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Szczątki zwierzęce z wybranych cmentarzysk
strefy wschodniej kultury przeworskiej
Niemal we wszystkich kulturach z terenów Polski w grobach ludzkich znajdowane są szczątki zwierzęce. Często są to pochówki szkieletowe, ale znacznie więcej
pochówków z pozostałościami zwierząt występuje w przypadku obrządku ciałopalnego. Przepalone domieszki zwierzęce w grobach ludzkich zaczęły się pojawiać od epoki brązu, aby w okresie rzymskim osiągnąć swe apogeum.
W ofiarnictwie grobowym wykorzystywano różne gatunki, a także zwierzęta należące do różnych gromad. Obserwuje się tu pewną zależność od kultury; w niektórych obserwuje się niemal wyłącznie pochówki jednogatunkowe, a w innych spektrum gatunków zwierząt ofiarnych jest ogromne.
Z dotychczasowych obserwacji wiadomo, że w grobach kultury przeworskiej
szczątki kostne znajdowane są bardzo często i występuj ą w stanie przepalonym jako
domieszka grobowa. Skład gatunkowy obejmuje głównie gromady ssaków i ptaków,
wśród których występowały zwierzęta, zarówno domowe, jak i dzikie. Nie są znane
zasady doboru zwierząt, nieznany też jest stopień powszechności tych zasad. Nie
wiadomo, czy składane były całe zwierzęta, czy tylko poszczególne części ich tuszy.
A jeśli części, to czy były to zawsze te same partie ciała, czy były one szczególnie
wartościowe pod względem odżywczym czy może były gorszymi konsumpcyjnie
częściami.
Pod względem archeozoologicznym najlepiej opracowana jest wschodnia strefa
kultury przeworskiej, wydzielona przez J. Andrzejowskiego (ANDRZEJOWSKI 2001).
Opracowane materiały są już na tyle liczne, że można podjąć próbę pierwszej syntezy. W niniejszej pracy zbadana zostanie zależność składu anatomicznego i gatunkowego od typów grobów, ich chronologii oraz wieku i płci pogrzebanych zmarłych.
Spośród cmentarzysk kultury przeworskiej w strefie wschodnioprzeworskiej pięć
cmentarzysk zostało w całości przebadanych pod względem archeozoologicznym.
Były to opisane w literaturze: Dąbek (MISTEWICZ 2005), Kamieńczyk (DĄBROWSKA
1997), Krupice (JASKANIS 2005), Nadkole 2 (ANDRZEJOWSKI 1998) oraz Modła
(przygotowywana jest do druku przez J. Andrzejowskiego monografia cmentarzyska
Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji LasotyMoskalewskiej i przedstawionej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2007roku.
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w Modle). Niektóre z opracowań wymienionych tu cmentarzysk nie zawierały
szczegółowych informacji archeozoologicznych, dlatego też dla potrzeb niniejszego
artykułu zostały wykorzystane również oryginalne analizy archeozoologiczne wykonane przez A. Lasotę-Moskalewską, T. Tomek oraz A. Gręzak. W artykule tym będą
głównie porównywane cmentarzyska kultury przeworskiej w Modle, Nadkolu 2,
Kamieńczyku i Krupicach. Cmentarzysko w Dąbku było bardzo małe i nie przedstawia ono dużej wartości porównawczej.
Na omawianych cmentarzyskach znaleziono szczątki zwierzęce w następującej
ilości: Dąbek - 29 (w tym 11 zidentyfikowanych pod względem gatunkowym i anatomicznym), Kamieńczyk - 1485 (w tym 1402 zidentyfikowane), Krupice - 148 (w
tym 96 zidentyfikowanych), Modła - 672 (w tym 374 zidentyfikowane), Nadkole 2 1202 (w tym 369 zidentyfikowanych).
Analizuj ąc skład gatunkowy, brałem pod uwagę odsetki liczone w następuj ący
sposób: procent szczątków zwierząt należących do poszczególnych gromad liczono
od łącznej liczby szczątków zidentyfikowanych, natomiast odsetki gatunków obliczano od zidentyfikowanych szczątków ssaków albo ptaków.
Porównanie całości materiałów kostnych z wybranych cmentarzysk
Porównuj ąc całościowo szczątki kostne z cmentarzysk w strefie wschodnioprzeworskiej, zauważamy duże rozbieżności w udziale procentowym szczątków zwierząt
należących do gromad ssaków i ptaków (fig. 1). Kości ssaków mają największy
udział procentowy na stanowiskach w Modle (68.18% ogólnej ilości) i Nadkolu 2
(59.62%). W przypadku tych dwóch cmentarzysk preferencja do składania w ofierze
zwierząt ssących została potwierdzona statystycznie podczas badania homogenności
materiałów z cmentarzysk w Modle, Nadkolu 2, Kamieńczyku i Krupicach (tab. 1).
Na przeciwnym biegunie jest cmentarzysko w Kamieńczyku, gdzie z kolei największy udział ma gromada ptaków - 65.41%. Również na cmentarzysku w Dąbku szczątków ptaków jest ponad dwa razy więcej niż ssaków, jednak ze względu na małą ilość
wszystkich znalezionych szczątków zwierzęcych na tym cmentarzysku, trudno mówić
tu o udziale procentowym. Na omawianych stanowiskach pozostałe gromady kręgowców były reprezentowane tylko dwoma fragmentami kości. W Kamieńczyku zidentyfikowano prawdopodobnie kość jesiotra, a w Krupicach kość żaby. Poza tym w Krupicach zidentyfikowano 10 fragmentów jeżowca, który należy do bezkręgowców.
Na cmentarzyskach, na których znaleziono wystarczającą ilość kości ssaków dla
wyliczenia udziałów procentowych w tej gromadzie, rozkład gatunkowy wśród
zwierząt ssących jest podobny. W Modle, Nadkolu 2 i Kamieńczyku dominującymi
gatunkami wśród ssaków były małe przeżuwacze, czyli owca i koza. ich udział procentowy wahał się od 53.92% w Kamieńczyku do 67.73% w Nadkolu 2. Drugie
miejsce wśród ssaków zajmowało bydło (Modła) lub świnia (Nadkole 2, Kamieńczyk). Występowały one naprzemiennie, zmieniając się na drugim i trzecim miejscu.
Udział procentowy szczątków bydła wahał się od 7.44% w Kamieńczyku do 17.25%
w Modle. Na poszczególnych stanowiskach bardziej zbliżone do siebie były udziały
