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Początki późnej epoki brązu w dorzeczach Sanu i Cisy
– chronologia, obraz kulturowy i transkarpackie powiązania

1. Wstęp

Ponad trzydzieści lat temu w artykule poświęconym wczesnej fazie grupy tarnobrze-
skiej, Marek Gedl postawił hipotezę o decydującym wpływie oddziaływań zakarpackich 
na genezę tego ugrupowania (Gedl 1970, 384). Propozycja owa, podjęta następnie przez 
innych autorów (np. Moskwa 1976, 143–144), pozostała do dziś aktualna, pomimo iż 
późniejsze studia i prace terenowe pozwoliły w znacznie większym stopniu zaakcento-
wać rolę, jaką w tym procesie odegrało miejscowe podłoże kultury trzcinieckiej. Wy-
kształcenie się grupy tarnobrzeskiej – podobnie jak większości innych jednostek kultu-
rowych – stanowiło wynik splotu wielu czynników – lokalnej tradycji i zewnętrznych 
wpływów, których rola była zróżnicowana w poszczególnych regionach i przedziałach 
czasu. W wypadku wczesnej fazy omawianego tu ugrupowania rozpatrywać należy 
oddziaływania z terenu kultury łużyckiej z zachodniej Małopolski i Polski środkowej, 
wpływy zakarpackie i biegnące ze strefy pontyjskiej za pośrednictwem kultury Noua 
(np. Czopek 2003a). Pierwsze z nich obserwować można w stylistyce wytwórczości 
ceramicznej, zwłaszcza na stanowiskach położonych w rejonie ujścia Sanu do Wisły, 
przy czym część podobieństw może być wynikiem istnienia wspólnej „trzcinieckiej” 
tradycji w grupie tarnobrzeskiej i we wschodniej grupie kultury łużyckiej. Dyskusyj-
na jest natomiast rola oddziaływań płynących z tego kierunku w procesie pojawienia 
się w dorzeczu Sanu zwyczaju grzebania zmarłych w grobach popielnicowych (Czopek 
1996, 115–116).

 Termin „późna epoka brązu” został zastosowany w tytule, jak również konsekwentnie w dalszych par-
tiach niniejszego artykułu, zgodnie z defi nicją przyjętą w nowszej literaturze, odnoszącej się do archeologii 
Kotliny Karpackiej (zwłaszcza: Kacsó 1990b). Zakres czasowy tak rozumianej „późnej epoki brązu” odpo-
wiada młodszemu odcinkowi starszego oraz środkowemu, młodszemu i najmłodszemu okresowi epoki brązu 
w nomenklaturze stosowanej w polskiej literaturze archeologicznej. Ponieważ niniejszy artykuł dotyczy po-
wiązań łączących dorzecze Sanu i Cisy, a zwłaszcza możliwości synchronizacji zachodzących tam procesów 
kulturowych, wydaje się uzasadnione zastosowanie dla obu tych obszarów jednego schematu periodyzacji 
źródeł. Zabieg ten jest możliwy do przeprowadzenia, gdyż właśnie „zakarpackie” nawiązania tradycyjnie 
stanowią podstawę datowania zespołów wczesnej fazy grupy tarnobrzeskiej z dorzecza Sanu. 

Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza.
Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi
na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Kraków 2007, s. 571–640



572 MARCIN S. PRZYBYŁA

W prezentowanym artykule nie zamierzam podejmować się oceny miejsca grupy tar-
nobrzeskiej we „wschodniołużyckim świecie” (Czopek 2003b, 16), skupię się natomiast 
na związkach najwcześniejszych materiałów tego ugrupowania z terenami nadcisański-
mi. Podejmując tę problematykę, postaram się zarysować obraz kulturowy na północ 
i południe od grzbietu Karpat w przedziale czasu zamkniętym pomiędzy XIV a XII 
wiekiem przed Chrystusem oraz spróbuję odnieść znaleziska z dorzecza Sanu do syste-
mu chronologicznego właściwego dla terenów położonych nad środkową i górną Cisą. 
Ostatecznym celem tego szkicu jest umiejscowienie wczesnej fazy grupy tarnobrzeskiej 
w szerszym kontekście przemian stylistycznych i procesów kulturowych zachodzących 
na terenach zakarpackich.

2. Podstawy chronologii pierwszych faz późnej epoki brązu w dorzeczu Cisy

Aby podjąć próbę prześledzenia związków pomiędzy poszczególnymi jednostkami kul-
turowymi lub – używając języka bardziej odpowiedniego dla studiów prehistorycznych 
– pomiędzy reprezentowanymi przez nie grupami ludzkimi, należy ustalić ich wzajem-
ny stosunek w skali czasu. Trudno zanegować stwierdzenie, iż rozpatrywanie tego typu 
powiązań ma sens jedynie w ramach możliwie najwęższych przedziałów chronologicz-
nych. Aby umieścić analizowane zjawiska kulturowe w skali czasu, dopasowuje się je 
do schematu periodyzacji zabytków wypracowanego dla danego terytorium. Sytuacja 
staje się jednak bardziej skomplikowana, gdy ten fundament chronologicznych dociekań 
okazuje się sam w sobie mało stabilny. Z takim problemem mamy niewątpliwie do czy-
nienia w przypadku sekwencji późnobrązowych horyzontów gromadnych znalezisk wy-
robów metalowych, która stanowi punkt wyjścia do datowania jednostek kulturowych 
rozwijających się na obszarze wschodniej części Kotliny Karpackiej oraz w całej stre-
fi e pozostającej pod wpływem istniejącego tu w epoce brązu ośrodka metalurgicznego 
– w tym również na obszarze Polski południowo-wschodniej. Z tego względu uważam, 
iż uzasadnione jest dokładniejsze przeanalizowanie podstaw datowania omawianego 
w nim odcinka epoki brązu.

Słabość chronologii opartej na horyzontach, typach lub seriach skarbów wyrobów 
metalowych wynika już z samych podstaw ich wyróżniania i interpretacji. Nie będę 
omawiał tutaj archaicznego już obecnie poglądu o jednoczasowym, spowodowanym 
przyczynami politycznymi, deponowianiu wszystkich znalezisk należących do danego 
„horyzontu” (por. Blajer 2001, 21, tam wcześniejsza literatura). Bardziej bowiem istot-
nym i aktualnym problemem jest utożsamianie grup skarbów – określanych jako „serie” 
lub „typy” – z zamkniętymi, wyraźnie się odcinającymi przedziałami chronologicznymi, 
charakteryzującymi się obecnością określonego zestawu zabytków – form przewodnich. 
Przy takim rozumieniu terminu „seria skarbów” ustala się współczesność wielu gromad-
nych znalezisk, pomimo iż wchodzące w ich skład przedmioty miały w rzeczywistości 
różny, częściowo tylko się zazębiający okres występowania w „obiegu”. Wielokrotnie 
podstawę synchronizowania porównywanych zespołów stanowi tylko obecność poje-
dynczych, wspólnych dla nich form zabytków. Postępowanie to może prowadzić do 
umieszczenia w jednej serii (przedziale chronologicznym) wielu znalezisk znacznie od-
dalonych od siebie w czasie rzeczywistym lub inaczej mówiąc: bliższych chronologicz-
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nie zespołom pozostającym poza przyjętym zakresem, niż sobie nawzajem. Nie chcę tu 
oczywiście negować samej zasady wyróżniania faz chronologicznych, lecz raczej zwró-
cić uwagę na nieuniknioną płynność w przechodzeniu jednego przedziału (w rzeczywi-
stości: dominacji danej stylistyki) w drugi. Świadomość tej nieprecyzyjności tkwiącej 
w punkcie wyjścia powinna bowiem skłaniać do kontrolowania uproszczeń w dalszym 
toku rozumowania. 

Przejdę teraz do wyliczenia konkretnych – moim zdaniem błędnych – ustaleń w spo-
sobie konstruowania omawianej chronologii. Niewątpliwie należy do nich utożsamianie 
a priori kolejnych serii skarbów z poszczególnymi fazami w tzw. południowoniemie-
ckim systemie periodyzacji, stosowanym w dorzeczu górnego Renu i górnego Dunaju1. 
W nowszej literaturze (np. Kacsó 1995, 135–136; 2001, 233; Hansen 1996; Gogâltan 
2001, 196) dostrzega się fakt, iż pełna synchronizacja horyzontów skarbów ze sche-
matem południowoniemieckim nie jest możliwa (por. dalej). Jednak dopasowanie do 
niego analizowanych zespołów wciąż pozostaje końcowym wnioskiem przy wszyst-
kich próbach określenia chronologii. Wobec oczywistości popełnianego w ten sposób 
uproszczenia postępowanie to nie wydaje mi się celowe. Sprzeciw musi budzić również 
przyjmowanie za formy przewodnie dla danej serii skarbów także zabytków występują-
cych pojedynczo lub wyłącznie w jednym zespole oraz opieranie się w ustaleniach chro-
nologicznych na formach występujących wprawdzie powszechnie, jednak mało charak-
terystycznych, a tym samym wykazujących prawdopodobnie małą zmienność w czasie. 
Przyjęcie takich założeń było powodem tego, że poszczególni zajmujący się tą prob-
lematyką autorzy zaliczali te same zespoły do różnych horyzontów chronologicznych. 
Ostatnią wreszcie przyczyną, wpływającą niekorzystnie na wiarygodność omawianego 
schematu periodyzacji, jest spotykane niejednokrotnie przedkładanie wniosków wypły-
wających z ustaleń typologicznych lub wręcz z analizy sytuacji kulturowej w danym 
okresie nad analizę współwystępowania zabytków w zespołach zwartych (por. dalej). 
Prowadzi to do paradoksalnej sytuacji, gdy serie skarbów datowane są przez zjawiska, 
których wiek mają przecież z założenia określać. 

Wprawdzie w nowszej literaturze znaleźć można wiele opracowań skarbów z młod-
szych odcinków epoki brązu oraz uwag odnoszących się do ich chronologii, jednak waż-
niejsze studia podejmujące próbę syntezy tej problematyki pochodzą sprzed lat dwudzie-
stu. Spróbuję teraz pokrótce przytoczyć te ustalenia. Jest to niezbędne dla stwierdzenia, 
jakie są rzeczywiste możliwości wyróżniania faz chronologicznych na podstawie gro-
madnych znalezisk przedmiotów metalowych ze wschodniej części Kotliny Karpackiej.

Sekwencję późnobrązowych serii skarbów otwierają znaleziska należące do wyróż-
nionego przez Amálię Mozsolics typu Forró. Obok eponimicznego zespołu badaczka 
ta zaliczyła do tej serii kilkanaście innych skarbów z terytorium północno-wschodnich 
Węgier i środkowowschodniej Słowacji – a więc z obszaru zajętego w początkach póź-
nego okresu epoki brązu przez kulturę pilińską. Za charakterystyczne cechy tej gru-
py znalezisk A. Mozsolics (1973, 105) uznała występowanie czekanu z tarczowatym 
obuchem i szablasto wygiętym ostrzem typu B2, miecza z ośmiokątną rękojeścią, szpil 

1 Można by tu dodać: często nieprecyzyjnie określanym także jako schemat Paula Reineckego. W rze-
czywistości stosowany obecnie system chronologiczny znacznie różni się od pierwowzoru stworzonego przez 
tego badacza i jest wynikiem radykalnych modyfi kacji wprowadzonych przez kolejne pokolenia uczonych 
(omówienie rozwoju poglądów w: Sperber 1987, 23–29, załącznik 1; Innerhofer 2000, 219–225, ryc. 9). 
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typu Forró (ze zgrubieniami na szyjce), dużych tarczek-faler oraz siekier z prostą piętką. 
Jednak spośród tych zabytków czekan typu B2 i miecz z ośmiokątną rękojeścią znane 
są tylko z pojedynczych stanowisk (odpowiednio: Blh i Forró), a – jak wykazał Tibor 
Kemenczei (1965, 119) – siekiery z prostą piętką występują też w skarbach młodszych 
od horyzontu Forró. Między innymi ta przesłanka pozwoliła wspomnianemu badaczo-
wi (1965, 106; 1974, 63–64) wykreślić z listy A. Mozsolics część stanowisk i zaliczyć 
je do późniejszego horyzontu Rimavská Sobota (Rimaszombat). Spośród pozostałych 
trzon stanowiły znaleziska z terenu Słowacji – skarby nr I i II z Dreveníka, Blh, Matejo-
vic i Blažic. W żadnym z tych depozytów nie wystąpił miecz z ośmiokątną rękojeścią. 
Ponieważ była to jedna z form, które A. Mozsolics uznała za wyznaczniki horyzontu 
Forró, Maria Novotná (1970, 20) przyjęła, iż znaleziska słowackie nie należą do tej serii 
i wydzieliła dla nich osobny typ Dreveník-Blh. 

W grupie skarbów zaliczanych do typów Forró i Dreveník-Blh występuje wiele 
przedmiotów metalowych – zwłaszcza drobnych ozdób – właściwych dla dłuższego od-
cinka czasu, odpowiadającego całemu okresowi rozwoju kultury pilińskiej (np. Mozso-
lics 1973, 105; Kemenczei 1984, 20, 22), spotykane są jednak i zabytki mogące dopo-
móc w uściśleniu datowania. Czekan typu B2 z Blh posiada liczne analogie w kulturze 
mogiłowej na terenie Czech. Wśród nich szczególnie istotne jest znalezisko z Tachlovic 
(Felcman 1898), gdzie omawiany typ zabytku znaleziony został wraz z mieczem o oś-
miokątnej rękojeści, co stanowi poważną sugestię dla uznania przybliżonej współczes-
ności skarbów z Blh i Forró (Mozsolics 1973, 15–16). Same miecze z ośmiokątną ręko-
jeścią uważane są za formę zabytku przewodnią dla fazy BrC2 w zachodnich grupach 
kultury mogiłowej (np. Holste 1953, 21; Kemenczei 1991, 21–22; Sicherl 2004, 40–42), 
co A. Mozsolics (1973, 111) przyjęła jako podstawę do utożsamiania skarbów serii For-
ró z tym przedziałem chronologicznym. Tymczasem – co zasygnalizowali później inni 
badacze (Furmánek 1977, 267, 326; Kemenczei 1984, 22) – poza eponimicznym stano-
wiskiem tak ścisłe datowanie musi budzić wątpliwości. Pamiętać należy, że w świetle 
ustaleń dendrochronologicznych faza BrC2 wydaje się odpowiadać relatywnie krótkie-
mu – kilkudziesięcioletniemu odcinkowi czasu2. Okres występowania w kulturze żywej 
niektórych form wyrobów metalowych – zwłaszcza mało skomplikowanych pod wzglę-

2 Prawdopodobnie można mówić o około 50-letnim okresie trwania stylu fazy BrC2 (tak w polskiej li-
teraturze: Górski, Kadrow 1996, 13). Ustalenie to oparte zostało na dwóch przesłankach. Pierwszą stanowi-
ła synchronizacja chronologii strefy nordyjskiej z systemem południowoniemieckim. Zakładana już przez 
P. Reineckego współczesność fazy BrC z II OEB O. Monteliusa (Reinecke 1924, 44; por. Innerhofer 2000, 
219) została ugruntowana przez Klausa Randsborga (1968), który zsynchronizował zespoły grobowe z póź-
nego II OEB w zachodniej Jutlandii z fazą BrC2. Dzięki kolejnej przesłance – wynikającej z dendrochrono-
logicznych badań trumien z datowanych na II OEB grobów – możliwe stało się zamknięcie tego przedziału 
chronologicznego – a poniekąd również odpowiadającej mu fazy BrC2 – pomiędzy 1380 a 1330 rokiem 
przed Chrystusem (Randsborg 1996, 67; Della Casa, Fischer 1997, ryc. 27). We wspomnianym studium 
K. Randsborg (1968, 131) zwrócił również uwagę na fakt występowania pojedynczych zabytków w stylu 
III OEB w kontekście form z II OEB i importów z fazy BrC2. Tego rodzaju sytuacja znana jest z kurhanu 
„Trindhøj” w Hafdrup, gdzie obok grobu centralnego – z typowym wyposażeniem z II OEB/fazy BrC2 (m.in. 
miecz z ośmiokątną rękojeścią) – wystąpiły pochówki boczne, w tym jeden z mieczem typowym dla III OEB. 
Starszy z grobów datowany został dendrochronologicznie na 1356 rok przed Chrystusem, młodszy – repre-
zentujący przejście do III OEB – na 1333 rok przed Chrystusem (Della Casa, Fischer 1997, 225; Innerhofer 
2000, 271–272). Przykład ten – przy którym oddaliłem się znacznie od omawianego tematu – w ciekawy 
sposób obrazuje płynne przejście pomiędzy kolejnymi przedziałami chronologicznymi, odbywające się tutaj 
prawdopodobnie w ramach jednego pokolenia.
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dem dekoracji lub posiadających funkcjonalną rolę – mógł być dłuższy. Przyjrzyjmy się 
choćby czekanowi z tarczowatym obuchem z Blh. Sama A. Mozsolics (1973, 109–110), 
poszukując dla niego nawiązań w materiałach kultury mogiłowej z terytorium Czech, 
natrafi ła na dwa zespoły grobowe3, w których ten typ uzbrojenia współwystępował ze 
szpilami z główką pieczątkowatą i gwoździowatą, a zatem z elementem stroju uważa-
nym za właściwy – także na terenie Kotliny Karpackiej – dla fazy BrB2(C1) (Kemenczei 
1989, 73–74)4. Tę samą chronologię przyjęto (Blajer 1987, 103) dla zawierającego pięć 
okazów czekanów typu B2 skarbu ze Stefkowej w polskiej strefi e karpackiej. Jedno-
cześnie w skarbie z Blh wraz z tą kategorią zabytku znalezione zostały naramienniki 
z tarczkami spiralnymi typu Salgótarján. Ten typ ozdoby – charakterystyczny zwłaszcza 
dla metalurgii kultury pilińskiej – jest szczególnie powszechny w skarbach należących 
do następującego po serii Forró typu Rimawská Sobota (Kemenczei 1965, 111–112, 
132). Chcąc zatem przyporządkować czekanom typu B2 konkretną fazę w chronologii 
południowoniemieckiej, znajdziemy przesłanki zarówno za ich datowaniem na czas po-
przedzający fazę BrC2 (tak: Furmánek 1977, 326), jak i po niej następujący (por. Blajer 
1987, 88–100, 103)5. 

Podobnie przedstawia się sytuacja z innymi formami zabytków, uważanymi za cha-
rakterystyczne dla omawianej grupy znalezisk. M. Novotná (1978, 333, 337), analizując 
skarb nr I z Dreveníka, zaproponowała jego datowanie na fazę BrB2(C1) i uznała go 
za zespół eponimiczny dla horyzontu poprzedzającego serię skarbów Dreveník II-Blh. 
Podstawę tego ustalenia – obok stwierdzenia, iż brak w nim form charakterystycznych 
dla wyżej wspomnianej serii skarbów – stanowiło datowanie dwóch szpil z tarczowa-
tą, zwieńczoną kolcem główką, uzasadnione między innymi nawiązaniami w kulturze 
przedłużyckiej. Tam jednak zbliżone okazy o niewielkiej, niezdobionej główce odnosi 
się raczej do schyłku okresu mogiłowego, to jest do fazy BrC2 (Gedl 1983, 63). Jedno-
cześnie – jak przyznała sama M. Novotná (1970, 24; 1978, 333–334) – tego typu zabytki 
wystąpiły też w bogatym grobie z Viniček – wraz ze szpilą analogiczną do znanych ze 
skarbu z Forró (Kraskovská 1969, 227, ryc. 5)6 – oraz w skarbie ze Švedlár, uważanym 
przez tę badaczkę za młodszy od serii Dreveník II-Blh. Problemu tego nie rozwiązuje 
zaproponowane przez M. Novotną (1978, 333) zróżnicowanie typologiczne szpil z tar-
czowatą główką z kolcem, taką bowiem cechę jak tordowanie trzonka trudno uznać za 
dystynktywną chronologicznie. Wobec braku w skarbie nr I z Dreveníka innych umożli-

3 Chodzi tu o groby z Siedlec i Zelené, okr. Plzeň-jih (Čujanová-Jílková 1970, tabl. 57; 58:A; 91).
4 Według Floriana Innerhofera (2000, 139–142, 144–145, 247–254) szpile z główką pieczątkowatą 

i zbliżone typologicznie szpile z główką gwoździowatą występują zwłaszcza w kontekście materiałów sta-
nowiących wyznaczniki fazy BrB2(C1), jednak przyjmować należy ich obecność w całej rozwiniętej fazie 
kultury mogiłowej (BrB2(C1)-BrC2), bez możliwości bardziej szczegółowego datowania.

5 Alexandru Vulpe (1970, 77–79) w ramach czekanów typu B2 wyróżnił odrębny wariant (Poroszló), 
charakteryzujący się prostym ostrzem, który wystąpił w dwóch skarbach horyzontu Uriu-Dragomireşti, syn-
chronizowanego z fazą BrD. Interpretacja tego faktu jako przesłanki za młodszym datowaniem czekanów 
typu B2 nie jest jednak wcale oczywista (por. uwagi w dalszej części artykułu). 

6 Szpile typu Forró znane są również z obszaru położonego na zachód od zasięgu kultury pilińskiej 
– z zespołów tzw. przeżywającej się kultury mogiłowej z terenu Lasu Bakońskiego (Jankovits 1992, ryc. 10:2; 
40:1, 3). Materiały te wpisują się w szerszy krąg znalezisk związanych z procesem formowania się środko-
wodunajskiej kultury pól popielnicowych, który F. Innerhofer (2000, 265–268) skłonny był umieszczać na 
przełomie faz BrC2 i BrD.
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wiających datowanie zabytków (Novotná 1978, 336) nie wydaje się, by uznawanie go za 
reprezentatywny dla odrębnego przedziału chronologicznego było uzasadnione. 

W inwentarzu drugiego skarbu z Dreveníka wyróżniają się bogato zdobione branso-
lety z taśmy o daszkowatym przekroju (J. Neustupný 1939, ryc. 5:a, b), które zdaniem 
M. Novotnej (1978, 336) posiadają analogie w kulturze mogiłowej z fazy BrB2(C1)7. 
Znowu mamy więc do czynienia z zabytkami o wcześniejszej metryce niż proponowała 
to dla serii Forró A. Mozsolics. W zasadzie można by się zatem zgodzić ze stwierdze-
niem Vaclava Furmánka (1977, 267, 326), iż datowanie tej grupy skarbów na fazę BrC2 
opiera się wyłącznie na jednym mieczu o ośmiokątnej rękojeści. Jednak uproszczeniem 
było także zaproponowane przez tego badacza (ibidem, 326) mechaniczne przesunięcie 
chronologii obu skarbów z Dreveníka i skarbu z Matejovic o jedną fazę systemu połu-
dniowoniemieckiego wstecz. 

Niewykluczone, że najlepiej byłoby pozostać przy zaproponowanej pierwotnie przez 
A. Mozsolics nazwie „seria Forró”, przy założeniu jednak, iż opisuje ona grupę znalezisk 
bardziej zróżnicowanych chronologicznie, reprezentujących starszą fazę „pilińskiego” 
ośrodka wytwórczości metalurgicznej (tak: Kemenczei 1974, 63–66). Jest bardzo praw-
dopodobne, że część zaliczanych do tego typu skarbów była jeszcze współczesna zna-
leziskom grobowym karpackiej kultury mogiłowej (w tym tzw. grupy Egyek), których 
inwentarz metalowy reprezentuje – obok form o charakterze interregionalnym – „prze-
żywający się styl Koszider”, synchronizowany przez T. Kemenczei (1989, 79) z fazą 
BrB2(C1) w zachodnich grupach mogiłowych. Nie sposób jednak stwierdzić, o jakim 
odcinku rzeczywistego czasu należałoby w tej sytuacji mówić, gdyż nawet w chronolo-
gii względnej granica pomiędzy relatywnie młodszymi zespołami, które można synchro-
nizować z fazą BrB2(C1), a tymi odpowiadającymi horyzontowi Koszider nie rysuje się 
ostro (ibidem), czego wyrazem jest choćby dyskusja nad datowaniem najwcześniejszych 
zespołów kultury pilińskiej (ibidem, 79–81; 1984, 22–23; Furmánek 1977, 322–325; 
1981, 40–41). Nie ulega wątpliwości, iż skarby typu Forró mogły być współczesne rów-
nież kulturze mogiłowej z fazy BrC2 – to znaczy w przybliżeniu 2 i 3 ćwierci XIV wie-
ku przed Chrystusem (por. przypis 2). Jednoznacznie świadczy o tym obecność miecza 
z ośmiokątną rękojeścią w inwentarzu eponimicznego znaleziska. Brak natomiast so-
lidnych danych, aby sądzić, że któryś z zaliczanych do typu Forró skarbów mógłby być 
młodszy, choć oczywiście istnieją formy zabytków (naramienniki typu Salgótarján, szpi-
le z tarczowatą główką i uszkiem – tzw. typ Gemer, berła dwuramienne, puste w środku 
bransolety, szpila typu Malá Vieska ze skarbu nr II w Dreveníku), które pojawiły się po 

7 Bransolety z taśmy o daszkowatym przekroju, zwężającej się i rozszerzonej na końcu, zdobione łukami 
w połączeniu z innymi motywami dekoracyjnymi są ozdobą typową przede wszystkim dla czesko-palaty-
nackiej grupy kultury mogiłowej. Uważa się, iż zabytki te mogą być związane z wczesnym odcinkiem fazy 
BrB (Blajer 1999, 65–66, tam starsza literatura). Jednak analogiczne lub zbliżone do okazów z Dreveníka 
bransolety współwystępowały w zespołach grobowych ze szpilami z główką pieczątkowatą i gwoździowatą 
oraz z różnymi wariantami szpil o główce w postaci koła szprychowego (np. Čujanová-Jílková 1970, tabl. 3:
B; 13:B; 32:A; 61:B; 93:A), a więc z zabytkami typowymi dla młodszych faz kultury mogiłowej (Innerhofer 
2000, 144, 209–210). Warto wspomnieć tutaj o jeszcze innych znaleziskach tego typu z terenu wschodniej 
części Kotliny Karpackiej, a mianowicie o bransoletach ze skarbu nr I z Pecica w Banacie, odkrytych wraz 
z dwoma czekanami należącymi do najmłodszych wariantów typu B1 i szpilą z główką gwoździowatą (np. 
Petrescu-Dîmboviţa 1977, tabl. 6) oraz o licznych okazach z zespołów karpackiej kultury mogiłowej (np. 
Kovács 1975, ryc. 59, 102, 132, 175, 252, 256, 261, 342).
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raz pierwszy w omawianej wyżej grupie znalezisk, lecz ich największe rozprzestrzenie-
nie przypada już na późniejszy okres. Wspomniane tu zjawisko kontynuacji wielu form 
wyrobów metalowych w młodszej grupie skarbów sprawia, że postawienie ostrej granicy 
pomiędzy obiema fazami metalurgii kultury pilińskiej jest utrudnione. W rzeczywistości 
podział opierać się może wyłącznie na obecności zabytków importowanych z kultury 
mogiłowej w skarbach typu Forró bądź pochodzących z obszaru kultury pól popielnico-
wych w zespołach serii Rimavská Sobota. Przykład skarbu z miejscowości Huncovce, 
okr. Kežmarok – zawierającego wyłącznie zabytki reprezentujące lokalną metalurgię 
– pokazuje, iż przyporządkowanie tego rodzaju znalezisk do jednej z następujących po 
sobie serii nie jest możliwe (Miroššayová, Šarudová 1999). 

