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Pierwszoplanową1 postacią obrzędów pogrzebowych 
jest trup. Scenariusz ceremonii pożegnalnych monitoro-
wany jest przez – pozostałą w stanie żałoby – wspólnotę. 
Na niej spoczywa obowiązek pochówku i dopełnienia tra-
dycyjnych powinności wobec zwłok. Ustawienie zmarłego 
w centralnym miejscu obrzędowego theatrum, nie wyklucza 
jednak faktu, że pogrzeb i żałoba są w swej istocie ważniej-
sze dla żywych. Głównym punktem przestrzeni grobu, sta-
nowiącym jej podstawowy sens, są szczątki nieboszczyka2. 

Na cmentarzyskach kultury wielbarskiej obserwu-
jemy groby w obrządku szkieletowym lub ciałopalnym, 
w których stwierdza się brak kości ludzkich lub tylko nie-
wielką ich cząstkę. Warto zastanowić się zatem nad przy-
czynami, które kształtowały tę nieobecność. Interesujące 
nas zagadnienie zostanie zilustrowane wybranymi przy-
kładami z cmentarzysk wspomnianej jednostki kulturowej 
– dokładna analiza zjawiska przekroczyłaby ramy artykułu. 

W archeologicznych narracjach o obrządku pogrzebo-
wym pojęć kenotaf i grób symboliczny używa się do okre-
ślenia sytuacji, gdy w grobie ujawniono brak szczątków 
ludzkich lub tylko drobną ich część3. W przypadku kultury 

1 H. Francuz, Cmentarz żydowski w powiększeniu, [w:] Inne 
przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, red. D. Czaja, Woło-
wiec 2013, s. 320.

2 Serdeczne podziękowania za możliwość konsultacji an-
tropologicznej części pracy kieruję do dr Beaty Borowskiej-Stru-
gińskiej z Katedry Antropologii Instytutu Ekologii i Ochrony 
Środowiska UŁ.

3 Niekiedy pojęcia te używane są na zasadzie synonimu. 
Jakkolwiek wydaje się, że odnoszą się do tego samego fenomenu 
i odzwierciedlać mogą podobne potrzeby społeczne.
Kenotaf (również jako cenotaf, kenotafium – gr. κενοτάφιον 

wielbarskiej (oraz np. grupy masłomęckiej) pochówki tylko 
wybranych elementów szkieletu określane są jako cząst-
kowe4. Bezpieczniejsze wydaje się stosowanie określeń grób 
pusty lub pochówek cząstkowy jako niezabarwionych inter-
pretacyjnie, co jest ważne ze względu na różnorodność reje-
strowanych archeologicznie sytuacji na cmentarzyskach5. 

Można odnieść wrażenie, że etykietę grobu symbo-
licznego czy kenotafu przypina się zbyt dowolnie grobom, 
w których nie stwierdzono obecności szczątków kost-
nych zmarłego6. Zwykle takiemu nazwaniu zjawiska czy 

– kenotaphion, κενός – pusty i τάφος – grób) ex definitione to upa-
miętniająca forma grobowca, z założenia niezawierająca zwłok. 
Grobem symbolicznym byłby ten, w którym pochowano na za-
sadzie pars pro toto, a więc symbolicznie właśnie, jakąś część 
ciała zmarłego i ewentualnie przedmioty związane ze zmarłym. 
Złożenie do grobu nawet drobnej części zwłok oznacza, że mamy 
do czynienia z grobem cząstkowym.

4 Np. A. Kokowski, Zagadnienie pochówków cząstkowych 
w grupie masłomęckiej, [w:] Wierzenia przedchrześcijańskie na 
ziemiach polskich, red. M. Kwapiński, H. Paner, Gdańsk 1993, 
s. 123; A. Żórawska, Pochówki cząstkowe z cmentarzyska kultury 
wielbarskiej w Jartyporach, [w:] Nowe materiały i interpretacje. 
Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, red. M. Fudziński, 
H. Paner, Gdańsk 2007, s. 457-474.

5 Cf np. E. Lenneis, Empty graves in LBK cemeteries – in-
dications of special burial practices, „Documenta Praehistorica”, 
t. 37 , 2010, s. 162.

6 O tym, że właściwe definiowanie nie jest sprawą prostą 
przekonywał już w starożytności Florentyn, mierzący się z pro-
blemem terminu grób (sepulchrum): Ogólnie mówiąc pusty grób 
(monumentum) to rzecz wystawiona dla potomnych w celu czyje-
goś upamiętnienia. Jeżeli wniesie się do niego ciało lub szczątki 
ludzkie, stanie się grobem (sepulchrum). Jeżeli jednak nic ta-
kiego nie zostanie w nim złożone, będzie pomnikiem wystawio-
nym ku pamięci, który Grecy nazywają cenotafem (κενοτάφιον) 

…przestrzeń cmentarza – od jego kształtu 
i  lokalizacji przez rytuały z nim związane po tana-
tyczną symbolikę – to strefa, po której należy po-
ruszać się z wytężoną uwagą. Śmierć – jakkolwiek 
oksymoronicznie to brzmi – jest jednym z podstawo-
wych fenomenów  ożywiających kulturę1.
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 pewnej kategorii grobów w skali pojedynczego cmenta-
rzyska nie towarzyszy jednak refleksja czy taki zwyczaj 
rzeczywiście był możliwy w danej kulturze czy społecz-
ności. Raczej obserwujemy archeologiczne stwierdzenie 
pewnej naocznej sytuacji niż właściwe opisanie i próbę 
interpretacji fenomenu. Stajemy przed problemem: czy 
obserwujemy w minionym obrządku pogrzebowym zwy-
czaj upamiętniania nieobecnych zmarłych czy jednak jest 
to nasz współczesny konstrukt kulturowy. Obecnie pra-
widłowe opisanie zjawiska, rozpoznanie jego skali, jest 
raczej w praktyce trudne. Wpływ na to ma szereg różnych 
czynników, z których najważniejszym są niekorzystne 
warunki  postdepozycyjne, wpływające na rozkład szcząt-
ków kostnych.

Zważywszy na okoliczności, które mogły rodzić 
potrzebę kenotafów, można założyć, że taki właśnie sposób 
upamiętniania zmarłego powinien być stosunkowo często 
stosowany, w następstwie – archeologicznie rejestrowany.

Grób bez zmarłego? 
W materiałach sepulkralnych kultury wielbarskiej 

groby bez szczątków zmarłego, interpretowane jako keno-
tafy czy groby symboliczne oznaczane są relatywnie rzadko; 
to dotyczy jednak przede wszystkim obrządku szkieleto-
wego. Ta ostrożność, wynikająca z daleko posuniętej dekom-
pozycji niespalonych szkieletów, niekiedy w obrębie całego 
cmentarzyska, jest zrozumiała7. Rzeczywiście z porównania 
stopnia odporności na rozkład podczas zalegania w glebie 
kości skremowanych i takiemu procesowi nie poddanych 
wynika większa trwałość tych pierwszych8, szczególnie gdy 
chroni je dodatkowo ceramika.

Groby, zorganizowane według reguł obrządku szkie-
letowego, które ze względu na brak kości zaklasyfikowane 

– za M. Jońca, Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim 
prawie karnym, Lublin 2013, s. 58. Z prawnego punktu widze-
nia istotne było rozstrzygnięcie, co czyniło z grobu res religiosa. 
Grób zyskiwał uświęcony charakter, jeśli złożono w nim szczątki 
ludzkie. Bez nich był kenotafem i można było go podarować czy 
sprzedać. Desakralizacja grobu następowała, jeśli przeprowadzo-
no ekshumację i zwłoki przeniesiono w inne miejsce. Kenotafem 
mogło być również miejsce, gdzie spodziewano się np. złożyć 
kiedyś zwłoki – cf M. Jońca, op. cit., s. 58, 59, 68, 73, 77, 78.

7 Ciekawe ujęcie tego zagadnienia zawdzięczamy Toma-
szowi Skorupce – T. Skorupka, Kowalewko. Cmentarzysko biry-
tualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do po-
czątku III w. n.e., „Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż 
trasy gazociągu tranzytowego”, t. 2: Wielkopolska, cz. 3, Poznań 
2001. Autorką uwag ogólnej natury jest Magdalena Mączyńska, 
która o podkurhanowych grobach symbolicznych wypowiedziała 
się w pracy poświęconej „specyficznym pochówkom” kultury 
wielbarskiej – M. Tempelmann-Mączyńska, „Specyficzne po-
chówki” kultury wielbarskiej, „Acta Universitatis Lodziensis, 
Folia Archaeologica”, t. 16, 1992, s. 195-196. 

8 J. Wahl, Beobachtungen zur Verbrennung menschlicher 
Leichname. Über die Vergleichbarkeit moderner Kremationen 
mit prähistorischen Leichenbränden, „Archäologisches Korre-
spondenzblatt“, t. 11, 1981, s. 276.

zostały przez odkrywców, oczywiście nie bez wątpliwo-
ści, jako kenotafy czy pochówki symboliczne, ujawniono 
w czasie badań cmentarzysk, m.in. w Pruszczu Gdańskim, 
stan. 10, pow. gdański, Jordanowie, pow. świebodziński 
i Kowalewku, pow. obornicki.

Na pierwszym z nich oznaczono dwa obiekty o takim 
charakterze (groby 343 i 384). Nie zawierały ani kości, 
ani elementów wyposażenia. Na grobowy charakter wska-
zują jednak kształt, orientacja, wielkość i głębokość jam9. 
Odkryto je stosunkowo blisko siebie, w strefie nekropolii, 
w której dominują groby szkieletowe. 

Brakiem kości – ze wskazaniem na przyczyny kultu-
rowe a nie naturalne – wyróżnił się grób 335 z Jordanowa, 
stan. 1210. W jego wnętrzu odkryto rozcieracz kamienny, 
żarno nieckowate oraz ułamki naczyń kultury wielbarskiej. 
W tym przypadku zwracają uwagę duże rozmiary jamy gro-
bowej (3,2x2 m, głęb. 1,9-2m) z pozostałościami konstrukcji 
z kamieni polnych. 

Problematycznie prezentuje się obiekt 339 z Kowa-
lewka, który został z pewną wątpliwością zaliczony do 
grobów symbolicznych11. Nie ujawniono w nim żadnych 
elementów wyposażenia; odkrycie wiązane jest przez 
T. Skorupkę z horyzontem B2/C1-C1a. W stropie jamy znaj-
dowały się kamienie pochodzące zapewne z obstawy grobu, 
zaś w centrum – głaz12. Obiekt położony jest na wschodnim 
skraju cmentarzyska. Jego kolisty kształt (wym. 2,6x2,5 m, 
głęb. 1,4 m) wydaje się przeczyć ewentualnej grobowej roli. 
Dopuszczalne jest zatem rozważenie innego przeznaczenia, 
związanego z funkcjonowaniem cmentarza13. 

Doskonałe warunki glebowe cmentarzysk grupy masło-
męckiej dają możliwość pełniejszej obserwacji zwyczajów 
pogrzebowych, co ma szczególnie istotne znaczenie dla 
rozpoznania grobów-kenotafów. W Masłomęczu, pow. hru-
bieszowski zarejestrowano kilka jam grobowych bez kości 
ludzkich, ale wyposażonych w przedmioty o różnej funk-
cji14. W stropach omawianych obiektów ujawniono podczas 
badań kosze, drewniane pojemniki. W grobie symbolicznym 
nr 253 odkryto naczynie, igłę miedzianą, miniaturę nożyc 
z miedzi, w pochówku 280 tylko drewnianą skrzyneczkę 

9 M. Pietrzak, Pruszcz Gdański. Fundstelle 10. Ein Gräber-
feld der Oksywie- und Wielbark-Kultur in Ostpommern, „Monu-
menta Archaeologica Barbarica“, t. 4, Kraków 1997, s. 53, 57, 85, 
ryc. 2.

10 P. Wawrzyniak, Ratownicze badania archeologiczne na 
stanowisku nr 12 w Jordanowie, gm. Świebodzin, woj. lubuskie 
(VIII 2001 r.). Sprawozdanie z IV-go sezonu badań, [w:] Arche-
ologia Środkowego Nadodrza w ostatniej dekadzie XX wieku. 
Z badań pogranicza polsko-niemieckiego w aspekcie badań 
 archeologiczno-konserwatorskich. Materiały z konferencji w Ła-
gowie Lubuskim 12-13 września 2001 r., red. S. Groblica et al., 
Zielona Góra 2004, s. 65, ryc. 3-5.

11 T. Skorupka, op. cit., s. 90, tabl. 101:339.
12 Ibidem, s. 90.
13 Ibidem, s. 222.
14 A. Kokowski, Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum, 

Warszawa 2007, s. 145-146.
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z żelaznym okuciem15. Zdarzają się także groby-kenotafy, 
w których obserwuje się brak wyposażenia – grób 14116. 
Z kolei w Gródku nad Bugiem, stan. 1C, pow. hrubieszow-
ski w pochówku szkieletowym 14 znajdowały się tylko dno 
naczynia i przęślik, zaś w grobie 113 – cztery naczynia gli-
niane. Natomiast w obiektach 81, 95, 96 i 155 nie stwier-
dzono żadnej zawartości17. 

Przytoczone odkrycia wskazują na dwie możliwości 
– składanie wyposażenia czy darów grobowych lub brak 
takiej praktyki. Jednak można się domyślać, że na cmen-
tarzyskach kultury wielbarskiej w pustych grobach może 
składano szereg przedmiotów organicznych, co egzempli-
fikują nam odkrycia z grupy masłomęckiej. Ich pozostało-
ści jednak już nie rejestrujemy.

Wydaje się, że jako kenotafy z większą śmiałością 
bywają identyfikowane groby popielnicowe niż jamowe. 
Zakłada się, że naczynia z natury rzeczy powinny chro-
nić kości przed rozkładem; tym samym ich brak trakto-
wany bywa jako dowód na to, że prochy nigdy do urny 
nie zostały złożone. Jednocześnie swobodniej zakłada się 
pochówkową funkcję każdego naczynia odkrytego w obrę-
bie  nekropolii, zamykając drogę innym możliwym ich 
przeznaczeniom. 

Ujawniane w obiektach pozbawionych szczątków ludz-
kich przedmioty mogą stanowić wyposażenie grobowe, 
złożone dla nieobecnego zmarłego, ale również mogą być 
śladem innych, niezwiązanych bezpośrednio z pogrze-
bem, obrzędów prowadzonych na cmentarzu. Nie można 
wykluczyć jednak, że w skutek braku możliwości kre-
macji zmarłego kultywowany był zwyczaj spalenia czy 
innych form rytualnego niszczenia wyposażenia grobo-
wego. Zmarłego na stosie mogły zastępować uosabiające 
go przedmioty18.

Na prawdopodobieństwo obecności na cmentarzysku 
grobów popielnicowych czy jamowych, w których nie 
złożono kości zmarłego zwrócono uwagę w opracowa-
niu kilku cmentarzysk kultury wielbarskiej19. Podobnie, 

15 Idem, Badania Katedry Archeologii UMCS w Kotlinie 
Hrubieszowskiej w sezonie 1990, [w:] Sprawozdania z badań te-
renowych w województwie zamojskim w 1990 roku, Zamość 1990, 
s. 39-44; Idem, Masłomęcz, gm. Hrubieszów woj. Zamojskie 
st. 15, [w:] Informator Archeologiczny. Badania 1990, Warszawa 
1994, s. 61-62.

16 A. Kokowski, U. Kurzątkowska, Cmentarzysko birytu-
alne w Masłomęczu, stan. 15, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, 
[w:] Sprawozdanie z badań terenowych Katedry Archeologii 
UMSC w 1986 roku, Lublin 1986, s. 10-15.

17 A. Kokowski, Gródek nad Bugiem. Cmentarzysko grupy 
masłomęckiej, cz. 1, Lublin 1993, s. 65, 74, 107. 

18 L. Kurila, Graves of the Unburied: Symbolic Iron Age 
Warrior Burials in East Lithuania, [w:] Weapons, Weaponry and 
Man (In memoriam Vytautas Kazakevičius), red. A. Bliujienė, 
„Archaeologia Baltica”, t. 8, Klaipėda 2007, s. 296.

19 O braku szczątków kostnych w pięciu grobach ciało-
palnych w Jordanowie, stan. 12 dowiadujemy się z opracowa-
nia antropologicznego (nr 102, 150, 165, 170 i bez numeru?) 
– A. Wrzesińska, Analiza antropologiczna materiału kostnego 

jak w grobach zorganizowanych w tradycji inhumacji, 
również w obiektach o charakterze ciałopalnym obserwu-
jemy różne modele wyposażenia. Tak więc w zdecydowa-
nej mniejszości pozostają jamy, w których rejestrowane są 
przedmioty, np. części stroju, ozdoby. Przeważają nato-
miast sytuacje, kiedy brak jest wyposażenia, ewentualnie 
do grobu trafiła ceramika. Przykładem tego pierwszego 
rozwiązania jest kenotaf (?) z Drohiczyna, pow. siemiatycki 
– jama (wym. 90x60x10 cm), datowana ogólnie na późny 
okres rzymski20, w której odkryto gliniany kubek, ułamki 
naczyń oraz 14 paciorków z ciemnoniebieskiego szkła. 
W urnie odkrytej w obstawie kamiennej (domniemany 
kenotaf – grób 11) w Rudzienicach (d. Raudnitz), stan. 38 
(„A”),), pow. iławski. znajdowały się dwie brązowe zapinki 
A II 4121.

Podobny asortyment wyposażenia (zapinki, paciorki 
szklane) charakterystyczny jest dla jam grobowych bez 
kości (nr 39/60, 43/60, 18/6122), odsłoniętych na cmentarzy-
sku w Goździku, stan. 1, pow. garwoliński. Andrzej Nie-
węgłowski wyróżnił także grupę grobów z symboliczną 
ilością szczątków kostnych, np. obiekt 19/60 (tu tylko 
ząb i dwie spalone kostki w naczyniu) lub zęby i frag-
menty szczęk (obiekt 10/60), przeważnie należących do 
dzieci23. Te obiekty według A. Niewęgłowskiego to groby 
symboliczne lub zakopywane obok grobów pozostałości 
ognisk ofiarnych24. 

Podobne założenia przyjął J. W. Kucharenko25, który 
odkryte w Brześciu-Tryszynie26, obiekty z ceramiką, ale 
bez szczątków kostnych i bez pozostałości kremacji okre-
ślił jako jamy „жертвенные”. Uznanie ich za ustryny 
wykluczyły m.in. ich małe rozmiary27. 

Jamy bez kości, ale z reguły z drobnymi elemen-
tami wyposażenia odkryto także na cmentarzyskach 

z cmentarzyska birytualnego kultury wielbarskiej w Jordanowie, 
gm. Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, stanowisko 12, 
[w:] Archeologia Środkowego Nadodrza w ostatniej dekadzie XX 
wieku…, s. 71.

