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Andrzej Matoga

ARCHIWUM W ZIźMI UKRYTź
(Wprowadzenie do czwartego tomu serii wydawniczej Natura

i Kultura w Krajobrazie Jury)

Natura i Kultura w Krajobrazie jury _ czyc mocna było znaleać bardziej odpowiedni>
nazwC dla ukazuj>cej siC właWnie serii wydawniczejś nazwC, która tak lapidarnie, ale
zarazem w sposób jednoznaczny i wyczerpuj>cy ujmowałaby istotC zagadnieM omawianych
w poszczególnych tomach serii. Słowa te przywodz> na myWl swoisty pejzac, w którym
natura i wszystko to, co stworzył w ci>gu swych dziejów człowiek, ł>cz> siC i przenikaj>
wzajemnie, uzupełniaj> i wzbogacaj>, daj>c niepowtarzalne formy i kompozycje. Ta
jednoWć właWnie stanowi o piCknie krajobrazu jury, o jego szczególnym wyrazie i swoistym
kolorycie. Łatwo jest takce dostrzec tu to zespolenie dzieł natury z dziełami sztuki
i architektury, wystCpuj>cymi pojedynczo lub w całych zespołach wsi i miasteczek.
PrzeciCtny obserwator dostrzega jednak przede wszystkim przyrodC i to, co stworzył
człowiek, nawet przed wiekami, ale co przetrwało do naszych czasów w postaci widocznej
dla oka. A przeciec człowiek cył tu i działał nie od wieków, lecz od tysi>cleci, zawsze
w ci>gu tego niewyobracalnie długiego czasu rozwijaj>c siC w Wcisłym zwi>zku z natur> i jej
prawami. Pozostawione przez niego Wlady kryje dziW ziemia.

W pierwszym i zarazem najdłucej trwaj>cym etapie ludzkich dziejów (starsza i Wrod-
kowa epoka kamienia) ów zwi>zek sprowadzał siC do bezpoWredniej zalecnoWci człowieka od
sił przyrody. Źeterminowały one niemal wszelkie przejawy aktywnoWci ludzkiej, co
powodowało koniecznoWć ci>głego przystosowywania siC do zmieniaj>cego siC otoczenia.
Źopiero w miarC rozwoju cywilizacji nastCpowało stopniowe ograniczanie zalecnoWci
człowieka od praw natury. Pocz>tki owego procesu przypadaj> na młodsz> epokC kamienia,
zbiegaj>c siC z rozwojem rolnictwa i rozpowszechnieniem osiadłego trybu cycia. Od tego tec
czasu mamy do czynienia nie tylko z oddziaływaniem natury na poczynania ludzkie,
zachodzi takce proces odwrotny. Oto bowiem człowiek poprzez swoj> działalnoWć zaczyna
przekształcać Wrodowisko, w którym przebywa. Zaczyna siC wiCc ono zmieniać juc nie tylko
w sposób naturalny, ale takce w wyniku stale rosn>cych potrzeb cywilizacyjnych człowieka.
A kacda ludzka ingerencja w Wwiat przyrody zawsze była w jakiW sposób ukierunkowana
przez działalnoWć poprzedników i determinowała jednoczeWnie poczynania nastCpnych
pokoleM. W rytmie narastania efektów owych zalecnoWci postCpowały przemiany Wrodowiska
naturalnego. I tak właWnie powstawał i modyfikował siC krajobraz dzisiejszy, którego treWć
stanowi> zarówno dzieła natury, jak i człowieka. Ale nie da siC tego procesu wszechstronnie
poznać i zrozumieć bez siCgniCcia W odległ>, pradziejow> przeszłoWć. Tylko t> drog>
mocemy bowiem wyjaWnić przyczyny wielu dostrzeganych dziW zjawisk _ tak pozytywnych,
jak i negatywnych _ bCd>cych skutkiem działalnoWci minionych pokoleM. A zatem bez
uwzglCdnienia całoWci dziejów człowieka dzisiejszy obraz otaczaj>cego nas Wwiata bCdzie
zawsze ubocszy i niepełny, a czasem wrCcz niezrozumiały.



Archeologia _ cele, aródła i metody

ZnajomoWć dawnych dziejów społecznoWci ludzkich zawdziCczamy archeologii _ dys-
cyplinie historycznej zajmuj>cej siC odkrywaniem, opisywaniem oraz interpretacj> wszel-
kiego typu Wladów przeszłoWci, które okreWlamy mianem zabytków archeologicznych.
W stosunku do okresów najdawniejszych, gdy nie znano w ogóle pisma lub posługiwano siC
nim w ograniczonym zakresie, zabytki te staj> siC jedynym aródłem wiedzy o tamtych
czasach, dostarczaj>c najwiCcej informacji na temat kultury materialnej. Trzeba jednak
stale pamiCtać, ce do naszych czasów miały szansC dotrwać głównie przedmioty wykonane
z trwałych surowców, takich jak kamieM, glina czy metal. Tylko w wyj>tkowo sprzyjaj>cych
warunkach mogły natomiast zachować siC budowle czy tec przedmioty codziennego ucytku
wykonane z surowców organicznychŚ skóry, drewna, włókien roWlinnych itp. Zubaca to
znacznie nasze mocliwoWci poznawcze, gdyc takie właWnie przedmioty musiały przeciec
zdecydowanie dominować w dawnej kulturze materialnejś jej odtwarzany obraz jest przez
to odpowiednio ubocszy i _ rzec by mocna _ pozbawiony kolorytu kultury „cywej”,
dostCpnej etnografom, etnologom czy socjologom. Niemniej aródła, którymi dysponujemy,
pozwalaj> na daleko id>ce rekonstrukcje form dawnego budownictwa, zajCć codziennych,
gospodarki, struktury zasiedlenia i sposobów eksploatacji ekonomicznej Wrodowiska przyro-
dniczego. Zródła archeologiczne dostarczaj> równiec niemało danych umocliwiaj>cych
odtworzenie pewnych elementów kultury duchowej (zwłaszcza wierzeM religijnych i ob-
rz>dku pogrzebowego), stosunków społecznych (w zakresie np. form własnoWci i podziałów
społecznych _ maj>tkowych, zawodowych itp.), a nawet wydarzeM o charakterze
politycznym.
jak juc wspomniano, przedmiotem dociekaM archeologicznych s> wszelkiego typu Wlady

dawnej przeszłoWci. Mog> wiCc być nimi rozmaite narzCdzia, sprzCty domowe, naczynia,
broM, a takce ozdoby, czCWci stroju, przedmioty kultu itp., wykonane z wielu rócnych
surowcówŚ kamienia, metalu (miedzi, br>zu, celaza, srebra, złota), gliny, koWci i rogu,
drewna, skóry, włókien roWlinnych i zwierzCcych itp. Przedmioty te (tzw. ruchomy materiał
zabytkowy, inwentarz) odkrywane s> pojedynczo lub w zespołach w miejscach dawnego
pobytu ludzi. Miejsca te okreWlamy mianem stanowisk archeologicznych, a pod nazw> t>
kryje siC wiele rodzajów tzw. nieruchomych obiektów zabytkowych. WWród wacniejszych
wymienić nalecy jaskinie, schroniska skalne, obozowiska (miejsca krótkotrwałego pobytu),
osady otwarte (dłucej zamieszkałe osiedla w typie obecnych skupisk wiejskich) lub
chronione umocnieniami w postaci np. wałów drewniano-ziemnych i fos (osady obronne,
grodziska), a takce zamki i koWcioły wraz z nawarstwieniami kulturowymi powstałymi przy
ich wznoszeniu, przebudowach i ucytkowaniu. Źalej wymienić trzeba rócnego typu tzw.
pracownie (w których wytwarzano np. narzCdzia kamienne), miejsca wydobycia surowców
(np. kopalnie krzemienia), miejsca, gdzie ukryte zostały przedmioty przedstawiaj>ce duc>
wartoWć dla ich właWciciela (tzw. skarby, zawieraj>ce zwykle monety lub inne przedmioty
wykonane z cennego metalu), a wreszcie groby szkieletowe i ciałopalne, wystCpuj>ce
pojedynczo lub tworz>ce cmentarzyska.

Tylko niektóre z wymienionych kategorii stanowisk archeologicznych s> dziW widoczne
dla oka (jaskinie, grodziska, kurhany). Przewacnie jednak nie zaznaczaj> siC one niczym na
powierzchni ziemi, choć nierzadko znajduj> siC tuc pod poziomem gruntu. Zdarza siC wiCc,
ce obiekty te s> odkrywane przypadkowo podczas orki lub robót ziemnych. WiCkszoWć
stanowisk archeologicznych znamy jednak dziCki systematycznym badaniom poszukiwaw-
czym (powierzchniowym), prowadzonym szczególnie intensywnie od ńř8Ń r. w ramach
ogólnopolskiej akcji pod nazw> Archeologicznego ZdjCcia Polski (AZP). W toku tych
badaM podczas szczegółowej penetracji terenu archeolodzy rejestruj> na powierzchni
miejsca (stanowiska), na których wystCpuje materiał zabytkowy wydobyty przez orkC
z nieco głCbiej zalegaj>cych obiektów archeologicznych. Kacdy zbiór odkrytych w ten
sposób zabytków moce wskazywać na obecnoWć np. pradziejowej osady, obozowiska czy



cmentarza. Czasem udaje siC stwierdzić to z całkowit> pewnoWci>. żdy jednak znajdujemy
tylko pojedynczy fragment ceramiki lub gdy zabytki wystCpuj> w znacznym rozproszeniu,
wówczas nie potrafimy okreWlić funkcji takiego stanowiska. Nazywamy je wtedy roboczo
Wladem osadnictwa albo znaleziskiem pojedynczym, luanym.

Szczegółowych informacji o odkrytych na powierzchni terenu stanowiskach mog>
dostarczyć jedynie badania wykopaliskowe. W trakcie ich prowadzenia dokonywane s>
cmudne i drobiazgowe obserwacje, pozwalaj>ce zinterpretować układy, w jakich wystCpuje
ruchomy materiał zabytkowy oraz towarzysz>ce mu Wlady w ziemi w postaci np. innego jej
zabarwienia czy struktury. Odkrywane pozostałoWci obiektów nieruchomych czasem
przecinaj> siC wzajemnie lub nakładaj> na siebie, tworz>c skomplikowane i rócnoczasowe
układy, powstałe w wyniku wielokrotnego nieraz pobytu ludzi na danym miejscu. Zdarza
siC równiec, ic te nakładaj>ce siC na siebie obiekty i poziomy zwi>zane z kolejnymi etapami
zasiedlenia tworz> _ wraz z ruchomym materiałem zabytkowym oraz sedymentami
przyrodniczymi _ warstwy okreWlane w archeologii mianem kulturowych.

Badaj>c te skomplikowane układy tworzone przez wzajemnie przecinaj>ce siC i na-
kładaj>ce na siebie obiekty czy warstwy kulturowe, reprezentuj>ce rócne etapy dawnych
dziejów, mocemy ustalić jednoczeWnie ich wzajemne nastCpstwo w czasie, czyli tzw.
chronologiC wzglCdn>. Oparta jest ona na prostym załoceniu, ic obiekty czy warstwy
zalegaj>ce nicej s> starsze, a te ponad nimi _ młodsze. ŹziCki zastosowaniu tej metody,
zwanej stratygraficzn>, mocna było tak dalece rozbudować i uWciWlić system trzech epok
_ kamienia, br>zu i celaza (por. tabele chronologiczne zamieszczone w niniejszym tomie),
wprowadzony jeszcze w ń836 r. przez duMskiego badacza Ch. Thomsena w oparciu
o podział zabytków według surowca, z którego zostały wytworzone. Obok tego kryterium
znane s> równiec inne metody klasyfikacji materiałów archeologicznych _ oparte choćby
o technologiC ich wykonania, kształt, funkcjC _ które odgrywaj> istotn> rolC w ustaleniu
chronologii wzglCdnej zabytków.

Ustalenie chronologii absolutnej (bezwzglCdnej), czyli wyznaczenie konkretnych dat
wymaga natomiast zastosowania innych metod. Przy datowaniu zabytków młodszych,
licz>cych nie wiCcej nic kilka tysiCcy lat, pomocna staje siC znajomoWć historii ludów, które
_ jak choćby źgipcjanie, żrecy czy Rzymianie _ o wiele wczeWniej, nic to nast>piło u nas,
zapisywały swe dzieje, posługuj>c siC własn> rachub> czasu. Cywilizacje te z dawien dawna
kontaktowały siC z mieszkaMcami terenów s>siednich, w tym takce i naszych ziem (wyprawy
wojenne, kupieckie), czego niezaprzeczalnymi dowodami s> przedmioty, tzw. importy
(monety, luksusowe naczynia itp.), odkrywane na ziemiach Polski, a pochodz>ce nieraz
z bardzo odległych krajów Wródziemnomorskich czy z Bliskiego Wschodu. Znaj>c czas
ucywania tych przedmiotów na macierzystym terenie, mocemy nieraz z duc> dokładnoWci>
datować okres ich wystCpowania u nas. Wiemy tec, ce zabytki „miejscowego” pochodzenia,
które im towarzysz>, zwłaszcza w tzw. zespołach zwartych (np. grobach), musz> równiec
pochodzić z tego samego czasu.

Nieocenione usługi w okreWlaniu chronologii absolutnej zabytków, pochodz>cych
zwłaszcza z najdawniejszych okresów dziejów człowieka, oddaj> metody zapocyczone
z nauk przyrodniczych. I tak np. przyblicony wiek znaleziska mocemy podać nawi>zuj>c
do cyklu przemian klimatycznych, okreWlonych czasowo przez geologów, paleozoologów
i paleobotaników. W ustaleniu natomiast konkretnych dat niezmiernie przydatna jest
metoda radiowCgla, zwana popularnie metod> żń4, słuc>ca do okreWlenia wieku materia-
łów organicznych (drewna, koWci, rogu). Polega ona na pomiarze czasu rozpadu radioak-
tywnego izotopu wCgla MC, który wchłaniany z atmosfery przez organizmy cywe, rozpada
SiC po ich Wmierci. Wiemy przy tym, ce jego zawartoWć w cywych organizmach jest
wielkoWci> stał>, a okres połowicznego rozkładu (przemiany w zwykły wCgiel) wynosi ok.
55ŃŃ lat. Otrzymany przy ucyciu specjalnej aparatury laboratoryjnej wynik trzeba jeszcze
poddać tzw. kalibracji, czyli przeliczyć daty oznaczone metod> radiowCgla na daty
kalendarzowe, co odbywa siC przy zastosowaniu metody dendrochronologicznej, polegaj>cej



na datowaniu izotopowym słojów przyrostu drzew, szczególnie długowiecznych. Kalibracja
jest zabiegiem niezbCdnym, gdyc na skutek rozmaitych anomalii w koncentracji w atmo-
sferze izotopu wCgla “C rócnice pomiCdzy konwencjonalnymi datami radiowCglowymi
a datami kalendarzowymi dochodz> nawet do kilkuset lat (por. ryc. 6).

ŹziCki zastosowaniu opisanych metod i posiłkuj>c siC wynikami badaM wielu innych
dyscyplin naukowych mocemy zabytki archeologiczne datować oraz wszechstronnie
analizować i klasyfikować. Źzielimy je wiCc na grupy, typy czy odmiany podobne pod
wzglCdem formy, funkcji, zastosowanego surowca, techniki wykonania, sposobu zdobienia
i wielu innych cech. Umocliwia to klasyfikacjC zarówno samych przedmiotów, jak i całych
zespołów materialnych pozostałoWci cycia minionych pokoleM ludzi. Tworzone w ten sposób
sekwencje rozmaitych podobnych zespołów zabytków pochodz>cych z okreWlonego teryto-
rium i okreWlonego odcinka czasu nazywamy kulturami acheologicznymi. Źziel> siC one
czCsto na wCcsze jednostki terytorialne _ grupy. Czasem z kolei ł>czymy je, ze wzglCdu na
bardziej ogólne cechy podobieMstwa, w jednostki wycszego rzCdu _ cykle, kompleksy,
krCgi.

Nazwy tych wszystkich jednostek taksonomicznych s> na ogół umowne. Zwykle wiCc
pochodz> od nazwy obszaru lub miejscowoWci, gdzie odkryto najbardziej typowe zespoły
danego krCgu, kultury czy grupy (np. kultura jerzmanowicka), b>da odnosz> siC do
charakterystycznych (przewodnich) zabytków tej jednostki (np. kultura pucharów lej-
kowatych).

Wydzielaj>c kultury archeologiczne, opisuj>c je, charakteryzuj>c ich rozwój i przemia-
ny w czasie i przestrzeni, kreWlimy zarazem dzieje przewacnie juc nie istniej>cych
i w wiCkszoWci anonimowych ludów. I choć rzadko kiedy udaje siC powi>zać dan> kulturC
z konkretn> jednostk> etniczn> (jCzykow>) czy polityczn>, to jednak stale zajmujemy siC
w swych dociekaniach odtwarzaniem procesu historycznego. Zatem rócnica pomiCdzy
archeologi> (prahistori>) a histori> polega wył>cznie na odmiennoWci aródeł i metod
badawczych, cel bowiemŚ rekonstrukcja ludzkich dziejów, pozostaje W obu przypadkach ten
S8.ńTń.

Ochrona Wwiadków przeszłoWci

O ile dla epok historycznych aródłem wiedzy s> przede wszystkim dokumenty pisane, to
odtwarzanie cycia ludzi z epok prahistorycznych jest mocliwe wył>cznie dziCki pozo-
stawionym przez nich Wladom _ materialnym Wwiadkom przeszłoWci. Zrozumienie specyfiki
tych aródeł jest kluczem do właWciwego pojmowania zarówno roli i znaczenia zabytków
archeologicznych, jak i uwarunkowaM wi>c>cych siC z ich ochron>.

Przedmioty i obiekty zabytkowe pochodz>ce z czasów historycznych s> cenione przede
wszystkim ze wzglCdu na sw> wyj>tkowoWć, piCkno, stan zachowaniaś s> przykładami
efektów działalnoWci człowieka, swoist> ilustracj> czasów znanych, przewacnie dobrze, ze
aródeł pisanych. Zgoła odmiennie trzeba natomiast postrzegać zabytki archeologiczne. Na
pewno nie s> one jedynie pradawnych czasów „pami>tkami”, które otaczali opiek> tzw.
miłoWnicy starocytnoWci. Ich zasadnicze znaczenie i wartoWć wi>c> siC z informacj>. Zatem
dbaj>c o nie, chronimy wszelkiego rodzaju informacje słuc>ce do rekonstrukcji dziejów
człowieka z epok, gdy nie znano jeszcze pisma, lub z czasów, o których aródła pisane podaj>
na tyle sk>pe i wyrywkowe dane, ce dopiero ł>czenie ich z wynikami badaM archeologicz-
nych pozwala na dokładniejsz> rekonstrukcjC dziejów. Tak wiCc zabytki archeologiczne,
pełni>c przede wszystkim funkcjC noWników informacji, stanowi> swoiste archiwum _ bank
danych o czasach, których nie sposób jest poznać inaczej nic poprzez badania stanowi>ce
domenC wył>cznie archeologii i prahistorii.

Rócnica pomiCdzy naszym archiwum a innymi składnicami starych dokumentów
polega przede wszystkim na tym, ce znajduje siC ono W ziemi, naracone stale na zniszczenie



przy rócnego rodzaju pracach ziemnych. O zasobach tych wiemy ci>gle zbyt mało, aby mieć
pewnoWć, czy nie tracimy właWnie aródeł niepowtarzalnych, których brak moce pozbawić nas
_i to na zawsze _ mocliwoWci rekonstrukcji jakiegoW wycinka pradziejów. I trzeba przy tym
pamiCtać, ic strat> dla nauki i nas wszystkich jest w tym samym stopniu zniszczenie bogato
wyposaconego grobu z epoki br>zu, co nieefektownej z pozoru jamy osadowej, której jedyn>
zawartoWci> jest garWć drobnych skorup glinianych. Archeolog zwraca bowiem uwagC przede
wszystkim na wartoWć poznawcz> informacji, jakie przynosz> odkrycia.

Obiektom archeologicznym zagracaj> nie tylko roboty ziemne prowadzone na wiCksz>
skalC. Powacne zniszczenia przynosz> równiec rozmaite drobne inwestycje zwi>zane
z rozbudow> i modernizacj> wsi i miast oraz ich infrastruktury. Równie dotkliwe straty
powstaj> na skutek niektórych zabiegów agrotechnicznych (głCboka orka, melioracje),
a takce procesów erozji gleby, zachodz>cych w sposób naturalny lub wspomaganych przez
działalnoWć człowieka. W ich wyniku ulegaj> zniszczeniu lub powacnym zniekształceniom
_pierwotne układy nawarstwieM kulturowych, stanowi>ce o rzeczywistej wartoWci poszczegól-
nych stanowisk archeologicznych.

Wyobraamy sobie pradziejow> osadC opuszczon> przez swych mieszkaMców, którzy
zabieraj>c co cenniejszy dobytek wywCdrowali w poszukiwaniu cyaniejszych terenów do
uprawy. Mogli tec pozostawić niemal wszystko, uciekaj>c w popłochu przed pocarem lub
grup> najeadaców. W kacdym razie opuszczone osiedle popadło w ruinC. Źrewniane
konstrukcje domostw spróchniały i rozleciały siC, resztki rozniósł wiatr i deszcze. Teren
z wolna zarastał dzik> roWlinnoWci>ś stopniowo zacierały siC kontury dawnych zabudowaM
wtapiaj>c siC w naturalny krajobraz. Nienaruszone pozostały tylko obiekty zagłCbione
w ziemiC, a wiCc jamy-piwniczki, obiekty gospodarcze, doły po słupach stanowi>cych
konstrukcjC domostw, no i rzecz jasna pozostawiony (lub zagubiony) sprzCt domowy,
narzCdzia, potłuczone naczynia itp. Na takie miejsce mogła przybyć po pewnym czasie
kolejna grupa osadników i wznieWć tu nowe osiedle, które równiec kiedyW zostało opuszczone
i popadło w ruinC. Historia taka mogła siC zreszt> wielokrotnie powtarzać, pozostawiaj>c
nie lada łamigłówkC dla archeologa próbuj>cego odczytać te dzieje w trakcie wykopalisk.
jeWli jednak powstałe tu niegdyW nawarstwienia i skomplikowane układy utworzone przez
pozostałoWci zabudowy kolejno wznoszonych osiedli zostan> zaburzone czy to przez głCbok>
orkC, czy przez współczesne budownictwo, to wartoWć poznawcza (informacyjna) takiego
obiektu zmaleje odpowiednio do skali zniszczeM. Zdarza siC wiCc, ce choć w trakcie badaM
stanowiska odkrywamy materiał ruchomy, to znajduje siC on na tzw. wtórnym złocu, czyli
poza obrCbem konkretnych obiektów lub warstw kulturowych zrujnowanych przez erozjC,
głCbok> orkC czy roboty ziemne. WartoWć informacyjna takiego luanego zbioru zabytków,
niejako wyrwanego z kontekstu kulturowego, jest minimalna. źwentualne zaW próby
rekonstrukcji obrazu dawnego osadnictwa mog> być w takim wypadku niepełne i znie-
kształcone, a nawet zgoła fałszywe.

Warto przy tym zwrócić uwagC na jeszcze jedn> okolicznoWć. Otóc obiekty archeologicz-
ne, z reguły nie zaznaczaj>ce siC na powierzchni ziemi, niszczej> niejednokrotnie w sposób
niewidoczny dla oka. Aby ustalić w sposób wymierny stopieM uszkodzenia danego obiektu
oraz natCcenie procesów powoduj>cych jego stał> degradacjC, potrzeba cmudnych badaM
i analiz. Ale ich wyniki, nieraz alarmuj>ce, s> zrozumiałe jedynie dla w>skiego grona
archeologów, rzadko zaW przekonuj> innych. O ile bowiem zabytki z epok póaniejszych,
a wiCc dzieła sztuki, obiekty architektury, ruralistyki, s> równiec naracone na niszcz>cy
Wpływ czynników przyrodniczych i cywilizacyjnych, to jednak zacieki wilgoci na rCkopisie,
spaczone deski starego malowidła czy zapadaj>cy siC dach zabytkowego dworku mocna
zobaczyć gołym okiem, ocenić stan szkód i wykazać celowoWć podjCcia rozmaitych działaM
zwi>zanych z ich zabezpieczeniem, konserwacj> i rekonstrukcja. Łatwo dostrzegalne bCd>
tec efekty wszystkich tych zabiegów.

W zupełnie innej sytuacji znajduj> siC ukryte pod ziemi> obiekty archeologiczne. Ziemia
bowiem przewacnie skrzCtnie skrywa stan ich degradacji. W czasie wykopalisk okazuje siC



czCsto, ic pradziejowe jamy czy groby siCgaj>ce pierwotnie do głCbokoWci jednego, dwóch,
a nawet kilku metrów, dziW widoczne s> w postaci tylko kilku- czy kilkunastocentymetrowej
warstwy przydennej.
jak wiCc mocna chronić nasze wspólne, ukryte w ziemi archiwum? Sposobów jest wiele,

zwłaszcza W zakresie działaM prawno-administracyjnych czy tzw. profilaktyki konserwators-
kiej. Wszelako do najbardziej skutecznych i przynosz>cych najlepsze efekty naleceć bCd>
zawsze metody i działania terenowe. Bez odpowiednio prowadzonych badaM powierzch-
niowych i weryfikacyjnych nie dowiemy siC, gdzie znajduj> siC stanowiska archeologiczne,
jaka jest ich liczba, wielkoWć, funkcja, chronologia itp. Nie zdołamy takce nalecycie
rozpoznać zagroceM i tempa postCpuj>cej degradacji, by móc w odpowiednim momencie im
przeciwdziałać, podejmuj>c badania wykopaliskowe, które s> jedynym naprawdC skutecz-
nym Wrodkiem ratowania niszczonych lub zagroconych obiektów archeologicznych. Bez
intensyfikacji tych prac, szczególnie na stanowiskach naruszanych przez orkC, rozwiewa-
nych przez wiatr (obozowiska zlokalizowane na terenach zwydmionych) czy niszczonych
przez „dzik>” wybiórkC piasku lub rozbudowuj>ce siC osiedla _ nie moce być mowy
o rzetelnej i skutecznie prowadzonej działalnoWci konserwatorskiej.

Na potrzebC intensyfikacji badaM wykopaliskowych mocna tec spojrzeć z innej jeszcze,
jakce wacnej, perspektywy. Chodzi mianowicie o coraz silniej zarysowuj>c> siC obecnie
tendencjC, w myWl której ochrona zabytków nie sprowadza siC do pojedynczych, wy-
abstrahowanych obiektów, lecz obejmuje krajobraz traktowany jako zbiór elementów
_ tak Wrodowiska naturalnego, jak i kulturowego _ tworz>cych integraln> całoWć w danej,
rzeczywistej przestrzeni. Takimi elementami s> tec oczywiWcie obiekty archeologiczne, tym
jednak rócni>ce siC od zabytków sztuki czy architektury, ce ich obecny obraz, bCd>cy
w znacznej mierze wynikiem badaM powierzchniowych, jest jakby ,,płaski”, pozbawiony
trójwymiarowoWci, niezbCdnej przeciec do nalecytego umiejscowienia ich w konkretnej
przestrzeni. Tylko podjCcie na szersz> skalC prac wykopaliskowych mogłoby zmienić ten
wybitnie niekorzystny dla zabytków archeologicznych układ, mog>cy w skrajnym przypad-
ku prowadzić nawet do wyrugowania naszej dyscypliny z całokształtu dociekaM architek-
toniczno-krajobrazowych. Tym samym zaW moglibyWmy zostać pozbawieni mocliwoWci
udziału w tworzeniu regionalnych (lokalnych) wiCzi i tocsamoWci, która to idea moce
stanowić w przyszłoWci skuteczn> zaporC przed dewastacj> zarówno przyrody, jak i zabyt-
ków, w tym i naszego ukrytego w ziemi archiwum.

Współczesny człowiek, cyj>cy w coraz szybszym, czasem nawet morderczym tempie,
potrzebuje jak nigdy dot>d refleksji nad przeszłoWci>. Źlatego tec społecznoWci lokalne co-
raz czCWciej siCgaj> do swoich korzeni, do obyczajów poprzednich pokoleM, do podstaw,
na których budowano przez wieki dzisiejsz> cywilizacjC. VwiadomoWć faktu, ce na na-
szym kawałku Ziemi od setek i tysiCcy lat kolejne pokolenia tworzyły podwaliny na-
szego współczesnego bytu, umacnia tocsamoWć lokaln>, niezbCdn> dla zbudowania
„małych ojczyzn”. Wiedza o znajduj>cych siC na własnym terenie zabytkach _ histo-
rycznych i prahistorycznych _ moce tec mieć wymiar praktyczny, gdyc tego typu
atrakcje, przyci>gaj>c rzesze turystów, pomogły zbudować juc W niejednym kraju
dobrobyt.

Z tego, jak wacne s> zabytki archeologiczne i wiedza o nich, a takce jak istotn> rolC
moce spełnić kacdy obywatel w dziele ich ochrony, zdawano sobie sprawC juc od dawna.
_jeden z ojców polskiej archeologii _ źrazm Majewski, tak o tym pisał na pocz>tku naszego
wieku w swym przesłaniu o znamiennym tytule Źziesiecioro przykazaM archeołogiczno-
-przed/zistorycznycłzŚ

„Przez sam> czeWć dla Nauki wprzód siC naucz prahistoryi, zanim siC weamiesz do
rozkopywaM. żdy w innym dziele nauki popełnisz omyłkC, inni mog> j> naprawić
_ tutaj od razu zniszczysz zabytek i nikt go juc nie zobaczy, aby twoj> omyłkC
sprostować Nie zabijaj zabytków przeszłoWci przedhistorycznej. Miej dla nich takie
uszanowanie jak dla cyj>cej istoty, albowiem zabytek przeszłoWci przedhistorycznej,



który przetrwał liczne wieki nienaruszony, jest cyj>cym jeszcze Wwiadkiem
odległej przeszłoWci i Wwiadek ten powinien być przed Wmierci>, któr> mu zgotuje
rozkopanie, tak starannie zbadany, aby opowiedział, ile mocna najwiCcej, o tej
przeszłoWci Wezwij archeologa i wskac mu zabytek, a do czasu jego przybycia
ochraniaj go w nienaruszeniu jeWliW rozkopał grób, bCd>c niewyćwiczonym
w archeologii spaliłeW dokument, któregoW nie umiał odczytaćĄ Nie kradnijĄ Nie
przechowuj u siebie nic z tego, co nalecy do archeologii. U ciebie zdobyty dokument
lecy bezucytecznie i naracony jest ustawicznie na zepsucie i zatracenie.
ChoćbyW go na własnym gruncie znalazł _ nie twój on, lecz Narodu i Uczonych, i im siC
nalecy”.

* *

*

Problemy, o których tu pisano, nie zawsze spotykaj> siC z właWciwym zrozumieniem.
Aby ten stan rzeczy uległ zmianie, niezbCdna jest popularyzacja wiedzy i osi>gniCć
archeologii. Ksi>cka, któr> oddajemy do r>k Czytelników, ma właWnie spełnić ów cel
_ przyblicyć szerszym krCgom społeczeMstwa wiedzC o najdawniejszych dziejach regionu
jury Krakowskiej. PrzystCpuj>c do jej redagowania wspólnie ze Stanisławem Kołodziejs-
kim, musieliWmy rozstrzygn>ć podstawowy dylematŚ czy opisuj>c pradzieje i Wredniowiecze
tego regionu nalecy pewne sprawy uproWcić lub nawet pomin>ć, ucywaj>c przy tym jCzyka
mocliwie najbardziej zbliconego do mowy potocznej, czy tec podj>ć próbC przedstawienia
swoistego kompendium wiedzy na interesuj>cy nas temat przeznaczonego dla Czytelnika
dysponuj>cego juc pewnym zasobem wiedzy archeologicznej. ZwyciCcył wariant drugi, jego
zaW realizacja stała siC mocliwa dziCki wspólnemu wysiłkowi całego grona wybitnych
znawców przedmiotu.

Przedstawi> oni dzieje jury Krakowskiej od czasów najdawniejszych, gdy w malow-
niczych jaskiniach zamieszkiwali pierwsi ludzie tej ziemi, ac po czasy Wredniowiecza, kiedy
wznoszono potCcne grody, budowano zamki, koWcioły i powstawały pierwsze wsie, z których
niejedna przetrwała do dziW.

