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WSTĘP

 W niniejszym artykule pragnę przedstawić problematykę genezy kultu-
ry mykeńskiej, oraz przydatności w rozważaniach nad nią modeli teoretycznych, 
wywodzących się wprost z nauk społecznych. Posłużę się przede wszystkim teorią  
analizy systemów-światów (w ang. world-systems analysis, WSA), która wywo-
dzi się z koncepcji, przedstawionej po raz pierwszy przez I. Wallersteina w 1974. 
Moim zdaniem stosowanie tego rodzaju modeli w archeologii jest szczególnie waż-
ne z dwóch powodów: pozwala w nowy sposób spojrzeć na znane już dane, oraz 
prowokuje do naukowej dyskusji, co częstokroć przynosi nie tylko odpowiedzi 
na dawniej sformułowane pytania, ale pozwala na postawienie zupełnie nowych. 
Same rozważania nad genezą kultury mykeńskiej bardzo wcześnie podzieliły grono 
specjalistów na zwolenników dwóch, przeciwstawnych hipotez. Jeden obóz opo-
wiada się za teorią o allochtonicznym pochodzeniu nosicieli kultury mykeńskiej, 
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drugi – skupia się na podkreślaniu kulturowej ciągłości na obszarze Grecji konty-
nentalnej. W niniejszym artykule przedstawię w sposób skrótowy punkty sporne, 
których interpretacja, co jakiś czas rozpala na nowo naukową debatę wokół genezy 
kultury mykeńskiej. Problemem tym szerzej zajmowałam się w niepublikowanej 
pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Lasak (Szczu-
rek 2014). Chronologicznie koncentruję się przede wszystkim na okresach od MH 
III do LH IIB, co odpowiada latom kalendarzowym od 1750/1720 do 1445/1415 
p.n.e., a więc pierwszej fazie rozwoju kultury mykeńskiej, nazywanej też okresem 
wczesnomykeńskim. Jeśli chodzi o geograficzny zasięg, to ograniczyłam się do 
analizy danych dostępnych dla trzech krain geograficznych Grecji kontynentalnej: 
Lakonii, Mesenii i Argolidy. Taki wybór podyktowany był nie tylko stopniem prze-
badania tych terenów (a tym samym wystarczającą ilością materiału do analizy), 
ale również faktem, że w literaturze fachowej obszar ten uznawany jest za geogra-
ficzne centrum kultury mykeńskiej (Feuer 2011, 523, Fig. 3).     

MATERIAŁY I METODY

 Sposób sformułowania tematu niniejszego artykułu sprawia, że prowadzo-
ne tu rozważania mają charakter czysto teoretyczny. Jednocześnie jednak, oparte 
są one na znacznej bazie źródłowej, będącej wynikiem prowadzenia na szeroką 
skalę prospekcji terenowej na interesującym mnie obszarze. Jej wyniki publikowa-
ne były przez różne zespoły badawcze, najczęściej w formie obszernych raportów,        
z rozbudowanymi katalogami odkrytych stanowisk archeologicznych. 
 Krótkiego omówienia wymaga sama metoda i założenia badawcze przy-
jęte przez prowadzących prospekcje terenową badaczy. W tabeli 1 przedstawiłam 
podstawowe informacje na temat projektów, których wyniki stanowiły bazę źró-
dłową dla tej pracy. Metodologia przyjęta przez poszczególne zespoły badawcze 
była zbliżona, dlatego zbiorczo przedstawię najważniejsze założenia wspólne dla 
wszystkich projektów. Przede wszystkim w wyborze terenu objętego prospekcją 
kierowano się nie tylko efektami wcześniej prowadzonych badań wykopalisko-
wych, ale również rzeźbą terenu. Chodziło o to, aby badany obszar obejmował 
jak największą różnorodność środowisk i przez to mógł dostarczyć szereg danych          
o różnych rodzajach stanowisk archeologicznych. Podstawowym celem było uzy-
skanie informacji na temat zmian w sieci osadniczej na przestrzeni dziejów na 
danym obszarze. Prace terenowe polegały na dokonywaniu przejść (ang. field wal-
king), przez zespoły, składające się najczęściej z grupy studentów archeologii, pod 
przewodnictwem danego kierownika badań. Posuwano się w tyralierze, a odstępy 
pomiędzy uczestnikami wahały się od 5 do 20 m, w zależności od dostępności 
terenu i widoczności. O obecności stanowiska archeologicznego w danym miej-
scu świadczyło natężenie występowania ceramiki, tj. liczba fragmentów na 1 m2 
oraz ich „zgodność”, tzn. im więcej różnych form ceramicznych z określonejfazy 
chronologicznej, tym większa szansa na istnienie. Z wpływem procesów postde-
pozycyjnych (takich jak erozja), poradzono sobie w ten sposób, że do zespołów 
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badawczych, oprócz archeologów, zaproszono również specjalistów z innych dzie-
dzin, którzy wykonali m. in. analizy fizyko-chemiczne gleby, badania palinolo-
giczne oraz paleobotaniczne. Efekty badań powierzchniowych weryfikowane były 
również przez zastosowanie metod nieinwazyjnych, takich jak pomiary magne-
tyczne  i elektrooporowości. Późniejsza analiza zebranego materiału ceramicznego 
pozwoliła na uzyskanie danych na temat chronologii i zasięgu wytyczonych stano-
wisk, a także ich ewentualnej hierarchizacji. Opublikowane w raportach informa-
cje (tab. 1), posłużyły mi jako materiał do analizy.
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Cambridge/
Bradford 
Boeotian 

Expedition

1979-1982 21 81 3,9 5-10 9 8-17

Bintliff, 
Sondgrass 

1985, 
123-161

Laconia Survey 
(LS) 1983-1989 70 ok. 461 6,6 ok. 45 ok. 15 ok. 20

Cavanagh 
et al. 1996; 
Cavanagh 
et al. 2002

Pylos Regional 
Archaeological 
Project (PRAP)

1992-1994 12 18 1,5 1 (?)  
2-4 6

Davies 
et al. 1997, 

391-494

 Oprócz stanowisk odkrytych w wyniku badań powierzchniowych prze-
prowadzonych na obszarze Peloponezu, pod uwagę wzięłam również 62 stanowi-
ska sepulkralne z terenu południowej i zachodniej części Peloponezu, datowane 
na okres MH i wczesnomykeński, przebadane metodą wykopaliskową. Ich szcze-
gółową analizę (pod względem konstrukcji, zawartości i rytuału) przeprowadził 
wcześniej M. J. Boyd (2002).  
 Tak znaczna baza źródłowa sprawia, że zaobserwowane trendy obarczone 
są mniejszym błędem statystycznym, i dlatego materiał ten pozwala na wykorzy-
stanie go w rozważaniach nad hipotezą związaną z genezą kultury mykeńskiej.    

