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Od redakcji

Jedenasty tom „Barbaricum” ma szczególny charakter, nie tylko ze względu na niezwykłe 
rozmiary. Został on poświęcony pamięci profesora Jerzego Okulicz-Kozaryna, pomysło-
dawcy serii „Barbaricum” i redaktora pierwszych jego tomów, nade wszystko jednak czło-
wieka otwartego, lubiącego ludzi i pełnego nieszablonowych pomysłów. Nauką zajmował 
się po On ludzku, zawsze otwarty na pomoc, nic zatem dziwnego, że wychował bardzo 
wielu archeologów z różnych ośrodków naukowych. Zresztą wielu tych, którzy nie wyszli 
bezpośrednio ze „stajni Okulicza”, ale zetknęli się z nim na swojej drodze naukowej, chętnie 
zalicza się do grona uczniów śp. Profesora. To oni właśnie, wraz z oddanymi kolegami po 
fachu z Polski, Litwy, Rosji, Niemiec i Francji, przygotowali artykuły do niniejszego tomu, 
pragnąc upamiętnić Jurka. Nie ma tu miejsca na przywoływanie Jego życiorysu naukowego; 
zresztą takich wspomnień ukazało się ostatnio wiele, w różnych językach. Echa Jego badań 
wybrzmiewają w prezentowanej księdze dostatecznie głośno i często – w zaczerpniętym od 
Jordanesa tytule (do cytowanego fragmentu sięgał przecież często w swoich publikacjach), 
przede wszystkim jednak w przywoływanych tezach i pracach Jego autorstwa. Archeolodzy 
nadal poruszają zagadnienia, zgłębiane przezeń w licznych pracach: kwestie etnogenetycz-
ne, studia nad kulturami przeworską i wielbarską, czy – szczególnie Mu bliskie – problemy 
archeologii bałtyjskiej od wczesnej epoki żelaza po okres średniowiecza. Odciski Jego stóp 
znaleźć można na wielu ścieżkach dociekań naukowych, wydeptywanych przez autorów 
tomu. Trudno o lepszy dowód wszechstronności inspiratora takich studiów!

W pracy nie zastosowano podziału tematycznego, z uwagi na przenikanie się wielu 
zagadnień, przy czym najwyraźniej zarysowuje się blok prac poświęconych archeologii bałtyj-
skiej, której współtwórcą był Jerzy Okulicz-Kozaryn. Obfitość wątków poruszonych w tomie 
imponuje, dlatego stwierdzić można, że choć w 2012 r., wraz z odejściem Profesora, skończyła 
się pewna epoka, to jednak Jego dzieło ma się jak najlepiej.

Nie warto zapraszać do lektury w nadmiernie podniosłym nastroju, szczególnie, że 
żywe są wciąż wspomnienia oryginalnego poczucia humoru śp. Profesora. Trawestując Jego 
powiedzenie można więc skonstatować co następuje: wygląda na to, że prace i pomysły oby-
dwu – Okulicza i Kozaryna – nie przestaną inspirować także przyszłych pokoleń badaczy.

Bartosz Kontny
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Piotr KaczanowsKi , Judyta rodzińSka-nowak
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uwagi o przydatności wyników analizy cmentarzysk 
ciałopalnych z okresu rzymskiego do studiów 

paleodemograficznych

W bardzo bogatej spuściźnie naukowej Profesora Jerzego Okulicz-Kozaryna znajdują się 
stosunkowo niewielkie objętościowo, lecz bardzo istotne dla studiów nad europejskim 
Barbaricum, prace poświęcone problematyce paleodemograficznej, uwzględniające również 
zagadnienia, określane przez Autora, mianem paleosocjologicznych. Opracowania te 
zostały opublikowane przed trzydziestoma laty, jednakże zawarte w nich uwagi nie straciły 
na swej aktualności. Pozyskanie nowych źródeł pozwala obecnie na poszerzenie dyskusji 
nad pewnymi aspektami studiów dotyczących problemów poruszanych we wspomnianych 
pracach Profesora (Okulicz 1983a; 1983b).