Miejscem akcji bCdzie obszar wyrócniaj>cy siC niezwykłymi walorami krajobrazu,
stanowi>cy geograficznie południow> czCWć Wycyny Krakowsko-CzCstochowskiej, a ad-
ministracyjnie nalec>cy do województwa krakowskiego. W jego obrCbie znajduje siC
Ojcowski Park Narodowy oraz szeWć parków krajobrazowych, które scala w jeden region
strefa krajobrazu chronionego. jej granice przebiegaj> na południu mniej wiCcej wzdłuc
Wisły, i dalej, poprzez obrzeca Krakowa, obejmuj> na wschodzie i północy dolinC Źłubni.

jeWli dziCki tej ksi>cce przyblicymy najdawniejsze dzieje jury Krakowskiej, bCdzie to
przede wszystkim zasługa inicjatorów powstania tego tomu, a wiCc Zarz>du Zespołu
jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie.

Czytaj>c tC ksi>ckC nalecy cały czas pamiCtać, ce zawarte w niej informacje s> niemal
wył>cznie wynikiem wiedzy, jak> archeolodzy zdobyli na podstawie prowadzonych
wykopalisk i innego typu prac badawczych. jeWli zaW uWwiadomimy sobie, ce jura wci>c
stanowi dla naukowców niedoczytan> kartC, dla kacdego oczywiste stanie siC, jak
ogromnym i cennym archiwum jest dla badacza naszych dziejów to, co ukrywała i wci>c
ukrywa ziemia.





źlcbieta Ckocłzorowska, Anna Źagnan-żinter

NAJSTARSZź VLAŹY POBYTU czŁowIźKA
NA JURZź KRAKOWSKIźJ

(starsza i Wrodkowa epoka kamienia)

jeWli Własne pocz>tki miłe s> narodowi, jeWli jest
słodkiem przypomnieniem lat dziecinnych widok
własnej kolebki, niechaj kacdy pomni na dawne
Wieki...

]. Lełeweł

WPROWAŹZźNIź

Obszar jury Krakowskiej obfituje W liczne Wlady pobytu człowieka i jest, oprócz Vl>ska,
kolebk> najstarszego osadnictwa pradziejowego W Polsce. WWród czynników Warunkuj>cych
intensywn> penetracjC tego terenu na przestrzeni dziejów mocna wymienić jego korzystne
usytuowanie, ukształtowanie fizjograficzne, WystCpowanie licznych jaskiM i schronisk
skalnych _ naturalnych miejsc zamieszkania lub schronienia, a takce obfitoWć łatwo
dostCpnych złóc surowców krzemiennych bardzo dobrej jakoWci, stanowi>cych podstawC
technologii najstarszych grup ludzkich. Widzimy wiCc wyraanie, ic przedstawiaj>c dzieje
człowieka jako gatunku, nie sposób jest czynić tego W oderwaniu od Wrodowiska
przyrodniczego. jego poszczególne elementy oraz przemiany W czasie warunkowały
bowiem formy adaptacji systemów kulturowych tworzonych przez człowieka.

Vrodowisko przyrodnicze i jego przemiany na przestrzeni dziejów

Na charakter Współczesnej rzeaby jury Krakowskiej, jak tec na całokształt Warunków
przyrodniczych miały ogromny Wpływ procesy zachodz>ce W odległych epokach geologicz-
nych. Nieustanne podnoszenie siC i obnicanie skorupy ziemskiej powodowało powstawanie
deformacji tektonicznych, rócnych typów skał, rodzajów gleb, zrócnicowanych surowców
mineralnych itp. Np. W erze mezozoicznej, W okresie triasu (ok. 22Ń-ń8Ń mln lat temu)
dolomity utworzyły wielki próg tektoniczny, na którego Wlady natrafiono m.in. W okolicach
Olkuszaś W okresie jury (ok. ń8Ń-ń3Ń mln lat temu) powstały wapienie buduj>ce
powierzchniC Wycyny Krakowskiej, W okresie zaW kredy (ok. ń3Ń-6Ń mln lat temu) osadziły
siC na omawianym terenie piaskowce i piaski.

W trzeciorzCdzie (ok. 6Ń-35 mln lat temu) zaczCły siC kształtować główne rysy rzeaby
południowej Polski. Panował wtedy klimat podzwrotnikowy, gor>cy i wilgotny, powoduj>-
cy skrasowienie obszarów Wycyny Krakowskiej zbudowanych z wapienia i dolomitów.
Źopiero pod koniec trzeciorzCdu klimat zacz>ł siC wyraanie oziCbiać, bCd>c zwiastunem
nadchodz>cych ogromnych przemian Wrodowiska przyrodniczego spowodowanych zlodo-
Waceniami.

Najmłodszy okres geologiczny, czwartorzCd, obejmuj>cy ponad trzy miliony lat historii
naszej ziemi, charakteryzował siC okreWlonym rytmem zmian klimatycznych. Kilkakrotne
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oziCbienie klimatu spowodowało powstanie na północy źuropy wielkich czasz lodowych.
ŹziałalnoWć erozyjna i akumulacyjna lodowców skandynawskich, a takce warunki klimaty-
czne panuj>ce poza ich zasiCgiem wywarły szczególny wpływ na ukształtowanie rzeaby
terenu. CzwartorzCd dzielimy na dwie epokiŚ plejstocen i holocen.

Na terenie Polski wyrócniono W plejstocenie kilka okresów zimnych, tzw. zlodowaceM
(glacjałów), pomiCdzy którymi nastCpowały okresy ocieplenia klimatu, tzw. okresy
miCdzylodowcowe (interglacjały), maj>ce swe odpowiedniki na obszarach źuropy Zachod-
niej i Wschodniej. żłówne zlodowacenia obejmuj>ce obszary Polski to, id>c od najodleglej-
szych czasówŚ zlodowacenie krakowskie (ok. 55Ń-4ŃŃ tys. lat p.n.e.), Wrodkowopolskie (ok.
24Ń-ń2Ń tys. lat p.n.e.) oraz bałtyckie (ok. řŃ-ń2 tys. lat p.n.e.). Były one rozdzielone
okresami cieplejszymi, interglacjalnymiŚ mazowieckim, tzw. wielkim (ok. 4ŃŃ-24Ń tys. lat
p.n.e.,), i ostatnim, tzw. eemskim (ok. ń2Ń-řŃ tys. lat p.n.e.). Zlodowacenie krakowskie
miało u nas najwiCkszy zasiCg, objCło Sudety, BramC Morawsk> i Pogórze Karpackie. Źuc>
rolC przypisuj> geomorfolodzy i geolodzy interglacjałowi tzw. Wielkiemu (mazowiecki),
W trakcie którego miały zajWć ogromne zmiany paleogeograficzne na terytorium Polski.
Zlodowacenie nastCpne, Wrodkowopolskie, miało nieco mniejszy zasiCg, choć siCgało równiec
do Sudetów i Bramy Morawskiej, nie pokryło jednak Wycyny Krakowsko-CzCstochowskiej
(zob. ryc. l). Z kolei ostatnie, bałtyckie, objCło wył>cznie PolskC Północn>.
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Ryc. ń. ZasiCg przedostatniego zlodowacenia (wg S.T. Rócyckiego) i najstarsze stanowiska archeologiczne na
jurze. ń _ jaskinia Ciemnaś 2 _ Piekary.

Nalecy zwrócić uwagC, ce wycej omówiony podział plejstocenu jest schematyczny.
W tym długim odcinku czasowym mocna bowiem wyrócnić i uchwycić co najmniej
kilkanaWcie mniejszych zasiCgiem transgresji i regresji lodowca (stadiały i interstadiały).
Źotyczy to szczególnie ostatniego zlodowacenia. PozostałoWci> rzeaby polodowcowej s>
utwory peryglacjalne (powstałe W klimacie zimnym), takie jak gliny wystCpuj>ce W formie
pokryw, piaski eoliczne, lessy itp. Charakterystyczn> struktur> form polodowcowych s>
kliny i cyły mrozowe powstaj>ce W momencie rozmarzania powierzchni gruntu W okresach
cieplejszych.



Podział schyłkowego plejstocenu został opracowany metodami paleobotanicznymi,
głównie na podstawie zawartoWci pyłków drzew W torfowiskach i osadach jeziornych.
Wyrócniono nastCpuj>ce okresy klimatyczneŚ najstarszy Źryas (zimny, arktyczny), Bølling
(umiarkowany, chłodny), starszy Źryas (subarktyczny, suchy), Allerød (umiarkowany,
chłodny, wilgotny) oraz młodszy Źryas (subarktyczny, suchy), przypadaj>ce na czasy
pomiCdzy ń2-8 tys. lat p.n.e. Poniewac niektóre z uwzglCdnionych W pracy stanowisk
archeologicznych datowane s> na pocz>tek holocenu, nalecy wspomnieć o pierwszych
fazach klimatycznych W jego obrCbie. S> to preboreał, boreał i atlantyk, zamykaj>ce siC
W odcinku od 8-3 tys. lat p.n.e.

Wpływ klimatu nie ograniczał siC tylko do zjawisk natury geologicznej i geomorfologicz-
nej. Okresy lodowcowe i miCdzylodowcowe powodowały przesuwanie siC zasiCgów organiz-
mów cywych, wyginiCcie pewnych gatunków i pojawienie siC nowych oraz całkowit>
zmianC biosfery na naszym terytorium. Miały tec wpływ na pojawienie siC i rozprze-
strzenianie gromad ludzkich.

WyaynC Krakowsk> tworzy płyta zbudowana ze skrasowiałych Wapieni górnojurajskich
podWcielonych przez skały paleozoiczne rozdzielone wyraanym progiem tektonicznym. Na
północ od progu tektonicznego rozci>ga siC Płaskowyc Ojcowski. Sama płyta na południu
zaburzona jest uskokami, tworz>c zrCbowe garby i Wzgórza rozdzielone rowami tektonicz-
nymi, WWród których mocna wyrócnićŚ Rów Krzeszowicki, żarb TenczyMski i BramC
Krakowsk>.

Charakterystyczn> cech> rzeaby Płaskowycu Ojcowskiego jest rozległe zrównanie
wierzchowinowe rozci>gaj>ce siC na wysokoWci 4ŃŃ-48Ń m n.p.m. (najwycszy punkt
W rejonie jerzmanowic 5Ń2 m n.p.m.), palczasto rozczłonkowane, z wyciCtymi W>skimi
i głCbokimi do ń6Ń m dolinami o cechach krasowych (dolinyŚ BCdkowska, Kluczwody,
Pr>dnika). Źoliny s> asymetryczne, W zboczach zachodnich obserwujemy pokrywy lessowe,
natomiast W zboczach przeciwległych liczne skałki i Wciany skalne. W dolinach biegn>cych
na południe i południowy-wschód rozpoznano trzy główne poziomy teras skalnych, którym
odpowiadaj> poziomy jaskiM.

Równolecnikowo ułocony Rów Krzeszowicki jest długi ok. 3Ń km i kilka kilometrów
szeroki. Wypełniaj> go utwory jurajskie, kredowe i trzeciorzCdowe, na których lec> piaski
rzeczno-lodowcowe lub płaty gliny zwałowej zlodowacenia krakowskiego. Wschodni> czCWć
Rowu stanowi płyta skalna (28Ń-3ŃŃ m n.p.m.), porozcinana rynnami erozyjnymi
wypełnionymi osadami młodszoccwartorzCdowymi. TC czCWć obszaru odwadnia Rudawa.

OdciCty Rowem Krzeszowickim od Wycyny Olkuskiej zrCbowy żarb TenczyMski
stanowi obszar wycynny, nicszy o ok. ńŃŃ m od Płaskowycu Ojcowskiego. Przecinaj> go
martwe i suche obecnie doliny, którymi W okresie przedczwartorzCdowym spływały potoki
z Płaskowycu, W czCWci zaW wschodniej niewielki jar Źoliny Mnikowskiej. Pod wapieniami
górnojurajskimi wystCpuj> formacje starsze (dewon, karbon, permskie skały wulkaniczne
itd.)ś na stokach wzniesieM WystCpuje less.

Brama Krakowska to zwCcenie rowu przedgórskiego (miCdzy żarbem TenczyMskim
i rejonem Podkarpacia) u styku trzech makroregionówŚ Wycyny Vl>sko-Małopolskiej,
Karpat i Kotlin Podkarpackich. jej rzeaba, bardzo zrócnicowana, nosi cechy rzeaby
przejWciowej. WystCpuj> tu stromoWcienne wzgórza zrCbowe o wysokoWci wzglCdnej do ńŃŃ m
oraz rowy tektoniczne, a takce szerokie_dna dolin rzecznych. Wzgórza zrCbowe (Wawel,
Skałka, Sowiniec, Krzemionki) posiadaj> liczne zagłCbienia krasowe.

W krainie jurajskiego krasu

Omawiany obszar, tak bardzo zrócnicowany geomorfologicznie, obfituje W ogromn>
iloWć jaskiM i schronisk skalnych (ok. 5ŃŃ), stanowi>cych znakomit> WiCkszoWć tego typu
obiektów na terenie Polski. Najliczniej wystCpuj> one W dolinie Pr>dnika i jego dorzeczu



oraz W dolinkach podkrakowskich na Płaskowycu Ojcowskim. I WłaWnie tu, na wapiennych
obszarach krasowych Wycyny Krakowskiej, zbudowanych W przewacaj>cej czCWci z Wapie-
nia osadzonego przez morze górnojurajskie, W czwartorzCdzie wykształciły siC najwiCksze
i najpiCkniejsze jaskinie. Kiedy klimat stawał siC bardziej suchy, jaskinie ulegały zasypywa-
niu, gdyc procesy krasowe były mniej intensywneś nasilały siC natomiast podczas
ponownego zwiCkszania wilgotnoWci atmosfery. Z tej przyczyny obserwujemy na zboczach
dolin rócne poziomy jaskiM. W chwili obecnej s> one juc suche i martwe, nie rozwij>j> siC
dalej, natomiast ulegaj> procesowi niszczenia _ ich stropy zapadaj> siC, a dna podwyc-
szaj>. Przykładem ostatniej, koMcowej fazy niszczenia jaskiM s> okna skalne zwane
,,dziurawcami”. Najbardziej znana na omawianym terenie to jaskinka Źziurawiec Wielki
za Bram> Krakowsk> W Ojcowie. Źo szcz>tkowych jaskiM nalecy tec zaliczyć jaskinie-
-tunele, z których najwiCksze to Tunel W W>wozie Siedliska W Pr>dniku Korzkiewskim oraz
Oborzysko Wielkie W grupie skał RCkawica czy PiCciopalcówka W Ojcowie.

Na Wycynie Krakowskiej przewacaj> jaskinie dłucszeŚ m.in. jaskinia Wierzchowska
żórna _ ř5Ń m, jaskinia Nietoperzowa _ 3Ń6 m, jaskinia Kryspinowska _ 255 m,
jaskinia Ciemna _ 23Ń m. Z kolei na Wycynie CzCstochowskiej jaskinie s> znacznie
głCbsze, o pionowym rozwiniCciu na kształt studni (tzw. aweny). NajgłCbsza to jaskinia
Studnisko, osi>gaj>ca 68,3 m. ŹługoWć i głCbokoWć jaskiM uzalecniona jest od dziejów
geologicznych, niew>tpliwie odmiennych na obszarze północnej i południowej czCWci
Wycyny Krakowsko-CzCstochowskiej.

NajwiCcej jaskiM i schronisk skalnych (ń44) zlokalizowano W dolinie Pr>dnika. Ta
najdłucsza i najpiCkniejsza z dolin jurajskich zwieMczona jest najwycszym W tym rejonie
Wzniesieniem, gór> Chełm (466 m n.p.m.), ze znajduj>c> siC wjej szczytowej partii jaskin>
Łokietka. Źolina Pr>dnika połocona jest na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego,
figuruj>cego W miCdzynarodowym rejestrze ONZ WWród ń2ŃŃ rezerwatów narodowych
W pierwszej dwudziestce.

Krajobraz dolinek podkrakowskich jest wrCcz bajkowy. Skały układaj> siC W najrozmait-
sze scenerie _ grupy skał, grzebienie skalne, mury i granie (najdłucsza, ńŃŃ m długoWci,
tworzy zachodni> pierzejC Bramy Bolechowickiej k. Zabierzowa). Źolinki tworz> malownicze
kaniony osi>gaj>ce długoWć do ńŃ km, o zboczach ze skalnymi iglicami (Iglica Źeotymy
W Ojcowie, iglice W Źolinie BCdkowskiej i Mnikowskiej), ostrogami, maczugami (Maczuga
Herkulesa W Ojcowie) i ambonami stoj>cymi samotnie lub nawarstwiaj>cymi siC amfiteatral-
nie (organy _ RCkawica W Ojcowie). Niektóre z dolinek, W poblicu swego ujWcia, zwCcaj> siC
W ogromne skalne wrota _ gigantyczne bramy, zwieMczone postrzCpionymi graniami.
Najsłynniejsze z nich to Brama Krakowska, KobylaMska ijamki W Ojcowie czy tec Wrota
Bolechowickie, Czarcie Wrota i Piekielna Brama W Źolinie BCdkowskiej.

Nie wszystkie dolinki wycłobione s> W Wapieniu jurajskim, niektóre z nich, lec>ce
W zachodniej czCWci Płaskowycu Ojcowskiego, miCdzy Krzeszowicami a Rudaw>, wykształ-
ciły siC W karboMskim Wapieniu wCglowym (m.in. Źolina Racławki, źliaszówki i Czernki).

Niektóre jaskinie posiadaj> piCkn> szatC naciekow> (kalcytow>) W postaci stalaktytów,
stalagnatów, stalagmitów, draperii, pokryw naciekowych i pereł jaskiniowych. WiCkszoWć
nacieków W jaskiniach Wycyny Krakowskiej to formy martwe, obecnie nie powiCkszaj>ce
siC. Bogate formy nacieków stwierdzono m.in. W jaskini Ciemnej (perły jaskiniowe)
i S>spowskiej W Ojcowie, jaskini Nietoperzowej W jerzmanowicach (nacieki W kształcie
Wodospadów) oraz jaskini Wierzchowskiej żórnej we Wierzchowiu.

Znaczn> czCWć jaskiM i schronisk wypełniaj> rozmaite osady powstaj>ce równoczeWnie
z jaskiniami (utwory gliniaste, ilaste, lessowe, piaszczyste itd.). CzCWć z nich utworzyła siC
Wewn>trz jaskiM, czCWć naniesiona była z zewn>trz. Oprócz materiałów nieorganicznych
stanowi>cych pełniska jaskiM znajdujemy tutaj szcz>tki organiczne pochodzenia zwierzC-
cego (koWci zwierz>t zamieszkuj>cych jaskiniC, odchody nietoperzy), jak tec bardzo czCsto
Wlady pobytu człowieka, od najdawniejszych czasów po obecne (ogniska, narzCdzia,
przedmioty codziennego ucytku itp.).



W okresie lodowcowym jaskinie stanowiły spokojne i zaciszne schronienie dla
Wielu gatunków ducych ssaków. KoWci niedawiedzia jaskiniowego znane s> W ogromnych
iloWciach przede Wszystkim z jaskini Nietoperzowej i Wierzchowskiej żórnej. W ostatniej
z wymienionych jaskiM W ciasnych przejWciach na Wcianach zaobserwowano podłucne
Wycłobienia, tzw. szlify niedawiedzie. St>d tec jeden z korytarzy tej jaskini nazwany został
Niedawiedzi> jam>, ponadto Wydaje siC, ce właWnie to miejsce było legowiskiem tych
zwierz>t.

Z czasowego schronienia W jaskiniach jury korzystało W odległych czasach ponad 3Ń
gatunków ssaków oraz ptaki (szczególnie sowy Wniecne), których szcz>tki kopalne pozwalaj>
na odtworzenie ówczesnego Wwiata zwierzCcego.

Badacze najstarszych stanowisk archeologicznych

Pierwsze Wzmianki o jaskiniach jury Krakowskiej, jakie spotykamy W aródłach
pisanych, pochodz> z XIII Wieku (Kronika Wincentego Kadłubka) i dotycz> Smoczej jamy
na Wawelu. Trudno nie wspomnieć tutaj póaniejszych opisów okolic Krakowa zamiesz-
czonych W Źziejack Polski jana ŹługoszaŚ ,,...Potem Rudawa, aródło ma We wsi
jerzmanowicach, ujWcie W mieWcie Krakowie. Potem ma Pr>dnik, aródło we Wsi Sułoszowy,
ujWcie ma ponicej miasta Krakowa...”, czy tec nie przytoczyć fragmentu z tego samego
dzieła, dotycz>cego WaweluŚ ,,...WaWel (W>wel), góra skalista, któr> rzeka Wisła
W bystrym biegu obmywa W samej górze widno po dziW dzieM wiele pieczar ciemnych,
W których podług pisemnego i ustnego podania mieszkał niegdyW smok, potwór dziwnego
ogromu, ludziom wielkie szkody czyni>cy...”

W nastCpnych wiekach, XVI i XVII, spotykamy wzmianki o penetracji jaskiM
ojcowskich i znajdowanych W nich koWciach zwierzCcych. W ń72ń roku pisze o tym
przyrodnik żabriel Rz>czyMski W Historia Naturalis curiosa Regni Połoniae..., bCd>cej
pierwszym pełnym opisem bogactw naturalnych oraz fauny i flory ziem polskich. Czytamy
tam , co nastCpujeŚ ,,Znachodz> W jaskiniach koWci niezwykłego ciCcaru i kształtu, które
z koWćmi cadnych zwierz>t porównane być nie mog>, na co równiec znakomici anatomowie
siC zgadzaj>. Wierz> ogólnie, ce s> to resztki smoków, które powóda Noego wymuliła”.
W Historia Naturalis... znajdujemy równiec najstarsz> wzmiankC o jaskini Ciemnej
W Ojcowie.

juc W XVIII W. sława jaskiM ojcowskich musiała siCgać daleko, skoro W roku ń787
król Stanisław August Poniatowski zwiedzał jaskiniC Łokietka. jaskinia ta, po Smo-
czej jamie najbardziej znana W Polsce, była juc wtedy odwiedzana turystycznie. Źotyczy
to takce innych jaskiM, np. jaskini Ciemnej, któr> ogl>dały takie znakomitoWci, jak
Ż. KarpiMski (ń778), S. Staszic (ń78ř i ń8Ń5), j.U. Niemcewicz (ń8ńń) i Ż. Chopin
(ń82ř). jaskinia Nietoperzowa W jerzmanowicach znana była od roku ń84ń i opisana
przez A. żrabowskiego. Ten Wielki miłoWnik zabytków dokonał takce pierwszego obszer-
nego opisu jaskini Ciemnej i jaskini Łokietka W swym przewodniku Kraków i okołi-
ce z roku ń866.

Badanie jaskiM pod k>tem archeologicznym i paleontologicznym zostało zapocz>t-
kowane przez hrabiego jana ZawiszC, właWciciela Źoliny Ojcowskiej, W ń87ń roku.
W latach ń873-8ń Zawisza rozpocz>ł pierwsze prace wykopaliskowe W jaskini Wierz-
chowskiej Źolnej, nazwanej przez niego jaskini> Mamutow>. WyodrCbnił tu trzy warstwy
wystCpowania zabytków archeologicznych, przy czym dwie najstarsze ł>czył z ,,epok>
mamutow>”i ,,epok> reniferow>”. Wyniki badaM publikował W „WiadomoWciach Archeo-
logicznych”, których był Wydawc>.

Od roku ń873 działa krakowski oWrodek badaM prahistorycznych z Komisj>
Antropologiczn> Akademii UmiejCtnoWci. jej sekcja archeologiczno-antropologicz-
na rozwinCła badania na terenie ówczesnej żalicji (m.in. W dorzeczu Wisły i Ru-



dawy), gromadz>c materiały z tych wypraw W Muzeum Archeologicznym Akade-
mii UmiejCtnoWci, a ich wyniki publikuj>c W ,,Zbiorze WiadomoWci do Antropologii
Krajowej”.

Równolegle z pracami Zawiszy rozpocz>ł sw> niezbyt chwalebn> działalnoWć
W jaskiniach O. żrube z żórnoWl>skiego UrzCdu żórniczego. W latach ń872-7ř prowadził
on eksploatacjC osadów jaskiniowych W celach gospodarczych (uzyskiwane guano nietope-
rzy zucytkowywano jako nawóz). Źotyczyło to głównie jaskini Nietoperzowej, W tym
jednak przypadku zabytki uzyskane W trakcie prac zostały zabezpieczone przez Ż. Römera
i przekazane Muzeum we Wrocławiu.

Badania jaskiM kontynuował geolog ż. Ossowski W latach ń883-86, prowadz>c prace
W jaskini Wierzchowskiej żórnej, jaskini Maszyckiej, jaskiniach W Piekarach oraz
W Mnikowie. Przebadał on ok. 5Ń jaskiM okolic Krakowa, sporz>dzaj>c tec pierwsz> mapC
jaskiM ojcowskich i mnikowskich. Mocna jeszcze wspomnieć, ce ż. Ossowski jest autorem
funkcjonuj>cego do dziW nazewnictwa wiCkszoWci sal i korytarzy W jaskini Wierzchowskiej
żórnej. Nazwy te zwi>zane s> zarówno z usytuowaniem i „wystrojem” sal, jak tec
z rodzajem odkrytych W nich znalezisk, np.Ś Hala Wielka Źolna, Hala Wielka żórna (Sala
Tronowa), Niedawiedzie jamy, Niedawiedzie Trony, jama Hieny, Sala Człowieka
Pierwotnego.

Systematyczne badania W jaskiniach prowadził W latach ń8ř5-ńřńń S. Czarnowski.
Opracował on m. in. szczegółowe opisy jaskiM W postaci inwentarza wydanego W dwóch
czCWciachŚ W roku ń8řř ukazała siC praca jaskinie okolic Ojcowa, a W roku ńřń ń jaskinie okolic
Krakowa, W których zebrał Wyniki badaM 58* jaskiM, ł>cznie z ich ujCciem kartograficznym
(zob. ryc. 2.).
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Ryc. 2. UjCcie kartograficzne jaskiM okolic Krakowa z r. ńřńń (wg S. Czarnowskiego).



Omówiony okres był niew>tpliwie pionierski w historii badaM archeologicznych.
Niemniej jednak po intensywnych działaniach wykopaliskowych zainteresowanie jaskiniami
zmalało. Nadal podejmowano próby ustalenia chronologii uzyskanych zabytków. Badacze
tego okresu, choć amatorzy, posiadali bowiem WwiadomoWć, ic w przypadku znalezisk
jaskiniowych maj> do czynienia z najstarszym osadnictwem ludzkim na ziemiach polskich.
Szukaj>c poparcia swych tez, posługiwali siC analogiami z s>siednich, a nawet bardziej
odległych terenów (np. Żrancja), gdzie wówczas wiedza o pierwszych mieszkaMcach
naszego kontynentu była znacznie bardziej zaawansowana. Tak było, choćby w przypadku
ż. Ossowskiego, który znalazł pokrewieMstwo pomiCdzy zabytkami koWcianymi z _jaskini
Maszyckiej a okazami z jaskiM francuskich.

Od pocz>tku XX wieku badania jaskiniowe prowadzone były na mniejsz> skalC.
Niemniej jednak doceniano w pełni walory jaskiM nie tylko jako obiektów turystycznych,
ale, w coraz wiCkszym stopniu, jako obiektów dostarczaj>cych cennych materiałów
badawczych wielu gałCziom nauki, jak archeologia, geologia, paleozoologia, paleobotanika
itp. Porusza siC takce kwestie zwi>zane z ich ochron> i zabezpieczeniem, co znalazło wyraz
m. in. w artykule profesora prahistorii Wł. Źemetrykiewicza z roku ńř22 pt. Znaczenie
naukowe jaskiM polskich.

W roku ńřń3 L. Kozłowski rozpocz>ł wykopaliska w_jaskini Mamutowej, a w roku ńřń8
w _jaskini Nietoperzowej. Systematyczne badania W _jaskini Ciemnej prowadził S. Krukow-
ski w latach ńřń8-ńř. Badacz ten podejmuje tec prace w jaskiniach w Piekarach (jaskinia
_jama i Okr>cek) w latach ńř27-ńř36.

W tym miejscu nalecy poWwiCcić słów kilka Stefanowi Krukowskiemu, najbardziej
zasłuconemu dla badaM nad najstarszymi Wladami człowieka w Polsce (odkrycia w _jas-
kini Ciemnej i Piekarach). Był on wybitnym znawc> epoki kamienia, a jego pogl>-
dy w zakresie zagadnieM typologiczno-technicznych i kulturowych dotycz>cych inwen-
tarzy krzemiennych, kwestii zwi>zanych z wydobyciem, pUzetwórstwem i dystrybu-
cj> surowców krzemienych zawarte w Paleolicie Polski (ńř3ř r.), podówczas nowator-
skie, legły u podstaw współczesnej polskiej myWli archeologicznej. ŹziCki swym osi>-
gniCciom S. Krukowski otrzymał miano „ojca polskiego paleolitu”. W roku ńřřŃ,
w setn> rocznicC urodzin, jego imieniem nazwano jedn> ze skał w masywie Koron-
nych Skał w dolinie Pr>dnika, znajduj>c> siC tuc obok Wciecki biegn>cej do _jaskini
Ciemnej.

Podsumowania wyników kilkudziesiCcioletnich prac badawczych w jaskiniach, wraz
z uzupełniaj>cymi je nowymi, własnymi odkryciami, dokonał, juc po wojnie, K. Kowalski
W obszernym, trzytomowym dziele pt. jaskinie Polski, wydanym w latach ńř5ń-54.
Znajdujemy tu plany jaskiM z ich dokładnym opisem, histori> i wynikami badaM, jak tec
wyczerpuj>c> bibliografiC dotycz>c> poszczególnych obiektów.
_jaskiniC, w znacznym stopniu wyeksplorowane przez badaczy ubiegłego stulecia,

przyci>gały jednakce nadal współczesnych specjalistów. Systematyczne prace wykopalis-
kowe w jaskiniach Wycyny Krakowskiej wznowiono w latach piCćdziesi>tych. Prowadzone
były przez archeologów, przy współpracy przedstawicieli innych dziedzin, a ich celem było
ostateczne wyjaWnienie wielu niejasnych dot>d kwestii w zakresie datowania inwentarzy
krzemiennych i koWcianych oraz ich charakterystyki kulturowej.

SeriC badaM powojennych rozpocz>ł W. Chmielewski wykopaliskami w_jaskini Nietope-
rzowej w latach ńř56-63. W roku ńř57 i latach nastCpnych (ńř6Ń i ńř62) S. Kowalski
prowadził prace w _jaskini Mamutowej. Ten sam badacz rozpocz>ł tec W roku ńř63
kilkusezonowe, systematyczne, zakrojone na szerok> skalC badania w _jaskini Ciemnej,
trwaj>ce do ńř7Ń roku. Ponownych badaM doczekała siC równiec jaskinia Maszycka,
rozkopywana przez S. K. Kozłowskiego w latach ńř62-66, a takce jaskinie w Piekarach,
w których prowadził wykopaliska W. Morawski w latach ńř68-7ń.

Nie s>damy jednak, ce w krCgu zainteresowaM badaczy-amatorów, a póaniej specja-
listów lecały wył>cznie jaskinie. Na Wlady osadnictwa z epoki kamienia natrafiono



takce na obszarach otwartych _ lessowych i piaszczystych Wycyny Krakowskiej. S>
to przede wszystkim stanowiska na żórze bł. Bronisławy w Krakowie, badane jeszcze
pod koniec ubiegłego wieku (ń8ř4 r.) przez Ź. Źemetrykiewicza. Kraków-Sowiniec
i stanowiska w Piekarach były rozkopywane przez S. Krukowskiego nieco póaniej, bo
w latach ńř38-3ř.

Stanowisko lessowe Kraków-Zwierzyniec, odkryte przez A. jurC i badane w latach
ńř37-ńř5ń, było rozkopywane nastCpnie przez L. Sawickiego na przełomie lat piCć-
dziesi>tych i szeWćdziesi>tych oraz w latach ńř72-76 przez W. Chmielewskiego. Źrugim
z bardzo wacnych stanowisk otwartych dla polskiego paleolitu jest stanowisko Kraków-ul.
Spadzista, odkryte w latach szeWćdziesi>tych i badane, z przerwami, do chwili obecnej przez
_j. K. Kozłowskiego i K. Sobczyka.

