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POZOSTAŁOŚCI KURHANU ODKRYTE NA STANOWISKU 6 
W WYSOKIEJ, GM. KOBIERZYCE. PRZYCZYNKI DO BADAŃ 

NAD KULTURĄ CERAMIKI SZNUROWEJ NA NIZINIE ŚLĄSKIEJ

Abstract: Progress in research on the Corded Ware culture on the Silesian Lowland, and peculiarly in the 
Lower Silesia, is by far unsatisfying. This situation results, above all, from a still too slowly growing 
number of relevant and revealing finds being published. At least for this very reason, discoveries 
made during the last decade in the southern suburbs of continuously expanding agglomeration 
of Wrocław should attract attention of all involved in the studies on the „Corded Phenomenon”. 
Beyond doubt, remains of barrow uncovered in the course of rescue excavations conducted in 2004 
by late Jerzy Romanow on site 6 in Wysoka, Kobierzyce commune (Polish Archaeological Record 
81–28) belong to the most important ones.
Relics of the above-mentioned construction consist of an almost ten metres wide palisade encircling 
funeral ground and a so-called central grave situated within. Weakly preserved human remains 
and two stone shaft-hole axes were found in the grave pit. The way the burial area and the burial 
itself were arranged, as well as the grave goods are typical for the funeral rite of the Corded Ware 
culture at the stage of so-called Central European horizon.
Comparative analysis of various elements of the funeral architecture and burial rite allowed to 
make few significant observations in regard to the position of this and related funeral finds from 
Silesia within the funeral tradition of the Corded Ware culture. However, from today’s perspective, 
the above-mentioned set of two axes put together next to the head of the deceased (most probably 
adult man) occurs to be most important. It consisted of working-axe and battle-axe. Form of the 
latter one, while apparently still resembling so-called old-corded-ware weaponry (battle-axes of 
type A) already clearly marks an advent of local Silesian design, deserves special attention. Discov-
ery of such a tool within single-grave assemblage offers an excellent opportunity to raise anew a 
discussion upon morphogenesis and typo-chronology of so-called Ślęża type axes (Germ. Zobtener 
Typus). In conclusion of this paper we would like to pay attention of Readers, among others, to the 
necessity of undertaking deeper studies into the question of the “corded” stone insignia from the 
Silesian perspective.
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1. WSTĘP

Chociaż mobilne pasterskie społeczności kultury ceramiki sznurowej, pojawiające się 
na początku III tysiąclecia na północnym przedpolu Sudetów, przynajmniej okresowo, 
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zajmowały ważną pozycję w sieci powiązań interregionalnych i odgrywały przy tym 
pewną rolę kulturotwórczą, Nizina Śląska nie stała się dotąd ważnym punktem odnie-
sienia dla systematycznych szerszych studiów nad tą niezwykle intrygującą formacją 
społeczno-gospodarczą (por. np. Buchvaldek 1986; Włodarczak 2006; Pospieszny 
2009; Peška 2013, 105–158). Sytuacja ta wynika, przede wszystkim, z braku dostatecznej 
liczby istotnych poznawczo, a zarazem dobrze zadokumentowanych i opublikowanych 
znalezisk z tego okresu. Dość skonstatować, że stan badań w tym zakresie nie różni 
się poważnie od tego, jak go przedstawiał na kartach „Prahistorii Ziem Polskich” Jan 
Machnik (1979, 353–361, 404–406), w większości powtarzając zresztą jeszcze wcześniej-
sze ustalenia Marty Sołtykowskiej-Godłowskiej (1964; zob. Łęczycki 2014, 107–108). 
Już nawet z tego względu, uwagę zainteresowanych problematyką kultury ceramiki 
sznurowej na Nizinie Śląskiej muszą przyciągnąć odkrycia dokonywane w ostatnich 
latach na terenie stale powiększającej się aglomeracji wrocławskiej.

Do najbardziej interesujących pośród wspomnianych najnowszych znalezisk dol-
nośląskich należą bez wątpienia pozostałości kurhanu odsłonięte na stanowisku 
6 w Wysokiej, gm. Kobierzyce (ryc. 1). Odkrycie to dokonane zostało przypadko-
wo w 2004 r. w trakcie nadzorów archeologicznych, prowadzonych przez śp. dra 
Jerzego Romanowa. Wobec natłoku prac, którymi był pochłonięty aż do śmierci 
(zob. Noworyta 2014), zabrakło mu czasu na samodzielne autorskie opublikowanie 
rezultatów wspomnianych badań terenowych oraz późniejszych studiów kameral-
nych. Zachowana w archiwach państwowych i rodzinnych dokumentacja (Romanow 
2004) nie pozostawia jednak wątpliwości co do tego, że doceniał wagę znaleziska, 
widział konieczność jego możliwie szczegółowego merytorycznego opracowania 
i dążył do jego udostępnienia szerszemu gronu odbiorców na łamach regionalnego 
czasopiśmiennictwa specjalistycznego. Obligowało go zresztą do tego wydane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenie na przeprowadzenie badań 
(D.W.K.Z. nr 622/2004). Powstały artykuł stanowi więc, przede wszystkim, dopeł-
nienie wspomnianych zamierzeń i zobowiązań. W stosunku do pierwotnego raportu 
oraz opracowania, jest to jednak kompilacja nie tylko krytyczna, ale też znacznie 
rozbudowana. Wynika to z unikatowego charakteru znaleziska.

2. METODY, ZAKRES I CEL ANALIZY

Ze względu na różnego rodzaju ograniczenia obiektywne, poniższe studium oparte 
zostało na klasycznych archeologicznych analizach typologiczno-porównawczych 
poszczególnych elementów obrzędowości pogrzebowej; w tym przypadku są to: aran-
żacja przestrzeni grzebalnej i pochówku oraz dobór wyposażenia grobu. Pozostałości 
kurhanu z Wysokiej potraktowano zatem przede wszystkim jako bardzo niepełny 
zapis praktyk, stanowiących o specyfice nekrolatrii nosicieli kultury ceramiki sznuro-
wej i przeanalizowane pod kątem ich lokalnej swoistości, względnie – powszechnego 
występowania. W zakresie, w jakim umożliwiały to prezentowane poniżej znaleziska, 
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Ryc. 1. Lista stanowisk i miejscowości wymienionych w tekście. Przez pogrubienie wyróżniono stano-
wiska i miejscowości śląskie zaznaczone na mapie: 1. Brożec, gm. Strzelin, b.n. stan.; 2. Budziszów, 
gm. Kobierzyce, b.n. stan.; 3. Chociwel, gm. Strzelin, stan. 1 (nr arch.); 4. Dzielnica, gm. Cisek, 
stan. 8; 5. Gabułtów, gm. Kazimierza Wielka, stan. 1; 6. Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie, b.n. 
stan.; 7. Iwiny, gm. Siechnice, stan. 13; 8. Jordanów Śląski, gm. loco, stan. 5; 9. Kaszowo, gm. Milicz, 
b.n. stan.; 10. Kietrz, gm. loco stan. 1; 11. Kobeřice, okr. Opava (CZE); 12. Kruszyn, gm. Włocławek, 
stan. 13; 13. Kuczkowo, gm. Zakrzewo, stan. 5; 14. Magnice, gm. Kobierzyce. stan. 8; 15. Mochowoje, 
obl. Kaliningrad (RUS); 16. Nowa Cerekwia, gm. Kietrz, stan. 10; 17. Nowa Wieś Wrocławska, gm. 
Kąty Wrocławskie, b.n. stan.; 18. Pałecznica, gm. loco, b.n. stan., tzw. Pole Piwniczyska; 19. Psary, gm. 
Jemielno, stan. 1; 20. Racibórz-Płonia, gm. loco, b.n stan.; 21. Racibórz-Studzienna, gm. loco, b.n. 
stan.; 22. Roszkowice, gm. Lubsza, b.n. stan.; 23. Siciny, gm. Niechlów, b.n. stan.; 24. Średnia, gm. 
Krzywcza, stan. 3; 25. Tłustomosty, gm. Baborów, b.n. stan.; 26. Wilczków, gm. Żórawina, b.n. stan.; 
27. Wojkowice, gm. Żórawina, stan. 15; 28. Wrocław-Grabiszyn, gm. loco, b.n. stan.; 29. Wrocław-
-Jagodno, gm. loco, b.n. stan.; 30. Wrocław-Kuźniki, gm. loco, b.n. stan.; 31. Wrocław-Marszowice, 
gm. loco, b.n. stan.; 32. Wrocław-Oporów, stan. 1; 33. Wysoka, gm. Kobierzyce, stan. 6; 34. Żygląd, 
gm. Papowo Biskupie, stan. 26 (Oprac. T.J. Chmielewcki.)

przeprowadzono również podobnie zakrojone chrono-typologiczne analizy elemen-
tów tak zwanej kultury materialnej (darów grobowych).
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Wobec wspominanego słabego stanu badań nad kulturą ceramiki sznurowej 
na Nizinie Śląskiej i – pozostającego w związku z tym – unikatowego charakteru 
odkrycia, jego właściwe wpisanie w diachronicznie oraz przestrzennie trendy w ob-
rębie odnośnej tradycji kulturowej wymogło na autorach uwzględnienie szerokie-
go, środkowoeuropejskiego tła porównawczego. Konieczność wykonania „studium 
przypadku” w zakresie tak daleko wykraczającym poza region wyjściowy przyniosła 
jednak pewne dodatkowe korzyści. Oprócz dokonania licznych obserwacji oraz korekt 
przyczyniających się do lepszego zrozumienia różnych zagadnień szczegółowych, 
uzyskany został przy tej okazji poglądowy i aktualny obraz pola badawczego. A to 
z kolei pozwoliło na podsumowanie wyników przeprowadzonych analiz w formie 
postulatów, które powinny częściowo przynajmniej ukierunkować i zmotywować 
dalsze studia na kulturą ceramiki sznurowej na Śląsku.

3. MATERIAŁY

3.1. Stanowisko 6 w Wysokiej
Stanowisko 6 w Wysokiej jest usytuowane na wschód od obecnej zabudowy wsi, ozna-
czonej na aktualnej mapie Wrocławia jako Wysoka II, a wcześniej Kończyce. Obecnie 
teren stanowiska jest równomiernie płaski i opada łagodnie w kierunku zachodnim 
i północnym. Pierwotnie był to wschodni stok doliny bezimiennego dopływu rzeki 
Ślęzy. Jednak pod koniec XIX wieku ciek ten został zasypany aż do wysokości ulicy 
Ołtaszyńskiej we Wrocławiu, a uzyskaną powierzchnię rekultywowano dla celów 
rolniczych.

