
51

Szczątki dzieci w jamie oSadowej kultury mierzanowickiej  
na StanowiSku 39 w dobkowicach, pow. jaroSławSki.  

obiekt kultowy czy przejaw zwyczajów pogrzebowych?

Abstrakt: artykuł przedstawia obiekt odkryty na osadzie z wczesnej epoki brązu (kultura mierzanowicka). 
w jamie nr 54 zdeponowano szczątki dzieci, zalegające na różnych poziomach. w części spągowej wyróżniono 
szczątki dwojga dzieci w wieku 1–1,5 roku oraz 4–5 lat; szkielety te są w znacznym stopniu rozproszone i prze-
mieszczone. w kolejnej, czytelnej fazie użytkowania, jama została wtórnie wykorzystana jako miejsce pochów-
ku dziecka w wieku ok. 12–15 lat, ale trudno ustalić jaki okres czasu dzieli oba zdarzenia.
Słowa kluczowe: wczesna epoka brązu, kultura mierzanowicka, osada

Abstract: the article presents feature located in the early bronze age settlement (the mierzanowice culture). 
in a pit no. 54 remains of children were buried in a different time, and thus they appeared at different levels. 
the bottom level contains the remains of two children at the age of 1–1,5 and 4–5; these skeletons are severely 
scattered and displaced. in the next distinguishable phase, the pit was re-used as a place of burial of a 12–15 year 
old child. however, it is difficult to say how much time passed between the two events.
Key words: early bronze age, mierzanowice culture, settlement

położenie StanowiSka

Stanowisko 39 w dobkowicach, gm. chłopice, pow. 
jarosławski zlokalizowane jest na terenie wschodniej  
części podgórza rzeszowskiego (j.  kondracki 1994, 
s. 239, 240; 2002, s. 305), zwanego też wysoczyzną kań-
czucką (j. klimaszewski 1972, s. 136) lub przedgórskim 
płatem lessowym (S. czopek 2005, s. 244–245). kwe-
stia wielości podziałów i stosowanych terminów została 
niedawno podsumowana w opracowaniu m.S. przyby-
ły i w. blajera (2008, s. 12). podgórze rzeszowskie to 
przylegająca do pogórza dynowskiego przykarpacka 
część kotliny Sandomierskiej, zlokalizowana pomię-
dzy dolinami Sanu i wisłoka. płaskie, na ogół rozległe 
garby podgórza, zbudowane są z  iłów mioceńskich, 
a przykrywają je piaski i  gliny czwartorzędowe oraz 
less. wysokość nad poziom morza sięga 240–280 m 
(j.  kondracki 2002, s.  312). od południa podgórze 
rzeszowskie sąsiaduje z pogórzem dynowskim, naj-
większym mezoregionem wśród zewnętrznych pogó-
rzy karpackich. w części północnej jest to wyrówna-

na powierzchnia wyżynna, wyniesiona na 350–450 m 
n.p.m. północną granicę podgórza rzeszowskiego 
stanowi pradolina podkarpacka. jest to długa na oko-
ło 70 km bruzda pomiędzy pogórzami: Strzyżowskim 
i dynowskim oraz podgórzem rzeszowskim od po-
łudnia a  płaskowyżem kolbuszowskim od północy. 
pradoliną płynie ku zachodowi wielopolanka, dopływ 
wisłoki, a ku wschodowi – wisłok. od wschodu pod-
górze rzeszowskie sąsiaduje z doliną dolnego Sanu. 
jest to kolejna szeroka bruzda erozyjna, rozciągająca się 
od wylotu Sanu z karpat pod przemyślem, po ujście 
do wisły w okolicach Sandomierza. Szczegółowa cha-
rakterystyka środowiska i analiza jego walorów osadni-
czych zostały niedawno opublikowane (m.S. przybyła, 
w. blajer 2008, s. 12–17).

pod względem administracyjnym dobkowice leżą 
w gminie chłopice, w powiecie jarosławskim, na tere-
nie województwa podkarpackiego. miejscowość zlo-
kalizowana jest w południowej części gminy chłopice, 
w odległości około 12 km na południe od jarosławia.
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ryc. 1. lokalizacja stanowisk kultury mierzanowickiej na trasie autostrady a4 w rejonie dobkowic.
Fig. 1. location of the mierzanowice culture sites on the way of a4 motorway in the region of dobkowice.

hiStoria badań

Stanowisko 39 w dobkowicach, gm. chłopice, zo-
stało odkryte w marcu 2011 roku w trakcie nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi, związanymi 
z budową autostrady a4 na odcinku jarosław – węzeł 
wierzbna – węzeł radymno (ryc. 1). badania wyko-
paliskowe objęły powierzchnię 59 arów, wśród których 
blisko połowa (29) nie ujawniła obiektów archeolo-
gicznych. na zbadanej powierzchni wyeksplorowano 
58 obiektów zagłębionych. wśród nich wyróżnić moż-
na zawierający szczątki ludzkie obiekt 54 oraz 27 jam 
zasobowych i 30 jam posłupowych. wśród obiektów 
osadowych szczególnie charakterystyczne są głębokie 
jamy trapezowate o złożonej, wielowarstwowej straty-
grafii. w ramach podziału chronologicznego z kulturą 
mierzanowicką łączyć można 15 obiektów (1 obiekt se-
pulkralny i 14 na ogół okazałych jam o złożonej straty-
grafii). 6 jam posiada chronologię określoną ogólnie na 
czasy pradziejowe, 2 jamy datowane są na czasy nowo-
żytne. pozostałe 35 obiektów jest nieokreślonych pod 
względem chronologicznym (w  tej liczbie mieści się 
5 jam i 30 jam posłupowych). jamy nie zawierające za-

bytków pod względem formy, uwarstwienia i charakte-
ru wypełnisk w większości są analogiczne z tymi, które 
wiązać można z kulturą mierzanowicką. najprawdo-
podobniej uznać je można za pozostałość osadnictwa 
ludności tej kultury.

