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Przyczynek do badań nad początkami epoki brązu w strefie
dolnej Odry. Barnisław stanowisko 32, gm. Kołbaskowo
A contribution to the studies on the beginnings of the Bronze Age
in the lower Odra area. Barnisław site 32, Kołbaskowo commune

The paper offers an analysis of grave goods – pottery vessels, flint arrowheads and
an amber disc – from two graves from the turn of the Late Neolithic and the
beginnings of the Bronze Age that were discovered during excavations at
multicultural site 32 in Barnisław in the Szczecin Hills. In the uncovered grave
complexes, elements of numerous traditions intermingle: the Proto-Ún tice style,
the local Neolithic tradition (which was related to the northern cultural circle of the
Corded Ware Culture), and of the Bell Beaker Culture style. The latter culture has
not been sufficiently studied in archaeological material from the area of the lower
Odra.

Keywords: grave goods, Late Neolithic / Proto-Bronze Age, Ún tice Culture,
Corded Ware Culture, Bell Beaker Culture

Wstęp
Stan badań nad zjawiskami kulturowymi przełomu neolitu i epoki brązu na

Pomorzu Zachodnim jest wciąż niezadowalający. Stwierdzenie to nie jest,
niestety, odosobnione w literaturze przedmiotu1. Reinterpretacja, jak i roz-
winięcie dotychczasowych ustaleń w interesującym nas zakresie wymagają,
w pierwszej kolejności, podjęcia prac związanych z gromadzeniem pełnowar-
tościowych materiałów badawczych oraz ich pogłębioną analizą. Z tego punk-
tu widzenia niepublikowane dotychczas dwa zespoły grobowe z Barnisławia
stanowią niezbędne uzupełnienie bazy źródłowej, a ich prezentacja daje możli-
wość poszerzenia oraz ugruntowania dotychczasowej wiedzy, tak z zakresu
przemian kulturowych, jak i periodyzacji wskazanego wyżej wycinka pra-
dziejów w północno-zachodniej części Polski.

1 Gediga 1971, 426; Machnik 1983, 201, 203; Bokiniec, Czebreszuk 1993, 131-132; Gedl 1995,
85-88; Kłosińska 1996, 74, 76; Bronowicki 1999, 190; Czebreszuk 2001, 72; Kozłowska 2004,
110; Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka 2008, 7, 31.
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Stanowisko 32 w Barnisławiu2 rozlokowane jest w zachodniej strefie roz-
ległego wyniesienia, gdzie zajmuje część łagodnego stoku oraz obszar powyżej
jego krawędzi (ryc. 1). Wyniesienie to stanowi fragment pokaźnego wzgórza
morenowego określanego jako Wał Stobniański, który wraz z Wysoczyzną
Warszewską tworzy tzw. Wzgórza Szczecińskie (Kondracki 1994, 12, ryc. 1).
Wyniosłości te interpretowane są obecnie jako płaty moreny dennej, o za-
legającej dość wysoko powierzchni. Strop wypiętrzenia buduje cienki podkład
gliny morenowej, pod którą występują utwory trzeciorzędowe. Są to oligoceń-
skie piaski tzw. szczecińskie oraz iły septariowe o ułożeniu zaburzonym, two-
rzące krę glacjalną (Mikołajski 1966, 46; Augustowski 1972, 113-114). Stano-
wią one stare, przetrwałe elewacje glacjotektoniczne, prawdopodobnie ze zlo-
dowacenia środkowopolskiego, przekroczone przez lądolód w czasie zlodowa-
cenia bałtyckiego (Augustowski 1972, 113-114). Wał Stobniański rozciąga się
szerokim łukiem na linii miejscowości Bezrzecze i Siadło, osiągając kulmina-
cję wysokości 88 m n.p.m. w środkowej części. Obszar ten jest obecnie bezle-
śny, pokryty w większości glebami brunatnymi (Borowiec 1958, 39; 1965, 74,
ryc. 2; Siuchniński 1983a, 53). Na jego powierzchni obserwuje się liczne
niecki wytopiskowe (Siuchniński 1983a, 48; Karczewski 2008, mapa).

Historia odkryć na stanowisku nr 32 sięga 1914 roku3. Zarejestrowano tu
wówczas pięć urn „łużyckich” otoczonych kamieniami, fragmenty niezidenty-
fikowanych przedmiotów z brązu i żelaza oraz żelazną klamrę kultury jastor-
fskiej (Kunkel 1931, tabl. 77), a także jelenie rogi i nóż krzemienny. Kolejne
relacje o rejestrowanej w tym miejscu ceramice i krzemieniach datowane są na
lata 1934-1935. Dalsze znaleziska pochodzą z początku lat 80. XX wieku, kiedy
to zaczęto dokonywać powolnej dewastacji stanowiska z powodu niekontrolo-
wanej eksploatacji piasku. Pierwsze badania ratownicze, które polegały na
zabezpieczeniu dwóch grobów ciałopalnych kultury łużyckiej (KŁŻ), podjął
na stanowisku Tadeusz Galiński w 1989 roku. Kolejne systematyczne badania
wykopaliskowe zostały przeprowadzone tu w latach 1990-1992 z ramienia
Muzeum Narodowego w Szczecinie przez autorów niniejszego artykułu.

Wyniki badań wykopaliskowych
W trakcie trzech sezonów badawczych odsłonięte zostały na powierzchni

około 7 arów 103 obiekty (ryc. 2), które w znakomitej większości mają zwią-
zek z długotrwałym osadnictwem łużyckim. Niewątpliwie intrygujące odkrycie
stanowi tu grób skrzyniowy (ob. 20), zbudowany z płyt wapiennych o wymiarach

2 Dawniej jako stanowisko 1-2 w Barnisławcu (obecnie nie istniejący już przysiółek).
3 Archiwum MNS: teczki nr 1704 i 1705 oraz poniemiecki katalog znalezisk.



45

130 × 40-45 cm, jednakże bez śladów pochówku i wyposażenia. Obiekt ten
nawiązuje formą do znanych w dorzeczu dolnej Odry małych skrzyń sepul-
kralnych, związanych przypuszczalnie ze społecznościami kultury pucharów
lejowatych (KPL)4. Do ewidentnych pozostałości tego osadnictwa został na
stanowisku zaliczony tylko obiekt 29, zawierający ułamki przynajmniej dwóch
dużych naczyń. Pozostałe fragmenty ceramiki KPL odnotowane zostały na
złożu wtórnym: w warstwie ornej i obiektach KŁŻ (ob. 3, 6, 98, 17). Wreszcie
pozostaje nam wymienić dwie jamy grobowe (ob. 32, 78) (ryc. 3:1; ryc. 4:1),
datowane na przełom epok neolitu i brązu, stanowiące zasadniczy temat ni-
niejszego artykułu.

Jak dotychczas dla strefy Pomorza Zachodniego nie wypracowano żadnego
wiążącego schematu lokalnej periodyzacji, dotyczącej interesującego nas wy-
cinka pradziejów. Na potrzeby prezentowanego artykułu przyjęliśmy więc
„roboczą” propozycję zarysu chronologiczno-kulturowego autorstwa Janusza
Czebreszuka i Doroty Kozłowskiej-Skoczka (2008, 31, 32, tab. 6), stanowiące-
go rezultat najnowszego stanu wiedzy (tabela 1).

OBIEKT 32

Grób jamowy niezabezpieczony kamieniami oraz bez zachowanego szkie-
letu. W rzucie poziomym owalny, o wymiarach około 75 × 90 cm, w profilu
nieckowaty, głębokości do 20 cm, zorientowany wzdłuż osi NE-SW. Słabo
rysujące się na tle otoczenia wypełnisko obiektu tworzyła warstwa ciemno-
brunatnej próchnicy, miejscami zabarwionej na czarno (spalenizna [?]).
W jego południowo-zachodniej części natrafiono na skupisko trzech naczyń
oraz grocik krzemienny (zaginął!); po tej samej stronie, tylko nieco wyżej,
wystąpiły trzy kolejne formy ceramiczne. Zasadniczo, w obrębie jamy grobo-
wej nie było konstrukcji kamiennej, tylko pojedynczy, duży otoczak przy jej
północnej krawędzi. Natomiast bezpośrednio na wschód od obiektu odkryto
niewielkie skupisko kamieni, które może się z nim wiązać.

4 Podobne skrzynie znane są m.in. z dwóch innych cmentarzysk w Barnisławiu, z pobliskich
Skarbimierzyc oraz ze Schwennenz, Wollschow i Blumberg w obszarze wschodniomeklem-
bursko-brandenburskim (Kersten 1958, nr 449, 450, 451a-b, 452). Groby te wyposażone były
w naczynia określane w literaturze jako tzw. kubki wkrzańskie. Są to formy z reguły ostro
profilowane, z dużymi taśmowatymi uchami, niekiedy także z niewielkimi guzkami na naj-
większej wydętości brzuśca. Joachim Preuss (1966, 19) widział w tych naczyniach nawiązania
do grupy baalberskiej KPL i wiązał je z końcem jej najmłodszej fazy. Kazimierz Siuchniński
(1972, 97, 98) natomiast formy te łączył z najmłodszymi fazami lokalnej KPL, które paralelizo-
wał ze schyłkiem neolitu i wczesną epoką brązu, wyznaczając tzw. fazę ustowską. Także Inge-
burg Nilius (1971, 35) przytacza podobne argumenty za powiązaniem kubków wkrzańskich
z późnym neolitem meklemburskim.
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Inwentarz obiektu (zbiory MNS A/20966):
1) Przysadzisty puchar esowato profilowany z czopem, największą wydęto-

ścią brzuśca około połowy wysokości; wymiary5: H1:102, R1:136,
R3:122, R4:75 mm (ryc. 3:5). Technologia: a) grubość ścianki 1,0 cm;
b) średnia ilość domieszki: głównie drobno- i średnioziarnisty piasek
z dodatkiem małej ilości miki oraz grubego tłucznia; c) barwa powierzchni
zewnętrznej jasnobrązowa, wewnętrznej jasnobrązowa z czarnymi plama-
mi; d) przełam jednolity; e) faktura powierzchni zewnętrznej gładka.

2) Smukły pucharek esowaty z czopem, o największej wydętości brzuśca
w 1/3 wysokości; wymiary: H1:75, R1:75, R3:74, R4:50 mm (ryc. 3:3).
Technologia: a) grubość ścianki 0,4 cm; b) mała ilość domieszki: głównie
drobnoziarnisty piasek z niewielkim dodatkiem drobnego tłucznia;
c) barwa powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej beżowa z szarymi przebar-
wieniami; d) przełam jednolity; e) faktura powierzchni zewnętrznej gładka.

3) Mała nieprofilowana misa; wymiary: H1:60, R1:126, R3:126, R4:78 mm
(ryc. 3:4). Technologia: a) grubość ścianki 0,8 cm; b) duża ilość domiesz-
ki, głównie drobno- i średnioziarnisty piasek oraz niewiele tłucznia
i miki; c) barwa powierzchni zewnętrznej beżowo-ceglasta z szarymi
przebarwieniami, wewnętrznej jasnobrązowa; d) faktura powierzchni za-
gładzana z nierównościami od wystającej domieszki.