Dyskutowane stanowisko archeologiczne zostało zarejestrowane w 1986 r. w ra-
mach Archeologicznego Zdjęcia Polski (obszar 81–28) przez Andrzeja Kosickiego 
i Jerzego Piekalskiego. W trakcie wspominanych badań powierzchniowych stwier-
dzono pozostałości osadnictwa pradziejowego, w tym kilka fragmentów ceramiki 
przypisanych kulturze pucharów lejkowatych. W latach 2003–2004 na stanowisku 
rozpoczęto budowę osiedla Chabrowego. Pracom ziemnym od początku towarzyszyły 
nadzory archeologiczne. Podczas realizacji drugiego etapu budowy, latem 2004 r., dla 
celów inwestycji na powierzchni 69 arów zdjęto warstwę orną o miąższości około 60 
cm. W konsekwencji odkryć dokonanych w trakcie tego nadzoru przeprowadzono 
również badania wykopaliskowe, które objęły obszar 14 arów (ryc. 2). W obrębie 
trzech wykopów archeologicznych, bezpośrednio pod warstwą humusu1, odkryto 

1  Stratygrafia w obrębie szerokoprzestrzennych wykopów fundamentowych z roku 2004 nie jest 
złożona. W sąsiadujących ze sobą wykopach I i III, bezpośrednio nad piaszczysto-żwirowym calcem 
o żółtym i pomarańczowym zabarwieniu, zalega ciemnobrunatna warstwa wysokiej jakości gleby or-
nej sięgająca 0,60 m od powierzchni. Charakteryzuje się ona jednorodnym tworzywem w całej swej 
miąższości. Mimo że nie zaobserwowano podglebia, warstwa ta naszym zdaniem znajduje się na złożu 
pierwotnym, a jej ujednolicenie jest rezultatem głębokiej orki wykonywanej na przełomie XIX i XX 
wieku z użyciem lokomobili parowych. W obrębie wykopu II, usytuowanego na północnym skłonie te-
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i przebadano pozostałości dwóch domostw oraz dwudziestu dwóch jam o niepewnej 
chronologii, jak również pozostałości kurhanu kultury ceramiki sznurowej. Przed-
miotem niniejszego artykułu będzie jedynie wspomniany grobowiec oraz obiekty 
z nim powiązane (ryc. 2).

3.2. Pozostałości kurhanu
Ukształtowanie terenu przed rozpoczęciem badań w żaden sposób nie sygnalizowało 
obecności grobowca. Stał się on widoczny dopiero po zdjęciu zalegającej bezpośrednio 
nad żwirowym calcem warstwy ornej. Na pozostałości kurhanu składają się jama 
grobowa (obiekt 12A) i otaczający ją rowek palisadowy (obiekt 12) oraz tzw. glinianka 
(obiekt 13), z której wydobywano ziemię potrzebną do uformowania nasypu.

Kolisty w planie, zamknięty rowek palisadowy rysował się początkowo jako nie-
regularny pierścień siwożółtej gliny o szerokości wahającej się od 0,50 m do 1,50 m 
i średnicy 10,80 m. Smuga ta przecięta była przez dwie jamy (ob. 12B i 12F) i znaj-
dowała się w superpozycji wobec kolejnych pięciu obiektów (ob. 12C-E, G i H; ryc. 
3; 6A; 7C). Po dokładnym odczyszczeniu całej powierzchni obiektu stwierdzono, 
że w osi wspomnianego pasma gliny rysuje się rząd ściśle rozlokowanych negatywów 
słupów, wypełnionych czarną próchnica z zawartością spalenizny (ryc. 3; 7A,B). Krąg 

renu, stwierdzono warstwę identyczną z wyżej opisaną, lecz spoczywającą już na glebowych poziomach 
pierwotnych – przykrytym warstwami denudacyjnymi humusie. W tym przypadku zalegającą poniżej 
caliznę stanowił drobno- i gruboziarnisty żwir z niewielką domieszką gliny. 

Ryc. 2. Wysoka, gm. Kobierzyce, stan. 6. Lokalizacja obszaru objętego inwestycją i badanej części wyko-
pu, w obrębie którego odsłonięte zostały pozostałości kurhanu. Oprac. M. Furmanek, T.J. Chmielewski
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Ryc. 3. Wysoka, gm. Kobierzyce, stan. 6. Plan jednego z wykopów z widocznymi pozostałościami 
kurhanu. Rys. J. Romanow, oprac. T.J. Chmielewski

pomarańczowy piasek ze żwirem (calec)

ciemnoszary piasek z próchnicą (jamy) 

ciemnoszary/czarny piasek z próchnicą (jamy)

jasnoszara glina (rowek palisadowy

ślady po słupach 
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wyznaczony przez częstokół miał średnicę 9,90 m (mierząc po obrysie zewnętrznym), 
zaś szerokość pasma słupów wynosiła 0,20 m. Rozpoznane w rowku palisadowym 
negatywy poszczególnych słupów w przekroju poprzecznym miały kształt owali 
o szerokości ok. 0,18 m i długości wahającej się od 0,25 m do 0,28 m. Te wypłaszczone 
w przekrojach kształty pozostałości wkopanych w ziemię części słupów nie były ra-
czej efektem ich celowej obróbki, lecz wynikiem deformacji częstokołu, zachodzącej 
w trakcie butwienia drewna pod wpływem nacisku płaszcza kurhanu; w partiach 
przydennych stają się one koliste. W przekroju pionowym rowek fundamentowy 
miał zarys paraboliczny lub trapezowaty, zwężający się ku dołowi. Widoczne w cię-
ciach wertykalnych negatywy słupów były w każdym przypadku tępo zakończone. 
Zarówno wkop, jak i osadzona w nim palisada sięgały zawsze na zbliżoną głębokość 
– około 0,50–0,80 m (ryc. 4: A, C-H). W północno-zachodniej części kurhanu odkryto 
jamę grobową (obiekt 12A). Jak już wspominano, funkcjonalnie i chronologicznie 
powiązana z kurhanem jest także jama wybierzyskowa, otaczająca go półkoliście 
od południa, zachodu i zapewne też od północy. Obiekt ten na poziomie calizny ma 
stałą szerokość, mierzącą w przybliżeniu 6,00 m. W przekroju pionowym ma kształt 
nieckowaty i stałą głębokość około 1,10 m (ryc. 4: I-J).

3.3. Pochówek podkurhanowy
Grób (ryc. 3; 4: B; 6: B-C) został zlokalizowany w środkowej partii wyznaczonego 
częstokołem pola, jednak lekko acentrycznie w stosunku do osi kurhanu. Na po-
ziomie żwirowego calca jama grobowa miała kształt nieregularnie podprostokątny 
o wymiarach 1,85 × 2,30 m i została zorientowana dłuższą osią po linii NNE-SSW. 
W jej obrębie stwierdzono obecność identycznie zorientowanego prostokątnego zarysu 

Ryc. 4. Wysoka, gm. Kobierzyce, stan. 6. Przekroje obiektów uwzględnionych na ryc. 3. Rys. J. Roma-
now, oprac. T.J. Chmielewski
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komory (skrzyni drewnianej?) o wymiarach 1,05 × 1,60 m. Negatyw domniemanej 
skrzyni sięgał płaskiego dna jamy grobowej o zachowanej głębokości 0,20 m. Prze-
strzeń pomiędzy ścianami wkopu i negatywem skrzyni wypełniona była siwożółtą 
gliną, identyczną z tą wypełniającą rowek palisadowy. W obrębie komory wewnętrznej 
odkryte zostały pozostałości złożonego ciała, w postaci dwóch kości ramieniowych 
dorosłej osoby, oraz wyposażenie zmarłego w postaci dwóch toporów kamiennych. 
Na podstawie ułożenia zachowanych partii kończyn górnych oraz darów grobowych, 
przy uwzględnieniu powtarzalności rytuału pogrzebowego kultury ceramiki sznu-
rowej, dokonana została ideowa rekonstrukcja pochówku (ryc. 5).

Ryc. 5. Wysoka, gm. Kobierzyce, stan. 6. Pochówek (ob. 12A) z zaznaczonym na czarno miejscem złożenia 
toporów kamiennych i zachowanymi kośćmi kończyn górnych oraz ideową rekonstrukcją pozostałej 
części szkieletu. Rys. J. Romanow, oprac. T.J. Chmielewski
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Ryc. 6. Wysoka, gm. Kobierzyce, stan. 6. A – kurhan po zdjęciu warstwy humusowej i od-
czyszczeniu powierzchni wykopu; B – strop jamy grobowej (ob. 12A); C – profil wzdłużny 
jamy grobowej. Fot. J. Romanow

SSA57.indb   39 2016-06-28   18:03:40



T.J. Chmielewski, J. Romanow 40

Ryc. 7. Wysoka, gm. Kobierzyce, stan. 6. A – częstokół otaczający grób; B – ten sam częstokół 
w zbliżeniu; C – przekrój tzw. rowka fundamentowego, ukazujący jego superpozycję wobec 
jednej z jam. Fot. J. Romanow

SSA57.indb   40 2016-06-28   18:03:41



Pozostałości kurhanu odkryte na stanowisku 6 w Wysokiej, gm. Kobierzyce 41

Ryc. 8. Wysoka, gm. Kobierzyce, stan. 6. Tradycyjna (A) i alternatywna (B-C) ideowa rekonstrukcja 
nasypu kurhanu. Wg koncepcji J. Romanowa; rys. T.J. Chmielewski
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3.4. Dary grobowe
W skład zachowanego i zarejestrowanego wyposażenia grobu wchodziły jedynie 
wspomniane powyżej dwa topory kamienne2. Opierając się na układzie zachowanych 
szczątków zmarłego, można wnosić, że oba narzędzia zostały najprawdopodobniej 
złożone naprzeciw jego twarzy, mniej więcej na wysokości obręczy barkowej (topór 
1) i głowy (topór 2). Zabytki te mają następujące charakterystyki morfometryczne 
i surowcowe:

Topór 1 (ryc. 9). Morfologia. W rzucie górnym partia ostrzowa podtrójkątna 
o łukowatych bokach, lekkie rozszerzenie korpusu i wyraźny załom na wysokości 
otworu; ścianki boczne w części obuchowej, od wspomnianego załomu mniej więcej 
do połowy tej części narzędzia, schodzą się lekko zaklęśniętym łukiem, a w dalszej 
przebiegają równolegle do wzdłużnej płaszczyzny symetrii narzędzia. Przez całą 
długość „grzbietu” topora przebiega wyraźnie widoczna grań, uformowana przez 
dwie schodzące się na środku płaszczyzny. Krawędź ostrza pokrywa się ze wzdłużną 
płaszczyzną symetrii narzędzia. Obuch topora jest lekko wypukły. Widziane w rzu-
cie bocznym ścianki (dolna i górna) są łukowato podgięte do góry i lekko rozchodzą 
się ku krawędzi pracującej. Ostrze ma formę nieznacznie wygiętego łuku (stosunek 
długości strzałki do cięciwy wynosi 0,15), o cięciwie równoległej do osi otworu. Lek-
ko wypukły obuch jest wyraźnie wyodrębniony od korpusu narzędzia za pomocą 
„stopki”. Przekrój poprzeczny topora w dolnej części jest podkowiasty (U-kształtny), 
w górnej natomiast – daszkowaty. Styki ścianek są wyraźnie zaznaczone ostrymi za-
łomami. Powierzchnia narzędzia została gładko wyszlifowana. Otwór dla osadzenia 
styliska topora wywiercono na osi narzędzia; jest on cylindryczny o ostro załamanej 
krawędzi na ściance górnej i lekko zaokrąglonej krawędzi na ściance dolnej. Wymiary: 
długość – 15,9 cm; wysokość ostrza – 4,8 cm; wysokość w miejscu przewiertu – 4,0 cm; 
wysokość obucha – 4,2 cm; szerokość maksymalna – 5,1 cm; średnica otworu – 2,0 cm. 
Waga: 528 g. Surowiec: serpentynit z masywu Gogołów-Jordanów Śląski. Nr inw. 
MMW/A/Ip/2/2016.