wiązane z kulturą mierzanowicką obiekty to głów-
nie pozostałości jam gospodarczych, tworzących wy-
odrębniające się zwarte zgrupowanie dużych jam uło-
żonych w przybliżeniu po linii n-S i zajmujące obszar 
o długości około 30 m i szerokości około 15 m (ryc. 2). 
pomiędzy obiektami, które łączyć można z kulturą mie-
rzanowicką, występują obiekty pradziejowe, których 
chronologii ze względu na brak zabytków nie można 
na obecnym etapie opracowania ustalić. obiekty w tym 
zgrupowaniu posiadały zbliżone rozmiary, a ich głębo-
kość wahała się od 60 do około 170 cm. głębokością 
wyróżniały się obiekty 53 (105 cm), 15 (125 cm) i 38 
(172 cm). były to jamy w przekroju pionowym trape-
zowate lub rzadziej o pionowych ściankach bocznych 
i płaskich dnach. wypełnisko obiektów zawierało nie-
liczny materiał zabytkowy, złożony głównie z  frag-
mentów naczyń, pomiędzy którymi występowały po-
jedyncze kości zwierzęce. zawartością uwagę zwraca 
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obiekt 54, stanowiący przedmiot niniejszej publikacji 
oraz obiekt 37, w którym odkryto zachowany we frag-
mentach garnek, zdobiony pod wylewem plastyczny-
mi guzami.

opiS obiektu 54

omawiany obiekt nr 54 znajdował się w północnej 
części zgrupowania (ryc. 2). jego zarysy pojawiły się na 
głębokości ok. 40 cm od pierwotnego poziomu grun-
tu, po usunięciu warstwy ornej. jama w rzucie pozio-
mym była owalnego kształtu, lekko wydłużona po osi 
e-w i posiadała rozmiary 400×340 cm (ryc. 3). na tym 
poziomie wypełnisko obiektu stanowiła ciemnoszara 
warstwa przechodząca w warstwę barwy jasnobrązowej, 
wyraźnie widoczną w zachodniej i południowej części 
obiektu. w części południowej otoczona była warstwą 
barwy żółtej. w tej części obiektu znajdowały się 2 nie-
wielkie kamienie. poniżej rozmiary jamy zmniejszały się 
i na głębokości 60 cm od poziomu odkrycia wynosiły 
290×260 cm. w strefie przydennej obiekt miał kształt 

kolisty o średnicy około 300 cm. na głębokości 100 cm 
od poziomu odkrycia w południowej części jamy, tuż 
przy jej granicy, znajdował się szkielet dziecka w wie-
ku ok. 12–15 lat (infans II – osobnik i; a. Szczepanek 
2012), ułożony w pozycji skurczonej na prawym boku, 
głową na e, twarzą na n (ryc. 4–6). kończyny górne 
pochowanego osobnika były zgięte w łokciach, a dło-
nie złożone w okolicy twarzy. prawa noga silnie zgięta 
w kolanie, lewa wyprostowana, skierowana na n. na 
miednicy znajdowała się płyta szlifierska. Szkielet zale-
gał w zbitej warstwie, koloru szaro-beżowego. na tym 
poziomie w centrum obiektu odkryto również poje-
dyncze kości zwierzęce, należące do bydła oraz co naj-
mniej dwóch psów (d. makowicz-poliszot 2012) i kil-
ka kości ludzkich. poniżej, na głębokości około 110 cm 
w  centralnej i  zachodniej części obiektu znaleziono 
dużą ilość kości zwierzęcych (ryc. 3, 4), drobne frag-
menty kości ludzkich (osobnik ii) oraz duży kamień 
ze śladami gładzenia na krawędziach. na głębokości 
120–130 cm (ryc. 7–11), w centralnej części obiektu, 
pod wspomnianym kamieniem, odkryto zalegające 

ryc. 2. dobkowice, pow. jarosław, stan. 39. lokalizacja obiektu 54 na fragmencie planu południowej części stanowiska: a – obiekt 54, 
b – obiekty kultury mierzanowickiej, c – obiekty o chronologii pradziejowej, d – obiekty o nieokreślonej chronologii.

Fig. 2. dobkowice, jarosław distr., site 39. location of feature 54 on the fragment of the plan of the southern part of the site: a – fea-
ture 54, b – mierzanowice culture features, c – features of prehistoric chronology, d – features of unknown chronology.
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ryc. 3. dobkowice, pow. jarosław, stan. 39. rzut oraz profil obiektu 54: a – zarys obiektu na poziomie wyróżnienia (b), b – rzut na 
poziomie e, c – rzut na poziomie h, d – rzut na poziomie m, e – rzut na poziomie o, f – rzut na poziomie p, g – zabytki ceramiczne, 

h – zabytki kamienne, i – kości, j – węgle drzewne.
Fig. 3. dobkowice, jarosław distr., site 39. horizontal and vertical section of feature 54: a – contour of the feature at the level of exca-
vation (b), b – horizontal section of level e, c – horizontal section of level h, d – horizontal section of level m, e – horizontal section 

of level o, f – horizontal section of level p, g – ceramic artefacts, h – stone artefacts, i – bones, j – charcoal.
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ryc. 4. dobkowice, pow. jarosław, stan. 39. obiekt 54, poziom m: a – kamienie, b – kości ludzkie osobnika ii lub iii, c – kości ludzkie 
osobnika i, d – kości bydła, e – kości psa w wieku adultus, f – kości psa w wieku subadultus.