Przejście do drugiej fazy stylistycznej „pilińskiego” ośrodka metalurgicznego mia-
ło zatem płynny charakter. Młodsza grupa skarbów – dla której T. Kemenczei (1965) 
przyjął nazwę Rimaszombat (Rimavská Sobota)8 – odziedziczyła wiele form charaktery-
stycznych dla poprzedniego okresu, co – jak trafnie zauważył F. Innerhofer (2000, 267) 
– nie pozostawia większej szansy na wydzielenie pomiędzy nimi odrębnej, przejściowej 
fazy w chronologii skarbów. Pomimo to w literaturze funkcjonuje pogląd o istnieniu 
przedziału chronologicznego synchronizowanego z początkiem fazy BrD i poprzedza-
jącego – utożsamiane z młodszym odcinkiem tej fazy – skarby serii Rimavská Sobota. 
Chodzi tu o wyróżniony przez A. Mozsolics (1973) horyzont Ópályi i odpowiadający 
mu na Słowacji horyzont Ožďany (Novotná 1970, 31; 2001, 2, ryc. 1). Nie angażując się 
w głębszą krytykę tego poglądu (por. zwłaszcza Kemenczei 1974; 1984, 31; 1990, 307–
–308), nadmienić trzeba, że znaleziska, które dały podstawę wyróżnienia wspomnianych 
wyżej horyzontów o charakterze przejściowym, należy uznać bądź za typowe dla skar-
bów serii Rimavská Sobota (zwłaszcza skarb z Ožďany oraz część skarbów typu Ópályi, 
jak np. sama Rimavská Sobota – Kemenczei 1965, 106, 110; 1974, 63–64), bądź za re-
prezentujące odmienny, rozwijający się równolegle z „pilińskim” ośrodek metalurgicz-
ny, związany z terenami położonymi na wschód od górnej i środkowej Cisy (Kemenczei 
1974, 67–70; 1984, 31; 1990, 307–308). W przypadku tych ostatnich wspomnieć trzeba, 
że już sama A. Mozsolics (1973, 106) dostrzegła fakt terytorialnego wykluczania się 
skarbów serii Ópályi i – według niej młodszych – skarbów typu Aranyos (to jest Rima-
vská Sobota w rozumieniu T. Kemenczei)9.

Wśród zabytków wchodzących w skład inwentarzy skarbów serii Rimavská Sobota 
wyróżnione zostały (zwłaszcza: Kemenczei 1965, 1974) trzy główne grupy. Do pierw-
szej należą – wymienione już wcześniej – formy wywodzące się z miejscowej, „piliń-
skiej” tradycji. Występują w większości znalezisk, i to właśnie one nadają serii Rimav-
ská Sobota specyfi czny regionalny charakter. Mniej liczną grupę stanowią zabytki, które 
można traktować jako importy ze wschodniej części Kotliny Karpackiej. Wśród nich 

8 Pojęcie to jest tożsame z terminami horyzont skarbów typu Aranyos (Mozsolics 1985) i Buzica-
-Rimavská Sobota (Novotná 2001, 3, ryc. 1).

9 Ustalenia A. Mozsolics wpisują się w ten nurt badań nad chronologią skarbów, który za cel stawiał 
sobie wyróżnianie uniwersalnych horyzontów, obejmujących cały obszar Kotliny Karpackiej (np. von Brunn 
1968). Odmiennie przedstawiają się poglądy takich badaczy, jak A. Vulpe i T. Kemenczei, kładących nacisk 
na regionalne, powiązane z tłem kulturowym zróżnicowanie typów skarbów (Kemenczei 1984, 31). Wśród 
nowszych studiów do nurtu tego należą ustalenia Carola Kascó (np. 2001a, 32; 2003, 267), zwłaszcza odnoś-
nie do niewielkiej grupy skarbów z dorzecza Kereszu, określonej jako typ Arpăşel (Kacsó 1995a).
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wymienić należy czekany z tarczowatym obuchem o ostrzu symetrycznym oraz zdobio-
ne bransolety ze zwężonymi końcami. 

Do ostatniej kategorii należą przedmioty związane z metalurgią środkowoeuropej-
skiej kultury pól popielnicowych. Tej grupie zabytków należy przyjrzeć się nieco bli-
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żej, gdyż ona właśnie daje możliwość synchronizowania omawianej teraz serii skarbów 
z chronologią południowoniemiecką. Już pobieżny przegląd form o środkowoeuropej-
skich nawiązaniach uwidacznia, że nie można w prosty sposób synchronizować skarbów 
typu Rimavská Sobota z fazą BrD. Część zabytków o dłuższym okresie trwania, takich 
jak sztylety lub najstarsze miecze ze sztabą do rękojeści, datować można – podobnie jak 
wiele miejscowych „pilińskich” form – od fazy BrC2 (Kemenczei 1965, 121–122; 1974, 
60; Mozsolics 1973, 29–31). Na solidne nawiązanie do fazy BrD pozwalają: miecz typu 
Rixheim ze skarbu z Rimavská Sobota (Kemenczei 1965, 121; Mozsolics 1973, 30) – je-
den z wyznaczników tego przedziału chronologicznego nad górnym Dunajem i Renem 
(np. Sperber 1987, 66, 68) – oraz szpila z główką makówkowatą z Abaujkér (Kemenczei 
1965, 123) – zabytek uważany przez niektórych za charakterystyczny dla zespołów ze 
starszego odcinka fazy BrD (Sperber 1987, 65; Della Casa, Fischer 1997, 201, 205). Na 
ten przedział chronologiczny można też datować szpile z główką w postaci zwielokrot-
nionych tarczek o różnej średnicy (Kemenczei 1965, 119; 1984, 20, 27), które posiadają 
analogie w materiałach wczesnołużyckich oraz w skarbach i znaleziskach grobowych 
w południowej części Kotliny Karpackiej (Popović 1996, 270). W zespołach z zachod-
niej Serbii ten typ ozdób należy do przedziału czasu poprzedzającego horyzont występo-
wania szpil z główką makówkowatą (Della Casa, Fischer 1997, ryc. 19). Młodszą grupę 
stanowią zabytki związane z nurtem stylistycznym, który się rozprzestrzenił na wschód 
w okresie formowania się środkowodunajskiej kultury pól popielnicowych (faza Baier-
dorf-Lednice). Zjawisko to – synchronizowane dawniej z fazą BrD (np. Müller-Karpe 
1959, 183) – umieszcza się obecnie raczej na przełomie faz BrD i HaA1 (Říhovský 
1961, 250–251; Lochner 1986, 271–272, 279; Salaš 1997, 65–71)10. We wschodniej czę-
ści Kotliny Karpackiej reprezentantami tego nurtu są przede wszystkim miecze z pełną 
rękojeścią typu Riegsee oraz ich lokalne naśladownictwa, określane jako typ Ragály 

10 Ustalenie to oparte jest na szeregu konkretnych sytuacji współwystępowania, w których zabytki właś-
ciwe dla południowoniemieckiej fazy Riegsee (BrD) znajdowane były w zespołach środkowodunajskiej kul-
tury pól popielnicowych razem z formami typowymi dla fazy HaA1.

Ryc. 1. Sytuacja kulturowa w dorzeczu Cisy i Sanu w fazie II późnej epoki brązu. Opis w zestawieniu 
stanowisk

Abb. 1. Kultursituation im Cisa- und Sangebiet in der spätbronzezeitlichen Phase II. Urnengräberfelder 
(A) und bedeutendere Siedlungen (B) der Hajdúbagos-Cehăluţ-Gruppe; Ausgewählte Höhlenfunde und 
offene Siedlungen der Igriţa-Gruppe (C); die jüngsten Siedlungen sowie der Schatzfund mit Keramik 
der Suciu de Sus-Kultur (D) und Hügelgräberfelder wie auch ein Urnengräberfeld der Gruppen Lăpuş 
und Čomonin (E); Urnengräberfelder der Berkesz-Demecser- und der Suciu de Sus-Kultur in der Ost-
slowakischen Niederung (F), Hortfunde mit an diese Gruppierungen anknüpfender Keramik (G), sowie 
ausgewählte, der Suciu de Sus-Kultur zugerechnete Siedlungen in der Slowakei (H); Fundstellen der 
Komarov-Kultur, datiert in die spätbronzezeitliche Phase II (Zusammenstellung und Schreibeweise der 
lokalen Namen nach J. Dąbrowski 1972) (I); wichtigere Urnengräberfelder der Piliny-Kultur (J); Kör-
pergräberfelder der Noua-Kultur (K); Siedlungen der Trzciniec-Tarnobrzeg-Übergangsphase (L) und 
Gräberfelder der Tarnobrzeg-Gruppe, von denen die Einzelfunde oder Fundkomplexe der spätbronze-
zeitlichen Phase II stammen (M); Funde von Schwertern mit rahmenförmigem Griff, anknüpfend an 
den Typ Sosnovaja Maza (N); ausgewählte Gräberfelder und Gräber von der Übergangsphase zwischen 

der Trzciniec-Kultur und der östlichen Gruppe der Lausitzer Kultur (O)
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(Kemenczei 1974, 61–62; 1984, 22; Mozsolics 1985, 11)11. Również na fazy BrD-HaA1 
lub wyłącznie HaA1 datuje się czerpaki brązowe typu Blatnica (Kemenczei 1965, 120; 
Mozsolics 1985, 48), a przez analogie w grupie czakańskiej do przełomu faz BrD i HaA1 
można odnosić sztylet z wachlarzowato rozchyloną rękojeścią z Ajak (Mozsolics 1973, 
29). Najpóźniejszą pozycję chronologiczną w inwentarzach młodszych skarbów kultury 
pilińskiej zajmują datowane na HaA1 i HaA2 miecze ze sztabą do rękojeści typu Hemig-
kofen (Kemenczei 1965, 122)12. 

Krótko mówiąc, skarby serii Rimavská Sobota można synchronizować zarówno 
z fazą BrD (lub nawet BrC/BrD), jak i z początkiem fazy HaA1 w systemie chronolo-
gii południowoniemieckiej. Ze względu na przeżywanie się zabytków reprezentujących 
miejscową tradycję – niepoddających się próbom chronologicznego rozwarstwienia13 
– omawiany tu typ skarbów stanowi płynną kontynuację wcześniejszej, mniej licznej 
serii Forró. Istotna różnica polega jedynie na zastąpieniu importów z kultury mogiłowej 
zabytkami napływającymi z kultury pól popielnicowych oraz z terenów położonych na 
wschód od Cisy.

Przejdę teraz do zagadnień związanych z chronologią drugiego z wymienionych ob-
szarów. Skarby z Siedmiogrodu i z terenów położonych przy lewobrzeżnych dopływach 
Cisy, datowane na początek późnego okresu epoki brązu, określa się obecnie jako hory-
zont Uriu-Ópályi14. Serię tę pierwotnie synchronizowano z fazą BrD w systemie połu-
dniowoniemieckim (Müller-Karpe 1959, 103, 185; von Brunn 1968, 67; Petrescu-Dîm-
boviţa 1977, 166), w nowszej literaturze pojawiła się jednak tendencja do przesuwania 
początków występowania tego typu znalezisk na BrC2 (Kemenczei 1974, 69; 1984, 31, 
88; Kobal’ 2000, 18; 2005, 220; Gogâltan 2001, 196), zaś ich schyłku na początek fazy 
HaA1 (Kacsó 1995, 135–136; 2001, 233). Niewątpliwe zamknięcie wszystkich skarbów 
typu Uriu-Ópályi w jednym, sztywnym przedziale chronologicznym nie jest możliwe. 
Wynika to choćby ze znacznych różnic w wielkości poszczególnych skarbów i ich skła-
dzie. Obok znalezisk zawierających wyłącznie dużą liczbę czekanów z tarczowatym 
obuchem (Kacsó 1995, 136–137 – tam starsza literatura) występują skarby, w których 
skład wchodziły również inne kategorie uzbrojenia (zwłaszcza najmłodszy typ czeka-
nów ze zwieszonym obuchem) oraz ozdoby (przede wszystkim zdobione bransolety ze 
sztaby o okrągłym przekroju, ze zwężonymi końcami) (ryc. 2).

11 W wypadku obu typów mieczy poświadczone jest współwystępowanie – na terenie Kotliny Karpac-
kiej – z formami właściwymi dla fazy HaA (np. Novotná 1970, 43, 48). 

12 A. Mozsolics (1985, 14, 116) zaliczyła – zawierający miecz tego typu – skarb z Finke-Edelény do 
następującego po serii Aranyos horyzontu Kurd. Także T. Kemenczei w nowszym opracowaniu (1984, 49, 
147) włączył to znalezisko do części katalogu odnoszącej się do kultury kyjatyckiej.

13 Za przykład wspomnianych trudności może posłużyć dokonana przez A. Mozsolics (1973, 22–24) pró-
ba klasyfi kacji tzw. bereł dwuramiennych na okazy starsze – masywniejsze i staranniej wykonane – i młodsze 
– mniejsze, o pozbawionej profi lowania tulejce. Jednak – jak zwrócił uwagę T. Kemenczei (1974, 59) – te 
drugie pochodzą również ze skarbów zaliczonych przez A. Mozsolics do serii Forró, natomiast masywne 
okazy z profi lowaną tulejką można datować nawet na HaA1 (np. okaz ze skarbu nr III z Viss, znaleziony wraz 
z mieczami typu Ragály i czerpakiem typu Blatnica – Kemenczei 1984, tabl. LXVI–LXVII; Mozsolics 1985, 
tabl. 12–15). Uściśleń w zakresie chronologii tej grupy zabytków nie przyniosła również ich szczegółowa 
klasyfi kacja przeprowadzona przez Stanislava Stuchlíka (1988, 306–317). 

14 We wcześniejszej literaturze stosowano terminy horyzontów Uriu-Domăneşti lub Uriu-Drago mireşti 
(np. Vulpe 1970; Petrescu-Dîmboviţa 1977).
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Dominującą grupą zabytków w omawianej serii są – jak wspomniałem – czekany 
z tarczowatym obuchem i symetrycznym ostrzem. Ta kategoria uzbrojenia stała się 
przedmiotem kilku prób klasyfi kacji (Vulpe 1970, 13–20; David 2002, 47–78 – tam 
prezentacja wcześniejszych ustaleń), wśród których za powszechnie obowiązujący na-
leży uznać schemat zaproponowany przez Iona Nestora, a następnie zmodyfi kowany 
przez A. Vulpe’a (1970). Czekany z symetrycznym ostrzem dzielą się według niego 
na dwa typy – B3 z tulejką niewyodrębnioną z ostrza, a jedynie podkreśloną przez po-
przeczne żeberko (ryc. 2:9) oraz B4 z tulejką wyodrębnioną (ryc. 2:8). Te typy dzielą się 
z kolei na dalsze warianty. Z analizy typologicznej czekanów z tarczowatym obuchem 
A. Vulpe (1970, 21–25, 74–75, ryc. 2) wysnuł wniosek, że czekany typu B3 są starsze 
od okazów zaliczanych do typu B4 i wykształciły się niejako równolegle z boczną, za-
chodnią gałęzią linii rozwojowej tej kategorii uzbrojenia – z czekanami typu B2 (por. 
przypis 5). Ponieważ czekany typu B1 datowane są najpóźniej na horyzont Koszider, 
a tylko w wypadku pojedynczych egzemplarzy można brać pod uwagę przeżywanie się 
ich do początku późnego okresu epoki brązu (Vulpe 1970, 76–77, np. skarb nr I z Pecica 
– por. przypis 7; David 2003, 120–129), nasuwać się może przypuszczenie, iż skarby 
serii Uriu-Ópályi są jeszcze współczesne znaleziskom typu Forró w kulturze pilińskiej. 
Ten oparty na intuicji wniosek, który do niedawna stanowił główną przesłankę dla pro-
pozycji wcześniejszego datowania początków omawianej grupy znalezisk (Kacsó 2001, 
233), znalazł potwierdzenie w fakcie współwystępowania czekanów typu B2 i B4 w po-
chodzących z Ukrainy Zakarpackiej depozytach z miejscowości Kvasovo (skarb nr 1) 
i Malye Geevcy (Kobal’ 2000, 18, 86–87; 2005, 220).

Prezentowane w literaturze zestawienia przypadków współwystępowania z sobą po-
szczególnych wariantów czekanów typu B3 i B4 (Vulpe 1970, ryc. 3; Mozsolics 1973, 
ryc. 5; Kacsó 1990, 247) nie pozostawiają natomiast większych nadziei na chronologicz-
ny podział znalezisk typu Uriu-Ópályi na podstawie tej kategorii zabytków. Większość 
wariantów czekanów typu B3 znaleziona została przynajmniej raz z którąś z odmian 
typu B4 uchodzących za najmłodsze (warianty Rohod i Uioara). Uwzględnienie czę-
stości współwystępowania oraz brak dowodów na jednoczasowość ekstremalnych wa-
riantów (Vulpe 1970, 97) pozwala jedynie – z dużą ostrożnością – przyjąć następujące 
ustalenie: czekany typu B3 pojawiły się jako pierwsze, jednak przez większość czasu 
występowania tej formy uzbrojenia w kulturze żywej funkcjonowała ona równolegle 
z młodszymi czekanami typu B4, które też przeżywały się dłużej15.

Na przybliżoną współczesność większości odmian czekanów typu B3 i B4 wskazu-
je też występowanie tych form – jako importów – w skarbach serii Rimavská Sobota 
(Kemenczei 1984, tabl. XLVI:5, 6; Novotná 1970, 32, 35). Relatywnie późną chronolo-
gię posiadają też fragmentarycznie zachowane czekany typu B3 ze skarbu z Polešovic, 
z terytorium środkowodunajskiej kultury pól popielnicowych, zaliczanego do horyzontu 

15 Przytoczony przez Tiberiusa Badera (1997, 267, 274; 1999, 133) przypadek wystąpienia czekana typu 
B3 na osadzie kultury Gáva w Căuaş trudno uznać – za tym badaczem – za istotną przesłankę do wnioskowa-
nia o przeżywaniu się tej formy uzbrojenia aż do czasów odpowiadających fazie HaA1. Odnośnie do chrono-
logii czekanów z tarczowatym obuchem wypowiedział się również niedawno C. Kacsó. Zwrócił on uwagę, 
że choć znane są przypadki współwystępowania czekanów typu B3 i B4, to czas wytwarzania tych zabytków 
mógł się wykluczać. Według cytowanego badacza, czekany typu B3 mogły być długotrwale tezauryzowane, 
zwłaszcza ze względu na ich domniemane symboliczne znaczenie (Kacsó 2003, 275).
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Ryc. 2. Typy zabytków brązowych charakterystyczne dla skarbów serii Uriu-Ópályi. Činadievo II 
(1–5); Dibrova (6–7); Kaliny (8–9). Według: Kobal’ 2000. Wszystkie rysunki bez skali

Abb. 2. Die Typen der für die Hortfundserie Uriu-Ópályi charakteristischen Funde. Činadievo II (1–5); 
Dibrova (6–7); Kaliny (8–9). Według: Kobal’ 2000. Alle Zeichnungen ohne Maßstab
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Drslavice, z końca fazy BrD i BrD/HaA1 (Salaš 1997, 34, 65–71). Być może jednak 
należy je uznać za okazy antykwaryczne, podobnie jak egzemplarz z odnoszonego do 
fazy HaA1 skarbu złomu brązowego z Bodrogu (Novotná 1970, 36). 

Stosunkowo rzadkie są również zabytki o środkowoeuropejskich koneksjach, od-
krywane w skarbach serii Uriu-Ópályi. Formy takie, jak miecze i sztylety ze sztabą do 
rękojeści oraz groty z płomieniście ukształtowanym liściem nie pozwalają na bardziej 
szczegółowe datowanie. Do przełomu BrD i HaA1 lub początku HaA1 można odnosić 
skarb z Căpleni, gdzie obok tak datowanej zapinki typu Unter-Radl wystąpił czekan typu 
B4 (Bader 1983, 17, tabl. 53). Z tym samym okresem należy wiązać znalezisko czekana 
typu B4 w położonym na pograniczu zasięgu metalurgii „pilińskiej” skarbie nr III z Viss 
(por. przypis 13). Zdaniem T. Kemenczei (1974, 68–69; 1984, 32–33) obecność zabyt-
ków o szerokim, środkowoeuropejskim zasięgu występowania była typowa dla młodszej 
grupy skarbów serii Uriu-Ópályi, podczas gdy starsze zespoły charakteryzować miały 
formy reprezentujące miejscową tradycję metalurgiczną – zwłaszcza czekany typu B3 
i starsze warianty typu B416.

Choć datowanie początków występowania omawianej grupy znalezisk opiera się 
głównie na ustaleniach typologicznych, a na synchronizację z południowoniemieckim 
systemem periodyzacji pozwalają tylko pojedyncze – w większości niezbyt zresztą cha-
rakterystyczne – zabytki, to wydaje się najbardziej prawdopodobne, że część spośród 
skarbów typu Uriu-Ópályi była jeszcze współczesna młodszym spośród skarbów se-
rii Forro i fazie BrC2. Niejasna pozostaje natomiast kwestia, do kiedy datować można 
okres deponowania skarbów należących do tego typu? Fakt znalezienia czekanów z tar-
czowatym obuchem w kontekście zespołów z przełomu BrD i HaA1 lub początku HaA1 
sprawy nie przesądza, gdyż wciąż mówimy tylko o pojedynczych zabytkach, których 
trwanie w obiegu mogło być dłuższe. Z fazą HaA1 synchronizowana jest grupa wiel-
kich skarbów, tzw. „depozytów odlewców” (np. Aiud, Guşteriţa II, Şpălnaca II, Uioara 
de Sus) i odpowiadających im mniejszych znalezisk – związanych z metalurgicznym 
ośrodkiem kultury Gáva – które określa się jako horyzont Cincu-Suseni (Petrescu-Dîm-
boviţa 1977)17. Zazębianie się z przedziałem chronologicznym, wyznaczonym przez 
tę grupę skarbów, części zabytków typowych dla poprzedniego okresu jest oczywiste 
(por. Kemenczei 1991a, 47–48). Wydaje się, że wskazać można jednak na pewne ogólne 
tendencje, które różnią znaleziska serii Uriu-Ópályi od następujących po nich dużych 
skarbów typu Cincu-Suseni-Kurd. Widoczne są one przede wszystkim w zmniejszeniu 
się liczby zdobionych bransolet ze sztaby o okrągłym przekroju i zwężonych końcach 

16 Na marginesie wspomnieć można jeszcze o zjawisku występowania na terenie Kotliny Karpackiej 
skarbów przedmiotów złotych, datowanych współcześnie z seriami Forró i Uriu-Ópalyi (Mozsolics 1973, 
92–101). Możliwość synchronizacji tych znalezisk z omawianymi tu seriami skarbów jest ograniczona. 
Większość zabytków występujących w skarbach przedmiotów wykonanych ze złota nie posiada nawiązań 
w gromadnych znaleziskach zabytków brązowych. Są natomiast wśród nich formy o szerokim, środkowo- 
i północnoeuropejskim zasięgu rozprzestrzenienia, jak np. bransolety z taśmy zakończonej podwójnymi 
tarczkami spiralnymi (Schulz, Plate 1983, 42–64, przypis 16 – zestawienie stanowisk; Barth 1997). 

17 Inne funkcjonujące w literaturze określenia to horyzont Kisapáti-Lengyeltóti (von Brunn 1968, 38–46) 
i Kurd (Mozsolics 1985, 78–83). Ta grupa znalezisk – między innymi dzięki stylistycznemu ujednoliceniu 
obejmującemu wówczas całą Kotlinę Karpacką i przyległe obszary – posiada znacznie solidniejsze podstawy 
datowania niż skarby z wcześniejszego okresu (np. Mozsolics 1985; Soroceanu 1996, 368–272). W nowszej 
literaturze dopuszcza się synchronizację tej grupy skarbów nie tylko z fazą HaA1, ale również z fazą HaA2 
(Vulpe, Lazăr 1989, 243–244; Hansen 1996, 438). 
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– które w młodszych znaleziskach występują przeważnie we fragmentach (jako złom?) 
– i zastąpieniu ich przez masywne okazy, często o przekroju w kształcie litery „D” i nie-
zwężonych, czasem stopkowatych końcach, różniące się również od starszych form za-
sobem motywów dekoracyjnych (por. przypis 48). Zanikają też czekany z tarczowatym 
obuchem (z wielkich skarbów pochodzą tylko ich ułamki) i czekany z otworem przy 
obuchu oraz zmniejsza się liczba dużych tarczek, tzw. faler. Wzrasta natomiast frekwen-
cja siekier z tulejką i sierpów, pojawiają się również zdobione blachy stanowiące ele-
menty pasa i liczne importy z obszaru kultury pól popielnicowych18. 

Nie wydaje mi się jednak możliwe do określenia, czy proces wychodzenia z obie-
gu zabytków typowych dla skarbów serii Uriu-Ópályi nastąpił na przełomie faz BrD 
i HaA1, czy raczej na początku lub w trakcie fazy HaA1 w zachodnich grupach kultury 
pól popielnicowych.