 Jednym z istotnych elementów rekonstrukcji dziejów, opartej o wyniki analizy 
źródeł archeologicznych, jest określenie potencjału demograficznego danej populacji oraz 
mechanizmów, które prowadziły do jego zmian. Podobnie jak inni badacze (por. m.in. 
Gładykowska-Rzeczycka 1973; Piontek 1979; 1985; BendeR 1981; czaRnecka 1990a; 
kuRnatowski 1992) Jerzy Okulicz-Kozaryn upatrywał podstaw tego rodzaju studiów przede 
wszystkim w źródłach sepulkralnych. Jednocześnie dostrzegał on daleko idące ograniczenia 
możliwości wnioskowania opartego o wyniki analizy znalezisk grobowych, akcentując 
znaczenie w tym zakresie ustaleń antropologicznych (Okulicz 1983a, 108). Należy 
jednak stwierdzić, iż mimo ciągłego rozwoju badań antropologicznych, nie dysponujemy 
obecnie narzędziami, które pozwoliłyby na ich podstawie, choćby w przybliżony sposób, 
określić rzeczywistą strukturę demograficzną dawnych populacji, a także wskazać 
zakresy jej zmienności. Wynika to przede wszystkim z trudności towarzyszących próbom 
jednoznacznego, precyzyjnego określenia płci zmarłych, a często także ich wieku.
 Charakter materiału kostnego pochodzącego z nekropoli ciałopalnych, typowych 
dla większości obszarów środkowoeuropejskiego Barbaricum, często w poważnym stopniu 
utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia, określenie liczby osobników pochowanych w jednym 
grobie, oznaczenia ich wieku, a zwłaszcza płci (por. Godłowski 1974; stRzałko, Piontek, 
Malinowski 1974; Piontek 1985, 210–212; czaRnecka 1990a, 12–17; kaczanowski, 
Madyda-leGutko, Rodzińska-nowak 2008). Jest to często spowodowane niewielką ilością 
odkrywanych szczątków kostnych, ich stanem zachowania lub brakiem diagnostycznych 
fragmentów szkieletu. Wspomniane trudności odnoszą się zwłaszcza do nekropoli ludności 
kultury przeworskiej, użytkowanych w ciągu młodszego i późnego okresu rzymskiego i we 
wczesnej fazie okresu wędrówek ludów, kiedy to w środowisku tej kultury zaznaczyły się 
przemiany w zakresie obrzędowości funeralnej, w wyniku których składano do grobu tylko 
niewielką część przepalonych szczątków kostnych zmarłego (szydłowski 1964; Godłowski 
1981, 116, 117; Rodzińska-nowak, zaGóRska-teleGa 2007). Najmniej przydatne do studiów 
demograficznych są obiekty określane jako warstwowe lub rowkowe, poświadczone na 
cmentarzyskach położonych w północnej części Górnego Śląska oraz w dorzeczu Liswarty, 
zawierające niekiedy przepalone kości większej liczby osobników (por. szydłowski 1974; 
Godłowski 1981, 116, 117, ryc. 28; Madyda-leGutko, Rodzińska-nowak, zaGóRska-
-teleGa 2007). Wspomniane wyżej czynniki często ograniczają, i to w znacznym stopniu, 
możliwości bliższego określenia struktury płci i wieku grupy użytkującej daną nekropolę.