4) Naczynie wazowate zbliżone kształtem do wycinka kuli, z listwą pla-
styczną poniżej krawędzi wylewu; wymiary: H1:86, R1:134, R3:150,
R4:79 mm (ryc. 3:6). Technologia: a) grubość ścianki 0,8 cm; b) średnia
ilość domieszki: głównie drobno- i średnioziarnisty piasek oraz incyden-
talnie tłuczeń; c) barwa powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej beżowa
z szarymi przebarwieniami; d) faktura powierzchni zewnętrznej gładka.

5) Naczynie wazowate, esowato profilowane; wymiary: H1:86, R1:140,
R3:140, R4:78 mm (ryc. 3:2). Technologia: a) grubość ścianki 0,7 cm;
b) średnia ilość domieszki: głównie drobno- i średnioziarnisty piasek
z grubym tłuczniem oraz dodatkiem bardzo drobnej miki; c) barwa po-
wierzchni zewnętrznej ceglasto-brązowa z czarnymi przebarwieniami,
wewnętrznej czarna; d) przełam z tendencją do warstwowania; e) po-
wierzchnia zewnętrzna zagładzana.

6) Liczne, bardzo drobne fragmenty cienkościennego naczynia z czopem –
bliższa morfologia okazu niemożliwa do nieokreślenia. Technologia:
a) grubość ścianki 0,5-0,6 cm; b) średnia ilość domieszki: głównie drobny

5 W tekście zastosowano następujące skróty odnoszące się do wymiarów naczynia: H1 – wyso-
kość, R1 – średnica wylewu, R2 – średnica szyjki, R3 – średnica największej wydętości brzuśca,
R4 – średnica dna.
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piasek i tłuczeń oraz mała ilość miki; c) barwa powierzchni zewnętrznej
i wewnętrznej beżowo-szara; d) przełam warstwowany; e) faktura po-
wierzchni zewnętrznej gładka.

7) Grocik krzemienny sercowaty z obustronnym retuszem powierzchniowym6.
Z zespołu sześciu naczyń zostało określonych typologicznie7 pięć egzempla-

rzy, dających względnie dobrą podstawę do uściślenia chronologii grobu 32.
Pierwszy z nich to przysadzisty, esowaty puchar z czopem (ryc. 3:5) stanowią-
cy jedną z wielu odmian tzw. Zapfenbecher. W typologii B. Zicha jest on
zbliżony do podtypu 7Q (Zich 1996, tabl. 68). W grupie cirkumharzeńskiej
(Saksonia-Anhalt, Turyngia) forma ta datowana jest na starsze fazy lokalnej
kultury unietyckiej (KU), czyli etap 1-2. W tym rejonie odnotowana została
między innymi na dwóch znanych cmentarzyskach w miejscowości Nohra
i Wahliz. Natomiast w sąsiedniej, saksońskiej grupie ten typ puchara był
prawdopodobnie w użyciu jeszcze w fazie klasycznej (Zich 1996, 330). Z tego
obszaru, z miejscowości Forberge (Mirtschin 1930, ryc. 10) pochodzi bardzo
podobny egzemplarz do okazu z Barnisławia. Identyczne naczynia znane są
także z takich miejscowości jak Kasekow, Lunow oraz Pinnow w północno-
-wschodniej Brandenburgii, gdzie wyznaczają późny etap dolnoodrzańskiej
KCSz (Schroeder 1951, 91, tabl. 18:2, 20:3; Wetzel 1969, ryc. 3a, c). Ana-
logiczne egzemplarze do puchara barnisławskiego odnotowano również na
cmentarzysku w Śmiardowie Krajeńskim. Wystąpiły tu między innymi w
zespołach (grób 17 i 46) datowanych na I i II etap tzw. kultury śmiardowskiej,
które to etapy odpowiadają kolejno fazie Dobre i Topolno na Kujawach, co
odnośnie do periodyzacji P. Reineckego przypada na fazę BA1 (Schäfer 1987,
125, 127, 137, tabl. 47:b, 57:a). Dodać należy, iż datowanie wskazanych
materiałów ze Śmiardowa, dokonane przez K. Schäfera, nie stoi zasadniczo
w sprzeczności z ustaleniami A. Bokińca i J. Czebreszuka, którzy tego typu
łagodnie profilowane puchary włączają do II grupy-fazy stylistycznej cmenta-
rzyska w Śmiardowie, odpowiadającej wczesnym etapom rozwojowym KU
(Bokiniec, Czebreszuk 1993, 130). Poza wymienionymi egzemplarzami pu-
chary mieszczące się w podtypie 7Q odkryte zostały także we wschodniej
strefie Pomorza Zachodniego, a mianowicie na cmentarzysku w Lepinie oraz
Dołganowie (Kersten 1958, tabl. 88:796d; Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka
2008, tabl. 25:2).

Następnym naczyniem z grobu 32 jest mały pucharek o oryginalnym, dzwo-
nowatym kształcie z nisko osadzonym załomem brzuśca – mniej więcej w 1/3

6 Zabytek zaginął w trakcie zabiegów konserwatorskich przed wykonaniem dokumentacji.
7 W kwestii typologicznej nawiązaliśmy do założeń A. Kośko (1979), opartych na kryteriach

metrycznych, określających stosunki szerokościowo-wysokościowe naczyń.
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wysokości oraz niewielkim czopem poniżej krawędzi wylewu (ryc. 3:3). Do
formy tej nie udało się odnaleźć analogii w dostępnej nam literaturze.
Z uwagi jednak na charakterystyczną tektonikę tego naczynia, pewnych styli-
stycznych podobieństw możemy się doszukiwać w inwentarzach ceramicz-
nych kultury pucharów dzwonowatych (KPDz), na różnych obszarach wystę-
powania tej kultury. Widoczne są one chociażby w naczyniu z Saksonii (Müller
1987, ryc. 1a), także w okazie odkrytym na obszarze Bawarii (Schlosser 1995,
Kategorie III, ryc. 13), czy też w pucharze z północnej Francji (Behnert, Engler
1995, ryc. opisana jako: Grab 2 Petit Pres bei Lery [Eure]). Należy jednocześnie
zaznaczyć, iż przytoczone naczynia są nieornamentowane podobnie jak okaz
z Barnisławia, jednak w przeciwieństwie do niego nie mają czopów.

W omawianym zespole interesujące jest również wazowate naczynie, które,
podobnie jak opisany wyżej pucharek, ma nisko osadzony, łukowaty załom
brzuśca, natomiast pod krawędzią zamiast czopu widnieje delikatnie zaznaczona
listwa (ryc. 3:6). Zarówno kształt wazy, jak i plastyczna listwa zdradzają ewi-
dentne stylistyczne podobieństwo do naczynia z grobu KPDz z obszaru
Saksonii-Anhalt (Aghte 1989, ryc. 29:2).

Kolejne naczynie z grobu 32 to esowato profilowana waza (ryc. 3:2). Ana-
logiczne do niej formy można wskazać na cmentarzysku w Śmiardowie Kra-
jeńskim; wystąpiły tu w obiektach nr 25 i 37, datowanych na I etap tzw.
kultury śmiardowskiej (Schäfer 1987, 125, tabl. 48:b, 53:c). Według ustaleń
A. Bokińca i J. Czebreszuka naczynia z obydwu wymienionych grobów należą
do grupy-fazy stylistycznej Ib i II/III (Bokiniec, Czebreszuk 1993, tab. 2).

Ostatnim naczyniem z analizowanego zespołu jest mała, jednoczłonowa
misa o łukowatym załomie brzuśca (ryc. 3:4), nawiązująca do podtypu 5B
wg B. Zicha (1996, tabl. 63). Misy te charakterystyczne są dla grupy cirkumha-
rzeńskiej KU. Pojawiają się tu już w fazie inicjalnej, jednak ich liczba wzrasta
dopiero w ciągu etapu 2 (Zich 1996, 265; Aghte 1989, ryc. 23:3), na który
datowane są naczynia tego typu także w grupie saksońskiej (Zich 1996, 288,
290). Analogiczna misa znana jest także z grobu nr 754, odkrytego niedawno
na stanowisku Ślęża 13; formę tę łączy się z wczesnymi fazami KU na Dolnym
Śląsku (Gralak 2007, 85, ryc. 26:3).

OBIEKT 78

Grób jamowy szkieletowy, zabezpieczony pojedynczymi otoczakami. Zale-
gał poniżej dwóch sąsiadujących ze sobą grobów ciałopalnych KŁŻ (ob. 61, 68).
Uwidocznił się jako silnie wydłużona (N-S) jama o wymiarach 90 × 215 cm,
w profilu nieckowata z pofałdowanym dnem, głęboka na 30 cm. W stropie
obiektu zarysowały się dwie koncentrycznie układające się warstwy. Zewnę-
trzną tworzył żółto-siwy piasek, wewnętrzną natomiast piasek o intensywnie
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jasnosiwym odcieniu. Warstwa wewnętrzna powstała najwyraźniej na skutek
rozkładu szkieletu, odkryto bowiem w jej obrębie resztki ludzkiego uzębie-
nia8. Na tej podstawie stwierdzono, iż zmarły ułożony był głową na połu-
dnie. W tej części obiektu odkryto dwa naczynia; osiem pozostałych form
ceramicznych oraz skupisko pięciu grocików krzemiennych znajdowało się
w okolicy nóg, czyli w północnej części jamy. Natomiast w środkowej partii
obiektu, przypuszczalnie mniej więcej na wysokości pasa zmarłego, zareje-
strowano zawieszkę bursztynową oraz sześć pozostałych grocików krze-
miennych (ryc. 4:1).

Inwentarz obiektu (zbiory MNS A/21064):
1) Waza słabo profilowana o kulistym dnie, krótkiej, prawie cylindrycznej

szyjce, z czopem tuż pod krawędzią wylewu; wymiary: H1:110, R1:152,
R3:159, R4:75 mm (ryc. 5:9). Technologia: a) grubość ścianki 0,8-1,0 cm;
b) duża ilość domieszki: głównie drobno i średnioziarnisty piasek oraz
średni i gruby tłuczeń, z dodatkiem miki; c) barwa powierzchni ze-
wnętrznej brunatno-szara z czarnymi plamami; d) faktura powierzchni
zewnętrznej zagładzana.

2) Miseczka nieprofilowana o kształcie zbliżonym do wycinka kuli; wymia-
ry: H1:50, R1:110, R3:110, R4:48 mm (ryc. 5:1). Technologia: a) grubość
ścianki 0,6 cm; b) duża ilość domieszki: głównie drobno- i średnioziarni-
sty piasek, incydentalnie drobny tłuczeń; c) barwa powierzchni ze-
wnętrznej i wewnętrznej ceglasta z szarymi przebarwieniami; d) przełam
warstwowany; e) powierzchnia zewnętrzna gładka.

3) Amforka esowato profilowana z dwoma uszkami sznurkowymi, najwięk-
sza wydętość kulistego brzuśca nieco poniżej połowy wysokości; wymia-
ry: H1:98, R1:81, R2:77, R3:86, R4:50 mm (ryc. 5:3). Technologia:
a) grubość ścianki 0,5 cm; b) mała ilość domieszki: drobnoziarnisty pia-
sek; c) barwa powierzchni zewnętrznej jasnobrunatno-szara, wewnętrz-
nej ciemnobeżowa; d) przełam jednolity; e) faktura powierzchni ze-
wnętrznej gładka polerowana.