Tab. 1. Wykaz najważniejszych projektów badawczych przeprowadzonych na interesującym 
mnie obszarze (wg Rutter 1993, 748, tab. 1).
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REZULTATY

 Wspomniane we wstępie kontrowersje, jakie wzbudza dyskusja na temat 
genezy kultury mykeńskiej, związane są m. in. z „ubogością” materiału, jaki wydo-
byty został z warstw datowanych na okresy MH I-II (2050/2000 do 1750/1720 BC), 
zwłaszcza w porównaniu z bogactwem znanym z grobów datowanych na okres 
grobów szybowych. Ta „ubogość” sprawia wrażenie, jakby kultura mykeńska poja-
wiła się „znikąd” i od razu w rozwiniętej formie.
 Do rozważań szczególnie istotny jest okres środkowohelladzki (MH I-III), 
kiedy to społeczności Grecji kontynentalnej sąsiadowały z prężnie rozwijającymi 
się ośrodkami, takimi jak: Kreta okresu środkowominojskiego, Cyklady, a także 
Anatolia, przy czym wpływy z tego ostatniego ośrodka widoczne są w inwenta-
rzach ceramicznych (Buck 1966, 193-201). Analizy petrograficzne ceramiki od-
krytej na stanowisku Lerna wskazują na jeszcze jeden kierunek, który mógł sta-
nowić inspirację dla ludności Peloponezu. Inwentarze z Lerny zawierają znaczną 
liczbę naczyń, które dzięki badaniom C. Zerner udało się zidentyfikować jako po-
chodzące  z wyspy Egina, położonej w Zatoce Sarońskiej (Rutter 1993, 775-776). 
Wydaje się, że w okresie MBA na obszarze Peloponezu dominowała społeczność 
egińska, której znaczenie poświadcza również wyjątkowość osady Kolonna, znaj-
dującej się w północno-zachodniej części wyspy. Osada ta, która swymi początka-
mi sięgała okresu EH III, została otoczona systemem murów obronnych, których 
wielkość nasuwa skojarzenia z murami Troi (Rutter 1993, 776). Bogactwo Eginy 
i samej Kolonny najprawdopodobniej wiązało się z pośredniczeniem w regional-
nym handlu przez jej mieszkańców. Zdają się to potwierdzać nieliczne przedsta-
wienia figuralne na naczyniach, służących za pojemniki. Wśród tych wyobrażeń 
widać postacie ludzkie uzbrojone we włócznie, stojące na tzw. długich łodziach. 
Mogły to być statki kupców, którymi przewożono towary i surowce, ale okazjonal-
nie służyły zapewne również jako łodzie bojowe (Rutter 1993, 778-780, Fig. 13 i 14). 
Stanowiska rozwijające się równolegle z Kolonną, na obszarze lądu greckiego, nie 
mogły się z nią równać pod względem bogactwa i kontaktów. Zarówno z Lerny, 
jak i z Asine znane są liczne importy, dowodzące zaangażowania ich mieszkańców 
w wymianę dóbr jaka się wtedy dokonywała, jednak w samym Asine nie odkryto 
budowli, które mogłyby zostać określone jako publiczne. Jednocześnie oba wspo-
mniane wyżej nadmorskie stanowiska stały na znacznie wyższym poziomie, niż 
niewielka wioska Tsoungiza leżąca dalej od morza, którą zamieszkiwała nieliczna 
społeczność (Szczurek 2012). Wynika z tego, że na obszarze Grecji kontynentalnej 
w okresie MH istniała co najmniej trzystopniowa hierarchia osadnicza, przy czym 
stanowiska w rodzaju Lerny i Asine stanowiły znaczną większość, podczas gdy 
wioski w typie Tsoungizy były raczej nieliczne (Rutter 1993, 781). Główna różnica 
między okresem MH I i MH II a okresem grobów szybowych polega na niewiel-
kiej ilości metali jakie znajdowane były na osadach i w grobach. Ten aspekt oraz 
fakt, że wśród zabytków znajdowanych w grobach z okresu grobów szybowych 
dominowało uzbrojenie, prawie niespotykane w starszych inwentarzach, skłoniło 
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część badaczy do snucia hipotez na temat pojawienia się obcej etnicznie grupy. Jej 
przedstawiciele mieli w krótkim czasie (okres grobów szybowych trwał około 
150 lat) podporządkować sobie lokalną ludność i stać się elitą, która spoczęła póź-
niej w okręgach grobowych A i B w Mykenach. Dodatkowym argumentem zwo-
lenników teorii o allochtonicznym pochodzeniu nosicieli kultury mykeńskiej jest 
hiatus osadniczy, trwający od EH III do MH III, zaobserwowany w trakcie badań 
na niektórych stanowiskach na obszarze Peloponezu. Nowsze badania wskazują 
jednak, że wspomniany hiatus nie miał jednolitego charakteru i tym samym nie 
stanowił jednolitego horyzontu, nigdy też nie objął większości stanowisk. Wydaje 
się natomiast, że zaobserwowane przerwy i zmiany w zasiedleniu w okresie MH, 
nie były ani częstsze, ani większe od tych znanych z okresu EH, czy okresu LH 
(Rutter 1993, 781-782). 
 Z najwcześniejszym okresem rozwoju kultury mykeńskiej wiąże się pro-
blem nierównomiernego odzwierciedlenia w badaniach wykopaliskowych dwóch 
najważniejszych stref życia członków tej społeczności – znana jest stosunkowo 
duża liczba stanowisk sepulkralnych, znacznie mniej jest osad. Z tego względu 
kwestie związane z rodzajami stosowanych grobów oraz sposobem traktowania 
zwłok zmarłych są znacznie lepiej poznane. Zgadzam się z opinią części badaczy, 
że wśród różnorodnych form pochówków znanych z kultury mykeńskiej, można 
zauważyć pewną ciągłość (Boyd 2002). Przede wszystkim tzw. proste groby wy-
stępowały na długo przed pojawieniem się kultury mykeńskiej, a później przez 
cały okres jej trwania były dominującą formą pochówków. Brak wyposażenia, lub 
jego ubogość, utrudniają ich precyzyjne datowanie, nie zmienia to jednak faktu, 
że dominowały na interesującym mnie obszarze, w wyznaczonym czasie. Tumulu-
sy, czyli ziemne lub kamienno-ziemne kopce, które również znane były tuż przed 
wykształceniem się kultury mykeńskiej, kryły w sobie zarówno tzw. proste groby 
i pochówki pitosowe, jak i w późniejszej fazie niewielkie tolosy. Świadczy to o za-
korzenieniu w tradycji, a zatem o adaptacji nowych wzorców na własne potrze-
by. Moim zdaniem elita mykeńska, która spoczęła później w bardziej okazałych 
formach grobowców (grobach szybowych, tolosach i grobach komorowych), nie 
reprezentowała obcej ludności, a jej pojawienie się nie było nagłe, wręcz przeciw-
nie. Jak zauważył M. J. Boyd już pochówki pitosowe mogą świadczyć o różnicują-
cym się statusie poszczególnych zmarłych. Z badań etnologów przeprowadzonych 
wśród garncarzy w Mesenii na początku XX w. wynika, że wykonanie pitosa było 
procesem wymagającym umiejętności i czasu. Wylepienie naczynia, wysuszenie 
go, wypalenie i na końcu ostudzenie zabierało współczesnym garncarzom mini-
mum 45 dni. Do tego konieczna była umiejętność konstrukcji pieca o odpowied-
niej wielkości, w którym naczynia mogły być wypalone (Boyd 2002, 70-71). 
 W przypadku obrządku pogrzebowego kultury mykeńskiej najwięcej kon-
trowersji budzą jednak dwie inne formy grobowców: tolosy i groby komorowe. 