20 T. Dąbrowska, Cmentarzyska kultury przeworskiej i wiel-
barskiej na stanowisku „Kozarówka” w Drohiczynie, woj. biało-
stockie, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 43, 1978, z. 1, s. 77, 80.

21 Grób został przez W. Heyma określony jako „Kenota-
phion” – W. Heym, Die Geschichte der Landschaft um den Til-
lwalder-See auf Grund von Bodenfunden, „Altpreussen“, t. 2, 
1937, z. 4, ryc. 31; U. Margos, M. Stąporek, Niepublikowane 
materiały kultury wielbarskiej z okolic Iławy w dokumentacji 
archiwalnej Waldemara Heyma w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku, [w:] Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii 
w Masłomęczu, „Monumenta Studia Gothica”, t. 4, red. A. Ko-
kowski, Lublin 2005, s. 313, ryc. 6.

22 A. Niewęgłowski, Dwa cmentarzyska z okresu rzymskie-
go w Goździku, gm. Borowie, woj. Siedlce, „Sprawozdania Arche-
ologiczne”, t. 35, 1983, s. 140-141.

23 Ibidem, s. 151.
24 Ibidem, s. 152.
25 J. V. Kucharenko, Mogil’nik Brest-Trišin, Moskva 1980, 

s. 29.
26 Ibidem, s. 29.
27 Ibidem, s. 22-23, 29. 
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w Brulinie-Koskach, pow. wysokomazowiecki28 i Kłocze-
wie, pow. rycki29. 

Na pierwszym stanowisku odnotowano trzy groby cia-
łopalne (na 20 odkrytych): nr 3 (popielnicowy)30, 16 (popiel-
nicowy)31 oraz 20 (jamowy)32, które zawierały pozostałości 
stosu (nr 3) i elementy wyposażenia (nr 16, 20)33. Andrzej 
Kempisty określił je jako jakieś pomocnicze urządzenia 
o charakterze np. ofiarnym34.

W Kłoczewie grupę obiektów bez kości (nr 2, 8, 10, 13, 
29, 56, 59, 63) charakteryzowały małe rozmiary, obecność 
(z reguły) resztek stosu ciałopalnego i ubogie wyposażenie 
ze śladami przepalenia. Barbara Balke oddaliła możliwość 
ich symbolicznej funkcji, skłaniając się ku wytłumaczeniu 
braku kości w skutek naturalnych okoliczności, tj. zbyt silne 
przepalenie szkieletu na stosie – niezbyt staranne zebranie 
kości – rozkład w niekorzystnych warunkach glebowych 
(co szczególnie dotyczyć może kostek dziecięcych)35. Z kolei 
naczynie z obiektu 13 jest raczej skłonna uważać za zawiera-
jące pierwotnie pokarm i zagubione lub zostawione w czasie 
stypy lub innej ceremonii na cmentarzu36.

Natomiast nieobecność kości i wyposażenia stwierdzono 
w czterech naczyniach w grobie 14 (14b i c) w Zakrzewskiej 
Osadzie, pow. sępoleński37. W jednej jamie znajdowały się 
zsypane kości dziecka (infans I) oraz wspomniane popiel-
nice (?), ustawione po dwie, na różnych głębokościach. 
Również w Kowalewku ujawniono groby ciałopalne, w któ-
rych w ogóle nie odkryto kości i wyposażenia. Co ciekawe, 
z tej dużej nekropolii znamy tylko trzy takie obiekty: grób 
jamowy czysty 14238 oraz dwa groby popielnicowe, 206 
i 31139. Pierwsza urna zachowała się tylko w postaci dol-
nej części naczynia, druga przetrwała do połowy wysoko-
ści40. Wszystkie te odkrycia autor  plasuje chronologicznie 
prawdopodobnie w fazie B2/C141. Nie można mieć jednak 

28 A. Kempisty, Birytualne cmentarzysko z późnego okresu 
rzymskiego w miejscowości Brulino-Koski, pow. Ostrów Mazowiec-
ka, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 32, 1966-1967, z. 3-4, s. 446.

29 B. Balke, Żeńskie? cmentarzysko z okresu późnorzym-
skiego w miejscowości Kłoczew, pow. Ryki, „Materiały Starożyt-
ne i Wczesnośredniowieczne”, t. 1, 1971, s. 347.

30 A. Kempisty, op. cit., s. 411, ryc. 6 i 7.
31 Ibidem, s. 418, ryc. 27.
32 Ibidem, s. 419, ryc. 32 i 33.
33 Z kolei uszkodzenie grobu 12 nie pozwala ocenić, czy 

stwierdzona w nim niewielka ilość kości to zabieg celowy – Ibi-
dem, s. 446.

34 Ibidem, s. 446.
35 B. Balke, op. cit., s. 348.
36 Ibidem, s. 348.
37 Naczynia o funkcji kenotafów (?) w grobie nr 14 – J. Szał-

kowska-Łoś, J. Łoś, Zakrzewska Osada. Cmentarzyska kultury 
pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim, Bydgoszcz-
-Pękowice 2013, s. 23-24, 65, tabl. IX.

38 T. Skorupka, op. cit, s. 46, 220.
39 Ibidem, s. 62, 84, tabl. 64:206 , 91:311. 
40 Ibidem, tabl. 64 i 91. Autor zaliczył je do grupy IV grobów 

popielnicowych, tzn. takich, które nie zawierały ani kości ludz-
kich i wyposażenia – T. Skorupka, Kowalewko…, s. 221.

41 Ibidem, s. 221.

pewności, czy brak kości nie pozostaje w związku ze znisz-
czeniem naczyń.

Nieobecnością szczątków kostnych wyróżniły się groby 
(?) jamowe z Nadkola, stan. 1, pow. węgrowski. W obiekcie 
15 znajdował się kubek gliniany, zaś w ob. 17 – nie stwier-
dzono wyposażenia42.

Trudności przysparzają odkrywane na cmentarzyskach 
obiekty, nie bez wątpliwości klasyfikowane jako groby 
ciałopalne jamowe, bez kości ludzkich, ale zawierające 
ułamki naczyń, niekiedy węgle drzewne czy ogólnie resztki 
spalenizny. 

W Pruszczu Gdańskim, stan. 10 w sąsiedztwie grobów 
szkieletowych odkryto w sumie 28 obiektów o trudnym do 
oceny charakterze i przeznaczeniu. Ich zawartość tworzą 
nieliczne ułamki naczyń lub węgle drzewne. Według oceny 
Mirosława Pietrzaka na podstawie ceramiki czas ich powsta-
nia można wiązać z okresem użytkowania cmentarzyska 
przez społeczność kultury wielbarskiej43. 

Podobnie, na cmentarzysku w Ulkowych, pow. gdań-
ski miało znajdować się kilkanaście jam, o których funkcji 
trudno się wypowiadać, ze względu na stopień ich znisz-
czenia. Z powodu szczątkowej obecności kości zakłada się 
możliwość, że są one jednak śladem po zniszczonych gro-
bach ciałopalnych44.

Liczne domniemane groby ciałopalne (27 obiektów) 
ujawnione zostały w trakcie badań nekropolii w Węgrowie, 
pow. grudziądzki45. Wspomniane jamy pod względem formy 
i wypełniska zbliżone do grobów ciałopalnych, jednak nie 
zarejestrowano w nich kości i elementów wyposażenia. Znaj-
dowały się pomiędzy grobami ciałopalnymi46. Zaś w gru-
pie obiektów „uznanych za groby” brak kości stwierdzono 
w trzech przypadkach – nr 1347, 2048, 3749. Listę tę uzupełniają 
groby 40 i 62, wskazane przez Tomasza Kozłowskiego50. 

42 J. Andrzejowski, A. Żórawska, Cmentarzysko kultury 
wielbarskiej na stan. 1 w Nadkolu, woj. mazowieckie, [w:] Varia 
Barbarica. Zenoni Woźniak ab amicis dicata, red. J. Andrzejow-
ski, „Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina”, t. 1, 
Warszawa-Lublin 2002, s. 34, 35, tabl. VI:15, VI:17.

43 M. Pietrzak, op. cit., s. 84, 86.
44 T. Tuszyńska, Ulkowy. Cmentarzysko kultury wielbar-

skiej na Pomorzu Gdańskim, Gdańsk 2005, s. 58, ryc. 3. Na planie 
zbiorczym oznaczone jako ślad po grobie (?).

45 M. Kurzyńska, Węgrowo, stan. 11. Cmentarzysko z póź-
nego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów 
na ziemi chełmińskiej, Grudziądz 2013, s. 65.

46 Ibidem, s. 65.
47 Obecność w nim jedynie ceramiki z epoki brązu wyklu-

czałoby funkcjonalne łączenie obiektu z cmentarzyskiem kultury 
wielbarskiej – M. Kurzyńska, Węgrowo…, s. 20.

48 Charakter wyposażenia nie pozwala na uściślenia chrono-
logiczne – Ibidem, s. 23-24.

49 Ibidem, s. 65
50 T. Kozłowski, Materiał kostny z cmentarzyska w Węgrowie 

(stan. 11) w świetle badań antropologicznych, [w:] M. Kurzyńska, 
Węgrowo, stan. 11. Cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego 
i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na ziemi chełmińskiej, 
Grudziądz 2013, tab. I; M. Kurzyńska, op. cit., s. 35, 36.
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W tym miejscu wspomnieć należy, że według opinii 
Ryszarda Wołągiewicza, znaczenie symboliczne mogą mieć 
prawdopodobnie niektóre obiekty ujawnione na cmentarzy-
sku w Grzybnicy, pow. koszaliński: konstrukcje kamienne, 
groby w kręgu, groby (?) bez kości, jamy z pozostałościami 
stosu ciałopalnego, jak również bruki kamienne51 czy groby 
w kręgu52. Jednocześnie podkreśla się, że mogą one repre-
zentować pozostałość większych założeń grobowych53. 
W tej grupie pod względem liczby wyróżniają się obiekty 
(w sumie 19), oznaczone umownie jako groby (?), nie zawie-
rają jednak kości, ani węgli drzewnych54. Oprócz nich 
odkryto małe jamy z węglami drzewnymi i przepaloną zie-
mią (nr 72, 88, 90, 92). Ich powstanie jest łączone z grobami 
szkieletowymi, które z nimi sąsiadowały55. Podobne obiekty 
ujawniono w Odrach, pow. chojnicki – np. w kręgu kamien-
nym III56. R. Wołągiewicz przypuszczał, że groby bez kości 
oraz jamki z przepaloną ziemią nie stanowią pozostałości po 
zniszczonych pochówkach ciałopalnych, ale są destruktem 
ceremonialnych urządzeń czy instalacji57. 

Groby bez szczątków kostnych rejestrowane są także 
pod kurhanami, a dopuszczana jest też możliwość wznosze-
nia samych kopców o charakterze symbolicznym, bez orga-
nizowania jamy grobowej.

Puste jamy, wielkością odpowiadające grobom szkie-
letowym, odkryto pod kurhanami w Babim Dole-Borczu, 
pow. kartuski oraz w Węsiorach, pow. kartuski. Pierwsza 
z nich to „pochówek” centralny w kurhanie I w formie jamy 
o dużych rozmiarach, bez szczątków kostnych i wyposa-
żenia. Na jej, dość wąskim, dnie zarejestrowano warstwę 
szarawego piasku i pięć warstw kamieni; górny ich poziom 
nosił ślady naruszenia, co pozwala założyć, że jest to pozo-
stałość po przerwanym rabunku58. 

Z kolei w Węsiorach w centrum kurhanu 16 zadoku-
mentowano jamę, być może właśnie o funkcji kenotafu. 
Obiekt zwężał się wyraźnie ku dołowi (na dnie osiągnął 
rozmiary 110x81 cm). Brak wyposażenia oraz szkieletu, jak 
również małe rozmiary uznano za wskazujące na symbo-
liczny charakter jamy59. Podobną interpretację wysunięto 

51 K. Hahuła, R. Wołągiewicz, Grzybnica. Ein Gräberfeld 
mit Steinkreisen der Wielbark-Kultur in Pommern, „Monumenta 
Archaeologica Barbarica“, t. 8, Warszawa-Koszalin 2001, tabl. 
XXVI/14.

52 Ibidem, tabl. LVIII/65, LXIV/73.
53 Ibidem, s. 57.
54 Ibidem, tab. 6.
55 Ibidem, s. 59.
56 T. Grabarczyk, Kultura wielbarska na Pojezierzach Kra-

jeńskim i Kaszubskim, Łódź 1997, s. 129.
57 K. Hahuła, R. Wołągiewicz, op. cit., s. 61.
58 M. Tempelmann-Mączyńska, Babi Dół-Borcz, „Recher-

ches Archéologiques de 1985”, Kraków 1987, s. 24; eadem, „Spe-
cyficzne pochówki”…, s. 195.

59 J. Kmieciński, M. Blombergowa, K. Walenta, Cmen-
tarzysko ze starszego okresu rzymskiego w Węsiorach w pow. 
kartuskim, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Et-
nograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna” nr 12, 1966, s. 53, 

w stosunku do kurhanu nr 1, w którym nie odkryto żadnego 
grobu. Nasyp uznano za obiekt symboliczny60.

Podobną możliwość interpretacji podniesiono w przy-
padku jamy grobu szkieletowego z kurhanu nr I w Goź-
dziku, stan. 1, aczkolwiek wydaje się, że pusty grób jest 
raczej wynikiem rozkładu kości w skutek działania wód 
gruntowych61, wprawdzie nie można także wykluczyć, 
że do usunięcia kości doszło podczas wtórnego otwarcia 
jamy grobowej, o którym świadczy czytelny wkop (rabun-
kowy?). W jamie dość dużych rozmiarów znaleziono nie-
liczne elementy wyposażenia: brązowe kółko (pierścio-
nek?), paciorek karneolowy i szklany, brązowe okucie pasa 
ze srebrną blaszką, gliniane: puchar i czarka oraz ułamki 
naczyń62. 

Cmentarzysko w Gronowie, pow. drawski dostarczyło 
dwóch kolejnych przykładów domniemanych kenotafów. 
R. Wołągiewicz określił jako symboliczne kurhan 2563 
i grób 1 pod kurhanem 1064. W tym pierwszym przypadku 
znaczenie upamiętniające, wobec braku jakiejkolwiek jamy 
grobowej, mógł mieć cały nasyp, czyli kurhan o średnicy ok. 
14 m i wysokości ok. 0,5 m. Obiekt znajdował się w central-
nej części nekropolii i rozmiarami odpowiadał sąsiednim 
kurhanom nakrywającym pochówki. Z kolei grób 1 z kur-
hanu 10 to prostokątna jama (wym. 1,7x1,5 m) z brukiem 
kamiennym, na którym znajdowała się warstwa spalenizny. 
Nasyp kurhanu przykrywał tę jamę oraz dwie inne – groby 
2 i 365. Henryk Machajewski podkreślił, że przypisanie zna-
czenia symbolicznego tym odkryciom opiera się na zgodno-
ści chronologicznej i kulturowej z obiektami o analogicznej 
funkcji. Ich obecność, jak proponuje autor, wynikała może 
z prawa każdej jednostki do własnego pochówku, zaś nasza 
niewiedza reguł panujących w kulturze duchowej wspól-
noty pogrzebowej nakazuje ostrożność w interpretacji tego 
rodzaju obiektów66. Heiko Uecker rozpatrując kurhany jako 
miejsca pamięci zakłada, że wznoszono je także jako keno-
tafy, aczkolwiek dla tej hipotezy nie znajduje potwierdzenia 
w sagach północnoeuropejskich67. 

tabl. VIII; M. Templemann-Mączyńska, „Specyficzne pochów-
ki”…, s. 196.

60 J. Kmieciński, M. Blombergowa, K. Walenta, op. cit., 
s. 55, tabl. XI.

61 A. Niewęgłowski, Dwa cmentarzyska…, s. 137, ryc. 6.
62 Ibidem, s. 133-137, ryc. 4, 5, 6, 7:1-3, 5,7,8.
63 F. Rożnowski, Materiały kostne z cmentarzyska kurha-

nowego z okresu wpływów rzymskich w Gronowie, „Materiały 
Zachodniopomorskie”, t. 22, 1976, s. 97-110; H. Machajewski, 
Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpom-
mern, „Monumenta Archaeologica Barbarica”, t. 18, Warszawa-
Szczecin-Gdańsk 2013, s. 31.

64 F. Rożnowski, op. cit., s. 97-110; H. Machajewski, op. cit., 
s. 23.

65 H. Machajewski, op. cit., s. 66.
66 Ibidem oraz J. Jaskanis, Obrządek pogrzebowy zachod-

nich Bałtów u schyłku starożytności (I-V w. n.e.), Wrocław-War-
szawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 124-126.

67 H. Uecker, Die altnordischen Bestattungssitten in der 
literarischen Überlieferung, München 1966, s. 39.
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W stronę interpretacji braku…
Za nieobecność kości w grobie odpowiedzialnością 

obarczyć można przede wszystkim czynniki naturalne 
(prowadzące do całkowitej dekompozycji szkieletu). Jed-
nak do rozpatrzenia pozostaje też potwierdzony w wielu 
społecznościach, bez względu na ich poziom cywilizacyjny, 
zwyczaj symbolicznego upamiętnienia nieobecnych zwłok. 

Śmierć w okolicznościach uniemożliwiających pocho-
wanie przez bliskich czy na cmentarzu macierzystym nie 
jest zjawiskiem rzadkim, szczególnie w niespokojnych 
czasach konfliktów militarnych czy w okresach migra-
cji68. Ceremonia pogrzebu nieobecnego zmarłego realizo-
wała potrzeby emocjonalne i społeczne żałobników. Uni-
wersalne jest chyba i samo postrzeganie zgonu z dala od 
miejsca zamieszkania i od rodziny jako zła, zakłócającego 
porządek. Pustą przestrzeń grobu poświęcano topielcom, 
samobójcom, zamordowanym, zaginionym, tym wszyst-
kim, których ciał nie odnaleziono69. Parafrazując definicję 
melancholii Fernardo Pessoa pusty grób to nic, które boli70. 
U umierającego – w sytuacji oddalenia – rodzić mogą się 
obawy przed niedopełnieniem wszystkich czynności prze-
widzianych w scenariuszu ceremonii pogrzebowej lub 
ogólnie przed pochówkiem niegodnym. Z kolei dla rodziny 
narracje o przyczynie, miejscu czy czasie śmierci bliskiej 
osoby są ważnym elementem w przeżywaniu żałoby71. Źró-
dłem niepokoju może być niewiedza o losach nieboszczyka; 
jego brak może albo zawieszać rytuały popogrzebowe, albo 
wywołać inną, specjalną ich formę. Jako bolesne odczuwane 

68 Śmierć z dala od domu wpisuje się na stałe w niektóre 
z profesji (np. żeglarze, wojownicy). Jak podkreśla  Louis-Vincent  
Thomas niektóre społeczności, mimo braku ciała, podejmują się 
trudu wykopania grobu, z wiarą, że w określonym czasie topiel-
cy czy inni zaginieni zmarli przychodzą pomieszkać w swoich 
grobach – V.-L. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, 
tłum. K. Kocjan, Łódź 1991, s. 45; K. Rebay-Salisbury, Inhuma-
tion and  cremation: how burial practices are linked to beliefs, 
[w:] Embodied Knowledge: Historical Perspectives on Technol-
ogy and Belief, red. M.L.S. Sørensen, K. Rebay-Salisbury, Oxford 
2012, s. 20. 