Fig. 4. dobkowice, jarosław distr., site 39. Feature 54, level m: a – stones, b – bones of individual ii or iii, c – bones of individual i, 
d – cattle bones, e – dog bones at the age of adultus, f – dog bones at the age of subadultus.

bezpośrednio nad kamieniem żarnowym (ryc. 12: 7) 
zachowane we fragmentach naczynie gliniane (ryc. 13). 
na północny zachód od nich znaleziono liczne frag-
menty kości zwierzęcych oraz pojedyncze kości ludz-
kie, należące do osobnika ii i iii, a także znajdujące 
się nieco głębiej duże skupisko fragmentów ceramiki, 
z których zrekonstruowano górne partie dwóch naczyń 
(ryc. 14). ceramika, kości zwierzęce i ludzkie należące 
do osobników ii i iii zalegały w zbitej warstwie barwy 
szaro-beżowej. w obrębie zniszczonego garnka z listwą 
plastyczną (ryc. 14: 1) znajdowała się lewa kość ciemie-
niowa osobnika iii (infans I, 4–5 lat). dalsze drobne 
fragmenty sklepienia czaszki tego osobnika znajdowa-
ły się około 20 cm na południowy wschód, w pobliżu 
garnka z guzami pod wylewem. przy fragmencie ko-

ści ciemieniowej znajdowały się także kości skronio-
we osobnika iii oraz fragmenty żeber i kość łokciowa 
osobnika  ii. kość potyliczna i  czołowa osobnika  iii 
znajdowały się odpowiednio około 100 i  130 cm na 
południe od opisywanego skupiska, a prawą szczękę 
tego osobnika znaleziono 190 cm na wschód (ryc. 6). 
w zachodniej części jamy, w pobliżu przestrzeni zaj-
mowanej przez rozrzucone kości zwierzęce, znajdował 
się kolejny kamień z widocznymi śladami użytkowa-
nia. w północno-wschodniej części jamy odkryto dwa 
duże fragmenty naczyń, a na zachód od nich ząb bydlę-
cy (ryc. 6). ponadto w górnych warstwach wypełniska 
obiektu odkryto 48 fragmentów ceramiki oraz zabytki 
krzemienne i kamienne, w tym fragment obucha to-
porka kamiennego.
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ryc. 5. dobkowice, pow. jarosław, stan. 39. obiekt 54, część a, poziom m.
Fig. 5. dobkowice, jarosław distr., site 39. Feature 54, part a, level m.

Inwentarz:

1. 24 fragmenty cienkościennego naczynia, prawdo-
podobnie kubka lub dzbana, zdobionego na szyi 
ornamentem strefowym złożonym z podwójnych 
odcisków prawoskrętnego cienkiego sznura. w gór-
nej części wyodrębnionego brzuśca znajduje się 
pozioma listwa plastyczna, poniżej której wystę-
pują pionowe odciski podwójnego, cienkiego, pra-
woskrętnego sznura, tworzące rodzaj pętelki pod 
listwami. powierzchnia zewnętrzna zniszczona, 
szorstka, równa, barwy miejscami szarej, ceglastej 
oraz brązowej. przełom jednobarwny, warstwo-
wany, barwy szarej. w glinie widoczna domieszka 
ostrokrawędzistego tłucznia barwy białej. wymia-
ry: grubość ścianki 4–5 mm.

2. górna część garnka o krótkiej, lekko rozchylonej 
cylindrycznej szyi, przechodzącej w baniasty brzu-
siec (ryc. 14: 1). w górnej części brzuśca znajduje 
się nalepiona listwa plastyczna, składająca się z regu-
larnych okrągłych dołków i wąskiego łącznika mię-
dzy nimi. powierzchnia zewnętrzna naczynia gład-
ka, nierówna, barwy od jasno do ciemnobrązowej, 
wewnątrz powierzchnia nierówna, gładka, barwy od 

czarnej do brązowej. przełom warstwowany, barwy 
szarej. w glinie domieszka (dużo) tłucznia skalne-
go ostrokrawędzistego barwy czarnej i szarej oraz 
ziarna miki. wymiary: średnica wylewu – 17,5 cm, 
średnica największej wydętości brzuśca 34,4 cm.

3. górna część garnka o krótkiej, cylindrycznej szyi 
przechodzącej w baniasty brzusiec (ryc. 14: 2). pod 
wylewem znajdują się trzy płaskie, symetrycznie roz-
mieszczone guzy plastyczne (nr inw. 30, 37, 39/11). 
powierzchnia zewnętrzna naczynia gładka, nierów-
na, barwy ciemnobrązowej, rozjaśniającej się miej-
scami na szyi, wewnątrz powierzchnia nierówna, 
chropowata, barwy szarej i ciemnoszarej. przełom 
warstwowany, barwy szarej. w  glinie domieszka 
(dużo) tłucznia skalnego gruboziarnistego bar-
wy czerwonej i szarej oraz ziarna miki. wymiary: 
średnica wylewu – 13,6 cm, średnica największej 
wydętości brzuśca 31 cm.

4. Fragmenty kubka o cylindrycznej, lekko rozchy-
lonej szyi i wylewie z małym okapem (ryc. 12: 9). 
Szyja zdobiona czterema poziomymi pasmami po-
trójnego, cienkościennego, prawoskrętnego sznu-
ra. powierzchnia zewnętrzna naczynia gładka, nie-
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ryc. 6. dobkowice, pow. jarosław, stan. 39. obiekt 54, poziom p: a – kamienie, b – fragmenty naczyń, c – kości ludzkie osobnika ii, 
d – kości ludzkie osobnika iii, e – kości psa w wieku adultus, f – kości psa w wieku subadultus, g – kości bydła, h – kości kozy/owcy, 

i – nieokreślone kości zwierzęce.
Fig. 6. dobkowice, jarosław distr., site 39. Feature 54, level p: a – stones, b – fragments of vessels, c – bones of individual ii, d – bones 
of individual iii, e – dog bones at the age of adultus, f – dog bones at the age of subadultus, g – cattle bones, h – goat/sheep bones,  

i – undefined animal bones.
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równa, barwy jasno i ciemnobrązowej, wewnątrz 
powierzchnia nierówna, chropowata, barwy szarej 
i ciemnoszarej. przełom warstwowany, barwy sza-
rej. w glinie widoczna domieszka piasku, pojedyn-
cze ziarna ostrokrawędzistego tłucznia barwy bia-
łej i różowej oraz blaszki miki. wymiary: średnica 
wylewu – 10 cm.

5. dolna część kubka o zaokrąglonym brzuścu i pła-
skim dnie (ryc. 12: 4). w dolnej, zachowanej partii 
brzuśca widoczne zgrupowane po 4 pionowe odci-
ski podwójnego, cienkościennego, prawoskrętnego 
sznura. powierzchnia zewnętrzna naczynia gładka, 
nierówna, barwy jasno- i ciemnobrązowej, wewnątrz 
powierzchnia nierówna chropowata, barwy szarej 
i ciemnoszarej. przełom warstwowany, barwy szarej. 

w glinie domieszka tłucznia skalnego barwy białej 
i mlecznej oraz blaszki miki i pojedynczy czerwony 
szamot. wymiary: średnica dna 6,6 cm.

