nie-
liczne pozostałości pochówku. Prócz niewielkiej liczby kości znaleziono mały złoty 
listek i steatytową pieczęć datowaną na okres późnohelladzki IIIA2–B (Moschos 2000, 
13). Podobny, prawie kompletnie zniszczony grób skrzynkowy (A5) znaleziono w po-
łudniowej części tumulusu. Groby skrzynkowe powstały w ciągu okresu późnomykeń-
skiego. Kilka artefaktów znaleziono w trakcie badań nasypu. Wśród nich były między 
innymi fragmenty kubków typu Vaphio, datowanych na okres późnohelladzki IIA, oraz 
fragment stamnosu, datowanego na okres późnohelladzki I (Moschos 2000, 13–14).

Tumulus B położony był w północnej części plateau. Jego nasyp podtrzymywany 
był przez starannie zbudowany kamienny peribolos, wysoki na 1,3 metra. Peribolos 
składał się z niewielkich kamieni, ułożonych w poziome warstwy, o grubości około 
0,4 metra. Pod wschodnią częścią nasypu znajdowały się trzy ograbione w starożytności 
groby skrzynkowe (B1, B2, B3). Jeden z nich częściowo naruszał peribolos od strony 
wschodniej. Jego dłuższe ściany zbudowane były z dużych, pionowo ustawionych płyt 
kamiennych. Jedną z krótszych ścian tworzył mur peribolosu, druga zbudowana była 
z kilku warstw niewielkich kamieni. Grób przykryty był dużymi płytami kamiennymi, 
z których część znaleziono w pobliżu grobu. Wewnątrz natrafi ono jedynie na kilka ludz-
kich kości. Z grobu B2 zachowało się tylko kilka płyt kamiennych. W pobliżu znale-
ziono fragmenty naczyń datowanych na okres późnohelladzki I–IIA i IIIA (Moschos 
2000, 14). Być może naczynia te pochodziły z grobu B2. Grób B3 zachował się w nieco 
lepszym stanie. Zbudowany był z dwóch rzędów niewielkich płyt kamiennych, ustawio-
nych pionowo, pomiędzy którymi znajdowały się poziome warstwy małych kamieni. 
Dach wykonany był z dużych, płaskich płyt kamiennych. Wewnątrz grobu oraz tuż obok 
niego znaleziono dwa małe dzbanki, datowane na okres późnohelladzki IIIA (Moschos 
2000, 14). Groby te, jak sądzi odkrywca tumulusu, nie należą do okresu, w którym został 
on usypany a jedynie były w niego wkopane. Czasu powstania tumulusu jeszcze precy-
zyjnie nie określono.

Tumulus C położony był we wschodniej części plateau. Jedynym śladem potwier-
dzającym istnienie nasypu ziemnego są fragmenty, zbudowanego z kamiennych płyt, 
peribolosu, służącego niegdyś do jego podtrzymywania. W obrębie peribolosu natrafi o-
no na trzy, prostokątne w planie, groby komorowe (C1, C2, C3). Wszystkie były moc-
no zniszczone. Potężny grób komorowy C1 znajdował się w centrum tumulusu. Jego 
komora grobowa miała długość 8 metrów, przy szerokości sięgającej 1,6 metra. Przy 
jej budowie naruszono częściowo groby C2 i C3. Stąd też wiadomo, że grób ten jest naj-
młodszy z całej trójki. Ściany grobu C1 zbudowane były z niewielkich płyt kamiennych, 
ułożonych w poziome warstwy. Od frontu znajdował się niewielki stomion z pilastrami 
po bokach. Nie znaleziono płyt, które kiedyś tworzyły dach grobowca. Wewnątrz było 
jedynie kilka porozrzucanych kości ludzkich. Oprócz tego natrafi ono na dwa dzban-
ki, miseczkę na wysokiej stopce, sześć małych kubków z uchwytem, sześć kantarosów, 
dwa gliniane przęśliki i brązowy nóż. Całość datowana jest na okres późnohelladzki 
IA–II (Moschos 2000, 15). Grób C2 był położony na wschód od grobu C1. Niewie-
le się jednak z niego zachowało. Ocalała jedynie dolna część jednej z dłuższych ścian, 
zbudowanej z płaskich kamieni, ułożonych w poziome rzędy, oraz fragment stomionu. 
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W obrębie grobu natrafi ono na nieliczne kości ludzkie, pięć kubków z uchwytem, jeden 
kubek o wydłużonych ściankach, amforiskos i gliniany przęślik. Całość datowana jest 
na okres późnohelladzki IA (Moschos 2000, 16). Grób C3 położony był na północ od 
grobu C1. Jego konstrukcja przypominała grób C1, a w jego wnętrzu nie znaleziono 
żadnych śladów pochówku.

