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DOM ŻYWYCH I UMARŁYCH
SPRZED SIEDMIU TYSIĘCY LAT

W

dorzeczach Odry i Wisły pierwsi rolnicy pojawili się około
Na kulminacji garbu Pogórza Wiśnickiego, na wododziale popołowy VI tysiąclecia p.n.e. Przybyli znad środkowego Dunaju, między Dunajcem i Uszwicą, przy zachodnim skraju Lasu Koziara,
wykorzystując w swej wędrówce naturalną arterię, wiodącą przez w pobliżu granicy Łoniowej z miejscowościami Żerków i Biesiadki,
Bramę Morawską. Od dawna zwracano też uwagę na rolę przejść tarnowscy archeolodzy znaleźli w 1994 roku na świeżo zaoranych
karpackich, a także sudeckich, w kontaktach ówczesnych społeczno- polach pierwsze zabytki neolityczne2. Pochodziły one z naruszonych
ści, wskazując na wschodnie
pługiem resztek warstw, które
przełęcze takie jak Dukielska
powstały tu ponad siedem
i Łupkowska1. Centralna
tysięcy lat temu. Zaskoczenie
część Karpat Zachodnich
było znaczne. Relikty takiez wałem Niskich, a następnie
go osadnictwa rejestrowano
Wysokich Tatr i Beskidów
dotychczas – bez względu na
wydawała się zbyt trudna do
to, czy mówimy o Basenie
pokonania przez pieszych
Paryskim, dorzeczu Renu,
wędrowców ponad siedem
Wisły czy Dniestru – niemal
tysięcy lat temu.
wyłącznie na łagodnie naByła to ludność gochylonych zboczach, w dolspodarczo zainteresowana
nych ich partiach, blisko rzek
niemal wyłącznie glebami
i strumieni3. W Łoniowej
brunatnymi i czarnoziemami,
i w sąsiednim Żerkowie jest
a więc żyznymi i łatwymi do
odwrotnie. Prehistoryczne
uprawy metodą kopieniaczą.
wioski założono niemal doNie bez znaczenia musiała
kładnie na wierzchowinie
być też łatwa dostępność
potężnego garbu pogórskiedo złóż odpowiedniej gliny,
go. Zanim do tego odkrygdyż mowa tu o pierwszych
cia doszło, sądziliśmy, że
Dolina Dunajca na granicy Progu Czchowskiego i Pogórza Wiśnickiego
społecznościach, które wynajwcześniejsza kolonizacja
twarzały naczynia ceramiczne. Także inne surowce, a wśród nich rolnicza ominęła Karpaty, lokując swe osiedla na granicy tych gór.
krzemionkowe skały, pospolicie zwane krzemieniami lub – w jakże Upewniały w tym dawniejsze odkrycia dokonane w rejonie Zatok
wymownej przenośni – „stalą epoki kamienia”, wszędzie tam, gdzie Gdowskiej i Rzeszowskiej, a także na lessowych terenach koło Przewystępowały, przyciągały uwagę ówczesnych ludzi.
myśla. Ślady kolonizacji z początku neolitu na wysoczyźnie Pogórza
W kreśleniu dróg wędrówek pierwszych rolników przez wiele lat Wiśnickiego są dowodem odejścia od północnej rubieży Karpat
nie brano pod uwagę znaczenia jeszcze innego szlaku. Ostatnie odkry- i zasiedlenia ich wnętrza.
Już w pierwszych dniach wykopalisk stało się jasne, że pod warcia na Pogórzu Wiśnickim z jednej i na Spiszu w północnej Słowacji
stwą ziemi ornej znajdują się ślady halowych domów słupowych,
z drugiej strony pokazują, że była nim dolina Dunajca z Popradem.
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dobrze znane archeologom na podstawie wielu odkryć. Wszędzie tam, w Żerkowie, w miejscu oddalonym od osady w Łoniowej o niespełna
gdzie na początku neolitu pojawili się przybysze znad środkowego kilometr. Jeśli zastanowimy się nad realiami pracy przy ścinaniu
Dunaju, domy wznoszone
drzew siekierą z kamienbyły według ściśle przenym ostrzem, transportem
strzeganego schematu. Po
całych pni (dowody stopierwsze, domy te budosowania wozu pochodzą
wano na planie prostokąta
dopiero z czasów o dwa
orientowanego dłuższą
tysiące lat późniejszych)
osią wzdłuż linii północ–
i stawianiem ich jako
południe, z wejściem od
słupy nośne domu, nad
południa. Po drugie, ściałączeniem tych słupów
ny domu były wylepione
z elementami dachu, i to
gliną, o czym świadczą
tak, by poryw wiatru go
fragmenty wypalonej gliny
nie zerwał, człowiek poz odciskami plecionkowej
czątku neolitu wzbudzi
konstrukcji. Glina pochow wielu z nas zrozumiały
dziła z dołów-glinianek,
respekt.