Na zakończenie uwag dotyczących datowania skarbów typu Uriu-Ópályi wspomnieć 
muszę w paru słowach o znaleziskach, które dostarczyły przesłanek odnośnie do chro-
nologii absolutnej omawianej serii. Ze skarbu odkrytego w Drajna de Jos w Muntenii 
pochodzi fragmentarycznie zachowany miecz rapierowaty typu A (Andrieşescu 1925, 
tabl. 2:7; Petrescu-Dîmboviţa 1977, tabl. 92:3). Lepiej zachowane egzemplarze tego 
typu broni wchodziły w skład bułgarskich znalezisk z Sokol koło Silistry (Hänsel 1973, 
ryc. 1:1) oraz Ovča Mogila (Krauß 2005). Skarby z Sokol i Drajna de Jos Bernhard Hän-
sel (1973, 201–202, 204–205) skłonny był łączyć z pierwszym horyzontem W.A. von 
Brunna, to znaczy z serią Uriu-Ópalyi. Wprawdzie znaleziska te odbiegają znacznie – pod 
względem zasobu form zabytków wchodzących w ich skład – od standardów typowych 
dla dorzecza Cisy, jednak za dobry punkt odniesienia można uznać czekan z otworem 
przy obuchu (Vulpe 1970, 59; Petrescu-Dîmboviţa 1977, tabl. 91:5) oraz – reprezentu-
jące specyfi czny wariant – czekany z obuchem w postaci półkulistej gałki (typ Drajna), 
pochodzące z Drajna de Jos (Andrieşescu 1925, tabl. 4:3–4; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 
tabl. 91:1–2). Te ostatnie posiadają nawiązania na cmentarzysku w Lăpuş (por. rozdz. 2) 
oraz w skarbach serii Uriu-Ópályi i stanowiły niewątpliwie importy z dorzecza Cisy 
(Vulpe 1970, 99–100; Bader 1997, 274–275; Kacsó 2003, 272–273, zestawienie 1)19. 
Miecze rapierowate typu A występowały w strefi e egejskiej od schyłku okresu środko-
wohelladzkiego do fazy IIIA okresu późnohelladzkiego (Sandars 1961, 25–27; Sicherl 
2004, 22–23). Przyjmując w odniesieniu do okazów z Drajna de Jos i Sokol najmłodszą 

18 Obserwacji tych dostarczyć może przegląd pracy Mircei Petrescu-Dîmboviţy (1977), zestawiającej 
dużą część skarbów z epoki brązu w Rumunii. Zwrócić trzeba jednak uwagę, iż wśród znalezisk zaliczonych 
przez tego badacza do horyzontu Cincu-Suseni znalazło się wiele skarbów wyraźnie starszych, a przynaj-
mniej takich, w których wraz z formami typowymi dla serii Uriu-Ópályi (bransolety, czekany) wystąpiły 
zabytki o małej precyzji datowania, jak np. sierpy i siekiery (por. przypis 47). 

19 Skarb z Sokol datowany był na podstawie siekier z otworkiem w tulejce (Hänsel 1973, 202, 204–
–205), mających analogie w znaleziskach z Wołoszczyzny, Mołdawii i stepów nadczarnomorskich (Kaiser, 
Popandopulo 2004, 13–19). Raiko Krauß, omawiając skarb z Ovča Mogila, zwrócił uwagę na rozbieżności 
pomiędzy datowaniem miecza rapierowatego a chronologią siekier z tego znaleziska, należących do typu 
datowanego przez B. Hänsla na fazy BrD–HaA1. Z tego względu cytowany autor uznał, że albo miecz trafi ł 
do tego zespołu jako okaz antykwaryczny, albo współwystępujący z nim typ siekier pochodzi już z fazy 
BrC2 (Krauß 2005, 209). Nie wydaje się jednak, by uzasadnione było dokonywanie „przeliczeń” chronologii 
skarbów bułgarskich na schemat południowoniemiecki, który nie znajduje zastosowania na terenie Kotliny 
Karpackiej. Podobnie jak znaleziska z Sokol i Drajna de Jos, skarb z Ovča Mogila mógłby natomiast odpo-
wiadać inwentarzom serii Uriu-Ópályi.
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możliwą chronologię, należałoby więc brać pod uwagę datowanie ich jeszcze na I poło-
wę XIV wieku przed Chrystusem.

Drugi punkt nawiązania do strefy egejskiej stanowi szpila ze zgrubieniami na trzonku, 
znaleziona na osiedlu tellowym w Kastanas w Macedonii. Mamy tu więc do czynienia 
z sytuacją odwrotną do omówionych poprzednio, tym razem bowiem mowa o zabytku 
typowym dla „barbarzyńskiej” Kotliny Karpackiej, znalezionym w kontekście materia-
łów mykeńskich. Szpile ze zgrubieniami na trzonku – charakterystyczne zwłaszcza dla 
materiałów kultury Noua lub wiązane z jej oddziaływaniami (np. ryc. 6:5) – omówione 
zostały przez Alix Hochstetter (1981) w artykule zainspirowanym wspomnianym znale-
ziskiem z Kastanas. Wiele zebranych przez nią okazów pochodziło też ze skarbów serii 
Uriu-Ópályi, jednak znaczna różnorodność szpil zaliczanych do tego typu nie pozostawia 
pewności co do możliwości wykorzystania ich jako precyzyjnych datowników. Mimo 
to relatywnie późny kontekst, w którym wystąpił okaz z Kastanas (ceramika mykeńska 
z I połowy XII wieku przed Chrystusem), skłania do zastanowienia się nad możliwością 
późniejszego – niż się na ogół przyjmuje – datowania znalezisk kultury Noua.

Powyższe uwagi miały na celu wykazanie, że serie skarbów nie tworzą sztywnych 
faz chronologicznych, lecz odzwierciedlają raczej pewne ogólne tendencje w rozwoju 
miejscowej metalurgii lub napływie importów z sąsiednich obszarów. Z pewnością zaś 
nieporozumieniem byłoby utożsamianie ich z kolejnymi fazami południowoniemieckie-
go schematu chronologicznego. Stosowanie nazwy tych faz przy datowaniu znalezisk 
pochodzących ze wschodniej części Kotliny Karpackiej i powiązanych z nią w epoce 
brązu obszarów byłoby poważnym uproszczeniem. Używa się bowiem terminu, za któ-
rym kryje się ściśle określony zestaw zabytków, form całkowicie obcych dla omawia-
nego terytorium i spotykanych tu wyłącznie jako pojedyncze znaleziska o charakterze 
importów20. Uważam, że bardziej adekwatne jest stosowanie któregoś z systemów pe-
riodyzacji wprowadzonych dla Kotliny Karpackiej. Przy niejednokrotnie dość ogólniko-
wych podstawach wyróżniania poszczególnych faz schematy owe pozwalają umieszczać 
w nich zespoły z terenów, gdzie brak jakichkolwiek związków z obszarem, dla którego 
wypracowana została chronologia południowoniemiecka.

Spośród funkcjonujących w literaturze schematów periodyzacji wybrałem nazewni-
ctwo wprowadzone przez Carola Kacsó (1990b) i używane w nowszej literaturze rumuń-
skiej (np. Gogâltan 2001, 196–199). Terminologię tę konsekwentnie stosuję w dalszej 
części niniejszego szkicu, także w odniesieniu do chronologii zespołów zabytkowych 
z Polski południowo-wschodniej.

Za punkt wyjścia należy przyjąć utożsamienie okresu występowania skarbów se-
rii Uriu-Ópályi z przedziałem czasu określonym jako „faza II późnej epoki brązu”. Na 
terytorium na zachód od Cisy współczesna z nią jest grupa wyrobów brązowych repre-
zentatywna dla lokalnego, „pilińskiego” ośrodka metalurgicznego. Większość z tych za-
bytków współwystępowała wraz z importami ze strefy alpejskiej i środkowodunajskiej 
kultury pól popielnicowych w skarbach serii Rimavská Sobota. Wspomniane zabyt-

20 W odniesieniu do ziem polskich na problem ten zwrócił niedawno uwagę Wojciech Blajer. Omawiane 
przez niego skarby wyrobów brązowych zostały zaszeregowane do kolejnych odcinków chronologicznych, 
nieodpowiadających fazom w południowoniemieckim schemacie chronologicznym. Podana synchronizacja 
z tym ostatnim miała służyć jedynie dla orientacji – jako „wspólny mianownik dla różnych regionów kultu-
rowych w dorzeczu Odry i Wisły” (Blajer 2001, 19, 41–42).
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ki o zachodniej proweniencji posiadają na ogół szerokie ramy chronologiczne (BrC–
–HaA1), część z nich pozwala jednak na dokładniejszą synchronizację skarbów serii Ri-
mavská Sobota z fazą BrD, przełomem BrD/HaA1 (w środkowodunajskiej kulturze pól 
popielnicowych) i częściowo z HaA1. Synchronizacji tej nie można jednak przenosić 
na fazę II późnej epoki brązu (czyli serię skarbów Uriu-Ópályi), gdyż niektóre zabytki 
typowe dla metalurgii „pilińskiej” (berła dwuramienne, naramienniki typu Salgótárjan) 
spotykane są jeszcze w inwentarzach wielkich depozytów otwierających serię skarbów 
Cincu-Suseni – tożsamą z fazą III późnej epoki brązu. Na tej podstawie można sądzić, 
że znaleziska typu Rimavská Sobota pojawiły się w trakcie fazy II późnej epoki brązu, 
niektóre z nich mogły być jednak zdeponowane już po jej zakończeniu. 

Pojedyncze przypadki współwystępowania przewodnich form zabytków, ustalenia 
typologiczne oraz sugestie wypływające z absolutnego datowania skarbu z Drajna de 
Jos (por. wyżej) pozwalają przyjąć, iż współcześnie z najstarszymi znaleziskami zasze-
regowanymi do typu Uriu-Ópályi zdeponowane zostały młodsze spośród skarbów serii 
Forró. W tej grupie zespołów, obok zabytków typowych dla metalurgii pilińskiej, wystą-
piły importy kultury mogiłowej z faz BrB2(C1) i BrC2. Niemożliwe jest ustalenie, czy 
początek fazy II późnej epoki brązu odpowiadał fazie BrC2 czy jeszcze BrB2(C1). Tej 
drugiej współczesna była prawdopodobnie część skarbów serii Forró oraz pojedyncze 
znaleziska z terenu na wschód od Cisy (np. skarb nr I z Pecica). Zespoły te można uznać 
za odpowiadające fazie I późnej epoki brązu.

3. Sytuacja kulturowa w drugiej fazie późnej epoki brązu w dorzeczu 
środkowej i górnej Cisy

Prezentację sytuacji kulturowej na omawianym tu obszarze rozpocznę od jego południo-
wych peryferii (ryc. 1)21. Nad rzekami Berettyó (Barcău), Eriu i nad górnym odcinkiem 
rzeki Crasna od początku późnego okresu epoki brązu rozwijały się grupy Hajdúbagos 
i Cehăluţ. Pojęcie „grupa Hajdúbagos” wprowadził do literatury Tibor Kovács (1970) 
na podstawie analizy materiałów z eponimicznego stanowiska. Cmentarzysko to, ba-
dane w I połowie XX wieku, zaliczane było wcześniej do kultury Otomani lub kultury 
pilińskiej. W roku 1987 C. Kacsó terminem „grupa Cehăluţ” określił grupę stanowisk 
reprezentujących tradycję przeżywającej się do początku późnej epoki brązu kultury 
Otomani. Wyróżnione przez niego ugrupowanie było tożsame z materiałami opisanymi 
przez T. Badera (1978, 136) jako faza IV kultury Otomani, odpowiadało też pojęciu 
„grupa Hajdúbagos” na terenie Węgier (Kacsó 1987, 72; 1990b, 42; 1995a, 111, 1999, 
87). Przynależność do grupy Cehăluţ przyjmowano również w odniesieniu do znalezisk 
z – położonej na południe od Kereszu Szybkiego – osady w Biharea (Dumitraşcu 1980; 
Néméti 1990, 53), którą jednak C. Kacsó (1990b, 43; 1995a, 109) zaliczył do sąsiedniej 
grupy Igriţa.

21 Południowo-zachodnią partię objętego skartowaniem i omawianego tu obszaru – to znaczy nizinne 
tereny po obu stronach Kereszu, w rejonie jego ujścia do Cisy – zajmowały w epoce brązu rozległe mokradła, 
które uniemożliwiały rozwój osadnictwa (np. Hänsel, Medović 1991, tabl. 1). 
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Z terenu Węgier – poza cmentarzyskiem w Hajdúbagos – znane są znaleziska po-
jedynczych, analogicznych do odkrytych na nim naczyń ułamków ceramiki (Kovács 
1970). Do grupy Hajdúbagos zalicza się również skład naczyń z Debreczyna (Poroszlai 
1984, 99–100). Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w Rumunii. Na większą skalę 
zostały przebadane tylko osady w Pişcolt, Suplacu de Barcău i Crasna (Néméti 1978; 
Bejinariu, Lakó 2000), jednak duża ilość materiałów pochodzi ze starszych wykopalisk 
(Bader 1978) oraz z prowadzonych na niewielką skalę prac ratowniczych (Kacsó 1999, 
92–105). Znane są nieliczne stanowiska o charakterze sepulkralnym. Największe wśród 
nich jest wspomniane wyżej cmentarzysko w Hajdúbagos, gdzie odkryte zostały 22 gro-
by popielnicowe – w większości zawierające jedynie urnę ze spalonymi kośćmi (Kovács 
1970, 46). Pojedyncze groby popielnicowe wyposażone w ceramikę lub wyroby brą-
zowe znane są też po rumuńskiej stronie granicy (Néméti 1978, 111, ryc. 5:3-4; Kacsó 
1999, 92–93, tabl. XII:2). Osady grupy Hajdúbagos-Cehăluţ mają na ogół niewielkie 
rozmiary i tylko jedną warstwę kulturową, co świadczyć może o małej intensywności 
zasiedlenia. Tylko w pojedynczych wypadkach zajmowane były osiedla tellowe zało-
żone w środkowej epoce brązu przez ludność kultury Otomani lub Wietenberg (Kacsó 
1999, 92; Bejinariu, Lakó 2000, 183). 

Mała liczba zespołów zwartych nie ułatwia określenia ram chronologicznych grupy 
Hajdúbagos-Cehăluţ. Najstarsze groby z cmentarzyska w Hajdúbagos odnosić można 
jeszcze do horyzontu Koszider, większość jednak datowana jest na I fazę późnej epoki 
brązu (Kovács 1970, 46–47). Wśród znalezisk rumuńskich podobną pozycję chronolo-
giczną (I faza późnej epoki brązu) mają materiały z Otomani i Pişcolt, skąd pochodzą 
między innymi szpile z główką pieczątkowatą (datowanie – por. przypis 4). W odniesie-
niu do pozostałych znalezisk przyjmuje się ramowe datowanie na I i II fazę późnej epoki 
brązu (Kasó 1987, 75; 1995a, 111; 1999, 101; Néméti 1990, 53). Jak zgodnie przyjmo-
wali zarówno C. Kacsó (1995a, 111; 1999, 97), jak i T. Kovács (1970, 47), zasób form 
i motywów dekoracyjnych ceramiki grupy Hajdúbagos-Cehăluţ jednoznacznie wskazu-
je na zasadniczą rolę, jaką w uformowaniu tego ugrupowania odegrała poprzedzająca je 
kultura Otomani22. Na niektórych stanowiskach spotyka się również znaleziska świad-
czące o kontaktach z innymi jednostkami kulturowymi rozwijającymi się współcześnie 
nad górną i środkową Cisą (Kacsó 1987, 72; 1990b, 42; 1999, 101; por. dalej).

Nad Kereszem Szybkim – zwłaszcza wzdłuż górnego biegu tej rzeki – w wyżej po-
łożonych partiach terenu znajduje się skupisko znalezisk jaskiniowych określanych jako 
grupa Igriţa (Emödi 1980). Z ugrupowaniem tym wiąże się również nieliczne osiedla 
otwarte, także skupione nad Kereszem (Dumitraşcu 1980; Kacsó 1990b, 43; 1995a, 109; 
1999, ryc. 1) oraz pojedyncze stanowiska znad Maruszy (Emödi 1978; Kacsó 1999, 
ryc. 1). W zbadanych jaskiniach stwierdzono obecność ciemnej warstwy, w której ob-
rębie – lub na jej powierzchni – występowały bardzo liczne pozostałości potłuczonych 
naczyń, przedmioty brązowe i kości zwierzęce (Emödi 1980, 272; Kacsó 1995a, 110). 
Pozostałości te interpretowane były bądź jako miejsca o charakterze ofi arnym, bądź też 

22 Podobieństwo inwentarzy najstarszych grobów z Hajdúbagos do znalezisk sepulkralnych ze schył-
kowej fazy kultury Otomani (np. Vásárosnamény – Kovács 2003) jest tak znaczne, że w zakresie kultury 
materialnej trudno byłoby mówić tu o odrębnych jednostkach taksonomicznych. Istotną rolę odgrywa jednak 
zróżnicowanie widoczne w obrządku pogrzebowym (cmentarzyska popielnicowe w odróżnieniu od szkiele-
towych lub birytualnych w późnej fazie kultury Otomani).
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jako znaleziska grobowe, jednak bez śladów kości ludzkich (Emödi 1978, 494; 1980, 
272). Na podstawie zrekonstruowanych – częstokroć w całości – naczyń, zwłaszcza cha-
rakterystycznych przysadzistych, zdobionych amfor, zwracano uwagę na związki grupy 
Igriţa z kulturą Otomani, kulturą mogiłową (Emödi 1980, 272; Chidioşan, Emödi 1983, 
24) oraz ze stanowiskami zaliczanymi obecnie do tzw. kultury Belegiš II (Emödi 1978, 
495; Kacsó 1990b, 43; 1995a, 110–111) z południowej części Kotliny Karpackiej. Licz-
ne przedmioty brązowe (zwłaszcza drobne ozdoby) odkrywane w jaskiniach grupy Igriţa 
– czasem w postaci gromadnych znalezisk (Comşa 1966; Emödi 1978) – pozwalają syn-
chronizować tę jednostkę kulturową z okresem występowania skarbów serii Uriu-Ópá-
lyi i Cincu-Suseni, to znaczy z fazą II i III późnej epoki brązu (np. Comşa 1966, 173; 
Emödi 1978, 494; 1980, 272–273; 1997, 488–489; Kacsó 1990b, 43–44). Jednak – jak 
sugerował C. Kacsó (1995a, 110–111; 1999, 104) – prawdopodobnie jej początki mogły 
sięgać I fazy tego okresu.

Na terenie objętym przez osadnictwo grup Hajdúbagos-Cehăluţ i Igriţa wyróżnił 
C. Kacsó (1990b, 43–44; 1995a) serię skarbów określoną jako „typ Arpaşel”, które cha-
rakteryzowały się zwłaszcza występowaniem w inwentarzu dużej liczby rozmaitych ro-
dzajów zawieszek. Skarby te synchronizować można z II i III fazą późnej epoki brązu 
(ibidem).

Wspomniałem już wcześniej, że niektóre znaleziska z terenu grupy Hajdúbagos-Ce-
hăluţ posiadają nawiązania w zespołach zabytkowych występujących współcześnie na 
obszarze nad górną Cisą i Samoszem. W rejonie tym – w I fazie późnej epoki brązu – 
znajdowały się stanowiska reprezentujące młodszą fazę kultury Suciu de Sus. Materiały 
tego ugrupowania – zwłaszcza charakterystyczna, bogato dekorowana ceramika – znane 
są przede wszystkim z licznych osiedli. Uważa się, że dla młodszej fazy kultury Suciu de 
Sus typowe były również płaskie cmentarzyska ciałopalne (Kacsó 1975, 47–48). Stwier-
dzenie to jest nie do końca zgodne z prawdą, poza grobami odkrytymi w eponimicznej 
miejscowości z terenu Rumunii znane są bowiem tylko pojedyncze pochówki związane 
z tym ugrupowaniem (np. Kacsó 2004, 329–331)23. 

W nowszej literaturze zwraca się uwagę na możliwość rozciągnięcia datowania 
najmłodszych materiałów kultury Suciu de Sus także na II fazę późnej epoki brązu. 
Mowa tu o grupie stanowisk charakteryzujących się występowaniem – obok cerami-
ki zdobionej wycinaniem – także naczyń dekorowanych kanelurami i innych form 
o „przedhalsztackim charakterze” (Bader 1979, 23; Kobal’ 2005, 216; Marta 2005, 81–
–84; krytycznie: Hüttel 1979, 44). Tego typu zabytki pochodzą między innymi z osady 
w Culciu Mare (ryc. 3:6–8), gdzie znaleziono również czekan z tarczowatym obuchem 
i symetrycznym ostrzem (Kacsó 1987, 73) oraz naczynie dekorowane plastycznym 
przedstawieniem wisiorka sercowatego, które posiada ścisłe analogie w materiałach 
grupy Berkesz-Demecser (Kemenczei 1984, 29), odnoszonej do II fazy późnej epoki 

23 Uwaga ta nie dotyczy, oczywiście, kultury Suciu de Sus z terenu wschodniej Słowacji. Większość od-
krytych tam materiałów – uważanych za reprezentujące omawiane ugrupowanie – pochodzi właśnie z cmen-
tarzysk. Przy czym nie jest to jedyna cecha, która różni słowacki wariant kultury Suciu de Sus od znalezisk 
tego ugrupowania pochodzących z Rumunii (por. dalej). Nie całkiem jasna jest sytuacja na terenie Ukrainy 
Zakarpackiej. Wiadomo, iż rozpoznano tam przynajmniej kilka niewielkich cmentarzysk popielnicowych 
związanych z wczesną fazą kultury Suciu de Sus, a groby ciałopalne pochodzą także z osiedla w miejscowo-
ści Djakovo (Balaguri 2001, 249–251, ryc. 66:1–4).
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Ryc. 3. Ceramika ze starszej fazy cmentarzyska w Lăpuş (1–5, 9) oraz z osiedla w Culciu Mare (6–8). 
Według: Bader 1978; Kacsó 1975; 2001. Wszystkie rysunki bez skali

Abb. 3. Keramik von der älteren Belegungsphase des Gräberfeldes in Lăpuş (1–5, 9) sowie von der Sied-
lung in Culciu Mare (6–8). Nach: Bader 1978; Kacsó 1975; 2001. Alle Zeichnungen ohne Maßstab
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brązu (por. dalej). Dwa skarby należące do serii Uriu-Ópályi odkryto na terenie osady 
z późnej fazy kultury Suciu de Sus w miejscowości Kvasovo (Kobal’ 2005). Przedmioty 
metalowe typowe dla tej grupy skarbów znalezione zostały także w obrębie chaty na 
osiedlu w Medvedvci na Ukrainie Zakarpackiej24 oraz na stanowiskach w Lazuri, Petea 
i Tătăreşti w centralnej i zachodniej części zasięgu kultury Suciu de Sus (Kacsó 1987, 
74; 2001, 239; Lazin, Pop 1997, 77; Marta 2005). Z tym samym przedziałem czasu 
wiązać należy skarb i luźne znalezisko czekana z osady w Căşeiu (Gogâltan, Isac 1995, 
12–13; Kacsó 2001, 239). Materiał ceramiczny z tego osiedla znajduje jednak analogie 
także na stanowiskach zaliczanych do tzw. grupy Lăpuş (Gogâltan 2001, 195). Pomimo 
wątpliwości związanych z ograniczoną precyzją datowania na podstawie znalezisk cze-
kanów z tarczowatym obuchem (Kacsó 2001, 240), należy przyjąć, że – na północnych 
i zachodnich peryferiach swojego zasięgu – kultura Suciu de Sus mogła przeżywać się 
w głąb II fazy późnej epoki brązu i być współczesna starszemu etapowi rozwojowemu 
tzw. grupy Lăpuş (Kacsó 1990b, 46; 2001, 240; 2004, 339).

Zabytki ceramiczne z osiedli pochodzących z najmłodszej fazy kultury Suciu de 
Sus – zwłaszcza misy i naczynia z rozchylonym wylewem, zdobione motywami spiral-
nymi – posiadają dobre odpowiedniki na nekropoli kurhanowej, położonej w pobliżu 
miejscowości Lăpuş. Stanowisko to, znane już od XIX wieku, C. Kacsó (1987, 40) 
uznał za reprezentatywne dla odrębnej jednostki kulturowej. Znajdują się tutaj czte-
ry położone w bezpośrednim sąsiedztwie zgrupowania, liczące łącznie 70 kurhanów, 
pochodzących z dwóch przedziałów chronologicznych. Dla pierwszego z nich – od-
powiadającego opisywanemu tu odcinkowi czasu – charakterystyczny był specyfi czny 
obrządek pogrzebowy. Nasypy mogił bezpośrednio nakrywały resztki stosu ciałopal-
nego, w którego obrębie znajdowały się – złożone w centralnej partii – spalone ko-
ści oraz porozrzucane bez wyraźnego porządku naczynia i przedmioty metalowe. Ten 
sposób chowania zmarłych zanikł częściowo w młodszej fazie cmentarzyska, gdy pod 
kurhanami zaczęto umieszczać groby popielnicowe; pojawiły się też mogiły pozba-
wione pochówków (Kacsó 1975, 48–49, 65–66; 2001, 231, 236; 2001a, 37). Ceramikę 
typową dla fazy I nekropoli w Lăpuş reprezentują przede wszystkim bardzo bogato 
dekorowane wazy z rogowatymi lub zoomorfi cznymi guzami oraz misy zdobione mo-
tywami spiralnymi (ryc. 3:1–3, 5, 9). Zwraca uwagę kontrast pomiędzy rozbudowaną 
formą i „barokowym” zdobnictwem tej grupy ceramiki a jej niską jakością techniczną, 
będącą wynikiem słabego wypału. Może to sugerować wyłącznie obrzędowe przezna-
czenie tych naczyń (Kacsó 2001a, 36). Zasób technik ornamentacyjnych fazy Lăpuş 
I wyraźnie nawiązuje do tradycji kultury Suciu de Sus (Kasó 1975, 59, 68; 1987, 74; 
2001, 241). Spotykane są jednak również formy o obcej proweniencji – spośród za-
bytków pochodzących z odnoszonego do tej fazy kurhanu nr 10 C. Kacsó (1975, 55, 
57) zwrócił uwagę na naczynie z cylindryczną szyją oraz dwuuchą czarkę (ryc. 3:4), 
posiadające analogie w kulturach Berkesz-Demecser i Noua. W okresie, z którego po-
chodzą młodsze groby z nekropoli w Lăpuş (trzecia faza późnej epoki brązu), ten styl 
zdobienia i formowania naczyń został zarzucony i zastąpiony przez ceramikę typową 
dla wczesnej fazy kultury Gáva (Kacsó 1975, 62; 2001, 241).

24 Zdaniem Eduarda Balaguri (2001, 255), współczesne z osadą w Medvedvci są również osiedla w miej-
scowościach Činadievo i Dravči-Baraninči.
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Na podstawie występujących w wyposażeniu grobów wyrobów metalowych – 
zwłaszcza typologicznie wczesnych wariantów czekanów z tarczowatym obuchem typu 
B3 – C. Kacsó (1975, 49–51; 1987, 74; 2001, 233–234) zaproponował datowanie star-
szego etapu cmentarzyska w Lăpuş na II fazę późnej epoki brązu25.