Topór 2 (ryc. 10). Morfologia. W rzucie górnym ma zarys zbliżony do pięciobocz-
nego. Na wysokości otworu wyraźnie rysuje się załom, dzielący narzędzie na partię 
ostrzową i obuchową. Obie części narzędzia uformowane są podtrójkątnie, przy 
czym boki partii ostrzowej są wyraźnie łukowate, natomiast obuchowej – mniej 
wyraźnie wygięte na zewnątrz. Ostrze jest równoległe względem osi otworu, ale 
lekko przesunięte względem wertykalnej wzdłużnej płaszczyzny symetrii narzędzia; 
wąski prosty obuch odgraniczony od ścianek bocznych za pomocą łukowatych, ob-
łych grani. Widziana w rzucie bocznym ścianka dolna(?) jest prosta, przeciwległą 
natomiast  – lekko łukowata; obie delikatnie rozchodzą się od obucha aż do krawędzi 
pracującej. Lekko wyszczerbione ostrze ma formę nieznacznie wygiętego łuku (stosu-

2  Po oddaniu niniejszego artykułu do druku topory te zostały przekazane do Muzeum Archeolo-
gicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia.
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Ryc. 9. 

5 cm

Wysoka, gm. Kobierzyce, stan. 6. Kamienny topór bojowy znaleziony w grobie. Rys. J. Romanow, 
fot. M. Mackiewicz

Ryc. 10. 

5 cm

Wysoka, gm. Kobierzyce, stan. 6. Kamienny topór roboczy znaleziony w grobie. Rys. J. Romanow, 
fot. M. Mackiewicz

nek długości strzałki do cięciwy wynosi 0,17), o cięciwie równoległej do osi otworu. 
Przekrój poprzeczny narzędzia zbliżony jest do przekroju beczki wpisanej w kwadrat; 
ścianki boczne w przekroju wyraźnie łukowate, przy czym stromizna ścianki jest 
coraz większa w miarę przesuwania się od środka ścianek bocznych ku płaszczyznom 
ścianek górnej i dolnej. Obuch topora jest prostokątny płaski; granice wszystkich pię-

SSA57.indb   43 2016-06-28   18:03:42



T.J. Chmielewski, J. Romanow 44

ciu ścianek są obłe. Powierzchnia narzędzia została gładko wyszlifowana. Otwór dla 
osadzenia styliska wywiercono około 0,4 cm od wertykalnej wzdłużnej płaszczyzny 
symetrii narzędzia; jest lekko klepsydrowaty o ostro załamanej krawędzi na ściance 
górnej(?) i zaokrąglonej krawędzi przeciwległego wylotu. Wymiary: długość – 11,7 cm; 
wysokość – 4,8 cm; szerokość maksymalna – 5,0 cm; średnica otworu – 2,1–2,3 cm; 
wysokość ostrza – 4,7 cm; wysokość w miejscu przewiertu – 4,5 cm; wysokość obucha 
– 3,0 cm. Waga: 364 g. Surowiec: serpentynit z masywu Gogołów-Jordanów Śląski. 
Nr inw. MMW/A/Ip/1/2016.

4. REZULTATY I DYSKUSJA. POZOSTAŁOŚCI KURHANU 
Z WYSOKIEJ NA TLE PODOBNYCH ODKRYĆ NA DOLNYM 

ŚLĄSKU I W REGIONACH SĄSIEDNICH

4.1. Aranżacja przestrzeni grzebalnej
Pozostałości tumulusu z Wysokiej stanowią pierwsze możliwie wyczerpująco zapre-
zentowane znalezisko tego rodzaju z Dolnego Śląska. Chociaż relikty dwóch podob-
nych kurhanów związanych z kulturą ceramiki sznurowej zostały niedawno odkryte 
także we Wrocławiu Jagodnie, informacje o nich były dotąd podawane wyłącznie jako 
tło dla artykułów poświęconych problematyce bioarcheologicznej i pozostają niepełne, 
zwłaszcza w warstwie ikonograficznej (zob. Dwojak et al. 2008; Gworys et al. 2013). 
Poza wymienionymi, najbliższe kurhany, pochodzące najprawdopodobniej z tego 
okresu, znane są z Roszkowic, gm. Lubsza (niem. Raschwitz; Langenheim 1940) oraz 
Psar (niem. Hünern), gm. Jemielno (Pospieszny 2009, 60–61, ryc. 3–4, 6). Są one jednak 
nie tylko bardzo słabo zachowane, ale nie wykazują przy tym żadnego znaczącego 
podobieństwa do prezentowanego tutaj znaleziska. Obecny stan badań w dużej mie-
rze wyklucza więc przeprowadzenie nawet podstawowych analiz porównawczych 
w obrębie szeroko rozumianego regionu śląskiego, a przez to zmusza do sięgnięcia 
po materiał porównawczy z obszarów bardziej odległych.

Według wszelkich ustaleń, być może z wyłączeniem lessowego obszaru kra-
kowsko-sandomierskiego, kurhan jest podstawową formą aranżacji przestrzeni 
grzebalnej przez cały okres rozwoju kultury ceramiki sznurowej w tej części Europy 
(szerzej zob. np. Machnik 1994; Jarosz 2011, 271). Na tle innych znalezisk tego typu, 
w budowie kurhanu z Wysokiej z pewnością zwraca uwagę wygrodzenie przestrzeni 
grzebalnej za pomocą dookolnej palisady. Tego rodzaju rozwiązania w zakresie ar-
chitektury funeralnej datowane są najczęściej na starsze fazy rozwoju kręgu kultury 
ceramiki sznurowej. Choć w zasadzie rejestrowano je w całym zasięgu wspomnia-
nego ugrupowania kulturowego, pozostają znaleziskami stosunkowo nielicznymi. 
W regionach ze Śląskiem sąsiadujących znane są jedynie pojedyncze przykłady 
struktur tego typu. Najbardziej zbliżone do prezentowanych tutaj pozostałości słu-
powej konstrukcji ogrodzeniowej odkryte zostały w trakcie badań prowadzonych 
na „niżowych” stanowiskach 5 w Kuczkowie, gm. Zakrzewo (Czebreszuk 2000, 427, 
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431, ryc. 1), Kruszynie, gm. Włocławek (Pospieszny et al. 2015, 190, Fig. 4–5) i w Ży-
glądzie, gm. Papowo Biskupie (Kurzyk 2011, 459, ryc. 2–3), a także na małopolskich 
stanowiskach na „Polu Piwniczyska” w Pałecznicy,  (Liguzińska-Kruk 1988, 12, ryc. 2, 
6) i w Średniej, gm. Krzywcza (Jarosz 2002, 14, ryc. 7, 13–14). W opinii wielu bada-
czy do tej samej grupy konstrukcji grobowych należałoby włączać również częściej 
pojawiające się pod nasypami kurhanów dookolne rowki, które pierwotnie musiały 
pełnić funkcję wkopów fundamentowych, służących posadowieniu nieuchwytnych 
już w momencie prowadzenia badań wykopaliskowych słupów (zob. np. Machnik 
1966, 72). Taka wykładnia zwiększa oczywiście liczbę podobnych założeń grobo-
wych, nie można jej jednak bezkrytycznie rozciągać na wszystkie obiekty tego typu.

W dość powszechnie podzielanym przekonaniu, zarówno palisady, jak i rowki 
otaczające jamy grobowe interpretowane są, przez nie zawsze jednoznacznie sformu-
łowane odwołanie do klasycznych już prac socjologicznych (np. Czarnowski 1939), 
jako rozdzielające sacrum strefy grzebalnej od profanum otoczenia. Choć słuszne, 
posługiwanie się tym podziałem jedynie jako eksplikatywną kalką językową spotyka 
się z uzasadnionymi zarzutami „redukowania fenomenologicznej spuścizny do pod-
ręcznego (leksykonowego) rezerwuaru dostatecznej czy też skończonej puli wyjaśnień 
i przykładów” (Mierzwiński 2013, 260–261). Dlatego w odniesieniu do dyskutowa-
nych form architektury grobowej kultury ceramiki sznurowej warto zwrócić uwagę 
na pojawiające się głosy, które akcentują konieczność spojrzenia na proces powsta-
wania poszczególnych grobowców przez pryzmat różnych „scenariuszy rytualnych”. 
Właśnie w tym kontekście podniesiona została ostatnio konieczność odróżnienia 
obu wspomnianych sposobów wyznaczania granic kurhanów (czyli wykopywania 
dookolnych rowków i grodzenia przestrzeni grzebalnej palisadą), jako świadectwa 
dwóch konsekutywnych, choć nie zawsze podejmowanych(!), czynności rytualno-po-
grzebowych. Zdaniem Janusza Czebreszuka i Marzeny Szmyt (2011, 124): [n]ie ulega 
[…] wątpliwości, że pojawienie się palisady musiało mieć jakieś głębsze uzasadnienie. 
Jeśli rów bronił żywych przed złymi mocami zmarłych, to palisada odwrotnie: podkre-
ślała niedostępność świata umarłych dla ciągle jeszcze żywych. W takiej sytuacji między 
wykopaniem rowu a budową palisady musiało dojść do zasadniczej zmiany statusu 
zmarłego. Z „niebezpiecznej mary” stawał się on „odległym szczęśliwym przodkiem”. 
Chociaż takie postawienie interesującej nas kwestii otwiera ciekawą perspektywę w ba-
daniach nad obrzędowością pogrzebową kultury ceramiki sznurowej, to na podstawie 
samego prezentowanego tu znaleziska nie sposób rozstrzygnąć statusu ontycznego 
proponowanego przez poznańskich badaczy rozróżnienia ani na poziomie form 
architektury grobowej, ani – tym bardziej – na płaszczyźnie pradziejowej funeralno-
-semiotycznej prakseologii. Co więcej, w trakcie analiz pozostałości kurhanu z Wy-
sokiej, prowadzonych jeszcze przez badacza stanowiska, w odniesieniu do funkcji 
częstokołu otaczającego pochówek lista możliwych „scenariuszy rytualnych” została 
powiększona. Wobec znacznej szerokości pierścienia placu pozostawionego między 
palisadą a łukowatą glinianką, powstałą w związku z pozyskiwaniem ziemi służącej 
do usypania kopca (w najwęższych miejscach odległość ta wynosi obecnie około 5 me-
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trów)3, pojawiła się mianowicie hipotetyczna alternatywa, zgodnie z którą powstający 
nasyp mógł odgrywać albo rolę płaszcza przykrywającego przestrzeń grzebalną albo 
otaczał ją wałem opartym o częstokół. Wydaje się tym samym, że palisada mogła 
pełnić funkcję swego rodzaju ramy, mającej za zadanie nie tyle utrzymanie ufor-
mowanego płaszcza kurhanu nad pochówkiem (jak to się najczęściej rekonstruuje 
również w praktyce; zob. np. Jarosz 2002, ryc. 6; Machnik et al. 2008, fot. 15–16), ile 
zapobieganie zsuwaniu się nasypu do wnętrza wygrodzonego „świętego kręgu”. W tej 
rekonstrukcji (ryc. 8C) przestrzeń w obrębie kurhanu nie byłaby zamknięta przez 
sam akt jego usypania nad pochówkiem, lecz pozostawałaby otwarta dla wszelkich 
działań związanych z kultem zmarłych przez znacznie dłuższy czas. Cały kurhan 
pełniłby zatem funkcję swego rodzaju mauzoleum (określenie Jerzego Romanowa). 
Należy jednak zastrzec, że jest to rekonstrukcja modelowa, która – wobec braku 
jakichkolwiek udokumentowanych pozostałości nasypu – w odniesieniu kurhanu 
z Wysokiej nie może zostać zweryfikowana4.