4) Przypuszczalnie dzban o wysokiej, cylindrycznej szyjce, wyodrębnionym
dwustożkowatym brzuścu łukowato profilowanym, w przejściu szyjki
w brzusiec wąskie dookolne pasmo kilku linii rytych; wymiary: H1
zach.:150, R1:139, R2:117, R3:160 mm (ryc. 5:8). Technologia: a) grubość
ścianki 0,4-0,5 cm; b) średnia ilość domieszki: drobnoziarnisty piasek

8 Dwa fragmenty ludzkich koron zębów trzonowych, a dokładnie ich zawiązki. Określenia do-
konał uprzejmie prof. Janusz Piontek z UAM w Poznaniu, za co składamy mu serdeczne
podziękowania.
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z dodatkiem małej ilości miki; c) barwa powierzchni zewnętrznej czarna,
wewnętrznej brunatna; d) przełam warstwowany; e) faktura powierzchni
zewnętrznej gładka polerowana (wyświecana).

5) Waza nieprofilowana, z podwójną listwą plastyczną tuż pod krawędzią
wylewu; wymiary: H1:91, R1:160, R3:160, R4:80 mm (ryc. 5:7). Techno-
logia: a) grubość ścianki 0,8 cm; b) duża ilość domieszki: głównie drobny
tłuczeń oraz drobnoziarnisty piasek, mało miki; c) barwa powierzchni
zewnętrznej i wewnętrznej brunatno-szara; d) powierzchnia zewnętrzna
zagładzana.

6) Dolna część naczynia o dnie zbliżonym do kulistego; wymiary: R4:90 mm
(ryc. 5:6). Technologia: a) grubość ścianki 0,6-0,7 cm; b) średnia ilość
domieszki: głównie drobnoziarnisty piasek oraz drobny i średni tłuczeń;
c) barwa powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej beżowa; d) przełam
warstwowany; e) powierzchnia zewnętrzna zagładzana.

7) Puchar doniczkowaty z czopem, zdobiony dookolnymi listwami pla-
stycznymi poniżej krawędzi wylewu; wymiary: H1:117, R1:130, R3:120,
R4:56 mm (ryc. 5:4). Technologia: a) grubość ścianki 0,8 cm; b) duża
ilość domieszki: głównie grubo- i średnioziarnisty piasek oraz gruby tłu-
czeń, miki incydentalnie; c) barwa powierzchni zewnętrznej jasnobrunatno-
-ceglasto-szara, wewnętrznej ceglasto-jasnobrunatna; d) przełam war-
stwowany; e) powierzchnia zewnętrzna zgładzana.

8) Waza esowato profilowana o kulistym brzuścu, z czopem pod krawędzią
wylewu; wym.: H1 zach.:86, R1:160, R3:166 mm (ryc. 5:5). Techno-
logia: a) grubość ścianki 0,6 cm; b) mała ilość domieszki: drobno-
i średnioziarnisty piasek oraz tłuczeń; c) barwa powierzchni zewnętrznej
i wewnętrznej brunatna; d) przełam warstwowany; e) powierzchnia ze-
wnętrzna zagładzana.

9) Fragmenty prawdopodobnie pucharka esowato profilowanego z czopem;
wymiary: R3:104, R4:50 mm (ryc. 5:2). Technologia: a) grubość ścianki
0,4-0,5 cm; b) średnia ilość domieszki: głównie drobny tłuczeń i piasek
z incydentalną domieszką miki; c) barwa powierzchni zewnętrznej szaro-
-ciemnobeżowa, wewnętrznej szara; d) przełam warstwowany; e) faktura
powierzchni gładka.

10) Niewielkie fragmenty różnych naczyń o morfologii nieokreślonej,
w tym: a) ułamek zdobiony dookolnym pasmem odcisku sznura (ryc. 4:3),
b) fragment wylewu naczynia nieokreślonego typologicznie, R1:144
(ryc. 4:2), c) niewielki ułamek wylewu prawdopodobnie naczynia pu-
charowatego, bardzo delikatnie zaznaczoną listwą (ryc. 4:4).

11) Kolista tarczka bursztynowa typu Płonia, średn. 65 mm, średn. otworu
17 mm (ryc. 4:5).
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12) 11 sercowatych grocików krzemiennych; dł./szer. kolejnych okazów: 18/15,
22/17, 24/15, 28/19, 28/15, 24/12, 27/16, 25/17, 25/16, 35/17, 27/18 mm
(ryc. 6:1-11).

13) 3 dalsze artefakty krzemienne: 2 odpadki (ryc. 6:12-13) oraz 1 narzędzie
łuszczniowe (ryc. 6:14).

14) Fragmenty 2 koron zębów trzonowych ludzkich.
Podstawę do uściślenia chronologii grobu 78 stanowią, podobnie jak w przy-

padku poprzedniego grobu (nr 32), naczynia. W sumie z dzisięciu odkrytych,
w omawianym grobie, form ceramicznych osiem wykorzystano do analizy,
z których tylko połowa przetrwała w dobrym stanie. Pierwsze z nich to waza
o kulistym brzuścu, z lekko zaznaczoną, krótką i prawie cylindryczną szyjką
oraz czopem pod krawędzią (ryc. 5:9). Naczynie to znajduje bliskie odniesie-
nie w zespole (grób 45) z cmentarzyska w Dolních Po ernícach koło Pragi,
datowanym na starszą fazę unietycką (Hásek 1959, ryc. XXVII:2; Moucha
1963, 27). Dwa kolejne okazy o bardzo podobnym kształcie, ale bez czopów,
zarejestrowano w grobach KPDz w miejscowości Schnaudertrebnitz w Sakso-
nii (Billig 1958, 190, ryc. 121:1, 2).

Kolejne naczynie wazowate (ryc. 5:5) z grobu 78 reprezentuje inny wa-
riant formy opisanej wyżej. Różnica między nimi jest niewielka i polega na
tym, że w omawianym przypadku kulisty brzusiec przechodzi bezpośrednio
w lekko rozchylony wylew, a nie w krótką szyjkę. Naczynie to ma swój
odpowiednik na cmentarzysku w Śmiardowie Krajeńskim, w grobie 36
(Schäfer 1987, tabl. 51:a).

Trzecia, jednoczłonowa waza (ryc. 5:7) o łukowato profilowanym brzuścu
nawiązuje do naczyń podtypu IIA z grupy III wg B. Butent-Stefaniak (1997,
tabl. 7). Dookolne plastyczne listwy czynią z niej oryginalny egzemplarz. Po-
dobny możemy wskazać jedynie w inwentarzach KPDz z terenu południowo-
-zachodnich Niemiec (Sangmeister 1976, ryc. 6:10; por. Köster 1966, tabl.
26:2). Waza o takim samym kształcie i proporcjach jak w Barnisławiu, ale ze
specyficznie uformowaną – pogrubioną krawędzią wylewu została odnotowa-
na także w Śmiardowie Krajeńskim, gdzie zaliczono ją do najstarszej fazy
użytkowania cmentarzyska (Schäfer 1987, 125, tabl. 60:b, grób 57; Bokiniec,
Czebreszuk 1993, tabela 2). Wazy o takiej samej morfologii jak okaz barni-
sławski, pozbawione jednak listew, ale zaopatrzone niekiedy w czop poniżej
krawędzi wylewu, możemy wskazać na terenie sąsiedniej Meklemburgii-
-Pomorza Przedniego. Na cmentarzysku w Malchin jeden z egzemplarzy
wystąpił w grobie ze sztyletem krzemiennym typu I, drugi z toporkiem ka-
miennym typu Emmen, co sytuuje obydwa znaleziska w późnym neolicie
meklemburskim (Rassmann 1993, 26-28, ryc. 9, tabl. 12:e, 13:b, 18:c, 22:h).
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9 Schroeder 1951, tabl. 21:5,6; Kersten 1958, tabl. 44:463; 46:479, 57:594; Siuchniński 1964,
ryc. 9a; tenże 1969, tabl. XVIIIe; Wetzel 1969, 104, ryc. 2r, 107, ryc. 5c; Kozłowska 2004, 91,
ryc. 9:1, 12:1-3, 14:1.

Charakterystycznym elementem w omawianym zespole jest także mała,
esowato profilowana amfora dwuucha, z nisko osadzonym załomem brzuśca
(ryc. 5:3). Odpowiedniki dla tego egzemplarza możemy wskazać, między
innymi, w miejscowości Widuchowa, pow. gryfiński (Siuchniński 1969, 142,
143; rysunek naczynia znajduje się w archiwum MNS teczka 383), na cmenta-
rzysku w Bożejewicach na Kujawach, które w całości reprezentuje lokalną
wersję najstarszej – protounietyckiej – tradycji „cywilizacji naddunajskiej”
określanej jako grupa Dobre (Kośko 1991, 27 n, ryc. 9:1), a także w Śmiardo-
wie Krajeńskim, w grobie 57 włączonym do 1 fazy tzw. kultury śmiardowskiej
(Schäfer 1987, 125, tabl. 60:a; Bokiniec, Czebreszuk 1993, 129, tab. 2). Podob-
ne naczynia możemy przytoczyć także z nieznanej miejscowości z obszaru
Saksonii-Anhalt (Neumann 1929b, tabl.XII:6) i z cmentarzyska w Wahlitz
(Saksonia-Anhalt), na którym wystąpiło w podwójnym grobie nr 47a-b, dato-
wanym na okres wczesnounietycki (Aghte 1989, 48, 49, ryc. 21:2).

W nawiązaniu do typologii B. Zicha forma z Barnisławia mieści się
w podtypie 7C3. W grupie cirkumharzeńskiej (Saksonia-Anhalt, Turyngia)
jest ona datowana na 1 i 2 etap, natomiast w grupie środkowo śląskiej na etap 2
lokalnej KU (Zich 1996, 260, 266, 300; zestawienie 8 i 11, mapa 80; Schroeder
1951, tabl. 28:6; Machnik 1977, tabl. XVII:18, 22; Butent-Stefaniak 1997, 21).
W przypadku obszaru Saksonii-Anhalt wczesną chronologię amforek dwu-
uchych poświadcza wyraźnie analiza źródeł przeprowadzona chociażby dla
cmentarzyska w Wahlitz. Wykazano tu, iż amforki dwuuche obok esowato
profilowanych kubków z nisko osadzonym załomem brzuśca, wyznaczają naj-
starszą – protounietycką fazę stanowiska (Voigt 1970, 167, ryc. 11a-d, 168, ryc.
12s-y). Także na terenie Czech i Moraw esowate amforki z uszkami występują
w zespołach z I-II fazy KU (Moucha 1963, ryc. 4:2, 8:6; Ondrá ek 1967, ryc.
16:4,8, 17:7; Machnik 1977, tabl. XVIII:21, 22). Formy tej, w różnych odmia-
nach, nie brakuje również po obu stronach dolnej Odry9, a także na terenie
Kujaw i Krajny w inwentarzach tak wczesnych grup jak Kruszki i Dobre
(Machnik 1977, tabl. XXVIII:12, 13, 14; Kośko 1979, 43, 67, ryc. 3A, 4A; 1991,
ryc. 9:1). J. Ondrá ek wskazuje, iż dwuuche amforki rozpowszechnione były
już w eneolitycznych kulturach Europy Środkowej, przy czym formy proto-
unietyckie wywodzi on z inwentarzy młodszych faz KPDz i z KCSz (Ondrá ek
1967, 402, 403, 442). W strefie pomorsko-brandenburskiej naczynia tego typu
także zdają się wyraźnie wiązać z tradycją KCSz. W takich miejscowościach
jak: Pinnow, Babin stan. 7, Grenz stan. 3, Wollschow stan. 1, Wittstock czy
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Schönow stan. 4 zarejestrowano bowiem amforki zdobione zwielokrotnionymi,
dookolnymi odciskami sznura i różnymi odmianami motywu krokwiastego
(Dorka 1939, tabl. 24, Schroeder 1951, tabl. 6:6, 21:4; Probst, Wetzel 1972,
115, ryc. 3:1; Jacobs 1991, tabl. 8:4,16,17; Radatz 2004, 10, ryc. 1:1).