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świni (od 16.47% w Modle do 22.11% w Kamieńczyku). Czwarty w kolejności udział
w gromadzie ssaków miały szczątki konia (od 1.28% w Kamieńczyku do 2.14% w
Modle) , a piąty - psa (od 0.80% w Modle do 3.10% w Kamieńczyku). Dzikie ssaki
samodzielnie stanowiły zwykle niewielki odsetek wśród szczątków tej gromady. Ich
udział wahał się od 1.82% w Nadkolu 2 do 7.64% w Kamieńczyku. Na cmentarzyskach strefy wschodnioprzeworskiej znaleziono szczątki takich dziko żyjących ssaków, jak: zając, jeleń, sarna, lis, mysz, bóbr, łoś, łasica, dzik, wilk, niedźwiedź. Największą różnorodnością w tym względzie odznaczało się cmentarzysko w Kamieńczyku, bowiem znaleziono tam szczątki 10 gatunków ssaków dziko żyj ących.
Na wszystkich cmentarzyskach, na których określono gatunki ptaków, największą liczbą szczątków w tej gromadzie była reprezentowana kura. W przypadku Kamieńczyka i Krupic kura miała największy udział procentowy spośród wszystkich
określonych gatunków zwierząt. Liczba znalezionych ptasich szczątków pozwoliła
wyliczyć udziały procentowe dla gromady ptaków na cmentarzyskach w Modle, Nadkolu 2 i Kamieńczyku (fig. 3). Na tych trzech cmentarzyskach udział kury wśród gromady ptaków wahał się od 65.65% w Kamieńczyku do 94.12% w Modle. Na drugim
miejscu na każdym z tych cmentarzysk była gęś i jej udział w gromadzie ptaków
wynosił od 5.04% w Modle do 33.15% w Kamieńczyku. Pozostałe gatunki ptaków,
czyli kaczka, łabędź i żuraw, stanowiły niewielki odsetek na poszczególnych cmentarzyskach.
Skład gatunkowy szczątków w zespołach o różnej chronologii
Cmentarzyska kultury przeworskiej w strefie wschodnioprzeworskiej były użytkowane między fazą A2 okresu przedrzymskiego a przełomem faz B2/C1 okresu
rzymskiego. Na omawianych cmentarzyskach groby z fazy A2 i A3 zidentyfikowano
w Kamieńczyku i Krupicach. Groby z fazy B1 i B2 wystąpiły na cmentarzyskach w
Modle, Nadkolu 2, Kamieńczyku i Krupicach, a groby z przełomu faz B2-B2/C1
wystąpiły w Nadkolu 2, Kamieńczyku i Krupicach.
Skład gatunkowy w fazie A2
W grobach z fazy A2 na cmentarzyskach w Kamieńczyku i Krupicach nie znaleziono wystarczającej liczby kości zwierzęcych dla wyliczenia jakichkolwiek udziałów
procentowych. W obu przypadkach duża część znalezionego materiału Kostnego
została przyporządkowana małym przeżuwaczom, czyli owcy i kozie. Uwagę zwraca
również obecność na obydwu cmentarzyskach w fazie A2 szczątków psa, stanowiących stosunkowo dużą część wszystkich szczątków zwierzęcych pochodzących z tego
okresu. Nie zidentyfikowano żadnej kości ptasiej pochodzącej z tej fazy chronologicznej. Szczególnie jaskrawo uwidocznia się ten fakt w przypadku Kamieńczyka,
gdzie z fazy A2 pochodziło 16 grobów i znaleziono w nich 43 szczątki zwierzęce.
Wydaje się mało prawdopodobne, by na cmentarzysku, na którym szczątki ptaków
stanowiły 65.41%, wśród 43 szczątków nie udało się znaleźć żadnej kości ptaka.
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Może to więc sugerować istnienie w fazie A2 tendencji do składania ofiar wyłącznie z
ssaków.
Skład gatunkowy w fazie A3
Grobów ze szczątkami zwierzęcymi pochodzących z fazy A3 jest mniej niż grobów z fazy A2, zarówno w Kamieńczyku, jak i w Krupicach. W związku z tym mniej
jest również materiału kostnego z tych faz i trudno mówić o jakichkolwiek tendencjach na podstawie 19 fragmentów kostnych z Kamieńczyka i 3 z Krupic. Na uwagę
zasługuje jedynie fakt zidentyfikowania w Kamieńczyku 3 fragmentów kości kury.
Skład gatunkowy w fazie B1
Szczątki zwierzęce z fazy B1 na cmentarzyskach w Nadkolu 2 i Krupicach
reprezentowane były symbolicznie w zaledwie kilku grobach. Bardziej okazale pod
względem szczątków kostnych faza ta reprezentowana była w Modle i Kamieńczyku.
Gromada ssaków stanowiła 67.46% całości określonego materiału kostnego
w Modle i 55.12% w Kamieńczyku. Dominującą rolę odgrywały owca i koza, odznaczaj ąc się ponad pięćdziesięcioprocentowym udziałem w tej gromadzie na obydwu
cmentarzyskach (52.94% w Modle i 65.71% w Kamieńczyku). Na drugim miejscu w
gromadzie ssaków była świnia (24.70% w Modle i 21.43% w Kamieńczyku). Kolejne
ssaki domowe: bydło, koń, pies miały już zdecydowanie mniejsze udziały procentowe. Szczątki ssaków dziko żyjących nie zostały zidentyfikowane w Kamieńczyku,
a w Modle wystąpiły sarna i jeleń.
Udział szczątków ptaków w fazie B1 był na obydwu cmentarzyskach mniejszy
niż gromady ssaków. Szczątki ptaków stanowiły w Modle 32.54% całości zidentyfikowanego materiału, a w Kamieńczyku 44.09%. W Modle gromada ptaków była
reprezentowana tylko przez jeden gatunek, gdyż całość ptasiego materiału kostnego
należała do kury. W Kamieńczyku udziały kury (51.78% w gromadzie ptaków) i gęsi
(41.07%) były prawie zrównoważone, dodatkowo na tym cmentarzysku wystąpiło
kilka kości kaczki (7.14%).
Na cmentarzysku w Kamieńczyku znaleziono również pochodzący z fazy B1
kręg jesiotra, który był jedyną kością ryby znalezioną na cmentarzyskach strefy
wschodnioprzeworskiej.
Skład gatunkowy w fazie B2
Najwięcej grobów ze szczątkami zwierzęcymi w strefie wschodnioprzeworskiej
pochodziło z fazy B2, w związku z tym najwięcej szczątków zwierzęcych udało się
zidentyfikować właśnie w tej fazie.
Udział gromady ssaków na cmentarzyskach w Modle i Kamieńczyku w fazie B2
zmalał w stosunku do fazy B1. Wśród cmentarzysk strefy wschodnioprzeworskiej
największy udział gromady ssaków wystąpił w Modle - 62.50%, a najmniejszy w