Niewielki tumulus znajdował się na południe od Orchomenos w Beocji (Sotiria-
des 1903, 41; 1904, 35–39; 1905, 129–132; 1907, 108–109). Tumulus w Orchomenos 
składał się z dwóch części: warstwy ziemi grubej na około 5 metrów i stożkowatego, 
kamiennego jądra o średnicy 6 metrów i wysokości 2 metrów. Wewnętrzna część, 
z kamieni o różnej wielkości, otoczona była peribolosem wykonanym z dużych bloków 
kamiennych. Pojedynczy pochówek leżał bezpośrednio na warstwie ziemi, w centrum 
tumulusu. Zmarły ułożony był w pozycji skurczonej na boku. W pobliżu natrafi ono na 
pozostałości stypy pogrzebowej, na które składały się fragmenty przepalonego drewna 
i kości zwierząt. Znalezione w nasypie fragmenty ceramiki pozwalają datować tumulus 
na okres późnohelladzki III (Pelon 1976, 85).

Tumulusy w Epirze i zachodniej Tesalii zawierają przede wszystkim pochówki 
w grobach skrzynkowych, w Mesopotamos znaleziono dziecięcy pochówek w pitosie, 
a w Eksalofos natrafi ono ponadto na resztki stosu pogrzebowego.

W obrębie ufortyfi kowanego akropolu, na stanowisku w Efyrze odkryto trzy tumu-
lusy (A, B, C), niestety, bardzo zniszczone. Sądząc po zachowanych fragmentach, ota-
czające je peribolosy były owalne, ich szerokość wahała się pomiędzy 1 a 1,5 metra, 
a zachowana wysokość sięgała 0,3 metra. Peribolos tumulusu B miał około 9 metrów 
średnicy, zaś peribolosy tumulusów A i C miały średnice około 13,5 metra. Zbudowane 
były z nieobrobionych płyt kamiennych, a otoczony przez nie obszar wypełniony był 
czarno-czerwoną ziemią i nieregularnymi kamieniami.

Tumulus A zawierał trzy pochówki osób dorosłych i trochę starannie zebranych ludz-
kich kości, prawdopodobnie z czterech pierwotnych pochówków, złożonych w skalnym 
zagłębieniu. Z trzech pochówków znalezionych in situ, dwa leżały jeden nad drugim, w po-
zycji wyprostowanej na plecach. Wokół natrafi ono na liczne dary grobowe, wśród których 
były między innymi: ręcznie lepiona lokalna ceramika, gliniane i steatytowe koraliki czy 
też fragmenty brązowych szpil. Wszystkie obiekty datowane są na okres późnohelladzki 
IIIC (Papadopoulos 1987, 140). Trzeci pochówek złożony był w nieregularnej, naturalnej 
szczelinie skalnej, której podłoga wyłożona była niewielkimi otoczakami. Szkielet był 
ułożony w pozycji skurczonej na boku, z rękami przy twarzy, zaś czaszka zmiażdżona 
przez położoną na niej kamienną płytę. W grobie nie natrafi ono na żadne wyposażenie.

Pod tumulusem B, prawie dokładnie w jego centrum, w skalnej wnęce znajdował się 
szkielet dorosłej osoby w pozycji wyprostowanej na plecach. Niestety, nie znaleziono 
w tym tumulusie żadnego wyposażenia, stąd też trudno go dokładnie datować.

Najciekawsze znaleziska pochodzą z tumulusu C. Krył on w sobie dwa groby skrzyn-
kowe. Pierwszy z nich był niewielkich rozmiarów, miał długość 0,52 metra, szerokość 
0,19 metra i głębokość 0,21 metra. Zbudowany z czterech pionowo ustawionych ka-
miennych płyt, przykryty był zapewne taką samą płytą, która jednak nie została odnale-
ziona. Wewnątrz znaleziono szkielet dziecka bez wyposażenia.