Następne naczynie to smukły puchar z czopem w kształcie ściętego stożka –
tzw. doniczkowaty/moździerzowaty, zdobiony podwójną listwą poniżej kra-
wędzi wylewu (ryc. 5:4). Ten plastyczny efekt, występujący także na dwóch
innych naczyniach (ryc. 3:6; 5:7) uzyskano poprzez ściągnięcie warstwy gliny
z powierzchni naczynia na tyle głęboko, aby doszło do uformowania między
palcami wyraźnych dookolnych zgrubień – listew. Podobny egzemplarz do
barnisławskiego, tylko bez listwy ozdobnej, występuje w materiałach śmiar-
dowskich (Schäfer 1987, tabl. 46 grób 18). Tego typu jednoczłonowe formy
ceramiczne, pojawiające się w różnych wariantach: z czopami, uchami (kubki)
lub bez tych elementów, gładkie lub zdobione, znane są w Polsce z obszaru
Dolnego Śląska (Butent-Stefaniak 1997, 77, 78; por. Sarnowska 1969, ryc.
85:r; por. Machnik 1977, tabl. XVII:13-15) oraz Kujaw (Kośko 1979, ryc. 3F;
1991, ryc. 7, 10:3, 12:1). Podobne puchary doniczkowate rejestrowane są
również na cmentarzyskach proto- i starounietyckich w Czechach (Moucha
1963, ryc. 4:20). Dwa egzemplarze analogicznie datowane, znane są także
z Moraw, przy czym w zdobionym okazie z N m ic J. Ondrá ek widzi
wyraźne nawiązania stylistyczne do materiałów z młodszych faz KCSz z połu-
dniowej Polski (Ondrá ek 1967, 405, ryc. 7:7, 12:1; por. Włodarczak 2006, tabl.
XI). Także A. Kośko upatruje „odsznurowej” genezy pucharów doniczkowa-
tych na Kujawach, wskazując bezpośrednie do nich analogie m.in. na Śląsku,
gdzie miałyby poświadczać wpływy nadodrzańskiej KCSz (Kośko 1991, 32).
Problem rozprzestrzeniania i genezy pucharów doniczkowatych został ostat-
nio szerzej omówiony przez J. Czebreszuka, według którego idea ta, poza
dwoma centrami kulturotwórczymi w Małopolsce i na Kujawach, jest szcze-
gólnie silnie rozwinięta w ramach KCSz w obrębie wywodzącej się z niej
ekumeny kultury grobów jednostkowych (KGJ) na Półwyspie Jutlandzkim
(Czebreszuk 2001, 102-105).

Ostatnim naczyniem w analizowanym zespole jest mała misa (ryc. 5:1),
która stanowi ewidentne nawiązanie do omówionej wyżej misy z grobu 32,
zaliczonej do płytkich naczyń podtypu 5B w klasyfikacji B. Zicha.

Drugą grupę znalezisk z grobu 78 tworzą krzemienne grociki sercowate.
Wśród jedenastu odkrytych egzemplarzy, dziewięć (ryc. 6:1-5, 7-9, 11) nawią-
zuje do typu 7b wg klasyfikacji H.J. Kühna (1979). Typ ten charakteryzuje
trójkątny zarys o prostym lub nieco wypukłym przebiegu krawędzi bocznych,
wąskie – zaostrzone skrzydełka oraz mniej lub bardziej podcięta łukowato lub
szpiczaście podstawa. Są to grociki stosunkowo krępe, których szerokość jest
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większa od 1/2 długości (Kühn 1979, 70, ryc. 16). Tego typu wytwory wystę-
pują w inwentarzach grobowych KCSz z obszaru Saksonii, Saksonii-Anhalt,
Turyngii (Kühn 1979, 70, 71; Behrens 1969, ryc. 2; Schmidt 1972, ryc. 2:6, 11)
oraz znad dolnej Odry – tu możemy wskazać cmentarzysko w miejscowości
Melzow (von Hagen 1915, tabl. 30:h; 31:b, f). Znane są także z późno-
neolitycznych inwentarzy grobowych z obszaru Danii (Lomborg 1973, 84,
ryc. 56c, 91, ryc. 61). Ten typ grocików rejestrowany jest również na stanowi-
skach KPDz w zachodniej Danii, na półwyspie Jutlandzkim (Wiermann 1995b,
ryc. 18) i w północno-wschodniej Holandii (Butler, Van der Waals 1967, 
ryc. 46:20, 21). Znaleźć je można również w materiałach KPDz na Morawach
(Hajek 1966, 213, ryc. 1:12, 16; 231, ryc. 10:1) oraz na południu Niemiec, gdzie
interpretowane są jako jeden z elementów wskazujących na powiązania ze śro-
dowiskiem protounietyckim (Schlosser 1995, 79, 81, ryc. 7, 8, 10).

Dwa pozostałe grociki (ryc. 6:6, 10) z grobu 78 zaliczyliśmy do typu 8 wg
H.J. Kühna. Są to formy trójkątne, smukłe, których szerokość jest równa 1/2
długości. W typie tym skrzydełka są wąskie – szpiczaste, a podstawa mocno
podcięta (Kühn 1979, 71). W Szleswiku-Holsztynie i Danii współwystępują
w grobach ze sztyletami krzemiennymi typu Ib, stanowiącymi wyznacznik
wczesnego etapu późnego neolitu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej
(Kühn 1979, 71; Lomborg 1973, ryc. 4, ryc. 61). Grociki typu 8 odnotowane
zostały także w dolnoodrzańskiej KCSz na wspomnianym wyżej cmentarzy-
sku w Melzow, gdzie współwystępowały z czterouchą amforką, zdobioną
motywem krokwiastym oraz trójkątnym grocikiem krzemiennym typu 6a
i grocikami typu 7b (von Hagen 1915, tabl. 31:c-e). Znamy je także z cmenta-
rzyska w miejscowości Liepe (Schroeder 1951, tabl. 26:13-15). Spotykane są
też w grobach KPDz na terenie Saksonii-Anhalt, Turyngii oraz północno-
-wschodniej Holandii (Butler, Van der Waals 1967, ryc. 13b: 10; Behrens
1973, ryc. 65:h-k; Marschall 1980, ryc. 1:e; Wiechmann 1995, 102, ryc. 19).
Bardzo zbliżony okaz do barnisławskiego, poza przywołanymi wyżej znalezi-
skami duńskimi, został odkryty również w materiałach KPDz z terenu Me-
klemburgii (Wiermann 1995a, 117, ryc. 19).

Pomimo zwartości typologicznej omawianych grocików w ramach typologii
zaproponowanej przez H.J. Kühna, należy jednak zwrócić uwagę na niejakie
zróżnicowanie ich cech stylistycznych. Analiza, przeprowadzona z wykorzy-
staniem klasyfikacji wypracowanej przez Wojciecha Borkowskiego dla groci-
ków ze schyłku neolitu i wczesnej epoki brązu z terenu Wyżyny Małopolskiej
(Borkowski 1987), wykazała nieco większą zmienność elementów stylu, choć-
by w zakresie symetrii czy ukształtowania boków poszczególnych egzempla-
rzy z Barnisławia. Są one wykonane z kredowego krzemienia bałtyckiego
o barwie w różnych odcieniach szarości do brunatnej oraz o zmiennej
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przezroczystości. Surowiec tego typu powszechnie występuje w okolicznych
utworach polodowcowych. Obserwacja pozostałości powierzchni, które nie
zostały zmodyfikowane retuszem, bezpośrednio widocznych na 9 okazach,
wskazuje, iż wykonano je z półsurowca odłupkowego. Orientacja przebiegu
fal odbicia sugeruje, iż podstawa grocików konsekwentnie umieszczana była
od strony przypiętkowej, zazwyczaj pod lekkim skosem w stosunku do osi
odłupka. Ukośne ułożenie nie stanowi jednak reguły (ryc. 6:5 – grocik
z zachowaną częścią sęczka uformowany po osi półsurowca). Zachowane
ślady powierzchni negatywowych i pozytywowych półsurowiaków sugerują
dosyć powszechne stosowanie techniki łuszczniowej w eksploatacji i obróbce
krzemienia, co potwierdzone jest obecnością narzędzia łuszczniowego w ze-
spole wyposażenia grobu nr 78 (ryc. 6:14). W dwóch przypadkach użyto
półsurowiec o części powierzchni górnej pokrytej korą lub wręcz odłupków
degrosisażowych (ryc. 6:4, 7).

Oba grociki smuklejsze, mieszczące się w typie 8 wg H.J. Kühna, mają
powierzchnie praktycznie całkowicie zmodyfikowane retuszem. Obserwuje
się natomiast niewielkie różnice w ukształtowaniu wypukłości powierzchni
tych egzemplarzy, z których każdy w przekroju poprzecznym ma jedną
z powierzchni łukową, a drugą bardziej kątową, co może odzwierciedlać, jak
zauważył W. Borkowski (1987, 177), odmienne uwypuklenie pierwotnych
powierzchni górnej i dolnej półsurowca spożytkowanego do produkcji narzę-
dzi, a tym samym pośrednio świadczyć o wykonaniu także tych grocików
z półsurowiaków.

Do kształtowania powierzchni oraz formy grocików stosowane były retu-
sze powierzchniowe i zachodzące na powierzchnię oraz retusz przykrawędny.
Retusze płaski i półstromy, obejmujące powierzchnię, występują tylko na
niektórych narzędziach z omawianego zbioru i przybierają formę zbliżoną do
rynienkowego (negatywy dłuższe i równoległe), bądź muszelkowego (negaty-
wy półkoliste), a w pojedynczych przypadkach obserwujemy rodzaj złuszcza-
nia na niewielkich odcinkach krawędzi (ryc. 6:10). Retusz przykrawędny na-
dawał ostateczny zarys każdemu z grocików, w tym ukształtowanie boków
oraz formę skrzydełek wydzielonych poprzez utworzenie wnęki w podstawie.

Boki grocików są częściej wypukłe (7 szt.), przy czym zakolenie ich prze-
biegu mniej więcej skorelowane jest z głębokością wnęki i przypada w odle-
głości kilku milimetrów powyżej podstawy. Podstawa jest węższa od maksy-
malnej szerokości poszczególnych egzemplarzy o 1-2 mm, co nadaje im cha-
rakterystyczny, sercowaty wygląd. Pozostałe cztery grociki mają boki proste.
Analiza nie wykazała zbieżności kształtu boków z wymiarami grocików, ani
z długością czy z szerokością. Brak jest także związków z wydzielonymi
w zbiorze typami wg H.J. Kühna.
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Wszystkie egzemplarze mają u podstawy regularnie i wyraziście wyretuszo-
wane wnęki o kształcie łukowym do ostrołukowego. Tylko w jednym przy-
padku (ryc. 6:9) wnęka jest nieco asymetryczna i lekko zbliżona do kształtu
trapezowatego, przez co nawiązuje do grocików charakterystycznych dla KPDz
(Borkowski 1987, 168-170; Budziszewski, Włodarczak 2010, 46-52). Celo-
wość takiego efektu nie jest jednak w naszym przypadku pewna. Głębokość
ich waha się od 3 do 8 mm i w żaden sposób nie koreluje z całkowitą długością
poszczególnych okazów, a szerokość wynosi pomiędzy 9 a 15 mm i jest od
2 do 5 mm mniejsza od całkowitej szerokości podstawy (najczęściej 3-4 mm).

