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ZYGMUNT PYZIK

GRÓB KULTURY AMFOR KULISTYCH Z BINIĄTEK, 
POW. BUSKO-ZDRÓJ

W dniach 15— 17 października 1962 roku autor niniejszego opisu, działa
jąc z ram ienia Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach, przeprowadził archeo
logiczne badania ratownicze grobu ku ltury  amfor kulistych w Biniątkach, 
GRN Bronina, pow. Busko-Zdrój.

Opisywany grób odkryty został przypadkowo jesienią 1960 roku przez 
miejscowego rolnika, Józefa Śledzika, który, wydobywając glinę na n ieużyt
kach gromadzkich zwanych „G liniarkam i”, natrafił na rozbite naczynie g li
niane; zaopiekował się nim i następnie przekazał je niżej podpisanemu, p ro 
wadzącemu w tym  czasie badania osady kultury  łużyckiej w Siesławicach, 
wsi położonej w odległości 3 km na północny wschód od Biniątek.

Uroczysko „G liniarki” stanowi własność zbiorową mieszkańców Biniątek. 
Jest to nieduży obszar o zarysie w przybliżeniu prostokątnym  i wym iarach 
19 X 34 m. Od k ilkunastu  lat rolnicy tu tejsi wydobywają na „G liniarkach” 
glinę, przez co teren  ten jest bardzo zniszczony i nierówny. Eksploatowana 
glina stanowi podłoże ciężkiej brunatnoczarnej gleby rędzinowej, zaw iera
jącej związki manganu, które nadają jej czarną barw ę i tłustość 1.

Obecna powierzchnia „G liniarek”, w porównaniu z sąsiednimi polami 
uprawnym i, pośród których leży, w skutek wyeksploatowania sporej ilości 
gliny jest niższa o 50 do około 100 cm. Uroczysko położone jest za wsią, w od
ległości 275 m na wschód od przejazdu kolejowego (opodal mostu).

PRZEBIEG BADAN

Wytyczono wykop o wym iarach 5 X 10 m wzdłuż osi N—S, który zlokali
zowano w południowo-wschodniej części „G liniarek”, w miejscu znalezienia 
przez J. Śledzika wymienionych wyżej skorup.

Po zdjęciu cienkiej w arstw y darni ukazała się bądź próchnica o zabar
wieniu brunatnoczarnym , bądź glina koloru brązowego. Już po wstępnej części 
eksploracji, którą prowadzono cienkimi warstew kam i mechanicznymi, k ilku 
centym etrowej grubości, okazało się, iż na znacznej części wykopu zalega 
niczym nie zakłócona w arstw a gliny, tworząca podłoże calcowe.

1 Rodzaj gleby określiła mgr inż. Eugenia Fijałkowska, za co składam Jej 
serdeczne podziękowanie.
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Inną zgoła sytuację stwierdzono w północnej części wykopu. Natrafiono 
tu  na sporą ilość brunatnoczarnej ziemi z zawartością kulturową, w której 
skład wchodziły kamienie (granity i piaskowce) całe i połupane, liczne 
i w większości drobne skorupy naczyń z gliny, tworzące dwa odrębne sku
piska, wiórek krzemienny, węgle drzewne i szczątkowo zachowany szkielet 
ludzki. Szczątki szkieletu, m ateriał ceramiczny i wiórek krzemienny znajdo
wały się w położeniu środkowym w stosunku do stwierdzonych wokół nich 
kamieni (ryc. 1). Wspomnieć jeszcze należy, iż niektóre kamienie miały na 
sobie ślady działania ognia (spękania termiczne), a obok nich znajdowało się 
kilka węgielków zalegających w przepalonej spopielałej ziemi.

W arstwa kulturow a z wyszczególnioną wyżej zawartością znajdowała się 
na głębokości 10 — 30 cm, licząc od powierzchni z okresu badań.

Po wyeksplorowaniu opisanego wyżej zachowanego fragm entarycznie 
zespołu grobowego wykonano dodatkowe prace wykopaliskowe w celu uchw y
cenia ew entualnych dalszych śladów kulturowych. Poczynania te dały na
stępujący rezultat.

W odległości 5 — 6 m na południowy wschód od grobu, na głębokości 
40 — 60 cm stwierdzono warstw ę silnie przepalonej ziemi z drobno połupa- 
nymi kamieniami, term icznie spękanymi. W tej części w arstwy, która prze
palona była na kolor ceglasty, znaleziono ponadto drobne kości zwierzęce 
i 1 mały ułamek naczynia grubościennego.

Podobną do opisanej wyżej w arstwę paleniskową stwierdzono w części 
zachodniej „G liniarek”. Jednakże nie znaleziono w niej ani kości, ani też m a
teriału  ceramicznego, lecz jedynie małe, rozkruszone i miałkie węgielki drzew 
ne i osmolone kamienie nie tworzące zorganizowanego (celowego) układu.