Kamieńczyku - 29.81%.
Tradycyjnie największy udział w gromadzie ssaków miały szczątki małych przeżuwaczy - od 53.12% w Kamieńczyku do aż 74.00% w Modle. Świnia, ze względu
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na odsetek jej szczątków, miała drugą pozycję w gromadzie ssaków na omawianych
cmentarzyskach (12.00% w Modle, 16.58% w Nadkolu 2, 22.22% w Kamieńczyku).
Znacznie mniejsze udziały na cmentarzyskach fazy B2 miało bydło - od 6.94% w
Kamieńczyku do 8.00% w Modle. Koń, pies oraz ssaki dziko żyjące miały, podobnie
jak w innych fazach, niewielkie udziały procentowe wśród gromady ssaków. Jednakże w Kamieńczyku zwraca uwagę wyjątkowa różnorodność gatunków ssaków.
Wystąpiły tam szczątki aż 11 gatunków ssaków dziko żyjących: sarny, jelenia, łosia,
zająca, bobra, dzika, lisa, łasicy, wilka, niedźwiedzia oraz bliżej niezidentyfikowanego małego gryzonia.
Udziały gromady ptaków w fazie B2 zwiększyły się w porównaniu z wcześniejszymi fazami cmentarzysk strefy wschodnioprzeworskiej. Gromada ptaków stanowiła
znaczny procent na cmentarzyskach w Modle (37.50% całości zidentyfikowanego
materiału) i Nadkolu 2 (40.38%), a na cmentarzyskach w Kamieńczyku (70.19%) i
Krupicach (61.29%) wręcz dominowała.
Największy udział w gromadzie ptaków z fazy B2 miała kura, stanowiąc od
62.54% w Kamieńczyku do 93.33% w Modle. Na wszystkich omawianych tu cmentarzyskach wystąpiły szczątki gęsi. Ich udział w gromadzie ptaków wynosił od 5.00%
w Modle do aż 36.43% w Kamieńczyku. W fazie B2 pojawiły się także inne gatunki
ptaków, tj. kaczka w Kamieńczyku, łabędź w Modle i żuraw w Nadkolu 2. Udział
tych gatunków w gromadzie ptaków nie przekroczył jednak 2%.
Na cmentarzysku w Krupicach znaleziono również kość reprezentanta gromady
płazów, czyli żaby. Kość ta była prawdopodobnie przepalona i dzięki temu można
wnioskować, że była spalona na stosie pogrzebowym. W takiej sytuacji należy się
liczyć z możliwością, że nie znalazła się w grobie przypadkowo.
Skład gatunkowy na przełomie faz B2/C1
Groby z przełomu faz B2/C1 zawierające szczątki zwierzęce były nieliczne
i dały mało reprezentatywny materiał kostny. Na żadnym z cmentarzysk szczątki
kostne zwierząt nie miały odpowiedniej liczebności dla wyliczenia udziałów
procentowych. Uwagę zwraca dość duża ilość kości ptasich w porównaniu z ilością
kości ssaków na cmentarzyskach w Nadkolu 2 i Kamieńczyku.
Skład gatunkowy w zależności od typów grobów na cmentarzyskach
Na cmentarzyskach kultury przeworskiej w strefie wschodnioprzeworskiej stosowano ciałopalny obrządek pogrzebowy. Na wszystkich omawianych cmentarzyskach zmarłych chowano zarówno w grobach popielnicowych, jak i jamowych.
Grobów jamowych w Nadkolu 2 i Kamieńczyku było zdecydowanie mniej niż
grobów popielnicowych, dlatego też dały one skromniejszy materiał kostny. Mimo
prawie dwukrotnie większej liczby grobów jamowych w Modle w stosunku do grobów popielnicowych, były one reprezentowane zbliżoną ilością materiału kostnego.
W Krupicach znaleziono 9 grobów popielnicowych i 24 groby jamowe, a mimo tego
w grobach popielnicowych było prawie dwukrotnie więcej szczątków zwierzęcych.
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Prawdopodobnie było to spowodowane większą ilością szczątków zwierzęcych składanych do grobów popielnicowych lub gorszym zachowywaniem się materiałów
kostnych w grobach jamowych.
Skład gatunkowy w grobach popielnicowych
Porównuj ąc składy gatunkowe w grobach popielnicowych z cmentarzysk
w Modle, Nadkolu 2, Kamieńczyku oraz Krupicach, zauważamy zdecydowane rozbieżności w udziałach gromad ssaków i ptaków na poszczególnych stanowiskach.
ssaki maj ą największe udziały w zidentyfikowanym materiale kostnym na
cmentarzyskach w Nadkolu 2 (59.47%) i Modle (55.76%), a najmniejsze w Kamieńczyku (33.58%) i Krupicach (41.93%).
Największy udział wśród gromady ssaków mają małe domowe przeżuwacze. Ich
udział wśród ssaków z grobów popielnicowych wahał się między 68.16% w Nad
kolu 2 a 53.55% w Kamieńczyku. Na kolejnym miejscu była świnia (Nadkole 2 17.88% udziału w gromadzie ssaków, Kamieńczyk - 23.60%) lub bydło (Modła 23.91%). Przy następnym w kolejności gatunku sytuacja się odwróciła: w Nadkolu 2
i Kamieńczyku trzecie było bydło, a w Modle świnia. inne gatunki ssaków miały
w grobach niewielki udział procentowy, nieprzekraczający 5% wśród gromady
ssaków.
Dominuj ącym gatunkiem w gromadzie ptaków była kura Jej udział procentowy
w tej gromadzie zwierząt wahał się między 61.05% w Kamieńczyku a 94.52%
w Modle. Na drugim miejscu, ze zdecydowanie mniejszym udziałem procentowym
wśród gromady ptaków, była gęś. Jej szczątki stanowiły od 4.11% w Modle do
37.53% szczątków ptasich w Kamieńczyku. Poza tym symbolicznie reprezentowane
kilkoma kośćmi były: kaczka w Kamieńczyku, łabędź w Modle i żuraw w Nadkolu 2.
Pojedyncza kość jesiotra wystąpiła w Kamieńczyku, właśnie w grobie popielnicowym.
Skład gatunkowy w grobach jamowych
W przypadku grobów jamowych rozbieżności w udziale gromad ssaków i ptaków między poszczególnymi cmentarzyskami były równie duże jak w przypadku
grobów popielnicowych. W grobach jamowych cmentarzyska w Modle udział kości
ssaków był znacznie większy niż w grobach popielnicowych, stanowiąc aż 75.67%
oznaczonych szczątków zwierzęcych. Na cmentarzyskach w Nadkolu 2 i Kamieńczyku ssaki miały zbliżone udziały do swych udziałów w grobach popielnicowych,
odpowiednio 57.14% w Nadkolu 2 i 34.78% w Kamieńczyku.
Udział dominujących w gromadzie ssaków - owcy i kozy - w grobach jamowych