Drugi z grobów był już znacznie większych rozmiarów. Jego długość wynosiła 
2,05 metra, szerokość 0,95 metra, a głębokość 0,41 metra. Do budowy ścian zostały 
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użyte niewielkie płyty kamienne, zachowały się także dwie płyty tworzące kiedyś przy-
krycie grobu. Wewnątrz znaleziono szkielet osoby dorosłej w pozycji wyprostowanej 
na plecach, a pod nim natrafi ono dodatkowo na czaszki i kości pochodzące z trzynastu 
wcześniejszych pochówków. Prócz kości, pod szkieletem odkryto także niewielką licz-
bę lokalnej, lepionej ręcznie ceramiki, jak i importowanej ceramiki mykeńskiej, a także 
paciorki ze szkła i bursztynu, gliniane i steatytowe koraliki oraz jedno brązowe kółko. 
Grób ten można zinterpretować jako jednoczesne miejsce pochówku i ossuarium dla 
pochowanych w nim wcześniej zmarłych. W pobliżu znajdowały się dwa dodatkowe 
pochówki, jeden osoby dorosłej i jeden dziecka. W odległości około jednego metra na 
wschód natrafi ono ponadto na pochówek kobiety w lekko skurczonej pozycji, obejmu-
jącej małe dziecko i towarzyszące mu dwa rozbite, ręcznie lepione, lokalne naczynia 
ceramiczne. Na podstawie wyposażenia tumulus C datowany jest na okres środkowohel-
ladzki IIIA–C (Papadopoulos 1987, 140).

W latach 1979–1981 badano, znajdujące się na północnym zboczu góry Pogoni, dwa 
tumulusy (A, B) w Pogoni. Tumulus A otoczony był kamiennym peribolosem o średnicy 
12 metrów i wysokości 1 metra, zaś tumulus B peribolosem o średnicy 8 metrów i wy-
sokości 0,5 metra. Pod tumulusem A znajdowało się trzydzieści grobów skrzynkowych, 
podczas gdy pod tumulusem B jedynie pięć. Groby zbudowane były z kamiennych płyt 
wapiennych. Większość z nich została wcześniej, niestety, ograbiona. W raportach braku-
je także informacji o ich wymiarach i obrządku pogrzebowym. Prawdopodobnie zmarli le-
żeli na plecach w pozycji wyprostowanej, a ich wyposażenie było raczej skromne (ręcznie 
lepiona lokalna ceramika, kościane szpile, brązowe i żelazne ozdoby). To ubogie wyposa-
żenie pozwoliło jednak datować tumulus A na okres od końca epoki brązu aż po IV wiek 
p.n.e., zaś tumulus B – na XI wiek p.n.e. (Papadopoulos, 1987, 141).

Kolejny z tumulusów znajdował się w wiosce Eksalofos, w pobliżu gór Kerketion, 
na granicy pomiędzy Tesalią a Epirem. W dwóch znajdujących się pod nim grobach 
znaleziono naczynia gliniane i metalową broń, typową dla zachodnich rejonów Grecji 
i wysp jońskich. Całość datowano na okres późnohelladzki IIIC (Müller 1989, 38).

W okresie późnohelladzkim na lądzie greckim pojawił się nowy zwyczaj chowania 
zmarłych – w grobowcach tolosowych. W Routsi i Torikos grobowce tolosowe wybu-
dowane zostały tuż obok wcześniejszych środkowohelladzkich tumulusów, a w Voido-
koilii i Samikon tolosy wbudowano we wcześniejsze tumulusy. Bez wątpienia, działanie 
takie musiało mieć jakiś wymiar symboliczny, swego rodzaju nawiązanie do przeszło-
ści. Pisząc o nawiązywaniu do przeszłości, należy również przywołać wspomniane wy-
żej mykeńskie groby szybowe, wkopane w tumulus wzniesiony nad Domem Dachówek 
w Lernie.