6. 12 niewielkich fragmentów naczyń o zniszczonych 
powierzchniach.

7. Fragment masywnego ucha z  dwoma głębokimi 
żłobkami (ryc. 12:  2). powierzchnia zewnętrzna 
zniszczona, szorstka, równa, barwy szarej, miejsca-
mi zachowała się pierwotna powierzchnia barwy 
jasnobrązowej. przełom jednobarwny, warstwo-
wany barwy szarej. w glinie widoczna domieszka 
ostrokrawędzistego tłucznia barwy białej. wymia-
ry: szerokość 32 mm, grubość 11 mm.

8. trapezowata płytka piaskowca drobnoziarnistego 
(ryc. 12: 8). wymiary: długość – 10,1 cm, najwięk-
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ryc. 7. dobkowice, pow. jarosław, stan. 39. obiekt 54, poziom m.
Fig. 7. dobkowice, jarosław distr., site 39. Feature 54, level m.

ryc. 8. dobkowice, pow. jarosław, stan. 39. obiekt 54, poziom o.
Fig. 8. dobkowice, jarosław distr., site 39. Feature 54, level o.
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ryc. 9. dobkowice, pow. jarosław, stan. 39. obiekt 54 w trakcie eksploracji (poziomy o i p).
Fig. 9. dobkowice, jarosław distr., site 39. Feature 54 during the exploration (levels o and p).

ryc. 10. dobkowice, pow. jarosław, stan. 39. Skupisko fragmentów naczyń i kości w obiekcie 54.
Fig. 10. dobkowice, jarosław distr., site 39. cluster of fragments of vessels and bones in the feature 54.
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sza szerokość – 10,5 cm, najmniejsza szerokość – 
6,5 cm, grubość – 2,1 cm.

9. trójkątna płyta szlifierska ze śladami użytkowania 
na całej powierzchni głównej, wykonana z drobno-
krystalicznej skały. wymiary: długość – 15,5 cm, 
największa szerokość – 11,8 cm, grubość – 9,5 cm.

10. kamień ze śladami gładzenia na krawędziach (ryc. 
12:  6). wymiary: długość – 18,6  cm, największa 
szerokość – 17,5 cm, grubość – 4,2 cm.

11. płyta szlifierska z piaskowca drobnokrystaliczne-
go z niewielkimi śladami użytkowania na stronie 
górnej (ryc. 12: 7). wymiary: długość – 39,9 cm, 
największa szerokość – 27,5 cm, grubość – 8,9 cm.

12. obuchowa część toporka kamiennego z amfiboli-
tu (ryc. 12: 3), obuch zaokrąglony, ścianki boczne 
symetrycznie zeszlifowane. wymiary: szerokość 
obucha – 4,3 cm, średnica otworu – 2,9 cm, gru-
bość – 4,9 cm.

13. zgrzebło z  odłupka z  krzemienia wołyńskiego 
(ryc. 12: 5) wymiary: długość – 6,64 cm, szerokość 
– 4,27 cm, grubość – 1,57 cm.

14. cztery okruchy krzemienne (1 – krzemień wołyń-
ski, 3 – nieoznaczone).

analiza kulturowo-chronologiczna

datowanie opisywanego obiektu nr 54 należy oprzeć 
na odkrytym w jego spągowej części materiale zabytko-
wym. ze znajdującego się tam skupiska ceramiki zre-
konstruowano 3 duże naczynia (ryc. 13, 14). garnek 
z plastycznymi guzami pod wylewem (ryc. 14: 2) i krót-
ką, słabo wyodrębnioną szyją nawiązuje do typu a wg 
klasyfikacji S. kadrowa, j. machnika (1997, ryc. 13), 
który można datować na wczesną fazę rozwoju kultu-
ry mierzanowickiej. zbliżone naczynia znane są z iwa-
nowic, stan. babia góra (S. kadrow 1991, tabl. Vii: d), 
iwanowic, stan. góra klin (a. i j. machnikowie, k. ka-
czanowski 1987), opatkowic, stan. 2 (j. górski 2001, 
tabl. ii: 9), a w strefie nadsańskiej z Sieteszy (p. madej 
2000, ryc. 2: 11). zachowany w górnej części smukły 
garnek z listwą plastyczną na przejściu szyi w brzusiec 
(ryc. 14:  1) jest charakterystyczny dla wczesnej fazy 
kultury mierzanowickiej i może być zaklasyfikowany 
do typu b (S. kadrow, j. machnik 1997). występująca 
na naczyniu listwa plastyczna nie posiada dokładnych 
analogii w obrębie kultury mierzanowickiej. zbliżone 
do niej są listwy na naczyniach datowanych na wczesny 

ryc. 11. dobkowice, pow. jarosław, stan. 39. Spągowa część profilu obiektu 54.
Fig. 11. dobkowice, jarosław distr., site 39. bottom part of the feature 54 profile.
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ryc. 12. dobkowice, pow. jarosław, stan. 39. zabytki z obiektu 54.
Fig. 12. dobkowice, jarosław distr., site 39. artefacts from feature 54.
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ryc. 13. dobkowice, pow. jarosław, stan. 39. naczynie kultury mierzanowickiej.
Fig. 13. dobkowice, jarosław distr., site. 39. the mierzanowice culture vessel.