Do grupy Lăpuş zaliczyć można – obok eponimicznej nekropoli – także kilka dal-
szych stanowisk (Kacsó 1990b, 47). Ceramika analogiczna do znanej z pierwszej fazy 
tego cmentarzyska pochodzi z dawnych badań grupy mogił w Suciu de Sus-Troian 
(Kacsó 2004, 331). Lepiej rozpoznane zostało cmentarzysko w Libotin (Kacsó 1990a). 
Zbadano tutaj kurhan pozbawiony śladów pochówku, jednak zawierający dużą ilość 
ceramiki, zwłaszcza naczyń dekorowanych miotełką26, oraz czekan należący do typo-
logicznie wczesnego wariantu typu B3 (Kacsó 1990a, 98; 2001, 237). C. Kacsó zasuge-
rował (1990b, 47; 2004, 333), że z grupą Lăpuş mogła być związana również nekropola 
kurhanowa w Bicaz, jednak prowadzone dotąd na niewielką skalę prace nie dostarczyły 
charakterystycznych zabytków, które mogłyby potwierdzić to przypuszczenie. Odręb-
ność od pozostałych stanowisk z terenu Rumunii wykazuje – pod względem obrządku 
pogrzebowego – pojedynczy grób popielnicowy z Suciu de Jos. Pozostałości wyposaże-
nia tego pochówku – prawdopodobnie obstawionego kamieniami – stanowiły fragmenty 
naczyń analogicznych do inwentarzy mogił z fazy I cmentarzyska w Lăpuş (Kacsó 2004, 
331). Odmienny charakter ma również – istotne z chronologicznego punktu widzenia 
– znalezisko z Agrieş, gdzie w dekorowanym miotełką naczyniu zdeponowany był skarb 
serii Uriu-Ópályi (Petrescu-Dîmboviţa 1998, tabl. 175:A; Gogâltan 2001, 196).

Poza obszarem Rumunii podobieństwo do cmentarzyska w Lăpuş zauważyć można 
(Kacsó 2001, 240) w przypadku kurhanu odkrytego w Nyirkarász-Gyulaháza (Mozso-
lics 1960). Wspomnieć powinienem, że autentyczność tego znaleziska jako zespołu 
zwartego była wielokrotnie kwestionowana (Kemenczei 1984, 30, tam wcześniejsza li-
teratura). Z opisu odkrywców jasno wynika jednak, że inwentarz metalowy (czekan typu 
B3, sztylety, siekiery, szpile oraz złote paciorki z analogiami w Lăpuş) został znaleziony 
w obrębie kurhanu, razem z inkrustowaną ceramiką, zdobioną w sposób typowy dla kul-
tury Suciu de Sus (Mozsolics 1960, 113–114; 1973, 107–108, 162). 

Informacje dotyczące mogił, które można datować na II fazę późnej epoki brązu, 
pochodzą także z Ukrainy Zakarpackiej. Na terenie miejscowości Čomonin zbadano 
w latach trzydziestych XX stulecia trzy kurhany. W jednym z nich odkryto pochówek 
popielnicowy, w którego inwentarzu znajdowała się ceramika nawiązująca do materia-
łów z cmentarzysk ciałopalnych znad środkowej Cisy i z Niziny Wschodniosłowackiej 
(por. dalej) oraz przedmioty metalowe (Kobal’ 1996, 196, 199–201). W nasypie tego 

25 Należy wspomnieć tutaj o poglądzie, który sformułowała ostatnio Biba Teržan (2005). Autorka ta 
stwierdziła, że zarówno cechy obrządku pogrzebowego, jak i zróżnicowanie ceramiki na cmentarzysku 
w Lăpuş nie mają waloru chronologicznego, lecz związne są z płcią zmarłych – wojowników w grobach 
z naczyniami dekorowanymi stempelkiem i wycinaniem oraz kobiet w pochówkach w urnach zdobionych 
kanelurami (Teržan 2005, 246–250). Spekulacje te mają jednak bardzo słabe oparcie w materiale źródło-
wym, co wynika z braku publikacji pełnych zespołów grobowych (co przyznała sama autorka tej koncepcji 
– Teržan 2005, 241). Brak również analiz antropologicznych, co zmusza do opierania się na tzw. archeolo-
gicznych wyznacznikach płci, które przy specyfi cznym obrządku pogrzebowym stosowanym na cmentarzy-
sku w Lăpuş mogą być zawodne.

26 Ten typ dekoracji typowy jest również dla ceramiki ze wspomnianej już osady w Căşeiu, także wiąza-
nej z grupą Lăpuş (Gogâltan 2001, 195).
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kurhanu zalegały fragmenty naczyń dekorowanych motywami spiralnymi (ibidem, 196, 
200). Pod drugą mogiłą natrafi ono natomiast na pochówek ciałopalny jamowy, wyposa-
żony w ceramikę (ibidem, 198–200). Dalszych danych dostarcza opis jednego z kurha-
nów zbadanych w pobliżu miejscowości Lochovo. Bezpośrednio pod nasypem mogiły 
znajdowały się pozostałości stosu oraz spalone kości, które według autora komunikatu 
(Potušnjak 1958, 75) stanowią świadectwo dokonania pogrzebu w miejscu ciałopalenia. 
Wśród naczyń stanowiących wyposażenie tego grobu wystąpiła miniaturowa, zdobiona 
motywami spiralnymi miska (Potušnjak 1958, 75–76, tabl. XLV:1)27. Zespoły z począt-
ku późnej epoki brązu na Ukrainie Zakarpackiej, do których należą też prawdopodobnie 
kurhany z miejscowości Koroljevo i Čereëvči, J.V. Kobal’ określił jako grupę Čomo-
nin. Zdaniem tego autora, miało być to jedno z regionalnych ugrupowań, powstałych 
na terenach nadcisańskich w wyniku zmieszania rozmaitych elementów kulturowych, 
spowodowanego ekspansją kultury Noua do Siedmiogrodu (Kobal’ 1992, 173; 1996, 
202–204; 2000, 16, 20). Zwrócić można uwagę na podobieństwa pomiędzy znaleziska-
mi z Ukrainy Zakarpackiej i grupą Lăpuş, widoczne w zakresie obrządku pogrzebowego 
(groby ciałopalne, podkurhanowe) oraz obecności ceramiki reprezentującej tradycję sty-
listyczną kultury Suciu de Sus. 

Podsumowując krótko: dominujący element w obrazie kulturowym II fazy późnej 
epoki brązu nad górną Cisą i Samoszem stanowiła wciąż tradycja kultury Suciu de Sus. 
Istnieją przesłanki pozwalające datować na ten okres niektóre osiedla owego ugrupowa-
nia. Jednocześnie pojawiły się nowe tendencje w rytuale pogrzebowym, które wyrażone 
zostały zakładaniem nekropoli kurhanowych. Przykład grobu popielnicowego z Suciu 
de Jos świadczy jednak, iż w zakresie stosowanego wówczas obrządku pogrzebowe-
go istnieć mogła pewna różnorodność. Obok zabytków – ceramicznych i metalowych 
– związanych z lokalną tradycją, uwagę zwracają pojedyncze znaleziska przedmiotów, 
które wpisują się w nurt oddziaływań południowo-wschodnich, łączonych z ekspansją 
kultury Noua. Problemom związanym z ich interpretacją poświęcę dalej jeszcze nieco 
uwagi.

Osadnictwo z II fazy późnej epoki brązu na obu brzegach środkowej Cisy oraz na 
Nizinie Wschodniosłowackiej omówię łącznie, gdyż – moim zdaniem – wyróżniane tam 
zjawiska kulturowe są z sobą ściśle powiązane. Baza źródłowa dla tego zagadnienia 
przedstawia się następująco. Nad terenie Węgier – po obu stronach Cisy – znanych jest 
kilka cmentarzysk popielnicowych, na podstawie których T. Kovács (1967) wyróżnił 
grupę Berkesz-Demecser. Spośród nich tylko z dwóch28 pochodzą pełne inwentarze 
grobów, pozostałe – w tym eponimiczne stanowiska – stanowią kolekcje materiałów 
z dawnych badań. Obok cmentarzysk T. Kovács (1967, 32–46) zaliczył do tego ugru-
powania liczne znaleziska pojedynczych naczyń, zwłaszcza charakterystycznych os-
tro profi lowanych czerpaków (ryc. 4:1-2). Brak natomiast osiedli kultury Berkesz-De-
mecser (Kemenczei 1981, 89). Datowanie tej grupy znalezisk jest w oczywisty sposób 

27 Trzeba tu wspomnieć, że przyjęte przez M.F. Potušnjaka i E. Balaguri datowanie tego obiektu na póź-
ną epokę brązu jest dyskusyjne. Należy brać pod uwagę jego znacznie wcześniejszą, eneolityczną metrykę. 
Za opinię w tej kwestii dziękuję serdecznie dr. Josipowi V. Kobal’owi. 

28 Cmentarzysko w Alsóberecki (Kemenczei 1981) oraz 3 groby z Vajdácska (Kemenczei 1984, 123). 
Typowe pochówki na tych stanowiskach wyposażone były w urnę nakrytą misą oraz kubki lub miski wystę-
pujące w charakterze przystawek (Kemenczei 1981, 89). 
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utrudnione. Z zachowanych zespołów grobowych brak charakterystycznych wyrobów 
metalowych29, a z materiałów ze zniszczonych cmentarzysk wymienić można jedynie 
rękojeść sztyletu z Berkesz (Kovács 1967, 34; Kemenczei 1984, 31). Próbę datowania 
ceramiki typu Berkesz na podstawie podobieństwa spotykanej na niej plastycznej deko-
racji (ryc. 4:6) do wykonanych z brązu wisiorków sercowatych (Kemenczei 1981, 91; 
1984, 30) trzeba uznać za mało przekonującą. Ciekawym spostrzeżeniem jest natomiast 
chronologiczne następstwo kolejnych zjawisk kulturowych (kultury mogiłowej, grupy 
Berkesz, a następnie późnej kultury pilińskiej) nad dolnym Sajó (Kemenczei 1984, 30). 
Wreszcie najsolidniejszą podstawą datowania jest współwystępowanie ceramiki typowej 
dla kultury Berkesz-Demecser ze skarbami. Wybierając spośród wymienionych przez 
T. Kemenczei (1981, 91; 1984, 30) i A. Mozsolics (1973, 107, 111–112) przypadki bu-
dzące najmniejsze wątpliwości, przytoczyć trzeba znalezisko z Nyíregyháza-Butjos, 
z kubkiem wchodzącym w skład skarbu serii Uriu-Ópályi (Mozsolics 1973, 161, tabl. 
60). W tym wypadku forma naczynia jest raczej interkulturowa, a za przynależnością 
skarbu przemawia terytorium, na którym został znaleziony. Odmiennie przedstawiają 
się – odnoszone również do serii Uriu-Ópályi – skarby z Valea lui Mihai nad rzeką Be-
rettyó (np. Petrescu-Dîmboviţa 1977, tabl. 275:8-11; 276) i z Činadievo (ryc. 5:9; skarb 
nr II – Penjak 1983; Kobal’ 2000, 78, tabl. 20–22) na Ukrainie Zakarpackiej. W obu 
przypadkach lokalizacja znalezisk wskazuje na odmienne środowisko kulturowe (od-
powiednio grupa Cehăluţ i grupa Čomonin), jednak naczynia znajdują ścisłe analogie 
w ceramice grupy Berkesz-Demecser30.

Na terenie Niziny Wschodniosłowackiej od końca środkowej epoki brązu poświad-
czone jest występowanie materiałów kultury Suciu de Sus (Furmánek 1997, 156–157). 
Większość stanowisk wiązanych z tym ugrupowaniem reprezentuje jednak jego schył-
kowy etap. Mam tu przede wszystkim na myśli grupę kilku cmentarzysk położonych 
w rejonie ujścia Laborca do Bodrogu (Demeterová 1984, ryc. 1). Nowsze odkrycia wy-
kazały, że w ciągu swego rozwoju kultura Suciu de Sus ekspandowała też na północ, na 
obszar Wyżyny Ondawskiej (Strakošová 1990; 2003; Furmánek 1997, 155, ryc. 1). Spo-
śród znalezisk sepulkralnych tego ugrupowania najwięcej informacji dostarczyło – jako 
jedyne na większą skalę zbadane – cmentarzysko w miejscowości Zemplínske Kopčany. 
Odkryto tutaj groby popielnicowe – w niektórych wypadkach bardzo gęsto ustawione 
– nakryte misami i wyposażone w przystawki, a także prostokątne lub okrągłe paleniska 
(Demeterová 1982, 75–76; 1984, 19–20). W odniesieniu do tych ostatnich Soňa De-
meterová (1984, 20) jako nawiązanie przywołała struktury znane z kurhanów z Lăpuş, 
interpretując te obiekty jako miejsca ciałopalenia.

Jak wspomniałem wcześniej, większość materiałów z cmentarzysk kultury Suciu 
de Sus na Słowacji pochodzi z jej najmłodszej fazy, synchronizowanej z kulturą Ber-
kesz-Demecser, kulturą pilińską, i bezpośrednio poprzedzającej na tym terenie kulturę 
Gáva (Demeterová 1984, 45; 1986, 113; 1989, 173). Pomimo obecności w wyposażeniu 

29 Pominąwszy szpilę ze zgrubieniem na trzonku poniżej główki z grobu 9 z Alsóberecki, dla której 
T. Kemenczei (1981, 88) wskazał jako analogie – bliskie terytorialnie, lecz raczej odległe formalnie – szpile 
typu Forró.

30 Brak natomiast ścisłych nawiązań dla zdobionego skośnymi żeberkami naczynia ze skarbu w Kri-
va (ryc. 5:8). Być może bliższe jest ono stylistyce, właściwej grupie Lăpuş (Kobal’ 2000, 19, przyp. 95, 
tabl. 8:24). 
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Ryc. 4. Ceramika kultury Berkesz-Demecser. Vajdácska (1, 6); Nyiribrony (2); Nyíregyháza-Butjos (3); 
Alsóberecki (4–5, 7–9). Według: Kovács 1967; Kemenczei 1981, 1984. Wszystkie rysunki bez skali

Abb. 4. Keramik der Berkesz-Demecser-Kultur. Vajdácska (1, 6); Nyiribrony (2); Nyíregyháza-But-
jos (3); Alsóberecki (4–5, 7–9). Nach: Kovács 1967; Kemenczei 1981, 1984. Alle Zeichnungen ohne 

Maßstab
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pochówków wyrobów metalowych, większość z nich nie pozwala na precyzyjne da-
towanie. Typologicznie młodsze wisiorki lejkowate z kilku grobów w Zemplínskich 
Kopčanach oraz szpila ze zgrubieniami na trzonku posiadają analogie w skarbach serii 
Uriu-Ópályi (Demeterová 1984, 36, 38–39). Z metalurgią kultury pilińskiej związany 
jest – wspomniany wcześniej – bogaty grób popielnicowy z miejscowości Viničky (Kra-
skovská 1969), datowany szpilą typu Forró. Na fazę I późnej epoki brązu należy okre-
ślić chronologię bransolety z grobu w Lastovcach (Demeterová 1984, tabl. XXVIII:1-4). 
Punkt odniesienia dla datowania może stanowić – tak jak dla ceramiki kultury Berkesz 
– naczynie z omówionego już skarbu nr II z Činadievo.

Przejdę teraz do problemu powiązań pomiędzy scharakteryzowanymi powyżej zja-
wiskami kulturowymi. Przegląd ceramiki słowackiej kultury Suciu de Sus oraz grupy 
Berkesz nie pozostawia wątpliwości co do ich silnego związku lub wręcz tożsamości. 
Przewodnimi formami naczyń są ostro profi lowane czerpaki oraz dwustożkowate wazy 
z rozchylonym wylewem, zdobione nalepianymi guzkami, pionowymi żłobkami na 
brzuścu lub układami dołków na szyjce, czasem dekoracją plastyczną (ryc. 4:4-7; 5:1-2, 
4, 6–7). W wypadku obu ugrupowań w ograniczonym stopniu występuje ornamentyka 
spiralna i wypełnianie linii rytych masą inkrustacyjną (ryc. 4:4; 5:5). Wymienione podo-
bieństwa w ceramice – do których należałoby dodać także zbliżony obrządek pogrzebo-
wy – zauważyła już S. Demeterová (1989, 172). Dalej poszedł V. Furmánek, który uznał 
grupę Berkesz-Demecser za „młodszy przejaw i integralną część składową kultury Suciu 
de Sus” (1998, 261; podobnie: Furmánek, Vladár, Veliačik 1991, 144). Muszę jednak 
podkreślić, że cytowani autorzy, rozszerzając termin „kultura Suciu de Sus” na znalezi-
ska kultury Berkesz, spoglądali na cały problem z perspektywy materiałów słowackich, 
które znacznie odbiegają od „właściwych”, to znaczy rumuńskich znalezisk tego ugru-
powania. Te ostatnie charakteryzowało znacznie większe bogactwo form i ornamentyki 
w ceramice oraz brak długotrwale użytkowanych, rozległych cmentarzysk. 

Jakie elementy złożyły się zatem na ukształtowanie się tych najdalej na wschód wysu-
niętych grup z polami popielnicowymi? Słowackie materiały kultury Suciu de Sus, które 
można pewnie datować na wczesną fazę tej jednostki taksonomicznej (schyłek środko-
wej epoki brązu), to pojedyncze znaleziska ceramiki, występujące przy tym jako importy 
w obcym środowisku kulturowym (Furmánek 1997, 155–156; Furmánek, Vladár 2001, 
86–87, 89). Wewnętrzna periodyzacja znalezisk tego ugrupowania oraz łączenie z jej 
starszym etapem niektórych grobów wynikało natomiast z analizy stylistycznej – z uzna-
nia starszeństwa naczyń zdobionych motywami spiralnymi i inkrustacją względem form 
niezdobionych (Demeterová 1984, 45–46). Pogląd ten nie może być w swojej ostrości 
utrzymany, gdyż, po pierwsze, bogato zdobiona ceramika współwystępuje w zespołach 
z formami uchodzącymi za młodsze, po drugie – zarówno inkrustacja, jak i motywy 
spiralne poświadczone są w kulturze Berkesz-Demecser i grupie Lăpuş z fazy II późnej 
epoki brązu. Nizina Wschodniosłowacka – podobnie jak północno-wschodnie Węgry 
– prawdopodobnie stanowiła raczej obszar wpływów „właściwej” kultury Suciu de Sus, 
niż jej zwartego osadnictwa. Proces uformowania się nad Bodrogiem skupiska cmen-
tarzysk ciałopalnych i odpowiadających im osiedli – który na podstawie najwcześniej 
datowanych zabytkami metalowymi grobów należy odnosić jeszcze do pierwszej fazy 
późnej epoki brązu – mógł być w równym stopniu wynikiem oddziaływań kultury Suciu 
de Sus z Ukrainy Zakarpackiej i Rumunii, jak i wpływów ukształtowanej już w hory-
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Ryc. 5. Ceramika słowackiej kultury Suciu de Sus (1–7) oraz naczynia ze skarbów z fazy II późnej 
epoki brązu na terenie Ukrainy Zakarpackiej (8–9). Zemplínske Kopčany (1–7); Kriva (8); Činadievo 

(9). Według: Demeterová 1984; Kobal’ 2000. Wszystkie rysunki bez skali

Abb. 5. Keramik der slowakischen Suciu de Sus-Kultur (1–7) sowie Gefäße aus den Hortfunden der 
spätbronzezeitlichen Phase II in der transkarpatischen Ukraine (8–9). Zemplínske Kopčany (1–7); Kri-

va (8); Činadievo (9). Według: Demeterová 1984; Kobal’ 2000. Alle Zeichnungen ohne Maßstab
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zoncie Koszider kultury pilińskiej31. Prawdopodobnie też przyczyny uformowania tej 
grupy znalezisk były podobne jak w przypadku ściśle z nią powiązanych cmentarzysk 
kultury Berkesz.

Według dominującego w literaturze poglądu, grupa Berkesz-Demecser miała po-
wstać w wyniku zetknięcia się ludności kultury mogiłowej (tzw. grupa Egyek) z kulturą 
Suciu de Sus. Kontakt ten miał mieć przy tym charakter ekspansji, która doprowadzi-
ła do zaniku drugiego z wymienionych ugrupowań, a także innych skupisk miejscowej 
ludności, reprezentowanych choćby przez cmentarzysko w Hajdúbagos (Kovács 1967, 
27–30; 1970, 47; Hüttel 1979, 46; Kemenczei 1984, 31, 38–39). Abstrahując od rekon-
strukcji przebiegu tego procesu, należy wziąć jednak pod uwagę, wymienione we wspo-
mnianej opinii, dwa elementy składowe kultury Berkesz – kulturę mogiłową i kulturę 
Suciu de Sus. Spuścizna pierwszej z nich widoczna jest w zasobie form ceramicznych32 
oraz w rytuale pogrzebowym, nawet jeżeli nie w zakresie samego sposobu traktowania 
zmarłych – gdyż cmentarzyska grupy Egyek są birytualne (np. Furmánek, Ožďáni 1989, 
ryc. 1) – to z pewnością w tradycji zakładania rozległych, płaskich nekropoli. Z drugim 
ugrupowaniem związane są motywy oraz technika dekoracji naczyń, które stanowią dla 
kultury Berkesz-Demecser element wspólny z grupą Lăpuş, bezpośrednio dziedziczącą 
tradycję kultury Suciu de Sus (Kacsó 1975, 60–61)33.

Według autorów analizujących genezę kultury Berkesz, na jej powstanie miały 
wpływ również oddziaływania płynące spoza obszaru Kotliny Karpackiej. T. Kovács 
(1967, 49–58) uznał za ich źródło kulturę komarowską, na owe czasy dobrze rozpozna-
ną, zwłaszcza dzięki studiom Tadeusza Sulimirskiego. T. Kemenczei (1984, 38–39) jako 
decydujący czynnik przyjął natomiast ekspansję kultury Noua do Siedmiogrodu. Drugi 
z wymienionych uczonych za ślad wpływów wschodnich uznał obecność obcych dla 
Kotliny Karpackiej wyrobów metalowych w skarbach serii Uriu-Ópályi oraz niektóre 
formy naczyń kultury Berkesz (Kemenczei 1984, 29, 33–36). Ustalenia obu cytowanych 
autorów od początku budziły jednak wątpliwości. C. Kacsó (1975, 47–48) stwierdził, 
że wśród ceramiki z cmentarzysk kultury Berkesz brak form o ewidentnie wschodnich 
cechach, równocześnie wyraźnie widoczne są różnice pomiędzy obrządkiem pogrzebo-
wym tego ugrupowania i kultury Noua. Według V. Furmánka (1998, 261), w zespołach 
z Kotliny Karpackiej za zabytki o wschodnich powiązaniach można uznać wyłącznie 
szpile ze zgrubieniami na trzonku oraz pewne typy sztyletów lub mieczy z pełną ręko-

31 W literaturze zwracano już uwagę na wyraźne podobieństwo pomiędzy ceramiką kultury pilińskiej 
i kultury Berkesz oraz słowackiego wariantu kultury Suciu de Sus (Kemenczei 1981, 90; 1984, 30; Demete-
rová 1984, 45). Za przykład wynikających z tego trudności może posłużyć tutaj kilkakrotnie już wspominany 
grób z miejscowości Vinički, zaliczony przez autorkę pierwszej publikacji (Kraskovská 1969, także Kemen-
czei 1984, 22) do kultury pilińskiej, później zaś odnoszony do kultury Suciu de Sus (np. Furmánek 1977, 
281). Różnica pomiędzy naczyniami wazowatymi omawianych ugrupowań – niemożliwa do stwierdzenia 
wyłącznie na podstawie materiału publikowanego – polega na tym, że formy kultury pilińskiej posiadają 
w rzucie z góry zarys kolisty, natomiast okazy kultury Suciu de Sus i kultury Berkesz – na ogół czworobocz-
ny (za zwrócenie uwagi na ten szczegół dziękuję prof. V. Furmánkowi).

32 Stąd wspomniane wyżej podobieństwo do kultury pilińskiej, która także dziedziczy tradycje karpac-
kiej kultury mogiłowej.

33 Opierając się na tych powiązaniach, T. Kemenczei (1984) zastosował nawet termin „kultura Ber-
kesz-Lăpuş”, który jest oczywiście dużym uproszczeniem. Fakt występowania na terytorium zajętym przez 
obydwa ugrupowania skarbów typu Uriu-Ópályi świadczy jednak o łączących je związkach, wynikających 
z przynależności do jednego kręgu wytwórczości metalurgicznej.
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jeścią. Szerzej zakres tych kontaktów postrzegał T. Kemenczei (1984, 33–37), zaliczając 
do grupy wschodnich importów także inne kategorie przedmiotów brązowych34. Autor 
ten obszernie omówił powiązania nadcisańskiego ośrodka metalurgicznego z rozległym 
kompleksem kulturowym, w którego skład wchodziła kultura Sabatinovka, zlokalizowa-
na na stepach nadczarnomorskich, pomiędzy Dnieprem i deltą Dunaju (Černjakov 1985; 
Berezanskaja i inni 1986, 83–116), kultura Coslogeni w Muntenii (Morintz, Anghelescu 
1970; Simon 2001) oraz kultura Noua z północnej Mołdawii, Besarabii i z Siedmiogrodu 
(Florescu 1964; Dergačev 1986, 153–171; Krušel’nickaja 1990; Andriţoiu, Vasiliev 1993). 
Jego zdaniem, zabytki pochodzenia pontyjskiego w Kotlinie Krapackiej oraz znaleziska 
form typowych dla skarbów serii Uriu-Ópályi (zwłaszcza czekanów z tarczowatym obu-
chem) na terenach nadczarnomorskich (skarb z Žuravlinka i dalsze zabytki: Černjakov 
1985, 122–123, ryc. 59; Berezanskaja i inni 1986, ryc. 32; Klochko 1993, 36; Kobal’ 1995) 
pozwalają synchronizować fazę II późnej epoki brązu z drugim etapem rozwoju kultury 
Sabatinovka (Kemenczei 1984, 35, 37–39; także: Kobal’ 1995, 81–82). 