Czy groby tolosowe były w rzeczywistości kamiennymi odpowiednikami tumulu-
sów? (Dickinson 1983, 64). Jest to kusząca hipoteza. Jednak konstrukcja tumulusu nie 
wymagała takich umiejętności architektoniczno-budowlanych, jak chociażby najprost-
sza konstrukcja grobowca tolosowego. Jednocześnie nie można wykluczyć założenia, 
że tumulusy pełniły ważną rolę w ewolucji grobów tolosowych. Jedne z pierwszych 
grobowców tolosowych pojawiły się przecież w Mesenii, gdzie w okresie środkowohel-
ladzkim bardzo popularnym typem pochówku były groby pod tumulusami.

Jeszcze pod koniec XIX i na początku XX wieku dominował pogląd, iż tumulusy 
w żaden sposób nie powinny być łączone z grobami tolosowymi (Belger 1887, 7; Ze-
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hetmaier 1907, 125). Dopiero w latach trzydziestych ubiegłego stulecia zaczęto zwracać 
uwagę na fakt, iż tolosy mykeńskie były bardzo mocno powiązane ze środkowohelladz-
kimi i późniejszymi tumulusami (Valmin 1932). Wiemy obecnie, że większość tolosów 
była przykryta od góry nasypem ziemnym, co okazało się niczym innym jak tumulusem. 
Wiemy także, że znaczna część tolosów powstała w miejscu, gdzie wcześniej znajdowa-
ły się tumulusy z okresu środkowohelladzkiego.

Odkąd niewielkie tolosy, relatywnie wczesnej daty, wpuszczone w tumulusy, zostały 
odkryte w Mesenii, opinia, że groby tolosowe na lądzie greckim rozwinęły się niezależ-
nie, zyskała szeroką akceptację. Jako że tolosy pojawiły się po raz pierwszy na obsza-
rze, gdzie tumulusy były bardzo popularne, co więcej, niektóre z nich były wbudowane 
w istniejące nasypy, jak w Voidokoilii – gdzie tolos z okresu późnohelladzkiego I wbu-
dowany został w tumulus z okresu środkowohelladzkiego – opinia ta zmieniła się w po-
gląd, iż groby tolosowe są nierozerwalnie powiązane z tumulusami, będąc w pewnym 
sensie kamiennymi odpowiednikami tumulusów (Dickinson 1983, 64). Obydwie formy, 
tolos i tumulus, łączą się poprzez wspólny, okrągły plan i zwyczaj umieszczania w nich 
pochówków w pitosach. Teoria ta wydaje się słuszna i trudno się jej przeciwstawić. Ale 
jednocześnie należy wskazać na fakt, iż tolos jest niejako „wtrąceniem” w tumulus, a nie 
jego zastąpieniem. To nie tumulus, jak chcą niektórzy, uległ „petryfi kacji” (Dickinson 
1983, 64), lecz zmianie uległo jego wnętrze, a dokładnie – centralnie położona komora 
grobowa. To centralna komora grobowa ulegała ewolucji i podlegała zmianom, a nie 
forma tumulusu. Tumulusy znajdowały się zarówno nad grobami pitosowymi, jamowy-
mi, komorowymi, jak i tolosami. Jak słusznie zauważa Hiller (1989, 143), tak naprawdę 
tumulus nigdy nie został zastąpiony przez tolos. Nawet wtedy, kiedy tolosy osiągnęły 
szczyt swego rozwoju architektonicznego, jak na przykład w Skarbcu Atreusa w Myke-
nach, były wieńczone od góry niewielkim tumulusem.

4. Zwyczaj wznoszenia tumulusów nad grobami zmarłych znany był praktycznie 
w Europie przez cały okres epoki brązu (Harding 2000, 84–103). Także i w Grecji już 
od początków epoki brązu jej mieszkańcy chowali swych zmarłych pod ziemnymi na-
sypami. W największym stopniu zwyczaj ten praktykowany był w środkowym okresie 
brązu. Tumulusy z tego okresu miały okrągłą w planie formę, niewielkich rozmiarów. 
W niektórych przypadkach nasypy umacniane były kamieniami, a także budowano wo-
kół nich kamienne krepidomy. Przeważnie sypano je nad pojedynczymi grobami ciało-
palnymi, w których chowano mężczyznę lub kobietę. Zdarzały się jednak nasypy, które 
pełniły rolę grobowców rodzinnych lub poliandronów. W niektórych przypadkach tu-
mulusy pełniły rolę cenotafów, mających upamiętniać poległych w walce wojowników 
poza granicami ojczystej ziemi.