216

P. kaczanowski , J. Rodzińska-nowak

 Wiedzę o strukturze dawnych populacji, oprócz wyników badań antropologicznych, 
uzupełniają także studia nad zróżnicowaniem inwentarzy grobowych. Na wielu obszarach 
kulturowych europejskiego Barbaricum obserwuje się bowiem istotne zróżnicowanie 
modelu wyposażenia grobowego w zależności od płci zmarłego, co w wielu przypadkach 
umożliwia wskazanie, z dużą dozą prawdopodobieństwa, pochówków kobiet i mężczyzn 
(por. Godłowski 1974, 64, 68; 1981; czaRnecka 1990a; Madyda-leGutko, Rodzińska-
-nowak, zaGóRska-teleGa 2003, 266; kaczanowski, Madyda-leGutko, Rodzińska-
-nowak 2008, 89). Z drugiej jednak strony, należy mieć na uwadze fakt, iż odnotowuje się 
stosunkowo liczne przypadki, w których stwierdza się niezgodność oznaczeń płci zmarłych 
dokonanych za pomocą metod antropologicznych i archeologicznych (Godłowski 1974; 
stRzałko, Piontek, Malinowski 1974; czaRnecka 1990a; Madyda-leGutko, Rodzińska-
-nowak, zaGóRska-teleGa 2003, 267; Małysa 2007). Przyczyny tej niezgodności mogą 
wynikać z błędnej oceny antropologicznej cech uznawanych za typowe dla danej płci. Należy 
bowiem pamiętać, iż trudne warunki środowiskowe, m.in. długotrwałe niedożywienie czy 
znaczne obciążenie pracą fizyczną, osłabiają stopień wyrażenia dymorfizmu płciowego 
uwidocznionego w szkielecie, co może dodatkowo utrudniać określenie płci zmarłych, 
szczególnie wówczas, gdy do dyspozycji badacza pozostaje tylko pewna część szczątków 
kostnych (Piontek 2003). Wydaje się jednak, iż przyczyny wspomnianych niezgodności 
w określaniu płci zmarłych metodami antropologicznymi i archeologicznymi mogą być 
niekiedy wywołane także pewnymi czynnikami kulturowymi, powodującymi odstępstwa od 
przyjętych zwykle schematów wyposażania pochówków kobiet i mężczyzn (kaczanowski, 
Madyda-leGutko, Rodzińska-nowak 2008, 89). Niektóre przedmioty, jak np. przęśliki, 
uznawane za atrybut płci żeńskiej, mogły wchodzić w skład inwentarzy grobów męskich, 
co zdaje się wskazywać, że nadawano im magiczne lub symboliczne znaczenie (por. 
czaRnecka 1990a, 43, 44; Małysa 2007). Ta sama uwaga odnosi się do obecności niektórych 
elementów uzbrojenia, np. grotów broni drzewcowej, w grobach kobiecych (liana 1968, 
381, 382; Małysa 2007). Z kolei znaleziska ostróg, również wiązane z wyposażeniem 
grobów mężczyzn, znajdowane w pochówkach kobiet i dzieci stanowią zapewne oznakę 
statusu społecznego (zaGóRska-teleGa 2000). Badania struktury demograficznej dawnych 
populacji, oparte na rezultatach analizy materiałów sepulkralnych, w istotny sposób utrudnia 
ponadto fakt, iż na każdej nekropoli spotyka się pewien odsetek grobów wyposażonych 
ubogo lub w ogóle pozbawionych wyposażenia, a także zniszczonych, wobec których 
niemożliwe jest wnioskowanie odnoszące się do płci zmarłego w oparciu o cechy inwentarza 
grobowego.
 Kolejny problem w studiach nad rekonstrukcją struktury demograficznej dawnych 
populacji, prowadzonych w oparciu o materiały sepulkralne, oprócz powyższych trudności 
związanych z określeniem płci zmarłych, wiąże się z ograniczonymi możliwościami 
określenia udziału osobników reprezentujących poszczególne klasy wieku w obrębie 
grupy użytkującej dane cmentarzysko. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim możliwości 
oszacowania liczby pochówków dzieci. Na zdecydowanej większości cmentarzysk 
pradziejowych i wczesnośredniowiecznych stwierdza się bowiem, niezgodny z oczekiwaniami, 
niski odsetek grobów dziecięcych, zwykle sięgający rzędu zaledwie kilkunastu lub niewiele 
ponad 20% (dąBRowski 1973; czaRnecka 1990a; 1990B; Madyda-leGutko, Rodzińska-
-nowak, zaGóRska-teleGa 2004; kozak 2004). Ta niska liczebność uchwyconych 
pochówków dziecięcych nie odzwierciedla z pewnością pierwotnej proporcji zgonów dzieci 
do ogólnej liczby zgonów w obrębie danej społeczności. Potwierdzają to wyniki analiz 
antropologicznych i paleodemograficznych, odnoszących się do struktury wymieralności 
populacji pradziejowych, według których groby dziecięce powinny stanowić przeciętnie 
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około 40–50 % wszystkich pochówków, przy czym szczególnie licznie winny być 
reprezentowane groby dzieci zmarłych w okresie okołoporodowym (wolska, nicolaescu-
-PloPsoR 1976, 405; HenneBeRG 1977; PaRkeR PeaRson 1999, 102, 103).
