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Hodowcy i pasterze u schyłku epoki 

kamienia i w początach epoki brązu 

The transition between the Neolithic period and 

the Bronze Age was one of the greatest turning 

points in European history. One of the most notice

able features of this period was the increasing 

importance of herding and rearing of the domesti

cated animals. The origins of several institutions 

fundamental to European civilization can be traced 

back to this episode of prehistory. 

Very little was previously known about the archae

ological record of this period in the areas transect

ed by the Polish section of the international gas 

pipeline. Remarkably little material dating from 

this era had been noted in these regions, especially 

when compared to the number of finds discovered 

from both the preceding and the following phases 

of prehistory (i.e. the Early Neolithic and the 

Lusatian Culture). It was hoped that the gas 

pipeline development, by presenting archaeologists 

with an opportunity to examine a gigantic W—E 

trial trench cutting across the whole of Poland, 

might help change the existing picture of life in the 

third millennium BC. Even now, before the final 

reports have been written up on all the archaeolog

ical materials recovered, we can safely say that 

these hopes have not ended in disillusion. 

Archaeological investigations along the route of 

the gas pipeline have yielded many unique discov

eries dating from the final phase of the Neolithic 

period and the beginnings of the Bronze Age. 

Crop cultivation was fundamental to the way of life 

of the early agrarian farming communities living in 

Central Europe during the third millennium BC. 

However, other contemporary societies also 

emerged who relied on a totally different strategy 

of food procurement. The majority of groups inhab

iting the European Lowlands began at this time to 

place greater emphasis on the rearing of domesti

cated animals as the basis of their livelihoods. 

Moreover, the beginning of the third millennium 

BC, marks the first appearance in this part of 

Europe of peoples whose way of life approaches that 

Przełom epoki neolitu i brązu należy do jednego 

z zasadniczych punktów zwrotnych w dziejach Eu

ropy. Niezwykle charakterystycznym rysem tej 

epoki jest wzrost historycznego znaczenia hodow

ców i pasterzy. Z tym okresem pradziejów wiązać 

można genezę kilku instytucji, zasadniczych dla 

specyfiki cywilizacji europejskiej. 

Z perspektywy obszarów, przez które przebiega pol

ski odcinek gazociągu tranzytowego, interesująca 

nas epoka należy do najtrudniejszych z punktu wi

dzenia stanu wiedzy archeologicznej. Ilość źródeł, 

w postaci znalezisk archeologicznych, jest tu nie

współmiernie mała, w porównaniu zarówno z eta

pem poprzedzającym (starsze okresy neolitu), jak 

i następnym (kultura łużycka). Możliwość wykona

nia gigantycznego przekopu przez całą Polskę z za

chodu na wschód, jaka pojawiła się dzięki inwesty

cji gazociągu tranzytowego, stwarzała nadzieję na 

zmianę istniejącego w literaturze obrazu III tys. 

p.n.e. Już teraz, a więc przed ostatecznym opraco

waniem wszystkich pozyskanych materiałów arche

ologicznych, można powiedzieć, iż nadzieje te nie 

zostały zawiedzione. Badania archeologiczne na tra

sie gazociągu tranzytowego dostarczyły wielu nie

powtarzalnych znalezisk związanych ze schyłkiem 

epoki neolitu i początkami epoki brązu. 

W trakcie III tys. p.n.e., obok znanych w Europie 

środkowej społeczności wczesnorolniczych, w za

sadniczym swoim rdzeniu kultywujących kopienia-

czy styl życia, pojawiają się także społeczności hoł

dujące całkowicie innym sposobom egzystencji. 

Większość wspólnot zamieszkujących Niż Europej

ski w swoim systemie pozyskiwania żywności ewo

luuje wówczas w kierunku gospodarki o większym 

znaczeniu hodowli zwierząt domowych. Ponadto, 

już od początku III tys. p.n.e, w interesującej nas 

części Europy pojawiają się pierwsze wspólnoty, 

których styl życia zbliża się do wzorców określa

nych w klasycznej etnologii jako pastoralne. W ję

zyku archeologii określa się je mianem przedstawi

cieli kultury ceramiki sznurowej. 



described in classical ethnology as pastoralism. In 

archaeological terms, these societies are referred to 

as belonging to the Corded Ware Culture. 