Skrzydełka powstałe poprzez wyretuszowanie wnęki są wąskie. Zakończo-
ne są szpiczasto lub złamaniem czy też utrąceniem, przy czym tępe zakończe-
nie zazwyczaj dotyczy tylko jednego zadzioru (ryc. 6:1, 2). Zaledwie jeden
egzemplarz ma ułamane oba zakończenia skrzydełek (ryc. 6:10). Zatępienie
jednego ze skrzydełek powoduje zazwyczaj asymetrię okazu. Asymetria cha-
rakteryzuje jednak także inne grociki, które nie mają wyraźnych złamań
(ryc. 6:5, 7, 8). W sumie pięć ostrzy wykazuje tę właściwość, a sześć można
uznać za symetryczne (włącznie z okazem z ułamanymi oboma zadziorami).
Wymienione warianty nie są jednoznacznie skorelowane z innymi cechami
grocików. W omawianym zbiorze nie zaobserwowano zabiegów naprawczych,
które mogłyby mieć wpływ na modyfikację symetrii i wymiarów grotów (Bu-
dziszewski, Tunia 2000, 124-125).

Pod względem wielkości wydzielić można: 1 egzemplarz mały (18 mm
długości; ryc. 6:1), 9 standardowych egzemplarzy (pomiędzy 22 a 28 mm
długości; ryc. 6:2-9, 11) oraz 1 egzemplarz duży (35 mm długości; ryc. 6:10).
Obie skrajne klasy, a szczególnie okaz duży, wyraźnie długością odbiegają od
standardowych i reprezentowane są marginalnie. Porównując jednak wielko-
ści i proporcje grocików z Barnisławia z okazami KCSz z obszarów Mało-
polski, Łużyc i zespołu z wyposażenia grobu w Dąbrowie Biskupiej na Kuja-
wach (Budziszewski, Czebreszuk, Winiarska-Kabacińska, Chachlikowski 2008,
48, ryc. 10), można zaobserwować, że rozmiary ich zdecydowanie są większe
od kujawskich oraz małopolskich, a porównywalne ze standardem łużyckich.
Wymiary grocików z Barnisławia są także zbliżone do grotów strzał KPDz
z Wyżyny Małopolskiej (Budziszewski, Włodarczak 2010, 48, ryc. 11).

Powyższy opis stylu grocików z Barnisławia wskazuje, iż warianty po-
szczególnych cech nie wykazują konsekwentnego współwystępowania. Wyda-
je się zatem, iż pula możliwości szczegółowych rozwiązań stylistycznych pod-
porządkowana jest jakiemuś innemu kryterium niż wzorzec samego grocika.
Dostępność odpowiednich konkrecji narzutowego surowca krzemiennego,
który na Pomorzu, z uwagi na relatywnie krótką drogę transportu materiału
lodowcowego, jest całkiem dobrej jakości, oraz fachowość wytwórczości
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krzemieniarskiej odzwierciedlona w kunsztownym wykonaniu artefaktów bar-
nisławskich nie wydają się determinować kształtów grocików. Nie zaobserwo-
wano również w omawianym zespole śladów napraw, które mogłyby mieć
wpływ na zmienność formy narzędzi. Być może nadrzędnie różnicującymi
detale formy były parametry brzechwy powiązane z przeznaczeniem strzały
(Budziszewski, Tunia 2000, 125; Włodarczak 2006, 29; Budziszewski, Wło-
darczak 2010, 47-48).

Idea tak zwanych sercowatych grocików krzemiennych o mniej lub bar-
dziej wyrobionych wnękach przy podstawie, nawiązujących do typu 7b i 8
wg H.J. Kühna znana jest poza Niżem także na Wyżynie Małopolskiej
w inwentarzach KCSz, w kulturze mierzanowickiej i KPDz – te ostatnie
również ze specyficznie, trapezowato lub ukośnie ukształtowanymi wnękami
(Machnik 1977, tabl. XII:17; Borkowski 1987, ryc. 8, 20; Borkowski, Kowa-
lewski 1997, 206, ryc. 2; Włodarczak 2004, 322, ryc. 12; 2006, 29, 30, tabl.
XLVII, LX, LXV; Budziszewski, Włodarczak 2010, 46-52). Bardzo podobne
grociki występują ponadto w grobach kultury protounietyckiej na Morawach.
Według J. Ondrá ka formy te charakterystyczne są zarówno dla kultur sznu-
rowych, jak i kultury pucharów dzwonowatych (Ondrá ek 1967, 442, ryc. 6:2,
3; 7:4; 26:2-4, 10). Różne warianty grocików typu 7 i 8 odnotowano poza tym
w obrębie znanej osady w Myrhøj, w północnej Jutlandii (Jensen 1973, 89,
ryc. 23:1-25), która reprezentuje najmłodszą grupę współwystępowania cech,
wyróżnioną przez D. Liversage'a w ramach osadowej wersji KGJ (Liversage
1987: 120-123). Grupa Myrhøj stanowi już właściwie silnie przetworzoną,
lokalną odmianę KPDz (Jensen 1973, 121; Czebreszuk 2001, 96).

Generalnie, wyróżniony przez H.J. Kühna typ 8 zamyka rząd typologiczny
grocików krzemiennych związanych z późnym neolitem, natomiast następu-
jące po nim typy 9 i 10 reprezentują już okres wczesnej i starszej epoki brązu
w Skandynawii i na Niżu (Kühn 1979, 71, 72). Bardzo podobny podział został
przeprowadzony dla materiałów z Mazowsza i Podlasia. Tu także grociki
związane z epoką brązu mają charakterystyczny, jak w typie 10 wg
H.J. Kühna, łukowaty przebieg krawędzi, przez co zyskują liściowatą formę
oraz niewielką, łukowatą wnękę w podstawie, zakończoną szpiczastymi skrzy-
dełkami (Borkowski, Kowalewski 1997, 206, 208, ryc. 2, 3). Z uwagi zatem
na formę, jak i współwystępowanie z naczyniami o stylistyce protounietyc-
kiej możemy przyjąć, iż grociki barnisławskie należy wiązać z etapem
PN/PrBr na Pomorzu Zachodnim.

Poza kwestiami typologiczno-chronologicznymi interesujące jest również
samo ułożenie grocików krzemiennych w grobie 78. Znaleziono je w dwóch
osobnych skupieniach, po 5 i 6 sztuk w różnych miejscach jamy grobowej
(por. opis grobu powyżej). Stan zachowania szczątków ludzkich nie pozwala
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na wysunięcie daleko idących wniosków odnośnie do szczegółów pochówku,
warto jednak zwrócić uwagę, iż w łonie dolnoodrzańskiej grupy KCSz grociki
mogą towarzyszyć oddzielnie każdemu z pochówków złożonych w jednym
grobie. Taka sytuacja miała miejsce w grobie nr 1 na cmentarzysku w Melzow,
gdzie przy dwóch szkieletach znaleziono po jednym grociku krzemiennym,
a przy trzecim szkielecie aż sześć okazów (Hagen von 1915, 45, 46).

Wśród pozostałych trzech artefaktów krzemiennych z grobu 78 na szcze-
gólną uwagę zasługuje obecność dwustronnego, dwubiegunowego łuszcznia
(ryc. 6:14) z krzemienia bałtyckiego. Z jednej strony potwierdza on stosowa-
nie techniki łuszczniowej w krzemieniarstwie społeczności użytkującej cmen-
tarzysko, z drugiej jego ewentualnych związek z zespołem grocików wymaga
wyjaśnień. Wielkość łuszcznia, mieszcząca się w dolnej granicy wielkości gro-
cików, raczej wyklucza go jako zaczątkowy wytwór ostrza. Bez badań traseolo-
gicznych trudno natomiast stwierdzić, czy mógł być użytkowany jako narzę-
dzie, choćby przy przygotowywaniu strzał. Makroskopowych śladów spraco-
wania krawędzi łuszcznia nie zaobserwowano. Dwa kolejne wytwory krze-
mienne są odpadami. Jeden jest małym, łuskowatym odłupkiem zawiasowym
(ryc. 6:12), drugi okruchem z nieokreślonego wytworu (ryc. 6:13). Związek
tego ostatniego z wyposażeniem grobu jest problematyczny, być może trafił
on do jamy grobowej przypadkowo.

Do wyposażenia omawianego grobu należy również kolista tarczka z burszty-
nu reprezentująca tzw. typ Płonia wg K. Siuchnińskiego (1972, 156). W ramach
klasyfikacji R. Mazurowskiego zalicza się ona do podgrupy niezdobionych krąż-
ków określonych jako 4B (Mazurowski 1983, 47). Forma ta pojawia się w strefie
południowego Bałtyku w neolicie i trwa aż do początków epoki brązu. Charakte-
rystyczna jest szczególnie dla inwentarzy kultuty amfor kulistych (KAK), wystę-
puje również w KCSz i KGJ, także w kulturze złockiej oraz kulturze rzucewskiej
(Siuchniński 1972, 156-158; Mazurowski 1983, 47, 48; por też Czebreszuk, Koz-
łowska-Skoczka 2008, 35). Zestawienia oraz ilustracje większej liczby tego typu
krążków z interesującego nas obszaru znajdziemy między innymi w pracy
K. Siuchnińskiego (1972, 156, mapa X; por. też Kersten 1958, tabl. 85/770, 771),
jak również R. Klebsa (1882, tabl. III:10, XI:4, XII:14, 15).

Tarczka odkryta w grobie 78 w Barnisławiu spoczywała w połowie długo-
ści jamy, co sugeruje, iż mogła być złożona na wysokości pasa zmarłego.
Podobny układ stwierdzono w dwupochówkowym grobie KCSz z cmenta-
rzyska w Witkowie (pow. Stargard Szczeciński), gdzie sercowata tarczka
z otworem znajdowała się w okolicach kości biodrowej jednego ze szkieletów
(Dorka 1939, 207, tabl. 22). Egzemplarz barnisławski, mimo pokrycia burszty-
nu grubą warstwą patyny, nosi wyraźny ślad mocowania. Miejsce stałego
przebiegu prawdopodobnie rzemienia wyznacza niewielkie wgłębienie
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widoczne na krawędzi tarczki oraz przy jej otworze. Na Pomorzu Zachodnim
możemy wskazać analogiczne krążki z eponimicznego cmentarzyska w Płoni
(Siuchniński 1969, tabl. XI: k), z Budowa (Kersten 1958, 82, nr 771, tabl. 85)
oraz z dwóch nieznanych miejscowości pomorskich (Kunkel 1926, 31,
tabl. 2:11; Mazurowski 1983, 47, 119, tabl. XI:14). Natomiast na sąsiednim
obszarze wschodnich Niemiec odkryto je w miejscowościach: Menkin, Stras-
burg i Prenzlau (Radatz 1959, 210, ryc. 171-173).