W przestrzeni kurhanu odkryty został tylko jeden pochówek, umiejscowiony lek-
ko acentrycznie w stosunku do wytyczonego częstokołem okręgu. Może się to wpraw-
dzie początkowo wydać świadectwem jakiegoś nietypowego zachowania obrzędowego, 
ale takie umiejscowienie tzw. grobów centralnych było w społecznościach kultury 
ceramiki sznurowej praktykowane powszechnie (zob. np. Machnik et al. 2009, 243; 
Jarosz 2011, 260, ryc. 2). Czy jednak były ku temu jakieś szczególne powody? Rozwa-
żając tę kwestię w kategoriach praktycznych, można się zastanawiać na przykład nad 
tym, czy takie usytuowanie pochówków nie miało na celu utrudnienia ewentualnego 
wyrabowania grobu centralnym wkopem albo nie umożliwiało umieszczenia na środ-
ku kurhanu jakiegoś innego obiektu, ważniejszego ze względów konstrukcyjnych czy 
może nawet obrzędowych. Jednak przynajmniej w tym partykularnym przypadku, 
wobec braku przesłanek umożliwiających próby odczytania intencji budowniczych 
kurhanu, są to tylko domniemania.

Podobnie jak położenie pochówku względem ograniczającej przestrzeń grzebalną 
palisady, za dość typowe uznać należy zaaranżowanie prostokątnej komory wewnątrz 
nieco większej i nieco mniej regularnej jamy (zapewne po prostu wkopanej i nie szalo-

3  Na temat zróżnicowania form tego typu przykurhanowych wybierzysk, zob. np. Machnik  et al. 
2009, 242; Jarosz 2011, 260.

4  Chociaż nie jest to opinia zupełnie odosobniona (zob. np. Turek 2006, 176–177), z pewnością 
wzbudzi ona uzasadniony sceptycyzm badaczy zajmujących się chociażby kulturą ceramiki sznurowej 
w Polsce południowo-wschodniej. W trakcie licznych analiz stratygraficznych kurhanów badanych w stre-
fie przykarpackiej i wołyńsko-roztoczańskiej (zob. np. Machnik 1966, 72; Machnik, Bagińska, Koman 
2009, 241–242) zaobserwowano, że warstwa pierwotnego humusu kończy się na rowku otaczającym jamę 
grobową. Wobec tego, najprawdopodobniej wyznaczał on fizyczną granicę pierwotnego nasypu. Warto 
jednak zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych kurhanach mamy do czynienia nie z jednym, ale z kilko-
ma koncentrycznymi rowkami. Który z nich, w takich przypadkach, wyznaczał granicę nasypu i jak ten 
nasyp wyglądał? Czy są to świadectwa powstawania kolejnych warstw nasypu z kolejnymi pochówkami, 
jak to rekonstruuje Lothar Kilian (1955, 65, Abb. 289) dla kurhanu z Mochowoje (niem. Wiskiauten), czy 
też ich obecność należy tłumaczyć w inny sposób? 
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wanej). Znajduje to bardzo dobre analogie chociażby w dwóch pochówkach odkrytych 
na stanowisku 1 w Kietrzu (niem. Katscher), gm. loco (zob. Gedl 1974, 36–37, ryc. 1; 
Chochorowski 1976, 126–127, ryc. 1), czy – sięgając nieco dalej – w grobie centralnym 
kurhanu odkrytego na stanowisku 1 w Gabułtowie, gm. Kazimierza Wielka (Górski, 
Jarosz 2006, 405–406, fig. 5; zob. też Jarosz 2011, 260–261).

Bardziej wyczerpującego komentarza wymaga – zaobserwowane w Wysokiej – po-
łudnikowe zorientowanie jamy grobowej oraz ułożenie ciała zmarłej osoby z głową 
na południe (na co wskazuje układ zachowanych kości oraz lokalizacja obu odkrytych 
toporów; por. np. Włodarczak 2006, 69–70, ryc. 38–39). W przekrojowych studiach 
poświęconych „fenomenowi sznurowemu” wielokrotnie już podkreślano regionalną 
zmienność obrządku pogrzebowego, w tym różnorodność orientacji jam grobowych, 
względnie składanych w nich ciał zmarłych (zob. np. Häusler 1983, 15–16, Abb. 4; Ka-
drow 2001, 115–117; Furholt 2014, 75–76, Fig. 6). Jak podawał jeszcze całkiem niedawno 
Piotr Włodarczak (2006, 145–146), orientacja pochówków zgodnie z osią północ-po-
łudnie (często z odchyleniem NW-SE) miała być typowa przede wszystkim dla rejonu 
zachodniej Małopolski (rejonu występowania grupy krakowsko-sandomierskiej tej 
kultury)5, natomiast na wschód i zachód od tego obszaru zmarli mieli być składani 
zgodnie z przeciwstawnymi kierunkami kardynalnymi. Według wyrażonej w tym 
samym miejscu opinii, jako swoisty jawił się obok zachodniej Małopolski jedynie 
obszar morawski, gdzie również zaobserwowano duży udział pochówków oriento-
wanych wzdłuż osi N-S. W świetle nowszych ustaleń tezę tę można utrzymać jedynie 
częściowo – w odniesieniu do obszaru pogórzy i wysoczyzn podkarpackich (zob. Jarosz 
2011, 260, tab. 3) oraz obszaru roztoczańsko-wołyńskiego (zob. Machnik et al. 2009, 
243). Natomiast zarysowujące się powoli regularności w zakresie sposobu orientowania 
grzebanych ciał zmarłych w strefie Niżu Polskiego wydają się jej przeczyć. Otóż na Ni-
zinie Śląskiej, poza dyskutowanym tutaj grobem z Wysokiej, południkową orientację 
respektowała także większość innych dobrze udokumentowanych pochówków z tego 
okresu. Na Dolnym Śląsku są to: groby odkryte jeszcze przed II wojną światową na wro-
cławskich osiedlach Marszowice (niem. Marschwitz; Seger 1904, 31, Fig. 2)6, Grabiszyn 
(niem. Gräbschen; Seger 1907, 1, Fig. 7) i Oporów (niem. Opperau; Petersen 1934, 53, Taf. 
XI; Bronowicki 2003, 302, ryc. 5) ; pochówki odsłonięte niedawno w Jagodnie (niem. 
Lamsfeld Siedlung; Dwojak, Łęcki 2010); co najmniej trzy groby z cmentarzyska w Cho-
ciwelu (niem. Kuschlau), gm. Strzelin (Mertin 1943, 1–2)7; jeden z dwóch pochówków 
ze stanowiska 8 w Magnicach (niem. Magnitz), gm. Kobierzyce (Baron et al. 2011, 38, 
ryc. 36); oraz – prawdopodobnie – jeden grób ze stanowiska 5.w Jordanowie Śląskim 

5  Pamiętając oczywiście o odrębności grobów podkurhanowych łączonych z najstarszą fazą kultury 
ceramiki sznurowej na lessach krakowsko-sandomierskich, kiedy to pochówki były tam orientowane 
zgodnie z osią E-W (Włodarczak 2000, 499). 

6  Chodzi oczywiście o grób 8, zawierający naczynie doniczkowate, bardzo typowe dla późnych faz 
kultury ceramiki sznurowej.

7  Zob. też dokumentację Archiwum Państwowym we Wrocławiu, zespół Wydział Samorządowy 
Prowincji Śląskiej, sygn. 768.
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(niem. Jordansmühl), gm. loco (Seger 1926, 204, Abb. 14). Natomiast na Górnym Ślą-
sku prawidłowość tę potwierdzają: wspominane powyżej dwa groby z Kietrza; grób 3 
ze stanowiska 10 w Nowej Cerekwi (niem. Deutsch Neukirsch), gm. Kietrz (Łęczycki 
1989a, 160–161; 1989b, Kat. Nr 415; 1989c, Taf. 133; 2014, 147–148)8; jak również pochówek 
odkryty niedawno na stanowisku 8 w Dzielnicy (niem. Dzielnitz), gm. Cisek (uprzejma 
informacja Mirosława Furmanka). Dosyć często spotykane są przy tym odchylenia 
od osi N-S zarówno ku wschodowi, jak i na zachód. Do grupy grobów zorientowanych 
NE-SW zalicza się pochówek z Wilczkowa (niem. Willtschau), gm. Żórawina (Boege 
1934, 33, Abb. 1)9, domniemany grób z Magnic (Baron et al. 2011, 47–48, ryc. 37–38), 
a być może także pochówek z Wrocławia-Kuźnik (niem. Schmiedfeld; Seger 1926, 
212)10. Odchylenie w drugą stronę zarejestrowano jak dotąd jedynie w dwóch grobach 
ze wzmiankowanego powyżej cmentarzyska w Chociwelu11. Podobna „południkowa 
tendencja” w orientowaniu grobów uchwycona została ostatnio również w północnej 
strefie Niżu Polskiego, dzięki studiom nad obyczajowością funeralną kultury ceramiki 
sznurowej w Wielkopolsce i na Kujawach (zob. Pospieszny 2009, 29–65, 101). Oczywi-
ście niepodważalnym faktem pozostaje to, że ukierunkowanie pochówków zgodnie 
z osią N-S jest jednym z elementów stanowiących o specyfice obrządku pogrzebowego 
kultury ceramiki sznurowej na Morawach (zob. np. Buchvaldek 1986, 116; Šebela 1993, 
208; Peška 2013, 119). A zatem w tym aspekcie obrzędowości funeralnej pochówek 
z Wysokiej przynależy do dość szerokiej wspólnoty rytualnej, w obrębie której (przy-
najmniej w perspektywie eschatologicznej) podobnie waloryzowano przestrzeń. Poza 
Śląskiem obejmuje ona zachodnią Małopolskę na wschodzie, Wielkopolskę i Kujawy 
na północy oraz Morawy na południu. Dopiero na zachód i południowy zachód 
od tego – na razie tylko z grubsza tylko zarysowanego obszaru – mamy do czynienia 
ze zdecydowaną przewagą grobów orientowanych zgodnie z osią E-W (por. np. Bu-
chvaldek 1986, 32, 77, 92).12

8  Spośród pochówków łączonych w cytowanej pracy z kulturą ceramiki sznurowej wyłączyć należy 
tak orientowany domniemany grób ze stanowiska 19 w Kietrzu-Łęgach (niem. Katscher-Langenau), gm. 
loco (zob. Chmielewski 2014, 179–182, 193–197, 202). Natomiast w przypadku pozostałych pochówków 
wspominanych przez S. Łęczyckiego, ale tutaj pominiętych, informacje są niepewne i niepełne.