Źo stanowisk eksplorowanych jeszcze przed wojn> przez A. _jurC nalecy kopal-
nia krzemienia w Wołowicach k. Czernichowa, rozkopywana przez A. Źagnan-żin-
ter, Kozłowskiego, W. Morawskiego i K. Sobczyka w latach ńř65-řŃ. Nowo-
odkrytym W latach siedemdziesi>tych i badanym w latach ńř74-77 przez B. żintera
i K. Sobczyka z zespołem był kompleks pracowni krzemieniarskich w Brzoskwini, gm.
Zabierzów.

Osobnego omówienia wymagaj> stanowiska zlokalizowane na piaskach. W okresie
miCdzywojennym odkryto m. in. kilka stanowisk wydmowych na terenie samego Krakowa
(Borek ŻałCcki, Kobierzyn, Podgórki, Tyniec), jak tec w jego okolicach _ Czernichów,
R>czna, Vciejowice. Były one badane powierzchniowo przez archeologa-amatora B.
Czapkiewicza w latach dwudziestych i trzydziestych naszego stulecia, a niektóre z nich
weryíikowane wykopaliskowo w okresie powojennym.

Źla poznania osadnictwa na Wycynie Krakowskiej w Wrodkowej epoce kamienia
(mezolit) jednym z wacniejszych stanowisk s> Vciejowice, badane od ńř8ř roku do dziW
przez ź. Chochorowsk> i A. Źagnan-żinter.

Ostatnie lata przyniosły rewelacyjne wrCcz odkrycie kompleksu stanowisk wydmowych
w północnej czCWci Wycyny Krakowskiej, pomiCdzy Trzyci>cem, żlanowem i Imb-
ramowicami. Zlokalizował je w trakcie badaM powierzchniowych AZP w roku ńřřŃ A.
Matoga. W roku ńřř3 M. Zaj>c podj>ł regularne prace wykopaliskowe na jednym ze
stanowisk w żlanowie, które dostarczyło ponad ńŃŃ ŃŃŃ wyrobów krzemiennych. Planowa-
ne s> dalsze badania stanowisk tego rejonu.

Akcja AZP, trwaj>ca od ńř8Ń roku na terenie województwa krakowskiego, przyniosła
szereg nowych odkryć stanowisk otwartych z epoki kamienia. Odegrała ona ponadto duc>
rolC w ewidencji stanowisk archeologicznych na Wycynie Krakowskiej, a szczególn>
W ocenie stopnia zagrocenia niektórych stanowisk, co umocliwia objCcie ich bardziej
efektywn> ochron> konserwatorsk>.

=l= =ę|=

=l=

Najstarszy odcinek pradziejów ziem polskich, co dotyczy głównie _jury Krakowskiej,
rozpoczyna siC od przybycia pierwszych zbieracko-łowieckich gromad ludzkich w okresie
przedostatniego zlodowacenia, tzn. około ń2Ń tysiCcy lat temu, a koMczy w V tysi>cleciu
p.n.e. Czasy te obejmuj> starsz> epokC kamienia ‹- paleolit i Wrodkow> epokC kamienia
-- mezolit. W ramach paleolitu wyrócnia siC okresyŚ dolny, Wrodkowy, górny, póany
i schyłkowy. Pomimo braku ludzkich szcz>tków kostnych z terenu Polski na podstawie
znalezisk europejskich i pozaeuropejskich mocemy stwierdzić, ce twórc> najstarszych kultur
na naszych ziemiach był człowiek neandertalski. Poprzedza on twórcC nastCpnych kultur
archeologicznych - człowieka rozumnego, czyli Homo sapiens, nie odbiegaj>cego zasadniczo
od form cyj>cych współczeWnie.



W niniejszym opracowaniu zarysowane zostan> kwestie zwi>zku człowieka ze zmienia-
j>cym siC W czasie Wrodowiskiem przyrodniczym. Zwrócimy uwagC na charakterystyczne dla
poszczególnych kultur archeologicznych elementy zrócnicowania kulturowego, zwłaszcza
W zakresie technologii i sposobów produkcji, a takce na przełomowe momenty historii
zasiedlenia jurajskiej krainy. UwzglCdnimy najwacniejsze dla najstarszych dziejów obiekty
-- pozostałoWci siedzib ludzkich Wycyny Krakowskiej (zob. ryc. 3) z okresu paleolitu
Wrodkowego (kultura pr>dnicka), górnego (kultury oryniacka, szelecka, jerzmanowicka,
wschodniograwecka), póanego (kultura magdaleMska), schyłkowego (kultura Wwiderska)
oraz z mezolitu (kultura komornickaś zob. ryc. 4).

Nazwy kultur, którymi bCdziemy siC posługiwać W tekWcie, utworzone s> od miejsc
odkrycia pierwszych charakterystycznych dla danego odcinka pradziejów zabytków
z terenu Polski (np. kultura pr>dnicka od doliny Pr>dnika) lub pozapolskich (np. kultura
szelecka od _jaskini Szeleta na WCgrzech). S> one stosowane i przyjCte W naszym
nazewnictwie archeologicznym.
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Ryc. 3. Mapa wacniejszych stanowisk paleolitycznych i mezolitycznych _jury Krakowskiej. ń _ stanowisko
jaskinioweś 2 _ stanowisko otwarte.





NźANŹźRTALSCY OŹKRYWCY WYbYNY KRAKOWSKIź]

Z wiosn> grupki myWliwych wyruszyły ze swych zimowych
obozowisk W poszukiwaniu nowych terenów łowieckich. Trzeba było
zdobyć zapasy miCsa na przetrwanie nastCpnej surowej zimy. To, co
znajdowało siC W s>siedztwie obozowiska, musiało starczyć do
zaspokojenia potrzeb pozostaj>cych na miejscu kobiet i dzieci.
W pogoni za zwierzyn> jakaW grupa myWliwych dotarła na WyaynC
Krakowsk>.

Czy tak doszło do odkrycia ,,nowej ziemi” i czy łowcy ze schyłku zlodowacenia
Wrodkowopolskiego byli pierwszymi odkrywcami? Na podstawie dostCpnych nam aródeł nie
mocemy tego W sposób jednoznaczny stwierdzić. Nie jest mocliwe równiec ustalenie
kierunku napływu pierwszych ,,kolonistóW”.

Najstarszymi odkrytymi dot>d na obszarze Wycyny Krakowskiej Wladami obecnoWci
człowieka s> pojedyncze wyroby krzemienne znalezione W utworach odpowiadaj>cych
schyłkowi przedostatniego zlodowacenia W _jaskini Ciemnej W Ojcowie oraz W warstwach
pokrywaj>cych ostrogC Wapienn> tarasu Wisły, tzw. Okr>cek W Piekarach pod Krakowem.
SzczupłoWć obu inwentarzy nie daje podstaw do blicszych ustaleM odnoWnie do ich
proweniencji i zwi>zków z okreWlonymi horyzontami kulturowymi źuropy. Pozycja
stratygraficzna znalezisk pozwala datować je w przybliceniu na około ń2Ń tysiCcy lat temu,
tj. na okres dolnego paleolitu.

Surowy, subarktyczny klimat strefy peryglacjalnej, która u schyłku zlodowacenia
Wrodkowopolskiego obejmowała swym oddziaływaniem obszary Wycyny Krakowskiej,
sprawił, ce tereny te znalazły siC wówczas poza zasiCgiem ekumeny, zarejestrowana zaW
pojedynczymi znaleziskami obecnoWć człowieka miała charakter wybitnie sporadyczny.

Warunki klimatyczne sprzyjaj>ce osadnictwu zaistniały tu około ńŃŃ tysiCcy lat temu,
W okresie ostatniego interglacjału. Ciepły klimat interglacjalny, który zaznaczył siC m. in.
bujnym rozwojem zbiorowisk leWnych zasobnych W faunC, otworzył tereny jury dla
liczniejszego napływu grup ludzkich.

Penetracja Wycyny przez człowieka W tym czasie nie miała stałego charakteru. MyWliwi
wraz z całymi rodzinami przybywali tu W okresach letnich, zakładaj>c całosezonowe
obozowiska. Kobiety zajmowały siC zbieraniem owoców i nasion dziko rosn>cych roWlin,
uzupełniaj>c W ten sposób dietC opart> głównie na pokarmie miCsnym. Równie absorbuj>cym
zajCciem kobiet była obróbka skór. Przy tej czynnoWci posługiwano siC zestawem rócnorod-
nych narzCdzi skrobi>cych W typie zgrzebeł i narzCdzi zCbatych. MCcczyani ruszali na łowy.
W trakcie trwaj>cych nieraz Wiele dni wypraw schronienie myWliwych stanowiły krótkotrwałe
biwaki zakładane W napotykanych po drodze niszach krajobrazowych. Tropi>c zwierzynC,
zbierali przy okazji co lepsze kawałki krzemienia, by W obozie W sposobnej chwili przerobić je
na narzCdzia. Po pracowitym lecie grupy łowców wraz z całym dobytkiem wycofywały siC na
czas zimy ku południowi, gdzie mrozy nie dawały siC tak we znaki.

Ten sposób eksploatacji obszarów jury przez grupy przybyszów z południa trwał, jak siC
Wydaje, przez cały ostatni interglacjał oraz okres Wczesnoglacjalny zlodowacenia bał-
tyckiego ac do jego pierwszego minimum klimatycznego, kiedy na skutek zaostrzenia siC
Warunków klimatycznych tereny te przekształciły siC W pustyniC arktyczn>.

W chronologii historycznego rozwoju człowieka na ten długi, trwaj>cy około 6Ń tysiCcy
lat odcinek dziejów przypada paleolit Wrodkowy. Z okresem tym mocemy zwi>zać nader
skromn> iloWć Wladów obecnoWci człowieka na terenie _jury. Zespoły Wyrobów krzemiennych
odkryto na kilkunastu zaledwie stanowiskach. Vlady dłucszych pobytów stwierdzono
W _jaskini Ciemnej W Ojcowie (fot. ń.), Schronisku Wylotnym i _jaskini Koziarni
W S>spowie, _jaskini Nietoperzowej W _jerzmanowicach, jaskiniach Nad żalosk> (fot. 3),
i Na żoł>bcu oraz na stanowiskach otwartych Il i III W Piekarach, a takce na
stanowiskach Kraków-Zwierzyniec I i Kraków-Sowiniec. Wielokrotnie czCstsze s> pozos-



tałoWci po krótkotrwałych biwakach, stwierdzone W jaskini PrzegiMskiej W Przegini
Źuchownej, Schronisku Tunel Wielki W S>spowie, jaskini Na Wrzosach W Rybnej, jaskini
na Łopiankach I W Mnikowie czy jaskini W Uliczkach W Czułowie. ń

Człowiek paleolitu Wrodkowego przy wyborze miejsca zamieszkania zdecydowanie
preferował formy terenowe naturalnie osłoniCte, jaskinie, schroniska i nawisy skalne. Obszar
jury Krakowskiej był pod tym wzglCdem szczególnie atrakcyjny. Nie kacda jednak jaskinia
nadawała siC W odczuciu ówczesnych ludzi do zamieszkania. Przy wyborze odpowiedniego
miejsca, zwłaszcza W przypadku dłucszego pobytu, kierowano siC wzglCdami funkcjonalnymi,
bezpieczeMstwa, dostCpu do wody oraz dostatecznego zabezpieczenia przed zimnem i Wil-
goci>. Lokalizacja jaskini W miejscu eksponowanym zapewniała rozległy widok na okolicC
i mocliwoWć obserwacji otoczenia. Preferowano jaskinie o otworach skierowanych na S, SW
lub Sź, wystawionych na maksymalny dopływ Wwiatła i ciepła słonecznego. Wacne było tec
dobre zabezpieczenie od wiatru. Te znaczne wymagania spełniała stosunkowo niewielka iloWć
jaskiM, totec wiele z nich nigdy nie było zamieszkanych W paleolicie. Te nieliczne, które
dawały odpowiedni komfort ich mieszkaMcom, zawieraj> Wlady wielokrotnych pobytów tych
samych, czCWciej jednak, jak siC wydaje, rócnych grup ludzkich.

Analiza układu przestrzennego obozowisk wskazuje na pewne powtarzaj>ce siC prawid-
łowoWci W ich organizacji. Obozowiska były na ogół doWć rozległe, do dłucszego zamiesz-
kania Wybierano obiekty duce, zagospodarowuj>c przyotworowe, najlepiej oWwietlone czCWci
pieczar oraz przestrzeM przed wejWciem do jaskini (taras przedjaskiniowy). Tutaj przy
sprzyjaj>cej pogodzie kumulowała siC wiCkszoWć zajCć gospodarczych.

jednym z najwacniejszych stanowisk paleolitu Wrodkowego W Polsce, które dostarczyło
podstawowych wiadomoWci o osadnictwie tego okresu, jest jaskinia Ciemna (fot. ń).
W warstwach j> wypełniaj>cych wyrócniono dwa poziomy osadnicze, datowane na okres
Wczesnoglacjalny ostatniego zlodowacenia. Szczególnie interesuj>co przedstawia siC młod-
szy poziom. Silnie przesycony treWci> kulturow>, jest pozostałoWci> co najmniej cało-
sezonowego obozowiska. Warstwa kulturowa, obok bardzo licznych wyrobów krzemien-
nych, zawierała duc> iloWć przepalonych fragmentów koWci i miału kostnego, które
nadawały jej charakterystyczne ciemne zabarwienie. Przebarwienie to jest wynikiem
zadeptania powierzchni mieszkalnej przez ludzi i zwierzCta, czCWciowo zaW pochodzi
z rozmycia palenisk. Niedostatek drewna W warunkach subarktycznego klimatu Wczesno-
glacjalnego był powodem wykorzystywania W celach opałowych koWci upolowanych
zwierz>t. Powierzchnia gospodarczo-mieszkalna obozowiska oprócz samej jaskini obej-
mowała przestrzeM tzw. Oborzyska. Obecnie jest ono pozbawione W wiCkszoWci stropu
i stanowi pozostałoWć dawnej, wielkiej jaskini.

W Schronisku Wylotnym palenisko usytuowane było poWrodku pieczary. Wokół ogniska
znajdowały siC pokłady gruzu kostnego, Wwiadcz>ce, ce ogieM sycono koWćmi zwierzCcymi.
NajwiCksze nagromadzenie narzCdzi i odpadków krzemiennych stwierdzono W najbardziej
nasłonecznionej, południowej czCWci jaskini oraz wokół paleniska. W czCWci północnej,
dobrze osłoniCtej od wiatru, nagromadzenie narzCdzi i odpadków było bardzo niewielkie,
prawdopodobnie tutaj mieWciły siC legowiska.

PodstawC bytu społeczeMstw paleolitu Wrodkowego stanowiło myWlistwo, uzupełniane
zapewne zbieractwem. Analiza zwierzCcych szcz>tków kostnych znajdowanych W obozowis-
kach ujawniła tendencjC do specjalizacji W zakresie polowaM na okreWlone gatunki zwierz>t.
W przypadku łowców z Wycyny Krakowskiej głównym obiektem polowaM był niedawieda
jaskiniowy. Liczebny udział tego gatunku WWród szcz>tków kostnych wystCpuj>cych na
wiCkszoWci stanowisk jest dominuj>cy, a W jaskini Ciemnej siCga nawet řŃ%.

PoWrednich danych do rekonstrukcji metod łowieckich dostarczyły znaleziska z warstw
datowanych na Wrodkowy paleolit z jaskini Nietoperzowej i Koziarni. W tej ostatniej
odkryto pas palenisk usytuowany poprzecznie do korytarza jaskini. W ich s>siedztwie lecały
dwa wapienne kamienie ze Wladami obróbki. W jaskini Nietoperzowej znaleziono podobn>,
w tym przypadku krzemienn> bryłC, posiadaj>c> naturalny otwór. KrawCdzie otworu s>



zagładzone. Niektórzy badacze s>dz>, ce zaokr>glenia te mogły powstać W wyniku
ucywania kamienia jako broni pociskowej, miotanej na rzemieniu. Pas palenisk z Koziarni
ł>czy siC natomiast z polowaniami, W trakcie których posługiwano siC ogniem W celu
wypłoszenia zwierz>t z kryjówek skalnych. Spłoszone, otumanione dymem niedawiedzie
stawały siC łatw> zdobycz> zaczajonych przy wylocie jaskini myWliwych. SkutecznoWć
polowaM zwiCkszała odpowiednia ich organizacja oraz Współdziałanie kilku myWliwych
wyposaconych W dobry sprzCt łowiecki. Obok kamieni miotanych na rzemieniu W po-
wszechnym ucyciu była dzida drewniana zbrojona krzemiennym ostrzem.

Wysoki poziom umiejCtnoWci łowieckich pozwolił na znaczn> intensyfikacjC polowaM.
W trakcie wypraw myWliwi zdobywali zapasy cywnoWci przekraczaj>ce doraane potrzeby
grupy. Odpowiednio przetworzone, zabezpieczone przed zepsuciem, mogły być wykorzys-
tane W okresach nie sprzyjaj>cych polowaniom. jednym z udokumentowanych sposobów
przetwarzania i konserwowania miCsa W Wrodkowym paleolicie było wCdzenie. Na
stanowisku Kraków-Zwierzyniec (fot. 2) odkryto pozostałoWci ziemnego pieca wCdzars-
kiego. W jego wnCtrzu znaleziono wCgle drzewne Wwierka, modrzewia i sosny.

Inwentarze narzCdziowe odkryte na stanowiskach paleolitu Wrodkowego Wycyny
Krakowskiej wykazuj> znaczn> rócnorodnoWć pod wzglCdem poziomu wiedzy technologicz-
nej, sposobów produkcji półsurowca i obróbki narzCdziowej, rodzajów narzCdzi oraz
frekwencji kacdego z poszczególnych typów. Zrócnicowanie to odzwierciedla odmienn>
chronologiC poszczególnych zespołów, rócn> funkcjC stanowisk (obozowisko stałe, biwak
łowiecki itp.) lub jest odbiciem rócnorodnych tradycji kulturowych poszczególnych grup
ludzkich.

Sporz>dzaj>c narzCdzia, wytwórca Wrodkowopaleolityczny stosował przynajmniej dwie
technikiŚ rdzeniow>, polegaj>c> na formowaniu narzCdzi bezpoWrednio na surowym
kawałku konkrecji krzemiennej, oraz odłupkow>. W technice rdzeniowej wykonywano
przede Wszystkim piCWciaki-tłuki o masywnej podstawie i dwu ostrych krawCdziach
zbiegaj>cych siC W gorzej lub lepiej wyodrCbniony wierzchołek. Były to zapewne narzCdzia
Wielofunkcyjne, którymi posługiwano siC przy rozłupywaniu, ciCciu i innych podobnych
czynnoWciach. W przypadku techniki odłupkowej celem było uzyskanie regularnych,
cienkich odłupków, które nastCpnie przerabiano na narzCdzia retuszuj>c odpowiednie
krawCdzie. WWród narzCdzi odłupkowych mocna wyrócnić co najmniej kilka kategorii
o rozmaitym zastosowaniu.

OkreWlenie rzeczywistej funkcji narzCdzi jest problematyczne, zwłaszcza ce praktycznie
kacde z nich mogło być ucywane, W zalecnoWci od doraanych potrzeb, przy wykonywaniu
rócnych czynnoWci. Wydaje siC na przykład, ce drzewce oszczepu zbrojono zarówno
specjalnie W tym celu przygotowanymi ostrzami krzemiennymi, jak tec W razie potrzeby
takce zwykłym odłupkiem.

NarzCdziem uniwersalnym był zawsze nóc (fot. ń8). Krzemienny nóc, licznie reprezen-
towany W inwentarzach Wrodkowopaleolitycznych stanowisk jury, stanowi formC przewod-
ni> tzw. kultury pr>dnickiej (fot. 34). Było to narzCdzie tn>ce, przystosowane do pracy
W skoWnym ustawieniu. Przy jego formowaniu wytwórca przykładał szczególn> wagC do
opracowania przywierzchołkowej czCWci ostrza, dbaj>c o jego dostateczn> przenikliwoWć.
UkoWna, Wyrównana krawCda pracuj>ca obejmowała najwycej 3/4 długoWci jednego
z boków. Przeciwległ> ostrzu czCWć przywierzchołkow> noca kształtowano W tCpy grzbiet
celem porCczniejszego trzymania W rCku lub osadzenia W rCkojeWci. Niektórzy badacze
wyrócniaj> formy przystosowane do pracy W prawej rCce jak i leworCcznej. LeworCcznoWć
jCSt, jak siC wydaje, W odniesieniu do pewnej czCWci populacji cech> ujawnian> juc od
zarania dziejów.
jak dot>d nie odkryto na omawianym terenie szcz>tków człowieka, które mocna datować

na paleolit Wrodkowy. Na podstawie znalezisk m. in. ze Słowacji, Moraw i Niemiec
okreWlono typ fizyczny twórców kultur tego okresu, zaliczaj>c ich do przedstawicieli Homo
sapiens neandertlzalensis. W stosunku do człowieka Współczesnego charakteryzował siC on



nicszym wzrostem (około ń6Ń cm) i masywniejsz> budow> ciała. Źuca czaszka, z wysuniCt>
do przodu czCWci> twarzow>, miała silnie zaznaczone wały nadoczodołowe i grub> cuchwC
bez wykształconej bródki. Usytuowanie otworu potylicznego nieco dalej z tyłu czaszki nic
u człowieka współczesnego Wwiadczy, ce człowiek neandertalski w normalnej postawie
trzymał głowC pochylon> do przodu. W zwi>zku ze słabym wygiCciem krCgosłupa takce
cała sylwetka była pochylona do przodu. Odmienn> budowC wykazuje równiec mózg
neandertalczyka. Płat czołowy, w którym mieszcz> siC oWrodki kojarzeniowe, był mniejszy
nic potyliczny. Pomimo wiCc wiCkszej nic u Homo sapiens pojemnoWci czaszki i wielkoWci
mózgu człowiek neandertalski dysponował mniejszymi mocliwoWciami intelektualnymi.

Penetracja Wycyny Krakowskiej przez grupy neandertalczyków zakoMczyła siC około 5Ń tys.
lat temu. Koniec paleolitu Wrodkowego zamkn>ł tec rozdział neandertalski w dziejach ludzkoWci.

WIźLCY ŁOWCY

ßf

-ęŠČ7fiuąą4ęię-

I

.K
*
_-..._
..-_

_(Š

,,._¬=.__,_ń_cl||-f_..„Śę= _,__,__ę-ęA

-4ńń4Łę*ą̀\ęÄ,ę.
fr*ęńÊ-ę3ńń*ń.ęvą“\.ę

ęŚ=›-
f

.ą
`ń. _-ś-__

.I __- p
. _ ę°¬

Wsę

il

I
.J.
uj»Y
.i il
B

. ki

*J
i.

Po zaniku kultury pr>dnickiej, W okresie od ok. 5Ń-38 tys. lat p.n.e.,
zapanowały na Wycynie Krakowskiej warunki uniemocliwiaj>ce dalszy
rozwój osadnictwa. Nastał klimat arktyczny, duce obszary zostały
pozbawione roWlinnoWci, czCWć terenu pokryła siC tundr>, a w krótkich,
nieznacznych okresach ociepleM _ lasem szpilkowym. Źopiero wraz
z kolejnym ociepleniem klimatu, W Wrodkowej fazie ostatniego zlodowace-
nia, pojawiły siC tutaj znów grupy ludzkie, reprezentowane tym razem
juc przez współczesn> formC człowieka, Homo sapiens, rozpoczynaj>c
kolejny etap rozwoju kulturowego.

PrzepiCknie ukształtowany obszar jury Krakowskiej z licznymi
jaskiniami oraz wzniesieniami góruj>cymi nad dolinami rzek, obfituj>cy
W surowce krzemienne, pełen grubego zwierza był istnym eldorado dla
ówczesnych myWliwych.
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Paleolit górny to okres postCpuj>cej specjalizacji myWliwskiej w za-
. kresie polowaM głównie na duce zwierzCtaŚ mamuta, niedawiedzia

jaskiniowego, nosorocca włochatego itp. Potwierdzaj> to znaleziska
zwierzCcych szcz>tków kostnych odkrywane w obozowiskach. jak one siC
tam znalazły, nalecy pokrótce wyjaWnić.

Szcz>tki zwierz>t dostawały siC do jaskiM w dwojaki sposób. CzCWć
z nich jest pozostałoWci> po zwierzCtach mieszkaj>cych lub chroni>cych siC w jaskiniach.
Źotyczy to m. in. niedawiedzi jaskiniowych, które zimowały W głCbszych partiach jaskiM, gdzie
przychodziły na Wwiat ich młode. Tak wiCc w pewnych okresach nawet duce stada zwierz>t
„okupowały” jaskinie, co potwierdzaj> ogromne iloWci koWci stanowi>cych niekiedy grub>
warstwC W wypełniskach (4ŃŃŃ kłów niedawiedzich w jaskini Nietoperzowej). W jaskiniach
bytowała tec hiena jaskiniowa. KoWci hieny s> wprawdzie nieliczne, ale Wlady jej działalnoWci s>
potwierdzone przez szcz>tki innych zwierz>t, które stały siC jej łupem, obgryzione w bardzo
charakterystyczny sposób. Inni mieszkaMcy jaskiM to lew jaskiniowy, lis, borsuk, a takce
nietoperze szukaj>ce tam zimowego schronienia. Z ogromnej iloWci szcz>tków kopalnych
i współczesnych nietoperzy odkrytych w _jaskini Nietoperzowej wziCła siC jej nazwa.

Źrug>, równie liczn> grupC szcz>tków fauny kopalnej stanowi> zwierzCta bCd>ce łupem
człowieka. Źotyczy to zarówno ducych ssaków, takich jak mamut, cubr pierwotny,
nosorocec włochaty, renifer, koM, jak i drobnych gryzoni, ptaków i ryb.

KoniecznoWć zaadaptowania siC człowieka W Wwiecie ducych zwierz>t stworzyła potrzebC
wytworzenia efektywniejszej broni i narzCdzi, ułatwiaj>cych upolowanie i oprawianie
zwierzyny. T> udoskonalon> broni> w paleolicie górnym stały siC przede wszystkim
krzemienne ostrza, słuc>ce jako groty oszczepów lub dzid, rzadziej ucywane jako noce.
Ostrza krzemienne miały kształt liWcia, były wykonane najczCWciej ze smukłych wiórów



uzyskiwanych specjaln>, nowo wprowadzon> wtedy technik> oddzielania ich od okreW-
lonego typu wczeWniej przygotowanych rdzeni, rzadziej z masywnych odłupków lub
konkrecji krzemiennych. Żormowano je na ogół obustronnie powierzchniowo, głównie
w partiach wierzchołka i podstawy, jak tec pokrywano obie strony, górn> i doln>, retuszem
powierzchniowym. Wierzchołki ostrzy były przenikliwe, a podstawy zaokr>glone lub
zakoMczone spiczasto. Ostrza osi>gały kilkanaWcie centymetrów długoWci, były płaskie
i posiadały dobrze wywacony Wrodek ciCckoWci. Nie odbiegały wiCc swym kształtem
i parametrami od póaniejszych grotów br>zowych i celaznych, staj>c siC wrCcz ich
pierwowzorami.

Krzemienne ostrza liWciowate pojawiaj> siC w dwóch górnopaleolitycznych kulturach
- szeleckiej i jerzmanowickiej (nazwa od miejscowoWci jerzmanowice). Ostrza liWciowate
obu wymienionych kultur, jak tec towarzysz>cy im inwentarz krzemienny rócni> siC miCdzy
sob>. Ostrza szeleckie s> masywne, krCpe i wykonywane na odłupkach lub konkrecjach
krzemiennych, jerzmanowickie zaW (fot. ńř) na wiórach, czyli półsurowcu bardziej smukłym
w proporcjach. Twórców obu tych kultur, choć warunki ich rozwoju mogły być nieco
odmienne, ł>czyła niew>tpliwie pasja myWliwska.

Obozowiska kultury jerzmanowickiej znane s> głównie z jaskiM, przede wszystkim
z _jaskini Nietoperzowej w jerzmanowicach ijaskini Mamutowej w Wierzchowiu (fot. na
okładce), ponadto pojedyncze wyroby odkryto wjaskini Koziarnia i Schronisku w Pucha-
czej Skale W Pr>dniku Czajowskim. _jedynym otwartym stanowiskiem na jurze, na którym
wyst>piło kilka ostrzy jerzmanowickich, jest Kraków-Zwierzyniec.

jaskinia Nietoperzowa stanowiła znakomite miejsce na schronisko dla ludzi i zwierz>t.
Połocona 25 m nad dnem doliny BCdkówki, z wejWciem eksponowanym na południowy
zachód, z rozległym zapewne kiedyW tarasem przedjaskiniowym i obszern> komor> wstCpn>,
zachCcała do obozowania. Posiada najlepiej rozpracowan>, z jaskiM polskich, stratygrafiC
osadów czwartorzCdowych (ok. 2,4 m mi>cszoWci), jak równiec najbogatszy inwentarz
krzemienny omawianej kultury, dlatego tec moce stanowić podstawC do rekonstrukcji
sposobu cycia ówczesnych łowców.

W jaskini odkryto 3 poziomy kulturowe z ostrzami liWciowatymi. W pierwszym,
zalegaj>cym najnicej, poziomie w okolicy wejWcia do jaskini znaleziono 5Ń ostrzy i ponad 2Ń
innych narzCdzi krzemiennych, a w odległoWci ń2 m od nich, poprzecznie do osi komory
wstCpnej, zlokalizowano kilkanaWcie ognisk usytuowanych W jednym rzCdzie. Przy wejWciu
pod Wcianami natrafiono na liczne koWci niedawiedzia. Wg W. Chmielewskiego, prowadz>-
cego badania w latach szeWćdziesi>tych, opisany zespół reprezentuje Wlad po jesiennym
polowaniu. Zgrupowanie ognisk na jednej linii W głCbi komory, a w pewnej odległoWci od
nich, przy wejWciu, nagromadzenie ostrzy krzemiennych Wwiadczy o zastosowaniu okreW-
lonego systemu polowaniaŚ albo wypłaszano niedawiedzie z jaskini przy pomocy dymu
i ognia, a nastCpnie poprzez otwór wejWciowy lub otwory w Wcianach jaskini atakowano je
oszczepami uzbrojonymi w ostrza, albo wbijano drzewce oszczepów w ziemiC, tworz>c
przed jaskini> rodzaj zapory, na któr> nabijały siC oszołomione dymem i ogniem zwie-
rzCta.

W drugiej warstwie odkryto 27 ostrzy liWciowatych, w tym jedno przepalone, oraz
kilkanaWcie innych narzCdzi i odpadków krzemiennych. Wyroby skupione były wokół
ogniska znajduj>cego siC przy zachodniej Wcianie komory wstCpnej, kilkanaWcie metrów od
wejWcia. jeden z fragmentów ostrza wykonany został z br>zowego radiolarytu, surowca
pochodz>cego znad Wagu (Słowacja).

Przy wejWciu do jaskini odkryto tec trzeci>, kolejn> warstwC kultury jerzmanowickiej
z wyrobami krzemiennymi (64 okazy) i gładzon> płytk> z szarego piaskowca. Ostrza były
reprezentowane przez 5 całych okazów i 5 fragmentów, dwa okazy zostały wtórnie
przerobione na inne narzCdzia (rylce). Inwentarz wykonany jest z krzemienia miejscowego,
podkrakowskiego, z wyj>tkiem dwóch ostrzy zrobionych z tzw. krzemienia czekoladowego
pochodz>cego z północnego obrzecenia żór VwiCtokrzyskich.



Najbogatsza w ostrza najstarsza warstwa kultury jerzmanowickiej jest datowana metod>
Cń4 na 38 ŃŃŃ lat temu , najmłodsza zaW, wi>zana z póan> faz> ostatniego zlodowacenia, na
ok. 26 ŃŃŃ lat temu. Najprawdopodobniej w póaniejszym okresie łowcy jerzmanowiccy
wywCdrowali na wschód, o czym Wwiadczy m.in. stanowisko w Kostienkach-Telmanskaja
nad Źonem, gdzie odkryto podobne inwentarze.

jaskiniowe stanowiska jerzmanowickie s> obiektami szczególnymi ze wzglCdu na
opisany tu system polowaM na zwierzCta. Były one sezonowymi, jednorazowymi lub
krótkotrwałymi schroniskami łowieckimi, co potwierdza dodatkowo wysoki udział w inwen-
tarzach broni łowieckiej. jedyne otwarte stanowisko Kraków-Zwierzyniec mogło pełnić
funkcjC tzw. obozowiska podstawowego (macierzystego) - miejsca, sk>d podejmowano
wyprawy myWliwskie w najblicsze okolice.