For archaeologists dealing with the transition 

between the Late Neolithic and the Early Bronze 

Age, one of its most distinctive characteristics is 

the wide variety of cultural groups encountered 

during this period. These societies often coexisted 

within a relatively small area. Thus, in the region 

of Kuiavia, for example, the number of known con

temporary archaeological cultures included the 

Funnel Beaker Culture, the Globular Amphorae 

Culture, and the Corded Ware Culture. Another 

noticeable phenomenon was the increasingly fre

quent appearance of new taxonomic units, clearly 

reflected in the changing attributes of ceramic 

Barrow under excavation, 
Kuczkowo, late 3rd millennium BC 
Kurhan w trakcie eksploracji, 
Kuczkowo, 2 pot. III tys. p.n.e. 

assemblages. This indicates that, in comparison to 

the earlier phases of the Neolithic, cultural muta

tions in the period under discussion took place 

more swiftly. Excavations along the line of the 

international gas pipeline fully confirmed this com

plex sociological picture of life at the end of the 

Neolithic and the onset of the Bronze Age. 

Abandoning the stable lifestyle of agrarian farming 

communities in favour of pastoralism left relative

ly few traces of settlement in the archaeological 

record. In contrast, the proportion of burials 

recorded during excavation is considerably greater. 

Animal husbandry, and in particular pastoralism, 

involves a far more nomadic way of life. In conse

quence, settlements raised by such societies were 

usually smaller and of a more temporary nature, 

Dla archeologów zajmujących się przełomem epok 

neolitu i brązu jedną z najbardziej znamiennych je

go cech jest wielość systemów kulturowych, często 

współcześnie zajmujących niewielkie obszarem re

giony. W efekcie, na przykład na Kujawach zna

nych jest współcześnie kilka kultur archeologicz

nych, takich jak kultura pucharów lejkowatych, 

kultura amfor kulistych i kultura ceramiki sznuro

wej. Widoczne jest ponadto częstsze pojawianie się 

nowych jednostek taksonomicznych, obserwowa

nych zwłaszcza na płaszczyźnie zmienności cech ze

społów ceramicznych, co w sumie wskazuje, iż 

w porównaniu z wcześniejszymi etapami neolitu, 

w omawianym okresie mieliśmy do czynienia z pro

cesem szybszych zmian kulturowych. Badania na 

trasie gazociągu tranzytowego w pełni potwierdzi

ły ów skomplikowany obraz kultury społe

czeństw z przełomu epok neolitu i brązu. 

Jednym z efektów odchodzenia od stabilne

go systemu wspólnot kopieniaczych, jest 

obserwowana w trakcie wykopalisk stosun

kowo mała ilość śladów po osadach oraz 

wyraźne zwiększenie się udziału źródeł gro

bowych. Hodowcy, a zwłaszcza pasterze, 

mają bowiem bardziej mobilny tryb życia 

a ich osady były zazwyczaj mniejsze i bar

dziej krótkotrwałe, o zabudowie składającej 

się z lekkich konstrukcji, często typu szała

sowego. Przy tak niewielkich odkształce

niach krajobrazu naturalnego, odkrycie 

osad pasterzy metodami archeologicznymi 

przysparzało zawsze wiele problemów me

todycznych. Dzięki badaniom na trasie ga

zociągu tranzytowego, które w sposób loso

wy "tną" Polskę z zachodu na wschód, po

zyskane zostały nowe zespoły osadowe, 

m.in. z Żabna stan.31/32 i Siniarzewa stan 1. Te, 

może mniej ekspozycyjne, ale niezwykle rzadkie 

i ważne naukowo zespoły, pozwalają nam na stwo

rzenie zrębów naszej wiedzy o cechach osadnictwa 

społeczeństw hodowców i pasterzy z III tys. p.n.e. 

Niewątpliwie najistotniejszym zakresem informacji 

w poznaniu specyfiki przełomu epok neolitu i brązu 

są znaleziska sepulkralne. Badania na trasie gazo

ciągu tranzytowego doprowadziły do odkrycia gro

bów ze wszystkich etapów rozwoju społeczeństw 

25. 
Beaker with cord impressed decoration 

from a child's grave, 
Kowalewko (late 3rd millennium BC) 

Puchar zdobiony odciskami sznura 
z dziecięcego grobu, 

Kowalewko (2 pot.III tys. p.n.e) 
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consisting of light-weight constructions, often in 

the form of shelters. As they made such a negligi

ble impression on the landscape, identifying pas-

toralist settlements has always been fraught with 

methodological difficulties for the archaeologist. 