 Wspomniany, niski odsetek grobów dziecięcych wynika zapewne z praktykowanych 
zwyczajów pogrzebowych, nakazujących chowanie zwłok dzieci, zwłaszcza zmarłych 
w okresie okołoporodowym, poza dużymi cmentarzyskami, przypuszczalnie według 
odmiennego rytuału, być może celowo utrudniającego lub wręcz uniemożliwiającego 
późniejszą identyfikację miejsca pochówku (por. BinfoRd 1971, 21, 22; czaRnecka 1990a, 
88; caRR 1995, 184, 192; sMitH 2008, 63). Praktykowanie podobnych zwyczajów w różnych 
częściach Europy, w tym także na ziemiach polskich, w średniowieczu i czasach nowożytnych, 
a nawet jeszcze prawie współcześnie w XX w., udokumentowane jest źródłami pisanymi, 
archeologicznymi i etnograficznymi (kowalczyk 2004; Rodzińska-nowak 2012, 63).
 Brak możliwości pełnej rekonstrukcji stosunków demograficznych w oparciu o źró-
dła sepulkralne wiąże się nie tylko ze wspomnianymi wyżej ograniczeniami interpretacyj-
nymi wyników analiz antropologicznych. Pomijając te ostatnio wspomniane trudności, do-
konanie precyzyjnej rekonstrukcji struktury demograficznej społeczności użytkujących daną 
nekropolę wymagałoby spełnienia kilku bardzo istotnych warunków. Po pierwsze, należa-
łoby przyjąć, że wszyscy członkowie badanej społeczności zostali pochowani na jednym, 
wspólnym cmentarzysku. Nekropola ta musiałaby pozostać nietknięta nawet przez częścio-
we zniszczenia, a wszystkie badane pochówki powinny zawierać wyposażenie, pozwalają-
ce na precyzyjne określenie ich datowania, w obrębie odcinków odpowiadających okreso-
wi życia jednego pokolenia. Wówczas to, dysponując ponadto precyzyjnymi określeniami 
antropologicznym płci i wieku, uzyskalibyśmy pełne podstawy dla rekonstrukcji struktury 
danej populacji i charakteru jej przemian, następujących w okresie użytkowania danego 
cmentarzyska przez kolejne pokolenia. Dotychczas nie dysponujemy jednak żadnym stano-
wiskiem, którego stan zachowania lub wyniki analizy pozyskanych z niego materiałów, prze-
mawiałyby za stwierdzeniem, że spełnia ono wszystkie powyższe warunki. Pozostaje zatem 
interpretować dotychczas pozyskiwane dane dotyczące stosunków demograficznych, rekon-
struowane w oparciu o materiały grobowe, wyłącznie jako szacunkowe, w przypadku których 
często nawet orientacyjny zakres błędu jest bardzo trudny lub wręcz niemożliwy do określe-
nia. Należy więc stwierdzić, iż „populacja pogrzebana” z pewnością nie odzwierciedla w pełni 
„populacji żyjącej” (por. sMitH 2008, 63; czoPek 2010; Rodzińska-nowak 2012, 66). Ponad-
to, trudno jest określić relację między liczbą cmentarzysk użytkowanych w danym odcinku 
chronologicznym na danym obszarze, a ilością nekropoli zarejestrowanych i przebadanych 
przez archeologów, a tym samym pomiędzy liczbą pochówków złożonych do ziemi w po-
szczególnych odcinkach chronologicznych, a liczbą odkrytych i przebadanych grobów (por. 
Godłowski 1985, 132, 133; czoPek 2010, 136). Ze szczególnym charakterem stosowanych 
praktyk funeralnych wiąże się też wspomniany, wyraźnie zaniżony, odsetek pochówków 
dziecięcych na wielu prehistorycznych nekropolach. Należy oczekiwać, że brak jest na nich 
także grobów tych osób, którym z różnych, obecnie niemożliwych do określenia względów, 
nie przysługiwało prawo do pochówku w obrębie cmentarzyska użytkowanego przez daną 
grupę, lub którzy zmarli w okolicznościach uniemożliwiających pochowanie ich zgodnie 
z przyjętymi przez tę grupę normami rytualnymi (por. czaRnecka 1990a; Madyda-leGutko, 
Rodzińska-nowak, zaGóRska-teleGa 2004).