69 Odkrycie z Brozan nad Ohři prawdopodobnie jest śla-
dem śmierci przypadkowej, związanej z brakiem możliwości 
pochowania – A. Reszczyńska, Netypicky pohřeb z Brozan 
nad Ohři (okr. Litoměřice) a jeho možna vypověď o ručni te-
xtilni vyrobě v době řimske, [w:] Archeologia Barbarzyńców 
2008:powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim, Materia-
ły z IV  Protohistorycznej Konferencji Sanok, 13-17 paździer-
nika 2008, red. M. Karwowski, E. Droberjar, Rzeszów 2009, 
s. 579-593.

70 M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą 
straty, Warszawa 2012, s. 17.

71 Wedle niektórych wierzeń zmarli podążali do zaświatów 
w takiej postaci (lub w takiej ukazywali się żywym), w jakiej 
przyszło im umrzeć. Sposób śmierci mógł mieć znaczenie decy-
dujące o wyborze miejsca, do którego trafiał zmarły. To dowodzi 
w pewien sposób, jak ważna była dla wspólnoty wiedza na temat 
okoliczności zgonu (np. E. Potkowski, Dziedzictwo wierzeń po-
gańskich w średniowiecznych Niemczech. Defuncti vivi, Warsza-
wa 1973, s. 24-26; L. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce 
wikingów, Kraków 2003, s. 49-50). 

być mogą niemożność pożegnania się ze zmarłym, opłaka-
nia zwłok czy pośmiertnej troski o grób.

Organizowanie ceremonii zastępczej, symbolicznej do 
pewnego stopnia pozwalało zminimalizować tę traumę, bo 
jak napisał L.-V. Thomas: nie ma nic tragiczniejszego niż 
brak trupa, podwójnie nieobecnego – bo nieobecnego wśród 
żywych i wśród zmarłych72. 

Teoretycznie w przestrzeni cmentarza, tego swoistego 
imago mundi, powinno znaleźć się miejsce dla nieobecnych 
zmarłych, których tożsamość za życia należy przeskalować 
w wymiary śmierci. Sam grób potrzebny bywa jako miejsce 
pamięci i czczenia zmarłych73.

Jeśli nie udaje się odnaleźć lub sprowadzić ciała, nie-
które społeczności organizują fikcyjne ceremonie pogrze-
bowe wokół substytutu zmarłego. Do tego celu służyć mogą 
rzeczy należące do nieboszczyka lub części jego ciała: 
włosy, kości czy tkanki miękkie74.

Rozważania te, odnoszące się do poziomu emocji 
i potrzeb społecznych, należy uzupełnić o tło eschatolo-
giczne. Pochówek w wielu społecznościach traktowany 
jest jako warunek sine qua non przejścia do rzeczywisto-
ści zaświatowej. Utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do 
krainy zmarłych mogli mieć ci, których nie pogrzebano. 
Brak ceremonii funeralnych mógł stanowić dla „bezpań-
skiej” duszy motywację do powrotu i nawiedzania żyją-
cych75. Z obawy przed duszami zmarłych, którym nie dane 
było potraktowanie zgodnie z obowiązującym rytuałem 
pogrzebowym doprowadzano obrzędy do końca; zaginio-
nych zmarłych nie pozostawiano samych sobie.

Zwraca się także uwagę, że nie zawsze musi chodzić 
o śmierć rzeczywistą. Czasem w taki sposób upamiętniano 
śmierć symboliczną, czyli wyjście żywo z wypadku, począ-
tek nowego życia, przyjęcie nowej tożsamości76.

Za pustą przestrzenią grobu stać może nie tylko 
potrzeba uhonorowania nieobecnych zmarłych, ale mno-
gość sytuacji o innym charakterze, np. grób tymczasowo 
pusty, wtórnie pusty.

Brak zmarłego w grobie może mieć charakter tymcza-
sowy. Jednym z możliwych scenariuszy działań związanych 
ze zwłokami osoby zmarłej z dala od miejsca zamieszka-
nia, wtedy gdy nie możliwy jest natychmiastowy transport, 

72 L.-V. Thomas, op. cit., s. 44.
73 D. Czaja, Nie-miejsca. Przybliżenia, rewizje, [w:] Inne 

przestrzenie, inne miejsca…, s. 22-24. 
74 L.-V. Thomas, op. cit., s. 47, 122; E. Weiss-Krejci, Heart 

burial in medieval and early post-medieval Central Europe, 
[w:] Body Parts and Bodies Whole Changing Relations and 
Meanings, red. K. Rebay-Salisbury et al., Oxford-Oakville 2010.

75 A.E. Bernstein, Jak powstało piekło. Śmierć i zadość-
uczynienie w świecie starożytnym oraz początkach chrześcijań-
stwa, tłum. A. Piskozub-Piwosz, Kraków 2006, s. 122; M. Jońca, 
op. cit., s. 184.

76 A. Gh. Sonoc, Gräberlose Toten, totenlose Gräber. Einige 
Betrachtungen zur Frage der Kenotaphen aus den provinzialrö-
mischen Gräberfelder aus Dakien, „Acta Terrae Septemcastren-
sis“, t. 6, 2007, z. 1, s. 179-197.
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jest przygotowanie jamy grobowej na macierzystym cmen-
tarzu, z nadzieją na sprowadzenie zwłok, translatio cada-
veris, oraz jednoczesne pogrzebanie ich w miejscu zgonu, 
ale z zamiarem późniejszego przeniesienia77. 

Na skutek różnych potrzeb i gestów społecznych groby 
pustoszały. Zwłoki, szczątki ludzkie usuwano z jam gro-
bowych w celu przeniesienia w inne miejsce, w trakcie 
rabunku lub z potrzeby pośmiertnego zhańbienia zmarłego. 
Ekshumacje i pochówek w nowym miejscu podejmowane 
mogą być przez społeczności migrujące, mające potrzebę 
pozostania w kontakcie ze swoimi przodkami78. 

Możliwe są przenosiny zwłok osób rehabilitowanych 
post mortem, amnestionowanych przestępców, pochowa-
nych w anonimowych, masowych mogiłach. Rodziny wów-
czas decydują się na przemieszczenie szczątków swoich bli-
skich do pochówków godniejszych79. 

Powody prowadzące do ekshumacji, której celem jest 
unicestwienie szczątków zmarłych są złożone: od osobi-
stych animozji80, przez polityczną czy religijną ostentację81 
po pośmiertne działania penitencjarne82 lub zabiegi anty-
wampiryczne. Usunięcie zmarłego z grobu może być jed-
nym z elementów działań, mieszczących się w pojęciu dam-
natio memoriae83. 

77 Np. według prawa i obyczajów rzymskich groby tym-
czasowe nie zyskiwały statusu res religiosa – M. Jońca, op. cit., 
s. 355. O tradycji wznoszenia w Rzymie pustych grobowców 
świadczy epitafium poświęcone żołnierzowi poległemu w bitwie 
w lesie teutoburskim: Mariuszowi Celiuszowi, synowi Tytusa 
z Lemańskiego okręgu w Bolonii, pierwszy centurion osiemna-
stego legionu. Żył lat 55 i pół. Poległ w wojnie wariańskiej. Jego 
kości będzie można przenieść tu. Grób ten wzniósł Publiusz Ce-
liusz, syn Tytusa, z Lemańskiego okręgu – za: M. Jońca, op. cit., 
s. 356 – tu też oryginalna treść inskrypcji – przyp. 21.

78 A. Mierzwiński, Dobroczyńcy zmarłych. Rozważania 
o ingerencjach grobowych w późnej epoce brązu i wczesnej epoce 
żelaza, „Przegląd Archeologiczny”, t. 60, 2012, s. 49-82.

79 M. Jońca, op. cit., s. 371.
80 Zwłoki Gajusza Mariusza w 82 r. p.n.e., czyli w 4 lata po 

jego śmierci, na rozkaz Sulli ekshumowano i wrzucono do rzeki 
– M. Jońca, op. cit., s. 405-406, przyp. 305.

81 Np. usunięcie zmarłego z grobu z różnych powodów – Teo-
doryka Wielkiego pochowano w porfirowym sarkofagu w mauzo-
leum w Rawennie. Pozostał w tym miejscu tylko przez ćwierć 
wieku, a jako uznany za heretyka został wyrzucony z trumny, 
chyba z całym wyposażeniem – M. Mączyńska, Wędrówki ludów. 
Historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa-Kraków 
1996, s. 221. Przykłady zorganizowania pochówku, a następnie 
pozbycia się z grobu zwłok w wyniku różnych okoliczności do-
starcza historia np. skazanych chrześcijan z Nikomedii. Najpierw 
pochowano ich dzięki zgodzie władz, ale potem doszło do ekshu-
macji a zwłoki wrzucono do morza (M. Jońca, op. cit., s. 29).

82 W źródłach rzymskich z czasów Domicjana znajdujemy 
niekiedy informacje o burzeniu nagrobków i topieniu kości 
w morzu – M. Jońca, op. cit., s. 225.

83 W prawie rzymskim kara damnatio memoriae przewi-
dziana była dla skazanych za przestępstwa przeciw państwu 
– cf M. Kuryłowicz, D.48,24: De cadaveribus punitorum. Prawo 
rzymskie o zwłokach osób skazanych za przestępstwa przeciwko 
państwu, [w:] Salus rei publice suprema lex. Ochrona interesów 

Spokój zmarłym zakłócano podczas rabunku. Zwłoki, 
jeśli utrudniały grabież, wyrzucano poza grób. W czasach 
chrześcijańskich skutkiem ubocznym rozkwitu kultu reli-
kwii były prowadzone na szeroką skalę poszukiwania na 
cmentarzach, dzielenie ciał i szczątków nie tylko męczenni-
ków84. Przy okazji niszczono inne groby. 

Wyrzucanie zmarłych ze swoich miejsc spoczynku 
mogło być pokłosiem nowych porządków, politycznych 
czy społecznych85. W odosobnionych przypadkach do celo-
wego niszczenia grobów dochodziło z powodów osobistych. 
Narażeni na takie traktowanie po śmierci byli z reguły 
przedstawiciele elit i władzy86. Dewastacji nekropolii sprzy-
jały czasy niepokoju, konfliktów, zajmowania nowych 
terytoriów87. 

Głos w dyskusji nad problemem braku kości (lub tylko 
symbolicznej ich ilości) zabrał H. Machajewski. Na cmen-
tarzyskach kultury oksywskiej rejestrowane są dość licznie 
(nawet około 50% obiektów np. w Gostkowie, Warszkowie88) 
obiekty zawierające spaleniznę, ułamki naczyń glinianych 
i przedmiotów metalowych oraz tylko niekiedy drobne 
szczątki kostne. Wśród rozpatrywanych znaczeń zwrócono 
uwagę na związek z czynnościami pogrzebowymi i zabiegi 
apotropaiczne89, ale przede wszystkim – zaproponowana 
została możliwość traktowania ich jako grobów dzieci, 
czyli grupy społecznej, której w różnym stopniu brak na 
cmentarzyskach (lub taki właśnie obraz wyłania się z badań 
antropologicznych z reguły źle zachowanego materiału 
osteologicznego)90. Problem jest złożony i wymyka się jed-
noznacznym próbom interpretacji91. Jak przekonuje Anita 
Szczepanek rozkład delikatnych kości dzieci, szczególnie 
małych, nie uprawnia do uzasadniania ich nieobecności na 
cmentarzyskach za pomocą tylko tego argumentu92. Zdarza 

państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dę-
biński et al., Lublin 2007, s. 115-125.

84 M. Jońca, op. cit., s. 212-213, 214, 253.
85 E. Weiss-Krejci, Translation…, s. 175.
86 Np. podczas rewolucji francuskiej zniszczono groby 

członków rodziny królewskiej cf E. Weiss-Krejci, Excarnation…, 
s. 169. Takim sytuacjom sprzyjały wojny domowe, np. zwłoki 
króla Wacława IV w rok po jego śmierci, w roku 1420 zhańbić 
mieli jakoby taboryci, wyciągając zwłoki z miejsca spoczynku 
– M. Bláhová, Die Königlichen Begräbniszeremonien im spät-
mittelalterlichen Böhmen, [w:] Der Tod des Mächtigen Kult und 
Kultur des Todes spätmittelalterlicher Herrscher, red. L. Kolmer, 
Paderborn-München-Wien-Zürich 1997, s. 102-103 – tam dalsza 
literatura i krytyka źródeł pisanych. 

87 A. Mierzwiński, op. cit., s. 50.
88 H. Machajewski, W kwestii grobów jamowych z resztkami 

stosu na cmentarzyskach ludności kultury oksywskiej, [w:] Popiół 
i kość, red. J. Wrzesiński, „Funeralia Lednickie” t. 4, Sobótka-
-Wrocław 2002, tab. 1.

89 Ibidem, s. 275.
90 Ibidem, s. 276-277 – tam też odniesienia do literatury.
91 Ibidem, s. 280.
92 Podstawowy wniosek z eksperymentalnej kremacji prz-

eprowadzonej w celu zbadania jej wpływu na wagę szczątków 
kostnych małych dzieci (w relacji z obserwowanym brakiem 
grobów ciałopalnych tej grupy wiekowej na cmentarzyskach) 
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się przecież, że szkielety noworodków zachowują się lepiej 
niż dzieci starszych93. Procesami tafonomicznymi w obrębie 
cmentarzyska w jednakowym stopniu zazwyczaj są objęte 
kości osób niedorosłych i dorosłych, jednak ostatecznie róż-
nie przedstawia się stopień ich zachowania94. Kwestią dys-
kusyjną pozostaje więc interpretowanie grobów z niewielką 
ilością szczątków, nie pozwalającą na antropologiczne okre-
ślenie wieku czy płci zmarłych, jako dziecięcych.

Wobec przedstawionej różnorodności możliwych przy-
czyn, których efektem końcowym jest odkrywana podczas 
badań archeologicznych jama grobowa bez szczątków kost-
nych, rodzi się problem właściwej interpretacji rejestrowa-
nych na cmentarzyskach obiektów. Kluczowym problemem 
jest ustalenie czy rzeczywiście od początku nie zawierały 
kości, czy te uległy rozkładowi lub zostały przeniesione 
w inne miejsce czy usunięte z innych przyczyn95. Oprócz 
dokładnej obserwacji stratygrafii, co z obiektywnych przy-
czyn bywa utrudnione, należałoby przeprowadzać badania 
zawartości jam grobowych pod kątem składu chemicznego. 
Nową jakość w tematyce identyfikacji kenotafów zwia-
stują badania zawartości popielnic z użyciem spektroskopii 
w podczerwieni z transformacją Fourier’a (FTIR), pozwa-
lające na ustalenie, czy w glebie znajdują się pozostało-
ści materiału szkieletowego96. Upowszechnienie metody 
pozwoliłoby w wielu przypadkach na zaniechanie porusza-
nia się w kręgu teoretycznych dociekań i możliwości; przy-
najmniej jeśli chodzi o domniemaną „pustość” jamy grobo-
wej. Dowiedzenie w obiekcie pierwotnej obecności kości 
ludzkich nie rozwiązuje wszystkich problemów. Pozostaje 
wszakże kwestia czy stwierdzony ślad świadczy o złożeniu 
całości czy może tylko części szkieletu oraz określenie jakie 
czynniki lub działania odpowiadają za brak kości. 

Niezbędna w rozwiązywaniu takich właśnie dylema-
tów byłaby współpraca, zaangażowanie nauk chemiczno- 
biologicznych.

sformułowano w następujący sposób: The reason for the under-
representation of infants and small children in cremation graves is 
probably partly explained in terms of cultural choices in relation 
to the burial customs, through poor preservation conditions after 
burial or simply by the fact that we do not know where to look for 
them. – J. H. Jæger, V. L. Johansen, The cremation of infants/small 
children: An archaeological experiment concerning the effects of 
fire on bone weight, „Cadernos do GEEvH”, t. 2 (2), 2013, s. 25.

93 A. Szczepanek, Archeotanatologia pochówków zbioro-
wych od pradziejów po czasy współczesne, Rzeszów 2013, s. 112.

94 B. Großkopf, Leichenbrand. Biologisches und kulturhis-
torisches Quellenmaterial zur Rekonstruktion vor- und frühge-
schichtlicher Populationen und ihrer Funeralpraktiken, niepub-
likowany maszynopis rozprawy doktorskiej, Leipzig 2004, s. 92.

95 Cf. np. A. Mierzwiński, op. cit., s. 60-61.
96 B. Stepańczak, K. Dzięgielewski, J. Łoś, K. Szostek, Ap-

plication of FTIR Method to Identify Symbolic Graves on the 
Example of the Pomerian Culture Face Urn From Tuszkowo, 
„Sprawozdania Archeologiczne”, t. 63, 2011, s. 135-148. Cf także: 
T. Malinowski, A. Krzysiak, Uwagi o niektórych grobach sym-
bolicznych kultury pomorskiej, „Sprawozdania Archeologiczne”, 
t. 64, 2012, s. 436-439.

Powyższe rozważania należy uzupełnić uwagą na temat 
potrzeby dokładnej analizy jam i naczyń odkrywanych na 
cmentarzyskach. Brak szkieletu i wyposażenia może powo-
dować sytuację, że do kategorii grobów pustych zostaną 
włączone w rzeczywistości obiekty nie grobowe, powstałe 
w okresie sprzed lub po zaprzestaniu użytkowania cmenta-
rza. Zatem jest istotne, żeby sprawdzać parametry i cechy 
takich obiektów97, które mogą stanowić np. pozostałość 
„infrastruktury” cmentarnej: palenisk, innych obiektów 
związanych z tryznami, obrzędami zaduszkowymi98.

Groby ciałopalne z niewielką liczbą przepalonych kości
W zagadnienie pochówków symbolicznych wpisuje 

się także problem małej ilości kości składanych w grobach 
ciałopalnych, co podnoszone było do tej pory, głównie 
w związku z przemianami w obrządku pogrzebowym kul-
tury przeworskiej. Najszerzej na ten temat wypowiedział się 
Tadeusz Makiewicz, ilustrując rozważania wynikami analiz 
wagi szczątków kostnych z kilku cmentarzysk omawianej 
jednostki kulturowej99. 

W pracach traktujących o obrządku pogrzebowym 
kultury wielbarskiej to zagadnienie nie było poruszane100, 
co może wynika z ówczesnego stanu rozpoznania cmenta-
rzysk i stosunkowo nielicznych badań antropologicznych, 
czy w zasadzie z pomijania w tym czasie tej kwestii w opi-
sie antropologicznym serii grobów ciałopalnych. 