minimalnie się zwiększył w stosunku do grobów popielnicowych. Małe domowe
przeżuwacze zidentyfikowane w grobach jamowych stanowiły 63.57% gromady ssaków w Modle i 66.07% w Kamieńczyku. Świnia miała drugi co do wielkości udział
procentowy - 12.50% w Kamieńczyku i 19.28% w Modle. Trzecie w kolejności
bydło stanowiło 8.93% gromady ssaków w Kamieńczyku i 12.14% w Modle. Reszta
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ssaków w Modle i Kamieńczyku była reprezentowana pojedynczymi fragmentami
kości, które dały im nieznaczny udział procentowy w swojej gromadzie.
Najliczniej w gromadzie ptaków była reprezentowana kura. Jej udział w grobach
jamowych z Kamieńczyka wynosił aż 88.57% (przy 61.50% w grobach popielnicowych), z Nadkola 2 - 38.09% i tylko 23.24% z Modły. Udział gęsi w grobach jamowych na wszystkich cmentarzyskach był nieznaczny, a inne ptaki nie były w ogóle
reprezentowane szczątkami w tym typie grobów.
Skład gatunkowy w zależności od płci i wieku zmarłego
Rozpoznanie płci i wieku zmarłych zostało zaczerpnięte z prac archeologicznych
cytowanych we wstępie. Na potrzeby tej pracy przyjęty został podział zmarłych na
kobiety, mężczyzn i dzieci. Za dzieci uznano zmarłych w wieku infans (1-14 lat),
czyli osobników młodych, niewykazuj ących jeszcze cech płciowych w szkielecie. Na
cmentarzyskach strefy wschodnioprzeworskiej występowały również połączone groby dwóch lub więcej osobników. Jeżeli szczątki dwóch (lub więcej) zmarłych złożone
były ewidentnie do jednej jamy bądź popielnicy, groby takie zostały zaliczone do
grobów zbiorowych bez różnicowania płci czy wieku zmarłych.
Skład gatunkowy w grobach kobiecych
Groby kobiece na cmentarzyskach strefy wschodnioprzeworskiej charakteryzowały się stosunkowo wysokim udziałem szczątków kostnych ptaków (fig. 4).
Wśród ssaków dominującymi gatunkami były owca i koza; stanowiły one od
56.95% kości ssaków z grobów kobiecych w Kamieńczyku do 69.62% w Nadkolu 2.
Drugim gatunkiem w grobach kobiet była świnia. Jej udział w gromadzie zwierząt
ssących wynosił od 17.88% w Kamieńczyku do 21.31% w Modle i 21.59% w Nadkolu 2. Kolejny gatunek wśród ssaków, czyli bydło, miał już bardziej rozbieżne
udziały na poszczególnych stanowiskach - od 3.80% w Nadkolu 2 do aż 11.47%
w Modle. Szczątki innych gatunków ssaków stanowiły niewielki odsetek wśród
pozostałości tej gromady zwierząt w grobach kobiecych.
W gromadzie ptaków najliczniej reprezentowana była kura. Jej udział w tej gromadzie zwierząt na poszczególnych stanowiskach był dość mocno zróżnicowany - od
58.95% w grobach kobiecych w Kamieńczyku do 96.49% w Modle. Podobnie różniły
się udziały gęsi, która w Modle stanowiła zaledwie 1.75% szczątków ptaków, a w Kamieńczyku aż 39.52%. W grobach kobiecych wystąpiły również inne gatunki ptaków:
kaczka (w Kamieńczyku), łabędź (w Modle) i żuraw (w Nadkolu 2), stanowiące
niewielki procent szczątków tej gromady zwierząt.
Skład gatunkowy w grobach męskich
W grobach męskich zauważalny jest zdecydowanie większy udział gromady
ssaków w porównaniu z grobami kobiecymi z cmentarzysk strefy wschodnioprzeworskiej (fig. 4).
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Udziały różnych gatunków ssaków były dość zróżnicowane na poszczególnych
cmentarzyskach. W Nadkolu 2 małe, domowe przeżuwacze miały zdecydowanie
dominującą rolę i ich szczątki stanowiły aż 72.73% gromady ssaków. W Kamieńczyku (owca/koza - 49.25%) i Modle (owca/koza - 37.88%) oprócz owcy i kozy duże
udziały w gromadzie ssaków miały również świnia (Kamieńczyk - 32.09%) oraz
bydło (Modła - 36.36%). Pozostałe gatunki ssaków miały niewielki udział w składzie
gromady ssaków w grobach męskich.
Szczątki kostne ptaków były nieliczne, dlatego też jedynie w Kamieńczyku udało
się wyliczyć udziały procentowe dla tej gromady zwierząt. Dominująca również na
innych cmentarzyskach kura stanowiła 82.94% szczątków ptaków. W grobach
męskich z Kamieńczyka wystąpiły również szczątki gęsi - 14.70% i kaczki - 2.35%.
Skład gatunkowy w grobach dziecięcych
Grobów dziecięcych w strefie wschodnioprzeworskiej było zwykle mniej niż
grobów kobiecych i męskich, ewentualnie ich liczba była zbliżona do liczby grobów
mężczyzn (Nadkole 2). W związku z tym faktem również zwierzęcego materiału
kostnego pochodzącego z grobów dziecięcych było zdecydowanie mniej niż
w innych grobach i analiza ich udziałów procentowych jest mocno ograniczona.
Udziały gromad ssaków i ptaków w grobach dziecięcych są bardzo zbliżone na
stanowiskach w Kamieńczyku (ssaki - 28.57%, ptaki - 71.43%) i Nadkolu 2 (ssaki 27.85%, ptaki - 72.15%). W Modle stosunek tych dwóch gromad jest z kolei
odmienny: ssaki - 64.81%, ptaki - 35.18%.
Dominuj ącymi gatunkami w grobach dziecięcych były owca i koza w gromadzie
ssaków, oraz kura w gromadzie ptaków. Inne gatunki stanowiły niewielki procent
wszystkich oznaczonych szczątków.
Skład gatunkowy w grobach zbiorowych
Liczba grobów zbiorowych na cmentarzyskach strefy wschodnioprzeworskiej
była równie niewielka jak grobów dziecięcych. Dlatego też analiza udziałów procentowych również w tym przypadku jest dość mocno ograniczona.
Stosunek udziałów poszczególnych gromad zwierząt na omawianych
cmentarzyskach był bardzo zróżnicowany. Udział gromady ssaków w Modle wynosił
88.50%, a ptaków 11.49%. W Kamieńczyku ssaki stanowiły 44.05% oznaczonych
szczątków zwierząt z grobów zbiorowych, a ptaki 55.95%.
Podobnie jak w innych rodzajach grobów, dominuj ącymi gatunkami w swoich