okres epoki brązu, obecne na fragmentach naczyń fazy 
wczesnej i klasycznej z mierzanowic (b. balcer 1977, 
s. 68) oraz iwanowic, stan. babia góra (S. kadrow 1991, 
tabl. V: j). listwy plastyczne składające się z regular-
nych zagłębień spotykane są na naczyniach we wczesnej 
epoce brązu w kotlinie karpackiej zarówno w środo-
wisku grupy csepel kultury pucharów dzwonowatych 
(k. Schroeiber-kalicz 1984, tabl. XXXVii: 11), grupy 
makó-kosihy-Čaka (n.  kalicz 1984, tabl. XXii:  13, 
j. Stuchlikova, S. Stuchlik 1989, s. 189, ryc. 2 – 1, 2) 
jak i kultury nagyrév (k. Schroeiber-kalicz 1984, tabl. 
XliV: 8: 10). w obrębie starszej fazy tej ostatniej ana-
logiczna listwa do opisywanej z naczynia z dobkowic 
znajduje się na niewielkim dzbanku (k. Schroeiber-
-kalicz 1984, tabl. XliV: 2). trzecie, odkryte prawie 
w całości naczynie w jamie 54 na stan. 39 w dobkowi-
cach (ryc. 13) również reprezentuje wczesną stylistykę 
kultury mierzanowickiej. Średnica brzuśca naczynia 
jest większa niż jego rekonstruowana wysokość, a jego 
zaokrąglony załom przypada najprawdopodobniej na 
połowę jego wysokości. analogii do tego typu naczyń 

szukać można w materiałach z osady w opatkowicach 
(j. górski 2001, tabl. ii: 9, iii: 4), czy też w naczyniu 
z grobu 3 w miernowie (a. kempisty 1978). propor-
cjami nawiązuje do typu a2c naczyń wczesnomierza-
nowickich ze stanowiska babia góra w iwanowicach 
(S. kadrow 1991, tabl. XXViii: f). pomiędzy omawia-
nymi naczyniami znajdowały się fragmenty pochodzą-
ce najprawdopodobniej z dwóch kubków. Szyjka zdo-
biona ornamentem strefowym, złożonym z  czterech 
pasm potrójnych odcisków cienkiego, prawoskrętnego 
sznura (ryc. 12: 9), pochodzi z kubka nawiązującego do 
typu i (S. kadrow, j. machnik 1997). kubki zdobione 
potrójnymi odciskami sznura oraz z wyraźnie zazna-
czonym na wylewie okapem są charakterystyczne dla 
fazy protomierzanowickiej (S. kadrow, j. machnik 1997, 
s. 19–23). analogiczne formy można znaleźć w kietrzu, 
pow. głubczycki (S. łęczycki 1982, ryc. 2: 2), Średniej, 
kurhan 3/2, grób 2 (p. jarosz 2002, ryc. 10: 1), krako-
wie, stan. kopiec wandy, grób 11/63 i 13/63 (r. hachul-
ska-ledwos 1967, tabl. i: 3, 9) czy chłopic (j. machnik 
1961). drugi kubek (ryc. 12: 4) posiada zaokrąglony, 

0 5 cm
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ryc. 14. dobkowice, pow. jarosław, stan. 39. naczynia kultury mierzanowickiej.
Fig. 14. dobkowice, jarosław distr., site. 39. the mierzanowice culture vessels.
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zdobiony brzusiec i płaskie dno. ornament na brzuś-
cu złożony jest ze zgrupowanych po 4 pionowych od-
cisków podwójnego sznura. pionowe wątki zdobnicze 
pojawiają się na naczyniach tego typu od fazy wczesnej 
kultury mierzanowickiej (S. kadrow, j. machnik 1997, 
s. 31), są szeroko rozpowszechnione i w różnych kom-
binacjach występują zarówno na kubkach – żerniki 
górne, grób 52, 79 (a. kempisty 1978, ryc. 172, 186), 
jak i na amforach ze stan. góra klin w iwanowicach 
(a. i j. machnikowie, k. kaczanowski 1987). takie ele-
menty zdobnicze obecne są również np. na naczyniu 
z obiektu 1a/98 z Sieteszy (p. madej 1999, ryc. 6: n).

odkryte w obiekcie 54 płyty piaskowcowe nie stano-
wią wyznacznika chronologicznego. ich umieszczenie 
w obrębie jamy – w części przydennej, pod i nad naczy-
niem oraz na miednicy zmarłego dziecka (osobnik i) 
– wydaje się być celowe. tego typu zabytki na stano-
wiskach związanych z kulturą mierzanowicką znane są 
np. z jamy gospodarczej w pobiedniku wielkim, pow. 
krakowski (S. reyman 1934).

jak wspominano, chronologię obiektu wyznaczają 
znalezione w jego partii przydennej fragmenty dużych 
naczyń. mniejsze fragmenty ceramiki, w tym te należące 
do kubka zdobionego ornamentem sznurowym, mogły 

dostać się do jamy w trakcie procesów jej naturalnego 
zasypywania. w niecce stropowej obiektu odkryto frag-
menty naczynia, prawdopodobnie kubka, zdobionego 
na szyjce ornamentem strefowym złożonym z pozio-
mych odcisków podwójnego sznura, a na brzuścu lek-
ko zaznaczonymi, poziomymi listwami plastycznymi, 
poniżej których znajdują się pionowe odciski składa-
jące się z podwójnego sznura z charakterystyczną pę-
telką u góry. takie wątki zdobnicze, podobnie jak na 
omawianym powyżej naczyniu, wyznaczają fazy pro-
to- i wczesnomierzanowicką. w górnej części obiek-
tu znaleziono fragment obucha toporka kamiennego 
wykonanego z  amfibolitu, najprawdopodobniej pię-
ciobocznego (ryc. 12: 3). w kulturze mierzanowickiej 
zabytki tego typu spotykane są w głównie w zespołach 
datowanych na fazę protomierzanowicką (S. kadrow, 
j. machnik 1997, s. 25). zbliżony, pięcioboczny w za-
rysie okaz pochodzi z grobu z krakowa-nowej huty 
– kopiec wandy, stan. 53, grób 13 (r. hachulska-led-
wos 1967). toporki innego typu pochodzą np. z grobów 
w Starachowicach-wierzbniku (i. Sawicka 1922–1924, 
s. 296–302, ryc. 1–3) czy kołokolina, kurhan 3, grób 1 
(t. Sulimirski 1960, s. 141, plate 10: 3). w przydennej 
części jamy odkryto zgrzebło wykonane z krzemienia 

ryc. 15. dobkowice, pow. jarosław, stan. 37. profil jamy 13, w której odkryto zbiorowy pochówek.
Fig. 15. dobkowice, jarosław distr., site 39. profile of pit 13, where a mass burial was discovered.
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wołyńskiego (ryc. 14:  5). z  tego surowca wykonano 
większość narzędzi datowanych na fazę protomierza-
nowicką (j. budziszewski 1991). zarówno zabytki od-
kryte w przydennej części obiektu, jak i w jego stropie, 
pozwalają datować powstanie jamy na wczesną fazę 
kultury mierzanowickiej.