Mimo różnych zawirowań politycznych, migracji i najazdów militarnych w później-
szych okresach, tradycja sypania tumulusów nie tylko nie zanikła, ale jej ranga znacznie 
wzrosła. Pochówki pod tumulusami przysługiwały jedynie bohaterom poległym w walce 
lub jednostkom, które w sposób istotny zasłużyły się lokalnej społeczności. Miejsce po-
chówku stało się symbolem zarówno statusu społecznego zmarłego, jak i świadectwem 
czynów, których dokonał za życia. Tumulus był właśnie jednym z takich wyróżników. 
Wielkie znaczenie odegrały w tym procesie przede wszystkim dzieła Homera, które na 
stałe wprowadziły i utrwaliły wśród Greków tradycję chowania swych bohaterów pod 
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nasypami ziemnymi. Bez wątpienia, Homer – „wznosząc” potężne nasypy ziemne swym 
zmarłym bohaterom – wzorował się na zwyczajach i tradycji, jakie istniały w otaczają-
cym go świecie.

Przez okresy geometryczny, archaiczny i klasyczny Grecy nagradzali zasłużonych 
obywateli pochówkami pod tumulusami. Najwspanialszym przykładem jest tu oczywi-
ście maratoński Soros – potężny tumulus, przykrywający szczątki bohaterskich Ateń-
czyków broniących niepodległości swej ojczyzny przed najazdem Persów. Bez wątpie-
nia, tumulus maratoński stanowił ukoronowanie greckiej tradycji wznoszenia bohaterom 
ziemnych nasypów – tradycji mającej swój początek w epoce brązu.
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Z u s a m m e n f a s s u n g

Die bronzezeitlichen Hügelgräber Griechenlands

Die Tradition, über den Totengräbern einen Erd- oder Steinhügel (lat. Tumulus) aufzuschütten, 
war in der Bronzezeit in fast ganz Europa bekannt. Auch in Griechenland wurden die Toten seit 
dem Beginn der Bronzezeit unter derartigen Hügeln beigesetzt. Das Aufkommen von Hügelgrä-
bern in Mittel- und Südgriechenland in der frühhelladischen Periode wird vornehmlich als Aus-
druck fremder Einwirkungen, von denen Griechenland vom Norden her erfasst wurde, betrachtet. 
Derzeit scheint es jedoch, dass uns keine ausreichenden Anhaltspunkte für die Annahme dieser 
Einfl ussrichtung vorliegen. Ebenso wenige Beweise liegen uns für die Beziehungen der Hügelgrä-
ber des Balkans und Mitteleuropas zu derartigen Bestattungsformen in Griechenland vor.

Die Sitte, über den Totenbestattungen Erdhügel aufzuschütten, verbreitete sich über das grie-
chische Festland in der frühhelladischen Periode. Sie war zwar nicht allgemein verbreitet, doch 
liegen uns derzeit schon Belege dafür vor, die von der Popularität und zugleich von der besonde-
ren Eigenart dieser Sitte ein Zeugnis ablegen. 

Die mittlere Bronzezeit auf dem griechischen Festland war zweifellos die Blütezeit der Tumu-
li. Bekannt sind ca. fünfzig derartige Grabanlagen, vor allem aus dem Peloponnes, doch auch aus 
Attika, Boiotien, Thessalia oder Epirus. Die meisten von ihnen wurden grabungsmäßig erforscht, 
einige sind jedoch nur durch die Geländeprospektionen bekannt.  Bis auf einige wenige Fälle, kann 
nur schwer von ganzen Tumuli-Nekropolen gesprochen werden. Gewöhnlich kommen die Einzel-
-Hügelgräber auf ausgedehnten Flachgräberfeldern vor. Von kleinen Tumuli-Nekropolen kann 
nur im Fall von Leukas, Miraki, Samikon, Routsi oder Maraton (Vrana) gesprochen werden.