Na sam początek tego przedziału czasu, ewentualnie na schyłek fazy I późnej epoki 
brązu (Popa, Boroffka 1996, 51–55, 60; Gogâltan 2001, 196) należy datować pojawienie 
się w Transylwanii charakterystycznych niewielkich cmentarzysk szkieletowych, zakła-
danych przez twórców kultury Noua (ryc. 6:8–12). Z wpływami tego ugrupowania zwią-
zana była obecność typowych dla niego form naczyń w zespołach z I fazy cmentarzyska 
w Lăpuş (ryc. 3:4; por. wyżej) oraz w innych znaleziskach z obszaru naddunajskiego (np. 
Trnka 1992, tabl. 10:12). Ekspansja lub oddziaływania ludności reprezentowanej przez 
kompleks kulturowy Noua-Sabatinovka skierowane były również na północ – wzdłuż 
Dniestru. Nad górnym i środkowym odcinkiem tej rzeki oraz na południowym Wołyniu 
skupiona była grupa stanowisk zaliczanych do kultury komarowskiej. Na niektórych po-
łożonych nad Dniestrem i górnym Prutem osiedlach (np. Magala, Lisčniki) stwierdzono 
zastąpienie osadnictwa tego ugrupowania przez kulturę Noua (Krušel’nickaja 1990; Ma-
lejew 2003). Na kilkunastu cmentarzyskach kultury komarowskiej odkryte zostały na-
tomiast pochówki wyposażone w zabytki – zwłaszcza charakterystyczne dwuuche czar-
ki – posiadające ścisłe odpowiedniki w materiałach kultury Noua (ryc. 6:1-3). Zespoły 
te były omawiane przez Igora K. Svešnikova (1967, 73) i Jana Dąbrowskiego (1972, 
37–38; 51–53) jako typowe dla wyróżnionych przez nich – odpowiednio – drugiej lub 
trzeciej fazy kultury komarowskiej. Obok naczyń dwuuchych, w grobach tego ugrupo-
wania spotyka się również wyroby metalowe o wschodnich lub południowych konek-
sjach, takie jak szpile ze zgrubieniami na trzonku (ryc. 6:5; Sulimirski 1938, zwłaszcza: 
137, ryc. 2:b–c; Svešnikov 1968, ryc. 4:2) i sztylet z pełną rękojeścią (ryc. 6:6; Sviešni-
kov 1968, ryc. 4:10). Ze skarbu w Oleszowie pochodzą natomiast sierpy z hakowatym 
uchwytem (por. przypis 35), które spotykane są też jako znaleziska luźne (Sulimirski 
1938, 135–136, tabl. I; II:1-2, 4, 6). 

Do trzeciej fazy kultury komarowskiej J. Dąbrowski (1972, 38) zaliczył również 
– bez bliższego uzasadnienia – znalezisko z miejscowości Kavsko koło Drohobycza. 
W jednym ze zbadanych tu kilku kurhanów natrafi ono na jamę wypełnioną resztkami 
stosu i spalonymi kośćmi, pozostałości niepoddanego kremacji szkieletu i dzbanek zdo-
biony w sposób typowy dla kultury Suciu de Sus (Bernjakovič 1959, 34–42; tabl. III:4; 

34 Na przykład sierpy z hakowatą rękojeścią (ibidem, 36), spotykane od II fazy późnej epoki brązu, m.in. 
na terenie Siedmiogrodu (por. też Kaiser, Popandopulo 2004, 11–13, ryc. 5, 14).
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Mozsolics 1960, 116). Sposób potraktowania zmarłego znajduje odpowiedniki w kul-
turze komarowskiej, w której obok pochówków szkieletowych występują również gro-
by ciałopalne, zwłaszcza świadczące o dokonywaniu kremacji w miejscu pochówku 
(Svešnikov 1967, 52). Narzuca się jednocześnie podobieństwo tego zwyczaju do sytu-
acji znanej z nekropoli kurhanowych grupy Lăpuş i cmentarzysk popielnicowych z Ni-
ziny Wschodniosłowackiej (por. Mozsolics 1960, 117–118; Demeterová 1984, 20–21). 
Wspomniany zespół grobowy z Kavsko jest, obok pojedynczo występujących między 
Prutem i górnym Dniestrem wyrobów brązowych o nadcisańskiej proweniencji (Ma-
leev, Kobal’ 2005), istotnym argumentem za dopuszczaniem istnienia w fazie II późnej 
epoki brązu transkarpackich powiązań pomiędzy kulturą komarowską a ugrupowaniami 
dziedziczącymi tradycję kultury Suciu de Sus. Niewykluczone, że za ich pośrednictwem 
mogła trafi ć nad górny Dniestr także część zabytków związanych z oddziaływaniami 
kultury Noua.

Wracając do problemu obecności w dorzeczu środkowej i górnej Cisy przedmiotów 
metalowych typowych dla ośrodka metalurgicznego kompleksu Noua-Sabatinovka, 
przypomnę, że zdaniem V. Furmánka do tej grupy zabytków należy zaliczyć wyłącz-
nie pewne odmiany sztyletów z pełną rękojeścią i szpile ze zgrubieniami na trzonku. 
Pierwszą z wymienionych kategorii znalezisk zdefi niował Istvan Bóna (1963, 33–35), 
uznając za związane ze strefą pontyjską sztylety o pełnej, przekłutej rękojeści, odla-
nej wraz z głownią zaopatrzoną w podłużne żeberko. Podnosi się jednak kwestię, czy 
nie są to formy powstałe na obszarze Kotliny Karpackiej (Furmánek 1998, 264). Zda-
niem C. Kacsó (1994, 43), w przypadku „orientalnych” sztyletów z terenu Rumunii35 
należy brać pod uwagę, iż są to wytwory lokalne, tylko nawiązujące do stylistyki kręgu 
Noua-Sabatinovka. Wśród znalezisk rumuńskich okazy niewątpliwie związane z nad-
czarnomorskim ośrodkiem metalurgicznym – datowane na fazę II późnej epoki brązu 
– występują przede wszystkim na terenie Muntenii, w środowisku kultury Coslogeni, 
oraz nielicznie w Siedmiogrodzie, gdzie związane są zapewne z osadnictwem kultury 
Noua (Popa 2000, 65–74; Simon 2001, 319–320, tabl. VI). Podobnie pewne powiązanie 
ze wschodnią metalurgią można przyjąć w wypadku pochodzących z północnej partii 
Wielkiej Niziny Węgierskiej dwóch sztyletów z ażurową rękojeścią oraz fragmentarycz-
nie zachowanego okazu ze skarbu serii Rimavská Sobota z Sajóvámos (Furmánek 1998, 
264–265). Z tą grupą zabytków związany jest również miecz ze skarbu w Zavadka na 
Ukrainie Zakarpackiej (Kobal’ 2000, 33, 100). 

Szpile ze zgrubieniami lub guzkami na trzonku wykazują – jak pisałem wcześniej – 
znaczne zróżnicowanie pod względem morfologii. Jak wynika z opracowania A. Hoch-
stetter (1981), większość tego typu zabytków pochodzi ze środowiska kultury Noua, za-
równo z terenu Mołdawii, jak i Siedmiogrodu. Z tym ugrupowaniem należy najprawdo-
podobniej wiązać genezę omawianego typu szpil36. Poza zasięgiem kultury Noua szpile 
ze zgrubieniami na trzonku spotykane są nad górną Cisą w skarbach serii Uriu-Ópályi 

35 Opisanych jako typ Rozavlea i charakterystycznych zwłaszcza dla skarbów serii Uriu-Ópályi z pół-
nocno-wschodniej części Kotliny Karpackiej (Kacsó 1994).

36 V. Furmanek (1998, 162, przyp. 1), kwestionując ten pogląd, poparł swoją opinię przypadkiem wy-
stąpienia szpili omawianego typu w grobie kultury Otomani na cmentarzysku w miejscowości Nižná Myšľa. 
Zespół ten nie został jednak opublikowany, a cytowany autor powołał się jedynie na informację otrzymaną 
od prowadzącego badania.
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i w znaleziskach grobowych z Čomonin, Nyirkarász-Gyulaháza oraz Zemplínske Kopča-
ny (Hochstetter 1981, 256, 258; Demeterová 1984, 36; Kobal’ 1996, 200–201, ryc. 2:4; 
Marta 2005, 88), a także na północ od Karpat, w kulturze komarowskiej na Podolu 
(ryc. 6:5), sięgając też na Wołyń (Sulimirski 1938, 137–140), gdzie również czytelne są 
ślady oddziaływań kultury Noua (Berezanska, Samoljuk, Taras 2001, 205, 214).

Jak wspomniałem wcześniej, niektóre typy naczyń kultury Berkesz – zwłaszcza garn-
ki z prostym wylewem – uważane były przez T. Kemenczei za świadectwo kontaktów 
z kulturą Noua. Pogląd ten nie może być jednak utrzymany, gdyż są to formy niecha-
rakterystyczne, powszechnie spotykane na innych obszarach i w różnych okresach (por. 
Mozsolics 1973, 107). Wśród opublikowanych przez T. Kovácsa materiałów ze znisz-
czonych cmentarzysk i luźnych znalezisk ceramiki kultury Berkesz znalazło się jednak 
kilka naczyń o interesujących, południowych koneksjach. Z nekropoli w Demecser po-
chodzi mała waza z rozchylonym wylewem i dekoracją w postaci girland na szyjce; ten 
sam rodzaj zdobienia wystąpił również na innym naczyniu z tego stanowiska (Kovács 
1967, 12:1; 13:1). Najbliższe terytorialnie przykłady występowania naczyń ornamento-
wanych motywem girland na szyjce spotkać można w znaleziskach jaskiniowych grupy 
Igriţa (np. Chidioşan, Emödi 1983, ryc. 2:1; 3:2; 4:3; 5:8). Ten typ dekoracji jest jednak 
szczególnie typowy dla północno-wschodniego wariantu rozległego kręgu stylistyczne-
go, określanego jako kultura Belegiš II, który w fazach II–III późnej epoki brązu zajmo-
wał terytorium Slawonii, Baczki, Wojwodiny, północnej Serbii, rumuńskiego Banatu 
i zachodniej Oltenii (np. Gumă 1995). Na ten sam kierunek kontaktów wskazywać mogą 
– pochodzące ze zniszczonego cmentarzyska w Nyíregyháza-Bujtos – bogato dekoro-
wane czarki, z guzkami na brzuścu i u nasady ucha (Kovács 1967, ryc. 15:14–15, 17–20, 
22). Część z nich należy traktować jako wynik wpływów kultury Noua (ryc. 4:3), jed-
nak inne posiadają dobre nawiązania w naczyniach, które w środowisku kultury Belegiš 
uchodzić mogą za formę wywodzącą się z tradycji środkowej epoki brązu. Wskazując 
dla naczyń kultury Berkesz analogie tak odległe od omawianego tutaj obszaru, chcę 
zwrócić uwagę na możliwość, iż udział w powstaniu tego ugrupowania miały także im-
pulsy płynące z południowych obrzeży Kotliny Karpackiej37.

Pozostało mi jeszcze pokrótce omówić problematykę kultury pilińskiej, zajmującej 
zachodnią część analizowanego obszaru. Zostały temu poświęcone obszerne, syntetycz-
ne opracowania (Furmánek 1977; Kemenczei 1984, 12–27, 97–122). Z tego względu 
ograniczę się wyłącznie do kilku uwag związanych z chronologią jej młodszej fazy. 
Synchronizowany z południowoniemiecką fazą BrD młodszy etap kultury pilińskiej 
miał się charakteryzować radykalną zmianą w stylistyce wytwórczości ceramicznej: 
w miejsce naczyń wywodzących się z tradycji kultury mogiłowej pojawiły się nowe 
formy, zwłaszcza dwustożkowate wazy, zdobione żłobkami (Jílková 1961, 93–94; 
Kemenczei 1967, 283; 1984, 17–19; Furmánek 1977, 328). Przekształcenia dotyczyły 

37 Pogląd ten jest częściowo zbieżny z koncepcją T. Kemenczei (np. 1984, 31, 39, 61, 86), zakładają-
cą wędrówkę ludności kultury Belegiš na północ i jej udział w uformowaniu się kultury Gáva. Powiązań 
z południową częścią Kotliny Karpackiej dopatrywać się można również w zdobieniu układami pasm dołków 
na szyjce, spotykanym zarówno w materiałach z cmentarzysk znad Cisy i Bodrogu, jak i w kulturze piliń-
skiej. Ten rodzaj dekoracji powszechnie występuje w tzw. grupie Dubovac-Cîrna z rejonu Żelaznych Wrót, 
datowanej na pierwszą, a prawdopodobnie też drugą fazę późnej epoki brązu (np. Krstić 2003, tabl. I:4; II:1; 
V:4). 
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Ryc. 6. Zabytki z późnej fazy kultury komarowskiej (1–7) oraz ceramika z cmentarzysk kultury Noua 
w Siedmiogrodzie (8–12). Dźwinogród (1–4); Ivanie (5–7); Moreşti (8–12). Według: Svešnikov 1967; 

1968; Andriţoiu, Vasiliev 1993. Wszystkie rysunki bez skali

Abb. 6. Funde der späten Phase der Komarov-Kultur (1–7) sowie Keramik aus den Gräberfelden 
der Noua-Kultur in Siebenbürgene (8–12). Dźwinogród (1–4); Ivanie (5–7); Moreşti (8–12). Nach: 

Svešnikov 1967; 1968; Andriţoiu, Vasiliev 1993. Alle Zeichnungen ohne Maßstab
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także innych dziedzin kultury, upowszechniły się – sporadycznie wcześniej spotykane 
(Kemenczei 1967, 265) – pochówki z konstrukcjami kamiennymi, które w późniejszym 
okresie typowe były również dla kultury kyjatyckiej lub tzw. pilińsko-kyjatyckiej fazy 
przejściowej; zmniejszyła się też wyraźnie liczba przedmiotów brązowych składanych 
do grobów (Furmánek 1977, 328–329, 335–337; 1982, 109; 1987, 321; Kemenczei 
1984, 15). Pomimo tych zmian, ludność reprezentowana przez kulturę pilińską kontynu-
owała nadal użytkowanie rozległych płaskich cmentarzysk popielnicowych, założonych 
w horyzoncie Koszider lub w fazie I późnej epoki brązu.

Zarysowane powyżej przekształcenia miały niewątpliwie charakter dynamiczny, 
a tempo tych przemian mogło być różne w poszczególnych regionach kultury pilińskiej. 
Istotne jest jednak pytanie, czy tylko cechy typowe dla młodszej fazy tego ugrupowania 
należy umieszczać w ramach fazy II późnej epoki brązu? Odpowiedź utrudniają dwa 
czynniki. Pierwszy – to wspomniane wcześniej zjawisko zmniejszenia się liczby przed-
miotów brązowych składanych do grobów – znanych jest wiele zespołów z dobrze da-
tującymi wyrobami metalowymi, jednak odpowiadają one jeszcze fazie I późnej epoki 
brązu (np. Furmánek 1977, 279–281, tam wcześniejsza literatura). Drugim czynnikiem 
jest brak pełnych publikacji wielkich cmentarzysk kultury pilińskiej lub stan zachowania 
materiałów z wielu – zwłaszcza węgierskich – stanowisk, będących wyłącznie zbiorami 
pozbawionych kontekstu zabytków. 

Wśród opublikowanych przez siebie materiałów T. Kemenczei (1984, 18) znalazł 
tylko jeden zespół, w którym ceramika z młodszej fazy kultury pilińskiej współwystę-
powała z charakterystycznym przedmiotem metalowym (brzytwa). W grobie z cmenta-
rzyska w Šafárikovo, wraz z naczyniem o formie i sposobie dekoracji właściwych star-
szej fazie, znalezionych zostało kilka brązowych ozdób, wśród nich szpila z tarczowatą 
główką, zdobioną koncentrycznymi kręgami (Furmánek 1977, tabl. XI:8). Zabytek ten, 
znany z jeszcze jednego zespołu zwartego, cytowany autor proponował odnosić do faz 
BrB1–BrB2(C1) (ibidem, 277–278). Jednak należy on do grupy szpil specyfi cznych dla 
metalurgii pilińskiej, które mogą być datowane również na późniejszy okres – podobne 
okazy (w tym również z dekorowanymi główkami) znane są zarówno ze skarbów serii 
Forró, jak i Rimavská Sobota (por. rozdz. 2). W grobie z miejscowości Gánovce na Spi-
szu zbliżona szpila – należąca do wariantu typowego dla wczesnej fazy kultury łużyckiej 
na Słowacji – znaleziona została wraz z naczyniem reprezentującym starszy etap kultury 
pilińskiej (Soják 2003, 135), podobny okaz pochodzi też z cmentarzyska w Lednicach 
na Morawach, datowanego na wczesną fazę środkowodunajskiej kultury pól popielnico-
wych (Rzehak 1905, ryc. 13). W kontekście omawianej problematyki szczególne zna-
czenie ma stosunkowo niedawno opublikowany (Hellebrandt 1996) skarb z Kurityán, 
wzmiankowany dotąd tylko w literaturze (Kemenczei 1984, 22; Mozsolics 1985, 76). 
Wewnątrz dwustożkowatej amfory, typowej dla późnej fazy kultury pilińskiej, znale-
ziono między innymi naramienniki typu Salgótárjan i szpile z tarczowatymi główkami, 
zdobionymi koncentrycznymi kręgami. Cały zespół datowany został na młodszy etap 
metalurgii „pilińskiej” (Mozsolics 1985, 76; Hellebrandt 1996, 29–31), a dzięki obecno-
ści zdobionych bransolet o przekroju w kształcie litery „D” można synchronizować go 
również z zespołami z fazy III późnej epoki brązu na wschód od Cisy.

Jak wspomniałem już w innym miejscu, wyroby brązowe typowe dla lokalnego 
ośrodka metalurgicznego pojawiły się w skarbach kultury pilińskiej w czasie, który 
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można synchronizować z fazą I lub początkiem fazy II późnej epoki brązu. Ich obecność 
stwierdza się jednak jeszcze w znaleziskach reprezentujących trzecią fazę tego okre-
su. Powoduje to trudności z datowaniem niektórych zespołów, zawierających wyłącz-
nie przedmioty pochodzenia miejscowego. Ta sama przyczyna uniemożliwia również 
ostateczną odpowiedź na pytanie, czy początek młodszej fazy kultury pilińskiej nastąpił 
jeszcze w trakcie fazy II późnej epoki brązu, czy też raczej już na początku fazy III38.

4. Początki grupy tarnobrzeskiej i jej związki z ugrupowaniami nadcisańskimi

W początkach późnej epoki brązu, a więc w czasie, gdy we wschodniej części Kotli-
ny Karpackiej pojawiły się omówione wyżej jednostki taksonomiczne, tereny położone 
w dorzeczu Wisły zajmowała kultura trzciniecka. Umieszczenie wewnętrznego schema-
tu periodyzacji materiałów tego ugrupowania w ramach południowoniemieckiego sy-
stemu chronologicznego napotyka podobne trudności jak w przypadku znalezisk z ob-
szarów znajdujących się na południe od Karpat. Z niedostatków bazy źródłowej wynika 
również słabe rozpoznanie chronologii względnej kultury trzcinieckiej, z konieczności 
oparte – w znacznej mierze – na niedostarczających zespołów zwartych materiałach osa-
dowych i analizie typologicznej ceramiki. 

Punkt odniesienia dla obszarów położonych nad górną Wisłą stanowią niewątpliwie 
najlepiej poznane i opracowane materiały kultury trzcinieckiej z rejonu podkrakowskie-
go. Rezultatem studiów Jacka Górskiego (1994; 1997; 1998; 2004) oraz Jacka Rydzew-
skiego (1991, 251–258) jest schemat wewnętrznej periodyzacji ceramiki tego ugrupowa-
nia, oparty na analizie zespołów grobowych i uwarstwionych obiektów osadowych oraz 
na planigrafi i osiedli. Materiały kultury trzcinieckiej zostały podzielone w nim na fazę 
klasyczną, poklasyczną i późną, po której w rejonie podkrakowskim nastąpiła ekspansja 
grup ludności reprezentowanych przez wczesną fazę kultury łużyckiej39. 

Dorzecze Sanu – obszar, na którym doszło do uformowania się grupy tarnobrzeskiej 
– jeszcze przed dwudziestu laty uchodził za rejon niemal całkowicie pozbawiony osad-
nictwa kultury trzcinieckiej. Przewartościowanie tych poglądów nastąpiło po opubliko-
waniu przez Wojciecha Blajera (1985) skartowania i zestawienia stanowisk tego ugru-

38 Między innymi z tego względu na skartowaniu (ryc. 1) umieściłem wszystkie ważniejsze cmentarzy-
ska kultury pilińskiej, bez zwrócenia uwagi, którą fazę stylistyki ceramicznej reprezentują.

39 Datowanie najmłodszych faz kultury trzcinieckiej i początku kultury łużyckiej w rejonie Krakowa jest 
istotne z punktu widzenia omawianej tu problematyki. Z zespołów reprezentujących młodsze etapy kultury 
trzcinieckiej w zachodniej Małopolsce brak precyzyjnie datujących wyrobów metalowych, stąd ich chro-
nologia opiera się na schematycznym dopasowaniu poszczególnych faz lokalnej periodyzacji zabytków do 
systemu chronologii południowoniemieckiej (np. Górski 1998, 67). Przesłankę dla datowania stanowią też 
naczynia wykonane w stylistyce nawiązującej do kultur zakarpackich (Górski 2003, tam wcześniejsza litera-
tura). Pozwalają one synchronizować poklasyczną i późną fazę kultury trzcinieckiej z ugrupowaniami z faz 
I–II późnej epoki brązu w dorzeczu Cisy. Istotną cezurę stanowi pojawienie się na terenach podkrakowskich 
kultury łużyckiej. Proces ten datowano do niedawna na początek fazy HaA1 (Gedl 1982, 21–22; Rydzewski 
1991, 257–259; Górski 1994, 82; 1998, 66–67). Powtórna analiza zabytków metalowych (zwłaszcza szpil) 
pochodzących z grobów i osiedli kultury łużyckiej pozwoliła J. Górskiemu (2002, 19–23, 34; 2004, 190–191) 
postawić hipotezę, iż najstarsze stanowiska tego ugrupowania nad górną Wisłą powstały już współcześnie 
z fazą BrD. Wspomniana koncepcja zakładała również krótkotrwałą koegzystencję grup ludności, reprezen-
towanych przez napływową kulturę łużycką i miejscową kulturę trzciniecką. 
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powania, stanowiącego rezultat zapoczątkowanych wówczas na większą skalę badań po-
wierzchniowych. W pierwszych próbach syntezy kultury trzcinieckiej w dorzeczu Sanu 
cytowany autor zwrócił uwagę na wyraźne rozrzedzenie osadnictwa tego ugrupowania 
w rejonie Mielca, Kolbuszowej i Stalowej Woli. Rozdzielało ono dwa skupiska osad-
nicze kultury trzcinieckiej. Pierwsze z nich – położone w rejonie ujścia Sanu do Wisły 
– W. Blajer łączył z grupą opatowską. Stanowiska znad dolnego Wisłoka i środkowego 
Sanu cytowany autor wydzielił natomiast jako odrębną, „nadsańską” grupę kultury trzci-
nieckiej (Blajer 1985, 69; 1987a, 31; 1987b, 191). Ostatnie lata znacznie wzbogaciły – 
niestety prawie wyłącznie ilościowo – bazę źródłową omawianego ugrupowania w Pol-
sce południowo-wschodniej. Podjęto również próby przeanalizowania jego osadnictwa 
w wybranych regionach (Czopek 1998; 2003; Gedl 1998a; Blajer, Przybyła 2003).

Zasięg występowania stanowisk nadsańskiej grupy kultury trzcinieckiej w nie-
znacznym stopniu przekraczał środkowy bieg Wisłoka. Zdaniem M. Gedla (1998a, 29) 
i S. Czopka (2003b, 4), obszar nad górnym odcinkiem tej rzeki oraz tereny na zachód 
od niej stanowiły rubież, oddzielającą strefę występowania kultury trzcinieckiej od tzw. 
grupy jasielskiej. 

Poświęcę teraz nieco uwagi drugiemu z wymienionych ugrupowań, gdyż w kontek-
ście niedawno publikowanej opinii (Gancarski 1999; 2002) należałoby przyjmować jego 
kontynuację w początkach późnej epoki brązu. Omawiana jednostka taksonomiczna 
została wydzielona przez Jana Gancarskiego (1992, 58) na podstawie wyników badań 
na eponimicznej osadzie w Jaśle oraz na ufortyfi kowanym osiedlu w Trzcinicy. Dalsze 
prace oraz weryfi kacja starszych badań pozwoliły zaliczyć do grupy jasielskiej kilka ko-
lejnych stanowisk z terenu Kotliny Jasielskiej i Pogórza Jasielskiego40 oraz z okolic Sa-
noka (Bober 1992, 154; Gancarski 1994, ryc. 1; 2002, 105; Gancarski, Ginalski 2001). 

Materiały pochodzące z osiedli otwartych i obronnych grupy jasielskiej charakte-
ryzują się swoistym synkretyzmem, polegającym na występowaniu ceramiki typowej 
dla kultury trzcinieckiej, kultury Otomani, a także pojedynczych form łączących cechy 
stylistyczne lub technologiczne właściwe obu ugrupowaniom (Gancarski 1988, 67–80; 
1992, 56; 1992b, 41–43; 1994, 78–88). Wzajemne proporcje ilościowe ceramiki nale-
żącej do obu grup są różne na poszczególnych badanych osiedlach, co może wynikać 
z chronologicznego zróżnicowania tych materiałów (Gancarski 1992b, 46; 1994, 83, 
97). Na podstawie analogii w ceramice ze stanowisk położonych na południe od łuku 
Karpat J. Garncarski zaproponował łączenie osiedli w Trzcinicy i Wietrznie z klasyczną 
fazą kultury Otomani, natomiast z późnym etapem tego ugrupowania badacz ten syn-
chronizował osady w Jaśle i Potoku (z dużą ilością ceramiki o cechach trzcinieckich) 
(Gancarski 1988, 79–80; 1994, 97). Chronologia grupy jasielskiej mieściłaby się zatem 
w ostatnich fazach środkowej epoki brązu. W zgodzie z tym datowaniem pozostają też 
znaleziska metalowe – czekan z grzebieniowatym obuchem (BrA2) z Trzcinicy i sie-
kiera typu Guzowice (BrA2–BrB1) z Jasła (Gancarski 1988, 75; 1994, 83, 97; 1999, 
146–147) oraz związany ze środowiskiem późnej fazy kultury Otomani skarb z Jaworza 
Dolnego (Blajer 2003, 246). 

40 Zdaniem J. Gancarskiego (1992a, 39; 1994, 88), z okresem rozwoju grupy jasielskiej można wiązać 
jeszcze około 50 stanowisk odkrytych podczas badań powierzchniowych prowadzonych na obszarze Kotliny 
Jasielskiej i Pogórza Jasielskiego.
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Interesujące wyniki dały analizy radiowęglowe, przeprowadzone dla osiedla uforty-
fi kowanego w Trzcinicy, które sugerować mogą datowanie początku osadnictwa kultury 
Otomani około 1600 roku przed Chrystusem a jego schyłku na około lata 1350–1300 
przed Chrystusem (Gancarski 1999). Na podstawie tych danych J. Gancarski (1999, 
150–151; 2002, 109, 121) zaproponował „odmłodzenie” grupy jasielskiej, pisząc o po-
jawieniu się „wypieranej z południa” kultury Otomani dopiero na przełomie BrA2/BrB1 
lub wręcz w fazie BrB1 i jej przeżywaniu się aż do fazy BrC241. 