interpretacja

w  obrębie przedstawionej jamy można wydzie-
lić trzy poziomy zalegania materiałów zabytkowych. 
w partii spągowej obiektu, na jednym poziomie, znaj-
dowały się pozostałości co najmniej 3 dużych naczyń 
– baniastego naczynia (ryc. 13), garnka z  listwą pla-
styczną w górnej partii brzuśca (ryc. 14: 1) oraz garn-
ka z płaskimi występami tuż pod krawędzią wylewu 

(ryc. 14: 2). Fragmentom naczyń towarzyszyły zabytki 
kamienne w postaci płyty szlifierskiej oraz kamieni ze 
śladami użytkowania. pomiędzy ceramiką znajdowano 
kości ludzkie i zwierzęce, które nie tworzyły układów 
anatomicznych. w przypadku lewej kości ciemienio-
wej osobnika iii można przypuszczać, że pierwotnie 
znajdowała się w naczyniu (garnek z listwą). pozosta-
łe kości, zarówno ludzkie, jak i zwierzęce, były rozpro-
szone i przemieszane. przykładem znacznego rozrzutu 
fragmentów szkieletu jednego osobnika jest rozmiesz-
czenie kości czaszki osobnika iii (infans I – 4–5 lat). 
kość czołowa, ciemieniowa, fragmenty kości potylicz-
nej oraz szczęka tego dziecka znajdowały się w różnych 
częściach jamy. obserwowany rozrzut jest trudny do 
wyjaśnienia, choć wydaje się, że po zdeponowaniu na-
czyń oraz szkieletów, jama nie została zasypana przez 

ryc. 16. dobkowice, pow. jarosław, stan. 37. zbiorowy pochówek w jamie 13.
Fig. 16. dobkowice, jarosław distr., site 39. mass burial in the pit 13.
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pewien czas i dlatego co zabytki ulegały rozproszeniu. 
można przypuszczać, że było to wynikiem naturalnych 
procesów związanych z warunkami atmosferycznymi 
lub działalnością zwierząt. drugi poziom „użytkowy”, 
w młodszych warstwach zasypiskowych, około 40 cm 
powyżej, wyznaczają ułożone w  południowej części 
jamy szczątki dziecka w wieku infans II (12–15 lat), na 
którego miednicy znajdował się kamień piaskowcowy. 
Szkielet ułożony został tuż pod ścianą jamy, w pozy-
cji skurczonej na boku, czyli typowej dla pochówków. 
Szczątki te stosunkowo szybko uległy zasypaniu, ponie-
waż drobne elementu szkieletu nie zostały rozproszo-
ne. pozostałe, pojedyncze zabytki m.in. naczynia zdo-
bionego odciskami sznura, znajdowały się około 50 cm 
powyżej tego poziomu, w stropowej części obiektu.

na podstawie poczynionych obserwacji odkryty 
obiekt należy uznać za jamę osadową, w której zde-
ponowano naczynia, kości zwierzęce oraz umieszczo-
no szczątki 2 dzieci w wieku 1–1,5 roku oraz 4–5 lat. 
zakładając, że jama była przez pewien czas dostępna, 
nie można jednoznacznie stwierdzić czy szczątki dzie-
ci już zdekompletowane trafiły do obiektu, czy też de-
likatne ich kości uległy rozwleczeniu przez zwierzęta. 
w kolejnej, czytelnej fazie użytkowania, jama została 
wtórnie wykorzystana jako miejsce pochówku dziec-
ka w wieku ok. 12–15 lat, ale trudno ustalić, jaki czas 
dzieli oba zdarzenia. zalegające powyżej poziomu ze 
szkieletem warstwy, zawierające pojedyncze zabytki, 
odzwierciedlają proces naturalnego zasypywania obiek-
tu. podsumowując, w materiale zabytkowym odkrytym 
w obrębie jamy 54 na stanowisku 39 w dobkowicach 
obecne są elementy faz proto- i wczesnomierzanowic-
kiej i wydaje się, że z tym ostatnim etapem należy łą-
czyć omawiany zbiór.

zgrupowanie jam kultury mierzanowickiej, w skład 
którego wchodził obiekt 54, można traktować za ro-
dzaj zaplecza gospodarczego dla sąsiadującego z nimi 
budynku mieszkalnego, który mógł znajdować się na 
wschód od zbadanego skupienia obiektów zagłębio-
nych. zlokalizowano tam jamy posłupowe, mogące 
być w części reliktem konstrukcji naziemnej. podobne 
układy przestrzenne w obrębie osady kultury mierza-
nowickiej obserwowano w  targowisku, pow. wielic-
ki, gdzie jamy gospodarcze tworzyły pas o szerokości  
10–12 m, ciągnący się wzdłuż osi Se-nw (j. górski 
i in. 2006, s. 568, 569).

obecność w  jamie osadowej pojedynczych kości 
dzieci oraz kompletnego szkieletu o układzie typowym 
dla pochówków sugeruje możliwość potraktowania 