Excavations carried out during the coutse of the 

international gas pipeline project, which cut a ran

dom section from west to east across Poland, led to 

the discovery of a number of new settlement com

plexes. These included site 31/32 at Zabno and site 

1 at Siniarzewo. Although these sites may not be 

particularly spectacular to look at, they are 

Barrow under excavation, 
Kuczkowo, late 3rd millennium BC 
Kurhan w trakcie eksploracji, 
Kuczkowo, 2 pot. III tys. p.n.e. 

extremely rare and valuable in research terms, as 

they allow us to gain a fundamental insight into 

the characteristics of pastoralist settlements dating 

from the third millennium BC. 

The most substantial core of evidence relating to the 

Neolithic/Bronze Age transition undoubtedly comes 

from burials. Archaeological work preceding the 

laying of the gas pipeline brought to light graves 

from every phase of development of the societies of 

this period. Particularly noteworthy were the earli

est forms of burial: barrows surrounded by a ring-

ditch, in which, originally, a palisade would have 

stood, marking the height of the mound. In tetms of 

religious beliefs this palisade would have delimited 

the extent of the sacred area (sacrum), the mortuary 

chamber — usually containing a single skeleton -

being located in its centre, below the barrow 

mound. This type of grave is reminiscent of those 

known from pastoralist communities in south-east 

Europe. Only one other burial of this kind had pre-

omawianej epoki. Godne podkreślenia są zwłaszcza 

cechy najstarszych form grobów: kurhany z kon

strukcją rowkową, tzn. pierwotnie z okrągłą palisa

dą wyznaczającą zasięg nasypu. Na płaszczyźnie re

ligijnej była to więc granica przestrzeni świętej (sa

crum), z centralnie umieszczoną pod nasypem jamą 

grobową zwierającą zazwyczaj szkielet jednego 

zmarłego. Taki typ grobów nawiązuje do wzorców 

społeczeństw pastoralnych Europy południowo-

wschodniej. Dotychczas z Polski północnej znane 

było jedno takie znalezisko. Dzięki badaniom na 

trasie gazociągu tranzytowego udokumentowano 

trzy nowe kurhany z palisadą. Jednym 

z nich jest kurhan ze stanowiska Kucz

kowo 5, z bardzo dobrze zachowanymi 

szczegółami konstrukcyjnymi w postaci 

rowka i śladów po palach. We wszyst

kich odkrytych kurhanach nie było już 

śladów po nasypach, co jest wynikiem 

nowożytnej, długotrwałej niwelacji te

renu związanej z uprawą roli. Obserwa

cja ta wyjaśnia także przyczyny trudno-

ści z odkrywaniem kurhanów w części 

Polski, przez którą przebiega gazociąg 

tranzytowy: Wielkopolska i Kujawy na

leżą do najbardziej przekształconych 

antropogenicznie regionów naszego 

kraju. Tylko dzięki szerokopłaszczy-

znowym i liniowym badaniom w typie 

gazociągu tranzytowego możliwe jest 

natrafienie na tego typu znaleziska. 

Groby z młodszych etapów interesują

cej nas epoki wykazują cechy innego układu powią

zań genetycznych grzebanej w nich ludności: kieru

nek południowo-wschodni został zastąpiony kierun

kiem północno-zachodnim, wiążąc ziemie Polski 

północnej z Jutlandią i Niemcami północnymi. Po

chówki z tego okresu nie są już przykryte kurhana

mi. Cechy północno-zachodnie widać zarówno 

w konstrukcji grobów, w postaci kamiennego wy

moszczenia jamy grobowej (archeolodzy nazywają 

ten typ konstrukcji grobami wanienkowatymi), jak 

chociażby w przypadku grobu z Kowalewka stan.l 

oraz w wyposażeniu: naczynia o formie doniczkowa-

tej z charakterystycznym ornamentem, czego przy

kładem jest puchar z Siniarzewa stan.l. 

