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NIETYPOWY CZWOROKĄTNY OBIEKT ROWKOWY 
Z CMENTARZYSKA W DOMASŁAWIU, STAN. 36. 

ANALIZA METROLOGICZNA OBIEKTU

Abstract: The aim of the study is to analyze the cultural and chronological attribution of the grave 
located into rectangular ditch feature from Domasław 36 district Wroclaw. The formal comparison 
with other such constructions from the La Tène and Roman Period was conducted. Metrologycal 
analysis was made also. It showed that for during construction rectangular ditch was used repeat-
able unit of length – 0,3575 m. It was pointed out that the analogical similar measure was used in 
the architecture of the Przeworsk culture’s and Elbian circle’s population. Based on these data, it 
was found that this rectangular ditch feature is dated to the early Roman Period.
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Podczas nadzoru archeologicznego, prowadzonego w 2009 r. na Autostradowej Ob-
wodnicy Wrocławia, odkryto nieznane wcześniej cmentarzysko ludności kultury prze-
worskiej, które otrzymało nr 36 w obrębie miejscowości Domasław (AZP 82‒27/147). 
Miejsce odkrycia znajdowało około 800 m na południe – południowy zachód od wspo-
mnianej wsi i administracyjnie należy do gminy Kobierzyce w powiecie wrocławskim 
(ryc. 1). Prace badawcze na cmentarzysku prowadzone były od czerwca do sierpnia 
2009 r. przez Zespół Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 
Oddział we Wrocławiu (L. Kamyszek, L. Żygadło). Przebadano łącznie obszar około 
20 arów i wyeksplorowano 133 nieruchome obiekty archeologiczne, w przeważającej 
części o charakterze sepulkralnym. Z ogólnej liczby 119 obiektów, które można łączyć 
z cmentarzyskiem, 114 to prawdopodobnie pochówki, 5 pozostałych to związane 
z nimi obiekty rowkowe. Na podstawie pozyskanych zabytków, okres, w którym 
grzebano zmarłych na domasławskiej nekropoli, można zamknąć pomiędzy fazami 
B2–C1 okresu rzymskiego.
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Nekropola w Domasławiu odznacza się wieloma cechami, których nie stwierdzono 
do tej pory na innych cmentarzyskach bystrzycko-oławskiego rejonu osadniczego. 
Ewenementem jest obecność tzw. obiektów rowkowych, kojarzonych dotychczas 
ze wschodnią ekumeną przeworską. Jest to najdalej wysunięty na zachód obiekt tego 
typu odkryty w Polsce. Kolejne dwa czworokątne założenia rowkowe zostały odkryte 
na leżącym nieopodal stanowisku Domasław 10/11/12. Wspomniane obiekty wystąpiły 
na peryferiach cmentarzyska ludności kultury łużyckiej, na którym zadokumento-
wano również dwa (?) pochówki szkieletowe ludności kultury lateńskiej oraz relikty 
osad ludności kultury przeworskiej (Żygadło et al. 2012).

Na stanowisku 36 w Domasławiu odsłonięto obiekt (nr 82) w postaci zakreślają-
cego czworokąt rowka, o długości boków 660 × 460 cm i szerokości rowu do 80 cm, 
zorientowany dłuższym bokiem, z niewielkim odchyleniem, po linii północ-południe. 
Trzy ściany wyznaczały prostokąt otwarty od południa (ryc. 2, 3). Od tej strony całość 
założenia rowkowego „zamykały” dwie jamy (nr 130 i 137). Równolegle do wschodniego 
i zachodniego boku, w odległości około 60 cm, biegły dwa kolejne rowy (nr 83 i 136; ryc. 
4a, b). Wewnątrz przestrzeni wydzielonej przez rowy i jamy znajdował się pochówek 
ciałopalny (nr 119/132; ryc. 4c, d), który nawet jak na realia nekropoli domasławskiej 
należy uznać za ubogo wyposażony. W wypełnisku, oprócz resztek ciałopalenia, 
znaleziono 28 mało charakterystycznych fragmentów ceramiki. Obiekt może być 