wykopywanych wzdłuż
Ale dom z Łoniowej,
dłuższych ścian domostwa Standardowy plan i rekonstrukcja domu ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej mimo iż świetnie pood strony zewnętrznej. Ar- (wg Keefer 1988)
twierdza przestrzeganie
cheolodzy, badający takie
opisanych reguł archimiejsca, prawie zawsze oprócz rzędów śladów po słupach odkrywają tektonicznych, jest dla archeologów z kilku powodów zagadkowy.
tuż przy zachodniej i wschodniej ścianie domu zarysy nieregularnych, Poza wspomnianym już wyjątkowym usytuowaniem w najwyższym
lecz głębokich dołów, z których pochodziła glina
piętrze doliny dużej rzeki – Dunajca, niemal na
potrzebna do wylepienia ścian. W Łoniowej
wododziale z sąsiednią Uszwicą, i poza wspoi w sąsiednim Żerkowie doły te w swych głębszych
mnianą dziwną regularnością poprzecznych absyd
częściach miały co kilka metrów poprzeczne abw gliniankach, osobliwością tej budowli jest to, że
sydy, których dotychczas w innych domostwach
w jej centralnej części, tuż przy ścianie zachodniej,
tej ludności w jej pełnym europejskim zasięgu nie
umieszczono dwa groby.
stwierdzono. Po trzecie, wnętrze domu podzielone
Wśród regularnego i typowego układu pięciu
było na trzy części. Pierwsza z nich, spichlerzowa
rzędów śladów dołów po słupach, na głębokości
ze strychem, wyróżnia się na planie znacznie więk30 centymetrów od powierzchni gruntu, a więc
szą ilością słupów, czasem zdwojonych po to, by
po usunięciu warstwy ornej, zarysowały się na
jeden z takiej pary utrzymywał podłogę strychu,
tle gliniastego podłoża dwa regularne zaciema drugi, dłuższy, przechodzący przez tę podłogę,
nienia. Początkowo traktowane były one jako
podtrzymywał dach. Część druga interpretowana
ślady podpiwniczenia domu, jednak takich piwnic
jest jako miejsce, w którym koncentrowało się
w setkach podobnych wczesnoneolitycznych bużycie codzienne. Część trzecia, uznawana za
dowli dotychczas nigdy nie odkryto. Przebadanie
sypialnię, ograniczona szczelną ścianą, wyznatych „piwnic” doprowadziło do ustalenia, że są to
czana jest na planie już nie przez pojedyncze słupy
groby, w których szkielety uległy całkowitemu
rozkładowi5.
ściany bocznej, lecz przez rowek fundamentowy,
w którym umieszczone były pionowo, jedna przy
Jeden z tych grobów miał kształt zbliżony do
drugiej, dranice.
prostokąta o zaokrąglonych narożnikach. Jama
Duże rozmiary budowli powodują, że najgrobowa miała płaskie dno na głębokości 70 cenlepszym sposobem na zobaczenie jej reliktów
tymetrów od powierzchni, w części wschodniej
w całości jest wykonanie zdjęcia lotniczego. Udadno obiektu znajdowało się wyżej (55 cm), co dana próba wykonania takich zdjęć została przeprowało efekt „uskoku”. Wypełnisko jamy było jedwadzona w trakcie badań domu w Łoniowej.