Najmłodsze znaleziska grobowe, jak te odkryte 

w Kuczkowie stan. 5, ujawniają nowy kierunek 

kulturowych odniesień, inaugurują bowiem więzi 

z południem. Cechami swojego wyposażenia wyka

zują związki z najstarszymi kulturami wczesnej 

epoki brązu ze strefy Kotliny Karpackiej. 
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viously been noted in northern Poland. The gas 

pipeline project led to three new discoveries of pal

isaded barrows. One of these was recorded at the 

Kuczkowo 5 site. Details of its construction, in the 

form of a ditch and a series of post-holes, were par

ticularly well-preserved. None of the mounds of the 

tombs in question had survived, having been 

destroyed by ploughing over the years. This points 

to one of the major difficulties in discovering bar-

row-burials in the part of Poland through which the 

transeuropean gas pipeline runs: Greater Poland 

(Wielkopolska) and Kuiavia belong to those areas of 

the country which have been subjected to 

the heaviest human interference. Only 

open-plan and linear excavations, such as 

the gas pipeline venture, offer any hope of 

discovering this type of burial monument. 

Early Bronze Age graves in northern 

Poland exhibit different cultural influences, 

this time coming from the north-west, 

hence form Jutland and northern Germany, 

instead of the south-east. Burials dating to 

this period are no longer covered by a 

mound. The construction of the grave itself 

also features elements commonly encoun

tered in the north-west. One such charac

teristic is the lining of the burial chamber 

with stones. This type of mortuary structure 

is referred to by archaeologists as a cist grave 

— an example of which was found at site 1 in 

Kowalewko. Influences from the north-west 

are further evidenced by grave goods in the 

form of distinctly shaped and decorated pot

tery vessels, an example of which was recov

ered from site 1 at Siniarzewo. 

The youngest grave goods, such as those 

discovered at site 5 in Kuczkowo, are relat

ed to a new set of cultural traditions, sig

nalling the beginning of contacts with the 

south. The features of these burial assem

blages point to links with the earliest Bronze 

Age cultures of the Carpathian Basin. 

To what extent did the attributes and innovations of 

the Neolithic/Bronze Age transition period, so clear

ly perceptible in the archaeological record, reflect the 

nature of contempotary society? 

We have already mentioned that communities of the 

third millennium BC were more mobile than their 

predecessors. This mobility, however, was only spa

tial (geographic) and applied to settlement patterns 

(temporary camps). More fundamental than this 

was the accelerated rate at which changes in the 

Można zadać pytanie: w jakim stopniu specyfika i no

watorstwo przełomu epok neolitu i brązu, tak wyraź

nie widoczne na płaszczyźnie znalezisk archeologicz

nych wiąże się z cechami ówczesnego społeczeństwa? 

Powiedzieliśmy już wcześniej, iż ludność w III tys. 

p.n.e. była bardziej mobilna od swoich poprzedni

ków. O mobiliźmie była mowa jednakże jedynie 

w aspekcie przestrzennym (geograficznym) i osadni

czym (lekkość zabudowy). Zasadniczo najistotniej

sze jest jednakże przyspieszenie dynamiki zmian 

struktut społecznych. Okres przełomu epok neolitu 

i brązu to etap pradziejów, w którym mamy do czy-

Skeleton from barrow grave, 
Kuczkowo, late 3rd millennium BC 

Szkielet zmarłego pochowanego w kurhanie, 
Kuczkowo, 2 pot. III tys. p.n.e. 

nienia przede wszystkim z początkami procesu 

emancypacji jednostki względem grupy. Wzorce 

poprzednich etapów neolitu, związane ze społeczno

ściami kopieniaczymi opierały się na zasadniczo 

egalitarnej wspólnocie. Przechodzenie do stylu życia 

hodowców czy pasterzy zaznacza się w postaci zja

wiska indywidualizacji, które w ogólnym zakresie 

polegało na tym, iż poszczególne jednostki stawały 

się aktywnymi uczestnikami procesów społecznych, 

a nie jedynie wykonawcami narzucanych im przez 



structure of society took place. It was during the 

transition from the Neolithic period to the Bronze 

Age that the process of perceiving people as indi

viduals, independent of their group identity, began. 