opisywanej jamy jako obiektu o szczególnym przezna-
czeniu. przydenną partię obiektu trudno określić jako 
klasyczny pochówek. wskazuje na to przemieszanie 
znalezionych tu niekompletnych szczątków ludzkich 
(osobnik ii i iii) oraz kości zwierzęcych pochodzących 
od co najmniej dwóch psów, bydła oraz kozy/owcy. 
odkryte w obiekcie kości zwierzęce nie mają charak-
teru pokonsumpcyjnego (d. makowicz-poliszot 2012), 
nie są to też kompletne szkielety. z tego względu dolną 
część obiektu można uznać za pozostałości obrzędów 
kultowych. pochówki ludzko-zwierzęce odnotowy-
wane są bowiem w kulturze mierzanowickiej (b. ko-
łodziej 2010[2011], s.  323). zwrócić tu należy uwa-
gę szczególnie na obiekt z mydłowa, pow. opatowski, 
gdzie obok szczątków ludzkich odkryto szczątki przy-
najmniej dwóch psów i dwóch owiec (b. bargieł 1991), 
czy pochówek człowieka z psem z iwanowic (S. kadrow, 
d. makowicz-poliszot 2000). jak wspomniano, złożony 
około 40 cm powyżej szkielet osobnika i nie ma ścisłe-
go związku ze znaleziskami z przydennej części jamy. 
wskazywać na to może charakter wypełniska obiektu, 
świadczący o powolnym zamywaniu i utworzeniu nie-
wielkiego stożka w centralnej części jamy, a następnie 
częściowe zarwanie lessowych ścianek obiektu, któ-
re utworzyły charakterystyczną obwódkę barwy żół-
to-brunatnej. na tej warstwie został dopiero złożony 
osobnik i. we wzmiankowanym obiekcie z mydłowa, 
szczątki ludzkie zostały również złożone około 20 cm 
powyżej szczątków zwierzęcych.

w kulturze mierzanowickiej zwraca uwagę niedo-
bór pochówków dzieci na cmentarzyskach (S. kadrow, 
a. i j. machnikowie 1992), a także znajdowanie ich nie-
kompletnych szczątków w obiektach osadowych i jest 
to zjawisko powtarzalne, np. na cmentarzysku w Szarbii 
(e. haduch 1997, s. 167). na tym stanowisku, na ogól-
ną liczbę 110 pochowanych osobników wyróżniono 
zaledwie 14 szczątków dzieci, z czego tylko w 7 przy-
padkach były one właściwymi pochówkami. pochówki 
dziecięce znajdowały się zarówno w typowych jamach 
grobowych jak i osadowych, gdzie ich układ sprawiał 
wrażenie, że kości zostały do nich wrzucone. w tym 
kontekście obecność szczątków dzieci w jamie osado-
wej z dobkowic można uznać za jeden ze sposobów 
traktowania przez ludność kultury mierzanowickiej 
zmarłych dzieci.

na marginesie prezentacji tego interesującego obiek-
tu warto podkreślić, iż badania na trasie budowanej 
autostrady a4 przyniosły zwłaszcza na terenie podgó-
rza rzeszowskiego liczne odkrycia materiałów kultu-
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ryc. 17. mirocin, pow. przeworsk, stan. 24. położenie szkieletu w jamie 16 (po prawej w profilu kości nóg).
Fig. 17. mirocin, przeworsk distr., site 24. arrangement of skeleton in pit 16 (on the right profile of leg bones).

ryc. 18. mirocin, pow. przeworsk, stan. 24. Szkielet w obiekcie 16.
Fig. 18. mirocin, przeworsk distr., site 24. Skeleton in the feature 16.



68

ry mierzanowickiej. znajdują się wśród nich również 
dalsze przykłady podobnego jak w obiekcie 54 na sta-
nowisku 39 w  dobkowicach traktowania zmarłych. 
na położonym w niewielkiej odległości stanowisku 37 
zbadano m.in. obiekt 13. na dnie typowej jamy osado-
wej odkryto 3 silnie skurczone szkielety (ryc. 15–16; 
j. okoński 2011a). kolejny szkielet wrzucony do jamy 
trapezowatej już w trakcie jej zasypywania ujawniono 
w obiekcie 16 na stanowisku 24 w mirocinie, gm. prze-
worsk (ryc. 17–18; m. mazurek 2011).

na koniec krótki komentarz do mapy na ryc. 1, wy-
kraczający pozornie poza prezentację obiektu 54 ze sta-
nowiska 39 w dobkowicach. na osiem zlokalizowanych 
na niej stanowisk, na których odkryto i wyeksploro-
wano w latach 2009–2011 liczne obiekty kultury mie-
rzanowickiej, żadne nie figuruje w zestawieniu źródeł 
w pracy m.S. przybyły i w. blajera (2008, s. 125–262), 
praktycznie sumującej stan wiedzy o osadnictwie epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza przed badaniami „auto-
stradowymi”. na czterech spośród tych stanowisk (bo-
ratyn 6, 17, dobkowice 32, zamiechów 18) w trakcie 
badań azp i weryfikacji tych materiałów nie wyróż-
niono materiałów kultury mierzanowickiej (j. ligoda, 
j. podgórska-czopek 2011), cztery pozostałe odkryto 
dopiero w trakcie nadzoru archeologicznego przy bu-
dowie autostrady. badania „autostradowe” pozwoliły 
poznać rzeczywisty obraz osadnictwa m.in. kultury 

mierzanowickiej, oczywiście tylko w  granicach linii 
rozgraniczenia inwestycji. weryfikacja różnych, wcze-
śniejszych działań poznawczych (kwerendy archiwalne, 
prospekcja azp, weryfikacja terenowa i zabytków, ba-
dania sondażowe), dokonana przez wykonanie sonda-
żu o szerokości około 60 m pokazuje dobitnie i po raz 
kolejny słabość konwencjonalnych metod w zakresie 
rozpoznania rzeczywistego zasobu źródeł archeolo-
gicznych. w zakresie problematyki osadnictwa kultury 
mierzanowickiej należy podkreślić, iż poza skupiskiem 
w rejonie dobkowic, w roku 2011 ujawniono i zbada-
no kolejne stanowiska w rejonie pogranicza podgórza 
rzeszowskiego i pradoliny podkarpackiej, na terenie 
miejscowości mirocin, pow. przeworski. na stanowi-
skach 24 (m. mazurek 2011), 25 (a. okoniewska 2011) 
i 27 (j. okoński 2011b) w mirocinie ujawniono na po-
wierzchni kilku hektarów liczne obiekty osadowe i se-
pulkralne, wiązane z kulturą ceramiki sznurowej (m.in. 
groby niszowe z bogatym wyposażeniem – j. machnik 
2011) i właśnie kulturą mierzanowicką. materiały wcze-
snych faz kultury mierzanowickiej ujawniono wcześniej 
na stanowisku 42 w rozbórzu, pow. przeworski, zlo-
kalizowanym już na terenie pradoliny podkarpackiej 
(m.in. grób z kamienną płytką łuczniczą i miedzianą 
bransoletą – j. machnik 2011, s. 71). te interesujące 
i ważne materiały są aktualnie opracowywane.
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remainS oF children in the mierzanowice culture Settlement pit 
From the Site 39 in dobkowice, jaroSław diStr.  