Zwolennicy teorii allochtonicznej jako ich źródło w obu przypadkach wskazują 
Kretę. Groby tolosowe na lądzie greckim pojawiły się po raz pierwszy w okresie 
MH III na obszarze Mesenii, na większą skalę rozprzestrzeniły się jednak dopiero 
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w okresie LH IIA, przyjmując też wtedy swe najbardziej okazałe formy. Na obsza-
rze Krety funkcjonowały jednak znacznie wcześniej, szczyt popularności osiągając 
w okresie EM III, później z rzadka pojawiały się jeszcze w okresie MM I. Chro-
nologicznie jednak okres MM I jest odpowiednikiem okresu MH I lub wczesnego 
MH II na lądzie. Oznacza to, że tylko w przypadku tych późniejszych tolosów 
nie było problemu luki chronologicznej. W tym czasie jednak na obszarze całej 
Krety pozostało w użyciu już tylko kilka grobowców i nie stanowiły one głów-
nego trendu w sposobach grzebania (Boyd 2002, 55). Okres EM III, kiedy tolosy 
funkcjonowały na Krecie jako jedna z głównych form pochówku, datowany jest 
na ok. 2300/2150-2160/2025 p.n.e., podczas gdy okres MH III przypada na lata 
1750/1720-1680 p.n.e. Przeciwnicy tezy o zewnętrznym impulsie podkreślają, że 
ta luka czasowa nie pozwala na mówienie o jakimkolwiek zapożyczeniu (Boyd 
2002, 55). Kolejne różnice kryją się w formie, gdyż minojskie tolosy bardzo rzad-
ko zaopatrywane były w tzw. pozorne sklepienia, będące jedną z charakterystycz-
nych cech tolosów znanych z lądu. Z drugiej strony, koncepcja podkreślająca ze-
wnętrzne wpływy lepiej tłumaczy pojawienie się wśród najstarszych meseńskich 
budowli średniej wielkości tolosu w Korifásio. Jednak biorąc pod uwagę tylko jego 
formę – został zbudowany pod powierzchnią gruntu (choć nie można wykluczyć, 
że pierwotnie mógł być zaznaczony także nasypem ziemnym) – trudno dopatrzyć 
się podobieństw do nielicznych, kreteńskich obiektów z tego okresu. Sytuacja jest 
jeszcze bardziej skomplikowana w kwestii grobów komorowych. Na interesują-
cym mnie obszarze najstarsze groby komorowe pojawiły się również w Mesenii, 
na stanowisku w Kíthira. Jest ono datowane na najstarszą fazę okresu MM II, na-
tomiast „bezpieczne” daty wiążą się z okresem MM III-LM IA (Boyd 2002, 59). 
Na obszarze Argolidy ten typ grobowca pojawił się dopiero w okresie LH, i wiązał 
się ze wzrostem znaczenia grobowców jako wyznaczników prestiżu (Fitzsimons 
2011, 93). W przypadku stanowiska Kíthira wyznaczony zakres chronologiczny 
odnosi się do kultury minojskiej, dlatego że wewnątrz grobowców znaleziono za-
bytki kreteńskie, które stylistyką nawiązywały bezpośrednio do pałacu w Knossos 
(Boyd 2002, 59). Na wyspie groby komorowe były wykorzystywane od okresu MM 
II-III do okresu LMIIIC, a więc funkcjonowały znacznie dłużej niż ich odpowied-
niki na lądzie greckim (Boyd 2002, 59). Dodatkowo groby komorowe ze stanowi-
ska Kíthira swą formą nawiązywały bezpośrednio do rozwiązań znanych z okolic 
Knossos, jest to istotne, biorąc pod uwagę znaczną różnorodność konstrukcji gro-
bów komorowych w ogóle. Najstarsze obiekty znane z Knossos zawierały kilka 
komór grobowych, do których wiodły osobne tunele (cecha znana także ze stano-
wiska Kíthira). Innym przykładem unikatowego, technicznego rozwiązania było 
wykorzystanie naturalnej jaskini jako komory grobowej (Boyd 2002, 60). Z tych 
powodów stanowisko Kíthira uważane jest za minojską kolonię na lądzie grec-
kim. W świetle przedstawionych dowodów wydaje się, że w przypadku grobów 
komorowych twierdzenie o minojskich wpływach, czy inspiracji, można uznać za 
zasadne (Boyd 2002, 60). Oczywiście sama idea grobowców komorowych na ob-
szarze Grecji kontynentalnej bardzo szybko nabrała cech, które podyktowane były 
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miejscową tradycją (trójdzielna konstrukcja: wejście, korytarz, komora grobowa), 
stąd większość późniejszych grobów komorowych nawiązywała do mykeńskich 
tolosów. 
 Interesujące są zmiany w sieci osadniczej na omawianych obszarach, za-
rejestrowane przez ekipy badawcze, wykonujące prospekcję terenową. Pod uwagę 
wezmę kluczowy dla badania genezy kultury mykeńskiej czas od okresu MH I do 
okresu LH IIA. 
 Na obszarze Mesenii zaobserwowano, poza nielicznymi wyjątkami, zasad-
niczą ciągłość osadnictwa od okresu EH do początku okresów MH (Davis et al. 
1997, 419). Jednak najważniejszym okresem w rozwoju społeczności zamieszkują-
cej ten obszar był przełom okresów MH III/LH I, kiedy zaobserwowano początek 
różnicowania się sieci osadniczej (Davis et al. 1997, 419). Między okresami MH III 
a LH II pojawiły się na tym obszarze nowe stanowiska osadnicze, takie jak: Gar-
galiani Megas Kambos, Vromoneri Pigadia, Koryfasio Portes, Ambelofyto. Znane 
wcześniej nadbrzeżne stanowisko Romanou, zostało w tym czasie ponownie zasie-
dlone. Jednocześnie wszystkie znane z tego obszaru osady (poza Ayia Sotria), które 
funkcjonowały w okresie MH, dalej były wykorzystywane (Davis et al. 1997, 419). 
W tym czasie w okolicy, w której później powstał tzw. pałac Nestora w Pylos, po-
wstały tolosy, m. in. Koryfasio, Kato Englianós oraz Voïdhokiliá. Jednak początek 
koncentracji władzy, która w okresie maksymalnego rozwoju kultury mykeńskiej 
związana była z pałacem, przypadł dopiero na okres LH IIIA. Archeolodzy zaan-
gażowani w badania terenowe w ramach PRAP uznali, że tę koncentrację władzy 
odzwierciedlała stopniowa rezygnacja z okazałych pochówków w formie tolosów 
i egzotycznych darów grobowych, na rzecz tworzenia centralnej administracji,             
w której pałac zajmował się redystrybucją dóbr. Również więź między członka-
mi grupy opierałaby się na nieco innych relacjach, takich jak uczty wyprawiane 
przez zwierzchników zarządzających pałacami (Davis et al. 1997, 421). W okresie 
LH IIIB władza tzw. pałacu Nestora w Pylos rozciągała się już na obszarze ok. 
2000 km2, jak sugerują to badacze związani z PRAP (Davis et al. 1997, 422). Warto 
zauważyć, że opisana zmiana łączyła się przede wszystkim ze sposobem w jaki 
elity podkreślały swoją pozycję. W kwestii sieci osadniczej, poza wykształceniem 
się nowej struktury jaką był pałac, stanowiska zasiedlone w okresie MH III-LH 
II funkcjonowały bez zakłóceń do okresu LH IIIB i dalej (Davis et al. 1997, 422). 
Ważne jednak, że zaobserwowano hierarchizację osadnictwa w regionie. Najwięk-
szym stanowiskiem był pałac w Pylos (powierzchnia 18 ha), ale w jego sąsiedztwie 
znajdowały się również inne stanowiska znacznej wielkości, takie jak Beylerbey       
i Ordines. Wokół nich rozmieszczone były kolejne, mniejsze osady. Ich wzajemne 
relacje nie są jeszcze dokładnie poznane, ale wydaje się, że mamy tu do czynienia 