Opierając się na publikowanym materiale źródłowym, niełatwo jednak wskazać uza-
sadnienie dla tak późnego datowania. Ceramika ze stanowisk grupy jasielskiej reprezen-
tuje w znacznej mierze styl właściwy klasycznej fazie kultury Otomani, a cechy ewiden-
tnie typowe dla jej schyłkowego etapu (por. np. Boroffka 1999) wyraźniej zaznaczają się 
jedynie w znaleziskach z osiedla w Jaśle (Gancarski 1988, ryc. 9:1, 41992a, ryc. 22:1, 4, 
9; 1994, 97). Także formy naczyń nawiązujące do kultury trzcinieckiej reprezentują kla-
syczną, wczesną fazę tego ugrupowania (garnki zdobione listwami). Zastanawiający jest 
brak wśród opublikowanego zbioru ceramiki grupy jasielskiej form lub motywów deko-
racyjnych, które można by z pewnością uznać za wynik oddziaływań kultury Suciu de 
Sus (np. inkrustacja). Wpływy tego ugrupowania obserwowane są w środowisku schył-
kowej fazy kultury Otomani na jej macierzystym terenie (Furmanek, Vladár 2001, 86; 
Kovács 2003, 526–531), a być może też w materiałach późnej fazy kultury trzcinieckiej 
w rejonie podkrakowskim (Górski 2003). Na ewentualne związki z zespołem kultur da-
towanych na przełom środkowej i późnej epoki brązu (kultura pilińska, karpacka kultura 
mogiłowa, grupy Hajdúbagos, Cehălut i Igriţa) wskazywać może natomiast obecność 
naczyń dekorowanych guzami otoczonymi podkowiastym układem kanelurów oraz na-
czyń na stopce (np. Gancarski 1988, ryc. 9:9; 1992a, ryc. 22:9; 1994, ryc. 7:1–2; Bober 
1992, tabl. 1:2,11; Gancarski, Ginalski 2001, 317)42. Znaleziska te pozwalają dopusz-
czać trwanie osadnictwa grupy jasielskiej z pewnością w pierwszej (a prawdopodobnie 
też w drugiej) fazie późnej epoki brązu. Pamiętać należy, iż stosunkowo niewielka licz-
ba źródeł, które w sposób pewny można datować na początki późnej epoki brązu, wy-
nikać może z izolacji grupy jasielskiej w stosunku do obszarów położonych nad górną 
i środkową Cisą.

Powrócę teraz do problematyki kultury trzcinieckiej w dorzeczu Sanu. Niewielka 
liczba zbadanych wykopaliskowo osiedli oraz niemal całkowity brak zespołów grobo-
wych tego ugrupowania uniemożliwiają wypracowanie regionalnego schematu periody-
zacji jego materiałów. Synchronizację z pierwszymi dwiema fazami późnej epoki brązu 
przeprowadzić można jedynie na podstawie nawiązań stylistycznych do znalezisk z fazy 
poklasycznej i późnej kultury trzcinieckiej w zachodniej Małopolsce. Pomocniczą rolę 
stanowić mogą także podobieństwa do materiałów zaliczanych do tzw. grupy konstan-
tynowskiej (np. Wiklak 1963; Węgrzynowicz 1981) z Polski środkowej oraz innych 
zespołów reprezentujących schyłkowy etap rozwoju kultury trzcinieckiej (np. Ścibior, 
Ścibior 1990; Matoga 1991; Taras 1995). Na tej podstawie określony został zestaw cech 
stylistycznych właściwych późnej fazie omawianego ugrupowania w dorzeczu Sanu. 
Wymienić trzeba tu: obecność niezdobionych garnków z barkiem lub mis z pogrubio-

41 Lub wręcz do fazy BrD, na co wskazywać mogłyby najmłodsze daty z końca XIV wieku.
42 Za wskazówki w tej kwestii dziękuję panu mgr. Janowi Gancarskiemu.
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Ryc. 7. Ceramika z osiedli trzciniecko-tarnobrzeskiej fazy przejściowej. Płazówka (1); Wola Raniżow-
ska (2); Lipnik (3, 5–8); Husów (4); Dylągówka (9–12). Według: Blajer, Czopek 1996; Czopek 2003b 

i oryginałów

Abb. 7. Keramik aus den Siedlungen der Trzciniec-Tarnobrzeg-Übergangsphase. Płazówka (1); Wola 
Raniżowska (2); Lipnik (3, 5–8); Husów (4); Dylągówka (9–12). Nach: Blajer, Czopek 1996; Czopek 

2003b und der Originalvorlagen
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nym brzegiem, specyfi czne uformowanie „wyciągniętych” na zewnątrz krawędzi wyle-
wu oraz dekorację pionowymi bruzdami (ryc. 7).

Ten zestaw cech stwierdzony został przede wszystkim w materiałach z osady w Dy-
lągówce (ryc. 7:9–12). Stosunkowo niewielkie rozmiary tego osiedla pozwoliły autorom 
badań wysunąć przypuszczenie, iż było ono zamieszkane przez krótki okres, a odkryte 
tu zabytki reprezentują jedną fazę stylistyczną (Blajer, Czopek 1996, 40). Zwracają 
uwagę cechy technologiczne znalezionych tu naczyń (domieszka szamotu w masie ce-
ramicznej), świadczące o lokalnej specyfi ce tzw. „materiałów typu Dylągówka” (Blajer, 
Czopek 1996, 38; Gedl 1998, 30; Czopek 2003b, 2). Zabytki reprezentatywne dla późnej 
fazy kultury trzcinieckiej wystąpiły też w wielu obiektach (zwłaszcza jamach trapezo-
watych) na położonym w zachodniej części Podgórza Rzeszowskiego osiedlu w Lipniku 
(ryc. 7:3, 5–8; Blajer, Przybyła 2003, 267–272; Przybyła 2003a, 94–95) oraz na sąsied-
niej osadzie w miejscowości Husów (ryc. 7:4; Przybyła 2004, 62). Do omawianej grupy 
materiałów należą też naczynia z barkiem odkryte na południowych obrzeżach Płasko-
wyżu Kolbuszowskiego – w Płazówce i Woli Raniżowskiej (ryc. 7:1–2; Czopek 2003b, 
2) – oraz prawdopodobnie niektóre znaleziska powierzchniowe (Blajer, Przybyła 2003, 
267; Czopek 2003, 146).

Duże znaczenie dla studiów nad schyłkowym etapem kultury trzcinieckiej w dorze-
czu Sanu miało odkrycie w Lipniku grobu ciałopalnego (nr 355), zawierającego typowy 
dla tej fazy inwentarz ceramiczny (ryc. 8:9–10). Pochówek ten – który zlokalizowany 
był w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów osadowych – niejako „zakładał” odkryte na 
tym samym stanowisku cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej. Znalezisko to potwierdziło 
wcześniejsze sugestie (Czopek 1996, 75), dopuszczające możliwości chronologicznego 
zazębiania się materiałów osadowych kultury trzcinieckiej i najstarszych grobów grupy 
tarnobrzeskiej. Ponieważ należy przypuszczać, iż proces stopniowej modyfi kacji miej-
scowego podłoża kulturowego oraz powstawania grupy tarnobrzeskiej był rozciągnięty 
w czasie i reprezentować go mogą wszystkie znaleziska o cechach schyłkowotrzcinie-
ckich, zaproponowano, by materiały te określać terminem „trzciniecko-tarnobrzeska 
faza przejściowa” (Blajer, Przybyła 2003, 267–276; Przybyła 2003a, 96–98). 

Sytuacja zaobserwowana na stanowisku w Lipniku stanowi kolejny argument za 
uznaniem ciągłości pomiędzy kulturą trzciniecką a grupą tarnobrzeską w Polsce połu-
dniowo-wschodniej. Innymi przesłankami dla tego ustalenia są: stwierdzenie bezpo-
średniego następstwa chronologicznego pomiędzy oboma ugrupowaniami, pokrywanie 
się zasięgu ich występowania, kontynuacja osadnictwa w niektórych mikroregionach, 
a przede wszystkim ciągłość w stylistyce wytwórczości ceramicznej, widoczna przynaj-
mniej do końca wczesnej fazy grupy tarnobrzeskiej w formach naczyń reprezentujących 
tzw. nurt „posttrzciniecki” (np. Czopek 1996, 113, 116; 1999, 122; 2003b, 5–16; Gedl 
1998, 141; Blajer, Przybyła 2003, 278, 284–286; Przybyła 2003, 30, 40, 44; Czopek, 
Trybała 2005). 

Dokonując pewnego uproszczenia, można by stwierdzić, iż do powstania grupy tar-
nobrzeskiej doszło w momencie, gdy ludność schyłkowej fazy kultury trzcinieckiej za-
częła zakładać – użytkowane następnie długotrwale – cmentarzyska. Ocena roli, jaką 
odegrały w tym procesie wpływy zewnętrzne, a także ich źródła, musi zatem wypły-
wać z analizy cech grupy tarnobrzeskiej w jej najwcześniejszym etapie istnienia. Jak 
wspomniałem we wstępie, nie biorę tu pod uwagę kontaktów z kształtującym się śro-
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Ryc. 8. Wybrane zespoły grobowe grupy tarnobrzeskiej datowane na fazę II późnej epoki brązu. Gro-
dzisko Dolne, gr. 1 (1–2); gr. 138 (3–7); Lipnik, gr. 355 (8–9); Paluchy, gr. 180 (10–14). Według: Gedl 

1960; Lewandowski 1978; Czopek 1996 i oryginałów

Abb. 8. Ausgewählte Grabkomplexe der Tarnobrzeg-Gruppe, datiert in die spätbronzezeitliche Phase 
II. Grodzisko Dolne, Gr. 1 (1–2); Gr. 138 (3–7); Lipnik, Gr. 355 (8–9); Paluchy, Gr. 180 (10–14). 

Według: Gedl 1960; Lewandowski 1978; Czopek 1996 und der Originalvorlage
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dowiskiem wschodniej strefy kultury łużyckiej, choć ich wpływ na wczesną fazę grupy 
tarnobrzeskiej – zwłaszcza w rejonie ujścia Sanu do Wisły – wydaje się niewątpliwy. 
Skupię się natomiast na wybranych zespołach grobowych grupy tarnobrzeskiej, które 
dostarczyły zabytków o zakarpackich koneksjach.

To kilkanaście pochówków wyróżniających się wyposażeniem w charakterystyczne 
wyroby metalowe lub specyfi czne formy naczyń. Groby te oraz pochodzące z nich wy-
brane zabytki były już przedmiotem wielokrotnych analiz (np. Gedl 1960, 86–87; 1994, 
21; Lewandowski 1978; Blajer 1989; 1999; Chochorowski 1989, 599–602; Blajer, Czo-
pek, Kostek 1991; Czopek 1996, 44–57, 66–67; Blajer, Przybyła 2003, 272, 276; Przy-
była 2003a, 96–98), dlatego poprzestanę na scharakteryzowaniu tej grupy jako całości.

Wśród najwcześniejszych zespołów na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej są za-
równo groby szkieletowe (Furmany, gr. 101; Grodzisko Dolne, st. 1, gr. 127; Manasterz, 
gr. 11043; Paluchy, gr. 180) – w tym pochówek w naczyniu (Bachórz Chodorówka, gr. 
781) – jak i groby ciałopalne jamowe (Grodzisko Dolne, st. 1, gr. 1, 2, 138; Lipnik, gr. 
355) oraz groby popielnicowe (Bachórz Chodorówka, gr. 568; Grodzisko Dolne, st. 1, 
gr. 110; Lipnik, gr. 140). 

W prawie wszystkich omawianych tu pochówkach obok wyposażenia ceramicznego 
odkryte zostały wyroby metalowe. Z grobu jamowego (nr 138) w Grodzisku Dolnym 
i grobów szkieletowych w Paluchach oraz Manasterzu pochodzą bransolety z końcami 
zwężonymi, zdobione motywem jodełki przedzielonej grupami poprzecznych kresek 
(ryc. 8:3, 11)44. Analogie do tych zabytków wskazać można między innymi w środowi-
sku kultury przedłużyckiej nad Liswartą, gdzie wystąpiły one w zespołach z faz BrC2–
–BrD. Jednak szczególnie licznie tego typu ozdoby znane są ze skarbów serii Uriu-Ópá-
lyi w dorzeczu Cisy (przegląd literatury w: Blajer 1989, 119–120; 1999, 57–58; dalsze 
znaleziska: Kobal’ 2000, 54), co skłoniło W. Blajera (1989, 132) do datowania obu 
wspomnianych zespołów na fazę BrD. 

Z cmentarzysk grupy tarnobrzeskiej pochodzą dalsze okazy bransolet ze zwężony-
mi końcami. Dekorowane są one grupami poprzecznych kresek oraz motywem gęstych 
poprzecznych zygzaków (ryc. 9:1; Furmany, gr. 101; Grodzisko Dolne, gr. 127) lub 
zaplatanych trójkątów (Grodzisko Dolne, gr. 127)45. Tego typu ozdoby znane są niemal 
wyłącznie z dorzecza Cisy, przy czym szczególnie liczne analogie wskazać można tam 
dla okazów dekorowanych zaplatanymi trójkątami (przegląd literatury w Blajer 1987, 
126; 1989, 124; 1999, 58–59).

Do mniej charakterystycznej odmiany należy obręcz zdobiona grupami kresek po-
przecznych (Grodzisko Dolne, gr. 32 – Czopek 1996, tabl. XXIV:9)46. Dla sposobu de-

43 Za informację o odkryciu i możliwość zapoznania się z materiałami z tego grobu dziękuję prof. Syl-
westrowi Czopkowi. Wstępne wyniki badań w Manasterzu (Czopek, Siek, Trybała 2005) i analiza pozyska-
nych zabytków (Czopek, Trybała 2005) zostały już opublikowane.

44 Tego typu ozdoba wystąpiła też wśród materiałów ze zniszczonej części cmentarzyska w Albigowej 
(Gedl 1998b, ryc. 9:8).

45 Bransolety zdobione motywem zaplatanych trójkątów pochodzą również ze skarbów w Makówce nad 
dolnym Wisłokiem (Blajer 1987) i Załużu koło Sanoka (Zielińska 2005, 62–64, ryc. 4:a–b) oraz z miejsco-
wości Brzostek nad górną Wisłoką (okaz złoty, znalezisko luźne – Blajer 2003, 249).

46 Obręcz zdobiona poprzecznymi kreskami pełniła również funkcję naszyjnika we wspomnianym 
wcześniej grobie 127 w Grodzisku Dolnym (Czopek 1996, tabl. XL:2). Zwracano uwagę na dość powierz-
chowne podobieństwo tej ozdoby do naszyjników ze skarbu w Maćkówce (Blajer 1999, 48). 
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koracji tego okazu wskazać można szczególnie liczne podobieństwa w skarbach II fazy 
późnej epoki brązu z terenu Ukrainy Zakarpackiej (np. Činadievo II – ryc. 2:1; Kobal’ 
2000, tabl. 20–21)47.

Z przeglądu inwentarzy skarbów z terenu Kotliny Karpackiej – w których znalezione 
zostały zdobione bransolety ze zwężonymi końcami – wyciągnąć można wniosek, iż 
jest to kategoria ozdób typowa dla fazy II późnej epoki brązu48. Oczywiście, część tych 
zabytków wystąpiła w ewidentnie młodszym kontekście, jednak – jak sądzę – datowanie 
okazów z terenu grupy tarnobrzeskiej powinno być oparte na synchronizacji z okresem, 
w którym omawiany styl kształtu i dekoracji bransolet przeżywał swój rozkwit. Wczes-
ną chronologię potwierdzać mogą – w przypadku grobów 101 z Furmanów i 138 z Gro-
dziska Dolnego – obecne w inwentarzu tych pochówków szpile. Okaz z Furman należy 

47 Podobnie zdobione bransolety, jednak o niezwężonych końcach, mogą występować również w póź-
niejszym kontekście (np. skarb z Iernut z serii Cincu-Suseni – Bader 1983, tabl. 57:5–6).

48 Poniższe uwagi oparte są na przeglądzie ważniejszych opracowań zbierających skarby z dorzecza Cisy 
(Novotná 1970; Mozsolics 1973; 1985; Petrsescu-Dîmboviţa 1977; 1998; Kemenczei 1984; Kobal’ 2000). 
Z opublikowanych tam znalezisk pochodzi co najmniej 119 bransolet ze zwężonymi końcami, zdobionych 
motywami jodełki, zaplatanych trójkątów lub grup zygzaków. 

W wielu wypadkach (30 sztuk) występowały one w skarbach samych bransolet lub w skarbach, w któ-
rych obok bransolet znaleziono pojedyncze egzemplarze (albo ich fragmenty) grotów, sierpów albo siekier 
z dziobatą tulejką. Prawie wszystkie współwystępujące z nimi obręcze wykonane były ze sztaby o kolistym 
przekroju, ze zwężonymi końcami. Na terenie Ukrainy Zakarpackiej większość z nich zdobiona była grupa-
mi poprzecznych kresek, w Rumunii natomiast stosowano bardziej urozmaicone motywy zdobnicze (wil-
cze zęby, krokwie). Brak przypadków współwystępowania bransolet ze zwężonymi końcami z obręczami 
zdobionymi motywami łukowatymi, wykonanymi ze sztaby (często o D-kształtnym przekroju) o końcach 
niezwężonych, płasko ściętych lub stopkowato zakończonych, a więc typowymi dla skarbów serii Cincu-
-Suseni-Kurd. Z otwierających tę serię wielkich skarbów w Şpălnaca II i Uioara de Sus pochodzą wprawdzie 
drobne ułamki okazów ze zwężonymi końcami (w tym zdobione jodełką), jednak należy je prawdopodobnie 
traktować jako złom. Dalszych 18 bransolet (w tym 2 zdobione zygzakiem, 7 – zaplatanymi trójkątami i 9 
– jodełką) znalezionych zostało wraz z czekanami z tarczowatym obuchem typów B3 i B4 oraz czekana-
mi z otworem przy obuchu. Duża liczba, bo aż 59 okazów (w tym 50 zdobionych zaplatanymi trójkątami), 
pochodzi ze skarbów, w których współwystępowały z nimi wyłącznie zabytki o szerokich ramach chrono-
logicznych (zwłaszcza siekiery z dziobatą tulejką, groty i sierpy). Wreszcie 7 sztuk (wszystkie dekorowane 
zaplatanymi trójkątami) znanych jest ze znalezisk datowanych na fazę HaA1 (na podstawie współwystępo-
wania z naczyniami brązowymi i określonymi formami uzbrojenia), zaś 5 okazów (tak samo zdobionych, 
w tym 3 egzemplarze złote ze skarbu w Tăuteu) można odnosić do faz HaA2–HaB1. Z przedstawionego 
zestawienia wynika, że bransolety ze zwężonymi końcami, zdobione rozmaitymi motywami, pojawiły się 
w fazie II późnej epoki brązu. Deponowane były wówczas w ziemi wraz z innymi wyznacznikami serii Uriu-
-Ópályi – czekanami z tarczowatym obuchem i najmłodszymi wariantami czekanów z otworem przy obuchu. 
Znane są też skarby, w których znajdowano same bransolety ze zwężonymi końcami. Faza II późnej epoki 
brązu była zatem przedziałem czasu, kiedy tego typu obręcze wytwarzano i stanowiły element szeroko roz-
powszechnionej mody. Wyraźne zmiany w składzie znalezisk, które nastąpiły na przełomie II i III fazy póź-
nej epoki brązu (zanik czekanów na rzecz upowszechnienia się mieczy, zwłaszcza o środkowoeuropejskiej 
proweniencji, pojawienie się innych importów z zachodu, jak np. zapinki), znalazły też odbicie w stylistyce 
ozdób obręczowych. Na rozległym obszarze od Ukrainy Zakarpackiej po Chorwację modne stały się bran-
solety o nowej formie i sposobie zdobienia (por. wyżej). Stąd wydaje mi się, iż egzemplarze obręczy ze 
zwężonymi końcami – pochodzące z zespołów datowanych na HaA1 lub młodszych – można traktować jako 
wynik przeżywania się zanikającej stylistyki lub wręcz jako okazy antykwaryczne. Kończąc zawartą w tym 
przypisie dygresję, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Wydaje się, że zjawisko długotrwałej 
tezauryzacji wyrobów brązowych mogło w większym stopniu dotyczyć okazów deponowanych w skarbach, 
niż składanych jako wyposażenie zmarłego w grobie. Stąd omawiane tu bransolety z pochówków grupy tar-
nobrzeskiej powinny być datowane raczej przez synchronizację z najwcześniejszymi, a nie najmłodszymi 
analogiami z Kotliny Karpackiej.
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to typu z główką kolbowatą i posiada ścisłą analogię w zespole wczesnołużyckim z faz 
BrD–HaA1. Na fazy BrC2 lub BrD datowane jest natomiast najbliższe podobieństwo do 
szpili z główką pastorałowatą (ryc. 8:7) z Grodziska Dolnego (Blajer 1989, 127–128, 
tam wcześniejsza literatura).

Odmienny problem stanowią bransolety ze zwężonymi końcami zdobione motywem 
ukośnej drabinki i grup kresek poprzecznych (Lipnik, gr. 140, 2 okazy)49. Analogiczne 
ozdoby występują w Polsce południowo-wschodniej – wraz z podobnie dekorowanymi 
naszyjnikami – w skarbach typu Sieniawa (Blajer 1999, 124–125). Między innymi ze 
względu na małą ilość nawiązań na obszarach zakarpackich50 przypuszcza się (Blajer 
1989, 121; 1996, 95), iż stylistyka „sieniawska” ukształtowała się w środowisku schył-
kowej fazy kultury trzcinieckiej (zdobienie motywem skośnej drabinki na masywnych 
bransoletach z datowanego na fazę BrD skarbu w Żydowie nad Nidą). W późniejszym 
okresie ten rodzaj dekoracji przedmiotów brązowych stał się natomiast charakterystycz-
ny dla lokalnego ośrodka metalurgicznego grupy tarnobrzeskiej (Blajer 1987, 130).

Chronologia zespołów typu Sieniawa oparta jest w znacznej mierze na analizie skar-
bu z miejscowości Maćkówka (Blajer 1987; 1999, 124), gdzie obok przedmiotów miej-
scowego pochodzenia wystąpiły również importy z dorzecza Cisy (bransoleta zdobiona 
motywem zaplatanych trójkątów, dziobate siekiery z tulejką, tarczki-falery i bransoleta 
o romboidalnym przekroju – ryc. 9:3–4, 10–11)51 oraz inne zabytki o szerokich środko-
woeuropejskich koneksjach (siekiera z brzegami, naszyjniki z tordowanego drutu). Za 
kompromisową należy uznać zaproponowaną przez W. Blajera (1987, 129) synchroni-
zację skarbu z Maćkówki z fazą HaA1. Ten sam autor dopuszczał jednak – w odniesie-
niu do niektórych innych skarbów typu Sieniawa (Rzeszów, Wiśniowa) – datowanie na 
fazę BrD (Blajer 1987, 123; 1999, 125). Istotną przesłankę za odnoszeniem tej grupy 

49 Dalszy egzemplarz tego typu bransolety znaleziony został na terenie cmentarzyska w Wietlinie (Ko-
stek 1991, tabl. XIX:12).

50 Fragment naszyjnika lub bransolety typu Sieniawa wystąpił w skarbie z Bodrog, datowanym na fazę 
HaA1 (Novotná 1970, tabl. XVIII). Zdaniem W. Blajera (1989, 121), egzemplarz ten traktować można jako 
import z obszaru grupy tarnobrzeskiej. Fragmentaryczny stan zachowania okazu z Bodrog (świadczący, iż 
stanowi on złom brązowy) nie pozwala również wykorzystać tego skarbu do ustaleń chronologicznych. Zbli-
żony sposób zdobienia do bransolet typu Sieniawa posiadają także okazy z datowanych na fazę II późnej 
epoki brązu skarbów z Ópályi i Olcsvaapáti (Blajer 1989, 121, tam wcześniejsza literatura) oraz obręcz zna-
leziona wraz z czekanem typu B3 w skarbie nr II z Čomonin (Kobal’ 2000, 78). Dobre nawiązanie stanowi 
bransoleta (być może również import z dorzecza Sanu) ze skarbu z Siótok-Balatonkiliti, datowana pewnie 
(zapinką pasmanteryjną) na fazę HaA1 (Mozsolics 1985, 91–92; tabl. 99:2; Blajer 1999, 60). Identyczny 
kontekst posiada obręcz zdobiona skośną drabinką ze skarbu w Iernut (Bader 1983, tabl. 56:C, 57; Petrescu-
-Dîmboviţa 1998, 101, tabl. 88:1117).

51 Zbliżone do okazów z Maćkówki duże tarczki-falery (prawdopodobnie części rzędu końskiego) znane 
są przede wszystkim ze skarbów z Ukrainy Zakarpackiej i Rumunii. Na podstawie wybranych publikacji 
(por. przypis 47) można stwierdzić, że większość z nich wystąpiła w znaleziskach z II fazy późnej epoki 
brązu (z bransoletami o zwężonych końcach i czekanami – 15 sztuk z 4 skarbów), inne zaś w ewidentnym 
kontekście z III fazy (4 sztuki – w tym 2 uszkodzone – z 3 skarbów). Odmienną formę posiadają falery ze 
skarbów datowanych na późniejsze przedziały chronologiczne. Bransolety ze sztaby o romboidalnym prze-
kroju spotykane są zarówno w znaleziskach z pierwszej, jak i drugiej fazy późnej epoki brązu. Wydaje się, 
że młodsze okazy są często bardziej masywne. Dziobate siekiery z tulejką – znane też z kilkunastu innych 
znalezisk w dorzeczu górnej Wisły – omówił w odrębnym artykule Jerzy Kuśnierz (1989). Na terenie Kotliny 
Karpackiej różne warianty tych zabytków występują od fazy BrD do fazy HaB1 i nie stanowią precyzyjnego 
datownika. Interesująca jest sugestia cytowanego autora, iż część z siekier dziobatych mogła być wykonywa-
na na ziemiach polskich (Kuśnierz 1989, 149–150).
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znalezisk do fazy HaA1 stanowi ich współczesność z datowanymi na ten przedział cza-
su skarbami typu Kutno–Raszew z Polski środkowej i zachodniego Mazowsza (Blajer 
1999, 121–123, 125) oraz obecność bransolet zbliżonych do typu Sieniawa (importów 
z terenu grupy tarnobrzeskiej?) w skarbach z Siótok i Iernut z fazy III późnej epoki brą-
zu (por. przypis 50). Jednocześnie jednak obręcz zdobiona zaplatanymi trójkątami i fa-
lery z Maćkówki mogłyby sugerować przynależność tego skarbu do fazy II późnej epoki 
brązu (por. przypis 48, 50), choć prawdopodobne jest chyba dłuższe przeżywanie się, 
w wypadku zabytków wchodzących w skład inwentarza skarbu. Bransolety typu Sienia-
wa reprezentowały lokalną metalurgię, stąd za przesłankę dla ich datowania nie można 
uznać ewentualnego genetycznego związku – w zakresie formy (kolisty przekrój szta-
by, wyraźnie zwężone końce) – z okazami wytwarzanymi w fazie II późnej epoki brązu 
w nadcisańskim ośrodku metalurgicznym. Synchronizację metali typu Sieniawa z fazą 
HaA1 (Blajer 1999, 125) lub z III fazą późnej epoki brązu (a więc ewentualnie również 
z fazą HaA2 – por. przypis 17) trzeba zatem przyjąć jako najlepiej uzasadnioną. 