Informacja o ciężarze materiałów kostnych, pochodzą-
cych z grobów ciałopalnych zamieszczona została w kilku 
monografiach cmentarzysk, zaś samo zagadnienie repre-
zentowania zmarłego w pochówku tylko przez drobną 
część szkieletu podniesiono najwyraźniej w przypadku, 

97 Naczynia bez kości i wyposażenia rejestrowane są np. 
na cmentarzyskach kultury łużyckiej. W literaturze określa-
ne są mianem grobów symbolicznych, zastępczych, fikcyjnych, 
 pozornych, kenotafium, naczyniami samotnymi. Badania che-
miczne (na zawartość potasu i sodu), pozwoliły przyjąć, że naczy-
nia pierwotnie zawierały substancje organiczne, które stanowić 
mogą pozostałość darów, aczkolwiek trudność leży w określeniu 
ich adresata: zmarły czy może bóstwa chtoniczne? – M. Mogiel-
nicka-Urban, Próba interpretacji naczyń nie zawierających kości 
z cmentarzyska kultury łużyckiej w Maciejowicach, woj. Siedlce, 
„Przegląd Archeologiczny”, t. 39, 1992, s. 111-112, 115-116; tam 
odniesienia do literatury.

98 Ibidem, s. 112.
99 T. Makiewicz, Ile kości w grobach? Intrygujący i niezau-

ważony aspekt ciałopalnego obrządku pogrzebowego w kultu-
rze przeworskiej, [w:] Labor et patientia. Studia archaeologica 
Stanislao Pazda dedicata, red. A. Błażejewski, Wrocław 2008, 
s. 289-300. W tej pracy również podsumowanie dotychczasowego 
stanu badań nad zagadnieniem – Ibidem, s. 289-291.

100 Np. K. Walenta, Obrządek pogrzebowy na Pomorzu 
w okresie późnolateńskim i rzymskim, „Archaeologia Baltica”, 
t. 5, Polonia 80/81, Łódź 1981; R. Wołągiewicz, Kultura wielbar-
ska (faza lubowidzka), [w:] Prahistoria ziem polskich, t. V: Późny 
okres lateński i okres rzymski, red. J. Wielowiejski, Wrocław-
-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981, s. 165-178; J. Jaskanis, J. Oku-
licz, Kultura wielbarska (faza cecelska), [w:] Prahistoria ziem 
polskich…, s. 178-190.
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m.in. Kowalewka101, Kołozębia, pow. płoński102, Weklic, 
pow. elbląski103 oraz Zakrzewskiej Osady104. Problem ten 
zaakcentowano także w stosunku do odkryć z Jartyporów, 
pow. węgrowski105. 

Punktem odniesienia dla badań nad przemianami 
w obrządku pogrzebowym, m.in. w okresie rzymskim, 
zwłaszcza w kwestii zbyt małej masy przepalonych kości 
ludzkich trafiających do grobów są współczesne szacun-
kowe dane zebrane z krematoriów gazowych. Waga kości 
zależy m.in. od płci, wieku czy stanu zdrowia. Według róż-
nych źródeł średni ciężar spalonych kości mężczyzn wynosi 
3379 g, kobiet – 2350 g, ewentualnie 2750 i 1887 g lub 3375 
i 2625 g106. Szkielet przeciętnego mężczyzny (o wadze 
70 kg) waży 4159 g, zaś po kremacji wartość ta redukuje 
się do 2829 g, w przypadku kobiet ciężar ten wynosi odpo-
wiednio 2700 i 1840 g107. Nieco mniejsze wartości uzy-
skali w wyniku badań eksperymentalnych w krematorium 
Andrzej Malinowski i Roman Porawski: mężczyźni – ok. 
2000 g, kobiety – ok. 1540 g108. Te dane znajdują częściowe 
odzwierciedlenie w wadze szczątków kostnych z niektórych 
cmentarzysk pradziejowych109; odstają jednak od uśrednio-
nych wyników masy palonych kości zestawionych przez 
Janusza Piontka dla cmentarzysk (głównie z epoki brązu). 
Zakres ten dla mężczyzn wynosi – 500-1150 g, dla kobiet 
– 350-1070 g oraz dla dzieci tylko 18-160 g110. 

101 T. Skorupka, op. cit.
102 M. Pyżuk, Antropologiczna interpretacja szczątków kost-

nych populacji kultur przeworskiej i wielbarskiej z Kołozębia, pow. 
Płońsk, „Archeologia Polski”, t. 49, 2004, z. 1-2, s. 33-48 – łącznie 
omówione zostały populacje kultury przeworskiej i wielbarskiej.

103 I. Teul, Results of osteology analysis of evidence from biri-
tual cemetery of Wielbark Culture at Weklice, site 7, comm. Elbląg, 
voiv. warmińsko-mazurskie, [w:] M. Natuniewicz-Sekuła, J. Oku-
licz-Kozaryn, Weklice. A Cemetery of the Wielbark Culture on the 
Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 1984-2004), „Monu-
menta Archaeologica Barbarica”, t. 17, Warszawa 2011, s. 151-172.

104 T. Koczorski, B. Kajmowicz, A. Florkowski, Analiza antro-
pologiczna materiałów kostnych, [w:] J. Szałkowska-Łoś, J. Łoś, 
Zakrzewska Osada. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbar-
skiej na Pojezierzu Krajeńskim, Bydgoszcz-Pękowice 2013.

105 J. Andrzejowski, K. Stanek, Konstrukcje drewniane z gro-
bów ciałopalnych z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Jarty-
porach na Podlasiu, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archa-
eologica”, t. 25, 2007, s. 235-250.

106 T. Koczorski, B. Kajmowicz, A. Florkowski, op. cit., s. 90, 
tam dalsza literatura.

107 J. Goldhahn, T. Oestigaard, Smith and Death – Crema-
tions in Furnaces in Bronze and Iron Age Scandinavia, [w:] Fac-
ets of Archeology: Essays in Honour of Lotte Hedeager on Her 
60th Birthday, red. K. Chilidis et al., „Oslo archaeological series”, 
t. 10, Oslo 2008, s. 231.

108 A. Malinowski, R. Porawski, Identifikationsmöglichkeit-
en menschlicher Brandknochen mit besonderer Berücksichtigung 
ihres Gewichts, „Zacchia di medicina legale, sociale e crimino-
logica“, t. 44, 1969, s. 392-410.

109 T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury 
pomorskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.

110 J. Piontek, Wpływ procesu kremacji na morfologię ko-
ści szkieletu ludzkiego. Wyniki badań eksperymentalnych, 

Także z obliczeń przeprowadzonych dla wybranych 
cmentarzysk kultury przeworskiej wyłania się wniosek 
o mniejszej od oczekiwanej masie przepalonych szcząt-
ków kostnych, składanych do grobów111. Te różnice zaska-
kują tym bardziej, że kości ze współczesnych kremato-
riów cechuje wyższy stopień przepalenia i rozdrobnienia 
(wysoka temperatura kremacji i mechaniczne rozdrab-
nianie kości)112. Należy podkreślić, że współczesne dane 
z miejsc kremacji wykazują duże podobieństwo w rozpa-
trywanej tu kwestii, tego nie obserwujemy w przypadku 
cmentarzysk pradziejowych – należy założyć wpływ 
wielu czynników, kształtujących ujawniane dysproporcje 
w masie kości w grobie.

Kremacja prowadzi do fragmentacji, deformacji i kur-
czenia się kości. Wpływ na obserwowaną w grobach ciało-
palnych małą ilość elementów szkieletu mogą mieć czynniki 
kulturowe, postfuneralne (ciężar ziemi, napięcia mrozowe, 
sposób eksploracji, transportu i przechowywania), biolo-
giczne (osoby starsze lub z osteoporozą o wyraźnie mniej-
szej wadze kości niż w przypadku osób młodszych), procesy 
tafonomiczne (erozja, działanie zwierząt, głębokość położe-
nia grobu)113. Znaczne zróżnicowanie wagi ciałopalenia na 
cmentarzysku świadczyć może zatem o wielu przyczynach 
sprawczych114. 

Ilość kości w grobach ciałopalnych 
a rytm przemian w obrządku pogrzebowym

W kulturze przeworskiej kwestię niewielkiej ilości 
przepalonych szczątków kostnych rozpatrywano jako jeden 
z elementów stopniowych zmian zwyczajów pogrzebowych, 
następujących w okresie rzymskim i wędrówek ludów. Suk-
cesywne zmniejszanie się wagi szczątków kostnych skła-
danych do grobów, prowadzące niekiedy do reprezentowa-
nia zmarłego w symboliczny sposób, wpisywano w proces 
zaniku grobów popielnicowych, rozpowszechnienia się 
pochówków jamowych, a następnie narodzin obiektów 

[w:] Popiół i kość, red. J. Wrzesiński, „Funeralia Lednickie”, t. 4, 
Sobótka-Wrocław 2002, s. 95-108, tab. 2; idem, Metodyka antro-
pologicznych badań materiałów kostnych z grobów ciałopalnych, 
[w:] Materiały z konferencji konserwatorstwa archeologicznego 
zorganizowanych przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeolo-
gicznego Jurata (8-20 V 2005 r.), Wigry (28-30 IX 2005 r.), Kry-
nica (30 XI - 3 XII 2005 r.), red. L. Bakalarska, Warszawa 2007, 
s. 64, tab. 2. 
Eksperymentalna kremacja pozwoliła oszacować średnią wagę 
przepalonych kości dzieci w wieku do 6 miesiąca na 54 g, zaś 
w wieku 6-36 miesięcy na 185 g – cf J. H. Jæger, V. L. Johansen, 
op. cit., s. 19.

111 Ostatnio dla cmentarzysk kultury przeworskiej w Opato-
wie i Mokrej – A. Szczepanek, Archeotanatologia …, s. 88-91, 
ryc. 44, 45.

112 J. Wahl, Bemerkungen zur kritischen Beurteilung von 
Brandknochen, „Beiträge zur Archäozoologie und Prähistorisch-
en Anthropologie“, t. 3, 2001, s. 158.

113 B. Großkopf, Leichenbrand…, s. 102, 106.
114 Ibidem, s. 104.
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warstwowych115. Na cmentarzyskach obserwujemy różne 
formy grobów ciałopalnych bezpopielnicowych, w których 
odkrywa się tylko część wybranego ze stosu ciałopalenia 
i wyposażenia116 – oczywiście ta znikoma ilość przesądza 
na poziomie terminologii, że mamy jednak do czynienia 
z pochówkiem, bez względu na to, czy w grobie obecne 
jest kilka gramów czy tylko jedna kość zmarłego. Jak 
pokazują wieloletnie, kompleksowe badania cmentarzyska 
w Opatowie zmiany te nie musiały przebiegać linearnie 
i ewolucyjnie117. 

W ciałopalnym obrządku pogrzebowym kultury wiel-
barskiej nie zaobserwowano podobnych przemian. Pewien 
problem stanowią nadal stanowiska nie w pełni przeba-
dane oraz relatywnie niewielka liczba odkryć grobów 
datowanych na schyłkowe fazy tej kultury. Istnieje zatem 
szansa, że z czasem ujawnione zostaną formy obrzędów 

115 Na niektórych nekropoliach kultury przeworskiej naj-
prawdopodobniej mamy do czynienia ze zwyczajem rozprasza-
nia poza jamami grobowymi części ciałopalenia i przedmiotów 
wybranych ze stosu. Co szczególnie uwidacznia się w okresie 
późnorzymskim w południowej strefie osadnictwa przeworskie-
go (północna część Górnego Śląska i ziemia częstochowska). 
Kolejnym ogniwem łańcucha ewolucji przeworskiego obrządku 
pogrzebowego są większe obszary, połacie ze skupiskami szcząt-
ków kostnych (kilka do kilkunastu m2), tworzące niekiedy i za-
głębienia, w obrębie których wydzielić można małe jamy z mate-
riałem zabytkowym. Za ostatnią formę tych przemian uznaje się 
cmentarzyska warstwowe, typu Dobrodzień, charakterystyczne 
dla wspominanego obszaru w fazach C2 i D (K. Godłowski, Kul-
tura przeworska, [w:] Prahistoria ziem polskich…, s. 117-120).

116 J. Szydłowski, Obrządek pogrzebowy na Górnym Śląsku 
w okresie wpływów rzymskich, „Rocznik Muzeum Górnośląskie-
go w Bytomiu, Archeologia”, z. 2, Bytom 1964, s. 96; K. Godłow-
ski, Kultura przeworska…, s. 109.

117 R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Zagórska-
-Telega, Uwagi o chronologii i rozwoju przestrzennym cmenta-
rzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, 
„Wiadomości Archeologiczne”, t. 62, 2011, s. 31.

pogrzebowych charakterystycznych dla końcowych faz 
okresu rzymskiego i okresu wędrówek ludów, takich jak, 
np. warstwa ciałopalenia z niewielką liczbą przepalonych 
kości zmarłych. Tego rodzaju odkryć dostarczyło ostatnio 
cmentarzysko w Węgrowie118. Poza tym podobne formy 
w obrzędowości pogrzebowej znane są z Ulowa, pow. 
tomaszowski119, Masłomęcza120 i według Andrzeja Kokow-
skiego z niektórych stanowisk sepulkralnych kultury 
czerniachowskiej121.

118 Na cmentarzysku w Węgrowie warstwa próchnicy 
(miąższość 5-15 cm) przesycona węglami drzewnymi, przepa-
lonymi szczątkami kostnym, nakrywała płytkie groby jamowe. 
Zarówno w warstwie, jak i we wspomnianych grobach znajdo-
wały się te same elementy wyposażenia: ułamki naczyń, przed-
mioty ze szkła oraz metalowe. Jak przypuszcza autorka badań, 
M.  Kurzyńska pozostałości po kremacji zostawiano na po-
wierzchni lub umieszczano w małych jamach – M. Kurzyńska, 
op. cit., s. 65.

119 B. Niezabitowska, Gockie osadnictwo z późnego okre-
su rzymskiego w Ulowie, stan. 3, gmina Tomaszów Lubelski, 
w świetle znalezisk fibul, [w:] Nowe materiały i interpretacje…, 
s. 643-665.

120 W Masłomęczu to novum w obrządku pogrzebowym 
datuje się na koniec fazy C3, z pewnością na fazę C3/D1. Miej-
sce, w którym zsypywano przepalone kości ludzkie i elementy 
wyposażenia zlokalizowane było w południowej części centrum 
cmentarzyska. Ujawniono kolistą warstwę o średnicy ok. 15 m 
i miąższości zwierającej się w przedziale 8-15 cm. W jej środku, 
jak podaje A. Kokowski, znajdowała się słupowa budowla – „dom 
zmarłych”, umiejscowiona na starszych pochówkach. Nasycenie 
kośćmi obserwujemy głównie wokół wspomnianego budowli, zaś 
w jej wnętrzu kości brak – A. Kokowski, Lubelszczyzna w młod-
szym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Lublin 1991; 
idem, Die Masłomęcz-Gruppe. Ihre Chronologie und Beziehun-
gen innerhalb des gotischen Kulturkreises – ein Beispiel für den 
kulturellen Wandel der Goten im Verlauf ihrer Wanderungen, 
„Bericht der Römisch-Germanischen Kommission“, t. 78, 1997, 
s. 641-833. 

121 A. Kokowski, Goci…, s. 157, przyp. 8, tam właściwa 
literatura.

Ryc. 1. Sumaryczna prezentacja średnich wartości uzyskanych dla serii ciałopalnych z cmentarzysk kultury wielbarskiej (822 groby z 11 
stanowisk – por. tab. 1). Oprac. K. Skóra.
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Przegląd odkryć z cmentarzysk kultury wielbarskiej
Podnoszone tu zagadnienie można zilustrować danymi 

tylko z kilku cmentarzysk kultury wielbarskiej, a mianowi-
cie tych, których publikacje zawierają wyniki analiz antro-
pologicznych z wyszczególnioną wagą szczątków kostnych 
z grobów ciałopalnych. 

Największej serii danych dostarczyła nekropolia w Ce- 
celach, pow. siemiatycki. Mniejsze zbiory, rzędu 50-110 
ocen, pochodzą z Zakrzewskiej Osady, Leśna, pow. choj-
nicki, Nowego Targu, pow. sztumski, Weklic i Węgrowa. 
W sumie w analizie ujęto 822 groby (655 jamowe i 167 
popielnicowe – ryc. 1).

Stopień zachowania cmentarzysk
Stopień zachowania uwzględnionych w analizie mate-

riałów z cmentarzysk jest różny, co oczywiście ma znacze-
nie przy obiektywizacji otrzymanych wyników. W przy-
padku niektórych nekropolii uszkodzona lub naruszona 
została większość grobów ciałopalnych (np. Weklice), nie-
kiedy pochówki zostały zniszczone w partiach stropowych 
na skutek płytkiego zalegania pod humusem (np. Kutowa, 
pow. hajnowski)122. Problematycznie w ocenie przedstawiają 
się obiekty, czasem obecne dość licznie na cmentarzysku, 
w których nie odkryto w ogóle kości lub symboliczną ich 
ilość – poniżej 1 grama, ewentualnie ułamek jednej kości 
(np. Kutowa, Węgrowo, Cecele). W takiej sytuacji nie 
zawsze możliwe jest ustalenie przyczyn takiego stanu rze-
czy – zamierzony brak kości, naturalna dekompozycja czy 
zniszczenie grobu).

Średni ciężar szczątków obliczony dla wszystkich uję-
tych w analizie cmentarzysk kultury wielbarskiej oraz 
osobno dla grobów jamowych i popielnicowych odbiega 
znacznie od oczekiwań w tej kwestii (por. tab. 1). Podobnie 
niski wynik otrzymaliśmy dla grobów zbiorowych, w któ-
rych zdiagnozowano obecność kości dwóch (zazwyczaj) 
lub większej liczby zmarłych osób (sporadycznie). W przy-
padku takiej formy pochówku spodziewany ciężar pozosta-
łości kostnych powinien wynosić ok. 3000 g123. Mniej kości 
w grobach zbiorowych niż w jednostkowych może mieć 
rzeczywiście swoje przyczyny w symbolicznym charakterze 
pochówku kilku osób, których śmierć zaskoczyła poza miej-
scem zamieszkania; przetransportowana została po kremacji 
tylko część szkieletu. Grób zawierający prochy dwóch osób 
nie musi być efektem jednoczasowej śmierci, można zało-
żyć, że łączono razem szczątki  spokrewnionych osób, które 
wcześniej przechowywano w innym miejscu.

Należy pamiętać, że tę niską średnią wartość może 
kształtować też stosunkowo liczny udział pochówków 

122 W Kutowej mocno rozdrobnione i silnie przepalone 
szczątki kostne rejestrowano pod humusem na głęb. 10-15 cm. 
Część grobów została uchwycona na poziomie spągu – J. Jaska-
nis, Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu, Bia-
łystok 2012, s. 179. 