z istnieniem osad o charakterze centralnym i lokowanych wokół nich mniejszych 
wsi (Davis et al. 1997, 422-423). 
 Kolejnym wziętym pod uwagę w tej pracy regionem jest Lakonia, gdzie 
archeologom zaangażowanym w badania powierzchniowe prowadzone w ramach 
Laconia Survey nie udało się znaleźć ceramiki datowanej na okres EH III (Cava-
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nagh et al. 2002, 136). Odkryto natomiast naczynia zaliczające się stylistycznie 
zarówno do okresu EH II, jak i MH II, co mogłoby sugerować: hiatus osadniczy        
w Lakonii w okresie EH III i na początku okresu MH lub znaczny spadek ilości 
stanowisk w okresie EH III, co mogło by przekładać się na trudności w zlokali-
zowaniu zabytków z tego okresu. Z dziesięciu stanowisk, na których znaleziono 
ceramikę datowaną na okres MH, tylko na trzech znaleziono również ceramikę 
z okresu EH II (Cavanagh et al. 2002, 136). Z kolei większość osad zamieszki-
wanych w okresie MH, funkcjonowała dalej w okresie LH (Cavanagh et al. 2002, 
137). Dotyczy to takich stanowisk jak zgrupowanie Q360, stanowisko M322, sku-
pisko osadnicze na które składały się stanowiska N413, R457 i R429 (nazewnictwo 
przyjęte za: Cavanagh et al. 1996; Cavanagh et al. 2002). W porównaniu z okresem 
EH II, w okresie MH na obszarze Lakonii sieć osadnicza była znacznie mniej gę-
sta, a większość ze stanowisk na terenie objętym prospekcją przez zespół Laconia 
Survey znajdowała się w jego południowej części. Jednak nawet ta południowa 
część przebadanego obszaru różniła się znacznie pod względem obserwowanych 
wzorców osadniczych w okresach EH II i MH. W okresie EH II osadnictwo kon-
centrowało się tutaj na tzw. neogenicznym plateau i w dolinie rzeki Chrysapha, 
brak jednak dowodów na tak intensywne wykorzystywanie tych obszarów w okre-
sie MH (Cavanagh et al. 2002, 137). Jednym z powodów takiego zjawiska mogło 
być wyjałowienie gleb na tych obszarach przez ludność, która gospodarowała 
tam w okresie EH II (Cavanagh et al. 2002, 137-138). W okresie MH najważniej-
szym stanowiskiem w Lakonii był Menelaion, należący do zgrupowania Q360. 
Na tym obszarze w okresie środkowohelladzkim doszło do koncentracji osadnic-
twa i początku kształtowania się skupiska osadniczego, które nabrało szczególnego 
znaczenia w okresie mykeńskim (Cavanagh et al. 2002, 138). Warto zauważyć, że 
Menelaion i nieco mniejsze stanowiska M322 i M349 znajdowały się na wynie-
sieniach ponad doliną Eurotasu, przy czym Menelaion był dodatkowo chronio-
ny przez strome stoki grzbietu doliny ciągnącego się wzdłuż rzeki (Cavanagh et 
al. 2002, 139). Zespół Laconia Survey stwierdził, że dla okresu MH na badanym 
przez nich obszarze można wyróżnić przynajmniej dwustopniową hierarchię po-
śród stanowisk. Stanowiska takie jak N413 oraz R291 i R292 to osady o wielkości 
od 0,25 ha do 0,5 ha (Cavanagh et al. 2002, 139). Były to raczej niewielkie wioski, 
składające się najprawdopodobniej z kilku zagród, i w przeciwieństwie do wyżej 
wymienionych, nie miały one charakteru obronnego. Należy zauważyć, że osady 
składające się na zgrupowanie Q360 (m.in. Menelaion) oprócz tego, że uloko-
wane zostały wzdłuż doliny Eurotasu zajmowały również miejsca o walorach 
obronnych. Musiało to być związane ze sprawowaniem przez nie kontroli nad 
omawianym obszarem i biegnącymi tędy szlakami komunikacyjnymi. Mniejsze 
wioski powstały na terenach nadających się pod uprawę lub hodowlę, co praw-
dopodobnie związane było bezpośrednio z odgrywaną przez nie rolą  w eko-
nomii regionu (Cavanagh et al. 2002, 140). Wydaje się, że wśród czynników 
jakie decydowały o preferowaniu konkretnych miejsc pod zasiedlenie na obszarze 
Lakonii, ważne były kwestie takie jak: walory obronne, nadająca się pod uprawy 
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gleba oraz dostęp do cieków wodnych, które w licznych miejscach przecinały ten 
obszar ułatwiając hodowlę zwierząt (Cavanagh et al. 2002, 140). Większość znale-
zisk ceramicznych, to fragmenty naczyń zasobowych, głównie pitosów, co wska-
zuje, że osady te nie miały charakteru wyspecjalizowanych ośrodków związanych 
np. z obróbką metalu (Cavanagh et al. 2002, 140). Generalnie obraz osadnictwa na 
obszarze przebadanym przez Laconia Survey można określić, jako zdominowany 
przez niewielkie osady, ze stopniowo wyrastającym centrum jakim w okresie my-
keńskim był Menelaion. W okresie MH brak na tym terenie okazałych grobowców, 
znanych w tym czasie z terenu Argolidy i Mesenii (Cavanagh et al. 2002, 141-142). 
Stanowiska, która można identyfikować z osadnictwem mykeńskim na terenie ob-
jętym prospekcją oznaczone zostały jako: H45, M349, N413, Q360 (zgrupowanie), 
R292, R424, S434, S478, U490 oraz U514 (Cavanagh et al. 2002, 142-143). Jednak 
tylko w przypadku zgrupowania Q360 badacze nie mieli wątpliwości co do ciągło-
ści osadnictwa na tym stanowisku od okresu MH do LH IIIB-C. Najprawdopo-
dobniej opuszczone zostały stanowiska N413, M322 i R457, gdyż nie dostarczyły 
one żadnej ceramiki, która mogłaby być datowana na okres LH III (Cavanagh et al. 
2002, 143). Po okresie LH IIIC na obszarze Lakonii miał miejsce hiatus osadniczy, 
który na badanym przez zespół Laconia Survey terytorium trwał do około 700 r. 
p.n.e. (Cavanagh et al. 2002, 144). Ogólny trend widoczny w osadnictwie okresu 
wczesnomykeńskiego związany był z mniejszą popularnością lokalizacji osad w miej-
scach z natury obronnych. Ponad połowa stanowisk w tym regionie była nadal 
zasiedlona w okresie LH III. Były to głównie niewielkie osady, bądź pojedyncze za-
grody. Jak piszą prowadzący badania – obecność kultury mykeńskiej na obszarze 
Lakonii nie była szczególnie silnie zaznaczona (Cavanagh et al. 2002, 144). Gene-
ralnie jednak, zaobserwowano znaczne różnice nawet pomiędzy poszczególnymi 
częściami Lakonii, gdzie występowały dość licznie cmentarzyska w formie grobów 
tolosowych i komorowych, założone w okresie LH, np. Vafió, Pellána, czy w Agios 
Vasileios (Cavanagh et al. 2002, 145). Wpisują się one w obserwowany w tym 
okresie trend związany z wykształcaniem się elit, które swoją pozycję podkre-
ślały okazałymi formami pochówku. Również obecność importów z Krety (m.in. 
w samym Menelaionie) podkreśla związki Lakonii z resztą Peloponezu i centralną 
Grecją oraz udział w ponadlokalnej wymianie (m. in. charakterystyczny kamień 
wydobywany w kopalniach lakońskich już w okresie mykeńskim, znany jako lapis 
Lacedaemonius) (Cavanagh et al. 2002, 146-147).                                 