nolicie ciemnobrunatne. Jedynie część wschodnia,
Głównym elementem konstrukcyjnym takich
powyżej „uskoku”, była ciemniejsza, czarno-brubudowli były okrągłe w przekroju słupy nośne,
natna. Właśnie w tej płytkiej części, w pobliżu
po których pozostały jedynie koliste zaciemniepołudniowo-wschodniego narożnika jamy, został
nia w ziemi. Właśnie układ tych zaciemnień,
odkryty opisany niżej depozyt 12 zabytków kaodsłonięty na odpowiednio dużej powierzchni, Plan domu w Łoniowej z widocznymi za- miennych. Na dnie jamy grobowej, w jej ćwiartpozwala zobaczyć negatyw tych najistotniejszych rysami glinianek wzdłuż ścian dłuższych, ce południowo-wschodniej, lecz tuż przy osi
dwoma grobami od strony wewnętrznej
elementów konstrukcyjnych. W Łoniowej udało
dłuższej, została odkryta cienkościenna gliniana
ściany zachodniej oraz naniesionymi
się w ubiegłym roku zakończyć badanie takiego wynikami datowania radiowęglowego czarka kultury ceramiki wstęgowej rytej. W niedomu4. Miał on 41,5 metra długości i 7,6 metra jego składowych, a także odkrytym po za- wielkiej odległości od tego naczynia w kierunku
szerokości. Duży fragment budowli został w mi- chodniej stronie domu obiektem młodszym, południowo-wschodnim widniał w ziemi kolisty
nionym sezonie wykopaliskowym zbadany także reprezentującym kulturę malicką
zarys przedmiotu z surowca organicznego (drew-
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niane naczyńko?). W północno-wschodnim narożniku, na głębokości
około 55 centymetrów zostały znalezione dwa krzemienne groty strzał
w kształcie trapezu. Drugi z wkopów grobowych miał rozmiary
zbliżone do pierwszego z wkopów i w rzucie poziomym zarys także

Krakowsko-Częstochowskiej (krzemień jurajski podkrakowski)
oraz z pogranicza wschodniej Słowacji i północnych Węgier (obsydian). Od Pogórza Wiśnickiego tereny te są oddalone o blisko trzysta
kilometrów. Do opisanego zestawu darów grobowych należą też dwa

Wykop archeologiczny w Łoniowej z zarysami południowej
i środkowej części domu z początku neolitu

Znaleziona w grobie wewnątrz neolitycznego domu w Łoniowej, zrekonstruowana z wielu fragmentów cienkościenna czarka, zdobiona ornamentem dwóch
poziomych pasm podwójnej linii rytej z karbami

zbliżony do prostokąta, z widoczną anomalią po stronie wschodniej. krzemienne groty strzał o trapezowatym kształcie, jeden odpowiednio
Podczas eksploracji tego grobu zostały znalezione pojedyncze frag- uformowany, gotowy do użycia, drugi z niewiadomych powodów
menty dwóch naczyń glinianych, zdobionych wątkami zdwojonych niedokończony.
linii rytych i karbów, a więc identycznie jak w przypadku czarki
Ważnym ustaleniem wynikającym z badań osady w Łoniowej
z pierwszego z grobów (por. niżej). Ta stylistyczna zgodność jest jest uzyskanie danych odnośnie relacji stratygraficznej odkrytego
dodatkowym elementem wskazującym na powstanie obu grobów domu i znajdujących się w nim grobów. Ponad wszelką wątpliw tym samym mniej więcej czasie.
wość groby te były synchroniczne
Trzeba pamiętać, że taksonomia
z budowlą. Dowodzi tego podwóji chronologia neolitu opiera się
na superpozycja: jamy grobowe
w znacznym stopniu na zmiennaruszają wkopy na słupy ściany
ności stylistycznej w zdobieniu
zachodniej, a słupy wewnętrzne,
naczyń glinianych i typologii ich
unoszące konstrukcje dachu, naruform.
szają groby. Kolejność powstawaZnaleziska z pierwszego grobu
nia poszczególnych elementów tej
zawierają przedmioty typowe dla,
zagadkowej układanki musiała być
znanych z wielu grobów reprezentaka: najpierw wzniesiono ścianę
tujących tę kolonizację, zestawów
domu, następnie umieszczono tuż
darów grobowych. Delikatna
przy niej od strony wewnętrznej
czarka gliniana, której ścianki
nieistniejącego jeszcze domu dwa
pokrywa ornament linii rytych
obiekty grobowe. W jakiś czas po
i pionowych nacięć, reprezentuje
dokonaniu pogrzebu i zasypaniu
tzw. styl żeliezowski (nazwa od
mogił przystąpiono do umieszmiejscowości Želiezovce w Słoczenia w ziemi potężnych słupów,
wacji) i wyznacza trzecią, najpóź- Znaleziony wewnątrz neolitycznego domu w Łoniowej depozyt gro- utrzymujących konstrukcję dachu6.
niejszą fazę rozwoju wspomnianej bowy krzemiennych ostrzy sierpa (trzeci i czwarty od lewej w górnym Drążąc doły na te słupy, naruszono
kultury. W pobliżu znajdował się rzędzie) i zestaw do wytworzenia dalszych, a także fragment ostrza obydwa groby. Stopień zniszczenia
z obsydianu (ostatni po prawej w dolnym rzędzie)
pojemnik-mieszek, po którym
nie jest wielki i obejmuje tylko
pozostała tylko ciemna smuga w ziemi. Otaczała ona pryzmę szkli- narożnik oraz skrajne partie jam grobowych. Jest tak, jak gdyby
stych kamyczków, przylegających jeden do drugiego. Po ich wyjęciu budowniczowie domu dokładnie wiedzieli o istnieniu pochówków
z ziemi okazało się, że są to krzemienne ostrza sierpa wraz z zestawem i jak gdyby zależało im, by pochówki były w „kontakcie” z domem
do wykonania dalszych ostrzy. Reprezentują one surowce niewystę- i jego użytkownikami.