Die Hügelaufschüttungen der mittelhelladischen Periode wiesen geringe Ausmaße und einen 
runden Grundriss auf. Sie wurden größtenteils aus der Erde und unbearbeiteten Steinen errichtet, 
gelegentlich zusätzlich mit Steinen befestigt wie auch mit steinernen Krepidomen umgeben. Sie 
wurden gewöhnlich über den Einzelbrandgräbern von Frau oder Mann errichtet. Es kommen al-
lerdings Aufschüttungen vor, die die Funktion von Familiengräbern oder Polyandronen erfüllten. 
In manchen Fällen dienten die Hügelgräber als Kenotaphe, mit denen der außerhalb des Heimat-
landes im Kampf gefallenen Krieger gedacht werden sollte. 

In den meisten Tumuli ist das Grab zentral angeordnet. Es handelt sich dabei zweifellos um 
die Erstbestattung, über der dann der Erdhügel errichtet wurde. Was die Art der Zentralbestattung 
anbelangt, gab es bei den Tumuli der Bronzezeit keine Präferenzen. Bestattet wurde sowohl in 
tönernen Pitoi, Steinkästen als auch in einfachen Gruben oder Kammergräbern. In manchen Tu-
muli sind keine Spuren von zentraler Bestattung vorhanden, doch könnte diese bis heute zerstört 
worden sein. Die meisten Tumuli weisen auch Sekundärbestattungen auf. 

Die Sitte der Beisetzung von Toten unter den Grabhügeln überdauert in der frühmykenischen 
Periode, wird allerdings zweifellos viel weniger verbreitet. Die Errichtung von Grabhügeln knüpft 
damals noch sehr deutlich an die Vergangenheit an und dürfte wohl für die neu entstehenden 
Geschlechter oder Dynastien zu eine unter dem propagandistischen Aspekt attraktiven Sitte ge-
worden, die möglicherweise in einer Form des Totenkultes, wie dies in Mykene wahrscheinlich 
der Fall war, benutzt worden sein könnte.

Beim derzeitigen Forschungsstand ist eine Typologie der bronzezeitlichen Hügelgräber, sei es 
auch eine grundlegende, nur schwer zu erstellen. Der Grund hierfür ist nach wie vor die zu knappe 
Anzahl von Anhaltspunkten. Zu wenige Tumuli sind bislang erforscht worden, und die bereits 
erforschten sind nicht immer umfassend veröffentlicht worden – eine ruhmvolle Ausnahme bildet 
dabei die Tumuli-Nekropole R in Leukas. 

Trotz unterschiedlicher politischer Wirren, der Migrationen und der militärischen Überfälle in 
späterer Zeit klang die Sitte der Aufschüttung von Tumuli nicht aus, im Gegenteil – ihr Rang stieg 
bedeutend an. Die Bestattungen unter den Tumuli standen nur den im Kampf gefallenen Helden 



Tumulusy w Grecji w epoce brązu 453

oder Personen zu, die sich für die lokale Gemeinschaft auf eine besondere Weise verdient hatten. 
Die Grabstätte wurde zum Symbol der gesellschaftlichen Stellung des Beigesetzten wie auch zum 
Sinnbild der zu seiner Lebzeit vollbrachten Taten. Ein Tumulus war eben eines solcher Kennzei-
chen dafür. Große Bedeutung kommen bei diesem Prozess nicht zuletzt auch die Werke Homers, 
die zur Verbreitung und Festigung der Tradition der Beerdigung von Helden unter den Griechen 
geführt hatten. Homer, der für seine verstorbenen Recken die gewaltigen Erdaufschüttungen er-
richten ließ, nahm zweifellos als Beispiel die Sitten und Bräuche der Umwelt von damals.

Über die geometrische, archaische und klassische Periode hinweg belohnten die Griechen 
ihre verdienten Mitbürger mit Bestattungen unter den Tumuli. Das prächtigste Beispiel dafür 
ist selbstverständlich Soros von Marathon – ein gewaltiger Tumulus, unter dem die Gebeine der 
athenischen Helden ruhen, die ihre Heimat vor dem persischen Überfall zu verteidigen suchten. 
Der Tumulus von Marathon bildet zweifellos den Höhepunkt der griechischen Tradition, für die 
gefallenen Helden die Erdaufschüttungen zu errichten, einer Tradition, die in der Bronzezeit ihren 
Anfang nimmt. 