9  Wobec „starosznurowej” chronologii tego znaleziska por. przyp. 6 i 11
10  Odmienną orientację miał też prawdopodobnie pochówek ze Starych Kotkowic (niem. Alt Kutten-

dorf), gm. Głogówek, gdzie ciało zmarłego było podobno złożone zgodnie z osią W-E (zob. Roesner 1938, 
165). Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku opis kontekstu grobowego zabytków publikowanych 
przez Herberta Roesnera jest oparty na przekazie przypadkowego odkrywcy.

11  Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jeden z tak orientowanych pochówków (w zasadzie 
zgodnie z osią NWW-ESE), tj. grób (4)7, odkryty w 1938 r., tworzył układ stratygraficzny z przecinającym 
go grobem (3)6 A zatem jest to grób ewidentnie wcześniejszy. Wobec braku dobrych wyznaczników chro-
nologicznych trudno jednak rozstrzygać, jak długi odcinek czasu dzielił jeden pochówek od drugiego. 
Niemniej fakt ten może być istotny z punktu widzenia ewolucji obrządku pogrzebowego kultury ceramiki 
sznurowej na Śląsku (por. przyp. 6 i 9).

12  Obecność pochówków orientowanych „południkowo” na obszarach sąsiednich należy rozpa-
trywać jako potencjalne świadectwo międzygrupowych oddziaływań czy wręcz przemieszczania się 
nosicieli odmiennych tradycji. Doskonałym tego przykładem są pojedyncze pochówki zorientowane 
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4.2. Wyposażenie grobu z Wysokiej
W trakcie badań w jamie grobowej stwierdzono obecność jedynie dwóch przedmiotów 
złożonych zmarłemu w charakterze darów pośmiertnych. Są to typowe dla męskich 
pochówków kultury ceramiki sznurowej topory kamienne (por. np. Włodarczak 2006, 
67, 70-71). Obydwa te narzędzia warto przedyskutować zarówno z osobna, oraz jako 
zespół darów grobowych.

4.2.1. Kamienne topory z Wysokiej na tle podobnych odkryć na Dolnym Śląsku 
i w regionach sąsiadujących
Pierwsze z poddawanych pod dyskusję narzędzi kamiennych (ryc. 9) mieści się za-
razem w paneuropejskim kanonie toporów bojowych kultury ceramiki sznurowej 
i wyraźnie już nawiązuje do ich regionalnej śląskiej stylistyki, która to najpełniej wy-
rażona została we wzornictwie klasycznych toporów typu sobótczańskiego (od niem. 
Zobtener Typus). Na pochodzenie omawianego narzędzia z pracowni usytuowanych 
na terenie Dolnego Śląska wskazuje też jednoznacznie skała wykorzystana do jego 
produkcji – serpentynit z masywu Gogołów-Jordanów Śląski. Chociaż egzemplarz 
z Wysokiej jest bez wątpienia produktem lokalnym, to na tle niezwykle licznych ślą-
skich znalezisk narzędzi kamiennych tego typu jego forma jest unikatowa.

Poszukując analogii do prezentowanego tutaj znaleziska, w pierwszej kolej-
ności należy zwrócić uwagę na wspomniany już grób kultury ceramiki sznurowej 
z Wrocławia Grabiszyna. Był to naruszony w trakcie prowadzonych na stanowisku 
prac ziemnych pochówek dwóch osobników. Wprawdzie układu szczątków jednego 
ze zmarłych nich nie udało się zadokumentować in situ w całości (został naruszony 
przez robotników), ale drugi został metodycznie wyeksplorowany i sfotografowany. 
W tym rozpoznanym przypadku zmarły ułożony był w pozycji skurczonej na boku, 
z twarzoczaszką skierowaną na zachód. Na wysokości głowy pochowanego osobnika 
znaleziony został kamienny topór bojowy (Seger 1907, 1, Fig. 7). Sam zabytek nie został 
zilustrowany i od tego czasu zaginął13. Jednak na wspomnianym zdjęciu grobu (zob. 
też Sarnowska 1961, ryc. 3f) doskonale widać, że w rzucie górnym narzędzie to miało 
kształt identyczny jak topór z Wysokiej, zaś podobieństwa dopełniają inne cechy ujęte 
w opisie dokonanym przez Hansa Segera. Niemiecki archeolog pisał mianowicie: 
„Na wysokości czaszki, naprzeciw twarzy, leżał pięknie oszlifowany, długi na 16 cm 
topór bojowy, [wykonany] prawdopodobnie z serpentynitu. Ostrze jest wygięte, obuch 

zgodnie z osią N-S odkrywane na Grzędzie Sokalskiej. Zarówno ze względu na formę jamy grobowej 
(są to groby niszowe), jak i wyposażenie, można je uznać za typowe dla grupy krakowsko-sandomierskiej 
(zob. Machnik et al. 2009, 199–203, 234–236). 

13  Ponieważ nie wspomina go w swojej pracy Fritz Geschwendt (1931), nasuwa się podejrzenie, 
że zajmujący nas w tym miejscu zabytek zaginął jeszcze przed II wojną światową. W Muzeum Archeolo-
gicznym, Oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia, znajduje się jedynie jego zdjęcie. Fotografia została 
jednak wykonana z perspektywy, która nie pozwala na bardziej szczegółowe opisanie narzędzia. 
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ma owalny przekrój, n a  s t r o n i e  g ó r n e j  s ą  d w i e  d o ś ć  w y r a ź n i e  z a z n a -
c z o n e  f a s e t y  [tłum. i podkr. T.J. Chmielewski]”1 4 .

Poza egzemplarzem z Wrocławia Grabiszyna, topory z dwuściennie uformowa-
niem grzbietem odkryto wcześniej jeszcze w co najmniej czterech innych miejscach 
na Śląsku, w każdym przypadku w oderwaniu od pierwotnego kontekstu depozy-
cyjnego: w Budziszowie (niem. Buschwitz), gm. Kobierzyce (Smutek 1951, 35–36, rys. 
29)15, Gniechowicach (niem. Gniechwitz), gm. Kąty Wrocławskie (Geschwendt 1931, 
Abb. 13; zob. ew. Smutek 1950, ryc. 4b)16, Nowej Wsi Wrocławskiej (niem. Neudorf), 
gm. Kąty Wrocławskie (Geschwendt 1931, Abb. 14; zob. ew. Smutek 1950, ryc. 4a)17, 
i Tłustomostach (niem. Stolzmütz), gm. Baborów (Łęczycki 1989b, Taf. 104 [683])18.

Bez wątpienia bliższy prezentowanemu przez nas toporowi z Wysokiej jest drugi 
z wymienionych egzemplarzy; z kolei najbardziej od niego odbiega znalezisko pierw-
sze, w przypadku którego górna strona została uformowana „daszkowato” jedynie 
na odcinku od otworu do ostrza, zaś część obuchowa jest ukształtowana na wzór 
toporów typu ślężańskiego o niewyodrębnionym obuchu (ryc. 11).

Szukając narzędzi podobnych do dyskutowanej unikatowej formy kamiennej 
z Wysokiej, trzeba także poświęcić nieco uwagi wykonanemu z serpentynitu to-
porowi bojowemu, który znaleziony został w trakcie badań wykopaliskowych pro-
wadzonych w Sicinach (niem. Seitsch), gm. Niechlów (Wojciechowski 1971, 62, ryc. 
15: 5)19. Podobieństwo jest uderzające, z tą jedną, acz istotną różnicą, że grzbiet tego 
drugiego narzędzia nie jest uformowany „daszkowato”, lecz płasko. Co interesujące, 
przywoływane narzędzie odkryte zostało w obrębie obiektu interpretowanego jako 
pozostałości domostwa związanego z kulturą amfor kulistych. Zauważone już przez 

14  “Nähe beim Schadel, vor dem Gesicht lag eine schöne geschliffene, 16 cm lange Streitaxt, vermu-
tlich aus Serpentin. Die Schneide is gewolbt, das Bahnende hat ovalen Querschnitt, auf der oberen Seite 
sind zwei Facetten kaum merklich angedeutet”(Seger 1907, 1).

15  Przechowywany w Muzeum Archeologicznym, Oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia, pod 
nr. inw. MAW/I/170 (dawn. 1572: 28).

16  Przechowywany przed wojną w berlińskim Museum für Völkerkunde (obecnie Ethnologische 
Museum) pod nr. inw. 1 e 201; w trakcie działań wojennych zabytek zaginął (informacja listowna Almut 
Hoffmann). 

17  Przechowywany przed wojną w Museum für Kunstgewerbe und Altertümer (obecnie Muzeum 
Archeologiczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia) pod nr. inw. 359: 00; zabytek zaginął (infor-
macja ustna Magdaleny Szczecińskiej i Krzysztofa Demidziuka).

18  Zgodnie z informacją podaną w przywołanej pracy, wymieniony właśnie egzemplarz miał być 
przechowywany w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu  pod nr. inw. 525: 27. Zabytek ten musiał być znany 
S. Łęczyckiemu z autopsji, gdyż zamieszczony przez niego w katalogu źródeł rysunek znacznie się różni 
i jest dokładniejszy od tego, który znajdujemy w archiwalnej księdze inwentarzowej, przechowywanej 
we wspomnianym muzeum. Toporek ten faktycznie znajdował się niegdyś w zbiorach wspomnianej 
placówki, ale jeszcze przed II wojną światową został wykreślony z jej rejestrów i przekazany do muzeum 
działającego przy Landesamt w Raciborzu (uprzejma informacja Beaty Badury).

19  Identyczny niemal egzemplarz, również wykonany z serpentynitu, został znaleziony w 1937 r. 
na terenie Wrocławia. Przechowywany przed wojną w Museum für Kunstgewerbe und Altertümer (obecnie 
Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia) pod nr. inw. 1937: 454, obecnie zagi-
nął. Jego opis i dokładny rysunek można znaleźć w Archiwum Miejskim Wrocławia: WSPS 652, str. 576.
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Ryc. 11. 

1
A B

2

3
4

A – wzdłużne przekroje kamiennego topora bojowego znalezionego w Wysokiej (1) z nałożonymi 
obrysami górnym i bocznym innych śląskich toporów z „daszkowatym” grzbietem (2 – Gniechowice; 
3 – Tłustomosty; 4 – Nowa Wieś Wrocławska); B – rekonstrukcja wyjściowej formy topora bojowego 
znalezionego w Wysokiej. Rys. T.J. Chmielewski

Włodzimierza Wojciechowskiego podobieństwo wspomnianego znaleziska do to-
porów „starosznurowych” prowadzi do pozornej jedynie sprzeczności między jego 
atrybucją stylistyczną i kulturową (o chronologicznej nie ma mowy). Pomijając w tym 
miejscu wartą szerszej dyskusji kwestię wytwarzania i użytkowania kamiennych to-
porów bojowych przez społeczności kultury amfor kulistych, w kontekście znaleziska 
z Sicin wystarczy przypomnieć o obecności „sznurowych” toporów bojowych typu 
A w zespołach grobowych kultury złockiej (por. Krzak 1961, 91–104, ryc. 91a, 100b; 1976, 
204; Machnik 2008, 326, ryc. 3: 7; zob. też Libera, Sobieraj 2008, 302–304, ryc. 302–304).

