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Charakterystyka obszarów archeologicznych Galicyi 
skreślona przez G. Ossowskiego *). 

Cała przestrzeń kraju, od granic śląskich na zachodzie, do kończyn jego 
wschodnich, graniczących z "Wołyniem i Podolem Kamienieckiem, dzieli się na 
trzy ohszary archeologiczne: 

I. Obszar zachodni, czyli Krakowski, obejmujący całą zachodnią część kraju, 
począwszy od granic Śląska po San, czyli całe międzyrzecze Sanu i Wisły, wraz 
z północną częścią tej krainy aż do granic Polski kongresowej **). Charakte-
rystycznein. znamieniem jest panujący tu wszędzie obrządek ciałopalny, z którego 
powstały bardzo liczne i obszerne cmentarzj-ska, złożone z grobów w urnach od-
osobnionych, luźnie w ziemi ustawionych, należących do typu naczyń grobowych, 
szeroko otwartych., napełnionych palonenii kośćmi ludzkiemi, śród których znajdu-
ją się rozmaite przedmioty ozdób i stroju, cechujące przeważnie wiek bronzowy. 

Typem są znane cmentarzyska w Kwaczale i w Popówce w powiecie Chrza-
nowskim, w Brzezin i w Karniewie w powiecie Krakowskim, w Borku-fałęckim 
w pow. Wielickim i na wschód od Krakowa, w nader licznych miejscowościach 
powiatów Bocheńskiego, Tarnobrzeskiego, Mieleckiego i Niskiego, mianowicie: w Mi-
kłuszowicach, w Chorzelowie, w Krzemienicy, w Nizinach, w Dembem, w Mokrzy-
szowie, Dzikowie, Sobowie, w Górzycach, we Wrzawie, w Zaleszanach, w Koto-
wej-Woli, w Rozwadowie, w Agatówce, w Chmielowej, pod Majdanem, w Za-
krzowie i w innych miejscowościach całej przestrzeni wideł utworzonych kory-
tem Wisły i Sanu. Wszystkie cmentarzyska wymienionych miejscowości należą 
do obrządku ciałopalnego. Obok tak wielkiego rozpowszechnienia tego zabytku, 
z drugiej strony, daje się tu dostrzedz zupełny prawie brak cmentarzysk i gro-
bów obrządku nieciałopalnego, które, pomimo wysoko rozwiniętej w tej krainie 
miejscowej kultury polnej i na większą skalę dokonywanych w wielu jej miejsco-
wościach robót ziemnych, należą do odkryć niezmiernie rzadkich. Na całej też 
przestrzeni tego obszaru, kurhan należy uznać za nieistniejący, bo. gdybyśmy na-
wet do tego rodzaju zabytków zaliczyć mieli niezbadane jeszcze, a zatem nie-
pewnego charakteru, dwa znane kopce Wandy i Krakusa, to i w takim razie, za-
bytek ten miałby tu charakter tylko sporadyczny. 

II. Obszar środkowo-wschodni, czyli Lwowski, którego punkt środkow5>- przy-
pada na Lwów, obejmuje całą środkową i północno-wcliodnią część kraju, po-
cząwszy na zachodzie od łożyska Sanu do północno-wschodnich granic Państwa. 
Głównym zabytkiem, charakteryzuj ąo\rm ten obszar, jest kurhan, występujący 
przeważnie w grupach, w nader licznych miejscowościach, począwszy od prawego 
wybrzeża Sanu. od okolic wsi Gdyszyc i Mierzyńca, w powiecie Przemyskim, oraz 
Babic w Mościskim, aż do wschodnich granic kraju od strony Wołynia, w który 
przechodzi on przez pogranicza powiatów Brodzkiego i Złoczowskiego w powiat 
Krzemieniecki. Kurhany tej przestrzeni należą do epok rozmaitych, od wieku 
kamiennego do żelaznego i bywają, tak ciałopalne, jako też i nieciałopalne. 

•*) Ossowski. Spraw, z wyć. p. po Gal. w r. 1889. I Zb. W. t. 14, str. 27 i. 
**) Wskazana północna granicà tego obszaru nie jest jego ostatecznym krań-

cem północnym. Przeciąga się on jeszcze dalej, w obręb dzisiejszego Królestwa Pol-
skiego, mianowicie w południowe części gub. Kieleckiej. Piotrkowskiej i Kaliskiej, 
gdzie te same, charakteryzujące ten obszar cmentarzyska, występują niemniej licznie. 
Dopiero po za Iiniją od Kielc ku południowym okolicom Piotrkowa zaczynają wy-
stępować groby kamienne skrzynkowe, właściwe obszarowi, rozpoczynającemu się 
w środkowych częściach. Królestwa Polskiego, a .dosięgającemu największego roz-
woju na obszarze Prus Królewskich. 
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Cmentarzysk ciałopalnych, typn kwaczalskiego, charakteryzujących obszar poprze-
dni. na całej wyżej określonej przestrzeni nie odkryto wcale. 