123 B. Großkopf, op. cit., s. 126.

dorosłych z dziećmi, a ciężar kości tych drugich może 
zaniżać wynik. Większą średnią wagę przepalonych kości 
w pochówkach mężczyzn niż kobiet można tłumaczyć natu-
ralnie dużą masą kośćca męskiego124. Wartości te są jednak 
również niższe od spodziewanych. Najniższy wynik otrzy-
maliśmy dla grupy dzieci (do 15 roku życia) – jest to ilość 
kilkanaście razy mniejsza od uzyskanej dla kobiet czy męż-
czyzn, co w dużym stopniu wynika z różnic we wzroście 
i masie ciała, ale także z delikatności kości dziecięcych, bar-
dziej podatnych na zniszczenie125. Pamiętać należy o innych 
czynnikach, które mogą mieć wpływ na na stan szczątków 
kostnych, np. rzetelność eksploracji czy warunki klima-
tyczne w trakcie badań archeologicznych.

Porównanie cmentarzysk
Obliczone dla pojedynczych cmentarzysk średnie 

wartości ciężaru kości (por. tab. 1) różnią się wyraźnie, 
wynosząc od kilku gramów (Kutowa) do ponad kilograma 
(Grębocin). Ta ogólna wartość na poziomie cmentarzysk 
kształtowana jest przez wiele czynników: stosunek grobów 
popielnicowych do jamowych (te pierwsze z reguły zawierają 
więcej szczątków kostnych), proporcję płci (np. większa 
masa kości męskich), stopień zachowania cmentarzyska, 
strukturę wieku danej populacji (np. duży odsetek dzieci 
wpływa na obniżenie średniej wagi126). 

Groby z wagą kości zbliżoną do oczekiwanej 
W analizowanym zbiorze grobów z cmentarzysk kul-

tury wielbarskiej tylko 77 grobów zawierało szczątki o cię-
żarze przekraczającym 1000g, a więc takim, który stano-
wiłby wartość, pozwalającą oczekiwać, że do grobu złożono 
prawdopodobnie większość szczątków zmarłego127; to sta-
nowi zaledwie odsetek rzędu 9,4% (z 822 grobów). 

W tej grupie naturalnie brakuje pochówków dziecię-
cych (infans I i II) oraz juvenis, zaś bezwzględna większość 
to groby osób zmarłych w wieku adultus i maturus oraz 
kilku osób w wieku podeszłym (senilis). 

124 Różnica w mineralizacji i grubości ścianek kości męskich 
i żeńskich odpowiada za obecność w grobach ciałopalnych męż-
czyzn przeciętnie większych fragmentów kości niż w pochów-
kach kobiet – B. Großkopf, op. cit., s. 107.

125 Badanie zróżnicowania ilości kości osób niedorosłych 
w grobach ciałopalnych z cmentarzysk prowincjonalnorzymskich 
i germańskich doprowadziło do wniosku o mniejszej średniej ilo-
ści tych pierwszych. Wśród proponowanych przyczyn znalazły 
się, m.in. uwarunkowania socjokulturowe, inny sposób kremacji 
czy stosowanie specyficznych form pochówków – P. Caselitz, 
Quantitative Unterschiede im Leichenbrandgewicht von Kindern 
der römischen Kaiserzeit. Hinweis auf eine abweichende Bestat-
tungssitte?, „Archäologische Korrespondenzblatt“, t. 25, 1995, 
s. 325-236.

126 W Weklicach tylko w jednym grobie ujawniono obecność 
kości dziecka (infans II), zaś w Cecelach większa część pochów-
ków zawierała szczątki dziecięce; to oczywiście wpływa na uzy-
skane średnie wartości, ale w tym wypadku można przeprowa-
dzić porównanie na poziomie tylko grobów osób dorosłych.

127 B. Großkopf, op. cit., s. 108.
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Większość128obiektów z tej partii (62 przypadki) zawie-
rała szczątki kostne o wadze mieszczącej się w przedziale 
1000-1500 g. Tylko w 9 z nich ciężar przekroczył 1500 g, 
w tym tylko trzykrotnie (2 mężczyzn, 1 kobieta) wynosił 
więcej niż 2000g (Leśno, grób popielnicowy w wieńcu nr 14 
i grób jamowy nr 40129, Nowy Targ, grób 326130).

Nie zauważono wyraźnej przewagi liczebnej którejś 
z płci w grupie analizowanych grobów (32 kobiety i 25 męż-
czyzn). Powtórzyła się także obserwacja o niższej wadze 
ciałopalenia w grobach zbiorowych niż w jednostkowych 
(por. tab. 2).

Na przeciwnym biegunie oceny znajdują się obiekty 
grobowe, w których zarejestrowano minimalną część prze-
palonego szkieletu, do 10 gramów. W sumie odnotowano 

128 Opracowano na podstawie (wg kolejności w tabeli): 
G. Budynek, M. Olędzki, Cmentarzysko ciałopalne ludności kul-
tury wielbarskiej w Grębocinie, woj. toruńskie, „Fontes Archa-
eologici Posnanienses”, t. 35, 1986, s. 151-168; A. Śmieszkiewicz-
-Skwarska, Badania antropologiczne pochówków ciałopalnych 
i szkieletowych z cmentarzyska ludności kultury wielbarskiej 
w Leśnie (stan. 2, gm. Brusy, woj. pomorskie), [w:] K. Walenta, 
Leśno i mikroregion w okresie rzymskim, Chojnice 2009, s. 219-
231; A. Malinowski, Materiał kostny z cmentarzyska w Osieku, 
pow. Świecie nad Wisłą, „Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu, 
Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 26, Archeologia”, t. 1, 1968 
s. 45-52; analiza L. Cymek, F. Rożnowskiego w Wielokulturowe 
cmentarzysko w Nowym Targu stan. 6, gm. Stary Targ, red. E. Fu-
dzińska, P. Fudziński, Malbork 2012; I. Teul, op. cit.; J. Andrze-
jowski, A. Żórawska, op. cit.; J. Jaskanis, Krupice. Ein Gräberfeld 
der Przeworsk- und Wielbark-Kultur in Ostpolen, „Monumenta 
Archaeologica Barbarica”, t. 10, Warszawa 2005; T. Kozłowski, 
op. cit.; J. Jaskanis, Cecele. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur 
in Ostpolen, „Monumenta Archaeologica Barbarica“, t. 2, Kra-
ków 1996; T. Koczorski, B. Kajmowicz, A. Florkowski, op. cit; 
Ł. M. Stanaszek, Analiza antropologiczna materiału kostnego 
z Kutowej, pow. hajnowski, [w:] J. Jaskanis, Wodzowskie kurha-
ny…, s. 267-279. 

129 A.Śmiszkiewicz-Skwarska, op. cit., s. 223, 225.
130 E. Fudzińska, P. Fudziński, Wielokulturowe cmentarzysko 

w Nowym Targu, stan. 6, gm. Stary Targ, Malbork 2013, s. 91-92.

213 takie przypadki, co stanowi około 26% zbioru. Ta grupa 
jest przytłaczająco liczniejsza. Z pewnością byłaby jesz-
cze większa, gdyby możliwe byłoby włączenie do analizy 
tych grobów, dla których podanie dokładnej wagi zastą-
piono opisem słownym, np. mała ilość lub kilka drobnych 
kości (w Cecelach ponad 120 grobów z małą ilością kości, 
w Węgrowie 9 grobów z wagą „mniej niż 1 g”; w Leśnie 
dwa groby ze śladową ilością kości). Ta symboliczna obec-
ność szkieletu stanowi utrudnienie w ocenie płci i wieku; 
udało się jednak w 57 grobach szczątki określić jako nale-
żące do dzieci, zaś w 43 grobach znajdowały się prochy 
osób dorosłych.

Na cmentarzysku w Kołozębiu, użytkowanym przez 
społeczność kultury przeworskiej i wielbarskiej, w 49% 
grobów (z 259) znajdowało się mniej niż 10 g ciałopa-
lenia, a w jednej czwartej waga nie przekroczyła 20 g131. 
Nie odnotowano ani jednego przypadku z ciężarem kości 
powyżej 1500 g, a tylko dla 4 grobów uzyskano wynik 
rzędu 901-1500 g, czyli zbliżony w pewnym stopniu do 
oczekiwanej całkowitej wagi kości ludzkich wybranych ze 
stosu ciałopalnego. Przy tym, jak zauważa Maria Pyżuk, 
w grupie grobów z zawartością kości do 10 g były to 
przede wszystkim szczątki bardzo małych dzieci – wcze-
sny infans I, w kolejnym przedziale wagowym do 40 g to 
głównie infans I i II. 

Oceniając zróżnicowanie masy kości w ciałopalnych 
pochówkach dziecięcych w kulturze wielbarskiej, zauwa-
żyć należy, że w większości z nich analizowana wartość 
nie przekracza 50 g. Przepalone szczątki kostne o większej 
wadze są w zdecydowanej mniejszości. Górną granicę 
wyznacza 720 g z grobu popielnicowego nr 7 w Leśnie ze 
szkieletem dziecka zmarłego w wieku 3-5 lat132. 

131 M. Pyżuk, op. cit., tab. 7.
132 A. Śmiszkiewicz-Skwarska, op. cit., s. 224.

 
Grębocin Leśno Osiek

Nowy 
Targ

Weklice Nadkole 1 Krupice Węgrowo Cecele
Zakrzewska

Osada
Kutowa

cmentarzysko 1092,5g
[4]1

688,8g
[73]

623,6g
[18]

459,6g
[67]

424,8g
[58]

258,6g
[49]

230,2g
[17]

175,6g
[58]

170,1g
[323]

155,7g
[108]

8,7g
[47]

gr. jamowe -
513,8g

[19]
538,3g

[12]
323,5g

[35]
115,8g

[6]
206,4g

[45]
215,8g

[16]
175,6g

[58]
160,8g
[320]

136,9g
[97]

8,7g
[47]

gr. popielnicowe 1092,5g
[4]

745,1g
[54]

794,2g
[6]

613,3g
[31]

460,5g
[52]

845g
[4]

460g
[1]

-
914,6g

[3]
321,8g

[11]
-

gr. zbiorowe -
835g
[4]

-
1085g

[1]
-

227,2g
[9]

176g
[1]

-
490,6g

[52]
413g
[6]

1,6g
[3]

kobiety 725g
[2]

932g
[20]

545,8g
[12]

777g
[27]

565,5g
[11]

442,2g
[16]

264,4g
[5]

535g
[9]

214,1g
[82]

383,2g
[16]

-

mężczyźni 1460g
[2]

1110,7g
[15]

1490g
[3]

420,8g
[8]

573,6g
[23]

380,7g
[7]

900,5g
[2]

937,6g
[5]

226,4g
[25]

285,7g
[22]

34,5g
[4]

dzieci -
263,3g

[6]
-

85g
[6]

50g
[1]

40g
[6]

280g
[1]

78,3g
[3]

26,7g
[68]

46,7g
[14]

7,6g
[9]

Tabela 1. Średnia waga kości w grobach ciałopalnych z wybranych cmentarzysk kultury wielbarskiej128. Oprac. K. Skóra. 



TRUP NIEOBECNY?... CZYLI O BRAKUJĄCYCH SZCZĄTKACH KOSTNYCH W GROBACH KULTURY WIELBARSKIEJ

57

Groby kobiet i mężczyzn
W większości z analizowanych cmentarzysk kultury 

wielbarskiej zgodnie z oczekiwaniami uzyskano znacznie 
wyższą średnią masę przepalonych kości mężczyzn niż 
kobiet (por. tab. 1). 

Ujawniono jednak również sytuacje odwrotne. 
W Nowym Targu, Nadkolu, stan. 1 oraz w Zakrzewskiej 
Osadzie średni ciężar szczątków kostnych kobiet przewyż-
szył wynik otrzymany dla pochówków męskich. Zbliżone 
wartości uzyskano dla obu płci w Weklicach. 

Większą wagę kości kobiet niż mężczyzn w grobach 
ciałopalnych z Zakrzewskiej Osady zauważyli Tomasz 
Koczorski, Bartosz Kajmowicz oraz Andrzej Florkow-
ski (ryc. 3). Szczególnie interesująca jest obecność trzech 
grobów kobiecych z wagą szczątków rzędu 1000-2000 g 
przy braku tego rodzaju grobów męskich. Na omawianym 
cmentarzysku wykazano silną istotność statystyczną mię-
dzy płcią a masą kości złożonych do grobu, a więc nieprzy-
padkowy charakter sytuacji braku pochówków mężczyzn 
o wadze kości przekraczającej 1000 g i obecności grobów 
kobiet spełniających to kryterium133. 

Autorzy tłumaczyli małą ilość kości w grobach męż-
czyzn ich udziałem w konfliktach zbrojnych i praktyce 
dekapitacji i mutylacji poległych, zaznaczając jednak przy 

133 T. Koczorski, B. Kajmowicz, A. Florkowski, op. cit., s. 90, 
tab. 8.

tym, że pochówki części zwłok były raczej praktyką eks-
tremalną. W konsekwencji uznają, że obserwowany brak 
kości wynika z pewnych obrzędów funeralnych, w wyniku 
których grzebano tylko część zwłok, zaś losy pozostałej 
części pozostają niejasne134. Wobec tak postawionej hipo-
tezy byłoby warto zatem ocenić zbiór przepalonych kości 
pod względem anatomicznym i zbadać, które części ciała 
społeczność preferowała lub marginalizowała w obrządku 
pogrzebowym.

Ciała wojowników poległych z dala od stron rodzinnych, 
jak wynika z historii działań militarnych, często pozosta-
wiano na polu bitwy, ale i organizowano wspólne pochówki 
w pobliżu miejsca starcia. Raczej tylko wobec jednostek 
zajmujących wysokie miejsce w hierarchii podejmowano 
się trudu zorganizowania bardziej godnego pochówku czy 
transportu zwłok w całości lub tylko w części135. W sześć 
lat po klęsce w Lesie Teutoburskim rzymianie wrócili na 
miejsce bitwy. Grzebano „bielejące kości” trzech legionów, 

134 Ibidem, s. 90.
135 Np. w średniowieczu zgodnie z przyjętym mos teutonicus 

przeprowadzano ekskarnację zwłok, a kości i organy wewnętrz-
ne transportowano do właściwego miejsca spoczynku. Zwyczaj 
rozpowszechnił się głównie wśród arystokracji europejskiej, bio-
rącej udział w krucjatach. Papież Bonifacy VIII uznał tę prak-
tykę za mos horibilis i zakazał jej w 1299, następnie w 1300 r. 
Cf. np. E. Weiss-Krejci, Excarnation, Evisceration, and Exhuma-
tion in Medieval and Post-Medieval Europe, [w:] Interacting with 
the Dead. Perspectives on Mortuary Archaeology for the New 

kobiety mężczyźni groby zbiorowe

groby popielnicowe 1381,2 g
(n=20)

1445,4 g
(n=17)

1180,6 g
(n=9)

groby jamowe 1268,1 g
(n=12)

1407,2 g
(n=8)

1171 g
(n=4)

ogólna średnia waga 1338,8 g 1419,4 g 1173,6 g

Tabela 2. Średnie wartości uzyskane dla grupy grobów ciałopalnych o wadze kości powyżej 1000 g.

Ryc. 2. Liczba ciałopalnych grobów dziecięcych kultury wielbarskiej w kolejnych grupach wagowych szczątków kostnych (n=114). 
Oprac. K. Skóra. 
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bez pewności, czy wśród nich nie ma także szczątków Ger-
manów (Tacyt, Annales I, 61-62). 

Ujawniony w Nowym Targu większy średni ciężar 
kości kobiet w grobach ciałopalnych ma prawdopodobnie 
też swoje przyczyny w relatywnie dużej liczbie pochów-
ków żeńskich o wadze kości powyżej 1000 g (ok. 13% gro-
bów ujętych w analizie i 33% określonych jako zawierające 
szczątki kobiet) i braku pochówka męskiego spełniającego 
takie kryterium. 

W Nadkolu, stan. 1 wspomniana przewaga została 
ukształtowana pośrednio także w wyniku proporcji płci 
(3 groby kobiece o wadze 1100, 1250, 1750 g, 1 grób męski 
– 1045 g). 

Obserwacji o – z reguły – większej wadze w grobach 
ciałopalnych szczątków kostnych kobiet niż mężczyzn 
dostarczyły także badania antropologiczne populacji kul-
tury przeworskiej i wielbarskiej z cmentarzyska w Koło-
zębiu136. Uśredniona waga kości mężczyzn wyniosła 110 g 
(obliczenia dla 13 grobów), z minimalną wagą 30 g i maksy-
malną – 1400 g. W przypadku kobiet najczęściej powtarza-
jącym się okazał się ciężar 40-280 g, ze skrajnymi pomia-
rami: 40 i 1350 g. 

Resumując, uwagę zwracają na niektórych cmenta-
rzyskach nie tylko mniejsza od oczekiwanej waga szcząt-
ków kostnych mężczyzn (rzadko przekraczająca 1000 g) 
i częstsze przypadki obecności pochówków kobiet o cię-
żarze spalonych kości zbliżonym do oczekiwanego, ale 
także ujawniana mała liczba grobów mężczyzn. To być 

Millennium, red. G. F.M. Rakita et al., Gainesville 2005, s. 158-
161; eadem, Translation…, s. 167-168. 
O tym, że w średniowieczu na powrót do domu zasługiwali wy-
brani polegli dowodzi np. przykład z 1075 r. Pod Homburgiem 
nad rzeką Unstrut zginęło wielu szlachetnie urodzonych w walce 
ze zbuntowanymi wojskami Saksonii; wówczas cesarz Henryk IV 
zarządził transport ich zwłok – eadem, Exacarnation…, s. 160.

136 M. Pyżuk, op. cit., s. 33-48.

może pozostaje w związku z wyższym prawdopodobień-
stwem gwałtownej śmierci mężczyzn w okolicznościach, 
które stawiały wspólnotę przed problemem ceremonii 
pogrzebowej bez zwłok lub tylko z jakimś ich ersatzem. 
Mężczyźni walczący, udający się na polowania i połowy 
częściej przebywali poza domem i ginęli częściej niż 
kobiety137.

Zróżnicowanie chronologiczne
Ogólna ocena średnich wartości otrzymanych dla róż-

nych cmentarzysk kultury wielbarskiej może prowadzić do 
wniosku, że z czasem pojawia się zwyczaj składania mniej-
szej liczby szczątków w grobach ciałopalnych. Na rzecz 
takiej właśnie tendencji świadczyłyby cmentarzyska o póź-
nej chronologii, dla których to właśnie otrzymano najniż-
sze uśrednione wartości w badanej grupie, czyli Kutowa, 
Cecele i Węgrowo. Należy pamiętać przy tym, że na tych 
stanowiskach preferowana jest jamowa forma grobu cia-
łopalnego, która nie chroniła szczątków kostnych przed 
wpływem niszczących czynników. Trzeba zaznaczyć rów-
nież, że w Cecelach wpływ na uzyskaną średnią mógł mieć 
wysoki odsetek grobów dziecięcych, czyli wynik ten może 
być fałszywie zaniżony138. 