Wyroby wykonane z surowców nie wystCpuj>cych na jurze Krakowskiej, takich jak
krzemieM czekoladowy i radiolaryt, Wwiadcz> o penetrowaniu odległych obszarów przez
jerzmanowickich myWliwych. Wedle niektórych badaczy głównym obszarem osadnictwa
jerzmanowickiego był Nic źuropejski i jego pogranicze z wycynami Wrodkowoeuropejskimi,
na co wskazuj> analogie znane ze stanowisk na Nicu Niemieckim. Niektórzy s>dz>, ce
właWnie na Nicu znajdowały siC tzw. obozowiska podstawowe tej kultury.

OKO W OKO Z MAMUTźM

fą`¬×\ Powroty w te same miejsca, a co za tym idzie osiedlanie
` »S siC gromad ludzkich na przestrzeni dziejów w tych samych

jaskiniach czy tec na tych samych obszarach otwartych,
mog> Wwiadczyć o ich szczególnych walorach. I tak niew>t-
pliwie było W przypadku jaskini Mamutowej, przyci>gaj>-

kl jj cej rozległym tarasem przedjaskiniowym, obszernoWci> ko-
mory wstCpnej, dostCpnoWci> do komór wewnCtrznych,
usytuowaniem w poblicu wody i aródeł surowca krzemien-

nego pochodz>cego z wywierzysk na zboczach doliny Kluczwody. źkspozycja otworu na
południowy zachód, jak tec połocenie ponad dnem doliny (obecnie ok. 2Ń m) zapewniały
zarówno cieplejsze schronienie, jak tec doskonały punkt obserwacyjny.

W trudnych warunkach arktycznych temperatura odgrywała duc> rolC. jej wahania
były znaczne, osi>gały do kilkunastu stopni rócnicy pomiCdzy dnem doliny a jej zboczami
czy wierzchowinami usytuowanymi nad jaskiniami. Podobne zrócnicowanie dotyczyło
opadów, pokrywy Wniecnej, a co za tym idzie zbiorowisk roWlinnych, czyli wszystkich tych
elementów, które okreWlamy w jCzyku dzisiejszym mianem mikroklimatu. Nasi praprzod-
kowie w sposób podWwiadomy lub Wwiadomy brali pod uwagC te wszystkie okolicznoWci,
wybieraj>c na obozowiska najdogodniejsze tereny.

Po krótkim pobycie wjaskiniMamutowej jerzmanowickich łowców niedawiedzi zawCdro-
wali tu równiea łowcy mamutów. Nagromadzone w jaskini duce iloWci koWci tych zwierz>t mog>
Wwiadczyć, ce była ona rodzajem magazynu, gdzie przechowywano zapasy mamuciego miCsa.

Łowcy, którzy złocyli tam tC cenn> zdobycz, zaznaczyli takce sw> obecnoWć przez
pozostawienie ń4 ostrzy i ich fragmentów wykonanych z ciosów mamuta (fot. 2Ń),
wisiorków z zCbów zwierzCcych i ciosów mamuta (fot. 36) oraz płytki koWcianej z dwoma
otworkami zdobionej nakłuciami. Ostrza stanowi> niew>tpliwie groty oszczepów lub dzid
i siCgaj> swymi rozmiarami do ok. 3Ń cm długoWci. Maj> kształt wrzecionowaty i ostre lub
owalne zakoMczenie przy nasadzie. Ich wytrzymałoWć i odpornoWć gwarantował ucyty
surowiec -- mocne i silne kły mamuta. Oprócz wyrobów koWcianych pochodzi st>d bardzo
nieliczny inwentarz krzemienny. Ubóstwo inwentarza, zarówno koWcianego, jak i krzemien-
nego, moce Wwiadczyć Ń chwilowym, bardzo krótkim pobycie w jaskini człowieka, który
przybył tu przede wszystkim w celu złocenia zapasów.
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Inwentarz z jaskini Mamutowej wi>zany jest z kultur> oryniack>, której stano-
wiska znane s> w całej źuropie. źlementy tej kultury pojawiły siC w postaci po-
jedynczych wyrobów krzemiennych w innych jaskiniach jury _ jaskini Koziarnia,
schronisku w bytniej Skale w BCble oraz schronisku Tunel Wielki w w>wozie
Koziarnia. Oryniackie stanowiska otwarte _ Kraków-Sowiniec, Kraków-Zwierzyniec,
Kraków-ul.Spadzista, Piekary _ reprezentowane s> wył>cznie przez inwentarze krze-

Imienne.
Stanowiska otwarte lecały niew>tpliwie w bezpoWredniej strefie polowaM na cyj>ce

stadnie mamuty. Upolowanie choćby kilku sztuk wymagało odpowiedniej organizacji
łowów. Stosowano wiCc nagonkC - płosz>c stada zwierz>t zaganiano je w miejsca
przepaWciste, np. nad skalne urwiska lub do wykopanych pułapek. Skalnych urwisk,
stanowi>cych strome zbocza wzgórz zrCbowych, nie brakowało zreszt> na jurze. Przy-
kładem s> choćby znane z pobytu ludnoWci oryniackiej wzgórzaŚ Sowiniec i bł. Bronisławy
(stanowiska Kraków-Zwierzyniec, Kraków-ul. Spadzistaś fot. 2).

Vlady kultury oryniackiej na Wycynie Krakowskiej wydaj> siC być wynikiem penetracji
czy krótkotrwałych pobytów niewielkich grup myWliwych, przybywaj>cych tu z obszarów
zakarpackich. Powi>zania te udokumentowane s> przez importy słowackich radiolarytów
i obsydianów. żrupy oryniackie penetrowały źuropC w okresie od ok. ę-ę-l~Ń ŃŃŃ - 25 ŃŃŃ lat
p.n.e.

Z chwil> nastania korzystniejszych warunków klimatycznych pojawiaj> siC tutaj znowu
gromady ludzkie. S> to myWliwi, którzy oprócz broni miotanej zaczCli posługiwać siC łukiem
dogodniejszym do polowania na drobn>, płochliw> zwierzynC, zwi>zan> ze Wrodowiskiem
leWnym.

Wytwarzano wówczas małe, kilkucentymetrowe ostrza krzemienne słuc>ce jako groty
strzał lub zbrojenia opraw drewnianych czy koWcianych oraz cały zestaw zrócnicowanych
pod wzglCdem kształtu i funkcji narzCdzi krzemiennych. Twórcami tych inwentarzy
byli przedstawiciele tzw. kultury wschodniograweckiej, szeroko rozprzestrzenionej
na terenie źuropy Vrodkowej pomiCdzy XXVII i XX tysi>cleciem p.n.e. Równiec na
obszarze _jury Krakowskiej odkryto liczne stanowiska archeologiczne jaskiniowe i otwarte
zawieraj>ce Wlady pobytu ludnoWci tej kultury. Znane s> one przede wszystkim z jaskini
Mamutowej i Krakowa-ul. Spadzistej, a takce z Piekar, Krakowa-Przegorzał i Krakowa-
-ZwierzyMca. .

Sposób cycia tej ludnoWci mocna przeWledzić na podstawie najbogatszych obozowisk
z _jaskini Mamutowej i Krakowa-ul. Spadzistej, które to miejsca ponownie stały siC
domen> działalnoWci ludzkiej. W jaskini Mamutowej odkryto bogate instrumentarium
narzCdziowe (kilkaset wyrobów). Buły krzemienne podejmowane ze zwietrzelisk zbo-
czy doliny Kluczwody przetwarzano na foremne, specjalnie przygotowane rdzenie, od
których oddzielano regularne, smukłe, niekiedy płaskie i w>skie wióry lub drobne wiór-
ki, słuc>ce po dokonaniu oceny ich przydatnoWci do wyrobu narzCdzi. NastCpnie prze-
rabiano je na dominuj>ce tutaj rylce rócnych odmian, drapacze, przekłuwacze lub tec broM
- ostrzaś niekiedy posługiwano siC retuszowanymi lub tylko czCWciowo retuszowanymi
wiorami.

Rylce posiadaj> wierzchołki uformowane specjalnymi odbiciami, czCsto dodatkowo
kształtowane retuszem, celem uzyskania wyeksponowanego, ostrego, przenikliwego
zakoMczenia. W mniejszej iloWci znajduj> siC w inwentarzu drapacze o wierzchoł-
kach zakolonych łukowato, płaskich lub masywniejszych, W zalecnoWci od stopnia stromoWci
retuszu kształtuj>cego krawCda wierzchołkow>. Rylce, drapacze i inne narzCdzia słucy-
ły zapewne do wykonywania wielu czynnoWci zaspokajaj>cych podstawowe potrzeby
konsumpcyjne. Ucywano ich wiCc do przygotowywania pocywienia, oprawiania i ćwiar-
towania zwierzyny, wyprawiania skór itp. Słucyły tec niew>tpliwie do produkcji na-
rzCdzi, broni i ozdób wytwarzanych z surowców organicznych, nie odkrytych co prawda
wjaskini Mamutowej, ale znanych z innych stanowisk tej kultury. Ucywanie narzCdzi do



wielorakich funkcji potwierdzaj> badania Wladów ucytkowania pod mikroskopem (metoda
traseologiczna). Przewaga W inwentarzu jakiegoW rodzaju narzCdzi nad innymi, w tym
przypadku rylców, moce Wwiadczyć o istnieniu specjalizacji W obrCbie jednej z gałCzi
gospodarki.

Z jaskini Mamutowej pochodz> takce doWć liczne ostrza i wiórki tylcowe posiadaj>ce
jedn> krawCda zatCpion> retuszem W celu osadzenia jej W oprawie koWcianej lub drewnianej.
S> to grociki strzał, charakterystyczne, jak wycej wspomniano, dla grup myWliwskich krCgu
wschodniograweckiego.

Szczególne znaczenie dla rekonstrukcji cycia społeczeMstw schyłku górnego paleolitu
zwi>zanych z kultur> Wschodniograweck> posiada stanowisko Kraków-ul. Spadzista.
Przypadkowe odkrycie tu koWci fauny plejstoceMskiej, podczas prac ziemnych W lř67 r.,
zapocz>tkowało kilkuletnie prace archeologiczne. źfektem ich było odsłoniCcie kompleksu
obozowisk łowców mamutów sprzed ponad dwudziestu tysiCcy lat. Zajmuj> one, wyodrCb-
nion> topograficznie, północn>, skalist> ostrogC stoku Wzgórza bł. Bronisławy, zakoMczon>
urwiskiem skalnym, wzniesionym ok. 5Ń m nad dolin> Rudawy. Na stanowisku stwierdzono
Wlady rócnoczasowego osadnictwa paleolitycznego. Szczególnie ciekawie prezentuje siC
zespół osadniczy datowany na okres ponad 2Ń tysiCcy lat temu. Składał siC on z obozowisk
mieszkalnych i pracowni krzemieniarskiej usytuowanej na dnie zagłCbienia terenu.
W poblicu znajdowały siC Wychodnie dobrego jakoWciowo krzemienia.

Odkryte przy ul. Spadzistej resztki obozowiska pozwoliły na rekonstrukcjC najstarszych,
z odnalezionych dot>d W Polsce, obiektów mieszkalnych zbudowanych na terenie otwartym
(fot. 35). Były to kopułowate budowle W typie szałasów, zakładane na planie w przybliceniu
kolistym, o Wrednicy nieco powycej 2 m. Skonstruowano je W całoWci z koWci mamuta.
Żundament zbudowano z cuchw, koWci płaskich i długich, natomiast szkielet Wcian i kopuły
dachu zrobiono z ciosów i ceber. CałoWć przykrywano skórami. Przed ich podwiewaniem
zabezpieczano siC, obci>caj>c pokrycie przy ziemi kamieniami i zCbami trzonowymi
mamuta.

Obozowisko przy ul. Spadzistej składało siC, zdaniem badaczy, z 2 lub 3 takich budowli
ustawionych W niewielkiej odległoWci od siebie. Ogniska znajdowały siC na zewn>trz
obiektów mieszkalnych. Podobnie WiCkszoWć Wyrobów i odpadków krzemiennych skupiała
siC na zewn>trz szałasów, po ich południowej stronie.

Na skonstruowanie szałasów zucyto koWci z ok. 4Ń mamutów. OkreWla to skalC polowaM
mieszkaMców obozowiska. WWród szcz>tków upolowanych mamutów przewacaj> osobniki
młode. Mamut był głównym obiektem aktywnoWci łowieckiej przebywaj>cych tu gromad
ludzkich. KoWci tego gatunku stanowi> ř5°/O wszystkich szcz>tków kostnych odkrytych na
stanowisku. Mamut dostarczał miCsa, skór na odziec i pokrycie szałasów oraz koWci
wielorako wykorzystywanych jako surowiec budowlany przy konstruowaniu domostw,
materiał do wyrobu opraw narzCdzi krzemiennych jak i samych narzCdzi czy wreszcie jako
surowiec energetyczny, którym obok drewna lub W jego zastCpstwie sycono ogieM
W paleniskach.

Źo typowych narzCdzi nalec> wiórki o stromo łuskanych tylcach, ostrza krzemienne
rócnych odmian oraz tzw. jednozadziorce, tj. groty W kształcie liWcia, o wierzchołku
wyodrCbnionym retuszem i trzpieniu (trzonek) dobrze wydzielonym jednostronn> WnCk>,
obejmuj>c> nawet do 2/3 długoWci okazu. ŹoWć powszechnie przypisuje siC tej grupie
Wyrobów funkcjC ostrzy broni łowieckiej, W szczególnoWci grotów strzał do łuku.

Omawiane stanowisko dostarczyło tec kilku wyrobów koWcianych. SpoWród nich na
szczególn> uwagC zasługuje cebro mamuta z rozszczepionym koMcem, W którym umiesz-
czono jednozadziorzec krzemienny. RolC opraw narzCdzi krzemiennych mogły spełniać
równiec koWci o zakoMczeniu rurkowatym. Te natomiast, których krawCdzie nosz> Wlady
ogładzenia, pełniły funkcjC gładzików. Poza tym znaleziono kilka główek ducych koWci,
obciCtych przy trzonie i wydr>conychś przypuszcza siC, ce czCWć z nich mogła być ucywana
W charakterze lampek.
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Wród wapiennych skał stromego lewego zbocza do- J,
liny Pr>dnika, dostarczyła najstarszych z odkry- °
tych dot>d na ziemiach polskich szcz>tków ludzkich.
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jaskinia Maszycka (fot. 4), piCknie połocona po- ,
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rozległego wnCtrza, podzielonego na dwie komory i kory-
tarz.

Źysponujemy obecnie dwoma datami radiowCglowy-
mi dla tego stanowiskaŚ ń452Ń i ń5 4řŃ lat temu, co
odpowiada okresowi paleolitu póanego.

Badania zachowanych fragmentów koWci ludzkich wykazały, ce pod wzglCdem
antropologicznym mieszkaMcy jaskini nie rócnili siC niczym od człowieka współczes-
nego i s> najstarszymi reprezentantami Homo sapiens na naszych ziemiach. Analiza
szcz>tków nie ujawniła jakichkolwiek oznak prymitywizmu anatomicznego. Wyj>-
tek stanowi> jedynie zCby trzonowe. W ich budowie stwierdzono pewne cechy archa-
iczne, przejawiaj>ce siC W wiCkszej iloWci korzeni, W bardziej złoconej rzeabie
koron i ducych wymiarach zCbów, zbliconych do wartoWci maksymalnych u człowie-
ka współczesnego. Odzwierciedla to zaobserwowan> typow> tendencjC stopniowego
zmniejszania siC wielkoWci zCbów trzonowych u człowieka, poczynaj>c od młodszej
epoki kamienia. PrawidłowoWć tC mocna czCWciowo wyjaWnić zmian> sposobu odcywia-
nia, jaka nast>piła W neolicie, W zwi>zku z rozwojem gospodarki opartej na rolnictwie
i hodowli.

Zachowane szcz>tki pozwoliły na okreWlenie typu rasowego ludzi z Maszyc.
WiCkszoWć osobników reprezentuje odmianC Wrednio- i długogłow>. Zaobserwowa-
no, ce długogłowa była chrakterystyczna dla Homo sapiens fossilis, tj. kopalnych przed-
stawicieli Homo sapiens. Stosunkowo słabo skomplikowany przebieg szwów czaszko-
wych oraz charakterystyczna pokrywa szkliwa na zCbach trzonowych, typowa dla
uzCbienia m. in. źskimosów i Indian amerykaMskich, Wwiadczyć moce, zdaniem niektó-
rych antropologów, o przynalecnoWci mieszkaMców jaskini Maszyckiej do rasy cół-
tej.

Interesuj>co przedstawiaj> siC wyniki badaM nad stanem zdrowia tych ludzi. KoWci
w zasadzie nie nosz> Wladów zmian chorobowych, a zCby pomimo znacznego zucycia (silnie
starte korony) nie wykazuj> obecnoWci próchnicy. Zaledwie u jednego dorosłego mCcczyzny
stwierdzono zmiany zapalne czaszki. Mogły one powstać, zdaniem patologów, na skutek
zakacenia ran pourazowych b>da tec stanowi> rezultat powikłaM zapalnych (np. chorób
zatok).

Wyj>tkowoWć znaleziska z jaskini Maszyckiej wynika takce ze szczególnego charakteru
odkrytych tutaj Wladów. S> one zapisem tragedii, jaka rozegrała siC W tym miejscu przed
tysi>cami lat. Wnikliwa analiza tych Wladów daje podstawy do przypuszczenia, ce
mieszkaMcy padli ofiar> niespodziewanej napaWci. Szcz>tki ofiar nosz> oznaki nagłej,
równoczesnej Wmierci wszystkich osobników. Liczne, widoczne na zewnCtrznych po-
wierzchniach zachowanych fragmentów koWci uszkodzenia W postaci zarysowaM, na-
ciCć i intencjonalnych obłamaM krawCdzi s> synchroniczne z wiekiem koWci i, jak wy-
kazały badania, zostały spowodowane ucyciem twardych narzCdzi. Niektóre zagłCbienia
to Wlady po ludzkich zCbach. Poczynione obserwacje pozwalaj> przypuszczać, ce zmarli
byli obiektami praktyk kanibalistycznych. Uderza fakt, ce odkryte W jaskini szcz>tki
to przede wszystkim fragmenty czaszek (mózgoczaszek, cuchw i zCbów) oraz pojedyn-
cze koWci szkieletu (fragmenty obojczyków, cebra, łopatki oraz koWci palca). Brak
natomiast zupełnie koWci długich, miednicy czy krCgosłupa. Niektórzy badacze sugeruj>,



ce bardziej umiCWnione czCWci ciała mogły zostać wyniesione poza jaskinie, na miej-
scu zaW skonsumowano wył>cznie mózgi pomordowanych ludzi. Ta okrutna praktyka,
W Wwietle obserwacji poczynionych na innych stanowiskach paleolitycznych, nie była
czymW wyj>tkowym. Wydaje siC nawet, ce był to doWć powszechny rytuał zwi>zany
z ówczesnymi wierzeniami. Analogie etnologiczne wskazuj> na uwarunkowanie praktyk
kanibalistycznych wiar> W mocliwoWć przejCcia t> drog> fizycznej i duchowej mocy swojej
ofiary.

W oparciu o zachowane szcz>tki ustalono przyblicon> liczbC mieszkaMców na około ń6
osobników. Struktura grupy pod wzglCdem liczebnoWci poszczególnych płci jest doWć typowa
dla społeczeMstw koczowniczych. Charakteryzuje j> przewaga iloWciowa kobiet (5 osob-
ników) nad mCcczyznami (3 osobników). Wycsza umieralnoWć mCcczyzn jest W tym
przypadku wynikiem znacznego ryzyka zajCć łowieckich, uprawianych przez mCcczyzn.
Liczba oWmiorga dzieci odpowiadaj>ca wspomnianej iloWci osobników dorosłych wydaje siC
być równiec naturalna.

Analiza struktury wiekowej grupy wykazała obecnoWć piCciu osobników dojrzałych
(adultus - 3Ń-4Ń lat, W tym 3 kobiety i 2 mCcczyzn), trzech W wieku młodzieMczych (jiwenis
- około 2Ń lat, W tym 2 kobiety i ń mCcczyzna) oraz dwoje dzieci starszych,
kilkunastoletnich (infans H) i szeWcioro młodszych, kilkuletnich (infans

Zarówno struktura wiekowa grupy, jak i jej zrócnicowanie pod wzglCdem płci pozwala
s>dzić, ce mamy tu do czynienia z pełn> grup>, składaj>c> siC z dwóch lub trzech rodzin
wspólnie zamieszkuj>cych i gospodaruj>cych.

Napad musiał być niespodziewany, nikt zapewne nie zdołał siC uratować. Na
zaskoczenie i gwałtown> Wmierć mieszkaMców wskazuje równiec fakt pozostawienia całego
dobytku.

Obozowiska opuszczone dobrowolnie przedstawiaj> siC na ogół W postaci Wmietnisk
zniszczonych narzCdzi, odpadków produkcyjnych, połupanych koWci upolowanych zwierz>t
i innych bezucytecznych resztek pozostawionych przez byłych mieszkaMców. W obozowisku
maszyckim porzucono cały dobytekŚ bogaty inwentarz narzCdzi krzemiennych, koWcianych
i rogowych, broM łowieck>, składy na wpół przetworzonego surowca, ozdoby i zapasy
barwników mineralnych. Pozostawiono takce zagadkowy przedmiot wykonany z dolnej
czCWci rogu (korony) renifera, starannie ogładzony, z koMcami ozdobionymi półkolistymi
liniami rytymi (fot. 2ń). W Wrodku główki rogu wywiercono okr>gły otwór. Przedmiot ten
interpretowany jest przez badaczy jako odpowiednik ,,berła” _ atrybut władzy i mocy
czarownika.

Bogaty asortyment znalezisk z jaskini Maszyckiej stwarza mocliwoWć szerokiej re-
konstrukcji charakteru osadnictwa i materialnych podstaw bytu człowieka koMca pa-
leolitu, poziomu jego Wiedzy i umiejCtnoWci technicznych oraz szeroko pojmowanej
kultury duchowej przejawiaj>cej siC poprzez wierzenia, rytuały magiczne czy przedmioty
sztuki.

Charakter kulturowy znalezisk z jaskini Maszyckiej pozwala zaliczyć je do krCgu tzw.
kultury magdaleMskiej. jej kolebk> były tereny południowo-zachodniej Żrancji, sk>d wraz
ze schyłkiem ostatniego zlodowacenia rozprzestrzeniła siC na obszary niemal całej źuropy.
Ziemie polskie to peryferie tej kultury. Osadnictwo magdaleMskie miało tu raczej sezonowy
charakter. W okresach bardziej sprzyjaj>cego klimatu, W porach ciepłych, przybywały tu
grupy koczowników W celu zdobycia zapasów pocywienia i odpowiednich surowców na
narzCdzia i broM.

SprzCt łowiecki i narzCdzia wykonywano z kamienia (głównie krzemienia) i surowców
organicznych. W inwentarzu krzemiennym uderza znaczna iloWć smukłych, długich (do 2Ń
cm) wiórów o retuszowanych krawCdziach. Niektórych z nich ucywano do pracy bez
dodatkowej obróbki. Vlady zucycia, widoczne na krawCdziach, Wwiadcz>, ce były ucywane
m.in. W charakterze nocy. Bogaty i zrócnicowany był równiec asortyment narzCdzi do
obróbki skór, koWci, rogu i drewna. Przy oczyszczaniu skór posługiwano siC drapaczami.



Rylce -- narzCdzia o WyodrCbnionym wierzchołku z poprzeczn> ostr> krawCdzi>,
znajdowały szerokie zastosowanie przy obróbce koWci.

Interesuj>co prezentuje siC bogaty zestaw wyrobów rogowych, koWcianych i z ciosu
mamuta. Ta grupa przedmiotów W inwentarzu jaskini Maszyckiej liczebnie dominuje
nad wyrobami krzemiennymi. Obróbka materiałów organicznych reprezentuje Wysoki
poziom techniczny. Znane były techniki gładzenia, dzielenia wzdłucnego i poprzecznego
koWci, wiercenia otworów oraz cłobienia i wycinania rowków. SpoWród zespołu na
ogół dobrze, choć czCsto fragmentarycznie zachowanych wyrobów wyrócnia siC kolek-
cja kilkudziesiCciu płoszczy z rogu renifera (fot. 22). Wykazuj> one znaczne zrócni-
cowanie W zakresie wielkoWci, formy przekroju poprzecznego (czworok>tne i owalne)
oraz kształtu podstawy (jednostronnie lub dwustronnie WciCta). CzCWć ostrzy zaopa-
trzono W zbrocze (podłucny rowek) maj>ce zapobiegać zatkaniu rany po wnikniCciu
broni W ciało zwierzCcia. Wypływaj>ca zbroczem krew znaczyła Wlad uciekaj>cej ofiary,
szybko trac>cej siły na skutek upływu krwi. SkutecznoWć łowów dodatkowo zwiCkszono
dziCki zastosowaniu W oszczepach nowego sposobu ł>czenia grotu z drzewcem. PomiCdzy
drzewce i grot, poł>czone ze sob> długim rzemieniem, wkładano koWciane zł>cze (prosty
kawałek koWci o koMcach rozszczepionych), które W momencie ugodzenia zwierzCcia
Wypadało. żrot tkwił W ciele ofiary, odł>czone zaW drzewce wleczone na rzemieniu
ł>cz>cym je z ostrzem powodowało rozszarpywanie rany, przyspieszaj>c wykrwawienie siC
zwierzCcia. P

Niektórzy badacze s> zdania, ce oszczepy z rogowym ostrzem były lcejsze i deli-
ktniejsze od dzid zbrojonych krzemieniem. ZasiCg ich racenia był wiCc mniejszy. S>dzi
siC, ce wyrzucano je nie z rCki, lecz przy ucyciu specjalnych miotaczy oszczepów.
Zadaniem ich było przedłucenie ramienia rzucaj>cego i W efekcie zwiCkszenie zasiCgu
rzutu.

Wprawdzie W jaskini nie zachowały siC elementy odziecy, mocemy jednak na podstawie
odkryć na innych stanowiskach s>dzić, ce wykonywano j> ze skór zwierzCcych. Ubrania
szyto posługuj>c siC szydłami rócnej wielkoWci i gruboWci. Sporz>dzano je głównie z koWci
łokciowych i strzałkowych, które dziCki swojemu naturalnemu kształtowi nie wymagały
cmudnej obróbki.

Niektóre koWci (zwłaszcza cebra) zaopatrzone W pazy (rowki) słucyły jako oprawy
narzCdzi krzemiennych.

Znaczna czCWć Wyrobów koWcianych (zwłaszcza z rogu renifera i ciosu mamuta) była
zdobiona. Zespół zdobionych przedmiotów z jaskini Maszyckiej jest jedyn> tak liczn>
kolekcj> zabytków sztuki paleolitycznej odkryt> dot>d W Polsce.

WracliwoWć estetyczna mieszkaMców jaskini znalazła wyraz takce W przyozdabianiu
własnego ciała. Noszono zawieszki i naszyjniki z przewierconych zCbów zwierzCcych oraz
muszli. Ciało malowano czerwonym barwnikiem mineralnym (ochr>). żrudki ochry
rozcierano na specjalnych podkładkach kwarcytowych. Malowano takce przedmioty
codziennego ucytku oraz kultowe. Niektórzy badacze dopatruj> siC Wladów ochry na rogach
czaszki suhaka, odkrytej W poblicu wejWcia, do jaskini. Usytuowanie jej przy otworze
jaskiniowym jak równiec specjalne potraktowanie (zabarwienie) mogłoby ewentualnie
dowodzić totemowego znaczenia tego zwierzCcia.

UmiejCtnoWć adaptacji do skrajnie zrócnicowanych warunków Wrodowiska naturalnego,
silne wiCzi społeczne pomiCdzy członkami grupy, wycsze potrzeby duchowe realizowane
przez sztukC oraz rozbudowany system wierzeM, wyracony w praktykowanym rytuale -- to
dowody Wwiadcz>ce o wysokim stopniu rozwoju kultury stworzonej przez ludzi W pełni
ukształtowanego człowieczeMstwa. jakce daleki jest obraz rzeczywistoWci odkrytej wjaskini
Maszyckiej od stereotypowych wyobraceM o dzikusie W skórach, krzesaj>cym ogieM
krzemieniem i pocywiaj>cym siC na wpół surowym miCsem zwierzCcia upolowanego
kamienn> maczug>.



SZTUKA I MITOLOżIA

z wierzeniami, które zostały zarejestrowane za jej poWred-
nictwem. juc W paleolicie Wrodkowym mocemy mówić

_ę_ę o pocz>tkach wierzeM i mitów ł>cz>cych człowieka
/ ___ z otaczaj>cym go Wwiatem. W pełniejszej formie zostały

ąę one jednak wyracone dopiero W sztuce górnopaleolitycz-
nej.

W momencie kiedy człowiek wykazał zdolnoWć od-
twarzania i przetwarzania okreWlonego kształtu, co stano-
Wi podstawC wszelkiej działalnoWci artystycznej, powstała

sztuka. Od paleolitu górnego (ok. 4ŃŃŃŃ lat p.n.e.) mamy do czynienia na terenie źuropy
z przejawami sztuki, pocz>tkowo ruchomej (figurki, zdobione przedmioty itp.), a W póaniej-
szym okresie takce w postaci malarstwa jaskiniowego.

NajpiCkniejsza i najbogatsza pod wzglCdem interpretacyjnym jest sztuka naskalna
znana z krCgu franko-kantabryjskiego, z malowideł W jaskiniach Żrancji (Lascaux)
i Hiszpanii (Altamira). Motywami sztuki paleolitycznej s> przedstawienia figuralneŚ
postacie ludzkie (głównie kobiece) i_zwierz>t (koM, bizon, mamut, koziorocec itd.), oraz
symboliczneŚ w>tki geometryczne (linie, zygzaki, łuki i in.) i antropomorficzne (symbole
płci).

Przedstawione wizerunki ludzi i zwierz>t s> pełne realizmu i ekspresji. Tworz>c sceny
polowaM, bitew, taMców rytualnych, charakteryzuj> siC wrCcz perfekcyjnie, jak na owe
czasy, uchwyconymi sytuacjami, a zwłaszcza postaciami W ruchu. jest to przepiCkne
malarstwo o walorach kolorystycznych, które uzyskano przy zastosowaniu całej gamy
rócnobarwnych farb roWlinnych i mineralnych.

Według słynnego badacza tej problematyki A. Leroi-żourhan motywy wystCpuj>ce
W sztuce paleolitycznej były pewnym symbolicznym schematem mitologii tych społe-
czeMstw. Sztuce tej przypisuje siC obecnie treWci bardziej mitologiczne, a nawet kos-
mologiczne, a nie _ jak s>dzono do niedawna _ tylko magiczne. Uwaca siC tec, ce
symbolika stosowana i wyracana W malarstwie, rzeabie i ornamentyce jest bardziej
informacyjna nic magiczna, choć tego ostatniego aspektu tak do koMca nie da siC wykluczyć.

ZgodnoWć w>tków wystCpuj>cych W sztuce paleolitycznej na ogromnych przestrzeniach
_ od źuropy Zachodniej po Wschodni>, sugeruje, ce wszystkie ludy zamieszkuj>ce ten
teren, W tym takce i PolskC, charakteryzowały podobne wierzenia i rytuały.

Na terenie Polski nie odkryto dot>d malowideł naskalnych, figurek ludzkich czy tec
zwierzCcych z tego okresu. Wyj>tkowe miejsce zajmuje kolekcja zdobionego uzbrojenia oraz
zdobione cebro i ,,berło” zjaskini Maszyckiej. Zachowane przejawy sztuki paleolitycznej s>
wiCc nad wyraz ubogie.