Za zabytki o zakarpackich nawiązaniach W. Blajer (1989, 128) uznał także fragmen-
tarycznie zachowany wisiorek sercowaty (ryc. 9:7) oraz zdobiony paciorek rurkowa-
ty z blaszki brązowej (ryc. 9:8). Oba te przedmioty znalezione zostały w grobie 110 
w Grodzisku Dolnym. Dla paciorka cytowany autor (ibidem) wskazał analogię w skar-
bie z Bodrog z fazy HaA1 (Novotná 1970, tabl. XXI). Identyczny zabytek wystąpił też 
m.in. w skarbach z Caransebeş i Şpălnaca, należących do serii Cincu-Suseni (Petrescu-
-Dîmboviţa 1977, tabl. 126:20; 210:25). Na podobny przedział czasu może być datowana 
szpila z główką guziczkowatą, zdobiona na trzonku poprzecznymi kreskami i motywem 
zygzaka (Bachórz Chodorówka, gr. 568). Według M. Gedla (1994, 48), posiada ona ana-
logie na terytorium środkowodunajskiej kultury pól popielnicowych, w zespołach z fazy 
Baierdorf-Lednice i Velatice (od przełomu BrD/HaA1 i faza HaA1).

Na podstawie powyższego przeglądu zabytków metalowych z zespołów grobowych 
wczesnej fazy grupy tarnobrzeskiej proponuję, by pochówki zawierające ornamentowa-
ne ozdoby obręczowe o końcach zwężonych, reprezentujące typy właściwe dla nadci-
sańskiego ośrodka metalurgicznego (Furmany, gr. 101; Grodzisko Dolne, gr. 127; gr. 
138; Manasterz, gr. 110; Paluchy, gr. 180), datować na II fazę późnej epoki brązu. Za 
młodsze można uznać groby 110 z Grodziska Dolnego i 568 z Bachórza Chodorówki, 
z zabytkami posiadającymi analogie w zespołach z fazy HaA1 albo z III fazy późnej 
epoki brązu. Z tym przedziałem czasu można synchronizować też grób 140 z Lipnika 
z bransoletami reprezentującymi lokalny styl Sieniawa. Powyższe ustalenia potwierdza-
ją częściowo wcześniejsze propozycje W. Blajera (1989, 132; 1999, 60, 125) i J. Cho-
chorowskiego (1989, 601). 

Ryc. 9. Wybrane zabytki brązowe pochodzenia zakarpackiego z grobów i skarbów grupy tarnobrze-
skiej z II i III fazy późnej epoki brązu. Grodzisko Dolne, gr. 127 (1); Maćkówka (2–4, 10–11); Radym-
no (5–6); Grodzisko Dolne, gr. 110 (7–8); Grzęska (9). Według: Czopek 1996; Blajer 1999; Gedl 2001. 

Wszystkie rysunki bez skali

Abb. 9. Ausgewählte Bronzefunde transkarpatischer Herkunft aus Gräbern und Hortfunden der 
Tarnobrzeg-Gruppe der Phase II und III der Spätbronzezeit. Grodzisko Dolne, Gr. 127 (1); Maćkówka 
(2–4, 10–11); Radymno (5–6); Grodzisko Dolne, Gr. 110 (7–8); Grzęska (9). Według: Czopek 1996; 

Blajer 1999; Gedl 2001. Alle Zeichnungen ohne Maßstab
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Omówione tu ozdoby obręczowe z najwcześniejszych grobów grupy tarnobrzeskiej 
traktować można jako importy z terenu, na którym występowały skarby serii Uriu-Ópá-
lyi. Z tego samego regionu można wywodzić inne – znajdowane w skarbach lub jako 
znaleziska pojedyncze – zabytki, jak np. siekiery dziobate i tarczki-falery (por. przypis 
51), groty z podłużnymi żeberkami na tulei (Gedl 2001) oraz czekan typu B3 z miej-
scowości Strachocina nad górnym Sanem (Gedl 2004, 39, tabl. 8:53). Niektóre z tych 
znalezisk odnosić należy zapewne już do III fazy późnej epoki brązu, co sugeruje choć-
by datowanie skarbu z Maćkówki. Prawdopodobnie za przykład importu zakarpackie-
go z tego przedziału czasu należy też uznać bransoletę ze sztaby o owalnym przekroju 
z niezwężonymi końcami, zdobioną motywem jodełki i kątów wsuwanych, która została 
znaleziona na terenie cmentarzyska w Lipniku (Blajer 2000, ryc. 8:a). Okazy zbliżo-
ne zarówno pod względem formy, jak i sposobu dekoracji można wskazać w skarbie 
z Sălard i kilkakrotnie już wspomnianym znalezisku ze Şpălnaca (Petrescu-Dîmboviţa 
1998, tabl. 135:1846; 140:1896). Interesujący z punktu widzenia omawianej tu prob-
lematyki jest brak powiązań metalurgii grupy tarnobrzeskiej z sąsiednimi ośrodkami 
związanymi z wczesną fazą kultury łużyckiej (Blajer 1996, 99). Jednostronne były – za-
sygnalizowane już wcześniej – kontakty z zespołami typu Kutno–Raszew z Polski środ-
kowej i zachodniego Mazowsza (bransolety typu Sieniawa w skarbach z Kutna Raszewa 
i Pruszkowa), całkowicie natomiast brak związków ze stylistyką wyrobów metalowych 
typową dla nieodległego ośrodka podkrakowskiego (ibidem). 

Dominacja zabytków o zakarpackiej proweniencji przy niewielkiej liczbie form 
o szerokim środkowoeuropejskim zasięgu rozprzestrzenienia (głównie szpile) oraz brak 
powiązań z regionalnymi centrami metalurgicznymi kultury łużyckiej świadczą, że w II 
i III fazie późnej epoki brązu obszary położone nad Sanem znajdowały się w orbicie 
wpływów ośrodka wytwórczości brązowniczej, zlokalizowanego w dorzeczu górnej 
i środkowej Cisy. Prawdopodobnie z kontaktami tymi związany był również napływ su-
rowca, niezbędnego do produkcji miejscowych ozdób typu Sieniawa. Pamiętać trzeba 
jednak o możliwości eksploatacji przez ludność grupy tarnobrzeskiej złóż miedzi nad 
górnym Sanem, co postulował już M. Gedl (1988).

Odrębną problematykę stanowią znajdowane na terenie Polski południowo-
-wschodniej importy wyrobów brązowych z obszaru nadczarnomorskiego oraz z tere-
nu kultury pilińskiej. Wielokrotnie omawiano już w literaturze trzy miecze lub sztyle-
ty z ramowatą rękojeścią (tzw. typ „Przemyśl” według Viktora I. Kločko), pochodzące 
z Jarosławia, Rożubowic i Przemyśla (np. Bukowski 1976, 50–52; Klochko 1993, 16; 
2004, 210–214; Gedl 1998, 51)52. Nie kwestionując oczywiście ich związku z metalur-
gią strefy pontyjskiej, a przede wszystkim z obszarami położonymi nad dolną Wołgą 
(zwłaszcza ze sztyletami typu Sosnovaja Maza), zauważyć należy, iż najbliższą tery-
torialnie analogię dla tych mieczy stanowi okaz ze skarbu w miejscowości Zavadka 
pod przełęczą Werecką (Kobal’ 2000, tabl. 50:A1), zdeponowanego w pobliżu rejonu 
objętego przez osadnictwo grupy Čomonin (ryc. 1:N–108)53. Nie można więc całko-

52 Spoza obszaru zajętego przez grupę tarnobrzeską pochodzi sztylet ze Ślipcza w powiecie zamojskim 
(Czopek 1996, 114–115), także związany z nadczarnomorskim ośrodkiem metalurgicznym.

53 Być może – idąc za sugestiami V.I. Klochko (1993, 17; 2004, 213–214) i J.V. Kobal’a (2000, 33, przy-
pis 26) – za fragment tego typu miecza należy uznać również przedmiot ze skarbu w Ardud, uznany przez 
M. Petrescu-Dîmboviţa (1977, 51, tabl. 22:4) za element pochwy. Do mieczy z ramowatą rękojeścią nawiązuje
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wicie wykluczyć pośrednictwa ugrupowań nadcisańskich w transmisji niektórych wy-
tworów kultur strefy stepowej w środowisko grupy tarnobrzeskiej (por. Kločko 2004, 
213–214). 

Importy reprezentujące „piliński” ośrodek metalurgiczny znane są ze skarbów z Ra-
dymna oraz z Załęża54. Drugi z nich położony jest już poza zasięgiem osadnictwa grupy 
tarnobrzeskiej. Skarb z Załęża można na podstawie rozwiniętej formy naramienników 
typu Salgótárjan odnosić raczej do młodszej fazy metalurgii „pilińskiej”, to znaczy do 
fazy II lub początku fazy III późnej epoki brązu (Blajer 2003, 248). Na drugi z tych 
przedziałów chronologicznych datowany jest zespół z Radymna (ryc. 9:5–6), posia-
dający nawiązania w skarbach z serii Cincu-Suseni-Kurd (Blajer 1999, 98, 109, 136). 
W miejscowości Wietrzno na terenie Kotliny Jasielskiej – a więc w tym samym rejonie, 
gdzie znaleziony został skarb z Załęża – zbadane zostało cmentarzysko popielnicowe 
(Janowski 1966; 1968), które ze względu na odrębności widoczne w ceramice, obrządku 
pogrzebowym oraz peryferyczne położenie w stosunku do centrów kształtowania się 
grupy tarnobrzeskiej nie jest zaliczane do tego ugrupowania (Gedl 1998, 135). Z grobu 
nr 3 na tym cmentarzysku pochodzi zdobiona szpila z główką maczugowatą. Datowa-
ne na koniec fazy BrD i fazę HaA1 nawiązania w środkowodunajskiej kulturze pól po-
pielnicowych przytoczył już M. Gedl (1998, 36), podobnie określana jest chronologia 
tych szpil w zespołach z Chorwacji i zachodniej Slawonii (Vinski-Gasparini 1973, 73) 
oraz w grobach i skarbach kultury Belegiš II ze wschodniej Slawonii oraz Wojwodiny 
(Bukvić 2000, 83–84). We wschodniej części Kotliny Karpackiej szpile z główką ma-
czugowatą – poza skarbem z Cornuţel (seria Uriu-Ópályi) – występują w znaleziskach 
serii Cincu-Suseni (np. Petrescu-Dîmboviţa 1977, tabl. 268:36–41). Warto również 
wspomnieć, iż zabytki te znane są także ze stanowisk kultury łużyckiej w Polsce (np. 
Pieróg 2002, tabl. VI:1). Przytoczone analogie pozwalają datować grób z Wietrzna na 
fazę III późnej epoki brązu55.

Przejdę teraz do ceramicznego wyposażenia najwcześniejszych grobów grupy tarno-
brzeskiej. Wyraźnie widoczne są tutaj dwie grupy naczyń. Do pierwszej należą formy 
(garnki tulipanowate, stożkowate misy z pogrubionym wylewem) wspólne dla późnej 
fazy kultury trzcinieckiej i wczesnych materiałów grupy tarnobrzeskiej (ryc. 8:2, 8–10, 
14; 10:1, 5, 9). W większości omawianych tu zespołów towarzyszyły im również na-
czynia o kształcie i sposobie zdobienia obcym dla miejscowego środowiska. Stosun-
kowo łatwe do zidentyfi kowania jest środowisko, z którego pochodzą czarki z dwoma 
uchami zwieńczonymi guzkiem (ryc. 8:1, 12, 15; Grodzisko Dolne, gr. 1, 2; Paluchy, 

również okaz ze skarbu w Döge na Węgrzech, datowany już na III fazę późnej epoki brązu (Kemenczei 1984, 
172, tabl. 179:1; Kločko 2004, 213). Uwagę zwraca lokalizacja skarbu z Zavadki – zdeponowanego na szlaku 
łączącym Ukrainę Zakarpacką, zajętą przez grupę Lăpuş, z dorzeczem górnego Dniestru, zasiedlonym przez 
kulturę komarowską. Przypomnę, że na kontakty pomiędzy oboma ugrupowaniami wskazuje też omówiony 
wcześniej grób z miejscowości Kavsko.

54 Pomijam wspomniany już wcześniej wisiorek sercowaty z grobu 110 w Grodzisku Dolnym – zabytek 
o trudnej do ustalenia przynależności kulturowej i chronologicznej.

55 W innym grobie na tym cmentarzysku znaleziona została brzytwa brązowa datowana przez M. Gedla 
(1998, 59) na fazy HaA1–HaB1. Prawdopodobnie współczesne z grobami z Wietrzna było zlokalizowane na 
tym samym stanowisku osiedle, które dostarczyło wielu fragmentów naczyń, wykonanych w stylistyce cha-
rakterystycznej dla nurtu tzw. „trackiego halsztatu”. Okres gwałtownego rozprzestrzenienia się tej stylistyki 
przypada właśnie na fazę III późnej epoki brązu.
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Ryc. 10. Wybór ceramiki z grobów grupy tarnobrzeskiej datowanych przedmiotami metalowymi na II 
i III fazę późnej epoki brązu. Lipnik, gr. 140 (1, 3, 9); Grodzisko Dolne, gr. 110 (2, 7); gr. 127 (4–6); 

Bachórz Chodorówka, gr. 568 (8). Według: Gedl 1994; Czopek 1996 i oryginałów

Abb. 10. Ausgewählte Keramik aus Gräbern der Tarnobrzeg-Gruppe, datiert durch Metallfunde in die II 
und III Phase der Spätbronzezeit. Lipnik, Gr. 140 (1, 3, 9); Grodzisko Dolne, Gr. 110 (2, 7); Gr. 127 (4–6); 

Bachórz Chodorówka, Gr. 568 (8). Według: Gedl 1994; Czopek 1996 und der Originalvorlagen
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gr. 180)56. Wielokrotnie podkreślany związek tych zabytków ze stylistyką właściwą dla 
kultury Noua (ostatnio: Czopek 2003a, 217–219) nie wymaga bardziej szczegółowego 
komentarza. Zauważyć trzeba, że obecność tego typu znalezisk w zespołach z okresu 
formowania się grupy tarnobrzeskiej może oznaczać, iż proces ten był wpisany w jakimś 
stopniu w cykl zjawisk spowodowanych ekspansją kultury Noua do Siedmiogrodu i nad 
środkowy Dniestr. Jak wspomniałem już wcześniej, naczynia dwuuche spotykane są 
– w fazie II późnej epoki brązu – w grobach kultury komarowskiej oraz w materiałach 
grup Lăpuş i Berkesz-Demecser, a więc na obszarze, skąd w dorzecze Sanu docierały 
wówczas wyroby brązowe.

Trudno stwierdzić, czy skutkiem czerpania wzorów ze stylistyki kultury Noua było 
wykształcenie się jednej z najbardziej typowych dla wczesnej fazy grupy tarnobrzeskiej 
form naczyń – profi lowanych kubków zdobionych żłobkami na brzuścu (ryc. 8:4; 10:3–
–4, 6) (por. Czopek 2003a, 219). Znane są one z kilku zespołów datowanych na fazę II 
późnej epoki brązu (Furmany, gr. 101; Grodzisko Dolne, gr. 127, 138), co potwierdza 
wczesną chronologię tych zabytków. W tym samym przedziale czasu kubki profi lowa-
ne występowały na stanowiskach kultury komarowskiej (ryc. 6:4, 7) oraz w zespołach 
z przejściowej fazy trzciniecko-łużyckiej na Kielecczyźnie (Matoga 1991, ryc. 6:b) 
i w Polsce środkowej (Wiklak 1963, IV:9; V:2). Jednak nawiązania dla tej grupy na-
czyń, zwłaszcza dla okazów o niewyodrębnionej, łukowato wygiętej szyjce – typowych 
dla najwcześniejszej fazy rozwoju ceramiki grupy tarnobrzeskiej (Przybyła 2003, 30) 
– wskazać można również na południe od Karpat, w środowisku kultury pilińskiej, kul-
tury Berkesz i słowackiego wariantu kultury Suciu de Sus (ryc. 4:1–2). 

Niełatwe do sprecyzowania jest również środowisko, z którego wpływem można 
wiązać pojawienie się w grupie tarnobrzeskiej mis profi lowanych. Okazy pochodzące 
z datowanych wyrobami metalowymi zespołów (Bachórz Chodorówka, gr. 568; Gro-
dzisko Dolne, gr. 110) trzeba odnosić już do fazy III późnej epoki brązu. Dla wczes-
nej fazy grupy tarnobrzeskiej typowe były zwłaszcza formy o ostrym załomie brzuśca 
i niewyodrębnionej, rozchylonej partii wylewowej, które spotyka się przede wszystkim 
na stanowiskach położonych nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem (Przybyła 
2003, 30, 47–49). Skupienie się tych naczyń w południowej strefi e grupy tarnobrzeskiej 
może sugerować, że źródła reprezentowanej przez nie stylistyki należy szukać w ugru-
powaniach zakarpackich. Misy profi lowane – w tym również okazy ściśle nawiązujące 
do naczyń znanych z dorzecza Sanu – stanowiły jedną z form przewodnich dla kultury 
pilińskiej (Furmánek 1977, 306); spotykane są również w materiałach kultury Berkesz-
-Demecser i kultury Suciu de Sus z Niziny Wschodniosłowackiej (ryc. 4:9). Brak nato-
miast w tych ugrupowaniach dobrych analogii dla przysadzistych naczyń wazowatych 
o ostrym załomie brzuśca i wyodrębnionej szyjce, których obecność w zespołach grupy 
tarnobrzeskiej – już w fazie III późnej epoki brązu – potwierdzona jest przez inwentarz 
grobu 568 z Bachórza Chodorówki. Formy te, wraz z posiadającymi podobne proporcje 
naczyniami z niewyodrębnioną szyjką oraz z wazami o rozchylonym wylewie, typowe 

56 Fragment tego typu naczynia znaleziony został też na terenie cmentarzyska w Lipniku (Bajer 2000, 
ryc. 8:d). Z zespołu zwartego nie pochodzi również dwuucha czarka z Piaseczna (Krauss 1977, tabl. VI:30). 
Inne materiały z tego stanowiska (garnki z barkiem) wskazują jednak na bardzo wczesną metrykę początków 
jego użytkowania (ibidem, 27, ryc. 14). Naczynia wykonane w stylistyce kultury Noua miały też wystąpić na 
osiedlu gruby tarnobrzeskiej w Nehrybce, pow. Przemyśl (Lewandowski 1978, 149; 1978a, 185). 
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Ryc. 11. Porównanie wybranych motywów dekoracyjnych spotykanych na naczyniach z cmentarzyska 
w Bachórzu Chodorówce (1–6) i na stanowiskach z dorzecza Cisy (7–15). Alsóberecki (7); Zemplínske 
Kopčany (8–10); Nyíregyháza-Butjos (11); Mezőkeresztes (12); Gelej (13); Veľké Raškowce (14); 
Lăpuş (15–16). Według: Kovács 1967; Kemenczei 1989; Demeterová 1984; Gedl 1994; Kacsó 2001

Abb. 11. Vergleich ausgewählter Verzierungsmotive an Gefäßen aus dem Gräberfeld von Bachórz Cho-
dorówka (1–6) mit solchen aus den Fundstellen des Theissgebiets (7–15). Alsóberecki (7); Zemplínske 
Kopčany (8–10); Nyíregyháza-Butjos (11); Mezőkeresztes (12); Gelej (13); Veľké Raškowce (14); Lăpuş 

(15–16). Według: Kovács 1967; Kemenczei 1989; Demeterová 1984; Gedl 1994; Kacsó 2001
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były zwłaszcza dla młodszego odcinka wczesnego etapu rozwojowego grupy tarnobrze-
skiej (Gedl 1998, 68; Przybyła 2003, 30). 

Warto poświęcić nieco uwagi specyfi cznemu dla cmentarzyska w Bachórzu Chodo-
rówce sposobowi zdobienia tej grupy naczyń. Obok pionowych lub skośnych żłobków 
dekorowane były one pasmami dołków – na niektórych okazach układających się w mo-
tyw krzyża – linie pod wylewem lub u nasady szyjki, na jednym egzemplarzu towarzy-
szące przedstawieniu zoomorfi cznemu (ryc. 11:1–6). Na brzuścach tych naczyń spotyka 
się ponadto skierowane ku górze rogowate guzki. Zdaniem M. Gedla (1994, 29, 32; 
1998, 68, 70), ornament pasm dołków nie znajduje analogii w polskiej strefi e karpackiej, 
natomiast można wskazać na tym terenie nawiązania do zdobienia rogowatymi guzkami, 
które cytowany autor skłonny był łączyć z oddziaływaniami zakarpackimi. W dorzeczu 
Cisy należy poszukiwać także analogii do motywu dekoracyjnego w postaci pasm doł-
ków na szyjkach naczyń. Ten rodzaj zdobienia jest szczególnie popularny w kulturze 
pilińskiej, a następnie w stanowiącej jej kontynuację kulturze kyjatyckiej. Ornament 
ów przyjmuje we wspomnianych ugrupowaniach postać dołków ułożonych w krótkich 
poziomych pasmach, półkolistych, otaczających guzki ciągach lub w układzie rozety 
(ryc. 11:12–13). Pierwszy z wymienionych motywów spotkać można również w grupie 
Igriţa nad Kereszem (Emödi 1980, ryc. 7:30), a zdobienie dołkami w układzie rozety 
pojawia się na naczyniach pochodzących z różnych regionów wschodniej części Kotliny 
Karpackiej (Boroffka 1994, 7–8). Znacznie bliższe dekoracji naczyń z Bachórza Cho-
dorówki są motywy, które znaleźć można na ceramice z cmentarzysk popielnicowych 
kultury Suciu de Sus na Słowacji oraz kultury Berkesz-Demecser na Węgrzech. Wystę-
pują tutaj krzyżujące się pasma dołków (ryc. 11:8)57 oraz ciągi dołków umieszczonych 
dookolnie na wysokości nasady szyjki lub pod wylewem (ryc. 11:9–10). Spotkać można 
również rozmaite kombinacje dołków i pionowych kresek (ryc. 11:7, 10–11), występują-
ce także na naczyniach kultury pilińskiej (np. Furmanek 1977, tabl. XVIII:16; XIX:12). 

Z cmentarzyska w miejscowości Veľké Raškovce pochodzi amfora zdobiona na szyjce 
przedstawieniem zoomorfi cznym w postaci wozów zaprzężonych w konie (ryc. 11:14). 
Datowanie tego naczynia na schyłek środkowej epoki brązu (Furmánek, Vladár 2001, 
88–89) zostało oparte wyłącznie na przesłankach stylistycznych i może być dyskusyjne, 
zwłaszcza w kontekście chronologii innych materiałów z tego stanowiska, które można 
odnosić prawdopodobnie do II fazy późnej epoki brązu (por. ibidem, 88). Z tego same-
go odcinka czasu pochodzą wysmukłe wazy ze starszej fazy cmentarzyska w Lăpuş, 
zdobione wykonanymi w podobny sposób przedstawieniami zwierząt (ryc. 11:15–16). 
Obydwa podane przeze mnie przykłady mogą stanowić bliskie terytorialnie nawiąza-
nie do dekorowanego motywami zoomorfi cznymi naczynia z cmentarzyska w Bachórzu 
Chodorówce (ryc. 11:2) oraz dla podobnie ornamentowanego okazu z nieznanej miej-
scowości, przechowywanego w Muzeum w Krośnie (Gedl 1998, 82).

Zdobione dołkami wazy z Bachórza Chodorówki można datować najwcześniej na 
fazę III późnej epoki brązu, a część z nich jest być może jeszcze młodsza58. Jak zatem in-

57 Dla tego motywu dekoracyjnego można wskazać też ścisłe, lecz odległe terytorialnie nawiązania 
w grupie Dubovac-Cîrna z rejonu Żelaznych Wrót (por. przypis 36).

58 W grobie 95 na tym cmentarzysku odkryta została waza, identyczna pod względem formy z niektóry-
mi zdobionymi dołkami okazami. Obok niej leżał nóż brązowy, datowany na fazy HaA2–HaB1 (Gedl 1994, 
29, 99).
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terpretować ich wyraźny związek z ceramiką zakarpacką z fazy II tego okresu? Z braku 
większej ilości danych pozostaje zawierzyć datowaniu grobów 110 w Grodzisku Dol-
nym i 568 z Bachórza Chodorówki oraz na ich podstawie przyjąć, że do pojawienia się 
mis profi lowanych i specyfi cznie dekorowanych naczyń wazowatych doszło w grupie 
tarnobrzeskiej w tym samym okresie – w fazie III późnej epoki brązu. Na tereny poło-
żone w dorzeczu Sanu trafi ły wtedy pewne sposoby dekoracji i kształtowania naczyń, 
które w tym samym czasie zanikały już na obszarach nadcisańskich, gdzie wyparła je 
stylistyka właściwa wczesnej fazie kultury Gáva. Być może wraz z nimi przeniknęły na 
północ również inne – nie tylko materialne – elementy kultury. Znamienne jest, że wśród 
grobów datowanych na II fazę późnej epoki brązu występują pochówki ciałopalne ja-
mowe i szkieletowe, brak natomiast grobów popielnicowych, poświadczonych dopiero 
w fazie III (Bachórz Chodorówka, gr. 568; Grodzisko Dolne, gr. 110; Lipnik, gr. 140). 
Choć powtórnie zastrzegę się, iż wnioski te oparte są na bardzo małej liczbie datowa-
nych precyzyjnie zespołów, to jednak trudno mi nie podjąć postawionej przez M. Gedla 
(1998, 141) hipotezy, że zwyczaj składania szczątków zmarłych w urnach trafi ł do grupy 
tarnobrzeskiej ze środowiska ugrupowań z cmentarzyskami popielnicowymi, zajmują-
cych tereny nad środkową Cisą.

Symptomatyczny wydaje się fakt, że na fazę III późnej epoki brązu datować można tak-
że – wspomniane już wcześniej – groby z Wietrzna. Niektóre znalezione tu naczynia oraz 
ślady konstrukcji kamiennych stwierdzone w dwóch grobach (Janowski 1966, 33; 1968, 
138) znajdują analogie w najmłodszych materiałach kultury pilińskiej (por. rozdz. 3).