Jak już zaznaczono, topór z Wysokiej oraz przytoczone analogie wykazują wiele 
cech wspólnych z toporami typu sobótczańskiego. Czy jednak jest to podobieństwo 
wystarczające, by można je jako takie określić? Definicja sformułowana jeszcze na po-
czątku ubiegłego wieku przez Hansa Segera (1929), a potem przyjmowana w niezmie-
nionym kształcie przez kolejne pokolenia badaczy zajmujących się problematyką topo-
rów ślężańskich (por. np. Geschwendt 1931, 15; Smutek 1951, 24; Machnik 1979, 359–360; 
Wojciechowski 1988, 104), opisuje je jako mające „łu kowat y,  rozszerzający się na 
środku korpus, w y p ł a s z c z o n ą  s t r o n ę  g ó r n ą , nieco rozszerzony, opuszczony 
do dołu obuch i podobnie do dołu podgięte ostrze. P r z e k r ó j  p o p r z e c z n y  j e s t 
p o d k o w i a s t y, oś wzdłużna nieco wygięta. Materiałem jest z reguły niebieskawo-
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-zielony serpentynit, który występuje w Sobótce, chociaż czarne egzemplarze też nie 
są rzadkie” [tłum. i podkr. T.J.Chmielewski]20. Ze względu na daszkowaty sposób ufor-
mowania „grzbietu” lub kanciasty uskok na wysokości otworu, ani topór z Wysokiej, 
ani znaleziska mu podobne nie spełniają zatem jednego bądź dwóch spośród kryteriów 
brzegowych klasycznej już definicji topora ślężańskiego i formalnie powinny być 
z tej grupy wyłączone. Tak zresztą postąpił z nimi już Fritz Geschwendt. W swojej 
rozprawie doktorskiej, którą śmiało można uznać za kamień milowy w kilkupoko-
leniowej dyskusji nad problematyką toporów śląskich, interesujące nas egzemplarze 
umieścił on wśród wydzielanych jako „typ f” form przejściowych i innych, a tym 
samym wyraźnie oddzielił je od znalezisk typu ślężańskiego (Geschwendt 1931, 30–32). 
O krok dalej poszedł Kazimierz Smutek (1950, 157–158), który jedynie zmodyfikował 
zaproponowany przez F. Geschwendta schemat typologiczny właśnie przez całkowite 
wyłączenie z niego interesujących nas toporów. Zostały one wówczas określone jako 
pierwowzory toporów ślężańskich, „wzorowane na toporach stylu jutlandzkiego”21. 
Taki rozdział utrzymali również kolejni badacze zajmujący się tym zagadnieniem 
(Sołtykowska-Godłowska 1964, 200, Anm. 8; Machnik 1979, 359).

W praktyce jednak, ze względu na liczne zbieżności form, klasyfikowanie intere-
sujących nas toporów pozostaje kłopotliwe: z jednej strony ewidentnie nie należą one 
do rozprzestrzenionych na dużych połaciach środkowej Europy toporów typu A wg 
Karla Struvego, z drugiej natomiast – będąc stylistycznie i surowcowo dość ewident-
nym wytworem miejscowym – nie reprezentują też ex definitione typu sobótczań-
skiego. Nie jest więc dużym zaskoczeniem, że ten taksonomiczny dylemat powraca 
implicte w podziale toporów śląskich, zaproponowanym przez Stefana Łęczyckiego. 
Deklaratywnie bowiem posługuje się on zastaną definicją toporów typu ślężańskiego, 
faktycznie natomiast dokonuje na nią swego rodzaju cichego zamachu, zaliczając 
w poczet narzędzi tej kategorii również bezpośrednio nas interesujące egzemplarze 
o „daszkowato” uformowanym grzbiecie (Łęczycki 1989c, 128, Abb. 35; 2014, 118–119, 

20  “[…] einen geschweiften, in der Mitte anschwellenden Körper, eine abgeplatte Oberseite, einen 
etwas verbreiteren, nach unten überhangenden Näcken und eine ebenfalls nach unten gezogene Schneide. 
Der Querschnitt ist hufeisenformig, die Längsachse häufig etws konvex. Das Material ist in der Regel heller, 
blauich-grüner Serpentin, wie er am Zobten ansteht, doch sind auch schwarze Exemplare nicht selten”.

21  W archeologii polskiej autorstwo wyjściowej typologii toporów typu ślężańskiego przypisuje 
się dość powszechnie Kazimierzowi Smutkowi (zob. np. Machnik 1966, 44; Włodarczak 2006, 33, 91–92; 
Wojciechowski 1988, 103–104; Libera, Sobieraj 2008, 296; Pospieszny 2009, 72). Sytuacja ta budzi zupełnie 
zrozumiały sprzeciw osób lepiej zorientowanych (Łęczycki 2014, 120), jednak o jej zaistnieniu mogły 
zadecydować okoliczności raczej prozaiczne, jak chociażby popularnonaukowa formuła czasopisma, 
na łamach którego ukazał się budzący kontrowersje artykuł; po prostu nie stosowano w nim wówczas 
żadnych przypisów naukowych. Nie bez wpływu na opublikowaną treść mogły być także okoliczności 
polityczno-historyczne (szalejący stalinizm!). Mając natomiast na względzie osobiste przymioty Kazi-
mierza Smutka i jego zasługi dla ratowania poniemieckiej spuścizny archeologicznej na Dolnym Śląsku 
(zob. Kramarek 1965), należy wątpić, by taka właśnie była jego autorska intencja. W poświęconej tej samej 
problematyce pracy magisterskiej obronionej zaledwie rok później wyraźnie zaznacza on źródło, z którego 
zaczerpnięty został zastosowany podział typologiczny (Smutek 1951, 23 i nast.).
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Abb. 39)22. W celu rozwiązania tego problemu poniżej proponujemy definicję regu-
lującą oraz korespondującą z nią roboczą typologię tej kategorii zabytków (ryc. 12).

Pod intersubiektywną ocenę zainteresowanych badaczy podajemy następującą 
propozycję definicji toporów ślężańskich. W formach wyjściowych mają one (1.) pod-
kowiasty (U-kształtny) przekrój poprzeczny z daszkowato lub płasko uformowaną 
stroną górną, (2.) wyraźne ostro załamane lub uformowane łukowato rozszerzenie 
na wysokości przewiertu, (3.) nieco rozszerzony w charakterystyczną „stopkę”, opusz-
czony do dołu obuch oraz podobnie do dołu podgięte ostrze; oś wzdłużna tego rodzaju 
narzędzi jest nieco wygięta; część toporów jest ornamentowana rytami imitującymi 
opasający korpus narzędzia sznur. Chociaż kryterium surowcowe nie jest w tym 
przypadku rozstrzygające, z pewnością warto pamiętać, że większość takich toporów 
była wykonywana z serpentynitów z masywu Głogów-Jordanów Śląski.

Wychodząc z założeń dynamicznych analiz morfologicznych toporów kamiennych 
(zob. np. Bronicki, Kadrow 1998, 260–268; Lekberg 2006, 364–367; Kufel-Diakowska, 
Skuła 2015) należy założyć, że korpusy tego rodzaju narzędzi, w przeciwieństwie do ich 
krawędzi i płaszczyzn pracujących, uznać należy za niepodlegające zbyt częstym 
uszkodzeniom, a w ich konsekwencji – kolejnym naprawom. Skoro więc widoczny 
w cięciu poprzecznym sposób uformowania danego topora jest jednym z najbardziej 
trwałych elementów jego wyjściowej bryły, formę tego przekroju należy traktować 

22  Osobną kwestią jest zupełnie niezrozumiała deklaracja włączania toporów typu f wg F. Ge-
schwendta do wydzielanego przez S. Łęczyckiego typu XP (Łęczycki 1989c, 136–137; 2014, 127–129). 

Ryc. 12. 

typoszereg

typ

podtyp

A B

1 2 3 4

a b c

Proponowany schemat klasyfikacyjny występujących na Śląsku toporów bojowych kultury 
ceramiki sznurowej z podziałem na typoszeregi, typy i podtypy. Rys. T.J. Chmielewski
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jako jedno z najważniejszych (jeśli nie pierwszorzędne) kryteriów klasyfikacyjnych. 
Obecność, lub nieobecność, wyodrębnionego ostrza lub obucha są natomiast cechami 
drugorzędnymi.

Na podstawie zmienności form przekrojów poprzecznych toporów bojowych 
wyjściowo proponujemy w ich obrębie wyróżnić dwie grupy, każdą dzieląc na dwa 
typoszeregi. Grupę A (tutaj nieilustrowaną; zob. Hübner 2005, 81–85, Abb. 47) re-
prezentują tzw. topory jutlandzkie, co jest bezpośrednim nawiązaniem do typolo-
gii Globa-Struvego. Pierwszy wydzielony w jej obrębie typoszereg (AA) obejmuje 
topory o niskim owalnym przekroju poprzecznym na wysokości otworu i niekiedy 
zbliżonym do okrągłego w obuchowej i ostrzowej części korpusu. Spośród zaledwie 
kilku egzemplarzy tego rodzaju odkrytych na Śląsku, dobrym przykładem jest topór 
z Raciborza-Płoni (niem. Ratibor-Siemens/Ratibor-Plania), gm. loco (Sołtykowska-
-Godłowska 1964, Anm. 5, Abb. 1: 6). Obok tych form wyróżnić można topory, które 
w przekroju poprzecznym zachowują podowalną/podokrągłą formę ale ich „grzbiet” 
jest uformowany daszkowato (nie jest to jednak żeberko!). Znaleziska takich narzędzi 
znane są, między innymi, z Raciborza-Studziennej (niem. Ratibor-Süd), gm. loco 
(Łęczycki 1989b, Taf. 86 [554]), czy Kobeřic (niem. Köberwitz), okr. Opava23. Drugą 
grupę pojawiających się na Śląsku toporów bojowych kultury ceramiki sznurowej 
reprezentują właściwe topory ślężańskie (ryc. 12). Ich typologicznie wcześniejsze 
formy (typoszereg BA) to narzędzia, w których przekrojach poprzecznych widoczne 
jest już dystynktywne, wyraźnie podkowiaste (U-kształtne) uformowanie dolnej 
części korpusu, natomiast jego górna płaszczyzna jest dwuspadzista (czym nawiązują 
do toporów z typoszeregu AB). W tej właśnie klasie będzie się mieścił topór z Wyso-
kiej i jego najbliższe analogie. Natomiast typoszereg BB tworzyć będą w większości 
formy spełniające tradycyjne kryteria wyróżniania toporów sobótczańskich, a obok 
nich narzędzia w rodzaju wspominanego egzemplarza z Sicin.