ANALIZA DANYCH ARCHEOLOGICZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU 
METODY WSA

 Z przedstawionych wyżej informacji wynika, że niektóre cechy kultury 
mykeńskiej we wczesnym okresie jej rozwoju łatwiej daje się wytłumaczyć wpływa-
mi z sąsiednich obszarów, podczas gdy inne mają zdecydowanie lokalny charakter. 
 W swoich rozważaniach nad genezą kultury mykeńskiej posłużę się jed-
ną z teorii socjologicznych, tzw. world-systems analysis (WSA). Koncepcja ta 
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wywodzi się z innej, przedstawionej po raz pierwszy w 1974 r. przez I. Waller-
steina. Głównym założeniem teoretycznym zaprezentowanym przez autora w tej 
pracy było przekonanie o istnieniu nowoczesnego systemu-świata, składającego 
się z centrów i peryferii, a także stref pomiędzy nimi, określanych często mianem 
subperyferii. I. Wallerstein doszukiwał się początku systemu-świata w XVI w., 
a jego badania koncentrowały się nad problemem genezy kapitalistycznej gospo-
darki, kolonializmu i powstania tzw. geokultury (Wallerstein 2007, 41 i n.; Chase-
-Dunn, Hall, Kardulias 2011, 236-238). Sam autor tej koncepcji nie widział możli-
wości stosowania jej do analizy materiału archeologicznego, jednak od momentu 
jej powstania wielu badaczy pracowało nad dostosowaniem jej do potrzeb analiz 
społeczności prahistorycznych i historycznych, a także tzw. tradycyjnych (etapy 
tej dyskusji zostały zrekapitulowane w Chase-Dunn, Hall 1993). Efektem tej pracy 
jest znaczne poszerzenie samej terminologii związanej z tą koncepcją i powstanie 
WSA. W świetle tej teorii systemy-światy istniały od dawna (niektórzy badacze 
sugerują nawet daty 12 000-10 000 p.n.e., patrz: Hall, Kardulias 2006, 2), zmienia-
jąc z czasem swoje granice i centra, co wynikało ze stałych interakcji, jakie zacho-
dziły pomiędzy poszczególnymi grupami ludzkimi, które reprezentowały różne 
typy gospodarki. Chodzi tu o ogólnie definiowaną gospodarkę, która obejmuje 
„[…] zjawiska, przedmioty i procesy, które bezpośrednio wiążą się z wytwarza-
niem (zdobywaniem), podziałem, a w pewnym stopniu także z konsumpcją dóbr 
materialnych stanowiących podstawę zaspokojenia potrzeb biologicznych czło-
wieka. Potrzeby, którym służy gospodarka mają charakter elementarny. […]” (cyt. 
za: Nowicka 2006, 305). W ujęciu systemów-światów nie chodzi jednak o dosłowne 
utożsamianie terminu świat z całym globem. Termin ten odnosi się do jednostek 
kulturowo-ekonomicznych, które wchodzą ze sobą w interakcje (Chase-Dunn, Hall, 
Kardulias 2011, 236). To właśnie istnienie tych kontaktów i założenie, że społeczno-
ści żyjące w danym miejscu i czasie nie funkcjonują w próżni, są jednymi z podsta-
wowych dla WSA (Chase-Dunn, Hall, Kardulias 2011, 240). Istotne jest również 
twierdzenie, że trendy obserwowane w społeczeństwach mają charakter cykliczny 
(Chase-Dunn, Hall, Kardulias 2011, 240). Generalnie relacje między centrum a pe-
ryferiami w obrębie danego systemu mogą zachodzić na dwa sposoby. W pierwszym 
mamy do czynienia ze społeczeństwami o różnej gospodarce, które wymieniają się 
pomiędzy sobą różnymi dobrami, ale centrum nie dominuje bezpośrednio nad 
peryferiami. W drugim, centrum ma silną pozycję i podporządkowuje sobie pery-
feria, tworząc hierarchiczną strukturę wzajemnych zależności (Chase-Dunn, Hall, 
Kardulias 2011, 242). Istotną nowością w stosunku do teorii I. Wallersteina jest 
obserwacja, że w warunkach gospodarek przedkapitalistycznych peryferia odgry-
wają aktywną rolę, a ludność je zamieszkująca w pewnym sensie wybiera z kultury 
centrum tylko atrakcyjne dla niej elementy kulturowe (może chodzić o symbolikę, 
zachowanie, rytuał), którym często nadaje w swoim środowisku nowe znaczenie 
(Chase-Dunn, Hall, Kardulias 2011, 241-243). W teorii systemu światowego (sy-
temu-świata), która powstała na bazie analizy stosunków kolonialnych, peryferia-
-kolonie były nadmiernie eksploatowane przez państwa kapitalistyczne, co dopro-
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wadziło do wykształcenia się tzw. osiowego podziału pracy (Wallerstein 2007, 47 
i n.). Jednak dla wcześniejszych okresów historii i prahistorii ta zależność nie była 
tak jednoznaczna, wręcz przeciwnie peryferia odgrywały aktywną rolę i często były 
motorem zmiany kulturowej, z czasem stając się nowym centrum (Chase-Dunn, 
Hall, Kardulias 2011, 243). Granice pomiędzy poszczególnymi jednostkami w tym 
ujęciu były nieostre, a ich przebieg związany był z tzw. siecią wymiany. Teoria ta 
zakłada cztery rodzaje wymiany, jakie mogły zachodzić pomiędzy centrum a pery-
feriami: wymiana większości towarów (np. pożywienia, trunków, ceramiki, drew-
na, skór, zbóż itp.), polityczne i militarne interakcje, wymiana na poziomie dóbr 
luksusowych i/lub prestiżowych (np. biżuteria, rzadki surowiec, naczynie specjal-
nego kształtu/przeznaczenia), wymiana informacji (np. związanych z konkretną 
technologią) (Chase-Dunn, Hall, Kardulias 2011, 242). Oczywiście przedstawione 
tu informacje na temat WSA z konieczności zostały przeze ograniczone i uprosz-
czone, jednak już te podstawowe założenia pozwalają na nieco inne spojrzenie na 
problem genezy kultury mykeńskiej. 
 W II tys. p.n.e. rejon wschodniej części basenu Morza Śródziemnego 