Ze względu na specyfi czne cechy obrządku pogrzebowego muszę poświęcić uwa-
gę jeszcze jednemu obiektowi. To pochówek szkieletowy dziecka w naczyniu (Bachórz 
Chodorówka, gr. 781). Odrębne studium poświęcił mu M. Gedl (1993). Na podstawie 
analogii dla zawierającej kości dużej wazy zaproponował on datowanie tego zespołu 
na fazy BrC–BrD. Jednak, jak przyznał sam cytowany autor, nawiązania dla tej formy 
– zarówno w słowackiej grupie kultury łużyckiej, jak i w materiałach z cmentarzyska 
w Zemplínskich Kopčanach – są dość powierzchowne. Przytoczone przez M. Gedla 
(1993, 88) przypadki grzebania niespalonych zmarłych w naczyniach – datowane głów-
nie na schyłek środkowej epoki brązu – uzupełnić można o tego typu pochówki spotyka-
ne w karpackiej kulturze mogiłowej (Trogmayer 1975, 148; Kovács 1981, 90).

5. Wnioski

Zbierając zawarte w powyższych rozdziałach uwagi, spróbuję przedstawić krótką cha-
rakterystykę obrazu kulturowego po obu stronach Beskidów Wschodnich w II i III fazie 
późnej epoki brązu.

Faza II późnej epoki brązu była współczesna zespołom z fazy BrD, a prawdopodob-
nie także części fazy HaA1 w strefi e alpejskiej, jednak jej początki synchronizować na-
leży już z fazą BrC2. Nieliczne przesłanki pozwalają umieszczać ją w przedziale czasu 
pomiędzy I połową XIV a początkiem XII wieku przed Chrystusem. W tym okresie nad 
górną i środkową Cisą rozwijało się kilka lokalnych ugrupowań, które – choć różniły się 
rodzajem stosowanego obrządku pogrzebowego lub sposobu wykonywania i zdobienia 
naczyń – łączyła przynależność do jednego ośrodka wytwórczości metalurgicznej, repre-
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zentowanego przez skarby serii Uriu-Ópályi. Pod tym względem odmienność wykazy-
wała kultura pilińska zajmująca tereny na wschód od środkowej Cisy, która w zakresie 
innych cech kultury materialnej była jednak blisko związana z położoną dalej na wschód 
grupą Berkesz-Demecser. Do obszaru zdominowanego w tym okresie przez nadcisański 
ośrodek metalurgiczny należało też dorzecze Sanu. Importowane zza Karpat wyroby 
metalowe trafi ały w środowisko schyłkowej fazy kultury trzcinieckiej (lub tzw. trzci-
niecko-tarnobrzeskiej fazy przejściowej). Tu deponowano je jako wyposażenie grobów 
szkieletowych lub ciałopalnych jamowych, które „zakładały” użytkowane następnie 
przez kilkaset lat nekropole. 

Najlepiej czytelnym w źródłach archeologicznych wydarzeniem tego okresu było 
pojawienie się w Siedmiogrodzie i nad środkowym Dniestrem twórców kultury Noua 
– ugrupowania genetycznie powiązanego ze strefą pontyjską. Ślady jego oddziaływań 
– widoczne szczególnie w materiałach kultury komarowskiej znad górnego Dniestru 
– odnaleźć można również na wielu innych stanowiskach w dorzeczu górnej Cisy i Sa-
nu. Środowisko formującej się grupy tarnobrzeskiej – choć związane wspólną tradycją 
z innymi obszarami zajętymi wcześniej przez kulturę trzciniecką – utrzymywało w fazie 
II późnej epoki brązu kontakty z terenami położonymi nad Cisą, podlegając też tym 
samym oddziaływaniom zewnętrznym co rozwijające się tam ugrupowania. Brak na-
tomiast dowodów, by dopuszczać w tym okresie istnienie w dorzeczu Sanu osadnictwa 
kultury pilińskiej, poświadczonego współcześnie w Kotlinie Sądeckiej (np. Szymaszkie-
wicz 1985). Znaleziska typowe dla tego ugrupowania są – w omawianej strefi e – ogra-
niczone do skarbu z Załęża.

Początek fazy III późnej epoki brązu nastąpił niewątpliwie w czasie, gdy w strefi e 
alpejskiej występował już styl fazy HaA1. Brak natomiast podstaw, by synchronizo-
wać przełom pomiędzy fazami II i III późnej epoki brązu z przełomem faz BrD/HaA1. 
Opierając się na pojedynczej przesłance (szpila ze stanowiska Kastanas), można 
przypuszczać, że nastąpił on najwcześniej w I połowie XII wieku przed Chrystusem. 
W okresie tym doszło do radykalnej zmiany obrazu kulturowego na terenach poło-
żonych w dorzeczu górnej i środkowej Cisy. Wśród przejawów tego procesu, obej-
mujących różne aspekty kultury materialnej, wymienić trzeba: zastąpienie ceramiki 
dekorowanej motywami spiralnymi, inkrustacją oraz stempelkiem przez naczynia 
charakterystyczne dla wczesnej fazy kultury Gáva (znane wyłącznie z osiedli), koniec 
użytkowania płaskich cmentarzysk popielnicowych nad Cisą i Bodrogiem, wreszcie 
znaczne zmiany w stylistyce lokalnej metalurgii i wyraźny wzrost napływu importów 
z zachodniej części Europy Środkowej. W tym samym okresie niektóre formy lub spo-
soby dekoracji naczyń, typowe dla ugrupowań z II fazy późnej epoki brązu, a nie-
spotykane już w kulturze Gáva, pojawiły się na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej 
znad środkowego Sanu i dolnego Wisłoka. Zapoczątkowały one nowy nurt w styli-
styce wytwórczości ceramicznej tego ugrupowania, odmienny od miejscowej tradycji 
kultury trzcinieckiej, a charakteryzujący się obecnością mis profi lowanych i naczyń 
wazowatych. Zachodzi czasowa zbieżność pomiędzy uchwytnymi w ceramice ele-
mentami o prawdopodobnej zakarpackiej proweniencji a pojawieniem się nad Sanem 
pierwszych grobów popielnicowych. Być może oba te zjawiska są z sobą powiąza-
ne i należałoby nawet dopuszczać, iż doszło wówczas do przenikania na północ od 
Karpat twórców ugrupowań z cmentarzyskami popielnicowymi, wypartych znad Cisy 
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w wyniku zachodzących tam procesów kulturowych. Znamienne, że na ten okres da-
tować można również groby z Wietrzna, które nie należą do grupy tarnobrzeskiej, lecz 
wykazują związki z zakarpackim środowiskiem.

W III fazie późnej epoki brązu (odpowiadającej części fazy HaA1, a prawdopodob-
nie też fazie HaA2 w strefi e północnoalpejskiej) grupa tarnobrzeska nawiązała kontak-
ty z kulturą Gáva. Ich świadectwem są znaleziska wyrobów metalowych z analogiami 
w skarbach serii Cincu-Suseni-Kurd (skarb z Radymna, bransoleta z Lipnika) oraz typo-
we dla drugiego z wymienionych ugrupowań naczynie z cmentarzyska w Lipniku (Bla-
jer 2000, ryc. 7:a; 10:a; Blajer, Przybyła 2003, 275, tabl. 11:2). Z tym przedziałem czasu 
związana była zapewne także część niedatowanych precyzyjnie zabytków brązowych 
zakarpackiego pochodzenia (dziobate siekiery, groty z żeberkami na tulei). Do fazy III 
późnej epoki brązu odnosić trzeba również większość ozdób typu Sieniawa, wytwarza-
nych przez lokalny ośrodek metalurgiczny. Należy uwzględniać rolę kontaktów spo-
łeczności zamieszkujących dorzecze Sanu z terenami nadcisańskimi w celu pozyskania 
niezbędnego do jego funkcjonowania surowca. 

Zestawienie wybranych stanowisk z fazy II późnej epoki brązu (ryc. 1):
Wykaz skrótów jednostek administracyjnych: BAZ – Borsod-Abaúj-Zemplén; BN 

– Bistriţa-Năsăud; HB – Hajdú Bihar; Ko. – Košice; Mar. – Maramureş; Mich. – Micha-
lovce; Nóg. – Nógrád; RS – Rimavská Sobota; SM – Satu Mare; SSB – Szabolcs-Szat-
már-Bereg; Treb. – Trebišov; Vr. – Vranov nad Topľou.

Cmentarzyska popielnicowe (A) oraz ważniejsze osady (B) grupy Hajdúbagos-
-Cehăluţ: 

1. Berveni, (SM), osiedle; 2. Cehăluţ, (SM), osiedle; 3. Cehei, (Sălai), osiedle; 
4. Ciumeşti, (SM), cmentarzysko; 5. Crasna, (Sălai), osiedle; 6. Hajdúbagos, (HB), 
cmentarzysko; 7. Otomani (Cetatea de Pământ), (Bihor), osiedle; 8. Pir, (SM), osiedle; 
9. Pişcolt, (SM), osiedle; 10. Sanislău, (SM), cmentarzysko; 11. Suplacu de Barcău, 
(Bihor), osiedle, cmentarzysko.

Wybrane znaleziska jaskiniowe i osiedla otwarte grupy Igriţa (C):
12. Biharea (Bihor); 13. jask. Cioclovina (Hunedoara); 14. jask. Igriţa (Bihor); 

15. jask. Izbîdniş (Bihor); 16. jask. Mişid (Bihor).

Ryc. 12. Zestawienie schematów chronologicznych w dorzeczu Dunaju i na terenie Grecji lądowej. 
Chronologia kultur strefy egejskiej: A – datowanie tradycyjne, według P. Warrena i V. Hankeya (za 
Lewartowski, Ulanowska 1999); B – propozycja zmiany chronologii absolutnej na podstawie datowa-

nia erupcji Thery (Manning 1996, tam wcześniejsza lit.)

Abb. 12. Zusammenstellung der chronologischen Schemata im Donaugebiet und im festländischen 
Griechenland. A – traditionelle Datierung, nach P. Warren und V. Hankey (nach Lewartowski, Ula-
nowska 1999); B – Vorschlag zur Änderung der absoluten Chronologie in Anlehnung an die Datierung 

der Thera-Eruption (Manning 1996, dort frühere Literatur)
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Najmłodsze osiedla oraz skarb z ceramiką kultury Suciu de Sus (D) i nekropole kur-
hanowe oraz cmentarzysko popielnicowe grup Lăpuş i Čomonin (E):

17. Agrieş, (BN), skarb; 18. Bicaz, (Mar.) cmentarzysko kurhanowe?; 19. Căşe-
iu, (Cluj), osiedle; 20. Čereëvči, cmentarzysko kurhanowe; 21. Činadievo, osiedle; 
22. Čomonin, cmentarzysko kurhanowe; 23. Culciu Mare, (SM) osiedle; 24. Dravči-
-Baraninči, osiedle; 25. Koroljevo, cmentarzysko kurhanowe; 26. Kvasovo, osiedle; 
27. Lăpuş, (Mar.), cmentarzysko kurhanowe; 28. Libotin, (Mar.), cmentarzysko kurha-
nowe; 29. Lazuri, (SM) osiedle; 30. Lochovo, cmentarzysko kurhanowe; 31. Medvedvci, 
osiedle; 32. Nyírkarász-Gyulaháza, (SSB), kurhan; 33. Petea, (SM) osiedle; 34. Suciu de 
Jos, (Mar.) cmentarzysko popielnicowe; 35. Suciu de Sus (Troian), (Mar.) cmentarzysko 
kurhanowe.

Cmentarzyska popielnicowe zaliczane do kultury Berkesz-Demecser i kultury Su-
ciu de Sus na Nizinie Wschodniosłowackiej (F), skarby z naczyniami nawiązującymi 
do tych ugrupowań (G) oraz wybrane osiedla zaliczane do kultury Suciu de Sus na Sło-
wacji (H):

36. Alsóberecki, (BAZ), cmentarzysko; 37. Berkesz, (SSB), cmentarzysko; 38. Bra-
covce, (Mich.), cmentarzysko; 39. Budkovce, (Mich.), cmentarzysko; 21. Činadievo, 
skarb; 40. Demecser, (SSB), cmentarzysko; 41. Hnojné, (Mich.), osiedle; 42. Humenné, 
osiedle; 43. Kriva, skarb; 44. Lastovce, (Treb.), cmentarzysko; 45. Nyiregyháza Bujtos, 
(SSB), cmentarzysko, skarb; 46. Ruská, (Mich.), osiedle; 47. Skrabské, (Vr.), osiedle; 
48. Szakáld, (BAZ), cmentarzysko; 49. Vajdácska, (BAZ), cmentarzysko; 50. Valea lui 
Mihai, (Bihor) skarb; 51. Veľké Rakowce, (Mich.), cmentarzysko; 52. Viničky, (Treb.), 
grób; 53. Zemplínske Kopčany, (Mich.), cmentarzysko.

Stanowiska kultury komarowskiej, datowane na fazę II późnej epoki brązu (zestawie-
nie i pisownia nazw miejscowych według J. Dąbrowski 1972) (I):

54. Beremiany, raj. Buchacz; 55. Bukowna, raj. Tłumacz; 56. Dubno; 57. Gorodnica, 
raj. Gorodenka; 58. Iwanie, raj. Dubno; 59. Kavs’ko, raj. Drohobycz; 60. Kołosowka, 
raj. Miropol; 61. Niezwisko, raj. Gorodenka; 62. Wikniny, raj. Tłumacz; 63. Putiatyńcy, 
raj. Rogatyn; 64. Wolica, raj. Podgajcy; 65. Zielenyj Gaj, raj. Zaleszczyki; 66. Zwieni-
gorod, raj. Bobrka.

Ważniejsze cmentarzyska popielnicowe kultury pilińskiej (J): 
67. Barca, (Ko.); 68. Barca-Baloty, (Ko.); 69. Detek, (BAZ); 70. Gelej, (BAZ); 

71. Halmaj, (BAZ); 72. Jászberény, (Szolnok); 73. Litke, (Nóg.); 74. Mezőkeresztes, 
(BAZ); 75. Muhi, (BAZ); 76. Nagybátony, (Nóg.); 77. Piliny, (Nóg.); 78. Radzovce, 
(Lučenec); 79. Šafárikovo (ob. Tornaľa), (RS); 80. Salgótarján-Zagyvapálfalva, (Nóg.); 
81. Szajla, (Heves); 82. Vizlás, (Nóg.).

Cmentarzyska szkieletowe kultury Noua (K):
83. Apahida, (Cluj); 84. Archiud, (BN); 85. Bistriţa, (BN); 86. Bovšjev; 87. Cluj; 

88. Diviciorii Mari, (Cluj); 89. Fânaţe, (BN); 90. Geaca, (Cluj); 91. Gherla, (Cluj); 
92. Lehinţa, (BN); 93. Poiana Frâţii, (Cluj).
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Osiedla trzciniecko-tarnobrzeskiej fazy przejściowej (L) i cmentarzyska grupy tarno-
brzeskiej, z których pochodzą znaleziska lub zespoły z fazy II późnej epoki brązu (M):

94. Albigowa (Łańcut), cmentarzysko; 95. Bachórz Chodorówka (Rzeszów), cmen-
tarzysko; 96. Dylągówka (Rzeszów), osiedle; 97. Furmany (Tarnobrzeg), cmenta-
rzysko; 98. Grodzisko Dolne (Leżajsk), cmentarzysko; 99. Husów (Łańcut), osiedle; 
100. Lipnik (Przeworsk), cmentarzysko, osiedle; 101. Manasterz (Jarosław) cmenta-
rzysko; 102. Paluchy (Przeworsk), cmentarzysko; 103. Piaseczno (Sandomierz), cmen-
tarzysko; 104. Płazówka (Kolbuszowa), osiedle; 105. Wola Raniżowska (Kolbuszowa), 
osiedle.

Znaleziska mieczy z ramowatą rękojeścią, nawiązujących do typu Sosnovaja Maza (N): 
106. Ardud (SM); 107. Döge (SSB); 108. Jarosław; 109. Przemyśl; 110. Rożubowi-

ce; 111. Zavadka.

Wybrane cmentarzyska i groby z okresu przekształcania się kultury trzcinieckiej we 
wschodnią grupę kultury łużyckiej (O): 

112. Balice (Busko Zdrój); 113. Dwikozy (Sandomierz); 114. Złota (Sandomierz) 
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Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Anfänge der Spätbronzezeit im San- und Theiß-Raum – Chronologie, Kulturbild 
und transkarpatische Beziehungen

Das Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist die Behandlung des Kulturbildes auf der nördlichen und 
südlichen Seite der Ostbeskiden in einem verhältnismäßig kurzen Zeitabschnitt zwischen dem 14. 
und 12. Jh. v. Chr. Das erste Kapitel enthält eine Zusammenfassung der Diskussion über die Chro-
nologie der sog. Depotfundhorizonte im östlichen Teil des Karpatenbeckens. Die Folgerungen aus 
diesem Teil wurden in den folgenden Kapiteln verwertet. Sie bilden eine Grundlage für die Syn-
chronisierung verschiedener Kulturerscheinungen. Das im Artikel verwendete Periodisierungs-
schema ist auf der von C. Kacsó eingeführten Terminologie gegründet. 

Die Spätbronzezeit (weiter: SB) I im Theiß-Raum ist wahrscheinlich mit der jüngeren Stufe 
der Hügelgräberkultur im Alpengebiet, d.h. mit der Phase BzB2 (C1), zu synchronisieren. In 
diesem Zeitabschnitt wurden schon manche durch A. Mozsolics der Serie Forró zugerechne-ten 
Hortfunde deponiert. Östlich der Theiß sind nur wenige Depotfunde aus dieser Zeit bekannt (z.B. 
Hortfund I aus Pecica). Die Metallfunde aus Siedlungen und Urnengräberfeldern erlauben eine 
Datierung in die SB I der sog. Hajdúbagos-Cehăluţ-Gruppe, die auf dem Crişana-Gebiet die 
Tradition der mittelbronzezeitlichen Otomani-Kultur fortsetzte. Gleichzeitig entwickelte sich –
am Szamos und in Transkarpatien (Ukraine) – die Suciu de Sus-Kultur. Der San-Raum war in
diesem Zeitabschnitt durch die Trzciniec-Kultur besetzt. Dagegen kann man wahrscheinlich aus-
schließen, dass die Besiedlung der sog. Jasło-Gruppe noch bis zur SB I andauerte.

Die Spätbronzezeit II entspricht einer Periode, in der – östlich von Theiß – die Depotfunde 
der Uriu-Ópályi in die Erde gelangten. Typisch für diese Funde ist das Vorkommen der Nacken-
scheibenäxte, Schaftlochäxte und verzierter Armringe mit sich verjüngenden Enden (Abb. 2). 
Nur wenige Hinweise erlauben es, die SB II mit der Phase BzD im Alpengebiet zu synchronisie-
ren, obwohl ihr Beginn wahrscheinlich gleichzeitig mit der Phase BzC2 ist. Westlich von Theiß 
gehörten zur SB II manche Depotfunde der Serie Forró und die Depotfunde der Serie Rimavská 
Sobota (Rimaszombat). Eine Trennung zwischen den genannten Depotfundhorizonten ist ein-
zig und allein auf der Basis der darin gefundenen Importe aus dem Alpengebiet durchführbar, 
dagegen weist die einheimische Metallurgie der Piliner Kultur eine stilistische Kontinuität auf. 
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Deshalb scheint die Zuteilung des abgesonderten, chronologischen Abteiles zwischen den Serien 
Forró und Rimavská Sobota (die Hortfunde der Ópályi- oder Ožďaný-Typen nach A. Mozsolics 
und M. Novotná) nicht begründete. Es gibt Anhaltspunkte dafür, den Beginn der SB II in die erste 
Hälfte des 14 Jh. und ihr Ende an den Anfang des 12 Jh. v. Chr. zu setzen. 

Die östlich von Theiß gelegenen Gebiete gehörten zu einem metallurgischen Kreis, der durch 
die Uriu-Ópályi-Depotfundserien repräsentiert war. Trotzdem kann man in diesem Raum eine 
starke Differenzierung des Kulturbildes feststellen. Im Crişana-Gebiet entwickelte sich ferner, 
in der SB II, die Hajdúbagos-Cehăluţ-Gruppe. In diesen Zeitabschnitt gehören auch die Höhlen-
funde (vielleicht die kultischen Niederlegungen) des nördlichen Vorgeländes des Bihor-Gebirges 
(besonders am oberen Körös/Crişu), die zu der sog. Igriţa-Gruppe gerechnet werden. Die Kera-
mik dieser Kulturgruppierung weist die für verschiedenen Teile des Karpatenbeckens typischen 
Elemente im Bereich der Gefäß-Verzierung auf. Im Gebiet zwischen dem Szamos-Fluß und den 
Karpaten sind die jüngsten Fundstellen der Suciu de Sus-Kultur in die SB II zu datieren (z.B. die 
Siedlung in Culciu Mare – Abb. 3:6–8). Die dort gefundene Keramik fi ndet gute Entsprechungen 
unter dem Fundmaterial aus der Hügelgräbernekropole in Lăpuş (Abb. 3:1–5, 9) als auch aus den 
weiteren, ähnlichen Gräberfeldern in Rumänien und Transkarpatien. Veränderlicher Grabritus 
dominierte in dieser Phase im mittleren Theißgebiet und in der Ostslowakei. Damals kamen hier 
fl ache Urnengräberfelder vor, die der sog. Berkesz-Demecser-Kultur (bzw. der Suciu de Sus-Kul-
tur in der Slowakei) zuzurechnen sind (Abb. 4–5).

Die für die Uriu-Ópályi-Serie charakteristischen Metallfunde (besonders die verzierten Arm-
ringe) drangen auch in den San-Raum vor.  In der SB II bildete sich dort die sog. Tarnobrzeg-Grup-
pe heraus. Die neueren Forschungen führen zu der Erkenntnis, daß die entscheidende Rolle bei 
ihrer Herausbildung das heimische Milieu der Trzciniec-Kultur spielte. Die aus dem Theiß-Raum 
stammenden Bronzefunde wurden als die Grabbeigaben in der Körper- und Grubenbestattungen 
deponierte, die die ferner über einige hundert Jahren genutzten Gräberfelder der Tarnobrzeg-
-Gruppe „begründeten„ (Abb. 8; 9:1).

In diesen Fundkomplexen wurden auch Gefäße mit Knopfhenkeln (Abb. 8:1, 12, 15) gefun-
den. Solcher Gefäß-Typ war in der SB II besonders typisch für die Noua-Kultur (Abb. 6:8–9). 
Ähnliche Funde sind auch aus dem Gräberfeld in Lăpuş (Abb. 3:4), aus der Berkesz-Kultur (Abb. 
4:3) und vor allem aus den Hügelgräbern der Komariv-Kultur (Abb. 6:1–3) bekannt. Man kann 
diese Gefäße als eine Spur der Beziehungen des San- und Theißgebietes zu der sich in der SB II 
in Siebenbürgen und im mittleren Dnestrgebiet ausbreitenden Noua-Kultur interpretieren. Mit den 
östlichen Einfl üssen sind auch die Schwerter vom Sosnova Maza-Typ in Verbindung zu setzen. 
Sie sind durch drei Exemplare aus Gebiet der Tarnobrzeg-Gruppe bekannt. Obgleich diese Ge-
genstände als Importe aus dem östlichen Schwarzmeerraum betrachtet werden könne, gilt es zu 
betonen, dass die nächst liegenden Parallelen dazu im Theißgebiet zu fi nden sind (Abb. 1:N).

Der Beginn der Spätbronzezeit III kann man mit der Phase HzA1 im Alpengebiet synchronisie-
ren. Im Karpatenbecken wurden damals die Hortfunde der Serie Cincu-Suseni-Kurd deponiert. 

Im Theißgebiet erfolgt um die Wende der SB II/SB III eine radikale Umwandlung in verschie-
denen Aspekten der materiellen Kultur. An Stelle der Äxte, die für die SB II typisch sind, treten 
Schwerter, vornehmlich die Formen mitteleuropäischer Herkunft, in Erscheinung. Die Menge 
der anderen aus dem Westen stammenden Gegenstände vergrößert sich. Es ändert sich auch die 
Stilistik der heimischen Metallurgie (z.B. neue Formen und Verzierungsarten von Armringen). 
Im mittleren Theißgebiet und in der Ostslowakischen Tiefebene klingt die Belegung der fl achen 
Urnengräberfelder aus. Schließlich wird die für den Anfang der Spätbronzezeit typische Keramik, 
die für die Tradition der Hügelgräber-, Suciu de Sus- oder Otomani-Kultur kennzeichnend ist, 
durch die Gefäße der frühen Gáva-Kultur abgelöst.

Im selben Zeitabschnitt kam es auch zu den Veränderungen innerhalb der Tarnobrzeg-Gruppe 
im Sangebiet. In die SB III sind sicherlich die ersten Urnengräber zu datieren. Bei der Keramik 
kommen neue Formen auf, die nicht mit der Tradition der Trzciniec-Kultur verbunden sind. Man-
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che von ihnen (besonders die scharf profi lierten Schüsseln) fi nden Entsprechungen unter dem 
Fundstoff der SB II. Interessant ist diesem Zusammenhang die Verzierungsart einiger Gefäße 
aus dem Gräberfeld in Bachórz Chodorowka am mittleren San (Abb. 1:93). Das Ornament in 
Form von Abdruck-Gruppen auf dem Hals des Geschirrs war typisch für Kulturgruppierungen 
des Theiß-Raumes in der SB II (Abb. 11). Das Aufkommen der für die SB II im Theißgebiet cha-
rakteristischen Elemente (Urnengräber, mancher Gefäßformen oder Verzierungsarten) am Beginn 
der SB III im Sangebiet dürfte wohl als eine Spur des Vordringens einer Bevölkerungsgruppe in 
das Gebiet nördlich der Karpaten zu anzusehen sein. Die Ursache hierfür wird wohl die Herausbil-
dung der Gáva-Kultur im nord-östlichen Teil des Karpatenbeckens gewesen sein. 

Die Beziehungen zwischen der Tarnobrzeg-Gruppe und der Gáva-Kultur sind schon von der 
SB III an zu datieren. Aus diesem Zeitabschnitt stammten das für die frühe Gáva-Kultur typische 
Gefäß und der Armring, dessen Entsprechungen in den Depotfunden der Serie Cincu-Suseni-Kurd 
zu fi nden sind, die auf dem Gräberfeld in Lipnik (Abb. 1:98) zum Vorschein kamen. Aus dem 
Milieu der Gáva-Kultur gelangte wahrscheinlich das Rohmaterial, das für die Entstehung eines 
regionalen metallurgischen Zentrums (Bronzefunde des sog. Sieniawa-Typs) im Verbeitungsbe-
reich der Tarnobrzeg-Gruppe notwendig war. 
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