Ze względu na kształt korpusu, widoczny w rzucie górnym, interesujące nas topory 
kamienne podzielić można na trzy zasadnicze typy (ryc. 12). Pierwszy z nich – typ a, 
reprezentują narzędzia o umiejscowionym na wysokości przewiertu załomie między 
wypukłą ścianą boczną części ostrzowej i zaklęśniętą partią obuchową (co jest cechą 
charakterystyczną tzw. toporów jutlandzkich). Do typu b należą topory o łagodnym 
sinusoidalnym przebiegu ścianki bocznej, właściwym dla klasycznych, łagodnie 
profilowanych toporów ślężańskich. Natomiast jako typ c opisywane będą narzędzia 
o ściance tworzącej jedną łukowato wygiętą krzywiznę. Należy przy tym zakładać, 
że niektóre egzemplarze, mające w środkowych partiach kształt b lub c, są pochod-
nymi toporów o bardziej złożonej tektonice, powstałymi wskutek ich ekstensywnych 
przeróbek.

Ostatni stopień proponowanego tutaj wyjściowego podziału toporów bojowych 
kultury ceramiki sznurowej na Śląsku stanowią podtypy wyróżnione na podstawie 
rzutów bocznych (ryc. 12). Jako forma wyjściowa (podtyp 1) traktowany będzie każdy 

23  Przechowywany w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, pod nr. inw. 8.762: 58. 
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topór z zachowaną pierwotną opuszczoną krawędzią pracującą oraz charakterystyczną 
„stopką” przy obuchu. Podtypy 2. i 3. odpowiadać będą wczesnym stadiom redukcji 
narzędzia, w których to zniesione zostały (odpowiednio) obuch lub ostrze. Do grupy 
ostatniej (4.) należeć będą natomiast egzemplarze mocno zużyte, niemające już ani 
opuszczonego ostrza, ani wyróżnionej „stopki” przy obuchu.

Zaproponowane ramy klasyfikacyjne mają formę ewolucyjnego ciągu typo-chro-
nologicznego (typoszeregi AA→AB→BA→BB; typy a→b→c) i uwzględniają postępującą 
w miarę zużywania się narzędzi redukcję form wyjściowych (podtypy 1→2/3→4). 
Chociaż zaprezentowany zarys podziału toporów nawiązuje wprost do wspomnianej 
wcześniej propozycji Stefana Łęczyckiego, uwzględnia on szersze spektrum tego ro-
dzaju uzbrojenia, pojawiającego się w pierwszej połowie III tysiąclecia BC w Górnym 
Basenie Odry, a mianowicie część nie bez racji potraktowanych przez tego autora 
osobno „toporów nordyjskich” (zob. Łęczycki 1989c, 117; 2014, 108). Ten schematyczny 
podział nawiązuje więc do utrwalonej już w starszej literaturze wykładni morfogenezy 
klasycznych ślężańskich toporów bojowych, zgodnie z którą ich wzornictwo można 
wywieść wprost ze stylistyki „toporów jutlandzkich” pojawiających się na Nizi-
nie Śląskiej w tzw. horyzoncie paneuropejskim (Åberg 1918, 102; Geschwendt 1931, 
30–31)24. Struktura proponowanej typologii pozostaje jednocześnie na tyle otwarta, 
że – w miarę potrzeb – powinna pozwolić na łatwe dołączenie kryteriów opisujących 
topory o kształtach przez nas nieuwzględnionych.

Biorąc za podstawę wspomnianą koncepcję morfogenezy toporów ślężańskich 
oraz bardziej ogólną, ugruntowaną wiedzę prehistoryczną, za najbardziej prawdo-
podobny moment pojawienia się form typu BA przyjąć należy tzw. horyzont środko-
woeuropejski kultury ceramiki sznurowej, kiedy to w obrębie tej formacji kulturowej 
zaczęło zaznaczać się wyraźniejsze zróżnicowanie regionalne. Nawiązując do retoryki 
z najgorętszych dyskusji dziewiętnastowiecznych ewolucjonistów, należałoby jednak 
w tym miejscu przynajmniej zastrzec, że rozwój form toporów nie musiała przebie-
gać niczym munera gladiatoria25, w logikę czego wpisane by było natychmiastowe 
znikanie form starszych w miarę pojawiania się na arenie ewolucyjnej wzorów now-
szych. Teoretycznie musimy więc dopuszczać również taką możliwość, że topory 
bojowe podobne do egzemplarza odkrytego w Wysokiej (typ BAa) były produkowane 
i użytkowane przez dłuższy czas. W rzeczywistości jednak alternatywę taką wyklu-
cza na razie zarówno relatywnie niewielka liczba znalezisk tego rodzaju, jak też ich 
zupełna nieobecność poza obszarem śląskim (wyraźnie kontrastująca z szerokim 
rozprzestrzenieniem klasycznych form toporów ślężańskich, czyli podtypu BBb!).

Drugi z toporów znalezionych w grobie z Wysokiej (ryc. 10) reprezentuje z kolei 
niezwykle rozpowszechniony w kulturze ceramiki sznurowej wzór „topora robo-
czego”. Narzędzia tego rodzaju, wydzielane w najnowszej typologii autorstwa Piotra 
Włodarczaka (2006, 35–36, tabl. XXII) jako typ H (H3), pojawiają się szczególnie 

24  Dużo słabiej uzasadnione wydają się próby łączenia toporów ślężańskich z oddziaływaniami 
wschodnimi, czyli toporami fatianowskimi (contra Włodarczak 2010, 311, 315). 

25  Porównanie zastosowane po raz pierwszy przez Thomasa H. Huxleya.
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często w zespołach o późnej metryce. Niemniej, nie oznacza to, że powinny one być 
traktowane jako pewny wyznacznik chronologiczny młodszych faz rozwojowych 
wspomnianej formacji kulturowej (zob. np. Machnik 1979, 404, 408, ryc. 247: 19–26). 
W odniesieniu do Niziny Śląskiej na szerokie datowanie zbliżonych kształtem narzędzi 
wprawdzie już ostatnio wskazywano (Kufel-Diakowska, Skuła 2015, 63), ale dopiero 
wystąpienie interesującego nas tu bezpośrednio egzemplarza razem z omówionym 
wcześniej ślężańskim toporem bojowym o wyraźnie „archaizującej” formie można 
uznać za niezbity dowód na potwierdzenie tej tezy.

4.2.2. Kamienne topory z Wysokiej na tle podobnych zespołów narzędzi odkry-
wanych na Dolnym Śląsku i w regionach sąsiadujących
Ofiarowywanie zmarłym mężczyznom dwóch lub więcej toporów zaczyna się powoli 
jawić jako swoisty dolnośląski rys obrzędowości funeralnej kultury ceramiki sznuro-
wej. Wśród stosunkowo nielicznych znanych i dobrze zadokumentowanych zespołów 
grobowych z najbliższego regionu znaczna ich część zawierała zestawy kamiennych 
narzędzi tej kategorii, co zdarza się dość rzadko w podobnie datowanych grobach 
na obszarach sąsiednich (por. np. Łęczycki 1989c, 116; 2014, 109; Włodarczak 2006, 
67, 70–71). Powszechnie znany jest, odkryty i opublikowany jeszcze przed II wojną 
światową, zespół grobowy z Kaszowa (niem. Kassawe), gm. Milicz (Nowothing 1937), 
później doszło do niego jeszcze znalezisko z Brożca (niem. Brosewitz), gm. Strzelin 
(Kufel-Diakowska, Skuła 2015)26, następnie światło dzienne ujrzał dyskutowany w tym 
miejscu pochówek z Wysokiej, a całkiem niedawno kolejny podobny zespół (składający 
się z aż czterech różnych egzemplarzy!) odkryto w trakcie badań przeprowadzonych 
na stanowisku 13 w Iwinach, gm. Siechnice (Marek, Lisiecki 2014; informacja Mate-
usza Krupskiego)27.

Odkrycie każdego kolejnego zespołu zwartego, składającego się z dwóch lub więcej 
toporów ma, oczywiście, niebagatelne znaczenie dla wciąż toczącej się dyskusji nad 
zagadnieniem chronotypologii toporów kultury ceramiki sznurowej. To i podobne 
mu odkrycia są jednak dość istotne również dla uchwycenia regularności w zakresie 
wyposażania zmarłych, a w dalszej perspektywie – rekonstrukcji stojących za tym 
reguł obrzędowych. Zaobserwowana powtarzalność jest zupełnie zrozumiała wobec 

26  Włączając do tej grupy ten bezceramiczny pochówek, warto z pewnością wspomnieć o podobnych 
domniemanych zespołach z Głogówka (niem. Oberglogau), gm. loco, i Raciborza-Ocic (niem. Ratibor-
-Otitz), gm. loco (zob. Łęczycki 2014, 148–149; 1989a, kat. nr 170 i 542; tam dalsza literatura).

27  Zdecydowanie nie należy natomiast włączać tego zestawienia dwóch toporów odkrytych w wy-
pełnisku obiektu 1069 na stanowisku 15 w Wojkowicach (Stanisławski, Wojnicka 2012, 113, ryc. 66: 10–11). 
W przywoływanym opracowaniu opisane zostały jako wyposażenie domniemanego kenotafu, mimo że, 
że jeden z nich znaleziono w stropie, drugi zaś w spągu dużej i głębokiej jamy (jak możemy przeczytać 
w tym samym miejscu). Niniejszy przypis jest tym bardziej zasadny, że wspomniane narzędzia kamienne 
zostały ostatnio potraktowane jako zwarty zespół grobowy także przez innych badaczy (Kufel-Diakowska, 
Skuła 2015, 58; Libera, Sobieraj w druku, zestawienie 1); w tym pierwszym przypadku autorzy artykułu 
powołują się zresztą na wcześniejszy raport z badań w Wojkowicach (Gralak et al. 2001), gdzie o intere-
sującym nas obiekcie nie ma nawet wzmianki. 
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niewielkiej odległości od sudeckiego zaplecza surowcowego i lokalizowanych w jego 
pobliżu ośrodków produkcyjnych, a więc również łatwości pozyskiwania toporów. 
Nie wyjaśnia to jednak w żaden sposób motywów składania większej ich liczby 
w charakterze darów grobowych, ani przyczyn stylistycznego i morfologicznego 
zróżnicowania narzędzi w obrębie poszczególnych zespołów. Wiele wskazuje na to, 
że u podstaw zmienności kształtów tej grupy narzędzi leżała ich użytkowa dywersy-
fikacja, wyrażana w stosowanym od wielu lat, choć słabo sformalizowanym, podziale 
na „topory robocze” i „topory bojowe” (zob. np. Geschwendt 1931, 7–10). Jak to zostało 
ostatnio dowodnie wykazane na przykładzie wyposażenia grobu z Brożca (Kufel-
-Diakowska, Skuła 2015), morfometryczne zróżnicowanie toporów mogło przy tym 
przybierać formy dość zniuansowane, w konsekwencji czego wspomniany funkcjo-
nalny podział nie zawsze jest możliwy do udowodnienia bez dokonania szczegółowej 
rekonstrukcji tzw. biografii poszczególnych narzędzi. Jednak w odniesieniu do zna-
lezisk kamiennych z Wysokiej możemy mówić o przypadku podręcznikowym: obok 
krępego i masywnego topora o prostym kształcie, do grobu złożona została znacznie 
staranniej wykonana „paradna” forma insygnialna. Bez odpowiedzi pozostać musi 
na razie pytanie o głębsze przyczyny, dla których oba te przedmioty stały się częścią 
pośmiertnej „doli” zmarłego.