The agrarian model of life followed by earlier 

Neolithic communities was founded on the concept 

of an egalitarian society. In making the change to 

animal husbandry and pastoralism, the individual 

became of greater importance, playing an active 

role as one of the participants in a social process, 

rather than doing whatever task was allotted by the 

group to which he or she belonged. 

These changes are particularly notice-

able in the burial rituals of the time. 

All of the graves dating from this 

period discovered during the course of 

the gas pipeline excavations consisted 

of single-grave burials. No multiple 

burials, which are common among 

egalitarian societies, were noted. It is 

worth underlining at this juncture 

that giving recognition to the individ

ual was a basic requirement in devel

oping concepts such as personal free

dom and open competition, which are 

fundamental to European civilization. 

Much can also be learned of contem

porary societies from the grave goods 

which they buried with their dead. 

These deposits adhered to a strictly defined canon: 

one ceremonial pottery vessel (usually a carefully 

made and richly decorated fine ware beaker) and 

weapons consisting of archery equipment (of which 

only the flint arrowheads survive to this day) and a 

stone axe or flint dagger. 

The presence of ceremonial drinking vessels, such as 

the beaker from at Kowaleko witnesses the origins 

of fraternities (associations or secret societies?) 

whose group rituals involved the consumption of 

intoxicating beverages (alcohol). It is in these liba

tions, which were either of a cult character or 

designed for social bonding, that we should seek 

the origins of the ancient Greek sympósion and the 

'round-table societies', so highly prized among 

modern-day European cultures. 

For their part, the rich weapon assemblages evi

dence the appearance of another significant feature 

of European history — namely, war, or, to be more 

precise, the art of warfare. The origins of the latter 

are deeply rooted in this particular episode of pre

history. The majority of graves dating from this 

period, including those discovered along the route 

grupę ról. Opisywane zmiany obserwowane są 

zwłaszcza w obrządku pogrzebowym. Wszystkie 

groby z interesującej nas epoki, odkryte w trakcie 

badań na trasie gazociągu tranzytowego, są poje

dyncze. Brak całkowicie pochówków zbiorowych, 

tak częstych w społecznościach typu egalitarnego. 

Warto w tym miejscu nadmienić, iż zjawisko indy

widualizacji jest warunkiem koniecznym dla uksz

tałtowania się tak ściśle związanych z cywilizacją 

europejską wartości jak wolność osobista, czy swo

bodne współzawodnictwo między jednostkami. 

Palisade visible in ditch surrounding barrow, 
Kuczkowo, late 3rd millennium BC 

Palisada widoczna w rowie okalającym kurhan, 
Kuczkowo, 2 pot. III tys. p.n.e. 

Wiele informacji o ówczesnym społeczeństwie tkwi 

ponadto w cechach wyposażenia składanego wraz 

ze zmarłym. W skład darów grobowych wchodzą 

w zasadzie przedmioty o ściśle określonym charak

terze: jedno naczynie, zazwyczaj paradny (cienko

ścienny, dokładnie wykonany i bogato zdobiony) 

puchar do picia, broń w postaci zestawu łucznicze

go (z którego do naszych czasów pozostają jedynie 

krzemienne groty strzał) oraz topór kamienny lub 

sztylet krzemienny. 

Obecność w wyposażeniu paradnego naczynia do 

picia, jak chociażby puchar z Kowalewka, świadczy 

o zaczątkach tworzenia się bractw (stowarzyszeń, 

związków tajemnych?), w których kultywowano 

rytuał wspólnego spożywania napojów, zapewne 

o pobudzającym charakterze (alkohol). Właśnie 

w tych libacjach, o kultowym czy socjoorganizacyj-

nym charakterze, należy dopatrywać się korzeni 

znanego wśród starożytnych Greków sympósion 

oraz tak cenionej przez współczesnych Europejczy

ków „wspólnoty stołu". 

Z kolei tak bogaty zestaw różnych typów broni uze

wnętrznia inne zjawisko, jakże charakterystyczne 



of the gas pipeline, consisted of warrior buria 

among these warriors that what is knc 

European civilizations as the ethos of chivalrj 

morality of 'men of war' took shape. 