W obrębie obiektu 78 zarejestrowane zostały ponadto szczątki naczynia,
wyraźnie różniącego się pod względem technologicznym i morfologicznym
od pozostałych. Należy równocześnie zaznaczyć, iż przeprowadzona przez nas
jego częściowa rekonstrukcja, na podstawie dwóch niewielkich fragmentów,
może nie być całkowicie zgodna z rzeczywistością (ryc. 5:8). Nie ulega jednak
wątpliwości, iż jest to forma dwuczłonowa o lejowato rozchylonej dość dłu-
giej szyjce, wyraźnie odciętej od dwustożkowatego brzuśca. Tak zarysowany
kształt oraz proporcje okazu nie pozwalają na jakiekolwiek nawiązania do
form ceramicznych związanych zarówno z etapem proto-, starszo- czy też
klasycznounietyckim (por. Ondrá ek 1967; Lasak 1988, 89, ryc. 46a). Także
w zespołach KCSz czy KPDz trudno szukać jego odpowiedników. W naczy-
niu tym możemy natomiast dostrzec wyraźne, morfologiczne podobieństwo
do dzbanów charakterystycznych dla osadnictwa kultury przedłużyckiej i łużyc-
kiej. Również pod względem technologicznym opisywane naczynie nawiązuje
do ceramiki z tego okresu. Wykonane zostało z gliny schudzonej bardzo
drobną domieszką piasku. Charakteryzuje je cienkościenność, czarna barwa
oraz gładka, wypolerowana do połysku zewnętrzna powierzchnia. Biorąc za-
tem pod uwagę jego cechy morfologiczne i technologiczne, należy uznać za
element wtórny w obiekcie 78 i wiązać z osadnictwem starszych i młodszych
odcinków epoki brązu. Sytuacja taka tym bardziej wydaje się prawdopodobna,
gdy weźmiemy pod uwagę bezpośredni kontekst w jakim znajdował się pre-
zentowany obiekt. Zalegał on mianowicie poniżej dwóch sąsiadujących ze
sobą grobów ciałopalnych KŁŻ (ob. 61, 68).

Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić, iż w wyraźnej technologicznej opo-
zycji do tegoż naczynia znajduje się pozostała ceramika odkryta w obydwu
prezentowanych grobach. Są to głównie formy grubościenne, wykonane
z gliny zmieszanej z drobno- i średnioziarnistym piaskiem oraz mniejszą lub
większą ilością tłucznia mineralnego przy, w zasadzie, minimalnym udziale
miki. Wskazana ceramika, wypalana w atmosferze utleniającej, utrzymana jest
od zewnętrznej i wewnętrznej strony w beżowej, jasnobrunatnej czy też cegla-
stej tonacji z szarymi lub czarnymi przebarwieniami i plamami. Powierzchnie
zewnętrzne są wprawdzie zagładzane, ale przeważnie bez szczególnej staran-
ności, widać bowiem na nich często nierówności związane z ręcznym mode-
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lowaniem ścianek, a także po używaniu gładzika czy też powstałe z powodu
odstającej domieszki.

Poza opisanymi dwoma zespołami zwartymi o cechach wczesnobrązowych,
z terenu cmentarzyska pochodzą również dwa naczynia (ryc. 7:6, 8), pozyska-
ne przypadkowo podczas niekontrolowanej eksploatacji piasku. Możemy się
tylko domyślać, iż stanowiły one wyposażenie bliżej nieokreślonych grobów.
Fragmenty kolejnych naczyń (ryc. 7:1-5, [oraz prawdopodobnie WB] 7), zwią-
zanych z osadnictwem późnoneolitycznym i wczesnobrązowym, zarejestro-
wane zostały także na złożu wtórnym (w obiektach KŁŻ lub w piaszczystej
warstwie) w trakcie prowadzonych przez nas badań wykopaliskowych. Są to:
1) Puchar z czopem poniżej pionowej, pogrubionej od zewnątrz krawędzi

wylewu, bez wydzielonej/zaznaczonej w jakikolwiek sposób szyjki, a je-
dynie z łukowato uformowanym załomem brzuśca poniżej 1/3 wysoko-
ści (ryc. 7:8); wymiary: H1:110, R1:142, R3:140, R4:85 mm. Naczynie
przekazane zostało przez mieszkańca wsi do zbiorów MNS, nr inw.
A/20972.

Forma ta jest kolejnym wariantem tzw. Zapfenbecher. W klasyfikacji
B. Zicha zbliżona jest najbardziej do podtypu 7P (Zich 1996, tabl. 86),
który w grupie cirkumharceńskiej zalicza się do najstarszych i datowany
jest na 1 fazę rozwojową lokalnej KU, czyli etap późnego neolitu (Zich
1996, 260, 340, ryc. 13, zestawienie 8). W grupie saksońskiej przypisuje
się ten typ natomiast dopiero etapowi 4, czyli fazie BA2 (Zich 1996, ze-
stawienie 10). Z terenu Pomorza Zachodniego puchar typu 7P znany jest
z cmentarzyska w Dołganowie. Wystąpił w grobie II wraz ze sztyletem
krzemiennym typu Ie i IIc oraz zdegenerowaną formą toporka typu K8.
Chronologia tego zespołu została określona na etap PN/PrBr (Czebre-
szuk, Kozłowska-Skoczka 2008, 34, tabl. 25:1, 3-5). Dość wyraźne nawią-
zania typologiczne do analizowanego okazu widoczne są również w na-
czyniu, odnalezionym na innym cmentarzysku w Barnisławiu (Kersten
1958, nr 448; Siuchniński 1969, 144).

Z uwagi na prawie cylindryczny kształt górnej części oraz charaktery-
styczny, nisko osadzony załom brzuśca omawiane naczynie z Barnisławia
zdaje się nawiązywać do bardzo podobnych, jednoczłonowych, przy-
sadzistych pucharów KPDz z terenu Turyngii, Saksonii oraz północno-
-wschodniej Holandii (Gall 1982, ryc. 1:7; Gosch 1986, ryc. 1:e; Lanting
2008, ryc. 6, 21, 27, 62). Trzy egzemplarze o bardzo podobnym profilo-
waniu znajdują się także w materiałach śmiardowskich. Dwa z nich, za-
opatrzone jednak w niewielkie ucha zamiast czopów, odkryto w zespole
(grób 24) datowanym na 1 fazę kultury tzw. śmiardowskiej (Schäfer
1987, 125, tabl. 49a, b), natomiast jeden typowy już Zapfenbecher w grobie
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nr 76 (Schäfer 1987, tabl. 65). Kolejny, bliski morfologicznie puchar o dzwo-
nowatym kształcie wystąpił na cmentarzysku KU w Wahliz w grobie 60
(Voigt 1955, tabl. XXXV:6; Zich 1996, 260).

2) Amforka z dwoma niewielkimi uszkami, jajowatym brzuścem o największej
wydętości nieco powyżej połowy wysokości. Górną partię naczynia po-
krywa zdobienie w postaci wstęgi złożonej z linii łamanych, ujętej od
góry i z dołu pasmami liniowymi. Cały ornament wykonany jest w tech-
nice rycia; wymiary: H1:95, R1:85, R3:90, R4:50 (ryc. 7:6). Technologia:
a) grubość ścianki 0,4-0,5 cm; b) średnia ilość domieszki: głównie drob-
no- i średnioziarnisty piasek z dodatkiem małej ilości miki; c) barwa po-
wierzchni zewnętrznej i wewnętrznej ciemnobeżowo-szara; d) przełam
granulowany; e) powierzchnia zewnętrzna zagładzana.

Wskazane naczynie reprezentuje typ dwuuchych, esowatych amforek
zdobionych wątkiem tzw. krokwiastym (Gurdbandmotiv). Analogiczne
naczynia znane są z miejscowości Babin w powiecie pyrzyckim oraz Wol-
lschow w północno-wschodniej Brandenburgii (Dorka 1939, tabl. 24; Ja-
cobs 1991, tabl. 8:16).

Ornament krokwiasty, złożony z zygzakowatej taśmy ograniczonej od
dołu i od góry pasmami liniowymi, wykonywany był w różnych techni-
kach: rycia, odciskania sznura oraz radełkiem. Ten sposób zdobienia cha-
rakterystyczny jest dla dolnoodrzańskiej KCSz, gdzie dominował szcze-
gólnie na terenach po obu stronach dolnej Odry (Siuchniński 1972, 144,
145; Jacobs 1991, mapa 4). Stanowi on przekształconą i późną wersję
zdobnictwa z szeroką strefą (Schroeder 1951, 39-46; Czebreszuk 2001,
124). Występuje na amforkach z dwoma lub czterema uszkami, na naczy-
niach z czopami oraz egzemplarzach pozbawionych tych elementów mi-
kromorfologicznych (Jacobs 1991, tabl. 7:10, 12, 13; 8:13-16; 10:5 n.;
Dorka 1939, tabl. 23, 24). Na obszarze Meklemburgii ornament ten zo-
stał odnotowany na naczyniach współwystępujących przeważnie z topo-
rami K6, K7, K8 (Jacobs 1991, 14, 15). Na tej podstawie J. Jacobs wiąże
ten rodzaj zdobienia głównie z etapem FG III, pokrywającym się z ju-
tlandzką fazą Obergrabzeit. Autor ten zauważa także, iż naczynia zdobione
wątkiem krokwiastym (Gurtbandbecher), występujące jednocześnie w ze-
społach z toporami K8 można umiejscawiać dopiero w końcowym od-
cinku FG III (Jacobs 1991, 29, schemat 2). Omawiany typ zdobnictwa
wystąpił także na ceramice ze Szczecina-Podjuch (stan. 2), zdeponowanej
w grobie razem ze sztyletem krzemiennym podtypu Ib, kamienną sie-
kierką oraz bursztynową tarczką, co pozwoliło datować ten zespół dość
wcześnie, bo na przełom MN i PN/PrBr (Czebreszuk, Kozłowska-
-Skoczka 2008, 35, tabl. 27.1-7). Poza strefą dolnoodrzańską puchary
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zdobione wstęgą krokwiastą, ale zaopatrzone w czopy, znane są z miej-
scowości Schwanbeck w południowo-wschodniej Meklemburgii, gdzie
wystąpiły w trzech grobach KGJ zalegających pod kurhanem. W grobie II
zdobione puchary z czopami współwystępowały z analogicznymi forma-
mi niezdobionymi. Uzyskana z tego grobu, na podstawie kości, kalibro-
wana data C14 wskazuje, iż pochówek ten był złożony w latach 2454-
2323 BC (Schmidt 1995, 149, ryc. 3), a więc pod koniec jutlandzkiej fazy
Obergrabzeit czy meklemburskiej FG III.

3) Niewielki fragment naczynia zdobionego dookolnym zygzakowatym pa-
smem odcisków sznura, ujętym od góry i z dołu pasmem prostym – tzw.
motyw krokwiasty (ryc. 7:3); ceramika została odkryta w obiekcie nr 59 –
jamie KŁŻ o nieokreślonej funkcji.