4.3. Datowanie grobu z Wysokiej
Pomimo uchwycenia dość licznych relacji stratygraficznych między elementami 
konstrukcji kurhanu (częstokołem – ob. 13) a młodszymi (ob. 12B i 12F) i starszymi 
odeń (ob. 12 C-E i H) obiektami odkrytymi na tym samym stanowisku, rzucają one 
niewiele światła na chronologię grobowca. W żadnej z tych jam nie stwierdzono 
obecności ruchomego materiału zabytkowego; z żadnej z nich nie pobrano też prób, 
pozwalających na wykonanie datowań radiometrycznych. Wobec zaginięcia zachowa-
nych części szkieletu oraz braku prób zwęglonych pozostałości drewna z konstrukcji 
kurhanu, niemożliwe jest także określenie wieku absolutnego opisywanego znaleziska 
w sposób bezpośredni28. Dlatego też chronologia grobu z Wysokiej musi być na razie 
oparta wyłącznie na datowaniach krzyżowych opisanych wcześniej elementów zapisu 
prehistorycznego.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że wszystkie najbliższe konstruk-
cyjnie analogie grobowców, to jest kurhany otaczane częstokołami, na bazie typolo-
gicznej lub dzięki uzyskanym oznaczeniom wieku radiowęglowego, można odnosić 
do stosunkowo wczesnego okresu rozwoju kultury ceramiki sznurowej, który w star-
szej literaturze (np. Machnik 1979) określano jako horyzont pan- i środkowoeuropej-
ski. Potwierdzają to daty C14, uzyskane, między innymi, dla podobnych kurhanów 

28  Według informacji podanych przez najbliższą rodzinę Jerzego Romanowa, odkrywane szczątki 
kostne miał on w zwyczaju przekazywać do analiz antropologicznych bezpośrednio po badaniach. 
W ostatnich latach przed śmiercią stale współpracował ze śp. Stanisławem Gronkiewiczem z Zakładu 
Antropologii PAN we Wrocławiu. Niestety, mimo prób podjętych przez pracowników wspomnianej 
instytucji, trop ten nie doprowadził do odnalezienia interesujących nas materiałów. 
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z Jagodna (Gworys et al. 2013, 2622, Tab. 1), Kruszyny (Pospieszny et al. 2015, 200, 
Tab. 5, Fig. 10) czy Średniej (Jarosz, Włodarczak 2007, 77, ryc. 4). Za takim datowa-
niem przemawia również konstrukcja jamy grobowej. Jak na to zwrócili niedawno 
uwagę Paweł Jarosz i Piotr Włodarczak (2007, 80) w odniesieniu do kurhanów z Polski 
południowo-wschodniej, duża czworokątna jama grobowe z prostokątną komorą 
wewnętrzną, noszącą wyraźne ślady pierwotnej obecności skrzyniowej drewnianej 
obudowy, jest formą aranżacji miejsca złożenia ciała zmarłego typową dla drugiej, aż 
po jej przełom na trzecią kwartę IV tys. BC. Obserwację tę wydają się potwierdzać daty 
uzyskane dla grobów z Kietrza (Tunia, Włodarczak 2002, 45–46) i Jagodna na Nizinie 
Śląskiej, czy znajdowanych w północnej części Niżu Polskiego pochówków, takich 
jak Kruszyna. Na takie datowanie kurhanu z Wysokiej wskazuje wreszcie specyfika 
darów grobowych. Bez wątpienia odpowiada mu dyskutowana szeroko powyżej 
typo-chronologiczna pozycja jedynego wchodzącego w skład wyposażenia zabytku, 
mającego walory wyznacznika chronologicznego, czyli topora bojowego. Przyjmując 
typo-chronologiczne starszeństwo topora bojowego odkrytego w grobie z Wysokiej 
(podtyp BAa) w stosunku do klasycznych toporów ślężańskich (tu podtyp BBb), 
chronologię tego pochówku należałoby odnosić do przełom fazy I/II bądź początku 
fazy II według periodyzacji proponowanej przez Piotra Włodarczaka (por. jego uwagi 
odnośnie do horyzontu grobów z toporami sobótczańskimi w Małopolsce; Włodar-
czak 2006, 91–92, tam dalsza literatura). Dla datowania zajmującego nas pochówku 
znaczenie mają jednak nie tylko przedmioty w nim odkryte, ale i takie, których w nim 
nie znaleziono. Przede wszystkim uwagę zwraca bezceramiczny charakter wyposa-
żenia, przez co – podobnie do pochówków centralnych z Jagodna (zob. Dwojak et al. 
2008) – nawiązuje on do grobów tzw. grupy Kalbsrieth, czyli męskich pochówków 
typowych dla starszych faz kultury ceramiki sznurowej (szerzej zob. Krzak 1980, 
23–24, 61–62; Kluttig 1994; por. też Jarosz 2012, 329–330, ryc. 4).

5. UWAGI KOŃCOWE

Jak to zostało już podkreślone we wstępie do niniejszego artykułu, progres w studiach 
nad kulturą ceramiki sznurowej na Nizinie Śląskiej od wielu lat jest stosunkowo nie-
wielki. Przede wszystkim, rozczarowująco mała pozostaje liczba stosunkowo dobrze 
przebadanych, zadokumentowanych i naprawdę istotnych poznawczo zespołów z tego 
czasu. Lektura powyższej dyskusji mogła to wrażenie jedynie pogłębić. Z jednej strony 
ta nie najszczęśliwsza okoliczność – chwilowo przynajmniej – na swój sposób podnosi 
epistemiczną wartość dyskutowanych powyżej pozostałości kurhanu w Wysokiej, 
z drugiej jednak powoduje, że podjęcie krytycznej i konkluzywnej dyskusji nad nim 
wymagało wykorzystania znacznie obszerniejszego materiału porównawczego. Z kolei 
konieczność uwzględnienia szerszego kontekstu samoczynnie stwarza sposobność 
do przyjrzenia się różnym zagadnieniom, związanym z kulturą ceramiki sznurowej 
zarówno z perspektywy regionalnej, jak i bardziej ogólnej. Biorąc pod uwagę niewielką 
objętość dyskusji, nie ma potrzeby wracać i powtarzać wyartykułowanych w niej spo-
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strzeżeń czy zastrzeżeń natury źródłoznawczej oraz prehistorycznej. Warto natomiast 
przenieść tę interregionalną konfrontację znalezisk na poziom nieco wyższy – para-
dygmatyczny, by na tej podstawie wysunąć pewne ogólniejsze postulaty badawcze.

W opublikowanym niedawno artykule Kristian Kristiansen (2014, 17–19) charak-
teryzuje trzy główne prądy kształtujące profil dzisiejszej archeologii. W jego opinii 
są to: 1 – nasilające się dążności do budowania dużych zintegrowanych baz danych (Big 
Data); 2 – pojawiające się możliwości ich modelowania; oraz 3 – napływ jakościowo 
nowych informacji, związanych przede wszystkim z nurtem badań archeobiologicz-
nych (analizy DNA, badania izotopowe itp.), ale również różnorakimi studiami nad 
kulturą materialną. W nawiązaniu do bieżącej diagnozy stawianej przez szwedzkiego 
archeologa, należy zastanowić się nad tym, w jakim miejscu pola badań nad prehi-
storią kształtowanego przez owe trzy nasilające się nurty lokują się w tej chwili studia 
nad kulturą ceramiki sznurowej na Śląsku. Takie postawienie kwestii pozwoli określić 
cele badawcze, konieczne i możliwe do osiągnięcia, aby wyniki studiów regionalnych 
miały większy udział w budowaniu szerszych narracji prehistorycznych.

Biorąc pod uwagę małą liczbę dobrze zadokumentowanych znalezisk grobo-
wych, a jeszcze mniejszą takich, dla których zachowane są szczątki ludzkie, bardzo 
trudno będzie w krótkim czasie uczynić śląskie populacje nosicieli kultury ceramiki 
sznurowej atrakcyjnym punktem odniesienia dla studiów archeobiologicznych. Nie 
negując w żadnej mierze potrzeby kontynuowania i pogłębiania tak ukierunkowanych 
badań (zob. np. Gworys et al. 2013), w przypadku Śląska za bardziej perspektywicz-
ne uznać należy na razie badania nad kulturą materialną, a w szczególności – nad 
pochodzącymi stąd i szeroko dystrybuowanymi w środkowej Europie kamiennymi 
formami insygnialnymi. Grunt pod takie działania został już przygotowany w trakcie 
wcześniejszych badań (zob. np. Wojciechowski 1988; Cholewa 2004), ale w wymagają 
one rozwinięcia. Konieczne wydaje się, w pierwszej kolejności, krytyczne uporządko-
wanie odnośnych znalezisk kamiennych i ich pełniejsza kontekstualna analiza (zob. 
też postulat w: Kufel-Diakowska, Skuła 2015, 63). Ważnym zadaniem w ramach tak 
zakrojonego przedsięwzięcia musi się stać kompleksowa prezentacja kluczowych, 
niepublikowanych i archiwalnych tzw. zespołów zwartych kultury ceramiki sznuro-
wej ze Śląska29. Należy mieć nadzieję, że niniejsze opracowanie zespołu grobowego 
z Wysokiej da dodatkowy impuls do takiego właśnie ambitnego przedsięwzięcia.

29  Być może najlepiej by było, gdyby działania w tym kierunku zostały podjęte jako część postulo-
wanego niedawno szerszego projektu stworzenia „Atlasu insygniów litycznych” (zob. Kośko et al. 2011).
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6. PODZIĘKOWANIA (TOMASZ J. CHMIELEWSKI)

Jako autor kompilacji i uzupełnienia rezultatów badań prowadzonych przez Współ-
autora, chciałbym podziękować Jego spadkobierczyniom, paniom Krystynie i Małgo-
rzacie Romanow za powierzone mi do opracowania dokumentację i zabytki, a także 
zaufanie, którym mnie obdarzyły. Mam nadzieję, że przedkładane rezultaty mojej 
pracy spełniają ich oczekiwania. Moim miłym obowiązkiem jest także podziękować 
Kolegom, którzy wsparli mnie w trakcie kwerend muzealnych: paniom Beacie Ba-
durze z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Annie Cieślik z Zakładu Antropologii 
Polskiej Akademii Nauk i Almut Hoffmann z Museum für Vor- und Frühgeschichte, 
Staatliche Museen zu Berlin, oraz państwu Magdalenie Szczecińskiej, Katarzynie 
Ślipko-Jastrzębskiej, Krzysztofowi Demidziukowi i Tomaszowi Gąsiorowi z Muzeum 
Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia. Panom Andrzejowi 
Dwojakowi (firma DWOJAK), Mirosławowi Furmankowi (Instytut Archeologii Uni-
wersytetu Wrocławskiego) i Mateuszowi Krupskiemu (Studium Doktoranckie Nauk 
o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim) zawdzięczam istotne informacje o zespo-
łach grobowych z Iwin, Jagodna i Dzielnicy. Dziękuję również serdecznie Maksymowi 
Mackiewiczowi, który pomógł mi wykonać materiał ilustracyjny. Ostatnie słowa 
podziękowań kieruję do Karola Bykowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego) oraz anonimowej Recenzentki. Ich konstruktywne uwagi wpłynęły 
na ostateczny kształt tekstu.
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