 Nawiązując do powyższych uwag, dotyczących ograniczeń interpretacji źródeł 
sepulkralnych uwzględnianych w badaniach demograficznych, należy m.in. wskazać 
na problem istnienia różnic w intensywności osadnictwa w poszczególnych fazach 
chronologicznych. Różnice te zdają się być czytelne w oparciu o wyniki analizy niektórych 
cmentarzysk z okresu rzymskiego, w tym m.in. z terenu kultury przeworskiej. Zagadnienia 
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te były przedmiotem uwagi Profesora Jerzego Okulicz-Kozaryna (1983a; 1983b, 209–211). 
Nawiązując do jego poglądów, należy zwrócić uwagę, że niektóre fluktuacje w zakresie 
potencjału demograficznego, odczytywane w oparciu o wyniki analizy źródeł sepulkralnych, 
nie odzwierciedlają zapewne, jak można sądzić z dużym prawdopodobieństwem, rzeczywistej 
sytuacji. Przypomnieć bowiem należy, że na niektórych, długotrwale użytkowanych 
cmentarzyskach, których okres funkcjonowania obejmuje kilka następujących po sobie 
faz, stwierdzamy niekiedy symptomy mogące wskazywać na bardzo wyraźne osłabienie 
danej populacji czy wręcz kryzys demograficzny, widoczny w niektórych stadiach 
chronologicznych. Uwaga ta dotyczy między innymi danych odnoszących się do subfaz B2a 
lub C1b. Z kolei w oparciu o materiały pochodzące z niektórych nekropoli, można wnioskować 
o zaistnieniu odwrotnego procesu, tj. wyraźnego wzrostu liczebności danej grupy. Należy 
jednak pamiętać, że na wnioskowanie to rzutują w znacznym stopniu nasze możliwości 
poznania chronologii absolutnej badanych materiałów, przypisania ich do kolejnych 
dziesięcioleci, w których żyły dane pokolenia. Brak lub, jak ma to miejsce najczęściej, 
bardzo niewielka ilość materiałów reprezentatywnych dla danej fazy chronologicznej może 
wynikać z pewnego konserwatyzmu danej grupy, np. żyjącej z dala od centrów, w których 
kształtowały się i z których następnie się rozprzestrzeniały nowe upodobania w zakresie 
stylu. Równie poważne trudności w ocenie owych przemian potencjału demograficznego 
wiążą się z faktem, iż wbrew przyjmowanym często poglądom o skokowo następujących 
zmianach stylistycznym, w oparciu o które wydzielamy poszczególne fazy, w rzeczywistości 
mamy do czynienia w ciągu okresu rzymskiego z tzw. „zazębianiem się” kolejnych, 
wydzielanych przez nas faz. To zjawisko, oczywiście dostrzegane, w niedostatecznym 
zakresie uwzględniane jest w różnych studiach, podejmowanych w oparciu o materiały 
grobowe, nie tylko w aspekcie demograficznym, ale także w innych badaniach, dotyczących 
zmienności cech materiałów funeralnych, takich jak np. struktura inwentarzy grobowych. 
Bardzo istotne trudności w rekonstrukcji sytuacji demograficznej na podstawie materiałów 
sepulkralnych wiążą się z analizą źródeł datowanych na okres późnorzymski i wczesną fazę 
okresu wędrówek ludów (fazy C3–D). Dysponujemy bowiem bardzo nielicznym zestawem 
form, które można określić jako charakterystyczne wyłącznie dla któregoś ze wspomnianych 
odcinków chronologicznych.