gromadach zwierząt były małe domowe przeżuwacze i kura. Inne gatunki zwierząt
stanowiły niewielki procent oznaczonych szczątków kostnych z grobów zbiorowych.
Porównanie rozkładów anatomicznych zwierząt na wybranych cmentarzyskach
z terenu strefy wschodnioprzeworskiej
Wśród cmentarzysk strefy wschodnioprzeworskiej zaledwie na trzech znaleziono
wystarczającą dla wykonania analizy rozkładu anatomicznego liczbę fragmentów
kostnych (poszczególnych gatunków). W Modle i Nadkolu 2 ilość materiału kostnego
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pozwoliła na przeanalizowanie szczątków owcy/kozy oraz kury. Kamieńczyk, jako
stanowisko o najliczniejszym materiale kostnym zwierząt, pozwalał na analizę rozkładów anatomicznych szczątków owcy/kozy, świni, kury oraz gęsi, jednak zostaną tu
omówione jedynie rozkłady anatomiczne kości owcy/kozy oraz świni1.
Rozkład anatomiczny owcy/kozy
Na wszystkich trzech stanowiskach, dla których wykonano analizy rozkładów
anatomicznych szczątków owcy/kozy, wartościowe części ciała były zdecydowanie
częściej składane do grobów, niż te zaliczane do małowartościowych (fig. 5). Wśród
kości owcy i kozy największy odsetek kości pochodzących z wartościowych części
ciała znaleziono na cmentarzysku w Modle (85.33%), trochę mniejszy w Kamieńczyku - 71.65%, a najmniejszy w Nadkolu 2 - 63.09%.
Najczęściej składaną do grobów częścią ciała owcy/kozy były na wszystkich
stanowiskach bliższe odcinki kończyny miednicznej. W Modle stanowiły one 48.67%
szczątków owcy/kozy, a w Kamieńczyku i Nadkolu 2 odpowiednio 37.16% i 35.57%
(fig. 6). Drugi co do wielkości udział w Modle miały bliższe odcinki kończyny
piersiowej (28.00%), w Nadkolu 2 - nieprzyporządkowane dalsze odcinki kończyn
(24.16%), a w Kamieńczyku - kości tułowia (21.84%). Przy porównaniu rozkładów
anatomicznych szczególnie zwraca uwagę mała ilość dalszych odcinków kończyn na
cmentarzysku w Modle w stosunku do Kamieńczyka i Nadkola 2.
Udziały procentowe kończyn piersiowych i miednicznych (bez rozgraniczania na
dalsze i bliższe odcinki tych kończyn) są bardzo podobne na wszystkich trzech omawianych stanowiskach. Bliższe i dalsze odcinki kończyny miednicznej wspólnie
stanowiły 52.00% wszystkich szczątków owcy/kozy w Modle, 51.34% w Kamieńczyku i niewiele mniej, bo 46.31% w Nadkolu 2. Wszystkie zidentyfikowane kości
kończyny piersiowej dały 28.67% udziału w szkielecie małych przeżuwaczy w Modle, 18.11% w Nadkolu 2 i 15.70% w Kamieńczyku. Należy podkreślić, że przy braku
jakichkolwiek preferencji, szczątki z obu par kończyn powinny być obecne w grobach
jednakowo często. Nadmiar szczątków z kończyn miednicznych świadczy więc o
wyborze tej części ciała.
Rozkład anatomiczny świni
Tylko w Kamieńczyku ilość materiałów kostnych pozwoliła na analizę rozkładu
anatomicznego świni.
Do grobów kultury przeworskiej w Kamieńczyku wkładano głównie wartościowe części tuszy świni. Kości z wartościowych części ciała tego gatunku stanowiły
76.63% udziału w analizowanym materiale. Na odsetek ten złożyło się 21.49% kości
pochodzących z tułowia, 22.43% z bliższego odcinka kończyny piersiowej oraz
32.71% z bliższego odcinka kończyny miednicznej.
Spośród małowartościowych części ciała tylko dalsze odcinki kończyny miednicznej (14.02% zidentyfikowanych kości świni) i nieprzyporządkowane dalsze od1
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cinki kończyn (8.41%) miały znaczący udział w składzie anatomicznym świni. Jeden
fragment kostny pochodzący z głowy stanowił zaledwie 0.93% całości zidentyfikowanego kośćca tego gatunku, a szczątków dalszego odcinka kończyny piersiowej nie
udało się zidentyfikować.
Rozkład anatomiczny kury
zmarłym z cmentarzysk w Modle jak i w Nadkolu 2 najczęściej towarzyszyły
wartościowe części ciała kur. W Nadkolu 2 na ofiarowanie zmarłym wartościowych
części ciała wskazuje aż 83.85% zidentyfikowanych kości kury, a w Modle niewiele
mniej, bo 80.36%.
Najczęściej identyfikowanymi w grobach częściami szkieletu kury były bliższe
odcinki kończyny miednicznej, stanowiące na obydwu omawianych stanowiskach
blisko połowę badanego materiału kostnego pochodzącego od kur (fig. 7). W Modle
było to dokładnie 46.43%, a w Nadkolu 2 - 51.53%. Duży udział wśród znalezionych
kości kury miały również bliższe odcinki kończyny piersiowej (33.93% w Modle i
31.54% w Nadkolu 2). Dalsze odcinki kończyny miednicznej stanowiły 16.96% kości
kury znalezionych w Modle i 11.54% - w Nadkolu 2. Niewielki procent zidentyfikowanych szczątków kury miały dalsze odcinki kończyny piersiowej (2.68% w Modle i
4.61% w Nadkolu 2). Warto zwrócić uwagę na prawie całkowity brak na obydwu
omawianych cmentarzyskach kurzych kości pochodzących z tułowia i głowy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy archeozoologicznej można spróbować
scharakteryzować rolę zwierząt w obrzędach pogrzebowych stosowanych przez
użytkowników cmentarzysk strefy wschodniej kultury przeworskiej.
W strefie wschodniej kultury przeworskiej do grobów zmarłych składano głównie części tuszy ssaków i ptaków. Udziały szczątków przedstawicieli tych dwóch
gromad wśród wszystkich zidentyfikowanych pozostałości zwierząt były różnorodne
na poszczególnych cmentarzyskach (tab. 1, fig. 2). Na cmentarzyskach w Modle
i Nadkolu 2 występowała statystycznie potwierdzona preferencja do składania
w ofierze zwierząt ssących.
znaczący udział w materiale archeozoologicznym pochodzącym z cmentarzysk
miały także szczątki ptaków (fig. 1). Inaczej przedstawia się sytuacja na osadach