As has already been emphasised several tim 

transition period from the Neolithic to the 

Age marks a stage in the history of Europe 

laid the foundations of numerous traits spe 

our civilization. The recognition of the 

individual, the development of increasing

ly more complex social structures (in the 

form of fraternities or associations), the 

beginnings of warfare and the ethos of 

chivalry are but a few aspects of the legacy 

inherited by modern-day societies from the 

Late Neolithic/Early Bronze Age period. 

Until recently, we had only a very cursory 

idea of the role played in these intricate 

processes of socio-economic change by the 

Polish Lowlands communities of the third 

millennium BC. Excavations along the 

transeuropean gas pipeline have provided 

a wealth of new archaeological materials 

which have considerably broadened our 

existing knowledge of this period. As a 

result, even now, before all the final 

reports and analyses have been drafted, we 

can see that all of the crucial cultural 

changes which took place throughout 

Europe at the end of the Neolithic and the 

beginning of the Bronze Age are reflected 

in the archaeological record left behind by 

the populations inhabiting the Polish 

Lowlands at this time. Although these ter

ritories did not constitute the cultural cen

tre of Europe, the well-developed network 

of routes traversing them meant that new 

ideas found their way here very quickly, 

both from the south and the west — thus, 

from the most culturally significant areas 

of third-millennium-BC Europe. 

26. 
Bone needle 
from barrow in Kuiavia, 
Kuczkowo 
(late 3rd millennium BC) 
Igła kościana 
z kurhanu na Kujawach, 
Kuczkowo 
(2 pot. III tys. p.n.e) 

dla historii ludów Europy. Jest nim wojna, a ściślej 

sztuka wojenna. Zręby kształtowania się tej ostat

niej są wyraźnie związane z interesującym nas od

cinkiem pradziejów. Groby odkrywane przez arche

ologów, także na trasie gazociągu tranzytowego, to 

w większości pochówki wojowników. Wśród nich 

kształtowały się zapewne początki tego, co z per

spektywy całej historii cywilizacji europejskiej na

zwane zostało etosem rycerskim, 

moralnością „ludzi wojny". 

Okres przełomu epok neolitu i brązu 

jest, jak już zostało to powyżej wielo

krotnie podkreślane, etapem dziejów 

Europy, z którym wiązać można ge

nezę wielu specyficznych cech naszej 

cywilizacji. Indywidualizacja, kom

plikowanie struktur społecznych 

w postaci bractw, czy stowarzyszeń, 

zaczątki sztuki wojennej i etosu ry

cerskiego, na pewno nie wyczerpują 

listy dziedzictwa schyłku epoki neoli

tu i początków epoki brązu, jakie no

simy w sobie do dziś. 

Nasza wiedza na temat stopnia par

tycypowania w tym skomplikowa

nym procesie przemian cywilizacyj

nych społeczności zamieszkujących 

w III tys. p.n.e. Niż Polski nie była 

dotychczas zadowalająca. Dzięki ba

daniom archeologicznym na gazo

ciągu tranzytowym zebrana została 

nowa pula materiałów archeologicz

nych, w zasadniczym stopniu posze

rzająca informacje, którymi dyspo

nowaliśmy dotychczas. Dzięki nim 

możemy już teraz, a więc przed osta

tecznym opracowaniem materiałów, 

stwierdzić iż w kulturze społeczności 

okupujących na przełomie epok neo

litu i brązu Niż Polski widać odbicie 

wszystkich, zasadniczych przemian 

kulturowych przebiegających w ów

czesnej Europie. Wprawdzie obszary 

te nie stanowiły wówczas centrum 

kulturowego na skalę europejską, ale 

bogaty system szlaków kontakto

wych, który przez nie przebiegał, 

powodował niezwykłe szybki prze

pływ nowych idei, zarówno z połu

dnia, jak i z zachodu, a więc z kie

runków o strategicznym znaczeniu 

kulturowym w ówczesnej Europie. 

of the gas pipeline, consisted of warrior burials. It is 

among these warriors that what is known in 

European civilizations as the ethos of chivalry or the 

morality of 'men of war' took shape. 

As has already been emphasised several times, the 

transition period from the Neolithic to the Bronze 

Age marks a stage in the history of Europe which 

laid the foundations of numerous traits specific to 



Grave, Kowalewko 
Grób, Kowalewko 