 Na słuszność powyższych stwierdzeń wskazują, m.in. wyniki analizy długotrwale 
użytkowanego cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie (Madyda-leGutko, 
Rodzińska-nowak, zaGóRska-teleGa 2011a; 2011B). Dostarczają one bardzo istotnych 
danych dla poruszonych wyżej zagadnień, nie tylko ze względu na charakter wyposażenia, 
pozwalający na określenie datowania wielu pochówków, ale przede wszystkim ze względu 
na czytelną stratygrafię horyzontalną, obserwowaną na wspomnianym cmentarzysku 
(Ryc. 1). Potwierdzenie powyższych uwag stanowi stosunkowo niewielka na tej nekropoli 
liczba zespołów zawierających zabytki uznawane za formy charakterystyczne dla fazy C1b 
(Madyda-leGutko, Rodzińska-nowak, zaGóRska-teleGa 2011a, 22, 23; 2011B). Ten stan 
rzeczy zdaje się wskazywać na osłabienie potencjału demograficznego, przypadającego 
na okres rozpowszechnienia stylu subfazy C1b, pomijając dyskusje na temat datowania 
początków tej fazy (por. Godłowski 1988; 1992, 83), obejmującej około pół wieku,  
tj. okres życia zapewne dwóch pokoleń. Analiza planigraficzna pozwala jednak sądzić, że 
jest to jedynie pozorne osłabienie wspomnianego potencjału demograficznego. Wskazują 
na to stosunkowo liczne pochówki, pozbawione elementów bliżej datujących, w przypadku 
których za datowaniem na tę fazę przemawia jednak stratygrafia horyzontalna. Kolejnym 
argumentem przemawiającym za brakiem istnienia owej „luki” jest obecność wśród 
wspomnianych grobów pochówków zawierających znaleziska terra sigillata, w oparciu 
o które można odnieść te groby do pierwszej połowy III stulecia, a więc datować na czasy 
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rozprzestrzenienia się w kulturze przeworskiej stylu charakterystycznego dla fazy C1b  
(Ryc. 2). Zjawisko osłabienia potencjału demograficznego w tym czasie zdają się potwierdzać 
także inne stanowiska kultury przeworskiej, na których zespoły zawierające wyznaczniki 
fazy C1b również reprezentowane są nielicznie. Za poglądem, że w rzeczywistości nie 
doszło wówczas do pewnego regresu demograficznego, przemawiają dwie obserwacje. 
Najnowsze badania nad datowaniem terra sigillata ze znalezisk grobowych z obszaru 
kultury przeworskiej wskazują na tzw. „zazębianie” się faz C1a i C1b, tj. współczesność 
zespołów zawierających zabytki charakterystyczne dla obu wspomnianych horyzontów 
stylistycznych. Ponadto, aktualny stan wiedzy dotyczącej struktury chronologicznej 
napływu terra sigillata na ziemie objęte osadnictwem kultury przeworskiej wskazuje na 
liczniejszą, niż dotychczas sądzono, obecność zespołów niedatowanych na podstawie 
innych cech, a zdeponowanych w pierwszej połowie III w., zawierających wyroby 
warsztatów grupy IIIa z Rheinzabern oraz z pracowni Heleniusa i Dicanusa z Pfaffenhofen 
(PRzycHodni 2010, 91, ryc. 8). Brak datowanych importów napływających w schyłkowym 
okresie istnienia kultury przeworskiej, jak też zazwyczaj trudna lub wręcz niemożliwa 
rekonstrukcja struktury chronologicznej grobów z faz C3–D, uniemożliwia w praktyce 
podejmowanie studiów na temat zmian, jaki zachodziły w całym tym okresie, tj. w ciągu 
blisko stu pięćdziesięciu lat. Podjęcie takich analiz, odnoszących się do tych czasów, 
dodatkowo utrudniają zachodzące wówczas zmiany w zakresie obrzędowości funeralnej, 
powodujące m.in. trudności w wydzieleniu poszczególnych pochówków (por. Madyda-
-leGutko, Rodzińska-nowak, zaGóRska-teleGa 2007).
 W odniesieniu do wyników analizy planigraficznej nekropoli opatowskiej należy 
dodać, że możliwe było wskazanie w jej obrębie skupisk grobów, koncentrujących się 
wokół poszczególnych ustryn, tj. miejsc wielokrotnej kremacji, niewątpliwie związanych 
z okresem ich funkcjonowania. Sugestię taką potwierdza fakt odkrywania, niekiedy w kilku 
nawet grobach zlokalizowanych w niewielkiej odległości od siebie, fragmentów tego 
samego naczynia terra sigillata lub naczynia szklanego. Obserwacje te umożliwiają także 
wgląd w pewne zwyczaje, związane z segregacją elementów wyposażenia po zakończeniu 
procesu kremacji (Madyda-leGutko, Rodzińska-nowak, zaGóRska-teleGa 2007; 2011a; 
2011b).