w Poświętnem, Kołozębiu (PYRGAŁA 1972) oraz Kuninie (PRZEWOŹNA-ARMONOWA
1983), znajdujących się w obrębie strefy wschodniej kultury przeworskiej i mogących
stanowić analogię do gospodarki w osadach ludności użytkuj ącej omawiane
cmentarzyska. Na osadach tych szczątki ptaków nie występuj ą lub występuj ą tylko
symbolicznie. Jeżeli tendencja ta utrzymałaby się na innych osadach w strefie
wschodnioprzeworskiej (a utrzymuje się także na innych osadach z terenów Polski
zajmowanych przez kulturę przeworską; MAKIEWICZ 1977), można by wnioskować,
że ptaki były dla ludności kultury przeworskiej zwierzętami przeznaczonymi głównie
na ofiary. ich hodowla nie miałaby znaczenia konsumpcyjnego w codziennym życiu
ludzi, używano ich dopiero w czasie pogrzebu któregoś z mieszkańców osady.
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Gatunkami, które także pretenduj ą do miana zwierząt typowo ofiarnych, są owca
i koza. Są to gatunki dominujące wśród ssaków na wszystkich badanych cmentarzyskach strefy wschodnioprzeworskiej. W tym przypadku również występuje rozbieżność między rozkładami gatunkowymi na omawianych cmentarzyskach a rozkładami gatunkowymi na osadach w Poświętnem, Kołozębiu i Kuninie (a także na osadach z innych terenów kultury przeworskiej), gdzie gatunkiem dominuj ącym jest
bydło, a owca/koza jest jednym z najsłabiej reprezentowanych ssaków domowych.
Różnice w udziałach procentowych gromad ssaków i ptaków widoczne są w kolejnych okresach chronologicznych. Choć analizowany materiał z fazy A2 jest niewątpliwie skromny, można jednak wysunąć wstępną hipotezę, że na cmentarzyskach
strefy wschodnioprzeworskiej w tym okresie chronologicznym istniała tendencja do
składania w grobach tylko ssaków. Ptaki zaczęto wkładać do grobów w fazie A3
i sukcesywnie zwiększano ich udziały w poszczególnych fazach chronologicznych.
Udziały procentowe ssaków na wszystkich badanych cmentarzyskach osiągnęły swe
największe wartości w fazie B2 i prawdopodobnie na przełomie faz B2/C1.
Na cmentarzysku w Modle łatwo zauważalna jest różnica pomiędzy udziałami
gromad ssaków i ptaków w zależności od typu grobów występuj ących na tym cmentarzysku. Wydaje się, że w grobach jamowych preferowane były ssaki, podczas gdy w
grobach popielnicowych udział obydwu gromad był zrównoważony (w grobach tego
typu została statystycznie potwierdzona tendencja do składania kury). Niestety, preferowanie ssaków w grobach jamowych nie potwierdza się na innych cmentarzyskach
strefy wschodniej kultury przeworskiej.
Tendencją potwierdzającą się na badanych cmentarzyskach (wszystkich tych, na
których znaleziony materiał był wystarczaj ąco liczny dla dokonania takiego porównania) jest tendencja do składania ssaków w grobach męskich (w Modle istniała również statystycznie potwierdzona skłonność do składania w tych grobach mięsa bydlęcego), a ptaków w grobach kobiecych (fig. 4). Preferencja ta jest zauważalna mimo
zdecydowanych różnic w udziałach tych zwierząt na poszczególnych stanowiskach.
Podstawowym materiałem ofiarnym w strefie wschodniej kultury przeworskiej
były zwierzęta hodowlane, jednakże nie stroniono od składania w ofierze zwierząt
dziko żyj ących. Nie było w tym przypadku żadnych ograniczeń gatunkowych; na
cmentarzyskach strefy wschodnioprzeworskiej rozpoznano gatunki dziko żyj ących
drapieżników, przeżuwaczy, gryzoni, zającowatych, a nawet szczątki dzikiego
ptactwa.
Wystąpienie na cmentarzysku kultury przeworskiej w Krupicach przepalonych
szczątków żaby może być uznane za dowód intencjonalnego składania tego zwierzęcia do grobów. Dotychczas szczątki płazów w grobach tej kultury były interpretowane w literaturze archeologicznej jako przypadkowe domieszki (WĘGRZYNOWICZ
1982). Nie ma jednak powodu, aby żabę wykluczać ze spisu zwierząt ofiarnych. Przy
dużej różnorodności systematycznej ofiar, żaba z pewnością nie była gorsza niż inne
zwierzęta.
Na cmentarzyskach w Modle i Kamieńczyku zauważalna jest wyraźna tendencja
do składania w grobach, wartościowych części ciała owcy i kozy. Rozkład anatomicz-
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ny owcy/kozy na tych dwóch stanowiskach wyraźnie odbiega od modelowego rozkładu anatomicznego zwierząt kopytnych stworzonego przez A. Lasotę-Moskalewską i
U. Perlikowską-Puszkarską (LASOTA-MOSKALEWSKA, PERLIKOWSKA-PUSZKARSKA
1994). Udział kości z wartościowych części ciała owcy/kozy w Modle i Kamieńczyku
zdecydowanie przewyższa ich udział w modelowym rozkładzie anatomicznym (czyli
60.4%). Tendencja do składania wartościowych części ciała potwierdza się również
na cmentarzysku w Nadkolu 2, choć w przypadku tego cmentarzyska nie jest już tak
wyraźna.
Spośród wartościowych części ciała owcy i kozy najczęściej składanymi do grobów były bliższe odcinki kończyny miednicznej. Są to najwartościowsze części tuszy
małych przeżuwaczy, czyli udziec i goleń. Można więc wnioskować, że użytkownicy
cmentarzysk strefy wschodniej kultury przeworskiej starali się ofiarować swoim
zmarłym partie najlepszego mięsa, jakie mogli pozyskać z tuszy zwierząt.
Podobny fakt stwierdzono na cmentarzysku kultury łużyckiej w Maciejowicach,
gdzie była możliwość porównania rozkładów anatomicznych z nekropoli i osady.
Mniej wartościowe części ciała częściej znajdowane były w Maciejowicach na osadzie, a bardziej wartościowe na cmentarzysku. W tym przypadku oddanie najlepszych
części tuszy zmarłemu zinterpretowano jako swego rodzaju docenienie go (LASOTAMOSKALEWSKA in print).