Zachowany inw entarz grobu składał się z 291 skorup, pochodzących z pię
ciu naczyń glinianych i 1 wióra krzemiennego. Tylko część skorup udało się 
skleić w większe fragm enty naczyń.

INWENTARZ GROBU

Ryc. 1. Biniątki, pow. Busko. Plan grobu
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Ryc. 2. Biniątki, pow. Busko. Fragmenty naczyń glinianych

1. Fragm enty am fory kulistej zaopatrzonej w 4 małe ucha pionowo prze
kłute, rozmieszczone sym etrycznie w górnej części brzuśca (rys. 2—6). Jest 
to naczynie o cienkich, obustronnie gładzonych ściankach koloru brunatnego 
oraz miejscami ciemnobrązowego i płaskim  dnie. Szyjka krótka, odchylona. 
Krawędź wylewu lekko zaokrąglona. Środkowa i górna część brzuśca zdobio
na pięcioma poziomymi rzędami głęboko wyciskanych słupków pionowych 
i jednym  również dookolnym rzędem dołków, umieszczonym nieco poniżej 
nasady szyjki. Glina z dużą ilością średniej wielkości ziarn tłucznia granito
wego. Średnica wylew u 19 cm, dna 11 cm, grubość ścianki 0,5 cm.

2. Fragm enty  am fory z dwoma uchami taśmowatymi umieszczonymi u n a
sady krótkiej, praw ie pionowej szyjki słabo odchylonej w części przykra- 
wędnej (ryc. 7). Ścianki zewnątrz gładkie, wewnątrz mocno chropowate i nie
równe, koloru brązowobrunatnego. Średnica wylewu 7,5 cm, grubość ścianki 
0,6 cm. Glina z dużą ilością średnioziarnistego tłucznia granitowego.

3. Ułamki bogato zdobionej am fory (ryc. 8—11) z poziomo przekłutym i
m ałymi uszkami w górnej części brzuśca, z których trzy zachowały się. Szyjka 
krótka, lekko odchylona. O rnam ent w ystępuje na szyjce i brzuścu. Pod k ra 
wędzią wylewu przebiega dookolna linia sznurowa, poniżej grupy słupków 
pionowych, w dalszej kolejności rząd słupków w układzie zygzakowatym, 
podzielony na grupy i u nasady szyjki dookolna linia pojedynczego sznura, 
podzielona na odcinki. W górnej partii brzuśca pomiędzy uszkami rząd słup
ków poziomych i w układzie jodełkowym. Środkową część brzuśca zdobi or
nam ent sznurowy w postaci zdwojonych linii przerywanych, łukowato zwi-
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Ryc. 3—4. Biniątki, pow. Busko. Fragmenty naczyń glinianych
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Ryc. 5—6. Biniątki, pow. Busko. Fragmenty naczyń glinianych

4 — R o c z n ik  M u z e u m  Ś w i ę t o k r z y s k i e g o
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Ryc. 7—8. Biniątki, pow. Busko. Fragmenty naczyń glinianych
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Ryc. 9—10. Biniątki, pow. Busko. Fragmenty naczyń glinianych



Zygmunt Pyzik

Ryc. 11—12. Biniątki, pow. Busko. Fragmenty naczyń glinianycn
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sających w dół. Ścianki dw ustronnie gładzone, zewnątrz brunatne z odcie
niem brązowym, w ew nątrz stalowoszare. Średnica wylewu 23 cm, grubość 
ścianki 0,4 cm.

4. Ułamki nieokreślonego naczynia szerokootworowego (ryc. 12) zdobio
nego pod krawędzią wylewu motywami złożonymi z rzędów słupków piono
wych i zygzaków.

5. Dwa ułam ki naczynia o brązowoceglastej ściance grubości 1 cm.
6. Cienki wiórek krzem ienny o regularnym  sm ukłym  kształcie, z u ła 

maną podstawą i wierzchołkiem. Długość zachowanej części. 3 cm, szerokość 
1,3 cm. Surowiec szary, biało nakrapiany.

OMÓWIENIE ZNALEZISKA

O dkryty w Biniątkach grób zawierał szczątki szkieletu dorosłego męż
czyzny w wieku adultus  (25 — 30 rok życia). Osobnik należał do jednego 
z typów długogłowych2. Pochowany został w grobie z obstawą kam ienną, 
przypuszczalnie płaskim. O pozycji ułożenia nieboszczyka trudno coś bliż
szego powiedzieć ze względu na w ydatne zniszczenie grobu w okresie przed 
podjęciem badań ratowniczych, jak również z powodu złego zachowania się 
szkieletu. Wszelako część szczątków szkieletu znajdowała się w stanie n ie
naruszonym. Układ tej grupy kości wskazuje, iż zmarły spoczywał w pozycji 
skurczonej.