Liczny inwentarz koWciany pochodz>cy z jaskini Maszyckiej, reprezentowany przez
ostrza z rogu renifera i ciosów mamuta, W wiCkszoWci posiada Wlady ornamentu (for. 22).
Wył>cznie s> to jednak motywy geometryczne i zeschematyzowane w>tki antropomorficzne
W postaci symboli ludzkiej płci. WystCpuj> głównie symbole ceMskie (owale, soczewki,
wgłCbienia itp.), ale i mCskie (zakoMczenia falliczne) w postaci motywów łukowatych
i zygzakowatych (m. in. na tzw. berle). Przewaga symboli kobiecych wi>zana jest zarówno
z kultem płodnoWci, jak i z matriarchaln> struktur> paleolitycznych grup społecznych.
Schematyczne motywy ryby i linie faliste wystCpuj>ce na ostrzach koWcianych ł>czone s>
z symbolik> wody. Łuki i półkola, jak równiec naciCcia wystCpuj>ce W regularnych
odstCpach uwacane s> za symbol tCczy lub ksiCcyca, przy czym naciCcia wg amerykaMskiego
badacza A. Marshacka mog> być notacjami kalendarzowymi. Wspomniane cebro posiada-
j>ce liczne naciCcia wypełnione czerwonym barwnikiem (ochra) jest tec być moce notacj>
cyklicznie wystCpuj>cych zjawisk astronomicznych.

/5ę Sztuka najdawniejszych społeczeMstw wi>ce siC WciWle

Jä.



Pewne znaczenie magiczne o cechach totemicznych mogła mieć znaleziona W jaskini
Maszyckiej czaszka suhaka, nosz>ca Wlady ochry. Tego typu totemy zwierzCce zawieszane
u WejWcia lub W Wrodku jaskini znane s> z terenów Żrancji. Miały one odstraszać złe moce,
chronić przed wszelkimi kataklizmami b>da tec zwracać uwagC, ce właWnie tu zamieszkuje
szczególnie uprzywilejowana grupa łowców. Totemizm zwi>zany był niew>tpliwie z magi>
myWliwsk> zrodzon> na skutek zalecnoWci od Wwiata zwierzCcego. Uwaca siC, ce totemizm,
jako okreWlona forma WwiadomoWci społecznej, powstał W momecie zaistnienia podziału
pracy. Poszczególnym grupom, np. wiekowym lub poł>czonym wiCzami krwi, patronował
i opiekował siC nimi inny gatunek zwierzCcia.

Znaczenie totemiczne mogły tec mieć zawieszki lub wisiorki z zCbów zwierzC-
cych, licznie wystCpuj>ce W jaskiniach jury Krakowskiej (np. jaskinia Mamutowa).
Zawieszki i wisiorki były zapewne własnoWci> łowców i Wwiadczyły Ń iloWci i rodzaju
zwierz>t przez nich upolowanych, podnosz>c tym samym ich rangC WWród pozosta-
łych myWliwych. Były tec po prostu ozdobami, piCknymi naszyjnikami myWliwego lub
jego wybranki. O zmyWle artystycznym czy tec poczuciu estetyki mog> Wwiadczyć
sporadycznie znajdowane przedmioty koWciane z rzCdami regularnych nakłuć czy
naciCć zdobi>cych np. płytkC (rodzaj ochrony nadgarstka lub bransoleta) z jaskini
Mamutowej.

Nawet te skromne przejawy sztuki, z jakimi mamy mocliwoWć siC zetkn>ć ogl>daj>c
zabytki koWciane z jaskini Maszyckiej, Wykazuj> zwi>zek z magi> płodnoWci, łowieck>,
a takce pierwotnymi wyobraceniami kosmologiczno-meteorologicznymi. Wprawdzie W nie-
wielkim stopniu, ale stwarzaj> one pełniejszy obraz oraz wzbogacaj> nasze wyobracenia
o Wwiecie, W którym cyli nasi praprzodkowie.

Pnanwsl żÓRNICY

Wycyna Krakowska (zwłaszcza Brama Krakowska) to rejon _ `
szczególnie bogaty W złoca krzemieni, głównie jurajskich, tzw. pod-
krakowskich. Wi>zane s> one przede wszystkim z kompleksem wapie- /ń.

,, M/.Í¿ę,ę.-Ś
ni górnojurajskich, wystCpuj>cych W kilku formacjach litologicznych, śzi
WWród których podstawow> rolC odgrywaj> wapienie płytowe, skaliste ń?
i ławicowe. W złocach krzemienia jurajskiego podkrakowskiego
mocna wyrócnić kilka odmian rócni>cych siC pomiCdzy sob> wielko-

Ł/ęfWci> konkrecji, kor>, zabarwieniem i przearoczystoWci> masy krzemien- ę
nej, stopniem łupliwoWci. Te wszystkie cechy wpływały na jakoWć tak ,,ą»ę ę
istotn> W obróbce surowca.

W wapieniach ławicowych, buduj>cych WiCkszoWć zrCbowych /if
wzgórz jury Krakowskiej, krzemieM WystCpuje W złocu pierwotnym. _,;
Wapienie skaliste tworz> z kolei formy skałkowe na zboczach dolin. ~
We Wschodniej czCWci Wycyny (okolice Zabierzowa) ponad wapienia-
mi górnej jury wystCpuj> wapienie kredowe W postaci zlepieMców, piasków i margli. ęl`u tec
W utworach kredowych pojawiaj> siC doWć czCsto krzemienie jurajskie na wtórnym złocu
W postaci okruchowej, rzadziej całych konkrecji.

W starszych odcinkach paleolitu człowiek podejmował przypadkowo znaleziony suro-
wiec lec>cy na powierzchni W postaci buł, okruchów i naturalnych odpadków krzemien-
nych, który przetwarzał potem W obrCbie obozowiska.

W młodszej fazie paleolitu górnego przetwórstwo krzemienia odbywało siC takce poza
obiektami mieszkalnymi, W pracowniach tzw. pozadomowych, zlokalizowanych W poblicu
lub na obszarze złóc surowca, niekiedy W znacznej odległoWci od osad. Z zaplanowan>
działalnoWci> górnicz> gromad łowiecko-zbierackich mamy do czynienia od koMcowej fazy
paleolitu górnego. Rekonstruuj>c pełny proces wydobycia, przetwórstwa i dystrybucji



krzemienia, wyrócnia siC kilka podstawowych jednostek przestrzennychŚ kopalnie _ Wy-
chodnie złóc, pracownie nakopalniane _ na obszarze wychodni, pracownie przykopalniane
_ W poblicu miejsc wydobycia, oraz pracownie pozakopalniane (tzw. przydomowe),
zakładane W pewnej odległoWci od złóc, czCsto W obrCbie obozowisk-osad mieszkalnych.
Niew>tpliwie Wycyna Krakowska stanowiła W pradziejach obszar Wielkiego krzemiennego
zagłCbia górniczego. Surowiec krzemienny pozyskiwano, stosuj>c rozmaite metodyŚ po-
cz>wszy od płytkich, przypowierzchniowych rozgrzebisk, przez dr>cenie głCbszych jam lub
kopanie szybów (zob. ryc. 5).

Najstarsz> kopalniC krzemienia na Wycynie Krakowskiej i zarazem najstarsz> W Polsce
odkryto W Wołowicach, gdzie obszar eksploatacji bogatych, choć nie najlepszych złóc
krzemieni jurajskich zalegaj>cych tu na złocu wtórnym, W zwietrzeliskach gliniastych,
usytuowany jest na łagodnych stokach wzniesieM opadaj>cych W kierunku doliny Wisły.
Znalezione W liczbie kilkudziesiCciu tysiCcy wyroby krzemienne pochodz>ce z ok. 4ŃŃ m2
zostały uzyskane z 4Ń wykopów archeologicznych, szurfów geologicznych oraz z powierz-
chni stanowiska.

W Wołowicach odkryto ř szybów, choć przypuszcza siC, ce jest ich tutaj znacznie wiCcej.
żłCbokoWć szybów dochodziła do ń,6 m od powierzchni współczesnej, Wrednica zaW od
2-2,5 m. SzeWć obiektów s>siadowało ze sob> bezpoWrednio lub zalegało W niewielkiej
odległoWci od siebie. Pełniska szybów wcinały siC W gliny zwietrzeliskowe. Cztery obiekty
zawierały na dnie wCgle drzewne, które, jak siC wydaje, s> pozostałoWci> ognisk rozpalanych
na dnie szybów W celu uzdatnienia (rozmrocenia?) gruntu dla łatwiejszego podejmowania
zalegaj>cego surowca krzemiennego.
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Ryc. 5. Rekonstrukcja sposobu Wydobywania krzemieni z glin zwietrzeliskowych (wg j. Albers i W.M. Żelder).
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Stratygrafia geologiczna, sekwencja obiektów archeologicznych, dane typologiczno-
-techniczne wyrobów krzemiennych oraz datowanie wCgli drzewnych metod> Cń4 po-
zwalaj> na wyrócnienie co najmniej 4 faz ucytkowania złóc krzemienia w Wołowicach.
Źaty Cń4 pochodz> z wCgli drzewnych podjCtych z szybów, jak i poziomów kulturowych.
Żazy ucytkowania reprezentuj>Ś I - paleolit póany, czyli okres poprzedzaj>cy schyłek
Alløredu _ ńŃř5Ń lat temu, II - paleolit schyłkowy wi>zany z przełomem Źryasu III
i okresem preborealnym _ ř78Ń lat temu, III - mezolit z okresu atlantyckiego - 725Ń lat
temu. Źwie najmłodsze daty uzyskane z poziomów kulturowych wi>zane s> z okresem
neolitu.

W Wołowicach mamy takce do czynienia z pracowniami nakopalnianymi w obrCbie
miejsc wydobywczych, gdzie poddawano surowiec obróbce wstCpnej, oraz przykopal-
nianymi, połoconymi w bezpoWrednim s>siedztwie wydobycia, dok>d przynoszono konkre-
cje lub tzw. obłupnie (konkrecje pozbawione kory, specjalnie uformowane) celem ufor-
mowania z nich w dalszym etapie rdzeni do oddzielania wiórowego, smukłego, regularnego
półsurowca (fot. 37). źtap wstCpnej obróbki potwierdzaj> ogromne iloWci odpadków,
odłupków, rzadziej wiórów nieregularnych i nosz>cych Wlady kory. Znajdowanie specjal-
nych rdzeni do oddzielania „poprawnych” wiórów, z których wyrabiano narzCdzia, jak tec
znikomy procent zastanego tu „poprawnego” półsurowca wiórowego - Wwiadcz> o wyno-
szeniu go stamt>d na inne miejsce, prawdopodobnie do pracowni pozakopalnianej (czCsto
przydomowej), gdzie przystosowywano go do ucytku.

Tego samego wieku lub nieco młodsze wydaj> siC być _ fragmentarycznie rozpoznana
kopalnia krzemienia oraz kompleks dobrze przebadanych pracowni nakopalnianych i przyko-
palnianych w Brzoskwini, wi>zane z paleolitem póanym i schyłkowym. Kopalnia w Brzosk-
wini, w rejonie zwanym Krzemionki, zlokalizowana jest w szczytowej partii żarbu
TenczyMskiego, w miejscu gdzie wapienie górnojurajskie zalegaj> w glinach bezpoWrednio pod
współczesn> powierzchni>. Obszar wydobywczy składał siC z nieckowatych zagłCbieM,
siCgaj>cych do ń,5 m. ZagłCbienia-jamy zawierały odpadki pochodz>ce z wstCpnych faz
obróbki rdzeni i obłupni z przewag> odłupków pokrytych najczCWciej całkowicie kor>. Wydaje
siC, ce były st>d wynoszone, podobnie jak w Wołowicach, głównie obłupnie i wióry, które
nastCpnie dalej eksploatowano i przetwarzano na narzCdzia poza obszarem wydobycia.

W s>siedztwie kopalni natrafiono na cały kompleks pracowni krzemieniarskich (kilka
stanowisk), gdzie uzyskiwano „doborowe” wióry, wynoszone nastCpnie poza teren praco-
wni, i być moce rdzenie gotowe do dalszej eksploatacji. Bardzo nielicznie wyst>piły tu
narzCdzia typowe dla obozowisk mieszkalnych (drapacze, tylczaki), sugeruj>ce przynalec-
noWć wytwórców do kultury magdaleMskiej. Kompleks wydobywczo-przetwórczy z Brzosk-
wini i Zalasu datowany jest pomiCdzy XIII a XI tysi>cleciem. p.n.e. Szcz>tki fauny tam
znalezionej Wwiadcz> o klimacie chłodnym, subarktycznym.

Na stanowiskach wydobywczo-przetwórczych znajdowane s> bardzo charakterystyczne
narzCdzia, którymi posługiwano siC w trakcie eksploatacji i obróbki surowca. Źo kopania
szybów, rozgrzebywania zwietrzelisk ucywano ducych narzCdzi krzemiennych (fot. 38)
kształtu siekierowatego, tzw. ciosaków (Wołowice, Brzoskwinia, Piekary) albo tec masyw-
nych krzemiennych drapaczy lub rylców maj>cych swe odpowiedniki w zminiaturyzowa-
nych wyrobach tego samego kształtu, znanych ze stanowisk tzw. domowych (obozowiska
mieszkalne, czasem łowieckie, krótkotrwałe lub sezonowe). Źo tych celów ucywano tec
zapewne motyk z porocy renifera lub tec zwykłych kijów i dr>gów, które nie zachowały siC
na naszych stanowiskach, niemniej jednak znane s> z innych terenów (źuropa Północna).
Źo obróbki samego krzemienia stosowano krzemienne i kamienne, rzadziej piaskowcowe
tłuczki, podstawki, naciskacze, a W zaawansowanej obróbce narzCdziowej tzw. retuszery
kamienne i koWciane.

Wyprawy po surowiec nie wydaj> siC być przypadkowe. Zwłaszcza w paleolicie
schyłkowym, kiedy gromady ludzkie wykazywały znaczn> ruchliwoWć w swych wCdrówkach
za stadami reniferów i tym samym miały sposobnoWć docierania do stałych aródeł surowca.



W warunkach gdy obszary nie były pokryte gCst> roWlinnoWci> (np. w klimacie subarktycz-
nym), mocliwoWć dostrzegania wychodni krzemienia na powierzchni była duca. Nie
wykluczone, ce ówczeWni mieszkaMcy jury Krakowskiej zapamiCtuj>c szczegóły topograficz-
ne terenu potrafili okreWlić połocenie wychodni na danym obszarze. Informacje o miejscach
usytuowania terenów krzemienionoWnych mogły być tec przekazywane z pokolenia na
pokolenie. Przemawiałby za tym fakt korzystania z tych samych aródeł surowca przez
rócnokulturowe grupy ludzkie na przestrzeni kilku tysiCcy lat, co znajduje potwierdzenie
w danych archeologicznych.

W paleolicie górnym, a szczególnie schyłkowym, mocna juc mówić o wymianie surowca
typu „eksport - import”. LudnoWć zamieszkuj>ca teren _jury Krakowskiej prowadziła
dalekosiCcn> wymianC, zarówno z obszarami połoconymi na północ (np. z rejonem żór
VwiCtokrzyskich), sk>d sprowadzano krzemieM „czekoladowy”, jak i z terenami na
południu (dolina Vlary i Wagu na Słowacji), sk>d docierał radiolaryt i obsydian.

Na obszarze _jury Krakowskiej pracownie górnopaleolityczne zostały równiec odkryte
i przebadane, m. in. w Piekarach, Krakowie-ul. Spadzistej oraz w Krakowie-ZwierzyMcu.
Kompleksy pracowni krzemieniarskich wystCpuj>cych na obszarze złóc, rozpoznane
wył>cznie powierzchniowo, stwierdzono takce w Ź>browie Szlacheckiej, Kukułówce,
Smardzowicach i Wielkiej Wsi. Niektóre z nich były wykorzystywane najprawdopodobniej
juc w paleolicie, a zapewne w neolicie i być moce w okresie br>zu.

NA RźNIŻźROWYM SZLAKU

, Schyłek plejstocenu przyniósł
...,,_f ę głCbokie zmiany demograficzne.

f Ię o u I,.„/ ` ę - Uwolnńenńe od pokrywy lodowej
\ , ś_ północnych terenów Nicu źuro-

pejskiego, w zwi>zku ze stopnio-
wym ocieplaniem siC klimatu, roz-
szerzyło dotychczasow> strefC eku-

meny. Na rozległych obszarach północnej źuropy rozwinCły siC zbiorowiska roWlin
zielonych o charakterze tundry i tundry parkowej. Stanowiły one ogromny rezerwuar
zasobów paszowych dla szybko rozrastaj>cych siC stad reniferów, znajduj>cych tu dogodne
warunki bytowania.

Model gospodarczy społeczeMstw schyłkowego paleolitu, oparty na eksploatacji głównie
Wwiata zwierzCcego, sprzyjał w tych oklicznoWciach przyrostowi liczby ludnoWci. Źoszło
wówczas do znacznych zmian demograficznych. Odbiciem tego zjawiska jest niewspółmier-
nie duca, w stosunku do okresów wczeWniejszych, liczba stanowisk ze Wladami osadnictwa
schyłkowopaleolitycznego. Na ziemiach polskich w wyniku dotychczasowych badaM
zlokalizowano co najmniej kilkaset stanowisk archeologicznych datowanych na okres
pomiCdzy XIII a pocz>tkiem VIII tysi>clecia p.n.e.

Obszar Wycyny Krakowskiej znalazł siC na peryferii tych wielkich przemian osad-
niczych, niemniej jednak do chwili obecnej odkryto tu kilkadziesi>t stanowisk schyłkowopa-
leolitycznych, zwi>zanych zwłaszcza z młodsz> faz> tego okresu (Źryas III), z krCgiem tzw.
kultur liWciakowych, w szczególnoWci z kultur> Wwidersk>. Zlokalizowane s> one w wiCkszoWci
w obrCbie szerokich dolin rzecznych, głównie Wisły i jej wiCkszych dopływów, np. Rudawy.

Wyraan> koncentracjC kilkunastu stanowisk mazowszaMskich odnotowano w rejonie
Bramy Krakowskiej w dolinie Wisły na obu jej brzegach (fot. 5). Skupienie to obejmuje
pojedyncze stanowiska b>da ich grupy zlokalizowane w obrCbie kilku miejscowoWci na
terenie KrakowaŚ Borek ŻałCcki, Kobierzyn, Skotniki, Podgórki, Tyniec, Sidzina oraz
W Sciejowicach, R>cznej, Czernichowie, Przegini Narodowej, `ródłach. Poza ducymi
dolinami stanowiska s> wyraanie rzadsze (Czułówek, Mników, Skała, Brzoskwinia),
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jaskiniowe zaW (Mników, jaskinie na żaiku I i IIś BCbło, Schroniska w bytniej Skaleś
Baczyn, jaskinia w Zalasie) stanowi> zupełny wyj>tek.

jaskinie nie były miejscami chCtnie zasiedlanymi w tym czasie. Kontynentalizm
klimatu, obnicenie siC poziomu wód gruntowych spowodowały, ce tereny wysoczyzny
znalazły siC w strefie obszarów deficytu wodnego. Zapewne m. in. brak wody i zwi>zane
z tym ubóstwo roWlinnoWci i Wwiata zwierzCcego było powodem ograniczonego zainteresowa-
nia człowieka tymi terenami. źlementem przyci>gaj>cym były jednakce złoca dobrych
jakoWciowo surowców kamiennych. Pojedyncze stanowiska w strefie wysoczyzny s> zapewne
Wladami wypraw po surowiec.

Preferowanie szerokich dolin rzecznych przy wyborze miejsca osiedlenia wynikało ze
szczególnie dogodnych warunków ekologicznych tych Wrodowisk. ObfitoWć wolno płyn>cych
wód powierzchniowych, nanosz>cych w dolinC substancje mineralne, sprzyjała rozwojowi
bujnej wegetacji. Otwarte przestrzenie kwaWnych ł>k, poroWniCte turzycami i trawami,
tworzyły rozległe pastwiska. ZaroWla łCgowe podmokłych obszarów dolinnych zmniejszały
gruboWć pokrywy Wniecnej w zimie, ułatwiaj>c zwierzCtom dostCp do karmy.

Odbywaj>ce swe sezonowe wCdrówki stada reniferów pomiCdzy letnimi cerowiskami
strefy tundry na północy a zimowymi ostojami w rejonie przedgórzy znajdowały w szeroko
wyciCtej w wapiennych formacjach jury dolinie Wisły szczególnie dogodne warunki do
przetrwania zimy.

Przybywaj>ce Wladem reniferów grupy łowców zakładały tu krótkotrwałe sezonowe
obozowiska. Wybierano miejsca suche, na przykład na wydemkach i łachach piaszczystych,
w s>siedztwie pastwisk reniferów.

Na Wycynie Krakowskiej nie odkryto dot>d Wladów konstrukcji mieszkalnych. Podłoce
piaszczyste nie sprzyja zachowaniu siC materiałów organicznych. Przyblicona rekonstrukcja
obiektów mieszkalnych łowców renifera jest mocliwa dziCki odkryciom na analogicznych
stanowiskach spoza jury. Zamieszkiwano niewielkie szałasy w typie namiotów ze skór
rozpinanych na drewnianych cerdziach. Były to konstrukcje lekkie, wygodne w transporcie,
o nieskomplikowanej budowie, przystosowane do szybkiego rozstawiania i zwijania, co przy
koczowniczym trybie cycia miało istotne znaczenie. W okresach zimniejszych konstruowano,
jak siC wydaje, solidniejsze budowle zagłCbione w ziemiC, typu półziemiankowego.

Licz>ce po kilkaset sztuk stada reniferów zapewniały podstawy utrzymania. Renifer,
wac>c przeciCtnie 2ŃŃ kg, dostarczał samego miCsa około ńŃŃ kg, a ponadto koWci, rogu, skór
i WciCgien. Ze skór szyto odziec, ale takce pokrycie szałasów i półziemianek. KoWć i róg
stanowiły obok krzemieni surowiec do produkcji narzCdzi i broni. SciCgien ucywano do
sporz>dzania ciCciw łuków, zbrojonych strzałami zaopatrywanymi w krzemienne groty.
Konstrukcja strzał łowców krCgu kultur liWciakowych została dobrze poznana dziCki
odkryciom na Wyspie Jeleniej jeziora Onega. Składały siC one z trzech czCWci. Źo
drewnianego drzewca przytwierdzano zł>cze koWciane, w którym osadzony był grot
krzemienny. ŻunkcjC grotu pełniły tzw. liWciaki, tj. ostrza w kształcie w>skiego liWcia
z wyodrCbnionym trzonkiem lub nasad> uformowan> dwuk>towo (fot. 23). Podstawy
liWciaków były powierzchniowo załuskiwane celem lepszego osadzenia w oprawie. Zaobser-
wowano zwi>zek pomiCdzy typem grotu a form> czCWci koWcianej. LiWciaki dwuk>towe
oprawiano w gładkie zł>cza koWciane, okazy zaW z trzonkiem _ w oprawy zaopatrzone
w zadziory. MazowszaMskie stanowiska jurajskie dostarczały serii kilku do kilkudziesiCciu
liWciaków obu odmian. t

Wytwórcy narzCdzi krzemiennych przywi>zywali duc> wagC do odpowiedniej jakoWci
surowca. Podyktowane to było wymogami stosowanej technologii produkcji półsurowca
wiórowego opartej na eksploatacji rdzenia dwupiCtowego.

Źługodystansowe wCdrówki sezonowe grup łowców, którzy w ci>gu roku przebywali
odległoWci nawet do 2ŃŃ km w Wlad za stadami reniferów, sprzyjały penetracji rozległych
terytoriów.`Przy tej okazji musiało dochodzić wielokrotnie do przypadkowych odkryć złóc
surowców kamiennych.



Źuca ruchliwoWć sprzyjała tec kontaktom miCdzygrupowym, które niekiedy mogły
przybierać charakter wymiany surowcowej. Na schyłkowopaleolitycznych stanowiskach
okolic Krakowa spotykamy obok dobrych jakoWciowo odmian miejscowego surowca takce
liczne ,,importy”, nieraz z odległych rejonów.

SPOŁźCZNOVCI MYŜLIWSKO-RYBACKIź

Vrodkowa epoka kamienia (mezolit), chronologi-
cznie zwi>zana z wczesn> faz> holocenu, pomiCdzy
8ŃŃŃ-45ŃŃ lat p.n.e. (okres preborealny, borealny,
atlantycki), stanowi wacny etap przejWciowy na drod-
ze od paleolitycznego modelu gospodarki przyswajaj>-

Ĺ cej do gospodarki wytwórczej opartej na rolnictwie
i hodowli.

Mezolit był ostatnim okresem biernego wykorzy-
stywania zasobów przyrody. W przeciwieMstwie jed-
nak do paleolitycznego modelu, zdominowanego

przez łowiectwo, w mezolicie równorzCdnego znaczenia nabrały trzy dziedziny gospodarkiŚ
myWlistwo, zbieractwo i rybołówstwo. W skali mikroregionalnej zasobnoWć konkretnego
Wrodowiska przes>dzała o szczególnej roli jednej z nich.

W rejonach obfituj>cych w zbiorniki wodne, rzeki i jeziora pierwszoplanow> rolC
odgrywało rybołówstwo. Zbieractwo miCczaków i skorupiaków to domena obszarów
nadmorskich. Strefa leWna stanowiła obszar aktywnoWci myWliwskiej.

Zarastanie otwartych przestrzeni tundry przez rozprzestrzeniaj>ce siC lasy, w waru-
nkach wczesnoholoceMskiego ciepłego klimatu, zbliconego, a z czasem nawet korzystniej-
szego od współczesnego, spowodowało zanik zwierzyny stadnej terenów otwartych (renife-
rów). Zast>piły j> gatunki leWneŚ jeleM, sarna, łoW, tur, niedawieda brunatny, lis, kuna leWna,
cbik itd. Zmieniły siC warunki myWlistwa. Zbiorowe polowanie na otwartych przestrzeniach
zostało zast>pione łowiectwem typu traperskiego, uprawianego indywidulnie lub w niewiel-
kich grupach, na pojedyncze zwierzCta leWne. Odkrycia poczynione na kilku stanowiskach
Nicu źuropejskiego dały podstawy do przypuszczenia, ce w mezolicie człowiek Wwiadomie
korzystał z pomocy psa w trakcie polowania. Wykorzystanie psa do tropienia zwierzyny
zwiCkszało efektywnoWć łowów.

Tak wiCc społecznoWci mezolityczne eksploatowały Wrodowisko konsekwentnie, w sposób
maksymalnie racjonalny, uwarunkowany z jednej strony charakterem gospodarki, z drugiej
zaW _ właWciwoWciami naturalnymi terenu, na którym bytowały.

Znakomita wiCkszoWć stanowisk mezolitycznych jury znana jest wył>cznie z badaM
powierzchniowych. Systematyczne prace wykopaliskowe były prowadzone w ostatnich
latach tylko w Vciejowicach., gm. Liszki, i żlanowie, gm. Trzyci>c. Stanowiska te
dostarczyły bogatych inwentarzy krzemiennych, zwłaszcza żlanów, gdzie liczba uzys-
kanych wyrobów przekroczyła sto tysiCcy.

Na Wycynie Krakowskiej mocna wyrócnić dwa główne skupienia osadniczeŚ na
południu w rejonie Bramy Krakowskiej, nad Wisł> (ok. 2Ń stanowisk), na północy w rejonie
aródeł i górnego biegu Źłubni (ok. ńŃ stanowisk). Najbardziej reprezentatywnym i najlepiej
rozpoznanym stanowiskiem dla skupienia południowego s> Vciejowice (fot. 6).

Stanowisko w Vciejowicach obejmuje obszar o powierzchni ok. 3 arów na niewielkim
piaszczystym wzniesieniu połoconym u stóp wapiennego ostaMca zwanego Skałka. Usytuo-
wane jest na terasie nadzalewowej, w odległoWci ok. ńŃŃ m od obecnego koryta Wisły
tworz>cej w tym miejscu łagodne zakole, kilka metrów nad lustrem wody, kiedyW zapewne
w bliskiej jego odległoWci. Z tego obszaru pochodzi ok. ń5 tysiCcy wyrobów krzemiennych,
kilkadziesi>t okruchów piaskowca (kilka ze Wladami ucytkowania). Inwentarz wykonany



jest z miejscowego, nie najlepszego surowca jurajskiego, pochodz>cego w przewadze
z wywierzysk skalnych wapiennych wzgórz znajduj>cych siC w poblicu stanowiska oraz
w znikomym procencie z surowców importowanych (m. in. z krzemienia „czekoladowe-
go”).

Wykorzystywanie kiepskich surowców lokalnych Wwiadczy o znakomitej umiejCtnoWci
przystosowania siC do zastanych warunków. Niezalecnie bowiem od jakoWci surowca
produkowano zminiaturyzowane i precyzyjnie opracowane narzCdzia oraz elementy broni
łowieckiej. Źowodzi to, ic w okresie mezolitu obróbka krzemieni doprowadzona była wrCcz
do perfekcji.

W południowej czCWci omawianego stanowiska stwierdzono dwie pracownie krzemienia-
rskie (zasiCg do 2 m Wrednicy). Obrabiano tu niewielkie konkrecje krzemienne, uzyskuj>c
z nich rdzenie głównie do produkcji drobnych wiórków, z których wykonywano przede
wszystkim bardzo charakterystyczne ostrza z mikroretuszowanym tylcem, jak tec najroz-
maitszego typu zbrojniki geometryczne (trójk>ty, prostok>ty, trapezy itd.), słuc>ce jako
wkładki krzemienne ostrzy harpunów i oWcieni wykonywanych z surowców organicznychŚ
koWci, rogu, drewna (fot. 24). Niektóre z tych zbrojników słucyły tec zapewne jako grociki
strzał. Były wytwarzane na miejscu, o czym Wwiadczy duca iloWć bardzo charakterystycz-
nych odpadków pochodz>cych z ich produkcji. Oprócz innych form narzCdzi (drapacze,
skrobacze, rylce) natrafiono na kilka tzw. ciosaków, czyli narzCdzi siekieropodobnych.
Mogły one słucyć do obróbki drewna, w tym takce do wykonywania prostych łodzi-
-dłubanek, pomocnych przy połowie ryb. Zasiedlanie niskich brzegów ułatwiało dostCp do
wody, a tym samym umocliwiało obserwacjC ryb, co przy połowach harpunem, oWcieniem
czy za pomoc> łuku miało istotne znaczenie. Zastane instrumentarium krzemienne
zdecydowanie potwierdza myWliwsko-rybacki charakter stanowiska.

Vciejowice s> przykładem tzw. obozowiska podstawowego (macierzystego) wykorzys-
tywanego przez dłucszy czas. O takim charakterze stanowiska Wwiadczy wybór miejsca,
podyktowany dogodnymi warunkami topograficznymi i hydrograficznymi, jego rozległy
zasiCg oraz bogaty inwentarz krzemienny z zapleczem wytwórczym (przydomowa pracow-
nia krzemieniarska). Źuca iloWć przyniesionego tu nieobrobionego piaskowca, koncent-
ruj>cego siC w kilku punktach stanowiska, mogła być wykorzystana do obstaw konstrukcji
mieszkalnych (szałasów) lub tec obstaw ognisk. O obecnoWci ognisk moce równiec Wwiadczyć
pewna iloWć przepalonych krzemieni.

Wydaje siC, ce w żlanowie mamy takce do czynienia z obozowiskiem macierzystym,
usytuowanym w podobnych warunkach topograficznych jak kompleks Wciejowicki (piasz-
czyste wzniesienie terasy nadzalewowej Źłubni, w odległoWci ok. ńŃŃ m od koryta, ř m nad
lustrem wody). Źuce podobieMstwa wykazuj> równiec inwentarze krzemienne z obu
stanowisk. Inne obozowiska z okolic żlanowa, Trzyci>ca i Imbramowic, rozci>gaj>ce siC na
przestrzeni ok. 6 km wzdłuc Źłubni, wprawdzie znane wył>cznie z badaM powierzch-
niowych, poWwiadczaj> dodatkowo znaczenie tego rejonu dla osadnictwa mezolitycznego
jury Krakowskiej.

WiCkszoWć z pozostałych stanowisk Wycyny Krakowskiej (Kraków-Kobierzyn, Kra-
ków-Borek ŻałCcki, Przeginia Narodowa, Tyniec, Rudawa, Czernichów, R>czna i in.),
które dostarczyły nielicznych inwentarzy krzemiennych, była najprawdopodobniej krótko-
trwałymi, okazjonalnymi satelitarnymi obozowiskami łowców albo rybaków poluj>cych na
okreWlony rodzaj zwierz>t lub ryb. Pojedyncze wyroby znajdowane w rócnych miejscach
wyznaczaj> niew>tpliwie szlaki wCdrówek ludnoWci mezolitycznej. CzCWć z nich moce tec
wskazywać na miejsca krótkotrwałych postojów.