W grupie cmentarzysk, dla których uzyskano najniższe 
wartości znajduje się Zakrzewska Osada, która plasuje się 
jednak chronologicznie wcześniej. 

Teoretycznie możliwość przyjrzenia się przemianom 
w obrządku pogrzebowym w dłuższej skali czasowej 
powinna dostarczyć nekropolia w Weklicach. Zaznaczyła 

137 L. Kurila, op. cit., s. 297.
138 Jednocześnie w Cecelach w dwóch popielnicach (z kil-

ku odkrytych) ujawniono dużą ilość przepalonych kości (nr 80 
– 1560 g, nr 120 – 1020 g), w innych znów niewielką ich masę 
(nr 132, 358, 404). Taka dysproporcja według J. Jaskanisa ilustru-
je zróżnicowanie sposobów pochówków w obrządku pogrzebo-
wym kultury wielbarskiej – J. Jaskanis, Cecele…, s. 94.

Ryc. 3. Średnia waga szczątków kostnych w grobach ciałopalnych z cmentarzyska w Zakrzewskiej Osadzie. 
Oprac. K. Skóra (na podst. T. Koczorski, B. Kajmowicz, A. Florkowski 2013, tab. 14).
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się tu wprawdzie pewna tendencja do zmniejszania ilości 
ciałopalenia trafiającego do grobu – jednak ze względu na 
stopień naruszenia grobów ciałopalnych139, nieprzebadanie 
nekropolii w całości oraz nieproporcjonalny rozkład liczby 
pochówków z różnych faz użytkowania nekropolii obserwa-
cje te należy traktować ostrożnie; zdecydowana większość 
grobów ciałopalnych pochodzi ze stadium IIIA nekropolii, 
czyli z B2/C1 (B2/C1.A). 

***
Odnosząc dane otrzymane dla cmentarzysk kultury 

wielbarskiej do wyników z niektórych nekropolii kultury 
przeworskiej zauważamy podobieństwo w średnim ciężarze 
kości składanych do popielnic. Znaczne róznice ujawniły się 
dopiero na poziomie grobów jamowych. W kulturze prze-
worskiej (Charłupia Mała, Izbicko, Kuny, Marcjanów, Stro-
bin) średnia waga wynosiła tylko od 17,1 do blisko 50 g140.

Brak odpowiedniej ilości szczątków kostnych w gro-
bach ciałopalnych jest problemem, który zaznacza się także 
w okresie rzymskim na cmentarzyskach innych rejonów 
Barbaricum czy prowincji rzymskich141, ale dotyczy także 
cmentarzysk z poprzednich epok142.

Symboliczne groby wojowników w Kowalewku?
Osobno, ze względu na brak w opracowaniu antropo-

logicznym Artura Rewekanta i Sergieja Segiedy infor-
macji o wadze szczątków kostnych z grobów ciałopal-
nych143, należy rozpatrzyć wyniki badań cmentarzyska 
w Kowalewku. 

Pewne prawidłowości uchwycił T. Skorupka, zauwa-
żając, że na fazę B2/C1 datuje się w Kowalewku proces 
składania w grobach popielnicowych tylko kilku drobnych 
kości, bez wyposażenia oraz zwyczaj organizowania gro-
bów symbolicznych144. 

Grobem „symbolicznym” w Kowalewku zostały naz- 
wane 34 popielnice, które zawierały tylko kilka przepalo-
nych fragmentów szkieletu. Zauważono także, że do tego 
celu użyto przede wszystkim waz grupy IV w typologii 
R. Wołągiewicza145. Zawierają one bardzo małą liczbę 
kości, co w praktyce wykluczyło możliwość ocen antropo-
logicznych. Ważna dla naszych rozważań jest informacja 

139 Większość grobów ciałopalnych w Weklicach została na-
ruszona czy zniszczona w wyniku różnych działań o charakterze 
rabunku czy może obrzędowych – I. Teul, op. cit., s. 165.

140 T. Makiewicz, Ile…, tab. 1 i 2.
141 P. Caselitz, Quantitative Unterschiede…, s. 321-329.
142 J. Goldhahn i T. Oestigaard podają, że na podstawie da-

nych ze współczesnych krematoriów należy uznać, że w przeszło-
ści do grobu trafiało zazwyczaj tylko 10-20% kości po kremacji 
– w odniesieniu do materiałów ze Skandynawii w epoce brązu 
i żelaza – J. Goldhahn, T. Oestigaard, op. cit., s. 216, 232.

143 Cf A. Rewekant, S. Segieda, Wyniki badań antropologicz-
nych szczątków kostnych ludności kultury wielbarskiej pochowa-
nej na cmentarzysku w Kowalewku, gm. Oborniki, [w:] T. Skorup-
ka, Kowalewko…, tab. 1.

144 T. Skorupka, op. cit., s. 242, ryc. 12.
145 Ibidem, s. 220, tab. 18 i 23.

o idealnym, w większości przypadków, stanie zachowa-
nia urn, co oznacza, że ich pierwotna zawartość jest kom-
pletna146. Wspólną cechą analizowanej grupy obiektów 
jest brak wyposażenia. Wyjątkiem jest grób popielnicowy 
nr 130, we wnętrzu którego znajdował się miniaturowy 
pucharek (RW XIIIC). Z kolei w grobie 306 naczynie usta-
wione było do góry dnem. Z analizy rozmieszczenia gro-
bów „symbolicznych” w przestrzeni cmentarzyska oraz 
z typów naczyń wynika, że zwyczaj ten datuje się na fazę 
B2b, ale głównie jednak na B2/C1. Na tej podstawie T. Sko-
rupka za prawdopodobny uznał związek grobów symbo-
licznych z wojnami markomańskimi (lata 161-180) czy 
innymi działaniami militarnymi, w które zaangażowana 
być mogła męska część populacji z Kowalewka. Drobna 
liczba kości w popielnicach miałaby być wówczas wyni-
kiem śmierci z dala od miejsca zamieszkania i symbolicz-
nym pochówkiem tylko części szczątków, przywiezionych 
przez „towarzyszy broni”. 

Aspektem, na który warto zwrócić w tym miejscu 
uwagę jest pojemność popielnic, które z natury rzeczy zdają 
się być przeznaczone do zachowania szczątków w cało-
ści147. Rozważając problem niedostatków w masie spalo-
nych kości w grobach popielnicowych należałoby zasta-
nowić się, czy ich wielkość była adekwatna do przeciętnej 
objętości przepalonego szkieletu, czy naczynia odkrywane 
w grobach są w stanie zmieścić ok. 3,5 litra prochów?148 
Teoretycznie taka ocena powinna pomóc określić, czy 
cząstkowy charakter pochówku jest zamierzony czy nastą-
pił wtórnie. Małe popielnice ze szczątkami osób dorosłych 
potwierdzałyby zamiar złożenia tylko części prochów. Roz-
miar popielnic uznanych w Kowalewku za symboliczne jest 
zróżnicowany, od małych waz (grób 300) po duże situle 
(grób 130) – ryc. 4. Wobec braku analiz antropologicznych 
płci i wieku szczątków z tej grupy naczyń nie możliwe są 
dalsze porównania. 

Pamiętać jednak należy, że nie mamy dla proponowa-
nej przez T. Skorupkę hipotezy o grobach symbolicznych 
wojowników w Kowalewku ani potwierdzenia w oce-
nach antropologicznych ani w męskim asortymencie 
wyposażenia.

146 Obserwacja zwyczajów pogrzebowych społeczności użyt-
kującej cmentarz w Kowalewku nasuwa jeszcze jedną kwestię do 
rozważenia. Czy w sytuacji, gdy w społecznościach praktyku-
jących birytualny obrządek pogrzebowy, ale gdzie preferowana 
jest inhumacja, kremację stosowano nie ze względu na wierzenia, 
przynależność do rodu kultywującego ciałopalenie, ale z powo-
dów czysto praktycznych, tzn. w przypadku zgonu w okoliczno-
ściach uniemożliwiających sprowadzenie zwłok w całości. Jest 
jedna z hipotez tłumaczących dość licznie reprezentowane w Ko-
walewku popielnice z minimalną ilością przepalonych kości. Jest 
to tylko rozwinięcie propozycji interpretacyjnych T. Skorupki.

147 K. Rebay-Salibury, Cremations: Fragmented Bodies in the 
Bronze and Iron Ages, [w:] Body Parts and Bodies Whole…, s. 70.

148 Według danych uzyskiwanych we współczesnych krema-
toriach skandynawskich objętość spalonych przed rozdrobnieniem 
wynosi ok. 7,8 litra – J. Goldhahn, T. Oestigaard, op. cit., s. 231.
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Wokół przyczyn małej ilości kości 
Opiniom o ilości kości wydobytych w grobu ciałopal-

nego powinna towarzyszyć ocena przyczyn „naturalnych”: 
stopień zachowania obiektu i przepalenia szkieletu oraz 
sposób depozycji i warunki glebowe149. Kluczowe znacze-
nie ma określenie, ile i z jakiej partii szkieletu kości trafiły 

149 Cf J. Piontek, Metodyka antropologicznych badań…, 
s. 65-66.

do grobu, co świadczyłoby bezpośrednio o dokładności (lub 
jej braku) wybierania kości ze stosu ciałopalnego. Zakłada-
jąc, że za mniejszą ilością kości stoją różnorodne czynniki, 
pochówki te należałoby określać raczej jako cząstkowe, 
niż symboliczne, co w mniejszym stopniu nacechowane 
jest interpretacją.

Ocena wielkościowa i anatomiczna fragmentów kości 
może być narzędziem pomocnym w rekonstrukcji warun-
ków kremacji, ale też świadczy o działaniach obrzędowych 
podejmowanych po niej. 

Ryc. 4. Wybór najlepiej zachowanych popielnic „symbolicznych” z cmentarzyska w Kowalewku, pow. obornicki: a – grób 130; b – grób 
301; c – grób 9; d – grób 306; e – grób 437; f – grób 174; g – grób 23; h – grób 32; i – grób 203; j – grób 276; k – grób 406; l – grób 310; 
m – grób 250; n – grób 14; o – grób 438; p – grób 49; r – grób 300; s – grób 33; t – grób 115; u – grób 15; v – grób 172. Wg T. Skorupka 

2001. Oprac. K. Skóra.
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Jak zaznacza A. Szczepanek, jeśli w przypadku gro-
bów z małą ilością kości (np. do 50 g) znajdowane są duże, 
pojedyncze elementy kośćca najwłaściwsza byłaby ich 
interpretacja jako pochówków cząstkowych, czyli użycie 
w stosunku do szczątków zmarłych zasady pars pro toto150. 
Z drugiej strony nasuwa się także wniosek o zdekompleto-
waniu zwłok/szkieletu już przed ciałopaleniem, w jakiś czas 
po zgonie osoby151.

Na temat sposobu wybierania przepalonych szcząt-
ków kostnych ze stosu ciałopalnego w odniesieniu do 
odkryć z nekropolii kultury wielbarskiej wypowiedziała 
się M. Pyżuk. Zaznaczyć należy, że materiały z Kołozębia 
potraktowane zostały łącznie z pochówkami kultury prze-
worskiej, nie wiemy więc czy istnieją różnice międzykul-
turowe w tej sferze obrzędowości pogrzebowej. Autorka 
we wstępnej konkluzji opracowania materiałów kostnych 
z omawianego stanowiska uznała, że ujawniona mała ich 
ilość może być wynikiem nie przywiązywania znaczenia do 
dokładnego wybierania kości z miejsca kremacji zwłok albo 
dużego rozdrobnienia, lub też niezbyt dokładnego wybie-
rania ich z popielnicy czy grobu jamowego. Tą pierwszą 
hipotezę podważa analiza częstości występowania frag-
mentów z poszczególnych partii szkieletu; wynika z niej, że 
największa liczba wskazań dotyczy trzonów kości kończyn 
i czaszki. To dowodzi w opinii M. Pyżuk, że wybieranie 
przepalonych kości ze stosu było prowadzone jednak z dużą 
starannością152.

Na nieadekwatną masę kości w grobach popielnico-
wych i jamowych w Krupicach, pow. siemiatycki zwrócił 
uwagę Jan Jaskanis153. Ponad 50% grobów zawierało małą 
ilość prochów, dalsze 20% – 30-60 g, pozostałe większą 
ilość 100-460 g154. Autor zauważa dwa sposoby traktowania 
przepalonych kości – albo wybierano ze stosu niestarannie 
i składano do grobu symboliczną ich ilość, albo w niektórych 
wypadkach wyjmowano ostentacyjnie większą ich część155.

Cmentarzysko w Leśnie dostarczyło największej, w roz-
patrywanej grupie cmentarzysk, serii grobów, w których 
ciężar szczątków zbliżony był do oczekiwanego. A. Śmisz-
kiewicz-Skwarska oceniła stan kości z grobów ciałopalnych 
jako zły, zaś stopień ich przepalenia na ogół jako średni lub 
silny156. Zostało podkreślone, że najczęściej obserwujemy 
w nich ułamki: czaszki i trzonów kości długich157. 

150 A. Szczepanek, Archeotanatologia… s. 81.
151 Ibidem, s. 19.
152 M. Pyżuk, op. cit., tab. 8 i 9.
153 J. Jaskanis, Krupice…, s. 114.
154 Ibidem, s. 115-116.
155 Ibidem, s. 118.
156 A. Śmiszkiewicz-Skwarska, op. cit., s. 219.
157 Badanie tego rodzaju przeprowadzone przez W. Lorkie-

wicza dla populacji z cmentarzyska kultury przeworskiej w Ku-
nach pokazało, że ze szczególną troską dbano o wybranie ze 
stosu ułamków czaszki. W 40% grobów zmarły reprezentowany 
był tylko przez te właśnie kości. To oczywiście, jak przekonu-
je T. Makiewicz, dowodzi wysokiej rangi tej części ciała ludz-
kiego w obrzędowości pogrzebowej ze względu na możliwość 

Groby jamowe z niewielką ilością przepalonych kości158 
rozlokowane w strefie granicznej cmentarzyska, jak zauwa-
żył Krzysztof Walenta, są wynikiem nie dewastacji a raczej 
określonego typu obrządku, czyli pochówkami ofiarnymi, 
w których rozproszono część kości zmarłych osób159. Tę tezę 
wspiera niejako odkrycie podobnych obiektów w kurhanie 
XIII i XIV (z grobem 63)160. Trzeba jednak zaznaczyć, że to 
nie są najniższe wartości wagi uzyskane dla grobów ciało-
palnych w Leśnie.

Z kolei w Węgrowie, dla którego otrzymano jedną 
z najniższych średnich wartości ciężaru kości, poza szere-
giem grobów z niemal symboliczną zawartością ciałopale-
nia (kilka lub kilkanaście, rzadko kilkadziesiąt fragmen-
tów kostnych o dużym stopniu przepalenia i rozdrobnienia) 
wyróżnia się grupa pochówków, która ze względu na 
wielkość zachowanych ułamków kości sprawiła wrażenie, 
że są to całe pochówki lub też ich zniszczone, ale większe 
pozostałości161. Według T. Kozłowskiego pochodzą z nich 
ułamki szkieletu o dość dużym rozmiarze, około kilku 
cm2, w tej grupie znajdują się jednak przede wszystkim 
fragmenty czaszki. Natomiast ze szkieletu postkranial-
nego odnotowane zostały liczne ułamki kości rąk, w tym 
przede wszystkim paliczki, ale też kości śródręcza oraz 
stóp. Moim zdaniem to właśnie obecność tych małych kości 
 świadczy wyraźniej o dokładnym wybieraniu szczątków 
ze stosu.

Dla pierwszej grupy grobów T. Kozłowski zapropono-
wał dwie możliwości interpretacji: zniszczenie w wyniku 
działania ludzi albo naturalne warunki tafonomiczne, pozo-
stawiając tę kwestię otwartą162.

W Weklicach w kilku grobach liczba kości była tak mała, 
że za możliwe uznano złożenie do popielnicy tylko części 
ciałopalenia. Ale stopień zachowania obiektów, w zasadzie 
zniszczenie większości z nich każe zastanowić się, czy roz-
proszenie szczątków nie nastąpiło właśnie na skutek róż-
nych czynników po depozycji. Dla kilku urn zachowanych 
kompletnie (ciężar kości przekracza 1400 g) założyć można, 
ze szczątki ze stosu wybierane były starannie163.

Z analiz antropologicznych przeprowadzonych dla 
populacji kultury wielbarskiej na uwagę zasługuje cmen-
tarzysko w Nowym Targu, dla którego Lidia Cymek 
i Franciszek Rożnowski przedstawili szczegółowy opis 
przepalonych szczątków kostnych z ich anatomicznym 

postrzegania głowy za siedzibę duszy – T. Makiewicz, O sposo-
bach traktowania szczątków kostnych w ciałopalnym obrządku 
pogrzebowym ludności kultury przeworskiej, „Folia Praehistorica 
Posnaniensia”, t. 15, 2009: Księga pamiątkowa Wojciecha Kóčki, 
s. 200-201.

158 Na podstawie A. Śmiszkiewicz-Skwarska, op. cit., tab. 1.
159 K. Walenta, Leśno i mikroregion w okresie rzymskim, 

Chojnice 2009, s. 76-77.
160 Ibidem, s. 77.
161 T. Kozłowski, op. cit., s. 111.
162 Ibidem, s. 113.
163 I. Teul, op. cit., s. 167.
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przyporządkowaniem164.165Na tej podstawie została prowa-
dzona ocena zbioru pod kątem obecności kości z różnych 
partii szkieletu. W ponad połowie grobów znajdowały 
się albo samotnie fragmenty czaszki albo ułamki czaszki 
i kości długich (tab. 3). Pochówki, w których zaznaczyły 
swoją obecność inne części szkieletu stanowią zdecydo-
wany margines.

Podobnie prezentują się rezultaty badań serii gro-
bów ciałopalnych z początków badań na cmentarzysku 
w Odrach166, aczkolwiek zaznaczyło się większe zróżnico-
wanie wariantów, a groby, w których zidentyfikowano tylko 
ułamki czaszki, ewentualnie czaszki i kości długich czy 
kości dłoni lub stóp stanowią łącznie 43,3% analizowanego 
zbioru (por. tab. 4).

Nieco mniej dokładnie została potraktowana seria gro-
bów ciałopalnych z Kowalewka. W formie tabelarycznej 
ujęto obecność w pochówkach tylko czaszki, miednicy, 
zębów i kości długich167. Na podstawie zebranych danych 
wyłania się wniosek o przewadze sytuacji, gdzie w grobie 
zarejestrowano czaszkę (lub tylko zęby) i kości długie zmar-
łego (62 przypadki ze 109 rozpatrywanych). W 17 pochów-

164 L. Cymek, F. Rożnowski, Analiza antropologiczna 
szczątków kostnych wydobytych w Nowym Targu, na stan. 6, 
gm. Stary Targ, pow. Sztum (maszynopis w archiwum Muzeum 
Zamkowego w Malborku). Wyniki opublikowane w: E. Fudziń-
ska, P.  Fudziński, op. cit.