Hipotezę o ofiarowywaniu zmarłemu najwartościowszych części ciała zwierząt
potwierdzają również rozkłady anatomiczne świni i kury. W przypadku tego drugiego
gatunku do grobów były składane właściwie tylko kończyny. Kości tułowia i głowy
kury były reprezentowane na cmentarzyskach tylko symbolicznie pojedynczymi
szczątkami (fig. 7). Jeśli powyższa hipoteza jest słuszna, zastanawiający jest brak
kości tułowia kury, który związany jest przecież z wartościowym mięsem piersi. Być
może jednak ludność kultury przeworskiej miała troszkę inne preferencje spożywcze
niż ludzie w dzisiejszych czasach.
Można postawić pytanie, czy ofiara ze zwierzęcia była mięsem złożonym na stos
zmarłego, czy raczej odprawiano coś w rodzaju stypy, jedząc przy stosie, a resztki
rzucając do ognia. Z całą pewnością nie składano na stos całych zwierząt. Wybierano
części tuszy smaczne i obłożone mięsem. Wydaje się, że kładziono na stos kawałki
mięsa z kością. Prawdopodobnie resztki po zjedzeniu mięsa wyglądałyby inaczej,
raczej reprezentowałyby cały szkielet.
Analizuj ąc rozkłady anatomiczne i składy gatunkowe na cmentarzyskach strefy
wschodniej kultury przeworskiej, można wysnuć następujący wniosek: ponieważ do
grobów zmarłych starano się składać najwartościowsze części ciała, w chwili śmierci
członka społeczności należało się liczyć z zabiciem zwierzęcia. Zabicie małego przeżuwacza, kury lub gęsi z pewnością było mniejszym obciążeniem dla rodziny zmarłego niż zabicie np. sztuki bydła.
oczywiście nie należy wykluczać również innych powodów umieszczania w
grobach wybranych gatunków zwierząt. T. Węgrzynowicz (WĘGRZYNOWICZ 1982)
podkreśla szczególną rolę kozy i kozła w mitologii germańskiej. Koza była żywicielką zmarłych wojowników w Walhalli, a kozły (Tanngnjorstr i Tanngrisnir)
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z zaprzęgu boga Thora stanowiły niewyczerpane źródło jadła. Zabite i spożyte
odradzały się codziennie na nowo (KEMPIŃSKI 2001). Jeżeli przyjmiemy, że wierzenia germańskie nie zmieniły się od okresu rzymskiego do czasów wczesnego średniowiecza, uzasadnienie religijne dla wkładania do grobów szczątków małych przeżuwaczy wydaje się wielce prawdopodobne.
Na koniec warto podkreślić, że cmentarzyska tej samej kultury, tej samej fazy
i w tej samej strefie geograficznej wykazywały pewne różnice w ofiarnictwie zwierzęcym. Być może ofiarnictwo było tą dziedziną rytuału, w której oprócz niektórych
reguł obowiązujących szerszą społeczność, występowały również reguły właściwe
tylko i wyłącznie użytkownikom danego cmentarzyska.
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Animal Remains from Selected Cemeteries in the Eastern Zone of Przeworsk
Culture
ABSTRACT