Mocna s>dzić, ce omówione dwa skupienia osadnicze (północne i południowe) spełniały
doniosł> rolC w systemie wCdrówek i poszukiwaM optymalnych terenów osadniczych.
Wyspecjalizowana gospodarka, oparta o intensywn> eksploatacjC strefy leWnej (myWlistwo
i zbieractwo) jak tec zasobów wodnych (rybołówstwo), Wwiadczy o prCcnoWci i ruchliwoWci
gromad mezolitycznych.



Stanowiska mezolityczne zalegaj>ce na obszarach piaszczystych s> ogromnie trudne do
datowania. Ze wzglCdu na warunki geomorfologiczne i glebowe nie ma mocliwoWci
przeWledzenia układów stratygraficznych. Ograniczone jest tec zastosowanie metod przy-
rodniczych (np. Cń4) z powodu braku dobrze zachowanych obiektów (głównie ognisk) ze
szcz>tkami organicznymi. Pozostaj> wiCc metody typologiczna i statystyczna, nie oddaj>ce
w pełni struktur poszczególnych inwentarzy.

Mezolityczne stanowiska _jury Krakowskiej w chwili obecnej mocna wi>zać na
podstawie analogii przede wszystkim z kultur> komornick>. W niektórych inwentarzach
pojawiaj> siC tec elementy kultury janisławickiej. Obie te kultury znane s> i reprezentowane
w innych rejonach Polski (Mazowsze, Pomorze, Wielkopolska, Źolny Vl>sk).

=I= =i=

=l=

jura Krakowska zajmuje szczególne miejsce w dziejach zasiedlenia obszaru Polski. Tu
właWnie odkryto najstarsze obozowiska naszych praprzodków. Teren jury stanowi nadal
bardzo interesuj>cy region, nie tylko dla prahistoryków. W wiCkszoWci wyeksplorowane
i zniszczone wypełniska jaskiM pozostawiaj> wprawdzie nikłe nadzieje na nowe odkrycia,
niemniej jednak nadal istniej> mocliwoWci dalszego uWciWlenia i weryfikacji dotychczasowych
ustaleM i pogl>dów. Sk>d zreszt> mocna wiedzieć, ile ziemia kryje jeszcze w sobie tajemnic?
Szukajmy wiCc odpowiedzi nie tylko, jak mówi L.R. Binford, na tradycyjnie zadawane
pytanieŚ ,,co, gdzie, kiedy?”, lecz równiec na pytanieŚ „jak i dlaczego?”.

Szans> dla rozwoju dalszych badaM prahistorycznych wydaj> siC być obszary otwarte,
pozajaskiniowe. Z kacdym rokiem przybywa bowiem nowych stanowisk archeologicznych
odkrytych w wyniku badaM powierzchniowych (głównie AZP), które s> sygnałem do
dalszych poszukiwaM. Na przestrzeni ostatnich lat znaleziono na _jurze Krakowskiej 58
stanowisk paleolitycznych i mezolitycznych.

W interesie archeologów i społeczeMstwa lecy wiCc zabezpieczenie ii ochrona obiektów
archeologicznych bCd>cych cz>stk> naszej historii. żdyc „historia jest sum> wszelkich
mocliwych historii _ zbiorem wczorajszych, dzisiejszych, jutrzejszych rzemiosł i pogl>dów”
(Ż. Braudel).



BIBLIOżRAŻIA
(wybór)

BaMdo, Cz., Źa-gnan-żinter, A., Holen, S., Kozłowski,
_].K., Montet-White, A., Pawlikowski, M., Sobczyk, K.

ńřř2 Wołowice Province of Kraków, Żlint extraction
and processing site, ”Recherches Archéologi-
ques de ńřřŃ”, Kraków.

Chmielewski, W.
ńř6ń Civilisation.Ś de jerzmanowice, Warszawa.
ńř7Ń Wpływ Wrodowiska pezyglacjalnego na osadnict-

wo ludzkie w górnym pleylstocenie Polski,
,,Vwiatowit”, t. 3ń.

ńř75 The Upper Pleistocene Archaeological Site Zwie-
rzyniec I in Cracow, ,,Vwiatowit”, t. 34.

Chmielewski, W., Kowalski, K., Madeyska-Niklewska,
T., Sych, L.

ńř67 Wyniki badaM osadów jaskini Koziarni w S>s-
powie, pow. Olkusz, „Żolia Quaternaria”, t.
26.

Chmielewski, W., Schild, R., WiCckowska, H.
ńř75 Prahistoria ziem polskich, t. IŚ Paleolit i mezo-

lit, Wrocław-Warszawa-Kraków-żdaMsk.
Czarnowski, S.

ńřńń jaskinie okolic Krakowa i Ojcowa, „Polska
Przedhistoryczna”, Warszawa-Kraków.

Czeppe, Z., żerman, K.
ńř8Ń Regiony jizycznogeograjiczne miejskiego woje-

wództwa krakowskiego, „Żolia żeographi-
ca”, t. XIII.

Źagnan-żinter A.
ńř75 Wielokulturowa pracownia krzemieniarska

w Wołowicach, pow. Kraków, „Sprawozda-
nia Archeologiczne”, t. 27.

Źagnan-żinter, A., Źrobniewicz, B.
ńř74ę Przyczynki do znajomoWci osadnictwa schyłkowo-

paleolitycznego i mezolitycznego w okolicach Kra-
kowa, „Materiały Archeologiczne”, t. ń5.

żilewska, S., Starkel, L.
ńř8Ń Rzeaba miejskiego województwa krakowskiego,

”Żońia żeographica”, t. XIII.
żinter, B.

ńř6ř Archeologiczne badania wykopaliskowe .w Brzo-
skwini w pow. Chrzanów, w latach ńř66 i ńř67,
„Sprawozdania Archeologiczne”, t. 2ń.

ńř83 Pradziiye Rudawy i okolicy, „Rocznik Nau-
kowo-Źydaktyczny WSP W Krakowie”,
Prace Historyczne, t. X, z. B3.

Kapica, Z., WierciMski, A.
ńř66 Analiza antropologiczna ludzkich szcz>tków

z _jaskini Maszyckiej, w pow. Olkusz, z okre-
su magdaleMskiego epoki paleolitu młodszego,
„Archeologia Polski”, t. ll, z. 2.

Kostrzewski, J.
ńř4-ř Źzieje polskich badaM prehistmyczrych, Kraków.

Kowalski, K.
ńř5ń jaskinie Polski, Warszawa.

Kowalski, S.
ńř67 Ciekawsze zabytki paleolityczne z najnowszych

badaM w _jaskini Ciemnej w Ojcowie, pow.
Olkusz (ńř63-ńř65), ,,Materiały Archeolo-
giczne”, t. 8.

lř67 WstCpne wyniki badaM archeologicznych w _fas-
kini Mamutowey` prowadzonych w latach ńř57-
-ńř64, „Materiały Archeologiczne”, t. 8.

ńř6ř Nowe dane do poznania kultuig›jerzmanowickiej
w Polsce, „Vwiatowit”, t. 3Ń.

Kozłowski, _].K.
ńř63 Stanowisko przemysłu magdaleMskiego w _Yas-

kini Maszyckiej, „Materiały Archeologicz-
ne”, t. 4.

ńř66 Uwagi o przemysłach oryniackich w Polsce,
„Żolia Quatcrnaria”, t. 24.

Kozłowski, _].K., Vliet Van, B., Kubiak, H., Zaę
krzewska, ż.

ńř74ę Upper palaeolithic site with dwellings of Mam-
moth bones -- Cracow, Spadzista Street B.,
„Żolia Quaternaria”, t. 44.

Kozłowski, _].K., Vliet Van, B., Kramarz, K., Źrob-
niewicz, B., Sachse-Kozłowska, ź., Kubiak, H.

ńř75 Stanowiska górnopaleolityczne Kraków, ul. Spa-
dzista C., „Żolia Quaternaria”, t. 47.

Kozłowski, _].K., Kozłowski, S.K.
ńř77 źpoka kamienia na ziemiach polskich, War-

Sz>wfli

Kozłowski, S,K.
ńř66 Uwagi o pozycji stratygr>ƒicznCj i wieku

szcz>tków ludzkich z_ jaskini ll/Iaszycküj.
w pow. Olkusz, „Archeologia Polski”. t.
ń2, z. 2.

ńř6ř żómopaleolityczne stanowisko w jaskini Ma-
szyckiej, pow. Olkusz, ,,Sprawozçńap_ia An-
cheologiczneą, t. 2Ń.



Krukowski, S.
ńř36 Paleolit Sowiríca z r. ńř35, „WiadomoWci

Archeologiczne”, t. ń4.
ńř3ř (ńř48 reedycja). Paleolit, [w]Ś Prehistoria

ziem polskich, źncyklopedia Polska PA U,
t. IV, Kraków.

Leroi-żourhan, A.
ńř67 Prêhistoire de lęArt, Paris.
ńř68 Religie prehistoryczne, Warszawa.

Madeyska, T.
ńř8ń Vrodowisko człowieka w Wrodkowym i górnym

paleolicie na ziemiach polskich w Wwietle badaM
geologicznych, „Studia żeologica Poloni-
ca”, t. LXIX, Warszawa.

Madeyska-Niklewska, T.
ńř6ř żórnoplejstoceriskie osaayjaskiM ń4/_ęyz`yny Krokow-

skiej. „Acta żeologica Polonica”, t. ńř, z. 2.
ńř7ń Metody» stosowane w badaniach górnoplCjstoceM-

skich osadów jaskiM ń4/fyzyny Krakowskiej,
,,Vwiatowit”, t. 32.

Morawski, W.
ńř7ń Middle Palaeolithic Żlint Assemblages from the

Piekary II a sites, „Recherches Archeo-
logiques de ńř7Ń”, Kraków.

Ossowski, ż.
ń885 _jaskinie okolic Krakowa pod wzgledem paleo-

litycznym, „PamiCtnik Akademii UmiejCt-
noWci”, t. ll.

Pradzieje Ziem Polskich pod redakcj> J. KmieciMskiego.
ńř8ř t. IŚ Od paleolitu do Wrodkowego okresu lateMs-

kiego, cz. ńŚ źpoka kamienia, Warszawa-Łóda.
Pr>dnik, „Prace i materiały Muzeum im. prof. Włady-
sława Szafera”

ńřř2 t. 6Ś Ojców, pod red.J. Lecha iJ. Partyki
Szelerewicz, M., żórny, A. ę

ńř86 _jaskinie Wycyny Krakowska-WieluMskiej,
Warszawa-Kraków, PTTK, ,,Kraj”.

Szlachetko, K.
ńř66 Analiza odontologiczna uzCbienia ludzkiego

z ]askini A/laszyckifg, pow. Olkus-8, Z epoki
paleolitu młodszego, „Archeologia Polski”,
t. ńń, z. 2.

TyczyMska, M.
ńř68 Rozwój geomogfologiczny terytorium miasta

Krakowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
JagielloMskiego, „Prace żeograficzne”,
z. ń7, Kraków.

WierciMski, A.
ńř56 Zagadnienie wystCpowania form Homo sapiens

we wczesnym i Wrodkowym plejstocenie, ,,Prze-
gl>d Antropologiczny”, t. 22.

Zawisza,
ń874- jaskinia Mamnta w Źolinie Wierszchowskiej

w okolicy Ojcowa i Krakowa połocona, „Wia-
domoWci Archeologiczne”, t. 2.



Anna Źagnan-żinter, źlzbieta Chochorowska

THź OLŹźST TRACźS OŻ MAN°S OCCUPATION
IN THź KRAKÓW JURA.

(The Palaeolithic and the Mesolithic)

Summary

The oldest period of manęs prahistory referred to as the Palaeolithic falls at the
Pleistocene i.e. the Ice Age. This period was characterized by cyclical climatic oscillations
resulting, among others, in changes of the range of the continental ice-sheet over extensive
territories of the northern hemisphere.

In the Palaeolithic, over hundreds of thousands of years, a complex process of manęs
evolution was taking place crowned by the appearance of the intelligent being-Homo sapiens
fourty thousand years ago.

The Kraków Jura has a special position in the history of settlement in the territory of
Poland. It was in the Kraków Jura that the biggest number and some of the earliest traces
of the presence of our palaeolithic ancestors were discovered. The oldest traces of manęs
occupation in the Ciemna Cave at Ojców and in Piekary from the so-called Okr>cek come
from about ń2ŃŃŃŃ years b.p., from the Lower Palaeolithic.

Remains of camps of small groups of hunters from the Middle Palaeolithic are more
numerous. Inventories of lithic artefacts of the Pr>dnicka Culture from the Ciemna Cave
and the Wylotne Shelter are especially rich. Remains of a smokehouse were discovered at
the open site of Kraków-Zwierzyniec I.

The basis of subsistence economy of the population inhabiting the Kraków Jura was first
of all hunting. Numerous traces of cave bear hunting were found in the Koziarnia Cave at
S>spów and in the Nietoperzowa Cave at Jerzmanowice. Next to the Spear equipped with
a stone point, fire constituted a perfect weapon at manęs command with which animals were
driven out of their hiding-places in the caves. A considerable influence on the effectiveness
of hunting had its organization (ambush, driving-out) and the Cooperation of several
hunters in the hunt. This was of essential importance especially in mammoth hunting-
These huge animals, inhabiting open steppe-tundra territories, were besides cave bear the
main game hunted in the Upper Palaeolithic. Besides meat, mammoth Was a valuable
source of raw materials (tusks, bone) for the production of tools, weapon and ornarnents as
well as a. source of building materials. Żor example, remains of the eonstructions of
two tents built of mammoth bones were uncovered at the Kraków-ul. Spadzista site. The
Mamutowa Cave at Wierzchowie yielded a beautiful collection of Spear heaClS made of
mammoth tusks. One of the oldest relics of palaeolithic art so far discover-ed in the territory
of Poland comes from the same cave (a tile made from mammoth tusk Cleoorated With IOWS
of indentations).

Źiscoveries made in the Maszycka Cave where rernains of a dozen or so persons
inhabiting the cave about ń5 ŃŃŃ years b.p. are of great importanc.-e.These are, so far, the
oldest finds of human bones in the territory of Poland. The Maszycka Cave eontailled
besides, 8. unique collection of more than thirty points made from reindeer antlers of which
most were ornamented. The ornamentational motifs on bone artefacts provided a basis for
some inferences about the spiritual culture of our ancestors. _



The qualities of the Jura landscape, the large number of caves, abundance of high
quality, easily available lithic raw materials in the area contributed to an exceptional
attractiveness of this region from the point of view of the basic needs of the palaeolithic
man. In the neighbourhood of outcrops of flint deposits large mining-production centres
were set up. The mining system was used to extract flint nodules (shallow shafts were
discovered among others at Wołowice and Brzoskwinia) which were than processed to
obtain blanks and tools. These activities were carried out in workshops-next-to-mines in the
vicinity of deposits, or away from outcrops within the boundaries of camps (workshops on
habitation sites). _

The amelioration of climate at the end of the Ice Age brought deep environmental
changes. Big Pleistocene animals such as e.g. mammoth became extinct and the expanse of
lowland tundra was dominated by herds of reindeer. Now man linked his subsistence
economy with the seasonal migrations of reindeer thereby undertaking the hardships of
nomadic life. Mobility of population groups favoured mutual contacts, exchange of
experience and knowledge. The Mesolithic, chronologically associated with the early phase
of the Holocene, constituted an important transitional stage from the palaeolithic model of
foraging economy to economy based on agriculture and stock breeding.



Marta żodlowska, janusz Krzysztcf Kozłowski, janusz Kruk, jacek Lech, źwa Rook

MŁOŹSZA źPOKA KAMIźNIA

WPROWAŹZźNIź
(Janusz Kruk)

Od pocz>tku młodszej epoki kamienia (neolitu) Jura Krakowsko-CzCstochowska,
szczególnie zaW jej południowa czCWć, miała wielkie znaczenie dla rozwoju gospodarczego
społecznoWci rolniczych zajmuj>cych rozległe przestrzenie dorzecza górnej Wisły oraz
bardziej odległe obszary na północ i południe od Karpat. Wynikało to z wystCpowania
w tym regionie bogatych, łatwo dostCpnych aródeł surowców krzemiennych, bCd>cych
podstaw> najwacniejszej (obok drewnianej) spoWród ówczesnych technologii.

Wycyna Krakowska wchodziła w tych czasach w skład wielkiego regionu osadniczego,
obejmuj>cego tereny pokryte lessem, rozci>gaj>ce siC na północ, wschód i południe od ujWcia
Pr>dnika, Rudawy oraz Źłubni. Na całym tym obszarze warunki naturalne sprzyjały
osadnictwu rolniczemu. Niektóre jego czCWci miały jednak walory szczególne, decyduj>ce
o specyficznych celach i sposobach eksploatacji gospodarczej. Taki rejon tworzyła
Wysoczyzna Wielicko-żdowska, której solonoWne zasoby eksploatowano od pocz>tków
neolitu, bardzo zreszt> wczeWnie w sposób zorganizowany i na wysokim poziomie
technicznym. Terenem szczególnie wartoWciowym była równiec Wycyna Krakowska z jej
bogatymi złocami krzemienia. Oba wspomniane rejony penetrowano przede wszystkim
W zwi>zku z wykorzystywaniem kopalin, jakkolwiek w niektórych ich czCWciach rozwijało
siC równiec osadnictwo trwałe. Centrum zasiedlenia pozostawało jednak poza nimi, przede
wszystkim na lessowej Wycynie Miechowskiej i Źziałach Proszowickich, a takce na terasie
wiWlanej od ujWcia Pr>dnika ku wschodowi. WłaWnie społecznoWci istniej>cych tam, silnych
skupisk rolniczych prowadziły eksploatacjC poszukiwanych kopalin, miCdzy innymi jurajs-
kich złóc krzemienia. Surowiec ten wydobywano stosuj>c zaawansowane techniki górnicze,
uzyskiwane zaW produkty były rozprowadzane nawet do bardzo odległych oWrodków
osadniczych połoconych na północ i południe od Karpat.

Rozwój lasów w optimum klimatycznym holocenu spowodował, ic cały obszar Jury
Polskiej został pokryty mniej lub bardziej zwartymi drzewostanami. Przewacały w nich
wielogatunkowe zbiorowiska liWciaste, podobne do dzisiejszych gr>dów z ducym udziałem
dCbów. Tylko szersze odcinki den dolin Rudawy, Pr>dnika i niektórych wiCkszych ich
dopływów były poroWniCte lasami rozwijaj>cymi siC na wilgotnych siedliskach, odpowiada-
j>cymi współczesnym łCgom i olesom. Na skałach i stromych stokach w ich poblicu istniały
płaty muraw z wieloma gatunkami roWlin reliktowych. Niezwykle bogaty i rócnorodny był
Wwiat zwierzCcy terenów jurajskich.

Vrodowisko to podlegało juc w neolicie ludzkiemu oddziaływaniu gospodarczemu.
ŹotkniCte nim były szczególnie tereny połocone na wschodnim i południowym skraju
Wycyny Krakowskiej (dolny bieg Źłubni, Rudawy i`Pr>dnika), które juc na pocz>tku
neolitu znalazły siC w zasiCgu trwałego osadnictwa rolniczego. Rejony te stosunkowo szybko





zostały przekształcone, w ich zaW krajobrazie pojawiły siC rozległe przestrzenie bezleWne.
Mniej niszcz>ce było natomiast oddziaływanie społecznoWci neolitycznych w głCbi wyso-
czyzn i dolin jurajskich. Regularna eksploatacja surowców krzemiennych i wykorzys-
tywanie schronisk podskalnych oraz jaskiM nie wywoływało skutków drastycznych w postaci
wiCkszych, trwałych odlesieM i nastCpuj>cego w ich rezultacie ocywienia procesów
denudacyjnych.

Badania nad neolitem terenów jurajskich maj> dług> historiC. Nie brak w niej dokonaM
wybitnych i wielkich nazwisk polskiej archeologii. Wiele z tych osi>gniCć czeka wci>c na
publikacjC _ w archiwach zaW muzeów i instytucji badawczych znajduj> siC duce zbiory
nieznanych szerzej aródeł. Sporo atrakcyjnych i wacnych stanowisk neolitycznych nalecało-
by obj>ć nowoczesnymi, systematycznymi pracami naukowymi. W miarC pełne jest
opracowanie zagadnieM kopalnictwa krzemienia w starszych stadiach neolitu. ZawdziCcza-
my to wieloletniej działalnoWciJacka Lecha, Wwietnego badacza tej problematyki. Źobra jest
tec znajomoWć neolitycznego osadnictwa jaskiniowego na Wycynie Krakowskiej, któr>
konsekwentnie zajmowała siC źwa Rook. Źokonania te s> jednak ledwie wstCpem do
rokuj>cych wielkie nadzieje badaM jurajskich.

Młodsza epoka kamienia była na Wycynie Krakowskiej okresem cywej i wacnej
aktywnoWci ludzkiej. W całych dziejach tego regionu stanowiła czas szczególny. Pocz>tki
jego trwałej penetracji wi>c> siC juc z najstarszym etapem osadnictwa rolniczego na północ
od Karpat i siCgaj> 53ŃŃ lat p.n.e. (według kalibrowanej chronometrii radiowCglowej).
Swoje Wlady (w rócnej postaci) pozostawiły tam niemal wszystkie, nastCpuj>ce po sobie,
główne formacje kulturowo-gospodarcze neolitu (zob. ryc. 6).

Opis dziejów aktywnoWci ludzkiej w młodszej epoce kamienia Wycyny Krakowskiej nie
jest łatwy, zwłaszcza w postaci skondensowanej. Wymaga to gruntownej znajomoWci faktów
i sporej erudycji. Pracy tej _ na ucytek niniejszej publikacji _ podjCli siC wytrawni znawcy
przedmiotu. Rozwacania, zamieszczone na nastCpnych stronach rozdziału, stanowi>
najlepsze mocliwe dziW podsumowanie wiedzy o najwacniejszych zagadnieniach tej złoconej
problematyki.

OSAŹNICTWO OTWARTź
(Marta żodłowska, Janusz Krzysztof Kozłowski)

Pierwsze ludy rolnicze pojawiły siC na terenach s>siaduj>cych z Polsk> w połowie VI
tysi>clecia p.n.e. Źocierały one z basenu Wrodkowego Źunaju i znajdowały znakomite
warunki rozwoju dla gospodarki rolniczo-hodowlanej na wycynach lessowych. W znalezis-
kach archeologicznych odpowiadaj> tym ludom kultury tzw. krCgu linearnego. Na
zachodzie (Transdanubia, Morawy) s> to najstarsze fazy kultury ceramiki wstCgowej rytej,
bardziej zaW na wschód (w basenie Cisy) _ wschodniosłowacka ceramika linearna (zob.
ryc. 7). Rócni> siC one przede wszystkim sposobem zdobienia naczyM, a takce technologi>
produkcji narzCdzi krzemiennych. Sposoby gospodarowania i zasiedlenia terenu wydaj> siC
być natomiast bardzo jednolite.

Za odmiennoWciami ornamentowania ceramiki mogły siC kryć nieuchwytne dla archeo-
loga treWci symboliczne, odpowiadaj>ce systemom wierzeM i organizacji społecznej. Źla
badaM nad pocz>tkami rolnictwa na obszarach Polski południowej istotne jest, ce ludnoWć
zajmuj>ca te nowe dla niej tereny utrzymywała przez okres paru (przynajmniej) pokoleM
silne, tradycyjne zwi>zki z macierzystymi obszarami zakarpackimi, widoczne nie tylko
w zdobieniu naczyM, ale takce w wykorzystywaniu surowców kamiennych.

Omawiany okres VI-V tysi>clecia p.n.e. odpowiadał maksimum polodowcowego
ocieplenia klimatu, co dodatkowo ułatwiało przesuwanie siC wczesnych społeczeMstw
rolniczych coraz bardziej na północ. Około 53ŃŃ lat p.n.e. w dorzeczu górnej Wisły
powstały pierwsze osady rolnicze (zob. ryc. 8). Zakładano je na podkrakowskim odcinku
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Ryc. 7. Rozprzestrzenienie najstarszych rolniczych kultur archeologicznych w źuropie Vrodkowej (wg
Kozłowskiego i S.K. Kozłowskiego).

doliny Wisły, szczególnie zaW na ostrogach lessowej terasy u wylotu doliny Źłubni (obecnie
tereny Krakowa-Nowej Huty). Badania nad inwentarzami kamiennymi z tych osad
pozwalaj> przypuszczać, ic ich załocyciele (przybywaj>cy z zachodu lub północnego
zachodu) dysponowali zapasem surowca krzemiennego, koniecznego do wytwarzania
narzCdzi. Źroga najwczeWniejszych ludów rolniczych prowadziła wiCc ze Vl>ska do
Małopolski przez południow> czCWć Wycyny Krakowskiej (np. dolin> Pr>dnika i Klucz-
wody), sk>d pochodz> surowce ucytkowane w najstarszych osiedlach z doliny Wisły. Na
Jurze południowej wystCpuj> zreszt> pojedyncze znaleziska ceramiki pochodz>ce z tego
czasu. Na przykład z Jaskini Wielkiej w żórze Okopy (Ojców) pochodzi naczynie,
zachowane prawie w całoWci (fot. 4Ń), które na podstawie analizy stylistyki ornamentu
mocna datować na omawiany okres.

Wyniki dotychczasowych obserwacji wskazuj>, ce pierwotne ludy rolnicze, lokuj>c swe
osady, kierowały siC bardzo racjonalnymi przesłankami. Chodziło o dobre gleby, które
mocna było uprawiać w sposób niemal ogrodniczy, i dogodny dostCp do wody, najchCtniej
w rozległych oraz bogatych w zwierzynC i ryby dolinach rzecznych. Takie warunki
spełniała przede wszystkim lewobrzecna terasa Wisły, a takce dolina Rudawy w dolnym jej
biegu (zob. ryc. ř). Najstarszym rolnikom sprzyjał takce fakt, ic na opisywanych terenach
wchodzili oni w pustkC osadnicz>. żrupy ludzkie cyj>ce z myWlistwa i zbieractwa (tzw.
mezolityczne) zamieszkiwały bowiem inne regiony.

Pierwsze, niezbyt duce grupy rolników sadowiły siC prawdopodobnie na niewielkich,
odlesionych polanach, tworz>c izolowane zgrupowania. W miarC jednak upływu czasu
_ przenosz>c siC i rozrastaj>c _ obejmowały one coraz wiCksze tereny. Źoszło wówczas do
ponownej penetracji południowej czCWci Wycyny Krakowskiej, tym razem znad Wisły
w kierunku dolin Rudawy i Pr>dnika.

Znakomitym przykładem wczesnej osady rolniczej jest systematycznie zbadane stanowi-
sko archeologiczne w Krakowie-Olszanicy. Było ono znane przedII wojn> Wwiatow>.
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Ryc. 8. Pierwsze ludy rolnicze nad Wisł>, Rudaw>, Pr>dnikiem i Źłubni>. ń _ osady otwarteś 2 _ stanowiska
jaskinioweś 3 _ obozowiska lub znaleziska pojedyncześ 4 _ grób.
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Ryc. ř. Lokalizacja osiedla społecznoWci kultury ceramiki wstCgowej rytej w Krakowie-Olszanicy (wg

S. Milisauskasa).

W latach piCćdziesi>tych przeprowadzono tam badania rozpoznawcze, w okresie zaW
pomiCdzy rokiem ńř67 i ńř73 _ wielkie wykopaliska, wykonane w ramach polsko-
-amerykaMskiej współpracy naukowej (zob. ryc. ńŃś fot. 3ř).

Osada w Olszanicy zbudowana została na nieducym wyniesieniu prawego brzegu
doliny Rudawy, niedaleko jej ujWcia do Wisły. Wzdłuc południowych granic stanowiska
płynie niewielki potok. Według obliczeM badaczy obszar zajCty przez osadC i zwi>zane z ni>
Wlady gospodarczego ucytkowania terenu ma ac 5Ń hektarów. Badaniami wykopaliskowymi
objCto nieco ponad ń,5 ha, co stanowi zaledwie około 3Ń/O całoWci. Wyniki tych prac nie s>
wiCc ostateczne. Źalsze badania pozwoliłyby wyjaWnić i uWciWlić wiele problemów dotych-
czas tylko zaznaczonych.

Na zbadanej w Olszanicy powierzchni odkryto Wlady dziewiCtnastu naziemnych
budowli słupowych (zob. ryc. ll). Były one silnie zrócnicowane. Ich długoWć wahała siC od
ń2 do 42 m, szerokoWć natomiast była bardziej jednolita i wynosiła 6-7 m. Źomy te nie
powstały równoczeWnie _ nie były tec jednoczeWnie ucytkowane. Mocna przypuszczać, ce
pocz>tkowo nad RudawC dotarła niewielka grupa ludzka, pochodz>ca najpewniej z osad
usytuowanych w rejonie ujWcia Źłubni do Wisły. Znajduj>c doskonałe warunki, zbudowano
pierwsze domy. W miarC upływu czasu osada rozrastała siC, a mieszkaMcy wspólnym
wysiłkiem wznieWli długi dom, który miał ac 42 m długoWci. Po pewnym czasie osiedle znów
uległo zmniejszeniu.
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Jak wiCc wygl>dały duce domostwa słupowe? Były to budynki prostok>tne (zob. ryc. ń2,
ń3). Wokół ich dłucszych Wcian ci>gnCły siC jamy, które powstawały najpewniej w trakcie
budowy (fot. 3ř B). Były one zapełniane rozmaitymi odpadkami wrzucanymi tam przez
mieszkaMców. Niektóre czCWci tych zagłCbieM wykorzystywano do budowy jam wCdzarskich,
czasem zaW umieszczano tam piece kopułkowe słuc>ce m.in. do wypieku chleba. Vciany
domów budowano wbijaj>c rzCdy słupów lub osadzaj>c je w specjalnie przygotowanych
i natychmiast zasypywanych rowach. Konstrukcja dachu, który przykrywał te duce
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-- z reguły - budynki, opierała siC na
rzCdach wewnCtrznych słupów. CzCWć
z nich bywała wymieniana (w razie po-
trzeby) w trakcie ucytkowania domostw.
Vlady takich napraw stwierdza siC nierzad-
ko przy badaniu osad najstarszych rol-
ników. UmiejCtnoWci budowlane były wiCc
wówczas znaczne.

Wiemy, ce chaty najczCWciej orientowa-
no krótszym bokiem na południowy
wschód z niewielkimi odchyleniami od
tego kierunku. Na obszarach lec>cych na
południe od Karpat przek>tne domostw
najstarszych rolników przebiegaj> zwykle
wzdłuc linii północ - południe. Uwaca
siC, ce moce to być zwi>zane z rozpo-
wszechnion> w Azji Mniejszej tradycj>
budowaln>, która z tych terenów dotarła
ac do źuropy Vrodkowej. Na terenach
północnozakarpackich do reguł tych nie
stosowano siC jednak dokładnie.

W osiedlach najstarszych rolników
wznoszono domy dwóch rodzajów. jeden
z nich to duce konstrukcje ,,ze spichrzem”,
drugi natomiast reprezentuj> budowle
mniejsze. Przypuszcza siC, ce pierwsze
z wymienionych były bardzo trwałe. Na-
wet gdy je rozbierano z powodu zniszczeM,
nowe stawiane były ponownie w tym sa-
mym miejscu. W południowej czCWci takie-
go domostwa przechowywano najpewniej
zboca. Poniewac mogły to być budowle
wspólne dla całej społecznoWci osiedla, na-
suwa siC przypuszczenie, ic prace rolne
wykonywano na ucytek całej społecznoWci
jegomieszkaMców, pola zaW stanowiły włas-
noWć wspóln>. S> to jednak tylko domnie-
mania, które wynikaj> ze cmudnych obser-
wacji, dokonywanych podczas prac wyko-
paliskowych. Aby mocna je było uznać za
rekonstrukcjC rzeczywistej reguły cycia
społecznego najstarszych rolników, musia-
łyby zostać potwierdzone w rezultacie ba-
daM wielu ówczesnych osad.

Aby ustalić szczegółowe nastCpstwa
osiedli lub domostw w ich obrCbie, stosuje
siC metody statystyczne. Pozwalaj> one
ustalić współwystCpowanie typów ceramiki
zdobionej zrócnicowanymi w>tkami orna-
mentów, okreWlić ich „seriacjC”, w rezul-
tacie zaW wzglCdn> chronologiC. Źane te
kontrolowane s> fizyko-chemicznymi me-
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Ryc. ń2. Plan domostwa z osiedla społecznoWci kultury
ceramiki wstCgowej rytej w Krakowie-Olszanicy (wg
S. Milisauskasa).





todami datowania absolutnego, przede wszystkim tzw. chronometri> radiowCglow>.
W rezultacie tych zabiegów badawczych ustalono, jak postCpował rozwój osiedli najstar-
szych rolników na zajmuj>cych nas terenach.