rozwijał się bardzo prężnie. W dolinie Nilu istniało potężne państwo faraonów 
– Egipt w okresie Średniego Państwa, tzw. II okresu przejściowego oraz Nowego 
Państwa (Śliwa red. 2005, 264 i n.; Jaczynowska red. 2010, 90 i n). We wschodniej 
części Bliskiego Wschodu w dorzeczach  Tygrysu i Eufratu – rozwijało się pań-
stwo babilońskie pod rządami Kasytów (ok. 1600/1500-1100 p.n.e.), a w północnej 
Mezopotamii istniały tzw. państwa huryckie (ok. 1600-1250 p.n.e.) (Śliwa red. 
2005, 274-285; Jaczynowska red. 2010, 47-57). W Anatolii rozwijało się Państwo 
Hetyckie, które w trakcie swojego istnienia wchodziło w bezpośrednie kontakty 
z Ahhijawą, przez niektórych uważaną za „państwo” mykeńskie (Jaczynowska red. 
2010, 118-127). Te organizmy określane są najczęściej mianem „państw”, a wyróż-
niały się one własną administracją i pismem. W najbliższym sąsiedztwie Grecji 
kontynentalnej, na Krecie, rozwijała się kultura minojska okresu starszych pałaców, 
a po zniszczeniach związanych z trzęsieniem ziemi, w okresie młodszych pałaców 
(Krawczuk red. 2005, 12-18). 
 Na tle tego skomplikowanego obrazu kulturowego daje się zauważyć kilka 
istotnych punktów. Po pierwsze, tereny Grecji kontynentalnej znajdowały się w po-
łowie drogi pomiędzy rozwiniętymi cywilizacjami Bliskiego Wschodu a kulturami 
środkowej i północnej Europy. Sąsiadowały one z obszarem Kotliny Karpackiej, 
gdzie około roku 1900 p.n.e., powstały centra metalurgiczne (Kristiansen 1998). 
Według koncepcji K. Kristiansena w okresie od II do I tys. p.n.e. w regionie śród-
ziemnomorskim wykształcił się system-świat. Jego centralnym punktem mieli być 
właśnie nosiciele kultury mykeńskiej, którzy byli pośrednikami w wymianie po-
między wschodnią częścią Morza Śródziemnego a Europą Środkową. W początko-
wym okresie dobra przepływające pomiędzy tymi regionami miały charakter luk-
susowy i obejmowały cynę, bursztyn i złoto, dopiero w późniejszej fazie wymiana 
objęła także dobra codziennego użytku oraz miedź. W wymianie tej kluczową rolę 
odgrywały elity (Chale-Dunn, Hall, Kardulias 2010, 247). Inni badacze zwrócili 
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również uwagę na istotną rolę w tym systemie innych pośredników, głównie spo-
łeczności zamieszkującej wyspy wschodniej części Morza Śródziemnego, ze szcze-
gólną rolą Cypru i Krety (Chale-Dunn, Hall, Kardulias 2010, 247-248). 
 Przedstawiona powyżej hipoteza odnosi się do długiego okresu trwania, 
liczącego około 1000 do 1500 lat, może być jednak pomocna w rozważaniach nad 
genezą kultury mykeńskiej. Pozwala wyobrazić sobie sytuację, kiedy doszło do po-
wstania elity mykeńskiej, która zdominowała centralną i środkową część Grecji, 
tworząc w późniejszej  fazie swojego rozwoju „pierwszą cywilizację na lądzie euro-
pejskim” (Czebreszuk 2011, 57). 
 W genezie tej kultury zaskakujące są dwie rzeczy: niespotykane bogactwo 
elity mykeńskiej okresu grobów szybowych oraz szybkie rozprzestrzenienie się 
charakterystycznego pakietu kulturowego, które przejawiało się w preferowaniu 
tych samych form pochówków i zbliżonych zestawów artefaktów umieszczanych 
w grobach. 
 Jasno należy stwierdzić, że w momencie formowania się kultury mykeń-
skiej najbliższym centrum kulturowym, którego wpływy promieniowały na obszar 
lądu greckiego, była Kreta. Wpływ ten nie był jednak tak silny, jak mogłoby się 
wydawać, i wiązał się raczej z mobilnością grup ludzkich. Dowodem na to jest 
brak w okresie MH I i MH II na lądzie wielkich, wielofazowych stanowisk, któ-
re mogłyby służyć jako ośrodki, wokół których skupiała się ludność. Obraz jaki 
rysuje się w wyniku badań powierzchniowych prowadzonych w ostatnim czasie 
sugeruje, że większość osad, które funkcjonowały w tym okresie, to niewielkie 
wioski. Formy ich gospodarki da się określić tylko dla tych stanowisk, które zosta-
ły przebadane metodą wykopaliskową, wiadomo jednak, że podstawą było nieza-
awansowane technologicznie rolnictwo. W tym kontekście nietrudno wyobrazić 
sobie znaczną ruchliwość społeczności zamieszkujących ląd grecki, które były za-
leżne od otaczającego je środowiska. Właśnie ta mobilność jest bardzo ważna dla 
wytworzenia się jednolitego obrazu kulturowego. Na obszarze Mesenii, w okresie 
poprzedzającym pojawienie się kultury mykeńskiej (rozumianej jako jednostki ty-
pologicznej) prawdopodobnie funkcjonowali wędrowni specjaliści wytwarzający 
pitosy, co związane było z koniecznością posiadania konkretnej wiedzy z zakresu 
technologii produkcji. W przypadku prostych grobów te same formy znane są na 
całym obszarze Grecji kontynentalnej, a większość z tych cmentarzysk powstawała 
w kontekstach, które można wiązać z przodkami. Przejawiało się to między inny-
mi rozmieszczeniem prostych grobów na obrzeżach osad lub w tej części osady, 
która aktualnie nie była zamieszkała. Zmarli nie byli więc całkowicie wykluczani 
ze społeczności żywych. Widać z tego, że ludność kultury środkowohelladzkiej już 
wtedy wytworzyła pewną formę wspólnoty kulturowej. W kolejnym etapie rozwo-
ju pojawiły się Mykeny, gdzie zmarłym składano w grobach przedmioty o wartości 
wcześniej w tym regionie niespotykanej (co ciekawe miejsca pochówków odda-
lone były od osad). W grobach szybowych ważną grupą artefaktów były imita-
cje naczyń minojskich oraz importy z Krety. Zjawisko to najczęściej tłumaczy się 