Ryc. 1. Domasław, stan. 36. Lokalizacja stanowiska na mapie w ska1i 1:10 000. Opr. L. Kamyszek, 
L. Żygadło
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datowany dosyć szeroko, na fazy B2–C1 okresu wpływów rzymskich, czyli tak jak 
przebadana część cmentarzyska. Widoczna jest więc w tym przypadku wyraźna 
niesymetryczność pomiędzy skalą założenia rowkowego (większe zaangażowanie sił 
i środków) a samym wyposażeniem zmarłej osoby, którą pochowano w jego obrębie. 
W południowej części zachodniego rowu znajdowało się niewielkie skupisko kości 
bez śladów ciałopalenia. Związek dwóch dalszych rowów (nr 135 i 134), odkrytych 
częściowo w obrębie wykopu z opisywanym założeniem, pozostaje pod znakiem za-
pytania. Prawdopodobnie wyznaczają one początek podobnego obiektu. Na podstawie 
analizy rozmieszczenia pochówków w obrębie wykopu można stwierdzić, że założenie 
rowkowe nie znajdowało się na peryferiach cmentarzyska i prawdopodobnie pod 
względem lokalizacji zajmowało szczególną pozycję. Na podkreślenie zasługuje brak 
wewnątrz przestrzeni ograniczonej rowkami innych pochówków.

Obiekt rowkowy z Domasławia różni się od innych tego typu założeń odkrywa-
nych na stanowiskach kultury przeworskiej. Elementem wyróżniającym jest brak 

Ryc. 2 Domasław stan. 36. Obiekt rowkowy. 
Oprac. L. Kamyszek, L. Żygadło
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Ryc. 3. Domasław stan. 36. Obiekt rowkowy: a – rzut poziomy, b – przekrój pionowy. Fot. L. Żygadło

Ryc. 4. Domasław 36. Przekroje obiektów 119, 130, 132, 137. Fot. L. Kamyszek, L. Żygadło
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jednego z boków oraz obecność krótszych rowów flankujących dłuższe boki. Bardzo 
interesująca jest lokalizacja dwóch jam (nr 130, 137). Wyróżniały się one większymi 
rozmiarami i głębokością oraz prawie pionowymi ścianami w przekroju. Ich związek 
z obiektem rowkowym oraz odmienność konstrukcyjna pozwalają z dużym prawdo-
podobieństwem łączyć je ze sferą obrzędową, funeralną. Zespół obiektów związanych 
z założeniem czworokątnym (grób ciałopalny wewnątrz, skupisko kości bez śladów 
ciałopalenia i wspomniane większe jamy) jest zróżnicowany. Być może jego funkcji nie 
należy ograniczać do konstrukcji grobowej, ale potraktować jako założenie związane 
z szerszym spektrum praktyk obrzędowych o charakterze funeralnym.

Analiza metrologiczna obiektu z Domasławia miała na celu rozpoznanie stosowa-
nej jednostki miary oraz sposobów jego rozplanowania. Ponadto określona jednostka 
długości może wskazywać na przynależność kulturową i chronologiczną. Prace roz-
poczęto od porównania z wynikami badań metrologicznych reliktów budownictwa 
z osady w Polwicy oraz analogicznych budowli z okresu wczesnorzymskiego z terenu 
Moraw. W ich trakcie w środowisku kultury przeworskiej na Śląsku i społeczności 
kręgu nadłabskiego na Morawach stwierdzono stosowanie powtarzalnej jednostki 
miary, która wynosiła 0,715 m (Gralak 2009, 92–95, ryc. 15–17, 2014). Dlatego też ana-
lizę obiektu z Domasławia rozpoczęto od nałożenia jego zarysu na siatkę o wielkości 
kratki 0,715 m. Stwierdzono, że wymiary tego założenia wynoszą 6,5 × 9,5 jednostki 
(ryc. 5a). Najprawdopodobniej więc jako miarę do rozplanowania tego obiektu użyto 
połowę wartości tej jednostki. W takim wypadku wymiary obiektu wynosiły 13 × 19 
jednostek po 0,3575 m (ryc. 5b). Na możliwość stosowania jednostki podzielonej na pół 
wskazywano już w wypadku budowli P5/2028 z Polwicy i XIV z Křepic na Morawach 
(Gralak 2014, 201, 208, ryc. 2A, 8A). Nie jest to więc zjawisko wyjątkowe. Natomiast 
specyficzne proporcje użyte do budowy obiektu rowkowego w Domasławiu najpraw-
dopodobniej wynikają z potrzeby uzyskania kąta prostego:

 c² = a² + b²
 c² = 13² + 19²
 c² = 169 + 361
 c = √530
 c = 23,021

Zapewne więc całość założenia wyznaczano, używając sznura, za pomocą którego 
wytyczono dwa trójkąty proste o przyprostokątnych długości 13 i 19, a przeciwprosto-
kątnej 23 jednostek. Niewielka niedokładność w tej ostatniej wielkości zapewne nie 
wpływała znacząco na poprawność proporcji tej konstrukcji – w systemie metrycznym 
jej wartość wynosi około 7,5 mm. Można się zastanawiać, na ile ta niedokładność mo-
gła być wychwycona przy zastosowaniu ówczesnych przyrządów mierniczych – czyli 
sznura i kija. W analizowanych wcześniej budowlach mieszkalnych także odnotowa-
no stosowanie trójkątów pitagorejskich – tyle że o innych proporcjach 3:4:5 (Gralak 
2009, 93–94). Generalnie jednak jest to realizacja tego samego konceptu organizacji 
przestrzeni.
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Ryc. 5. Domasław 36. Obiekt rowkowy: a – na tle siatki wielkości kratki 0,715 m; b – na tle siatki wiel-
kości kratki 0,3577 m. Oprac. T. Gralak
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Czworokątne obiekty rowkowe (Grabgärten), obok nemetonów, uznaje się za spe-
cyficzny element obrzędowości celtyckiej (Błażejewski 1998, 59–60; Cordie 2006, 259). 
Są one spotykane na cmentarzyskach kultury lateńskiej w różnych częściach Europy 
(por. Brisson, Hatt 1955; Wightman 1970, Gedl 1985, 171 i n., Stümpel 1986; Bujna 1989, 
285–287; Bochnak 2007; 1995, ryc. 2, 10; Haruštiak 2009, 148). W strefie wydzielonej 
rowem oraz w samych rowach znajdowane są pochówki i negatywy po różnego rodzaju 
jamach. Sporadycznie obecne są murki kamienne oraz ślady konstrukcji naziemnych, 
świadczące o istniejącym zadaszeniu. W związku z tym traktuje się je jako pozosta-
łości kaplic grobowych wyróżniających się zmarłych lub niewielkie świątynie (Gedl 
1985, 168, 175; Bednarek 1994, 502–504).

Zwyczaj wydzielania rowem przestrzeni w obrębie nekropoli dotarł do Europy 
Środkowej z terenów nadreńskich wraz z falą napływającej ludności celtyckiej (Gedl 
1984, 165, 170, ryc. 46; 1985). Obiekty rowkowe pojawiają się w okresie LT B1 na cmen-
tarzyskach Moraw, Słowacji i północnych Węgier (Čižmář 1973, 622). Na terenie 
Polski najwcześniejsze takie konstrukcje znaleziono w zespołach kultury lateńskiej 
na Górnym Śląsku (ryc. 6). Na cmentarzysku w Kietrzu, pow. głubczycki, odkryto pięć 
obiektów rowkowych. Dwa z nich oznaczone numerami 1946 i 2561 charakteryzowały 
się kolistym kształtem (Gedl 1984, 166, 169, 185, ryc. 12, 16). W obrębie czworobocz-
nych założeń rowkowych 2068 i 2680 odkryto po dwa groby ciałopalne (Gedl 1984, 
166–167, 169–171, 184, ryc. 14, 18). Takim samym kształtem charakteryzował się też 
obiekt 1493 (Gedl 1984, 161, 184–185, ryc. 4). W jego wnętrzu nie znaleziono jednak 
pochówku. Czworoboczny obiekt z pochówkiem popielnicowym wewnątrz odkryto 
także na osadzie w Nowej Cerekwi, pow. głubczycki (Bednarek 1994, 495‒500, ryc. 1). 
Na Górnym Śląsku konstrukcje takie datowane są najwcześniej na fazę LT B2 i obecne 
są także w fazie LT C2 (Gedl 1984, 165, 170, ryc. 46; 1985; Kaczanowski et al. 1984, 103; 
Bednarek 1994, 504–505, ryc. 10).