Pocz>tkowo na upatrzony wczeWniej teren przychodziły przypuszczalnie dwie rodziny,
które budowały osobne domy. W miarC upływu czasu kolejne domostwa wznoszone były
W s>siedztwie. Po pewnym okresie nastCpne chaty budowano ponownie w miejscach
wczeWniej juc wykorzystywanych. W osiedlach najstarszych rolników jednoczeWnie istniały
najpewniej tylko dwa lub trzy domostwa. Poniewac jednak osady były długotrwałe, Wlady
chat pochodz>cych z rócnych okresów nakładaj> siC na siebie i tworz> skomplikowane
i trudne do rozwikłania układy przestrzenne (por. ryc. ll).

Stosuj>c wyrafinowane metody analityczne jesteWmy w stanie odtwarzać powi>zania
pomiCdzy mieszkaMcami rócnych domów _ w tym takce zwi>zki rodzinne w obrCbie
osiedli. Niektóre obserwacje wskazuj> tec na istnienie zakazów (rodzaju ,,tabu”) dotycz>-
cych powi>zaM osób z poszczególnych domostw. jeWli prawdziwe jest załocenie, ic W neolicie
wytwórczoWci> garncarsk> obci>cone były przede wszystkim kobiety, mocna na przykład
stwierdzić ograniczon> swobodC przenoszenia siC poszczególnych członków rodzin W ob-
rCbie osiedla, a nawet na terenie całych zgrupowaM osadniczych.

Specjalistyczne badania nad gatunkami drewna ucytkowanego przez najstarszych
rolników Wwiadcz>, ce domy budowano przewacnie z pni dCbów. Źrzewa te były wówczas
popularne w lasach porastaj>cych terasy nadrzeczne na zajmuj>cym nas obszarze.
W szerszym otoczeniu osiedla z Olszanicy, obok drzewostanów gr>dowych, wystCpowały
zapewne bory oraz łCgi porastaj>ce suchsze połacie dna doliny Rudawy. We wszystkich
tych lasach dCby miały spory udział. Były one czCsto wycinane, miCdzy innymi w zwi>zku
z zapotrzebowaniem na dobry materiał budowlany. OdpornoWć drewna dCbowego na
procesy rozkładu w ziemi jest znacznie wiCksza nic pochodz>cego z innych drzew.
Wykonane z niego elementy konstrukcyjne mogły trwać bez koniecznoWci wymiany
w gruncie wilgotnym przez ńŃ-25 lat, w suchym zaW do 5Ń lat. Znacznie gorsze jest pod tym
wzglCdem drewno wi>zu (5-25 lat), popularnego w lasach zajmuj>cych nas czasów. Rzadko
wiCc ucywano go do celów budowlanych. Na podstawie wyników badaM paleobotanicznych
mocna jednak s>dzić, ic twarde i zarazem elastyczne drewno wi>zowe wykorzystywano
czCsto, z innym wszakce przeznaczeniem. jest ono zreszt> do dziW chCtnie ucywane przez
tokarzy i kołodziejów.

WWród odpadków znajdowanych w długich jamach, towarzysz>cych domom słupowym
najstarszych rolników, a ucywanych przewacnie jako Wmietniki, znajdowane s> fragmenty
ceramiki, narzCdzia kamienne i koWci zjadanych zwierz>t. WWród naczyM mocna wyrócnić
grupC gruboWciennych garnków ,,kuchennych”. Wykonywano je, dodaj>c do gliny rozmaite
domieszki, co umocliwiało uzyskanie pojemników trwałych, które stawiane przy ognisku
albo wprost w jego carze, nie pCkały zbyt szybko. Źrug>, znacznie mniej liczn> kategori>
naczyM s> cienkoWcienne czarki - piCknie zdobione, małe lub Wredniej wielkoWci (fot. 25
i 4ń). Ceramika była wykonywana w osadzie z surowca dobranego i przygotowanego
odpowiednio do kacdego rodzaju naczynia, nastCpnie zaW wypalana na ,,wolnym ogniu”.

W glinie, któr> wylepiano Wciany domostw, czasem takce na naczyniach, odkrywane s>
odciski zbóc i rócnych roWlin zielnych (fot. 44). MieszkaMcy osiedla zbadanego w Olszanicy
uprawiali przede wszystkim pierwotne pszenice, wysiewane na niewielkich półkach
połoconych w najblicszym otoczeniu. Były one kultywowane krótko i szybko porzucane,
powstawały zaW przez wypalenie małych powierzchni lasów.

CzCsto W niewielkiej odległoWci od zajmowanych osad powstawały nowe. Tak było na
przykład w wypadku osiedla znanego z Bolechowic-Zielonej, gm. Zabierzów, lec>cego
około 8 km na północny zachód od Olszanicy. W tej miejscowoWci, na nadzalewowej terasie
Rudawy (w zakolu uchodz>cego do niej potoku Kobylanka), odkryto w ńř87 r. czCWci
dwóch długich domostw słupowych. W towarzysz>cych im jamach znaleziono przede
wszystkim pozostałoWci po produkcji narzCdzi krzemiennych (fot. 42). W wiCkszoWci były



one wykonane z surowca jurajskiego, wystCpuj>cego w poblicu osady. Znaleziono jednak
równiec pojedyncze narzCdzia z krzemienia wydobywanego w okolicach Vwieciechowa, na
wschodniej krawCdzi Wycyny Sandomiersko-Opatowskiej, a takce z obsydianu - szkła
wulkanicznego, prawdopodobnie pochodz>cego z terenów Słowacji. W Bolechowicach-
-Zielonej odkryto takce kamienne ciosło w kształcie ,,szewskiego kopyta”, słuc>ce do obróbki
drewna (fot. 25). NarzCdzia takie, znajdowane we wszystkich prawie osadach najstarszych
rolników, wykonywane były z amfibolitów, których naturalne Wychodnie znajduj> siC na
Źolnym Vl>sku. Przy ich wytwarzaniu wykazywano siC doskonał> znajomoWci> specyficznych
cech surowca kamiennego. W wyniku odpowiedniej obróbki rzadko ulegały one złamaniu.
W osadach znanych z terenu Małopolski nie znajdujemy cadnych Wladów miejscowego
wytwarzania narzCdzi amfibolitowych. Prawdopodobnie docierały tu juc narzCdzia gotowe.
Mogły być sprowadzane za poWrednictwem grup ludzkich zamieszkuj>cych obszary pomiCdzy
Źolnym Vl>skiem i Małopolsk>. Nie mocna równiec wykluczyć, ce w s>siedztwie złóc
krzemienia na Wycynie Krakowskiej dochodziło do spotkaM przedstawicieli rócnych wczesno-
rolniczych grup lokalnych - a nawet pochodz>cych z rozmaitych prowincji kulturowych
-ę w trakcie których dokonywano wymiany.

W pracach nad odtwarzaniem cycia pierwotnych społeczeMstw wielk> rolC odgrywaj>
badania cmentarzysk. Na ich podstawie mocna bowiem wnioskować o strukturach
społecznych, zwyczajach, wierzeniach, wieku biologicznym, a nawet chorobach trapi>cych
ówczesnych ludzi. Z obszaru Wycyny Krakowskiej i jej najblicszego s>siedztwa pochodzi
niestety bardzo mało takich znalezisk. W żiebułtowie, gm. Wielka WieW, odkryto
wprawdzie kilka grobów, które pocz>tkowo uwacano za pochodz>ce z pocz>tków neolitu,
jednak ich datowanie jest bardzo niepewne. W Michałowicach nad Źłubni> zbadano
w ńř67 roku grób (fot. 65) dojrzałego, niewysokiego (ń63 cm) mCcczyzny. Lecał on na boku
z rCk> pod głow> i podkurczonymi nogami - w pozycji Wpi>cego człowieka. Przy twarzy
zmarłego ułocone były narzCdzia, wióry i odpadki krzemienne (por. ryc. 23ś fot. 65).
W lewej dłoni zmarły trzymał narzCdzie z koWci zwierzCcej. Na dnie jamy grobowej, pod
szkieletem, znaleziono trzy małe fragmenty ceramiki. Zmarłego pochowano nie na
odrCbnym cmentarzysku, lecz bezpoWrednio w s>siedztwie domów. Niestety osada - ledwie
rozpoznana na stanowisku w Michałowicach - czeka dopiero na wykopaliska.

Wyraany hiatus dzieli kulturC ceramiki wstCgowej rytej od nastCpnej fazy osadnictwa
rolniczego, przypadaj>cy na okres od 45ŃŃ do 4 2ŃŃ p_n.e. ŻazC tC reprezentuj> grupy ludzkie
posługuj>ce siC ceramik> zdobion> nakłuwaniem i malowaniem, zaliczane w archeologii do
krCgu lendzielsko-polgarskiego (kompleks lendzielski). Powodem owej przerwy było najpraw-
dopodobniej opuszczenie terenów dorzecza górnej Wisły przez ludnoWć póanej fazy kultury
ceramiki wstCgowej rytej i jej przesuniCcie siC na północ, a być moce równiec ku południowi
(szczegółowe badania Wwiadcz> bowiem, ce północna Słowacja była zasiedlana przez osadników
pochodz>cych z Małopolski). Mogły tec istnieć inne przyczyny zaniku osadnictwa najstarszych
rolników w dorzeczu górnej Wisły, na przykład epidemie, walki miCdzyplemienne itp.

W pocz>tkach rozwoju krCgu lendzielsko-polgarskiego system eksploatacji terenu i jego
zasiedlania nie rócnił siC od reguł stosowanych w poprzednim okresie (mimo to przypusz-
czamy, ce doszło wówczas do migracji nowych grup ludzkich). Nadal karczowano małe
powierzchnie leWne o bardziej jednak zrócnicowanym drzewostanie nic wczeWniejszy.
Ucytkowano tec odłogi, co utrudniało regeneracjC lasu. W tych czasach doszło do
znacznego rozwoju mikroregionu osadniczego połoconego na południe od Wisły, zwi>zane-
go z eksploatacj> aródeł solnych w rejonie Wieliczki. Tereny _jury były nadal penetrowane
przez ludnoWć stale zamieszkuj>c> nad Wisł> i Źłubni> (zob. ryc. ń4) i poszukuj>c>
surowców krzemiennych. Vwiadcz> o tym miCdzy innymi znaleziska w jaskiniach Wycyny
Krakowskiej. Z tego okresu pochodzi tec wiele Wladów obozowisk, zakładanych w trakcie
wCdrówek po krzemieM. Znajdowane s> one na obszarach oddzielaj>cych skupiska
rolniczych osad, zgrupowanych miCdzy innymi w rejonie Iwanowic nad Źłubni>, od
połoconych dalej ku ęzachodowi jurajskich terenów wydobywania surowców.
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Ryc. ń4. Rozmieszczenie stanowisk neolitycznych (V _ l poł. III tys. p.n.e.) na terenie _jury Krakowskiej i na
przyległych obszarach nadwiWlaMskich. ń _ osady krCgu lendzielsko-polgarskiegoś 2 _ osady kultury ceramiki
promienistejś 3 _ stanowiska jaskinioweś 4 _ obozowiska lub znaleziska pojedyncześ 5 _ rejony wystCpowania
pracowni wytwarzaj>cych siekiery krzemienneś 6 _ rejony wystCpowania pracowni obróbki krzemienia, w których
nie wytwarzano siekierś 7 _ obszary, na których wystCpuj> neolityczne kopalnie krzemieniaś 8 _ gróbś
ř _ obszary ze szczególnie licznymi, pojedynczymi znaleziskami zabytków neolitycznych.

Zasadnicze zmiany w organizacji osadnictwa wi>zały siC z okresem 4ńŃŃ-38ŃŃ lat p.n.e.,
okreWlanym w terminologii archeologicznej jako _faza „niemalowana” krCgu lendzielsko-
-polgarskiego. Powstawały wtedy osady wiCksze od osad wczeWniejszych, rzadziej rozmiesz-
czone, lec>ce nierzadko poza dolinami wiCkszych rzek. Wi>zało siC to z bardziej
ekstensywnym systemem uprawy pól, zakładanych w wiCkszej odległoWci od osiedli, czCsto
na wysoczyznach wzgórz lessowych. Prawdopodobnie stosowano juc wtedy sprzCcajne
techniki kultywacji gruntów i ucywano wozów. ZwiCkszyło siC takce znaczenie hodowli
zwierz>t w gospodarce. Wskazuj> na to miCdzy innymi badania nad areałami ówczesnych
ł>k.

Przykładem osiedla z omawianego okresu jest stanowisko w Tomaszowicach, gm.
Wielka WieW, połocone na wzniesieniu nad Wodonk>. Odkryto tam pozostałoWci domu
słupowego oraz półziemiankC mieszkaln> z zachowanym paleniskiem. Konstrukcje te mog>
Słucyć za ilustracjC nastCpuj>cych wówczas zmian w budownictwie. Polegały one na



zmniejszaniu rozmiarów naziemnych domostw słupowych oraz zastCpowaniu czCWci z nich
czworok>tnymi lub owalnymi ziemiankami.

Podstaw> utrzymania nadal było rolnictwo. WWród licznych narzCdzi zwracaj> uwagC
sierpowe wkładki krzemienne z wyWwieceniem cniwnym (fot. 43), a takce odciski zbóc,
zachowane w grudach gliny, która słucyła do wylepiania Wcian domostw (fot. 44). Uprawiano
przede wszystkim pszenicC oraz jCczmieM. Zbierane były rócne dziko rosn>ce gatunki zielne,
spoWród których W polepie znalezionej w Tomaszowicach stwierdzono stokłosC, komosC i rdest
powojowy. Bydło wypasano w okolicy osady, być moce takce w dolinie Wodonki.
W odsłoniCciach skalnych, połoconych niedaleko wspomnianego stanowiska, znajduj> siC dwa
schroniska i jaskinia. Mogły one być wykorzystywane do potrzeb gospodarczych. Żragment
osady, podobnej do znanej z Tomaszowie, zbadano takce w Szycach, gm. Wielka WieW, na
wysoczyanie ograniczaj>cej od wschodu dolinC Pr>dnika.

Wycyna Krakowska była w okresie pomiCdzy 4ńŃŃ i 38ŃŃ p.n.e. obszarem intensywnej,
niemal przemysłowej eksploatacji górniczej (kopalniaizej) krzemienia. Z tymi tec czasami
wi>c> siC najpewniej całe zespoły pracowni obróbki tego surowca i towarzysz>ce im osady
oraz obozowiska, wystCpuj>ce wzdłuc biegu Sanki i Rudna.

Po okresie silnego rozwoju gospodarczego nast>piło w dorzeczu górnej Wisły załamanie
tradycyjnego, utrwalonego osadnictwa. Było to zwi>zane z pojawieniem siC nowego „systemu
kulturowego”, ukształtowanego na Nicu źuropejskim w pocz>tkach IV tysi>clecia p.n.e.,
póaniej zaW adaptowanego do naturalnych warunków wycyn lessowych. Ten nowy wzorzec
reprezentowany jest przez archeologiczn> „kulturC pucharów lejkowatych” (fot. 48).

W regułach zajmowania terenu nast>piły wówczas znacz>ce zmiany. Polegały one na
przesuniCciu strefy stale zasiedlonej z niskich obrzecef. dolin na wierzchowiny wzniesieM.
W rolnictwie stosowano, znacznie bardziej nic dot>d, ekstensywne i mobilne sposoby upraw
roWlinnych, powacnie tec wzrosła rola hodowli zwierz>t.

Niewiele póaniej W dolinach Wisły, Źłubni i Pr>dnika pojawiły siC nowe grupy ludzkie,
pochodz>ce ze wschodniej Słowacji i północno-wschodnich WCgier. Osadnicy ci naleceli do
kulturowego krCgu badeMskiego, który obejmował rozległe terytoria na południe od Karpat.
Na naszych terenach ich pozostałoWci okreWlane s> w terminologii archeologicznej jako
kultura ceramiki promienistej (fot. 26, 54, 55).

Zakładano wówczas rozległe, lecz raczej krótkotrwałe osady z naziemnymi domami,
budowanymi po dwu stronach przebiegaj>cej Wrodkiem drogi. Niektóre z nich, na przykład
osiedle z Zesławic nad Źłubni>, posiadały specjalne zagrody dla bydła (kraale). Na
pograniczu wycyn lessowych ijury Krakowskiej znajduj> siC doWć liczne pozostałoWci
mniejszych osad (por. ryc. ń4), z których cadna nie była dot>d systematycznie badana.

MieszkaMcy osiedli kultury ceramiki promienistej ucywali siekier krzemiennych, wytwarza-
nych z surowców wystCpuj>cych na Wycynie Krakowskiej (fot. 26, 5Ń). Na Kopcowej żórze nad
Pr>dnikiem odkryto wyspecjalizowan> pracowniC, w której produkowano te narzCdzia (fot. 7).
Nie jest to przypadek odosobniony. Na wysoczyanie pomiCdzy dolinami BCdkowsk> i Szklarki
(fot. 8), w okolicach wsi Łazy oraz na stokach żrzybowej żóry stwierdzono kilka koncentracji
neolitycznych pracowni wytwarzaj>cych siekiery. Nie jest wykluczone, ce podobne stanowiska
znajduj> siC takce na wierzchowinach dziel>cych doliny BCdkowsk> i KobylaMsk>.

WYKORZYSTYWANIź JASKIL
(źwa Rook)

Źzieje badaM

jaskinie Wycyny Krakowskiej stosunkowo póano, bo dopiero w latach siedemdziesi>-
tych XIX wieku, stały siC przedmiotem zainteresowaM badaczy pradziejów Małopolski.
Prace ówczesne mocna podzielić na dwa etapy. W pierwszym badania miały na celu



wstCpne rozpoznanie archeologicznej ,,zawartoWci” jaskiM, w drugim natomiast chodziło
o pozyskiwanie materiałów, przede wszystkim ze starszej epoki kamienia (paleolitu). W obu
etapach badaM odkrywano zabytki póaniejsze, wWród nich bogate nierzadko pozostałoWci
neolitycznych grup ludzkich.

Prace wykopaliskowe w jaskiniach Wycyny Krakowskiej zainicjował Zawisza w r. ń87ń
Badał on przez parC lat stanowiska w Ojcowie, jerzmanowicach, S>spowie i Wierzchowiu.
W latach ń87ř-ń886 ż. Ossowski przeprowadził prace wykopaliskowe w 5Ń jaskiniach
w okolicy Krakowa oraz w rejonie Ojcowa (Wierzchowska żórna i Maszycka), odkrywaj>c
w wiCkszoWci z nich zabytki neolityczne.

Po paroletniej przerwie _ w latach ń8ř5-ńřń4 _ badania w okolicach Ojcowa podj>ł
St. Czarnowski. Kontynuował on inwentaryzacjC jaskiM oraz przeprowadził wykopaliska
o charakterze sondacowym w 58 jaskiniach.

Na pocz>tku XX wieku zainteresowanie jaskiniami nieco osłabło. Prace badawcze
o niewielkim zakresie na paru stanowiskach nie przyniosły szczególnie ciekawych rezul-
tatów. Źopiero w latach ńřń8-ńřńř S. Krukowski przeprowadził badania wykopaliskowe
W jaskini Ciemnej-Oborzysko Wielkie, uzyskuj>c bardzo bogate inwentarze ze wszystkich
epok pradziejowych, w tym równiec neolityczne.

Od r. ńřńř przez prawie 3Ń lat nie podejmowano planowych poszukiwaM wykopalis-
kowych w jaskiniach. Ukazało siC natomiast w tym czasie wiele artykułów problemowych
i prac o ogólniejszym charakterze, W których zespoły zabytków neolitycznych były jedynie
wzmiankowane. W r. ńř42 K. Kowalski rozpocz>ł szczegółow> inwentaryzacjC jaskiM
polskich, uwieMczon> trzytomowym dziełem. Pierwszy tom poWwiCcony jest Wycynie
Krakowsko-CzCstochowskiej.

W latach szeWćdziesi>tych, siedemdziesi>tych i osiemdziesi>tych badania stano-
wisk jaskiniowych prowadzone były przez dwa oWrodki naukowe _ krakowski i warszaw-
ski. Celem tych prac było przede wszystkim poznawanie Wladów społecznoWci paleoli-
tycznych. źksplorowano stanowiska nowe, we wczeWniej zaW poznanych prowadzono
badania weryfikacyjne. Systematyczne, czCstokroć długotrwałe prace wykopaliskowe
wykonano w jaskiniach Nietoperzowej, Koziarni, Pod KoWciołem Zachodniej, Schro-
nisku Wylotnym i nad _jaskini> NiedostCpn> (pracami tymi kierował W. Chmielew-
ski)ś w jaskiniach Tunel Wielki Chmielewski i S.K. Kozłowski), Maszyckiej
(S.K. Kozłowski), Mamutowej i Ciemnej-Oborzysko Wielkie (S. Kowalski), w Pucha-
czej Skale Kozłowski) oraz w M>cznej Skale (A. Źagnan-żinter, B. Źrobniewicz,
K. Sobczyk). Na wszystkich tych stanowiskach odkrywano _ oprócz paleolitycz-
nych _ takce materiały neolityczne. BezpoWrednio natomiast zwi>zane z problema-
tyk> osadnictwa społecznoWci młodszej epoki kamienia na Wycynie Krakowskiej były
prace Lecha w Schronisku Skalnym 36Ń i ź. Rook w _jaskini nad Mosurem Starym
Źucej.

Charakterystyka stanowisk jaskiniowych

SpoWród ń66 jaskiM objCtych dot>d badaniami archeologicznymi (prawie wył>cznie
wykopaliskowymi, sporadycznie tylko powierzchniowymi) w osiemdziesiCciu znaleziono
materiały neolityczne. Stanowiska te znajduj> siC w południowo-zachodniej czCWci Wycyny
Krakowskiej _ wzdłuc linii Mników-Ojców _ głównie nad dolinami rzek i potoków,
wyj>tkowo zaW w obiektach znajduj>cych siC w ostaMcach i wiCkszych grupach skał nie
zwi>zanych bezpoWrednio z ciekami wodnymi.

ObecnoWć materiałów neolitycznych stwierdzono zarówno w jaskiniach małych, jak
i ducych _ takich, które składaj> siC z obszernych komór, w>skich korytarzy lub tworz>
tylko zagłCbienia skalne. Rozmaite jest ich wyniesienie ponad dna dolin. Otwory maj>
zrócnicowan> ekspozycjC, przed nimi natomiast znajduj> siC szerokie tarasy lub łagodne



zbocza albo tec wprost dna dolin. Niektóre spoWród opisywanych stanowisk s> usytuowane
w wysokich partiach skał, doprowadzaj> zaW do nich strome stoki.

Mało jest niestety danych na temat stratygrafii (układu pionowego) i planigrafii
(rozlokowania ,,poziomego”) zabytków neolitycznych w jaskiniach. NastCpstwo i odrCbnoWć
warstw naturalnych s> stosunkowo łatwo czytelne w osadach plejstoceMskich. Sporadycznie
zaW tylko rozgraniczenia te bywaj> wyraane w sedymentach póaniejszych. Powstawanie
próchnicy rozpoczCło siC w optimum klimatycznym holocenu. NastCpowało to praw-
dopodobnie juc w okresie istnienia osadnictwa neolitycznego na naszych ziemiach albo
tylko niewiele wczeWniej. Narastanie kolejnych warstw przebiegało niezwykle wolno.
Odpowiadało to (w sensie chronologii archeologicznej) wielu fazom wykorzystywania tej
samej jaskini przez grupy ludzkie. Vwiadcz> o tym fakty z wiCkszoWci stanowisk. Warstwa
próchnicy holoceMskiej, o mi>cszoWci nie przekraczaj>cej 2Ń-3Ń cm, zawiera tam zabytki
z rócnych epok, po czasy nowocytne wł>cznie.

Bardzo ogólnikowe dane, jakimi dysponujemy w odniesieniu do planigrafii zabytków
z jaskiM, pozwalaj> jedynie stwierdzić, ce na stanowiskach niewielkich rozrzut materiałów był
doWć równomierny, w wiCkszych natomiast skupiska artefaktów wystCpowały przy otworach
i na stokach. Źotyczy to jednak całoWci inwentarzy zabytkowych, bez podziału na zespoły
kulturowe i grupy surowcowe. Interesuj>ce wyniki przyniosły badania w jaskini Koziarnia,
gdzie materiały ceramiczne zalegały w wejWciu _ obok paleniska, a wyroby krzemienne
wył>cznie na stoku. Tego typu układów nie stwierdzono na innych stanowiskach.

W licznych jaskiniach zarejestrowano obecnoWć w warstwie próchnicy holoceMskiej
jednego lub wielu palenisk zalegaj>cych najczCWciej w jej sp>gu, bezpoWrednio na stropie serii
lessowej. O stosunkowo długim ucytkowaniu jaskiM Wwiadczy przepalenie do znacznej
głCbokoWci poziomu lessu, na którym spoczywały paleniska lub (jeceli znajdowały siC one
wycej) gruboWć warstwy popiołu przemieszanego z wCglem drzewnym. Rozmieszczenie
pozostałoWci ognisk jest rócne. CzCsto były one lokowane przed wejWciem, W jego obrCbie,
w przedniej, a niekiedy nawet (choć rzadko) w tylnej czCWci jaskini. Chronologia palenisk jest
trudna do ustalenia, wydaje siC jednak, ce wiCkszoWć z nich mocna wi>zać z neolitem,
najbogaciej _ w porównaniu z póaniejszymi okresami _ reprezentowanym w jaskiniach.
Równiec frekwencja zabytków neolitycznych jest w materiałach z palenisk najwiCksza.

Stan zasiedlenia jaskiM W neolicie

Materiały pochodz>ce z jaskiM reprezentuj> wszystkie kultury neolityczne znane z terenu
Małopolski, choć nie kacdy z etapów (faz) ich rozwoju. Stosunkowo nieliczne s> Wlady
najstarszej z nich _ kultury ceramiki wstCgowej rytej. Zwi>zana z ni> (fot. 25, 4ń) ceramika
pochodzi z ń7 jaskiM, połoconych bezpoWrednio nad dolinami rzek i potoków, na linii
Mników-Ojców. Stanowiska, na których zostały odkryte wiCksze iloWci zabytków, to jaskinieŚ
Maszycka, w Okopach Wielka Źolna, Wierzchowska żórna, a przede wszystkim Ciemna-
-Oborzysko Wielkie. Wyj>tkowym znaleziskiem jest garnek z rurkowatym wylewem (fot. 4Ń)
reprezentuj>cy najstarszy okres rozwoju tej kultury, pochodz>cy z _jaskini w Okopach
Wielkiej Źolnej. Pozostałe natomiast materiały nalec> do faz Wrodkowej i póanej. Wspomnieć
równiec nalecy o znalezieniu w _jaskini Ciemnej-Oborzysku Wielkim paru fragmentów
naczyM (zob. ryc. ń6Śń) oraz obsydianu _ importów z pogranicza Słowacji i WCgier.

NastCpna kultura neolityczna, okreWlana w archeologii mianem krCgu lendzielsko-
-polgarskiego, trwała kilkaset lat i dzieliła siC na cztery fazy. W jaskiniach Wycyny
Krakowskiej odkryto materiały nalec>ce tylko do fazy Il i IV.

Z faz> II krCgu lendzielsko-polgarskiego wi>c> siC najliczniejsze Wlady neolitycznego
osadnictwa jaskiniowego na Wycynie Krakowskiej. Z nalec>cych do niej stanowisk
pochodz> bogate i rócnorodne inwentarze zabytkowe, złocone z ceramiki, wyrobów
krzemiennych, kamiennych i koWcianych.



Skupisko punktów osadniczych z tego okresu znajduje siC wzdłuc linii SW _ Nź
(Wrzosy-Ojców), nad dolinami Rudna, Sanki, Kobylanki, Bolechówki, Wodonki i Pr>d-
ika Charakterystyczne jest przesuwanie siC punktów osadniczych ku granicom Wycyny.n .
Najdalej na zachód wysuniCte stanowisko to jaskinia na Wrzosach, ku południowi zaW
jaskinia w TyMcu.

NajwiCksze zagCszczenie pozostałoWci opisywanego osadnictwa znajduje siC w dolinie
Pr>dnika (fot. 7). Mocna tam wyrócnić trzy zwarte kompleksy stanowisk, rozmieszczone
w rejonach Kopcowej żóry, żóry Okopy i żóry Koronnej. W ich skład wchodz> jaskinie
z bardzo bogatymi inwentarzami oraz takie, w których znaleziono mniejsz> iloWć zabytków.
W jednym z wymienionych zgrupowaM (żóra Okopy) znajduje siC jedyne na Wycynie
Krakowskiej znalezisko grobowe z opisywanego okresu. Wo jaskini Borsuczej odkryto. _ . . ń5 _
mianowicie (umieszczone w obstawie kamiennej) czaszkC ludzk> ń naczynńe (zob. ryc. )
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Ryc. ń6. Żragmenty dwóch małych naczyM po-
chodz>cych z obszarów zakarpackich, znalezione
wjaskini Ciemnej-Oborzysko Wielkie w Ojcowie

Ryc. ń5. Amforka ucywana przez ludnoWć nalec>-
c> do krCgu lendzielsko-polgarskiego, odkryta
w _jaskini Borsuczej w żórze Okopy, zapewne
w grobie (ń/2 w.n. _ wielkoWci naturalnej). (l/2 w.n.).

Na`liczniejsze materiały nalec>ce do krCgu lendzielsko-polgarskiego, licz>ce po parCJ
tysiCcy zabytków (fragmentów naczyMŚ fot. 45, 46, wyrobow krzemiennych, kamiennych
i koWcianych), pochodz> z jaskiMŚ Ciemnej-Oborzyska Wielkiego (najbogatsze znaleziska),

ę ` ` ę ° ę ` ę Masz ckiejw Okopach Wielkńej Źolnej, żłownej w Okopach, żornej w Ogrojcu oraz y ,
Wierzchowskiej żórnej i Mamutowej. __

Materiały IV (póanej) fazy ewolucji krCgu lendzielsko-polgarskiego odkryto w dziewiC-
ciu jaskiniach, połoconych nad dolinami Bolechówki, Kluczwody i Pr>dnika. Tylko dwa
s oWród tych stanowisk, połocone na żórze Koronnej w otoczeniu doliny ostatnioP
wymienionej rzeki (Oborzysko Małe i Ciemna-Oborzysko Wielkie), dostarczyły liczniej-. . k
szych materiałów, wWród których były wyroby mńedzńaneŚ sztylet (fot. 47), szydło, haczy
d dkę fra ment tzw. zawieszki okularowatej oraz czCWć siekierki. W jaskini Ciemnej-o wC ń, g
-Oborzysko Wielkie odkryto takce fragmenty niewielkiego naczynńa, pochodz>cego z ob-
szaru na południe od Karpat (zob. ryc. ń6Ś 2).

NastCpny okres wykorzystywania jaskiM Wycyny Krakowskiej był zwi>zany z kultur>
pucharów lejkowatych. jest ona reprezentowana przez niewielk> iloWć materiałów. Odkryto
je w ń6 jaskiniach, połoconych na linii Mników _ Ojców. Najbogatsze inwentarze
znajdowały siC nad Pr>dnikiem (w Okopach Wielka Źolna, Ciemna-Oborzysko Wielkie
oraz Wierzchowska żórna). Najliczniejszy zespół zabytków kultury pucharów lejkowatych
pochodzi z jaskini Wierzchowskiej żórnej.



Wjaskini nad Mosurem Starym Źucej - w dolnej spoWród dwu zaobserwowanych tam
warstw z materiałami neolitycznymi -- odkryto fragmenty naczyM i wyroby krzemienne
datowane na pocz>tek klasycznej fazy kultury ceramiki promienistej (według podziału
opracowanego dla terenów Słowacji). W Małopolsce brak, jak dot>d, stanowisk od-
powiadaj>cych temu okresowi.