 Według części autorów rezultaty analizy materiałów sepulkralnych pozwalają 
niekiedy wnioskować nie tylko o domniemanych kryzysach, ale i o okresach wzrostu 
potencjału demograficznego ludności środkowoeuropejskiego Barbaricum. Przykładowo, 
w oparciu o sytuację zaobserwowaną w Wielkopolsce sugerowano, że pewien wzrost 
demograficzny mógł tam nastąpić u schyłku młodszego okresu przedrzymskiego, na co 
miałoby wskazywać założenie wówczas wielu nowych nekropoli kultury przeworskiej. 
Natomiast kolejny skok miałby mieć miejsce w początkach młodszego okresu rzymskiego, 
między połową II w. a połową III w., kiedy to liczba ludności na terenie całej środkowej 
Europy, zdaniem niektórych badaczy, miała osiągnąć punkt kulminacyjny (Okulicz 
1983a, 110; kuRnatowski 1992, 77–79, 94; dąBRowska 2007, 252). Można jednak sądzić, 
iż to ostatnie stwierdzenie wynika w pewnym stopniu z faktu, iż na przełomie wczesnego 
i młodszego okresu rzymskiego, tj. w fazach B2 i C1a, na większości wspomnianego 
obszaru praktykowano zwyczaj szczególnie starannego wyposażania pochówków, co 
częściej umożliwia ich dokładne datowanie, niż w przypadku pochówków z innych 
odcinków chronologicznych (Godłowski 1981, 109, 116; Madyda-leGutko, Rodzińska-
-nowak, zaGóRska-teleGa 2003, 264). Zwracano ponadto uwagę, iż wśród grobów 
z przełomu wczesnego i młodszego okresu rzymskiego, częściej niż w poprzednich 
odcinkach chronologicznych, rejestruje się pochówki wykazujące pewne cechy obce 
w stosunku do zwyczajów miejscowych, zarówno w zakresie rytuału pogrzebowego, jak 
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i reguł wyposażenia. Uwaga ta odnosi się szczególnie do grobów kobiecych, co może 
dowodzić korzystnego ze względów demograficznych poszerzenia się w tym czasie kręgu 
krzyżowania społeczeństw „barbarzyńskiej” Europy (Okulicz 1983a, 110; por. czoPek 
2010; Rodzińska-nowak 2012, 69–71).
 Powyższe uwagi potwierdzają uprzednio przytoczone stwierdzenie, iż dane 
demograficzne uzyskane na podstawie cmentarzysk można uznać jedynie za przybliżone, 
obarczone niewątpliwie bardzo dużym błędem. Odtworzenie struktury demograficznej 
populacji danej kultury, jak i gęstości zaludnienia zajmowanego przez nią terytorium, nie 
jest możliwe, ponieważ brak jest danych pozwalających na określenie, jak duża część 
użytkowanych niegdyś cmentarzysk stanowi podstawę obecnie podejmowanych studiów 
demograficznych. Badania nad gęstością zaludnienia oparte na stanowiskach osadowych 
i na pozostałych śladach osadnictwa są utrudnione w jeszcze większym stopniu. Wiąże się 
to przede wszystkim, w wielu przypadkach, z brakiem możliwości datowania tych grup 
źródeł w obrębie okresów obejmujących życie jednego pokolenia, a nawet przypisywania 
ich do poszczególnych faz chronologicznych (por. wielowieJski 1981, 422; siciński 2011; 
por. Rodzińska-nowak 2012, 67). W odniesieniu do niektórych obszarów dane te uzupełniają 
i weryfikują w pewnym stopniu wyniki analiz palinologicznych. Ukazują one zachodzące 
w czasie zmiany dynamiki procesów osadniczych, czego przykładem jest diagram pyłkowy 
pochodzący z niewielkiego torfowiska w Walenczowie, na terenie dorzecza Liswarty, 
dokumentujący kolejne fazy osadnictwa ludności kultury łużyckiej, a następnie przeworskiej 
na wspomnianym terenie (por. Ralska-Jasiewiczowa 1977, ryc. 4; Godłowski 1980, 146–
–148; 1983, 295; faJeR 2009, 105).
 Profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn, w swoich rozważaniach o strukturze demograficz-
nej, wskazał na istnienie podstawowych wspólnot, określanych jako „osadniczo-gospodar-
cze”, zamieszkujących jedną lub kilka blisko położonych osad, gospodarujących wspólnie na 
określonym terenie oraz użytkujących jedno cmentarzysko (J. Okulicz 1983a, 108). Odkry-
cie w dorzeczu Liswarty, dwóch wielkich, współcześnie użytkowanych nekropoli: w Opato-
wie (Madyda-leGutko, Rodzińska-nowak, zaGóRska-teleGa 2011B) i w Mokrej (BiBoRski 
2010), oddalonych w linii prostej zaledwie o 8 km i nieoddzielonych od siebie żadną natu-
ralną barierą terenową, wskazuje na istnienie bardziej skomplikowanych układów w zakresie 
podziału terytorium przez poszczególne części populacji, tworzące owe wspólnoty osadni-
czo-gospodarcze. Bliskie sąsiedztwo obydwu nekropoli mogłoby wskazywać na ich użytko-
wanie przez ludność jednej takiej wspólnoty. Jednakże wyraźnie widoczne różnice w zakresie 
praktykowanej przez obydwie te grupy obrzędowości pogrzebowej, przejawiające się m.in. 
w odmiennej frekwencji grobów popielnicowych i jamowych, w doborze zróżnicowanych 
kategorii naczyń ceramicznych pełniących funkcję popielnicy, czy w różnej częstotliwości 
wyposażania mężczyzn w broń (zaGóRska-teleGa 2013), pozwalają wysuwać przypuszcze-
nie, że na nekropolach tych chowano przedstawicieli dwóch różnych wspólnot, hołdujących 
odmiennym tradycjom. Być może, zgodnie z przypuszczeniami Jerzego Okulicza-Kozaryna, 
może tu chodzić o dwie inne tradycje rodowe. Przykład bliskiej lokalizacji dwóch, współcze-
snych sobie cmentarzysk nakazuje daleko idącą ostrożność przy próbach interpretacji innych 
nekropoli jako jedynego miejsca chowania zmarłych należących do danej wspólnoty osad-
niczo-gospodarczej, a tym samym jako podstawowego źródła do podejmowania prób rekon-
strukcji jej struktury demograficznej.
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Abstract: Comments about the relevance of analysis of the cremation cemeteries from the 
Roman Period to palaeodemographical studies

The contribution refers to the Professor Jerzy Okulicz-Kozaryn’s publications, devoted to the 
paleodemographic and paleosociological issues. Graveyards constitute the basic source for 
the study of the demography of peoples of the European Barbaricum. However, despite the 
continuous development of anthropological and archaeological research, including studies on 
chronology, demographic figures reconstructed on the basis of burial data should be treated 
only as an estimation. A variety of difficulties in interpreting results of the analysis of sepulchral 
data are exemplified by studies on the Przeworsk culture cemeteries in Opatów and Mokra, 
Silesian voivodeship. They indicate that possibility to reconstruct the demographic structure 
of the population which used a given necropolis is significantly dependent on the practiced 
burial customs. The article raises the question of the existence of the alleged differences in the 
demographic potential in different periods, which could be mirrored by a lower frequency of 
the sources, dated to some chronological stages (Subphases B2a and C1b). In fact, we are dealing 
rather with apparent weakening of the demographic potential, resulting in a different tempo of 
perception and acceptance of new stylistic trends.

Tłum. Piotr Godlewski
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Ryc. 1. Opatów, stan. 1, woj. śląskie. Plan cmentarzyska ludności kultury przeworskiej.
1 – strefa odpowiadająca najstarszej fazie użytkowania nekropoli; 2 – strefy odpowiadające najpóźniejszej 
fazie użytkowania nekropoli
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Ryc. 2. Opatów, stan. 1, woj. śląskie. Plan cmentarzyska ludności kultury przeworskiej z zaznaczonymi grobami 
zawierającymi znaleziska terra sigillata, datowanymi na fazę C1b