Idea wyodrębniania za pomocą rowka zakreślającego czworokąt przestrzeni 
na cmentarzyskach znana jest również w kulturze przeworskiej. Analogiczne obiekty 
pojawiają się w Małopolsce już w młodszym okresie przedrzymskim i występują aż 
po początek późnego okresu wpływów rzymskich (Gedl 1985, 182–183; Naglik 2002, 
154–155, Bochnak 2007, 29–30). Z okresu przedrzymskiego znane są one z cmenta-
rzysk w Kryspinowie, pow. krakowski, i Pełczyskach, pow. pińczowski (Rudnicki 
2007, 98). W Kryspinowie odkryto trzy tak datowane konstrukcje (ob. 36, 42, 50) 
o czworokątnym kształcie. W wypełniskach obiektów 42. i 50. znaleziono fragmenty 
naczyń malowanych, wykonanych na kole garncarskim. Stanowią one formy cha-
rakterystyczne dla późnej fazy grupy tynieckiej. W obiekcie 36. odkryto natomiast 
fragmenty naczyń typowych dla kultury przeworskiej okresu przedrzymskiego (Gedl 
1985, 152–159, ryc. 34–38). Pochówek z Pełczysk datowany jest zapinką typu M wg 
J. Kostrzewskiego na fazę A3 młodszego okresu przedrzymskiego (Rudnicki 2007, 
98). We wczesnym okresie wpływów rzymskich założenia takie występują głównie 
w południowo-wschodniej Polsce, przede wszystkim na terenie Małopolski (Ka-
czanowski et al. 1984, 101, ryc. 16; Gedl 1985, 159–165, 170, ryc. 56; Bochnak 2007, 34, 
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ryc. 1, tam starsza literatura; Cieślak-Kopyt 2010, 74–77; Lasota 2011, 158, 159, ryc. 2; 
Zagórska-Telega et al. 2011, ryc. 19, 218; Pikulski, Zagórska-Telega 2011). Znaleziono 
je na dwunastu cmentarzyskach. Dziewięć z nich (Górka Stogniewska, pow. proszo-
wicki, Kazimierza Mała, pow. kazimierski, Korytnica, pow. staszowski, Kryspinów, 
pow. krakowski, Michałowice, pow. kazimierski, Mierzanowice, pow. opatowski, 
Nowa Żelazna, pow. kozienicki, Szarbia, pow. proszowicki, Zawada, pow. staszowski) 
znajduje się na lewym brzegu Wisły, jedno na brzegu prawym (Gościeradów, pow. 
kraśnicki) i dwa w zlewni Sanu (Gać, pow. przeworski, Trójczyce, pow. przemyski). 
Zespoły te datowane są na fazy B i B2/C1. Na terenie Górnego Śląska znane są tylko 
z jednego cmentarzyska, w Kietrzu, na którym wystąpiło sześć obiektów rowkowych 
datowanych na fazy B i B2-C1. Na tej nekropoli odkryto również wspominane wcze-
śniej pochówki związane z kulturą lateńską (Gedl 1984, 161, 166–171, 184, 185, ryc. 4, 
12, 14, 18, 16).

Ryc. 6. Obiekty rowkowe o charakterze sepulkralnym w Polsce: 1 – Domasław; 2 – Gać; 3 – Goście-
radów; 4 – Górka Stogniewska; 5 – Izbicko; 6 – Kietrz; 7 – Konarzewo; 8 – Korytnica; 9 – Kryspinów; 
10 – Kazimierza Mała; 11 – Michałowice; 12 – Mierzanowice; 13 – Nowa Cerekwia; 14 – Nowa Żelazna; 
15 – Opatów; 16 – Pełczyska; 17 – Podłęże; 18 – Rybno; 19 – Szarbia; 20 – Trójczyce; 21 – Zakrzowiec; 22 
– Zawada; 23 – Żabieniec (za Makiewicz, Kaczor 2005, 257, ryc. 6; Bochnaka 2007, 34, ryc. 1, Zagórska-
-Telega et al. 2011, 218, ryc. 19, z uzupełnieniami autorów)

 – kultura lateńska
 – kultura przeworska
 – Domasław, stan. 36

 –  zasięg zwartego osadnictwa celtyc-
kiego (wg Rudnicki 2012, 39, mapa 3)
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Cmentarzyska, na których stwierdzono obecność omawianych założeń, znane 
są głównie z obszarów objętych wcześniej osadnictwem celtyckim lub pozostających 
pod ich silnym oddziaływaniem (ryc. 6; Godłowski 1981, 62, 112; Gedl 1985; Naglik 
2002, 152). Także Domasław położony jest w północno-zachodniej części ekumeny 
celtyckiej, istniejącej w międzyrzeczu Bystrzycy i Oławy (Kosicki 1996, 275, ryc. 2).

Ponownie czworokątne obiekty rowkowe występują na cmentarzyskach datowa-
nych na późny okres wpływów rzymskich – okres wędrówek ludów (ryc. 6; Makiewicz, 
Kaczor 2005, 245 i n.). Znane są ze stanowisk położonych na pograniczu Wyży-
ny Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej, a przede wszystkim z dorzecza Liswarty 
(Izbicko, Mokra, Rybno, Żabieniec). W literaturze znaleziska z tego regionu określane 
są mianem obiektów rowkowych typu żabienieckiego. Odosobniony pochówek tego 
typu pochodzi z Wielkopolski (ryc. 6; Makiewicz, Kaczor 2005). Nie można jednakże 
wykazać związków genetycznych pomiędzy nimi a znaleziskami z wcześniejszych faz 
rozwoju kultury przeworskiej. Obiekty rowkowe z młodszego horyzontu charaktery-
zują się zasadniczo mniejszymi rozmiarami oraz odmienną funkcją. Interpretowane 
są jako rowy ograniczające miejsce kremacji i gromadzące szczątki kostne i wyposa-
żenie pochówków (Godłowski 1972, 142–143).