pujące na miejscu. Złoża, z których pochodzą, znamy z północnego
Odkrycie wewnątrz domu kultury ceramiki wstęgowej rytej
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich (tzw. krzemień czekoladowy), z Jury pochówków, związanych z czasem użytkowania budynku, jest przy-
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padkiem odosobnionym i już z tego tylko powodu faktem o dużym niewątpliwie funkcjonującego wzdłuż Dunajca z Popradem, szlaku
znaczeniu. Grzebanie zmarłych wewnątrz areału osady jest, co prawda, komunikacyjnego.
w środowisku kultury ceramiki wstęgowej rytej niemal regułą7, pomiOprócz bogatej kolekcji ceramiki z trzeciej (żeliezowskiej) fazy
mo istnienia wyodrębnionych cmentarzysk w tym czasie, lecz wśród rozwoju kultury ceramiki wstęgowej rytej w tej części Europy, podczas
setek zbadanych domów interesującej nas kultury nie odnotowano badań w Łoniowej uzyskane zostały ciekawe zespoły ceramiczne
grobów wewnątrz domu. W tym kontekście wypada przypomnieć i krzemienne, reprezentujące inne grupy neolityczne, nazywane przez
Çatal Hüyük, słynne stanowisko wczesnego neolitu ceramicznego archeologów kulturą malicką (od miejscowości Malice w okolicach
z dzisiejszej Turcji (starsze od osiedla
Sandomierza). Jej śladów dotychw Łoniowej o ok. tysiąc lat), uznawaczas w Karpatach nie stwierdzono.
ne za wyjątkowe między innymi z poOznacza to powtarzalność procesów
wodu odsłoniętych tam pozostałości
kolonizacyjnych na tym terenie,
licznych domostw, w których również
utrzymującą się od początku neolitu,
znaleziono groby8.
z której istnienia jeszcze niedawno
nie zdawaliśmy sobie sprawy. Czy
Wobec odkryć na Pogórzu Wiśnistymulowane były one przebiegiem
ckim, trudno szerzej rozwijać te wątnaturalnej arterii komunikacyjnej
ki. Zestawienie faktów wręcz narzuca
doliną Dunajca z Popradem, czy
hipotezę o specjalnym znaczeniu
dobrymi warunkami dla gospodarki
domu nr 2 w Łoniowej, służącego za
wczesnorolniczej – to pytania, na
miejsce zgromadzeń o specjalnym
które wciąż za wcześnie formułować
(obrzędowym?) znaczeniu, za czym
jednoznaczną odpowiedź.
mogłyby też przemawiać bardzo
duże rozmiary budowli. Można tu
Paweł Valde-Nowak
przypomnieć, pochodzący z tych samych czasów, najdłuższy dom (nr 6)
1
A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Pierwsze spow Olszanicy koło Krakowa, położony
łeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury
w centrum zgrupowania domostw.
kręgu naddunajskiego, [w:] W. Hensel (red.), PrahiJego długość była taka sama jak chaty Miniaturowa lampka gliniana znaleziona w ruinach wczesnoneo- storia ziem polskich II, Neolit, Wrocław – Warszawa
– Kraków – Gdańsk 1979, s. 19–164; A. Kulczycka,
w Łoniowej9. Podobnych przypusz- litycznego domu w Żerkowie, gm. Gnojnik
J.K. Kozłowski, Pierwsze materiały kultury bukowoczeń można przedstawić wiele.
górskiej na północ od Karpat, „Acta Archaeologica Carpathica” II, 1961, s. 41–54; por. też: J.K.
Kozłowski, Aus den Untersuchungen der östlichen Peripherien der Linien-Bandkeramik-Kultur,
Jak już zaznaczono, osada w Łoniowej nie była jedyną wioską
„Acta Archaeologica Carpathica” XIV, 1974, s. 5–56.
rozwijającą się ponad siedem tysięcy lat temu na garbach Pogórza 2 A. Cetera, J. Okoński, Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 106–63 – maszynopis w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków, Delegatura w Tarnowie, Tarnów 1994.
Wiśnickiego. Kilka dalszych zostało zarejestrowanych w podobnej
3
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