Motyw krokwiasty został omówiony powyżej, w punkcie 2.
4) Nieliczne fragmenty pucharka/garnka o lejowato rozchylonej szyjce,

łagodnie przechodzącej w mniej lub bardziej kulisty brzusiec. Szyjkę po-
krywa zdobienie w postaci pasm ukośnych nacięć/karbów, poprzedziela-
nych dookolnymi pasmami złożonymi z sześciu linii rytych. Tworzące
tzw. motyw jodełkowy (zwany także motywem rybiej ości) ukośne na-
cięcia znajdują się także przy dnie naczynia. Wymiary: H1:180, R1:140,
R2:112, R3:ok. 130, R4:60 mm (ryc. 7:4). Ułamki naczynia odkryto bez
kontekstu obiektu, w stropie warstwy piasku, w sąsiedztwie grobu 78.

Motyw jodełkowy/rybiej ości (Tannenzweigverzierung/Fischgrätenverzie-
rung) mógł być wykonywany w technice odcisku sznura, radełka, linii ry-
tej i nacinania. W swojej klasycznej, podstawowej postaci złożony jest
z pasm naprzemiennie ułożonych ukośnych kresek (ryc. 7:1). Jego mo-
dyfikacja następowała między innymi poprzez zastosowanie tzw. między-
zdobienia – niem. Zwischenzier (Behrens 1971, 84, ryc. 3) w postaci po-
ziomych, pojedynczych lub zwielokrotnionych linii, przedzielających or-
nament jodełkowy.

Idea tego typu zdobnictwa, charakterystyczna między innymi dla kręgu
sznurowego, pojawiła się w obszarze Szlezwika-Holsztynu, Dolnej Sak-
sonii oraz Danii najpewniej w młodszym odcinku jutlandzkiej fazy
Untergrabzeit i poprzez fazę Obergrabzeit trwała aż do okresu późnego neo-
litu – Dolchzeit (Struve 1955, 47, 48). Dwie pierwsze fazy korespondują
częściowo ze środkowoeuropejskim horyzontem KCSz według J. Mach-
nika, w którym stylistyka esowato profilowanych pucharów ze zdobnic-
twem jodełkowym pojawia się w różnych regionach Niżu (Machnik
1979, ryc. 207; Czebreszuk 2001, 102). Podobnie długi okres trwania
motywu jodełkowego zaproponował ostatnio J. Jacobs dla znalezisk me-
klemburskich KGJ, włączając je do FG II i FG III (Jacobs 1991, 14, 29,
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schemat 2). Także w nowym, czterostopniowym podziale chronologicz-
nym ceramiki grobowej ze środkowej Jutlandii wykazano, iż stosowanie
omawianego motywu nastąpiło już w fazie IIa (Hvass 1989, 109-118).
W materiałach środkowoniemieckich zdarzają się naczynia zdobione or-
namentem jodełkowym, wykazujące wyraźne stylistyczne cechy form
unietyckich (Behrens 1971, 100). Według K. Struvego technika wykona-
nia zdobienia jodełkowego nie stanowi dobrego kryterium szczegółowe-
go datowania, choć autor ten zauważa, iż analizowane wzornictwo wyko-
nane odciskiem radełka pojawia się dopiero w Bodengrabzeit i jest związa-
ne z rozwojem zjawiska pucharów dzwonowatych (Struve 1955, 47,
128). Problem występowania motywu jodełkowego został ostatnio szcze-
gółowo omówiony przez E. Strahla (1990, 124, 168-178 n.) w pracy po-
święconej końcowi neolitu w Dolnej Saksonii. Autor ten przyjął, iż inte-
resujący nas typ zdobienia był znacznie częstszy w młodszym odcinku
KGJ niż w starszym, a to za sprawą wpływów KPDz (Strahl 1990, 178).
Poczynił on w tym względzie odniesienia do dobrze zbadanych zespołów
pucharowych z sąsiedniego terenu północno-wschodniej Holandii,
w których widoczne są wyraźnie bardzo różne warianty motywu jodeł-
kowego i to właściwie we wszystkich wydzielonych fazach KPDz (Lan-
ting 2008, ryc. 14 i n).
Wzór na pucharku z Barnisławia poprzez swoją regularność i swoistą ryt-
miczność, polegającą na przedzielaniu każdego pasma złożonego z uko-
śnych nacięć pasmami dookolnych linii rytych, nawiązuje do układów
strefowych (Zonenverzierung), występujących na naczyniach KGJ z teren-
ów Meklemburgii, których chronologię można uściślać tylko poprzez
współwystępujące z nimi przedmioty (por. Jacobs 1991, 14, tabl. 5:3, 4, 6).
Najbliższe odniesienie do egzemplarza barnisławskiego znaleźliśmy
w naczyniu z Grünz, Kr. Pasewalk, które współwystępowało ze zdegene-
rowanym toporem typu K, co pozwoliło J. Jacobsowi powiązać cały ten
zespół z FG III, a więc z najmłodszym odcinkiem KGJ (Jacobs 1991, 14,
29, tabl. 4: 5, 6; por. Siuchniński 1969, 214, tabl. 30a).

Podsumowanie
Jak wynika ze zgromadzonych w trakcie badań wykopaliskowych źródeł,

stanowisko nr 32 w Barnisławiu użytkowane było długotrwale. Najmłodsze
i najbardziej intensywne osadnictwo związane z tym miejscem odnosi się do
kultury łużyckiej. Najstarsze natomiast reprezentuje kultura pucharów lejo-
watych oraz dolnoodrzańska kultura ceramiki sznurowej, na co w ostatnim
przypadku wskazuje wyraźnie ceramika zdobiona motywem jodełkowym
i krokwiastym (ryc. 7:1, 3, 4, 6). Mamy tu oczywiście także do czynienia
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z interesującymi nas zjawiskami kulturowymi przełomu neolitu i epoki brązu.
Z uwagi na cechujący je synkretyzm są one przy obecnym stanie badań trudne
do zdefiniowania w aspekcie taksonomicznym, a co za tym idzie, także nie-
łatwe do rozważań w zakresie powiązań genetycznych, często w takich przy-
padkach niejednoznacznych. Niemniej chcielibyśmy w tym miejscu, na pod-
stawie zaprezentowanych odkryć, zasygnalizować niektóre spostrzeżenia zwią-
zane z tym zagadnieniem.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż występujące w obydwu grobach
barnisławskich naczynia nawiązują dość silnie stylistycznie do form z cmenta-
rzyska w Śmiardowie Krajeńskim, będącego jak dotychczas najlepiej roz-
poznanym obiektem z wczesnego okresu epoki brązu po wschodniej stronie
Odry, w strefie szeroko pojętego Pomorza. Szczególne podobieństwa widocz-
ne są tu do różnych wariantów naczyń wazowatych i pucharów zaopatrzonych
w guzki i datowanych na I i II fazę tzw. kultury śmiardowskiej. Porównanie to
oddaje jednocześnie obraz struktury typologicznej zbioru barnisławskiego,
gdyż wśród 15 analizowanych naczyń dominującym typem są właśnie puchary
(6 egz.) oraz formy wazowate (5 egz.). Pod względem morfologicznym zbiór
ten charakteryzuje łagodne profilowanie, w którym brakuje wyraźnego pod-
kreślenia granicy między strefą wylewu a strefą brzuśca. Specyficznym ele-
mentem są także nisko osadzone załomy łukowato profilowanych brzuśców,
jak również rozchylone dzwonowato wylewy oraz zdobienie w postaci listwy
plastycznej. Cechy te z jednej strony sugerują dość wyraźne nawiązania do
stylistyki naczyń KPDz, z drugiej zaś brak ornamentu oraz występowanie
niewielkich czopów poniżej wylewu, a także łagodna tektonika mają wyraźne
odniesienia do stylistyki protounietyckiej. Tego typu formy znane są z obszaru
saksońsko-turyńskiego oraz szeregu stanowisk brandenburskich takich jak:
Casekow, Pinnow, Wartin, Wollschow, Liepe, ale także z innych miejscowości
na Pomorzu Zachodnim, takich jak: Mechowo, Sądów, Dołganów czy Barni-
sław stan. 10.

Generalnie możemy stwierdzić, iż naczynia z obydwu grobów barnisław-
skich noszą cechy wczesnej ceramiki, utożsamianej ze stadium protounietyc-
kim. Chronologię tych zespołów należy na tej podstawie wiązać z aktualnie
wyróżnionym dla Pomorza Zachodniego etapem PN/PrBr (Czerbeszuk, Ko-
złowska-Skoczka 2008), mieszczącym się w latach 2300-2000 BC. Etap ten,
trwający około 300 lat, odpowiada generalnie tzw. przedklasycznym fazom
kultury unietyckiej. Należy jednak podkreślić, iż w strefie dolnoodrzańskiej
ma on, zwłaszcza w swoim początkowym okresie, charakter wybitnie przejścio-
wy do rozwiniętej wczesnej epoki brązu, w której jest już znamienna wyraźna
obecność wyrobów brązowych typu unietyckiego. Uściślenie pozycji obiektów
barnisławskich na osi czasu, w ramach proponowanego etapu PN/PrBr, możli-
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we jest w chwili obecnej jedynie na podstawie ich relacji z innymi zespołami
z terenu Pomorza Zachodniego, w których współwystępują naczynia. To rela-
tywne uporządkowanie należy traktować jednocześnie tylko jako wstępną próbę
podziału etapu PN/PrBr na mniejsze jednostki chronologiczno-kulturowe.

Nie ulega wątpliwości, iż występujące w grobie 32 i 78 formy ceramiczne
pozwalają, w stosunku do periodyzacji KU, obydwa te zespoły synchronizo-
wać z jej I fazą (Machnik 1978, 83-88). Odnosząc tę konstatację do terenu
dolnoodrzańskiego, należy przyjąć, iż materiały z Barnisławia wyznaczają star-
szy odcinek etapu chronologicznego określonego ogólnie jako PN/PrBr. Ten
sam wycinek czasowy zdają się reprezentować znaleziska z Dołganowa, pow.
świdwiński, oraz przypuszczalnie zespół z Bielkowa, pow. pyrzycki (Czebre-
szuk, Kozłowska-Skoczka 2008, 34, tabl. 23:5, 6, 25:1-5), czy Widuchowej,
pow. gryfiński, ten ostatni złożony z nieprofilowanej misy i 2 amforek (Siuch-
niński 1969, 142, 143, rysunki tych naczyń dotychczas niepublikowane). Za-
pewne starszy od nich może być zespół grobowy ze Szczecina-Podjuch, za-
wierający ceramikę zdobioną motywem krokwiastym, sztylet krzemienny
i kamienną siekierkę (Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka 2008, 35, 36) oraz
częściowo znaleziska grobowe z Dębogóry, w których znajdują się okazy
zdobione dookolnymi odciskami sznura i motywem krokwiastym (Siuchniń-
ski 1969, 133, 134, tabl. X). Grób wielopochówkowy z Dębogóry uzyskał
w ostatnim czasie dwie daty bezwzględne: 2350-2190 BC (78,1% probability)
(szkielet I) i 2300-2120 BC) (85,3% probability) (szkielet III), które potwier-
dzone są datowaniem zniszczonego grobu wielopochówkowego z Czelina, pow.
Gryfino – 2340-2120 BC) (91,5% probability) (Kowalski, Matuszewska, Teul
2010, ryc. 7). Ten sam odcinek czasowy może reprezentować grób ze Szczecina-
Zdrojów, zawierający 2 naczynia zdobione odciskami sznura, niezdobioną am-
forkę, topór typu K8 oraz 2 siekierki krzemienne (Siuchniński 1969).