chęcią podkreślenia swoich związków z sąsiednią kulturą. Był to moment, w któ-
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rym kultura minojska osiągnęła szczyt swego rozwoju, a jej wpływy sięgnęły nie 
tylko Grecji mykeńskiej, ale także Wysp Cykladzkich i Dodekanezu oraz wybrzeży 
Anatolii. Na koniec późnej epoki brązu w Egei przypadło zniszczenie młodszych 
pałaców na Krecie i szybki wzrost znaczenia kultury mykeńskiej w regionie. Jest 
to przykład przesunięcia się środka ciężkości z obszaru minojskiego na mykeński 
i zyskanie przez Mykeny statusu nowego centrum. To co określamy mianem kul-
tury mykeńskiej, było tak naprawdę związane z elitą społeczności funkcjonującej 
w tym czasie na obszarze Argolidy i Półwyspu Peloponeskiego. Elita ta wyrosła 
najprawdopodobniej na skutek kontaktów z Kreteńczykami, a źródłem jej bogac-
twa było uczestnictwo w wymianie. Obserwując związki Mykeńczyków z Północą 
Europy oraz z Egiptem, oraz te same związki pomiędzy Minojczykami a Północą 
i Południem, daje się zauważyć pewną istotną różnicę. Przejawia się ona w ilo-
ści zabytków z tych dwóch krańców osi, dzielącej ówczesny świat. Z Krety znana 
jest znaczna liczba importów egipskich, podczas gdy z lądu greckiego znanych jest 
ich niewiele. Głównymi wyznacznikami tych kontaktów są bursztyn i ametyst. 
Pierwszy z nich związany jest z Północą i występuje na terenie Grecji (najczęściej 
w postaci paciorków) w znacznych ilościach, zaś prawie wcale nie ma go na Krecie. 
Ametyst z kolei wydobywany był w Egipcie i stamtąd rozprzestrzeniał się w obsza-
rze Morza Śródziemnego. Na Krecie wystąpił on w znacznych ilościach, natomiast 
w mniejszej liczbie znany jest z lądu greckiego (w tym przypadku również chodzi 
o paciorki) (Czebreszuk 2011, 106-108). Zjawisko to tłumaczono w różny sposób, 
między innymi różnicami w guście, ale można też potraktować je jako dowód, że 
prosperity elit mykeńskich mogła być związana właśnie z tym otwarciem się na 
Północ (Czebreszuk 2011, 107). Upadek młodszych pałaców na Krecie sprawił, że 
jedyną społecznością w regionie, zdolną podtrzymać kontakty między Północą 
a Południem, byli właśnie Mykeńczycy. 
 Jak jednak doszło do rozprzestrzenienia się zjawisk znanych z obszaru 
Argolidy, Mesenii i Lakonii na inne tereny Grecji kontynentalnej? Wydaje się, że 
szczególne znaczenie miały, preferowane przez elity, ryty pogrzebowe związane 
z tolosami i grobami komorowymi. Niezależnie od stopnia inspiracji płynących                
z Krety istotne jest, że konstruowanie nawet prostszych form tych grobowców wy-
magało jednak posiadania specjalistycznej wiedzy. Jednocześnie ich charakter, tj. 
fakt, że były to typy grobowców przeznaczonych na pochówek wielu osób oraz ich 
monumentalna forma, pozwalały na budowanie wokół nich tożsamości lokalnych 
grup. Można wyobrazić sobie, że w trakcie wyłaniania się elity, po obszarze Gre-
cji kontynentalnej wędrowali specjaliści, którzy wznosili te pierwsze konstrukcje, 
szkoląc być może lokalnych budowniczych. Dodatkowo, wymiana dóbr presti-
żowych i wspomnianych surowców zmuszała część ludności do większej ruchli-
wości w celu wymienienia posiadanych materiałów na inne dobra. W ten sposób 
wspólna baza kulturowa, wykształcona jeszcze w okresie środkowohelladzkim, 
rozszerzyła swój zasięg na cały obszar Grecji kontynentalnej. Wbrew pierwszemu 
wrażeniu jakie mogą stworzyć źródła archeologiczne, powstanie kultury mykeń-
skiej nie było więc aktem gwałtownym, a miało raczej charakter stopniowy. Po-
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twierdza to istnienie różnic regionalnych, m.in. w stylach ceramicznych, które 
większemu ujednoliceniu uległy dopiero wraz z powstaniem cytadel i pałaców 
mykeńskich w późniejszym okresie. Owa regionalność mogła być także pośrednią 
przyczyną wykształcenia się sytemu politycznego określanego mianem chiefdom, 
tj. lokalnych ośrodków władzy, których wzajemne powiązania pozostają niezupeł-
nie jasne. Sama wystawność grobów elit również może potwierdzać tą koncepcję.                      
W tym sensie bogate groby – i złożona w nich broń – nie były wyznacznikiem 
elity- wojowników, którzy podporządkowali sobie lokalną ludność. Był to raczej 
środek na stworzenie własnej tożsamości i podkreślenie swojego statusu przez 
aspirujących do pozycji elity ludzi, funkcjonujących w obrębie już istniejących 
społeczności lokalnych. Elity te związane były z wymianą dóbr luksusowych i wo-
kół niej budowały swoją pozycję i tożsamość. Jej wyznacznikiem w materiale ar-
cheologicznym są monumentalne formy grobowców i ich wyposażenie. Dopiero na 
dalszym etapie rozwoju kultury mykeńskiej środek ciężkości przesunął się w stronę 
centrów administracyjnych, wokół których zaczęły koncertować się lokalne spo-
łeczności. 
 Przedstawiona powyżej hipoteza badawcza jest próbą interpretacji mate-
riałów archeologicznych w kontekście działań „prawdziwych” ludzi. Celem było 
przedstawienie społeczności zamieszkującej interesujący mnie obszar oraz proce-
sów w niej zachodzących. Chodziło o uchwycenie ludzkich zachowań w tych po-
czątkowych stadiach rozwoju, przy czym próbowałam określić związek pomiędzy 
archeologiczną kulturą mykeńską, a ludźmi ją tworzącymi, którzy spoczęli swego 
czasu w tak różnych formach grobowców.  