W skład inwentarza grobowego wchodziło 5 naczyń zachowanych w  s ta 
nie całkowitego stłuczenia i 1 wiór krzemienny. Stwierdzono, iż trzy  spośród 
znalezionych naczyń były zdobione ornamentem  stempelkowym, w tym jedno 
dodatkowo motywem sznurowym. Ścianki tych naczyń były gładzone po obu 
stronach. Zewnętrzna strona ścianek była wygładzona staranniej. Wykonane 
były z masy ceramicznej zawierającej dużo średnioziarnistego tłucznia g ran i
towego. W celu pozbawienia zewnętrznej powierzchni ścianek naczyń chro
powatości wynikłej z zawartego w masie ceramicznej tłucznia, charak tery 
zującego się ostrokrawędzistością i rozmiarami ziarn, powlekano ją dodat
kowo roztworem gliny nie zawierającej domieszki schudzającej. Dopiero po 
dokonaniu tej czynności naczynia ostatecznie wygładzano.

Wypalenie naczyń można określić ogólnie jako dość dobre, chociaż jest 
ono niejednolite. O tym  ostatnim  przekonuje przede wszystkim zróżnicowany 
kolor przełomu i powierzchni ścianek. Znalezione fragm enty naczyń są zacho
wane dobrze, nie łuszczą się i nie kruszą, mimo iż większość ich stanowią 
skorupy cienkie, nie przekraczające 0,5 cm grubości.

Stwierdzone przy kam iennej obstawie grobu ślady ogniowe są cennym 
spostrzeżeniem, gdyż wskazują na istotną funkcję ognia w obrzędzie pogrze
bowym.

Chronologię i przynależność kulturow ą grobu szkieletowego w Biniątkach 
określa stwierdzony w jego obrębie inwentarz: wiór krzem ienny i ceram ika 
charakterystyczna dla zespołów przynależnych do ku ltu ry  amfor kulistych 
z późnej fazy neolitu polskiego. W ceramice z Biniątek uwidocznione są w pły

2 Badania antropologiczne szczątków ludzkich znalezionych w opisywanym  
grobie przeprowadziła mgr A. Wiercińska, analizę odontologiczną uzębienia 
ludzkiego wykonała dr K. Szlachetko. Obydwa opracowania publikowane są 
osobno w niniejszym tomie.
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wy ku ltu ry  pucharów lejkowatych (rzędy słupków pionowych i zygzaków) 
oraz ku ltury  ceramiki sznurowej (ornamentyka sznurowa) \

Wspomnieć jeszcze trzeba o odkryciu w pobliżu grobu w dwu miejscach 
w arstw y spalenizny, w której obok węgielków i przepalonych kam ieni zna
leziono także kości krowy, świni i psa (?)\ Odkrycie to może być interpretow ane 
jako ślad odbytej przy grobie stypy pogrzebowej. Zwyczaj odbywania nad 
grobami uczt praktykow any był przez ludność kultury  amfor kulistych 5. Zna
lezienie kości zwierząt hodowlanych rzuca poza tym  pewne światło na zagad
nienia gospodarcze społeczności, do której należał osobnik pochowany w gro
bie w Biniątkach.

3 J. Kostrzewski Pradzieje Polski, Poznań 1949, s. 43 i 58.
4 Wyniki analizy kości zwierzęcych dokonanej przez mgra W. Ławacza znaj

dują się w publikacji A. Wiercińskiej; zob. przyp. 2.
5 J. Kostrzewski, op. cit., s. 45.



Grób kul tury  amfor  kul i s tych z Biniątek 55

ЗАХОРОНЕНИЕ ВРЕМЁН КУЛЬТУРЫ СФЕРИЧЕСКИХ АМФОР 
ИЗ БИНЁНТЕК, ПОВЯТ БУСКО-ЗДРУЙ

В публикации содержится описание одиночного захоронения времён куль
туры сферических амфор, относящейся к поздней фазе неолита, изученного 
Свентокшиским музеем в 1962 году. Захоронение было окружено каменной 
огорожей, составленной из глыб песчаника и гранитных валунов. Возле похо
роненного обнаружили следующие предметы: пять сосудов, украшенных штем
пельным и шнурочным орнаментом, а также один кремнёвый скребок. Побли
зости от захоронения обнаружены следы остатков костра с расколотыми, тер
мически оплавленными камнями, с костями коровы, свиньи и собаки (?), а так
ж е с древесными угольками. Это, предположительно,' следы погребального 
обряда.

GRAVE OF GLOBULAR-AMPHORAE CULTURE AT BINIĄTKI 
IN THE BUSKO-ZDROJ DISTRICT

The present paper contains the description of a single-skeleton grave of the 
Globular-Amphorae Culture dated from the late neolithic phase. The grave has been 
examined by the scientific staff of the Świętokrzyskie Museum, in 1962. Large frag
m ents of sandstone and granite pebbles were put around it. The following in
ventory has been stated with the buried individual: 5 vessels decorated with stam
ped- and corded ornaments, and a flint chip. In the vicinity of the grave there 
have been found: traces of a hearth layer with split stones thermally cracked, bones 
of a cow as well as those of a swine and of a dog (?). Small pieces of charcoal have 
been also discovered. The above said findings are supposed to be the remains of 
a funeral feast.