Obecność pochówków rowkowych na stanowiskach sepulkralnych kultury prze-
worskiej interpretowana jest jako przeżywanie się w okresie wpływów rzymskich 
tradycji celtyckich (Godłowski 1977, 78; Kaczanowski et al. 1984; 104; Gedl 1985, 183; 
Naglik 2002, 154‒155; Bochnak 2007, 23 i n.). Hipoteza taka wydaje się uzasadniona 
w przypadku Małopolski, gdzie elementy celtyckie trwają znacznie dłużej w grupie 
tynieckiej i wchodzą w skład kultury przeworskiej z wczesnego okresu wpływów 
rzymskich (Gedl 1985, 183). Jeszcze w podfazie B1a okresu wpływów rzymskich funk-
cjonowała w Krakowie-Pleszowie osada z obiektem rowkowym w typie Viereckschanze 
(Poleska 2006, 218–222, 259). Trudno jednak przypuszczać, że na Śląsku środkowym, 
gdzie osadnictwo lateńskie zanika w fazie LTC, ponowne pojawienie się obiektów 
rowkowych należy łączyć z „renesansem” celtyckim w obrębie lokalnej społeczności 
kultywującej aż tak długo tradycje celtyckie.

Inspiracją dla dodatkowego wydzielenia strefy grzebalnej w obrębie domasławskie-
go cmentarzyska za pomocą rowka mogą być oddziaływania wschodniej strefy kultury 
przeworskiej› przenikające na teren Śląska wzdłuż Odry. Dowodem na to może być 
włączenie przez ludność zamieszkującą głubczycki rejon osadniczy takich praktyk 
do obrządku pogrzebowego, co nastąpiło w fazie B2, a najpewniej w jej młodszym 
odcinku (Błażejewski 1998, 55–56; Gedl 2002, 262). Zbliżoną chronologię ma obiekt 
z Domasławia. W przypadku tej części Śląska należy brać pod uwagę jeszcze jeden 
kierunek potencjalnych oddziaływań kulturowych. Z terenu Czech (Třebusice, Ste-
helčeves, okr. Kladno) oraz Moraw (Pohořelice, okr. Břeclav) znane są czworokątne 
założenia rowkowe datowane na wczesny okres wpływów rzymskich (Motyková-
-Šneidrová 1977, 239 i n.; Motyková 1981, 340 i n.; Čižmář 1989, 168). O ożywionych 
kontaktach (w obydwu kierunkach) ze społecznościami mieszkającymi na południe 
od Karpat, które pośredniczyły w dalekosiężnej wymianie z prowincjami rzymskimi, 
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świadczą liczne elementy kultury materialnej, obecne również w bystrzyco-oławskim 
rejonie osadniczym (Pazda 1984, 191–193; Jílek 2009, 251–258, 272–273). Jest więc bar-
dzo prawdopodobne, że wzdłuż szlaków handlowych „wędrowały” także elementy 
kultury duchowej.

Podsumowując, obiekt rowkowy z Domasławia ma specyficzne cechy, niespoty-
kane w podobnych założeniach tego typu, występujących na terenach objętych osad-
nictwem kultury przeworskiej. Obiekt został wykonany przez lokalną społeczność, 
najprawdopodobniej zamieszkującą położoną nieopodal osadę (stanowisko Domasław 
10/11/12). Chronologia przebadanej części cmentarzyska pozwala ustalić jego chro-
nologię na wczesny okres wpływów rzymskich i początek późnego okresu wpływów 
rzymskich. Podobnych wniosków dostarcza również analiza metryczna. Rozpoznano 
proporcje zbliżone do trójkąta pitagorejskiego, którą to jednostkę miary potwierdzono 
w przypadku budynków mieszkalnych z osad w Polwicy na Dolnym Śląsku i Křepic 
na Morawach z wczesnego okresu wpływów rzymskich. Nie można więc wykluczyć, 
że założenia tego typu można łączyć z oddziaływaniami z południowych partii kręgu 
nadłabskiego. Najprawdopodobniej stanowią one część pakietu kulturowego, który 
rozchodził się z tych obszarów od czasów przełomu er.
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