165 Ibidem.
166 N. Mazurowska, Analiza antropologiczna materiału kost-

nego z grobów ciałopalnych, [w:] Odry cmentarzysko kurhanowe 
z okresu rzymskiego w powiecie chojnickim. Praca zbiorowa pod 
red. Jerzego Kmiecińskiego, „Acta Archaeologica Lodziensia”, 
Nr 15, Łódź 1968, s. 91-103.

167 A. Rewekant, S. Segieda, op. cit., tab. 1 i 2. 

kach natrafiono tylko na same pozostałości czaszki, zaś 
w 23 – tylko na kości długie. Do rzadkości należą groby ze 
szczątkami miednicy – tylko cztery.

Przegląd powyższych, nielicznych ocen pochodze-
nia anatomicznego kości z obiektów ciałopalnych pro-
wadzi do ogólnego wniosku, że obserwujemy w nich 
najczęściej czaszkę i kości długie (raczej ich trzony). 
Za wysokim udziałem tych części szkieletu stać mogą 
różne uwarunkowania: wyższa odporność na kremację 
(kości długie), rozmiar kości (zachowują się fragmenty 
z większych i masywniejszych kości), kulturowa ranga 
ważności poszczególnych części ciała (szczególnie znacze-
nie głowy/czaszki).

Stopień przepalenia i rozdrobnienia kości pozostaje 
w związku z pochodzeniem z określonej partii ciała. Najsła-
biej przepalają się miednica, pas barkowy, z powodu trud-
niejszej kremacji większej masy tkanki miękkiej, następnie 
kości udowe i czaszka, podobnie jak kręgi i pozostałe kości 
długie. Szybciej spaleniu ulegają niewielkie kości: żebra, 
kości dłoni i stóp168.

Oczywiście istotne jest także zastanowienie się nad 
ówczesną znajomością ludzkiego szkieletu, która pozostaje 
w związku z kwestią wyboru kości z wygaszonego stosu 
ciałopalnego. Zatem istotne byłoby rejestrowanie w prowa-
dzonych analizach archeologiczno-antropologicznych, jakie 
części przepalonego szkieletu zostały złożone w grobie. 
Wydaje się, że najmniejszy problem mogła stanowić ówcze-
śnie identyfikacja i wyjęcie z ustryny dużych fragmentów 
czaszki, kręgosłupa, zębów czy kości długich. To właśnie te 

168 J. Wahl, Beobachtungen…, s. 272; idem, Bemerkungen…, 
s. 160.

N %
czaszka, kości długie, kręgi, żebra, kości stóp lub dłoni, miednica, łopatka 2 2,3

czaszka, kości długie, kręgi, żebra, kości stóp lub dłoni, miednica 2 2,3

czaszka, kości długie, kręgi, żebra, kości stóp lub dłoni 3 3,4

czaszka, kości długie, kręgi, żebra, kości stóp lub dłoni, łopatka 1 1,1

czaszka, kości długie, kręgi, żebra, miednica 2 2,3

czaszka, kości długie, kręgi, żebra 3 3,4

czaszka, kości długie, kręgi 2 2,3

kości długie, żeber, stóp lub dłoni 1 1,1

czaszka, kości długie, kręgi, kości stóp lub dłoni 2 2,3

czaszka, kości długie, żebra 2 2,3

tylko kości długie 7 8

czaszka, kości długie 25 28,4

tylko czaszka 23 26,1

Inne 13 14,7

Σ 88 Σ 100%

Tabela 3. Nowy Targ, stan. 6 – zróżnicowanie grobów z okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze względu na typ zidentyfikowanych antro-
pologicznie elementów szkieletu. Oprac. K. Skóra (na podst. L. Cymek, F. Rożnowski)165.
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elementy szkieletu najczęściej oznaczane są podczas antro-
pologicznych analiz zawartości grobów ciałopalnych. Czy 
zatem pomniejsze kości pozostawiano w stosie?169W tym 
miejscu należy pamiętać, że w trakcie analiz antropologicz-
nych są opisywane również tzw. drobne fragmenty kostne, 
dla których określenie przynależności w szkielecie trudno 
stwierdzić z uwagi na silne rozdrobnienie materiału. W eks-
pertyzach zaś wymieniane są zazwyczaj kości, które udało 
im się przyporządkować do poszczególnych części szkieletu 
oraz te (często bardzo liczne), które były zbyt mało diagno-
styczne, aby określić rodzaj kości170. 

Może ten sam mechanizm działał podczas rytualnego 
otwierania grobów – ekshumowano tylko kości największe 
i te o znaczeniu w realizacji scenariusza działań postfune-
ralnych (np. czaszka). Efektem takich działań mogłyby być 
zatem obiekty, w których brak kości lub zawierają szcząt-
kową ich ilość, tzn. te które pozostawiono w grobie. 

***

W naturalny sposób odpowiedzialnością za niewielką 
masę kości w grobach ciałopalnych można obarczyć 
warunki i sposób kremacji oraz procesy tafonomiczne. 
Mała ilość kości może być wynikiem silnego ich przepa-
lenia na stosie171, ale należy wyraźnie zaznaczyć, że kre-
macja nigdy nie prowadzi do całkowitego unicestwienia 

169 Na podstawie N. Mazurowska, op. cit.
170 Uprzejma informacja dr Beaty Borowskiej-Strugiń-

skiej z Katedry Antropologii Instytutu Ekologii i Ochrony 
Środowiska UŁ.

171 T. Makiewicz, O sposobach…, s. 187 – tam właściwa li-
teratura; Ł. M. Stanaszek, Analiza antropologiczna materiału 

 s zkieletu, a niektóre specyficzne kości, np. część skalista 
kości skroniowej (pars petrosa)172 czy fragment trzonu 
kręgu obrotowego (axis) prawie zawsze się zachowują173 
i mogą stanowić pomoc w określeniu charakteru obiektu174.

Rozpatrywana jest także ewentualność, czy mała 
zawartość jam grobowych to wynik kremacji nie zwłok, 
a raczej szkieletu w kilka lat po zgonie175. 

Zakładając, że po kremacji wybierano ze stosu prze-
palony szkielet w całości należy rozważyć okoliczności, 
które prowadziły do reprezentowania szczątków zmarłego 
w grobie tylko w części. Należy wprowadzić rozróżnienie 
na pochówki cząstkowe właściwe, czyli te, do których zło-
żenie części ciałopalenia do grobu było zamierzone oraz te 
gdzie cząstkowość powstała wtórnie. 

kostnego z Kutowej, pow. hajnowski, [w:] J. Jaskanis, Wodzowskie 
kurhany …, s. 277-278.

172 J. Wahl, Ein Beitrag zur metrischen Geschlechtsdiag-
nose verbrannter und unverbrannter menschlicher Knochenreste 
– ausgearbeitet an der Pars petrosa ossis temporalis, „Zeitschrift 
für Rechtsmedizin“, t. 86, 1981, z. 2, s. 79-101; J. Wahl, M. Graw, 
Metric sex differentiation of the pars petrosa ossis temporalis, 
„International Journal of Legal Medicine“, t. 114, 2001, z. 4-5, 
s. 215-223.

173 K. Rebay-Salisbury, Cremations…, s. 65.
174 Ibidem, s. 66.
175 T. Makiewicz, O sposobach…, s. 198. Taki sposób trak-

towania zmarłych w kulturze przeworskiej mogłyby teoretycz-
nie poświadczać groby ciałopalne, w których odnaleziono tak-
że kości niespalone – przykładem jest grób 131 z Choruli, pow. 
krapkowicki (J. Szydłowski, Cmentarzysko z okresu wpływów 
rzymskich w Choruli, pow. Krapkowice, Wrocław-Warszawa-
-Kraków 1964, s. 110). Teoria ta wymagałaby jednak weryfikacji 
antropologicznej.

N %
czaszka, kości długie, kręgi, kości stóp lub dłoni, żebra, miednica 2 3,3

czaszka, kości długie, kręgi, kości stóp lub dłoni, żebra 1 1,7

czaszka, kości długie, kręgi, kości stóp lub dłoni, miednica 2 3,3

czaszka, kości długie, kręgi, kości stóp lub dłoni 5 8,3

czaszka, kości długie, kręgi, żebra, miednica 1 1,7

czaszka, kości długie, kręgi, żebra 2 3,3

czaszka, kości długie, kręgi 4 6,7

czaszka, kości długie, kości dłoni lub stóp 3 5

czaszka, kości długie, żebra 2 3,3

czaszka, kręgi, żebra, miednica 2 3,3

tylko czaszka i kręgi 6 10

tylko czaszka i kości dłoni lub stóp 7 11,7

tylko czaszka i kości długie 5 8,3

tylko czaszka 11 18,3

inne 7 11,7

 Σ 60 Σ 99,9

Tabela 4. Cmentarzysko w Odrach – zróżnicowanie grobów ciałopalnych ze względu na typ zidentyfikowanych antropologicznie ele-
mentów szkieletu. Oprac. K. Skóra169. 
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Przy założeniu, że skrupulatnie zbierano przepalone 
kości z miejsca kremacji pochówki z małą ilością ciało-
palenia mogą być wynikiem grzebania zmarłego w kilku 
grobach, jednoczasowo, ale raczej w różnym czasie, na sku-
tek różnych przyczyn, np. obrzędowych czy społecznych. 
Zawartość grobu, w którym złożono całość szczątków zmar-
łego, mogła zostać uszczuplona w wyniku otwarcia, podczas 
którego dochodziło do manipulacji kośćmi lub wyposaże-
niem z przyczyn: obrzędowych (np. ofiary), społecznych 
(zapotrzebowanie na przedmioty prestiżowe, o znaczeniu 
symbolicznym, ekshumacja kości, np. z powodu migracji) 
lub ekonomicznych (rabunek). 

Taką ewentualność sugerowali Jacek Andrzejowski 
i Kinga Stanek w odniesieniu do odkryć cmentarzyska 
w Jartyporach176, aczkolwiek, jak wiadomo, ślady takich 
działań na nekropoliach „wielbarskich” są bardzo rzadko 
ujawniane w porównaniu z grobami szkieletowymi. Do zde-
kompletowania szczątków kostnych mogło dochodzić 
w trakcie otwierania grobów, podejmowanego z powodu 
potrzeby „zwrotu” wspólnocie przedmiotów, które towa-
rzyszyły zmarłemu w czasie ceremonii pogrzebowej. Tym-
czasowość depozycji może była przypisana przedmiotom 
od samego początku. Czas trwania obrzędów popogrze-
bowych pozostawał zapewne w asocjacji z postrzeganiem 
osoby jako nie do końca zmarłej, czyli do czasu osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu dekompozycji powłoki cielesnej 
czy szkieletu177.

176 J. Andrzejowski, K. Stanek, Konstrukcje drewniane…, 
s. 246, 248.

177 M. L. Stig Sørensen, K. C. Rebay, From substantial bod-
ies to the substance of bodies:analysis of the transition from in-
humation to cremation during the Middle Bronze Age in central 
Europe, [w:] Past Bodies. Body-Centred Research in Archaeol-
ogy, red. D. Borić, J. Robb, Oxford 2008, s. 65-66.

Kolejna możliwość zakłada, że składano do grobu 
tylko cząstkę prochów, ale pozostałej części proponowane 
są rozmaite inne możliwości depozycji, zakładające m.in. 
przechowywanie w domostwach, rozpraszanie w różnych 
miejscach: na nekropoliach178, wrzucanie do cieków wod-
nych (jako specyficzna forma ofiary), chowanie zmarłego 
w kilku grobach179, porzucanie w granicznej przestrzeni 
miejsc zamieszkanych, rozproszenie w krajobrazie lub 
rozdzielenie szczątków między żałobników jako fizyczny 
ślad pamięci180. 

Jako ewentualny przykład praktyki przechowywa-
nia szczątków kostnych poza cmentarzem w domostwach 
można traktować grób 18 z Leśna, gdzie szczątki tego 
samego mężczyzny (senilis) zostały złożone do trzech 
popielnic181. Hipotetycznie można założyć, że po krema-
cji szczątki przebywały w różnych miejscach (np. poza 
cmentarzem) do momentu pojawienia się potrzeby ich 
pochowania; naczynia złożono więc w jednej jamie 
(ryc. 5). Waga kości w kolejnych trzech popielnicach 
wynosi: 1400, 310 i 30 g, co daje łącznie wagę niemal 
zbliżoną do  oczekiwanej182. Jest to jedna z możliwości 
interpretacji obiektu.

Jednym z możliwych powodów rozpraszania ciałopale-
nia może być potrzeba szybszej fizycznej destrukcji zwłok, 
co w niektórych kulturach jest warunkiem transformacji 

178 K. Godłowski, Kultura przeworska…, s. 117; T. Makie-
wicz, Ile…, s. 294.

179 M. Gorzkowska, Paleniska odkryte na stanowisku nr 34 
w Wólce Domaniowskiej koło Radomia. Próba określenia funkcji, 
[w:] Kultura Przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy, 
red. M. Olędzki, J. Skowron, Łódź 2004, s. 130.

180 J. Chapman, B. Gaydarska, Parts and Wholes. Fragmenta-
tion in Prehistoric Context, Oxford 2007.

181 K. Walenta, Leśno…., s. 220.
182 Ibidem, s. 224.

Ryc. 5. Grób 18 z cmentarzyska w Leśnie 
– przykład złożenia szczątków jednego 
zmarłego w kilku popielnicach. 
Wg K. Walenta 2009.
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zmarłego, nadaniu mu statusu przodka183. Możliwość skła-
dania przepalonych kości w akwenach: bagnach, rzekach 
jest do pomyślenia. Dotychczas dysponujemy tylko jednym 
odkryciem z terenu kultury wielbarskiej, które mogłoby 
dowodzić stawianej tezy. Przepalone kości odkryte zostały 
w niewielkiej ilości w bagienku obok nekropolii w Odrach184. 
Badania miejsca bagiennego prowadzone w Babim Dole-
-Borczu nieopodal cmentarzyska nie przyniosły podobnych 
rezultatów185.

Brak kości w grobach tłumaczono również ich przezna-
czeniem do celów „praktycznych”. Rozważano rozprasza-
nie na polach uprawnych i jego związek z kultem płodności 
i cyklem regeneracji186. Zwrócono też uwagę na możliwość 
wykorzystywania przepalonych kości ludzkich, podobnie 
jak węgla kostnego z kości zwierzęcych oraz węgla drzew-
nego, w procesie nawęglania żelaza, z którego wytwarzano 
broń187. Terje Gansum proponuje z entuzjazmem: This may 
have a deep symbolic meaning. It is possible to transfer 
and transform part of the warrior into the sword blade! 
It is quite a different thing going to war with your ance-
stor in the blade of your weapon188. Autor postawił hipotezę 
o możliwości preparowania kości przez kowali na cmenta-
rzach, w miejscu, gdzie nie brakuje przecież pożądanego 
surowca189. Używanie ich w procesie nawęglania żelaza 
miało prowadzić także do procederu włamywania się do 
kurhanów i rabowania szczątków kostnych190. W ten spo-
sób kowale mieli łączyć w prosty sposób symbolicznie moc 
zmarłych z orężem191.

183 A. Wickholm, S. Raninen, The broken people: decon-
struction of personhood in Iron Age Finland, „Estonian Journal 
of Archaeology”, t. 10, 2006, z. 2, s. 150-166.

184 T. Grabarczyk, Der Opferplatz auf dem Gräberfeld in 
Odry, [w:] Studia Gothica, t. 1, red. A. Kokowski, Lublin 1996, 
s. 123-127.

185 M. Mączyńska, Badania bagiennego stanowiska ofiarne-
go przy cmentarzysku kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, 
pow. Kartuzy, [w:] Superiores Barbari. Księga ku czci Profesora 
Kazimierza Godłowskiego, red. R. Madyda-Legutko, T. Bochnak, 
Kraków 2000, s. 271-286, M. Mączyńska; Die Ausgrabungen 
eines Mooropferplatzes beim Gräberfeld der Wielbark-Kultur 
in Babi Dół-Borcz, Kr. Kartuzy (Pommern), „Ethnographisch- 
Archäologische Zeitschrift“, t. 42, 2001, s. 505-520.

186 J. Gładykowska-Rzeczycka, Materiał kostny z cmentarzy-
ska ciałopalnego ludności kultury pomorskiej okresu lateńskiego 
(V-II w. p.n.e.) ze Starych Polaszek, pow. Kościerzyna, „Pomora-
nia Antiqua”, t. 1, 1965, s. 144; A. Kaliff, T. Oestigaard, Cultivat-
ing corpses. A comparative approach to disembodied mortuary 
remains, „Current Swedish Archaeology”, t. 12, 2004, s. 99. Jak 
podają autorzy, zwyczaj przynoszenia kości zmarłego na pole 
przetrwać miał w niektórych regionach Skandynawii do XIX w.

187 T. Gansum, Role the Bones – from Iron to Steel, „Norwe-
gian Archaeological Review”, t. 37 (1), 2004, s. 43.

188 Ibidem, s. 43.
189 W taki sposób autor interpretuje odkrycie kości czaszki 

ludzkiej i kości kozy/owcy na cmentarzysku w zachodniej Nor-
wegii w jamie, datowanej na lata 220-450 – ibidem, s. 45.

190 Ibidem, s. 45.
191 Ibidem, s. 45.

Na rzecz rozpraszania czy składania szczątków kost-
nych w przestrzeni poza nekropolią mogą świadczyć nie-
które odkrycia z terenu kultury przeworskiej: obiekt-stud-
nia 1535 z Konarzewa, pow. poznański192, niecka bagienna 
z Modlniczki, pow. krakowski193 oraz podobny obiekt z miej-
scowości Łęki-Majątek, pow. kutnowski194. Wszystkie z nich 
to „depozyty” przepalonych kości ludzkich. W przypadku 
Modlniczki szczegółowa analiza antropologiczna skłoniła 
A. Szczepanek do przyjęcia założenia o jednorazowym 
akcie wrzucenia kości, odzwierciedlającym skomplikowane 
obrzędy pogrzebowe kultury przeworskiej195. Za potrzebą 
takiej formy pochówku, czyli jednoczasowego złożenia prze-
palonych szczątków większej liczby osób, ossuarium, mogą 
stać specyficzne sytuacje społeczne. Wśród proponowanych 
przez autorkę rozwiązań wymieniane są: jednoczasowy zgon 
wielu osób na skutek różnych wydarzeń, a w konsekwencji 
kremacja w jednym czasie i jednoczasowe zdeponowanie; 
likwidacja „domów zmarłych” z prochami przodków, prze-
chowywanymi poza cmentarzem z powodu np. migracji lud-
ności w inne, odległe miejsce196 (ewentualnie z tego samego 
powodu kremacja ekshumowanych zwłok/szkieletów zmar-
łych i jednoczesna depozycja). Likwidacja cmentarza podjęta 
przed migracją wywołana mogła być potrzebą posiadania 
swoich bliskich obok siebie. W scenariuszu takich działań 
uwzględnione mogły być kremacja pochowanego zmarłego, 
całości zachowanych w grobie szczątków lub tylko tej części, 
którą ze sobą zabierano. Tego skutkiem byłby grób szkiele-
towy z wybranymi elementami szkieletu zmarłego oraz grób 
ciałopalny cząstkowy na nowym cmentarzu. Można założyć, 
że pochówki cząstkowe realizują społeczną potrzebę obec-
ności niektórych zmarłych w więcej niż jednym miejscu.