Kolejny, młodszy odcinek etapu PN/PrBr, odpowiadający generalnie fa-
zom II-IV kultury unietyckiej, wyznaczają dwa zespoły płońskie. Pierwszy,
odkryty w 1903 roku jest datowany na III-IV fazę tej kultury – na podstawie
otwartej obręczy ze zwężonymi końcami, która współwystępowała z dwoma
sztyletami krzemiennymi typu I, zawieszką bursztynową typu Płonia, zło-
tym drutem, rurkowatymi paciorkami z brązu oraz czterema naczyniami.
Reprezentują je niestety długotrwałe formy, których chronologia może być
uściślona jedynie na podstawie współwystępujących z nimi przedmiotów
(Kozłowska 2004, 87-91, ryc. 8:1-3, 9:1-7). Drugi zespół (grób nr 4 odkryty
w 2004 roku) datowany jest podobnie, ale na podstawie smukłego pucharu
z ostrym załomem w 2/3 wysokości i dwoma płaskimi uchwytami oraz dużego
kubka o baniastym brzuścu z zaznaczonym załomem prawie w połowie wyso-
kości (Kozłowska 2004, 104, 106, ryc. 14:1, 3-7). Ponadto w zespole tym wystąpiła
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dwustożkowata amfora, duża walcowata zawieszka z bursztynu oraz dwa arte-
fakty krzemienne.

Następna – klasyczna faza odnosząca się do periodyzacji kultury unietyckiej
wychodzi już poza ramy okresu PN/PrBr. Zsynchronizowana jest ona na Pomo-
rzu Zachodnim i w Meklemburgii z etapem określonym jako brąz IA (Czebre-
szuk, Kozłowska-Skoczka 2008, tab. 6). W strefie dolnoodrzańskiej cechy klasyczno-
unietyckie są najlepiej rozpoznawalne, głównie na podstawie przedmiotów
z brązu występujących w skarbach (Blajer 1990, 2001) i ze znalezisk luźnych
(Kersten 1958). Wyróżnienie tych cech na podstawie ceramiki naczyniowej jest
zadaniem trudnym, głównie z uwagi na fakt, iż w interesującej nas strefie teryto-
rialnej nie występuje zjawisko bardzo charakterystycznych, ostro profilowanych
naczyń klasycznej fazy kultury unietyckiej. Fakt ten zapewne należy wiązać
z brakiem zjawiska tzw. unietyckiego continuum (Kośko 1991, 42), jak ma to
miejsce w innych rejonach na przykład na Dolnym Śląsku czy w środkowej,
tzn. nadłabskiej części Niemiec – obszarach, na których osadnictwo unietyckie
jest rzeczą bezsporną. Jednakże na podstawie odniesień do naczyń z tych właśnie
terenów można spróbować wytypować ze zbioru dolnoodrzańskiego formy
o cechach, jak można sądzić, późniejszych, nawiązujących do klasycznego i być
może postklasycznego etapu. Są to w większości różne warianty naczyń wazowa-
tych z zaznaczonymi relatywnie ostro załomami między brzuścem a szyjką. Oczy-
wiście, nie możemy być pewni proponowanej pozycji chronologicznej tych form,
gdyż poza naczyniem z Falkenwalde, w którym zdeponowany był skarb brązów,
inne naczynia nie wystąpiły w zespołach mogących je datować.

Na zakończenie chcielibyśmy raz jeszcze zaakcentować, iż przedstawiony
w niniejszym artykule materiał wyraża jedną ze stylistyk protobrązowych utożsa-
mianych z etapem formowania się grup lokalnych kultury protounietyckiej (KPU)
w strefie Niżu (Kośko 1979, 63, 72, 134 n; 1991, 41, 42 n). Wydaje się on najbardziej
zbieżny z kompleksem najstarszych cech stylu śmiardowskiego. Natomiast w szer-
szym kontekście terytorialnym ma wyraźne odniesienia przede wszystkim do cen-
trum saksońsko-turyńskiego oraz obszaru północno-wschodniej Brandenburgii.
W odkrytych przez nas zespołach grobowych przenikają się wzajemnie elementy
stylistyki protounietyckiej i miejscowej tradycji neolitycznej związanej z północ-
nym kręgiem kulturowym kultury ceramiki sznurowej oraz stylistyki kultury pu-
charów dzwonowatych, słabo rozpoznanej w materiałach źródłowych ze strefy
dolnej Odry.
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Tabela 1. Zmodyfikowana wersja zarysu chronologii końca neolitu i początku epoki brązu
w strefie dolnoodrzańskiej, zob. Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka 2008
Table 1. Modified version of an outline of the chronology of the end of the Neolithic and the
beginning of the Bronze Age in the area of the lower Odra. After Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka
2008
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Ryc. 1. Barnisław stan. 32, pow. Police. Lokalizacja cmentarzyska (rys. K. Kowalski)
Fig. 1. Barnisław site 32, Police district. Location of the cemetery (drawing K. Kowalski)
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Ryc. 2. Barnisław stan. 32, pow. Police. Plan cmentarzyska w zakresie przebadanym wykopaliskowo
(rys. K. Kowalski). Legenda: a – groby z przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu; b – obiekty
młodsze, w których odkryto ułamki ceramiki z późnego neolitu i młodszej epoki brązu; c –
obiekt KPL; d – grób skrzyniowy; e – groby i jamy z młodszej epoki brązu / wczesnej epoki żelaza
Fig. 2. Barnisław site 32, Police district. Plan of the cemetery within the extent of excavations
(drawing K. Kowalski). Legend: a – grave from the late Neolithic and early Bronze Age;
b – younger objects, which were discovered fragments of pottery from the late Neolithic / jounger
Bronze Age; c – KPL objects; d – dropsied grave; e – graves and pits from the younger Bronze
Age / early Iron Age
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Ryc. 3. Barnisław stan. 32, pow. Police. Grób 32: 1 – jama grobowa; 2-6 – naczynia z wyposażenia
grobu (rys. I. Sukiennicka). Legenda: a – naczynia gliniane; b – grocik krzemienny; c – fragmenty
ceramiki; d – kamienie
Fig. 3. Barnisław site 32, Police district. Burial 32: 1 – grave pit; 2-6 – vessels from the grave
furnishings (drawing I. Sukiennicka). Legend: a – pottery vessels; b – flint arrowhead; c – pottery
sherds; d – stones
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Ryc. 4. Barnisław stan. 32, pow. Police. Grób 78: 1 – jama grobowa; 2-4 – naczynia z wyposażenia
grobu; 5 – tarczka bursztynowa (rys. I. Sukiennicka). Legenda: a – naczynia gliniane; b – grocik
krzemienny; c – tarczka bursztynowa; d – ząb ludzki; e – kamienie
Fig. 4. Barnisław site 32, Police district. Burial 78: 1 – grave pit; 2-4 – vessels from the grave
furnishings; 5 – amber disc (drawing I. Sukiennicka). Legend: a – pottery vessels; b – flint
arrowheads; c – amber disc; d –tooth fragment; e – stones
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Ryc. 5. Barnisław stan. 32, pow. Police. Grób 78: 1-9 – naczynia z wyposażenia grobu (rys.
I. Sukiennicka)
Fig. 5. Barnisław site 32, Police district. Burial 78: 1-9 – vessels from the grave furnishings (drawing
I. Sukiennicka)
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Ryc. 6. Barnisław stan. 32, pow. Police. Grób 78: artefakty krzemienie – grociki (1-11); odpadki
(12, 13); łuszczeń (14) (rys. A. Ryś)
Fig. 6. Barnisław site 32, Police district. Burial 78: flint artefacts – arrowheads (1-11); waste
pieces (12, 13); splinter (14) (drawing A. Ryś)
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Ryc. 7. Barnisław stan. 32, pow. Police. Ceramika z późnego neolitu i wczesnego brązu znaleziona
podczas eksploatacji piasku (6, 8) i na wtórnym złożu (1-5, 7) (rys. I. Sukiennicka)
Fig. 7. Barnisław site 32, Police district. Late Neolithic and Early Bronze Age pottery found
during the exploitation of sand (6, 8) and in a secondary deposit (1-5, 7) (drawing I. Sukiennicka)
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A contribution to the studies on the beginnings of the Bronze Age
in the lower Odra area. Barnisław site 32, Kołbaskowo commune

Summary

Site 32 in Barnisław is located in the western area of a vast rise constituting part of
a large moraine hill referred to as Wał Stobniański. Together with the Warszewo
Heights, it forms the so-called Szczecin Hills (Fig. 1).

Within three excavation seasons, a number of features were uncovered on an area
of about 7 ares. These included 97 features (Fig. 2) connected with a Lusatian
Culture cemetery, 4 features connected with Neolithic settlement of the Funnel
Beaker Culture and 2 burials from the turn of the Neolithic and the Bronze Age,
which are the subject of this study.

The first burial (Feat. 32; Fig. 3), being a pit grave without stone protection and
without a preserved skeleton, was furnished with 6 vessels and a flint arrowhead.
The other one (Feat. 78; Fig. 4-6), which was also an inhumation burial (with
preserved tooth remains), was protected by single pebbles. In this burial, remains of
10 pottery vessels, an amber disc, 11 flint arrowheads and 3 more flint artefacts
(a splinter and 2 pieces of waste) were found.

Among the 15 analysed vessels, the predominant type are beakers (6 specimens)
and vase-like vessels (5 specimens). Morphologically, the collection is characterised
by S-shaped profile with no distinct boundary between the rim area and the body
area. Other distinctive elements are carinations placed low on arched bodies, as well
as bell-shaped rims and an ornament in the form of a plastic line.

All flint arrowheads belong to the category of heart-shaped arrowheads and are
related to Types 7b and 8 in H.J. Kühn’s classification (Fig. 6:1-11). The idea of such
forms, with more or less distinct notches at the base, is known from various groups
of the lowland and the uplands from the end of the Neolithic and the beginning of
the Bronze Age.

The circle amber disc represents the so-called Type Płonia according to
K. Siuchniński. Such a form began to occur in the southern Baltic region in the
Neolithic and lasted until as late as the beginning of the Bronze Age. It is remarkable
for inventories of the Globular Amphora Culture in particular, but occurs also in the
Corded Ware Culture and the Pit Grave culture as well as in the Złota Culture and
the Rzucewo Culture.

The specification of chronology of the discussed graves is based mostly on pottery
forms in the grave goods. Generally, it is possible to assume that vessels from both
Barnisław graves have characteristics of early pottery identified with the Proto-
-Ún tice stage. In the area of the lower Odra, they define the older period of the
chronological stage which is generally described as the Late Neolithic / Proto-Bronze
Age. The material discussed in this paper represents one of the Proto-Bronze styles



85

identified with the period of formation of local groups of the Proto-Ún tice Culture
in the Lowland. It seems to coincide to the greatest extent with the complex of the
oldest characteristics of the Śmiardowo style. However, in a broader territorial
context, it has distinct similarities to the Saxon-Thuringian centre and north-eastern
Brandenburg. In the uncovered grave complexes, elements of numerous traditions
intermingle: the Proto-Ún tice style, the local Neolithic tradition (which was related
to the northern cultural circle of the Corded Ware Culture), and of the Bell Beaker
Culture style. The latter culture has not been sufficiently studied in archaeological
material from the area of the lower Odra.