III. Obszar południowo-wschodni, czyli Pokucko-Podolski. zajmuje południo-
wo-wschodnie części kraju, znane pod nazwą Pokucia i Podola galicyjskiego. Za 

Rys. 58. 
Jaskin ia Mniko,wska, zbadana przoz Ossowskiego 
i c h a r a k t e r y s t y c z n e znalez iska z opoki kamiennej . 

punkt środkowy tego obszaru przy-
jąć można Horodnicę pokucką (nad 
Dniestrem). Głównym i najwybit-
niejszym zabytkiem, obszar ten cha-
rakteryzuj ącym, j est tu, prawie wszę-
dzie rozpowszechniony, tak zwany 
grób płytowy, należący do obrządku 
nieciałopalnego w wieku przeważnie 
bronzowym. Właściwości typowe 
tego rodzaju zabytku znane są 
z wspomnianych już opisów badań, 
dokonanych przez D-ra J. Koper-
nickiego i A.H. Kirkora wHorodni-
cy pokuckiej, w Kociubińcacli. Czar-
nokońcach, ßex-emianach, w Cho-

rostkowie, w Horodni-
cy miodoborskiej, pod 
Zbarażem i w wielu in-
nych miejscowościach. 
Drugim, równie chara-
kterystycznym zabyt-
kiem ' jest cmentarzy-
sko ciałopalne szczegól-

niejszego ustroju, z grobami, które nazywam cegłowemi, odkryte przezemnie podczas 
tej wycieczki w Wasjdkowicach. W związku z obydwoma temi zabytkami z najduje 
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się szczególniejsza także ceramika malowana, odkryta najpierw przez D-ra J. Koper-
nickiego w Horodnicy pokuckiej (nad Dniestrem), która pospolicie i w znacznej ilo-
ści znajduje się w obszarach wszystkich prawie tutejszych osad przedhistorycz-
nych, a w szczególnej obfitości używana była przy ciałopalnym obrządku pogrze-
bowym wspomnianego typu wasylkowskiego. Niemniej godnem uwagi jest znaj-
dowanie w przestrzeni tego obszaru mieczów bronzowycli, które w granicach 
innych obszarów dotychczas nie są prawie znane. Nadto na wszystkich prawie 
przedmiotach, należących do zabytków charakteryzujących ten obszar, dostrzedz 
można piętno pewnego w p ł y w u na te strony kultury greckiej; co się zaś tyczy 
kurhanu, rozwiniętego przeważnie 11a obszarze poprzednim, to zabytek ten, cho-
ciaż i tu jeszcze nie znika w zupełności, staje się jednak o wiele rzadszym, 
a kopce kurhanowe drobnieją miejscami do tego stopnia, że sama nazwa kurhanu 
lub mogiły, zamienia się w nazwę zdrobniałą „mogiłka." 

W przytoczonem rozgraniczeniu trzeci), opisanych obszarów zasługuje na 
uwagę ta okoliczność, że linię graniczną pomiędzy obszarem pierwszym a drugim 
stanowi nie żadna pierwszorzędna rzeka, lecz jeden z dopływów W i s ł y — rzeka 
San. Przyczyn tak ważnego w czasach przedhistorycznych znaczenia wód Sanu 
należy niewątpliwie poszukiwać we właściwościach fizjograficznych tej przestrze-
ni kraju, którą San przerzyna. Przypuszczać zatem tylko należy, że p r z y c z y n te 
leżą w najwięcej rozwiniętym charakterze górskim tej rzeki, odznaczającej się 
znaczniejszą od innych szybkością biegu, gwałtownością wezbrań i niezwykłą 
szerokością rozlewów wód, które, wskutek zbyt krętego je j koryta, mogły two-
rzyć na przestrzeniach nizinnych i płaskich liczne, obszerne i długotrwałe zatoki. 
Wszystkie te zjawiska, niepowstrzymywane w czasach dawniejszych środkami 
sztucznemi, mogły się rozwijać w nierównie większym niż dzisiaj stopniu i sta-
nowić nader trudną, lub wcale nieprzebytą zaporę, rozdzielającą, w pewnych 
okresach, ludy zamieszkałe na dwu przeciwległych tej rzeki wybrzeżach — 
wschodniem i zachodniem. 

Co się zaś tyczy pogranicza południowego, to w granicach dwu pierwszych 
obszarów, zabytków przedhistorycznych jest tak mało, a niektóre nawet okolice 
są z nich do tego stopnia ogołocone, że niekiedy, na przestrzeniach nawet rozle-
głych, żadnego śladu przedhistorycznego zaludnienia napotkać nie można. Do 
okolic takich, w zabytki ubogich, lub wcale zabytków uieposiadających, zaliczyć 
należy cały długi pas podkarpacki, obejmujący od zachodu ku wschodowi cały 
powiat żywiecki, południową część powiatu myślenickiego, powiat nowotarski, 
południowe kończyny powiatu sądeckiego, grybowskiego, gorlickiego, jasielskiego, 
krośnieńskiego, sanockiego, liskiego, cały prawie powiat turczański, południowe 
połowy powiatów stryjskiego, doliniańskiego, kałuskiego i bohorodczańskiego, 
tudzież powiaty birczański i nadworniański. Iva całej linii tych przedkarpackich 
wyniosłości, wskazać można załedwo kilka tylko punktów takich, w których do-
tychczas przytrafiły się znaleziny przedmiotów przedhistoryczny cli, jak w Zarszy-
nie (powiat sanocki) i w Stewkowęj (pow. liski). 