Translatio mogło dotyczyć także tylko wybranych 
osób, np. zajmujących eksponowane miejsce w społeczno-
ści. Obecność szczątków mogła być potrzebna dla podnie-
sienia znaczenia nowego miejsca, podkreślenia związku 
z poprzednią „dynastią”197. Przenosiny mogą mieć znaczenie 
strategiczne w realizacji celów społecznych, politycznych 

192 T. Makiewicz, W. Kaczor, M. Krąpiec, D. Makowiecki, 
E. Miłosz, M. Polcyn, Studnia – cmentarzysko z okresu wędrówek 
ludów w obrębie kompleksu osadniczego w Konarzewie (stano-
wisko 5), pow. Poznań ziemski. Nowy typ cmentarzyska kultury 
przeworskiej, [w:] Kultura przeworska. Odkrycia – interpre-
tacje – hipotezy, t. 2, red. J. Skowron, M. Olędzki, Łódź 2008, 
s. 299-355.

193 M. Byrska-Fudali, M.M. Przybyła, Bog Deposit of Burnt 
Human /Romains from site 2 in Modlniczka, Dist. Cracow (De-
pozyt bagienny przepalonych szczątków ludzkich ze stanowiska 2 
w Modlniczce, pow. krakowski), „Sprawozdania Archeologiczne”, 
t. 62, 2010, s. 439-489; A. Szczepanek, Anthropological Analysis 
of Burnt Bones from Object 2537 in Modlniczka, Site 2, Dist. Cra-
cow (Analiza antropologiczna kości przepalonych z obiektu 2537 
w Modlniczce, st. 2, pow. krakowski), „Sprawozdania Archeolo-
giczne”, t. 62, 2010, s. 491-503.

194 M. Byrska-Fudali, M.M. Przybyła, op. cit., s. 485.
195 A. Szczepanek, Archeotanatologia…, s. 90.
196 Ibidem, s. 91, 155.
197 E. Weiss-Krejci, Excarnation…, s. 157-158.
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czy obrzędowych, dzięki nim historia zaczyna się pisać od 
nowa, konstytuuje się społeczna pamięć198. Można założyć, 
że do realizacji takich potrzeb wystarczała tylko jakaś część 
zwłok zmarłego, np. głowa lub serce.

Deficyt kości w grobach ciałopalnych tłumaczy się 
także wybieraniem z ustryny do celów pochówkowych 
tylko części spalonego szkieletu199, którą składano do grobu 
w akcie symbolicznym200. Dotychczasowe obserwacje 
antropologiczno-archeologiczne miejsc kremacji w kultu-
rze przeworskiej dowodzą, że szczątki wybierano z dużą 
starannością201. Dla kultury wielbarskiej brak jest odkryć, 
które pozwalałyby rozstrzygnąć tak postawiony problem202. 

W związku z małą ilością kości ujawnianą w grobach 
ciałopalnych pozostaje problem grobów szkieletowych, do 
których składane są elementy szkieletu innej osoby. Ta forma 
obrządku pogrzebowego rozpoznana na cmentarzyskach 
grupy masłomęckiej, a z czasem ujawniona również na 
macierzystych terenach „wielbarskich”203, dokładnie opi-
sana przez A. Kokowskiego, rozważana jest jako wynikająca 
m.in. z potrzeby zamanifestowania bliskości pokrewieństwa 
(co szczególnie unaoczniają groby dzieci, do których doło-
żono kości osób dorosłych). Dwa podstawowe zapropono-
wane znaczenia odnoszą się do sfery religijno-wierzeniowej 
i emocjonalno-rodzinnej204. Omawiane ingerencje grobowe, 

198 Eaedem, Translation…, s. 178. 
199 Na temat typów miejsc kremacji – cf B. Józefów, Proble-

matyka identyfikacji i badań obiektów kremacji w okresie rzym-
skim – busta i ustryny oraz jednorazowo wykorzystywane miejsca 
kremacji, [w:] Metody. Źródła. Dokumentacja, red. W. Dziedu-
szycki, J. Wrzesiński, Funeralia Lednickie”, t. 11, Poznań 2009, 
s. 226; T. Makiewicz, Ile…, s. 294.

200 T. Makiewicz, Ile…, s. 290; J. Szydłowski, Obrządek po-
grzebowy na Górnym Śląsku…, s. 40.

201 Idem, Ile…, s. 295; J. Piontek, Metodyka antropologicz-
nych badań…, s. 64; M. Pyżuk, op. cit., s. 46; T. Makiewicz, 
O sposobach…, s. 188.

202 W stosach ciałopalnych z cmentarzyska w Grzybnicy 
ujawniono obecność małych fragmentów przepalonych kości 
ludzkich, wśród których udało zidentyfikować przede wszystkim 
kości czaszki, w jedynym wypadku także kość udową – K. Ha-
huła, R. Wołągiewicz, op. cit., s. 61, tab. 7, s. 15-16, 32. Ich ilość 
i stan zachowania niemal wykluczył antropologiczną ocenę płci 
czy wieku. Wydaje się więc, że prochy zmarłych wybierano ze sta-
rannością, aczkolwiek zastanawia, że wśród pozostawionych kości 
dominują te pochodzące z czaszki. Pozostałość miejsca kremacji 
stanowi prawdopodobnie odkryty w Leśnie w wieńcu nr 17 grób 
określony przez K. Walentę jako warstwowy. Natrafiono w nim na 
ślady drewna, które pierwotnie mogły tworzyć konstrukcję rusz-
tową – K. Walenta, Leśno…, s. 36, 75, tabl. LXX, LXXI, CXII. 
Stopień zachowania kości uniemożliwia rozpatrzenie znacze-
nie tego odkrycia dla analizowanej kwestii. Np. materiał kostny, 
z resztą bardzo nieliczny, pozyskany z palenisk z cmentarzyska 
w Krośnie uległ rozproszeniu i nie przeprowadzono analiz pozwa-
lających ocenić, czy odkryto w nich szczątki ludzkie – R. Chowa-
niec, Kilka uwaga na temat paleniska z birytualnego cmentarzy-
ska w Krośnie, gm. Pasłęk, [w:] Europa Barbarica. Ćwierć wieku 
archeologii w Masłomęczu, red. A. Kokowski, „Monumenta Stu-
dia Gothica”, t. 4, Lublin 2005, s. 57-54; B. Józefów, op. cit. 

203 A. Żórawska, op. cit.
204 A. Kokowski, Zagadnienie pochówków cząstkowych…, s. 123.

w czasie których wyjmowano określone części szkieletu/
zwłok i poddawano kremacji przed ponownym złożeniem 
do jamy, mogą pozostawać w relacji z grobami ciałopalnymi 
zawierającymi tylko jakąś część zmarłego205.

Zwyczaj grobów cząstkowych w niektórych społeczno-
ściach kultywowany jest w sytuacjach, gdy zwłoki wpraw-
dzie były obecne, ale niemożliwy był ich transport w całości 
do przewidzianego miejsca spoczynku. Wybór części ciała 
zmarłej osoby był kulturowo zmienny, preferencje w tym 
zakresie pozostawały w związku z rodzajem stosowanego 
obrządku pogrzebowego (kremacja lub inhumacja) oraz 
z wartością społeczną poszczególnych części ciała ludz-
kiego. Szczególne znaczenie na przestrzeni stuleci przypi-
sywano np. głowie206. O jej roli w zwyczajach pogrzebowych 
kultury wielbarskiej i o praktyce segregacji szczątków kost-
nych może świadczyć m.in. odkrycie z Grochów Starych. 
W kurhanie nr 5 zarejestrowano przepalony szkielet osoby 
zmarłej w wieku infans I późny-wczesny juvenis. Według 
analizy Wiesława Kapli w trumnie (niecce? drewnianej) 
złożono głównie kości czaszki, pozostałe szczątki znajdo-
wały się poza nią, w warstwie spalenizny207.

Rzymianie, jeśli niemożliwy był transport zwłok i zaist-
niała potrzeba kremacji ich poza miejscem zamieszkania, 
decydowali się na pochówek w ziemi tylko samego odcię-
tego i niespalonego palca. Taka forma birytualizmu podyk-
towana mogła być w tym czasie przekonaniem, że samo 
spalenie ciała nie jest pogrzebem, natomiast warunkiem 
koniecznym jest przykrycie szczątków ludzkich ziemią lub 
złożenie do niej208. 

Do rozważenia pozostaje problem, czy grobami symbo-
licznymi honorowano tylko osoby zajmujące wysokie miej-
sce w hierarchii prestiżu, osoby ważne nie tyle na poziomie 
rodziny, ale rodu czy wspólnoty. Wojownicy, reprezentujący 
z reguły warstwę uprzywilejowaną, powinni być predesty-
nowani do takiej właśnie formy upamiętnienia209. 

205 A. Żórawska, op. cit., s. 466-467, 469.
206 Według L.-V. Thomasa w Nowej Gwinei zabierano do 

tego celu tylko szczękę zmarłego – L.-V. Thomas, op. cit., s. 44. 
O randze ważności głowy w świecie rzymskim świadczył fakt, 
że posiadanie tej części zwłok było traktowane jako warunek 
zorganizowania pochówku, iustum sepulchrum. Bez niej, według 
Paulusa, miejsce złożenia zwłok nie ma charakteru uświęconego 
– M. Jońca, op. cit., s. 369. 

207 K. Rusin, Kurhan nr 5 w Grochach Starych stan. 1, gm. Po-
świętne, woj. podlaskie. Wstępne wyniki badań, „Biuletyn Konser-
watorski Województwa Podlaskiego”, z. 11, 2005, s. 222-223.

208 L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej 
Grecji i Rzymu, Warszawa 1985, s. 471; cf: E.-J. Graham, Beco-
ming persons, becoming ancestors. Personhood, memory and the 
corpse in Roman rituals of social remembrance, „Archaeologi-
cal Dialogues”, t. 16, 2009, z. 1, s. 51-74; eadem, From fragments 
to ancestors: re-deining the role of os resectum in rituals of pu-
rification and commemoration in Republican Rome, [w:] Living 
through the Dead: Burial and Commemoration in the Classical 
World, red. M. Carroll, J. Rempel, Oxford 2011, s. 91-109.

209 W średniowieczu w przypadku śmierci w okolicznościach 
uniemożliwiających transport zwłok uciekano się do różnych 
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Umieszczenie broni w grobie nieobecnego wojownika, 
który nie powrócił z wyprawy wyraża respekt społeczny 
i prezentuje osiągnięty przez niego status210. W przypadku 
kultury wielbarskiej problem identyfikacji pochówków sym-
bolicznych jako organizowanych dla wojowników napotyka 
obiektywne trudności ze względu na brak atrybutu w postaci 
uzbrojenia czy innych archeologicznych wyznaczników płci 
męskiej. Ostrogi, spotykane są stosunkowo rzadko i czę-
ściej w grobach szkieletowych. Te pochówki ciałopalne, 
w których odkryto ostrogi i dysponujemy określeniem wagi 
szczątków kostnych, są nieliczne, prezentują bardzo zróżni-
cowane wartości, np.: 9 drobin kości (Jasionowa Dolina, kur-
han 7, grób 1211), 170 g (Nadkole, stan. 1, grób 38212), 232,5 g, 
447 g, 691,5 g (Zakrzewska Osada, groby 26, 62, 64213). Naj-
więcej szczątków kostnych odkryto w Nowym Targu, grób 
458 – 1085 g (wspólny grób kobiety i mężczyzny w wieku 
adultus)214 i w Jartyporach, grób 394 – 2105 g kości mężczy-
zny, maturus215. Na podstawie tej niewielkiej liczby danych 
trudno o wiążące wnioski. W kilku obiektach obserwujemy 
małą ilość ciałopalenia, zaś w Jartyporach do grobu jamo-
wego trafiła najprawdopodobniej całość szczątków ze stosu. 

***
Ujawniane na cmentarzyskach kultury wielbarskiej 

obiekty bez szczątków kostnych lub tylko z minimalną 
ich ilością dowodzą różnorodności obrzędów funeralnych 

metod, które rozwinęły się wobec zakazu kremacji: od mos teu-
tonicus przez ekskarnację pasywną, czyli przechowywanie zwłok 
przez długi czas rozkładu (wówczas transport szkieletu) po osob-
ne pochówki wnętrzności (serce) lub części ciała (np. prawa ręka). 
Organy wewnętrzne jako integralną część zmarłego składano do 
grobu w naczyniach. W większości przypadków zwyczaj takiego 
przygotowania zmarłych do bezkolizyjnego przeniesienia do wła-
ściwego miejsca spoczynku dotyczył mężczyzn.

210 L. Kurila, op. cit., s. 298.
211 J. Jaskanis, Wodzowskie kurhany…, s. 73.
212 J. Andrzejowski, A. Żórawska, op. cit, s. 39.
213 T. Koczorski, B. Kajmowicz, A. Florkowski, op. cit, 

tab. 14.
214 E. Fudzińska, P. Fudziński, op. cit., s. 123 – analiza L. Cy-

mek i F. Rożnowski.
215 J. Andrzejowski, T. Rakowski, K. Watemborska, Grób 

z ostrogami z nekropoli kultury wielbarskiej w Jartyporach nad 
Liwcem, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 62, 2011, s. 49-63.

w przeszłości. Właściwemu opisaniu i interpretacji zwycza-
jów pogrzebowych nie sprzyjają procesy tafonomiczne. 

Przedstawiony powyżej przegląd odkryć poczynionych 
na stanowiskach sepulkralnych kultury wielbarskiej miał na 
celu zobrazować złożoność problemów interpretacyjnych, 
których rozpoznanie właściwie powinno zaczynać się pod-
czas badań terenowych. Ich ocena na podstawie publikacji 
jest utrudniona, jeśli w ogóle możliwa. Tytułowy problem 
wymaga rozwinięcia i dokładnych badań na poziomie poje-
dynczych cmentarzysk, prowadzenia np. badań geoche-
micznych zawartości jam grobowych i pomocy antropologii 
w wyjaśnianiu formułowanych hipotez.

W ich toku można zweryfikować teorię o wznoszeniu 
pustych grobów upamiętniających nieobecnych zmarłych. 
Z ekonomicznego i emocjonalnego punktu widzenia tego 
rodzaju obiekty miałyby ograniczony sens – wspólnota 
potrzebuje materialnej obecności, jeśli nie zmarłego, to cho-
ciaż jego substytutu, zapełniającego pustkę216.Wydaje się, 
że honorowanie nieobecnych zmarłych grobami mogło być 
uwarunkowane poziomem emocji i poczucia straty, odczu-
wanym przez wspólnotę czy rodzinę. Mogiłę symboliczną 
znaczeniem wypełniają żywi i wobec tak postawionego 
problemu dotarcie do właściwego ich sensu z naszej per-
spektywy może okazać się niemożliwe. A co, jeśli w grobie 
złożono tylko płaszcz…?217.

216 L.-V. Thomas, op. cit., s. 43.
217 W grobie poety Józefa Czechowicza, leży nie jego ciało, 

ale jedynie – wiele na to wskazuje – jego płaszcz – P. Próchniak, 
Lublin: przyczynek do topologii palimpsestu, [w:] Inne przestrze-
nie, inne miejsca…, s. 147. 

Summary

The corpse missing?... Or, missing bone remains in graves of the Wielbark Culture

In cemeteries of the Wielbark Culture we notice inhu-
mation or cremation graves, in which there are either no 
human bones, or merely a small part of them (cenotaphs, 
symbolic graves, partial burials). This paper discusses rea-
sons behind this absence. First of all, we face the follow-
ing problem: do we observe a custom of commemoration 
of the absent dead in the funeral rite, or is it rather our 
present-day cultural construct? At the moment, it seems 

rather impossible to correctly describe this phenomenon 
and to identify its scope.

It is first of all natural causes leading to a decomposi-
tion of the skeleton that can be made responsible for the 
absence of bones in the grave. On the other hand, a custom 
of commemorating of the absent dead must be considered. 
This custom is testified to in many societies, regardless of 
their level of civilisation. A death in circumstances which 
render a burial by relatives or in a home cemetery impossible 
is not an uncommon phenomenon, especially in  turbulent 
times of military conflicts or in periods of migrations. 

An empty grave can also be a result of exhumation, 
undertaken for many a reason: migration and a need for 
transposition of remains, annihilation of remains of the 
dead due to personal animosities, for the purpose of politi-
cal or religious ostentation, post mortem penal activities 
or anti-vampire practices. A removal of the dead from the 
grave can be an element of actions which are included in 
the term of damnatio memoriae. Throwing away of the 
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dead from their places of rest can be a result of new orders, 
be it political or social ones. Bodies may have also been 
removed during a robbery. 

The paper also discusses the issue of a too small 
weight of burnt human bones which found their way to 
cremation graves in cemeteries of the Wielbark Culture. 

The  average weight of bones calculated for all the 
cemeteries which were included in the analysis (from 
8.7 g – Kutowa, to 1092 g – Grębocin) significantly dif-
fers from expected values (c. 1.5-3 kg, depending on the 
age and sex). An analogously low result was received for 
mass graves, where the presence of bones of two (usu-
ally) or more dead persons (sporadically) was identified.

A low weight of bones in cremation graves can also be 
due to circumstances and ways of cremation or to tapho-
nomic processes. Another possibility implies that only part 
of ashes was put into the grave, while for the remaining 

part other possible ways of depositions are proposed, 
such as, among others, storing in houses or scattering in 
various places: in necropoles, throwing into watercourses 
(as a particular form of sacrifice), a burial of the dead in 
several graves, deposition in the border space of inhabited 
places, scattering in the landscape or division of remains 
between mourners as a physical trace of memory. One 
of possible reasons for scattering of burnt remains may 
be a need for a quicker physical destruction of the body. 
In some cultures this is a condition for a transformation of 
the dead and obtaining of the status of an ancestor. 

An overview of discoveries from cemeteries of the Wiel-
bark Culture demonstrated a complexity of  interpretation 
problems. The eponymous issue calls for a development and 
precise research at the level of individual cemeteries, for, e.g., 
geochemical examinations of contents of grave pits and the 
help of anthropology in explanations of proposed hypotheses. 
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