DYSKUSJA

 W swoich rozważaniach nad genezą kultury mykeńskiej posłużyłam 
się modelem WSA. Główne jego założenia, dotyczące funkcjonowania centrów                  
i peryferii są jednak na tyle ogólne, że można zastosować je do różnych okresów                  
w dziejach ludzkości. Sam model do tej pory stosowany był przeważnie w badaniu 
zjawisk długofalowych o znacznej głębi chronologicznej. Może być także przydat-
nym narzędziem analitycznym w próbie wyjaśnienia interesującej nas kwestii. 
 Prezentowany model pozwala na wytłumaczenie wyników badań archeolo-
gicznych i prospekcji terenowych. Obserwowane na niektórych stanowiskach z tere-
nu Peloponezu hiatusy osadnicze nie miały jednolitego charakteru i zdają się raczej 
świadczyć o dużej mobilności grup zamieszkujących ten obszar, niż o zewnętrznej 
migracji. Jak do tej pory teoria o zewnętrznej migracji, czy zbrojnym podboju tych 
obszarów przez wojowników mykeńskich nie znalazła satysfakcjonującego po-
twierdzenia w materiale archeologicznym i należy raczej do minionego etapu 
w rozwoju archeologii jako dyscypliny. Natomiast uświadomienie sobie istnie-
nia szeregu centrów i peryferii, między którymi zachodził nieustanny przepływ 
informacji, wzorców kulturowych i ludzi, pozwala lepiej wyjaśnić niektóre zja-
wiska. W tym kontekście zmiany w sieci osadniczej, pustoszenie niektórych 
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terytoriów i ich ponowne zasiedlanie byłyby odzwierciedleniem tych właśnie 
kontaktów oraz modelu gospodarki. Warto zauważyć, że charakter osadnictwa 
nie zmienił się zasadniczo do momentu powstania silnych ośrodków w formie pa-
łaców i cytadel, i przez cały początkowy okres formowania się kultury mykeńskiej, 
cechował się dużą niestabilnością. Uświadomienie sobie tej fluktuacji i mobilno-
ści poszczególnych grup, przy uwzględnieniu pewnych postulatów, wynikających      
z prezentowanego modelu WSA, pozwala na wytłumaczenie całej gamy zjawisk. 
Różnice w preferowanych formach pochówków między obszarem Argolidy (groby 
szybowe) a Mesenią (tolosy) w okresie grobów szybowych,  w tym kontekście tłu-
maczone są różnymi wpływami (kolejno: z Eginy i Krety), a nie obecnością obcej 
etnicznie ludności. Model ten kładzie nacisk właśnie na wzajemne relacje pomię-
dzy poszczególnymi grupami ludzkimi, których istnienie nie zawsze jasno wynika 
z naukowego dyskursu. Pozwala na uwzględnienie tych kontaktów, jednocześnie 
nie sięgając po wysłużone wytłumaczenie, jakim jest migracja na wielką skalę. 
Wręcz przeciwnie, podkreśla niezależność peryferii i świadomy wybór jakiego 
dokonać musieli ludzie, tworzący później mykeńską elitę, którzy w przededniu 
powstania kultury mykeńskiej (w sensie archeologicznym), musieli brać udział 
w zachodzącej wymianie (co potwierdzają inwentarze znane z ich grobów). To 
właśnie zdolność do zaadaptowania wybranych wzorców znanych z Krety, pozwo-
liła elicie mykeńskiej objąć centralną pozycję w tej części basenu Morza Śródziem-
nego po upadku pałaców na Krecie.

UWAGI KOŃCOWE

 Dokonana teoretyczna analiza efektów badań wykopaliskowych i pro-
spekcji terenowej, której podstawą było wykorzystanie modelu WSA, ma charakter 
wstępnej interpretacji. Niewątpliwie prowadzenie dalszych badań może zasadni-
czo zmienić przedstawiony tutaj obraz, w efekcie dezaktualizując zaproponowaną 
hipotezę. Uważam jednak, że próby zastosowania różnego rodzaju modeli teore-
tycznych, mają tę zaletę, że pozwalają na bieżącą analizę otrzymywanych wyników 
badań. Ich bezpośrednim skutkiem jest natomiast pobudzenie naukowej dyskusji, 
co w praktyce zawsze prowadzi do rozwoju danej dyscypliny.  
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