The article discusses the results of comparative analysis of animal bone samples
deriving from five selected Przeworsk Culture cemeteries in its Eastern zone. Species
composition was found to be non-uniform, showing significant differences between
individual gravefields, variation over successive chronological phases and
dependence on the sex of the buried individuals. Differences in the percentage of
some species (sheep/goat, chicken) recorded in cemeteries and settlements of the
Eastern zone of Przeworsk Culture suggest that these particular species had a special
relationship with the funerary offerings. Analysis established also a preference for
specific - superior - fragments of animal carcass. Presumably, in making ritual
offerings next to rules which were followed by the whole Przeworsk Culture
community of the Eastern zone, there were also some practices specific only and
without exception for the users of individual cemeteries.
Transl. by A. Kinecka
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Tab. 1. Badanie homogenności materiałów kostnych gromad ssaków i ptaków na wybranych
stanowiskach kultury przeworskiej
Modła

Nadkole 2

Kamieńczyk

Krupice

Razem

Ssaki

f = 255
F = 168
f-F = 87

f = 220
F = 165
f-F = 55

f = 484
F = 628
f-F = -144

f = 40
F = 38
f-F = 2

999

Ptaki

f = 119
F = 206
f-F = -87

f = 149
F = 204
f-F = -55

f = 917
F = 773
f-F = 144

f = 45
F = 47
f-F = -2

1230

374

369

1401

85

2229

Razem

V = 3, X = 174,993 > X (a = 0,01) = 11,348

80
70 60 "
50 • Ssaki

40 -

• Ptaki

30 20 10 0 Ą—i

—,—I
Modła

—,—I

Nadkole 2

—,—I

Kamieńczyk

—,—I
Krupice

Dąbek

Fig. 1. Porównanie udziału gromad ssaków i ptaków na wybranych cmentarzyskach strefy
wschodnioprzeworskiej
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Fig. 2. Porównanie udziałów poszczególnych gatunków w gromadzie ssaków na wybranych
cmentarzyskach strefy wschodnioprzeworskiej
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Fig. 3. Porównanie udziałów poszczególnych gatunków w gromadzie ptaków na wybranych
cmentarzyskach strefy wschodnioprzeworskiej
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Fig. 4. Porównanie udziału gromad ssaków i ptaków na wybranych cmentarzyskach w
grobach kobiecych i męskich
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Fig. 5. Porównanie udziałów wartościowych i małowartościowych części ciała owcy/kozy na
wybranych cmentarzyskach strefy wschodnioprzeworskiej
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Fig. 6. Porównanie rozkładów anatomicznych szczątków owcy/kozy na wybranych cmentarzyskach strefy wschodnioprzeworskiej
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Fig. 7. Porównanie rozkładów anatomicznych szczątków kury na wybranych cmentarzyskach
strefy wschodnioprzeworskiej