cult object or one oF Funerary practiceS?

during the rescue excavations connected with the 
planned construction of a4 motorway, at the site 39 
in dobkowice an interesting feature associated with 
the mierzanowice culture settlement was discovered 
(fig. 2). the pit found in a small, several dozen are set-
tlement measured 400×340 cm and had the depth of 
ca. 160 cm (fig. 3).

within the presented pit we are able to distinguish 
three levels of deposition of archaeological material. at 
one level, in the bottom part of the feature, there were 
the remains of at least three large vessels – globular vessel 
(fig. 13), a pot with a plastic skirting in the upper part 
of the belly (fig. 14: 1) and a pot with flat protrusions 
just below the edge of the rim (fig. 14: 2). Fragments of 
vessels were accompanied by stone artefacts – sanding 
plate and stones with traces of use. among the pottery 
we found human and animal bones, yet they did not 
form whole anatomical systems. 

in the case of the left parietal bone of individual iii 
it can be assumed that it was originally deposed in a 
vessel (pot with a slat). other bones, both human and 
animal were dispersed and mixed.

an example of a significant dispersion of fragments 
of one skeleton is the distribution of skull bones of the 
individual iii (infans I – 4–5 years). Frontal and parie-
tal bones, occipital bone fragments as well as jaw of the 
child were located in different parts of the pit. Such di-
stribution is difficult to explain but it seems that after 
the deposit of vessels and skeletons, the pit was not fil-
led up for some time, therefore the artefacts dispersed. 
it can be assumed that this was due to natural proces-
ses connected with weather conditions or animal acti-
vity. at the second level, in a subsequent layer of soil, 
ca. 40 cm above, the remains of a child of the age in-
fans II (12–15 years) with some sandstone on its pelvis 
were found. the skeleton was located in the southern 
part of the pit, right under the wall in a bent position 
on its side, which is typical for burials. these remains 
were filled up relatively quickly, since small elements 
of the skeleton were not dispersed. the other artefacts, 
especially a vessel with imprinted cord, were located ca. 
50 cm above this level, in the upper part of the feature.

on the grounds of conducted analysis, the feature 
should be defined as a settlement pit, were vessels, ani-
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mal bones and remains of three children at the age of 
1–1,5 and 4–5 were buried. assuming that the pit was 
open for some period of time it is not possible to de-
termine whether the remains of children were already 
incomplete in the moment of deposition or whether 
their fragile bones were dispersed by animals. in the 
next clear stage the pit was re-used as a burial place of 
a child aged ca. 12–15, but it is difficult to recognize 
how much time passed between the two events. Sub-
sequent layers, located above the layer with the skele-
ton, contain single artefacts and they reflect the natu-
ral process of filling the pit. Summing up, in the data 
discovered in the pit no. 54 at the site 39 in dobkowice 
there are present proto- and early mierzanowice cul-
ture elements. it seems that described collection sho-
uld be rather linked with the latter of the two phases. 

the cluster of the mierzanowice culture pits (to 
which belongs the feature 54) can be regarded as an uti-
lity place for the neighbouring dwelling places, which 
could be located east of the examined features. post-
holes which were discovered there may be partially the 
relics of the ground structure. Similar spatial arrange-
ment within the mierzanowice culture settlement was 
observed in targowisko, wieliczka distr., where utility 
pits formed a zone 10–12 m wide extending alongsi-
de the Se-nw axis (j. górski et al. 2006, p. 568, 569).

presence of mixed bones and one complete skele-
ton (arranged in a standard way) in a settlement pit, 
suggests that the pit may be regarded as a feature of a 
particular purpose. the bottom part of the feature can 
hardly be recognized as a typical burial. it is due to the 
mixture of incomplete human remains (individual ii 
and iii) and animal bones of at least two dogs, cattle 
and goat/sheep which were found there. the animal 
bones discovered do not have a post consumption cha-
racter (d. makowicz-poliszot, in this volume) nor are 
they complete skeletons. possibly the bottom part of 

the feature should be regarded as remains of cultic ri-
tes. human-animal burials are sometimes recorded in 
the mierzanowice culture (b. kołodziej, 2010 [2011], 
p. 323) – it is especially worth to mention the feature in 
mydłowo, opatów distr., where human remains were 
discovered adjacent to the remains of at least two dogs 
and two sheep (b. bargieł 1991), or burial of a man with 
a dog in iwanowice (S. kadrow, d. makowicz-poliszot 
2000). as it was mentioned, the skeleton of individual i 
is buried 40 cm above the bottom level of the pit and 
there is no close relation between the artefacts from 
these two levels. this may be indicated by the nature 
of the filling of the pit, which shows gradual washing 
away and presence of a small fan in a central part of 
the pit, then the partial collapse of the loess walls of the 
feature that formed a characteristic yellow-brown ring. 
the individual i was buried on top of that layer. in the 
aforementioned feature in mydłowo, human remains 
were also discovered ca. 20 cm above animal remains.

what is especially striking about the mierzanowi-
ce culture is the shortage of infant burials at cemete-
ries (S. kadrow, a. and j. machniks 1992), as well as 
discovering incomplete remains of children in the set-
tlement features. it is a recurrent phenomenon, e.g. at 
the cemetery in Szarbia (e. haduch 1997, p. 167). at 
this site, for 110  individuals buried altogether, only 
14 of them were children, of which only seven cases 
were proper burials, others were fragments of bone or 
teeth extracted from bone material belonging to other 
individuals. infant burials were common in both bu-
rial and settlement pits, where their arrangement im-
plied that the bones had been thrown to them. in this 
context, the presence of child remains in the settlement 
pit in dobkowice can be considered as one of the ways 
of treatment of dead children by the population of the 
mierzanowice culture.