W 27 jaskiniach odkryto stosunkowo bogate materiały z fazy Wrodkowej kultury
ceramiki promienistej. Stanowiska te znajduj> siC w jaskiniach nad dolinami Sanki (wraz
z w>wozem Łopianki), Kobylanki, Bolechówki, Kluczwody, Wodonki, a takce Pr>dnika,
na którego lewobrzecu zaobserwowano najwiCksze ich skupisko. jaskinie z najliczniejszymi
inwentarzami, licz>cymi po kilkaset zabytków (głównie ceramiki), toŚ Zdaminowa,
Maszycka, w Okopach Wielka Źolna, żórna w Okopach, Ciemna-Oborzysko Wielkie,
żórna w Ogrojcu i Wierzchowska żórna. Nieliczne materiały pochodz> natomiast z jaskiM
poza dolinami rzek _ w ostaMcach i wiCkszych grupach skał (schroniska Małe i Wysokie
w bytniej Skale, jaskinie Nietoperzowa i Koziarnia). Na Wycynie Krakowskiej brak
natomiast Wladów osadnictwa póanej fazy kultury ceramiki promienistej.

Niezwykle interesuj>cym faktem jest odkrycie na zajmuj>cym nas obszarze pierwszych
(i jedynych) w Małopolsce Wladów osadnictwa kultury boszackiej, znanej dot>d jedynie ze
Słowacji i Moraw. Znaleziono je w szeWciu jaskiniach (Zdaminowa, Wilczy Skok, na
Łopiankach, Wierzchowska żórna, Ciemna-Oborzysko Wielkie, nad Mosurem Starym
Źuca). Najbogatszy inwentarz (ceramika, wyroby krzemienne) odkryty został w jaskini
nad Mosurem Starym Źucej w żrodzisku. ParC ułamków naczyM pochodzi ze Zdaminowej,
w pozostałych zaW - z wymienionych - odkrywano pojedyncze zabytki.

Ostatni spoWród etapów neolitycznych penetracji jaskiM Wycyny Krakowskiej był
zwi>zany z kultur> ceramiki sznurowej. Z tych czasów pochodzi 8 stanowisk połoconych
w dolinach Sanki, Kobylanki i Pr>dnika. S> to (na ogół) pojedyncze fragmenty naczyM.
Nieco bogatszy inwentarz pochodzi z jaskini Ciemnej-Oborzysko Wielkie. Materiały
kultury ceramiki sznurowej doWć czCsto znajdowane s> natomiast w północnej czCWci
Wycyny Krakowsko-CzCstochowskiej, czyli juc poza obszarem objCtym niniejszym opraco-
waniem.

Nawiasem warto wspomnieć, ce na Jurze Wrodkowej i północnej wystCpuje stosunkowo
niewiele stanowisk neolitycznych, na ogół ubogich w materiały zabytkowe. Źla porównania
mocna podać, ic na Wycynie Krakowskiej na ogóln> liczbC zbadanych jaskiM ac 6Ń°/O
stanowisk dostarczyło materiałów neolitycznych - w tym wszystkie o bogatszych
inwentarzach. W północnej natomiast czCWci Wycyny Krakowsko-CzCstochowskiej wskaa-
nik ten wynosi 3Ń°/,, przy czym zespoły zabytkowe s> tam ubogie i reprezentuj> niektóre
tylko kultury.

W materiale ilustracyjnym do niniejszego opracowania znajduj> siC fotografie wyrobów
krzemiennych (fot. 42), kamiennych (fot. 5Ń, 5ń), koWcianych (fot. 4ř) i glinianych (fot. 52,
53), które nie maj> wyraanych cech kulturowych. Nie pozwala to ł>czyć ich z konkretnymi
jednostkami archeologicznego podziału neolitu. Wydaje siC jednak, ic w wiCkszoWci nalec>
one do kultur o najbogatszych jaskiniowych inwentarzach ceramicznych.

żospodarcze aspekty osadnictwa neolitycznego
W jaskiniach Wycyny Krakowskiej

W neolicie, WciWlej zaW w pewnych fazach tej epoki, zasiedlenie Wycyny Krakowskiej było
doWć intensywne. Źotyczy to przede wszystkim południowo-wschodniej czCWci Płyty
Ojcowskiej, pokrytej glebami utworzonymi z lessów, pociCtej doWć licznymi rzekami
i potokami. Stanowiska neolityczne znajduj> siC prawie wył>cznie w jaskiniach połoconych
nad dolinami rzek. Natomiast nasycenie osadów jaskiniowych zabytkami z tej epoki jest
niejednolite. SpoWród osiemdziesiCciu zbadanych stanowisk jedynie w oWmiu odkryto duce



iloWci artefaktów (od ń274 do ńŃ 652 przedmiotów), reprezentuj>cych prawie wszystkie
kultury neolityczne znane z Wycyny Krakowskiej. S> to jaskinieŚ nad Mosurem Starym
Źuca, Ciemna-Oborzysko Wielkie, Maszycka, w Okopach Wielka Źolna, żórna w Oko-
pach, żórna w Ogrojcu, Wierzchowska żórna i Mamutowa. Z dwunastu pochodz> nieco
ubocsze inwentarze (od ń2ń do 875 zabytków). W pozostałych jaskiniach liczba zabytków
waha siC od jednego do kilkudziesiCciu.

Inwentarze zabytkowe z jaskiM s> typowe dla obozowisk i wyraanie zwi>zane z doraanymi
potrzebami grup ludzkich przebywaj>cych sezonowo poza osadami. S> one Wwiadectwem
stosunkowo krótkotrwałych pobytów grup ludzkich, które w rócnym czasie przychodziły na
_jurC przede wszystkim z lewobrzeca Wisły i Wycyny Miechowskiej (głównie z dorzecza
Źłubni), a nawet z terenów odleglejszych - Słowacji i Moraw. Stanowiska tego rodzaju
Mocna wi>zać z wyprawami po surowiec krzemienny, ze schronieniem na czas niebezpieczeMst-
wazagracaj>cego mieszkaMcom osad otwartych, z wypasem bydła, łowiectwem lub tec próbami
zajmowania nowych rejonów pod osadnictwo. PozostałoWci niewielkich grup ludzkich, krótko
przebywaj>cych na „obcym” terenie, stanowi> fragment wyposacenia domowego, konieczny do
zaspokojenia potrzeb codziennych. Niektóre przedmioty mogły być brane z osad (np.
ceramika), inne zaW wykonywano na miejscu (przede wszystkim narzCdzia krzemienne).

PodobieMstwo opisywanych tu inwentarzy uniemocliwia ustalenie charakteru poszczególnych
obozowisk. Bez w>tpienia najliczniejsze z nich mocna wi>zać z eksploatacj> złóc krzemienia
metodami górniczymi. Wydobywany surowiec przerabiano na półwytwory w pracowniach
połoconych przy kopalniach b>da tec wynoszono do osad otwartych. W samych jaskiniach nie
stwierdzamy Wladów pracowni przetwórczych. Z wydobyciem krzemienia mocna wiCc wi>zać
wszystkie lub wiCkszoWć stanowisk o ubogich inwentarzach, nalec>cych do kultur ceramiki
wstCgowej rytej (z wyj>tkiem niezwykle bogatej w materiały Jaskini Ciemnej-Oborzysko Wielkie),
krCgu lendzielsko-polgarskiego (ale tylko te, które lec> poza obrCbem zagCszczenia stanowisk
z tych czasów w dolinie Pr>dnika), pucharów lejkowatych, niektóre obozowiska ze Wrodkowej fazy
kultury ceramiki promienistej, a takce (prawdopodobnie) ceramiki sznurowej.

Stanowiska z wczesnego stadium rozwoju kultury ceramiki promienistej oraz nalec>ce do
kultury boszackiej mogły siC wi>zać z wyprawami po surowiec krzemienny m.in. z terenów
Moraw i Słowacji. Równiec one - tak jak wczeWniejsze - s> tylko obozowiskami, jeWli
natomiast wydobywany surowiec przerabiano na półwytwory _ odpowiednie pracownie
musiały siC znajdować poza jaskiniami. Nie mocna wykluczyć, ce stanowiska te zwi>zane były
w istocie z próbami wejWcia wymienionych grup ludzkich na obszary Małopolski w celach
osadniczych. Podobnie mocna byłoby - jak siC wydaje - interpretować obozowiska
jaskiniowe z materiałami kultury pucharów lejkowatych. Zgrupowanie nalec>cych do niej osad
otwartych wzdłuc Źłubni, a wiCc na terenach peryferycznych dla tych społecznoWci, moce być
zwi>zane z koncentracj> stanowisk jaskiniowych nad Pr>dnikiem. Północna granica obu tych
skupisk jest wspólna, co mogłoby sugerować niejako „liniowe” przesuwanie siC osadnictwa
kultury pucharów lejkowatych ku zachodowi. Próba wejWcia tych społecznoWci na tereny
jurajskie i zajCcia tam nowych terenów pod osadnictwo zakoMczyła siC jednak niepowodzeniem.

Pewn> liczbC obozowisk jaskiniowych mocna byłoby ł>czyć z sezonowym wypasem
bydła przez mieszkaMców blicej połoconych osad otwartych wiCkszoWci kultur penetruj>cych
tereny Wycyny Krakowskiej. Na podstawie analiz zwierzCcych szcz>tków kostnych
z neolitycznych stanowisk małopolskich stwierdzono bowiem ducy udział bydła w ówczes-
nej gospodarce hodowlanej.

jaskiM ucywano zapewne jako schronieM w trakcie innych jeszcze czynnoWci gospodar-
czych, takich na przykład jak łowiectwo i zbieractwo, odgrywaj>cych pewn> (choć
niewielk>) rolC w ekonomice plemion neolitycznych. Pobyty zwi>zane z tymi zajCciami były
jednak bardzo krótkotrwałe i nie pozostawiły najprawdopodobniej wyraanych Wladów
w postaci materiałów zabytkowych. żrociki krzemienne i koWciane _ znajdowane
w inwentarzach z jaskiM -- mog> być dowodem doraanych polowaM urz>dzanych przez
grupy ludzkie przybywaj>ce w rócnych celach na tereny Wycyny, niekoniecznie zaW musz>



być pozostałoWci> wypraw łowieckich. Najmniej prawdopodobne wydaje siC wykorzys-
tywanie jaskiM jako kryjówek W okresach niebezpieczeMstw zagracaj>cych mieszkaMcom
niedaleko połoconych osad otwartych, chociac i tC hipotezC trudno odrzucić.

Penetracja Wycyny Krakowskiej przez najmłodsz> kulturC neolityczn> (ceramiki
sznurowej) była słaba. _jej pozostałoWci (poza stanowiskiem w jaskini Ciemnej-Oborzysku
Wielkim) s> bardzo nikłe. Vwiadczy to o minimalnym zainteresowaniu tymi terenami.
_jedynie w jaskiniach północnej czCWci jury Krakowsko-CzCstochowskiej, nie wchodz>cej
w zakres naszego opracowania, znajdowano pozostałoWci pracowni wytwarzaj>cych siekiery
krzemienne, zwi>zanych z kultur> ceramiki sznurowej.

Bogate inwentarze, stwierdzane na niektórych stanowiskach jaskiniowych, sugeruj> inne
jeszcze _ poza obozowiskowym _ formy zasiedlenia omawianego terenu. Źotyczy to
przede wszystkim zespołów nalec>cych do drugiej (II) fazy krCgu lendzielsko-polgarskiego.
Materiały tej kultury s> wWród neolitycznych najliczniejsze i odkryto je na wiCkszoWci
stanowisk jaskiniowych. Niektóre z nich zawierały bardzo bogate inwentarze ceramiczne,
reprezentuj>ce _ jak wspomniano _ wszystkie znane z osad otwartych formy naczyM,
a w ich liczbie nawet ceramikC „delikatn>” i malowan> oraz naczynia miniaturowe,
zapewne zabawki. Materiałom tym towarzysz> inne wyroby, takie jak przCWliki gliniane
(słuc>ce do obci>cania wrzecion przy przCdzeniu nici), nieliczne figurki gliniane, narzCdzia
kamienne (motyki, siekiery, toporki, kamienie carnowe), koWciane i rogowe (szydła, dłuta,
motyki, gładziki do naczyM), bCd>ce typowymi składnikami inwentarzy domowych.
WystCpuj> wraz z nimi równiec bogate zespoły krzemienne, w których skład wchodz>
odpady produkcyjne, półwytwory i narzCdzia (takce cniwne), w wWród nich stosunkowo
liczne wkładki sierpowe i sierpce, wykonane z wielu odmian surowca jurajskiego.

Omówione inwentarze _ o wyraanie domowych cechach _ skłonna jestem wi>zać
z istnieniem na Wycynie Krakowskiej osadnictwa stałego. W jego skład wchodziły wówczas
równiec jaskinie. Połocenie tych obiektów w skałach towarzysz>cych dolinom rzek
i potoków gwarantowało łatwy dostCp do wody, usytuowanie zaW na zapleczu tych jaskiM
płaskich, choć wysoko wyniesionych wierzchowin lub łagodnych stoków, pokrytych glebami
lessowymi, sprzyjało osadnictwu i uprawom.

ObecnoWć stałego osadnictwa skłonna jestem wi>zać z jaskiniami wierzchowskimi,
Kopcowej żóry, żóry Okopy, żóry Koronnej i doliny Sanki wraz z w>wozem Łopianki.
Na otwartym terenie w poblicu tych stanowisk odkryto _ w rezultacie badaM powierzch-
niowych i wykopaliskowych _ szereg zabytków nalec>cych głównie do drugiej (II) fazy
krCgu lendzielsko-polgarskiego i Wrodkowego stadium rozwoju kultury ceramiki promienis-
tej. Wszystkie te stanowiska (z wyj>tkiem jaskiM wierzchowskich) s> zwi>zane z dolin>
Pr>dnika i powstawały zapewne w wyniku przesuniCcia siC tam stałego osadnictwa z doliny
Źłubni. W przypadku natomiast stanowisk w Wierzchowiu nalecy siC raczej dopatrywać
lokalnej ,,ekspansji” z dorzecza Sanki i w>wozu Łopianki.

Takce w przypadku jaskini Ciemnej-Oborzysko Wielkie mocna siC liczyć z istnieniem
w jej okolicy (pole ponad obiektem) osady z póanej fazy kultury ceramiki wstCgowej rytej.
żo prawda, w wyniku badaM powierzchniowych nie znaleziono dot>d jej Wladów, wewn>trz
jednak jaskini odkryto liczny materiał zabytkowy, w tym obsydian importowany z żór
Bukowych na pograniczu Słowacji i WCgier oraz fragmenty dwu małych naczyM, równiec
pochodz>cych z obszarów zakarpackich. Analogii do tych zabytków brak na terenie
Małopolski. Wydaje siC wiCc w>tpliwe, by tak cenne przedmioty brali ze sob> ludzie
przychodz>cy z dalszych terenów tylko po to, aby pozyskać surowiec krzemienny.

Nie wiadomo, czy niektóre stanowiska jaskiniowe ze Wrodkowej fazy rozwoju kultury
ceramiki promienistej mocna traktować jako pozostałoWci stałego osadnictwa, zwłaszcza te
o ubogich inwentarzach. Nalecy jednak przypomnieć, ce osady tych społecznoWci na
terenach otwartych s> na ogół równiec niewielkie. Materiały ze Wrodkowej fazy kultury
ceramiki promienistej pochodz> z jaskiM doliny Pr>dnika (najliczniejsze w Oborzysku
Wielkim) oraz Wierzchowskiej żórnej i Zdaminowej.



Wykorzystywanie jaskiM w neolicie nie było ci>głe. Całkowicie brak na przykład
dowodów ich zasiedlenia w fazie I i III krCgu lendzielsko-polgarskiego oraz w póanym
stadium kultury ceramiki promienistej. jest to o tyle zaskakuj>ce, ce na terenach lessowych,
połoconych bezpoWrednio na wschód od rejonów grupuj>cych jaskinie, osadnictwo było
w tych czasach gCste, a ludnoWć obu wymienionych faz chronologicznych bez w>tpienia
korzystała z krzemienia wydobywanego w _jurze Krakowskiej.

żóRNńcęrwo IŁRZźMIźNIA PńźRwszYcH
wsPóLNoT RoLNńozYc.H

(jacek Lech)

źuropejskie krajobrazy jurajskie z reguły zwracaj> uwagC swoj> odrCbnoWci> od
otaczaj>cych je regionów. Tak tec jest w przypadku jury Krakowskiej, mimo trwaj>cego tu
od setek lat unifikuj>cego wpływu intensywnej gospodarki człowieka. Mocna mieć pewnoWć,
ce dla osiedlaj>cych siC w rejonie dzisiejszego Krakowa pierwszych wspólnot rolniczych
odrCbnoWć ta zaznaczała siC jeszcze bardziej wyraziWcie nic dla jego mieszkaMców
w ostatnich wiekach.

Źo charakterystycznych cech jury Krakowskiej w zaraniu dziejów, wyodrCbniaj>cych
j> wWród terenów s>siednich, nalecało obok osadnictwa jaskiniowego takce górnictwo
krzemienia, cennego surowca dla społecznoWci ludzkich epoki kamienia.

KrzemieM i jego rola w cyciu pierwszych rolników

KrzemieM jurajski podkrakowski jest tward>, zwiCzł> skał> krzemionkow> o przełamie
muszlowym, daj>cym ostre krawCdzie, powierzchni gładkiej, niekiedy lekko nierównej,
o połysku od matowego przez woskowy po błyszcz>cy. Kolor masy krzemionkowej jest
bardzo zrócnicowany. NajczCWciej spotykane s> barwy w rócnych odcieniach br>zu,
brunatne lub szare (fot. 27). Krzemienie te nalec> do grupy krzemieni chalcedonowych.
WystCpuj> najczCWciej w bulastych, niezbyt regularnych konkrecjach, od najmniejszych do
rzadkich okazów bardzo ducych. NajwiCksza z pomierzonych konkrecji przekraczała 7Ń cm
długoWci i 4Ń cm gruboWci.

W macierzystej skale wapiennej krzemienie jurajskie podkrakowskie wystCpuj> czCsto
w formie ławic (fot. 56). Konkrecje w fugach miCdzyławicowych czCsto ł>czyły siC, tworz>c
wkładki krzemionkowe o długoWci nawet do kilku metrów i zmiennej gruboWci. W złocach
wtórnych, w glinach zwietrzeliskowych, duce konkrecje maj> zwykle WrednicC ńŃ-2Ń cm,
rzadko przekraczaj> 3Ń cm. Pierwotn> powierzchniC krzemieni zjury Krakowskiej stanowi
zawsze twarda otoczka chalcedonowo-wapienna, zwana kor>, o gruboWci od ułamków
milimetra do około ńŃ mm.

KrzemieM jurajski podkrakowski był wacnym surowcem, wykorzystywanym przez
pierwszych rolników do przygotowywania sierpów i rócnych innych narzCdzi słuc>cych do
ciCcia, wiercenia, skrobania itp. czynnoWci. SpołecznoWci ludzkie epoki kamienia nie
dysponowały cadnym innym surowcem mog>cym go zast>pić. Nawet opanowanie metalur-
gii miedzi w niewielkim tylko stopniu ograniczyło wykorzystanie krzemieni. Źopiero
szerokie zastosowanie stopu miedzi z cyn> _ br>zu, sprowadziło krzemieM na wielu
obszarach do roli surowca drugorzCdnego, a rozwój metalurgii celaza wyeliminował go
zupełnie. Źlatego zaopatrzenie w krzemieM, obejmuj>ce lokalizacjC i eksploatacjC złóc,
obróbkC uzyskanego surowca i jego rozpowszechnienie wWród ucytkowników, stanowiło
istotn> sferC kultury pierwszych wspólnot rolniczych nie tylko w dziedzinie gospodarki
pierwotnej. Pradziejowe górnictwo krzemienia to równiec zasób wiedzy oraz umiejCtnoWci



technicznych i organizacyjnych, powi>zaM społecznych _ czCsto na bardzo rozległym
obszarze, wierzeM i rytuałów. W tym artykule zostan> poruszone tylko najogólniej niektóre
z nich.

MocliwoWci zdobycia krzemienia w warunkach pierwotnych

We współczesnym krajobrazie kulturowym _jury Krakowskiej, o wysokim stopniu
przekształcenia i dewastacji Wrodowiska naturalnego, natrafienie na złoca krzemieni jest
proste. żłCboka orka, rócnego rodzaju wykopy, drogi _ wydobywaj> na powierzchniC
krzemienie W miejscach ich wystCpowania. Przez wiele lat sugerowało to archeologom, ce
najprostszym i najszerzej stosowanym sposobem zaopatrzenia w krzemieM wWród społecznoWci
wczesnorolniczych było jego zbieranie z powierzchni. Źopiero badania ostatnich dwudziestu
piCciu lat wykazały błCdnoWć tej tezy. źksperymentalne poszukiwanie krzemieni na terenie
lasów Ojcowskiego Parku Narodowego wykazało, ce natrafić na nie jest trudno, a znajdowane
nieliczne okazy s> termicznie spCkane i maj> nisk> wartoWć techniczn>. Odkrycie kilku kopalM
krzemienia i rozpoznanie powierzchniowe kilkunastu innych stanowisk bCd>cych praw-
dopodobnie kopalniami daje obecnie podstawy do przyjCcia górnictwa krzemienia za główny
sposób zaopatrywania wspólnot wczesnorolniczych w ten surowiec.

W warunkach pierwotnych czynnikami umocliwiaj>cymi natrafienie na złoca krzemieni
były przede wszystkim bardzo silne wiatry i gwałtowne opady. Przewracanym przez wiatry
drzewom towarzyszyła tzw. saltacja wykrotowa, z wydobyciem na powierzchniC do kilku m3
znajduj>cych siC głCbiej utworów. Mogły być w ten sposób ujawniane płycej wystCpuj>ce
złoca. Przy zrócnicowanym ukształtowaniu terenu _jury Krakowskiej znaczne oddziaływa-
nia morfologiczne zwi>zane były z wyj>tkowo obfitymi i gwałtownymi opadami. Wywoły-
wały one powacn> działalnoWć erozyjn> wezbranych potoków i powstaj>cych z wody
deszczowej ad hoc strumieni oraz spływy i osuwiska (fot. 57). Rócne złoca krzemieni,
zwłaszcza znajduj>ce siC na stokach, mogły być w ich wyniku sporadycznie odsłaniane, co
przy odpowiednim zbiegu okolicznoWci dawało pocz>tek górniczej eksploatacji.

Archeologia pierwotnego górnictwa w Jurze Krakowskiej

O górnictwie krzemienia w danym miejscu mocemy mówić w przypadku stwierdzenia
systematycznej eksploatacji złoca. Archeologia pierwotnego górnictwa opiera siC
na badaniach i analizie wszystkich rodzajów stanowisk zwi>zanych z eksploatacj>,
obróbk> i dystrybucj> krzemienia, poczynaj>c od kopalM, przez pracownie na- i przy-
kopalniane, obozowiska pierwotnych górników i osady krzemieniarskie _ zwi>zane z obrób-
k> na duc> skalC krzemienia pochodz>cego z kopalM, a takce osady ucytkowników, w których
korzystano z takiego surowca, dostarczanego najczCWciej drog> wymiany poWredniej.

żórnicz> eksploatacjC złóc krzemieni w _jurze Krakowskiej rozpoczCły wspólnoty
zbieracko-łowieckie górnego paleolitu. jej rozkwit nast>pił jednak dopiero w neolicie,
w czasach ustablizowanego osadnictwa wczesnorolniczego społecznoWci wstCgowych, zali-
czanych w archeologii do kultury ceramiki wstCgowej rytej, i nastCpuj>cych po nich
rócnych grup lendzielsko-polgarskiego kompleksu kulturowego.

Najprostsze znane dot>d obiekty wydobywcze, okreWlane mianem powierzchniowej
eksploatacji jamowej, stwierdzono na stanowisku I w BCble, gm. Wielka WieW (fot. 58).
Badania wykopaliskowe ujawniły tam pozostałoWci naruszonych przez orkC płytkich jam
słuc>cych wydobyciu krzemienia. _jamy te dr>cono poprzez stosunkowo cienk> warstwC
lessu, docieraj>c do zasobnej w krzemieM gliny zwietrzeliskowej. Pierwotna głCbokoWć jam
wydobywczych z BCbła wahała siC prawdopodobnie w granicach od kilkudziesiCciu
centymetrów do około ń,5 m, ale erozja oranych pól sprawiła, ic w momencie badaM były
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Ryc. ń7. BCbło, gm. Wielka WieW. Kopalnia krzemienia. Przekrój przez płytkie jamy eksploatacyjne _ por. fot. 58
(wg Lecha).

one płytsze (zob. ryc. ń7). Towarzyszyły im zniwelowane, ale w badanym miejscu jeszcze
dobrze zachowane pozostałoWci warpi (hałd) odpadkowych i pracowni krzemieniarskich,
w których wstCpnie przygotowywano do dalszej obróbki wydobyte konkrecje oraz
wytwarzano wióry krzemienne. WystCpowały one w postaci tzw. krzemieniska _ zwartej
koncentracji przemysłowych i naturalnych krzemieni, stwierdzonej bezpoWrednio pod
powierzchni> gleby i tworz>cej rodzaj Wcisłego bruku o zmiennej mi>cszoWci. Pole górnicze
w BCble jest rozległe i zasłane tysi>cami krzemieni, bCd>cych pozostałoWci> zniszczonych
przez zmechanizown> orkC krzemienisk. jego powierzchnia przekracza 5 ha.
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Ryc. ń8. S>spów, gm. _jerzmanowice-Przeginia. Kopalnia krzemienia. Przekrój przez szyb nr ń (por. fot. 6Ń)
i fragment szybu nr 2. a _ stwierdzone granice szybówś b _ rekonstruowane granice szybówś c _ granice warstwś
Cl _ gleba i podglebieś e _ less w naturalnym układzie stratygraficznymś f _ eksploatowana warstwa gliny
zwietrzeliskowej z konkrecjami krzemiennymiś g _ less na złocu wtórnym, w wypełniskach szybów, z przemys-
łŃWym i naturalnym materiałem krzemiennymś h _ szaroniebieskie warstewki lessu, bCd>ce pozostałoWci> po
wodzie zastoiskowej w porzuconych szybachś i _ glina zwietrzeliskowa przemieszana z lessem, zawieraj>ca
przemysłowy i naturalny materiał krzemiennyŚ warstwa na złocu wtórnymś _ wCgle drzewne datowane na około
42ŃŃ-4Ń5Ń lat p.n.e.ś k _ wCgle drzewne datowane na 43ŃŃ-4Ń5Ń lat p.n.e. (wg j. Lecha).
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Ryc. ńř. S>spów, gm. jerzmanowice-Przeginia. Kopalnia krzemienia. Żragment terenu badaM z lat ńř7Ń-7ń.
a _ granice krzemieniskś b _ granice skupieM krzemieniś c _ stwierdzone zarysy szybówś d _ rekonstruowane
granice szybówś e _ stwierdzone granice warpi przyszybowychś f _ rekonstruowane granice warpi przy-
szybowychś g _ przyblicone granice przekrojów szybów nr l i 2, widoczne na ryc. ń8 i fot. 6Ńś h _ numery
krzemienisk i skupieMś i _ numery szybów (wg j. Lecha).

Inny typ kopalni stwierdzono w S>spowie, gm. jerzmanowice-Przeginia (stan I),
połoconej w pocz>tkowej czCWci Źoliny S>spowskiej, w poblicu dawnych aródeł potoku
S>spówka (fot. 5ř). Podobnie jak w BCble, w naturalnym układzie warstw wystCpuje tu
gleba, warstwa lessu, glina zwietrzeliskowa z krzemieniami, zwietrzelina wapienna i skała
wapienna. Warstwa lessu jest jednak znacznie grubsza i ma mi>cszoWć około 2 m. W celu
eksploatacji złoca w S>spowie dr>cono prymitywne szyby otwarte. Maj> one najczCWciej
głCbokoWć około 4-5 m (fot. 6Ń, 6ńś zob. ryc. ń8, ńř), a szerokoWć w czCWci przyotworowej



wahaj>c> siC od około 4 ×5 m do 5 x 8 m. Szyby s>spowskie dr>cono zazwyczaj do
warstwy gliny zwietrzeliskowej. Niekiedy zagłCbiały siC one w zwietrzelinC Wapienn> i strop
wapieni jurajskich (fot. 28). Stwierdzono równiec wystCpowanie sporadycznie krótkich
wyrobisk bocznych. Ogólnie rzecz bior>c tego rodzaju obiekty eksploatacyjne wymagały
znacznie wiCkszego wysiłku przy ich dr>ceniu i bardziej złoconej organizacji pracy nic przy
powierzchniowej eksploatacji jamowej z BCbła. Czasami dr>c>c szyb pozostawiano czCWć
sedymentu nienaruszon>. Żormowano w ten sposób stopnie komunikacyjne wykorzys-
tywane przy wchodzeniu i wychodzeniu oraz w transporcie urobku i skały płonej. Szyby
dr>cono tak blisko siebie, ce czCsto stykały siC one lub ł>czyły w czCWciach przyotworowych
(por. ryc. ń8, ńř). Przy ówczesnej wiedzy geologicznej tylko w ten sposób miano pewnoWć, ic
nowy szyb natrafi tak samo jak obiekt wczeWniej eksploatowany na złoce krzemieni.

Wydobyty z szybów materiał odpadkowy tworzył na ich skraju warpie. CzCsto tec był
wrzucany do opuszczonych wczeWniej obiektów. Uzyskane konkrecje krzemienia obrabiano
w pracowniach nakopalnianych (fot. 62). Przygotowywano w nich formy przedrdzeniowe
i rdzenie zacz>tkowe oraz półsurowiec wiórowy, przetwarzany nastCpnie w osadach na
narzCdzia. Zniwelowane warpie przyszybowe i pracownie krzemieniarskie tworzyły potem
liczne krzemieniska opieraj>ce siC skutecznie pługom konnym. Zostały one zniszczone
dopiero po zastosowaniu w ostatnim ćwierćwieczu orki traktorem.

S>spowskie pole górnicze ma powierzchniC około 4-5 ha. Otoczone było stref> pracowni
przykopalnianych. Na terenie kopalni i w jej bliskim s>siedztwie natrafiono na pozostałoWci
obozowisk grup przybyłych tu po krzemieM. Odkryć pozostałoWci pracowni i obozowisk
dokonano równiec w schronisku skalnym Przy Kopalni ijaskini Pod KoWciołem (fot. 63),
połoconych w promieniu kilkuset metrów od pola górniczego.

KopalniC podobn> do s>spowskiej zlokalizowano w jerzmanowicach-Ź>brówce, w po-
cz>tkowej czCWci skłonu Wrodkowego odcinka prawego zbocza Źoliny S>spowskiej, a nieroz-
poznane blicej punkty eksploatacji krzemienia jurajskiego podkrakowskiego stwierdzono na
stanowiskach S>spów IX-PorCba, Łazy-jawór III (gm. jerzmanowice-Przeginia), Czajowice I
(gm. Wielka WieW), Skała XX (gm. loco) i innych. W wiCkszoWci połocone s> one w obrCbie
paleogeMskiej powierzchni zrównania, gdzie złoca krzemieni były najlepsze.

Osady społecznoWci wczesnorolniczych eksploatuj>cych złoca nie wystCpuj> zazwyczaj
w bliskim s>siedztwie kopalM. Nie stwierdzono ich ani w okolicy kopalni w BCble, ani
kopalni s>spowskiej. W przypadku tej ostatniej udało siC zlokalizować jedn> z ucytkuj>cych
j> osad. Połocona jest ona w Iwanowicach, ń5 km na wschód od S>spowa, a zwi>zana była
z póan> faz> istnienia kopalni (fot. 64). Z wczesnego okresu eksploatacji górniczej złóc
krzemieni w jurze Krakowskiej pochodzi natomiast osada w Krakowie-Olszanicy. Obie
nalec> do kategorii osad krzemieniarskich, jak wiele innych osiedli społecznoWci wczesnorol-
niczych na wschodnim obrzecu jury.

Pomimo ci>gle jeszcze niedostatecznych badaM wydaje siC, ce po okresie osadnictwa
wspólnot kultury ceramiki wstCgowej rytej i lendzielsko-polgarskiego kompleksu kul-
turowego (ł>cznie okreWlanych czCsto mianem społecznoWci naddunajskich) krzemieM
jurajski podkrakowski nie odgrywał juc nigdy podobnie znacz>cej roli, jak wWród tych
pierwszych społecznoWci rolniczych, które zamieszkiwały w dorzeczu Wisły.

Organizacja i skala eksploatacji krzemienia

Najwycej wyniesiona czCWć jury Krakowskiej, obejmuj>ca m. in. obszar paleogeMskiej
powierzchni zrównania, gdzie połocona jest wiCkszoWć znanych dzisiaj kopalM społecznoWci
wczesnorolniczych, nie miała korzystnych warunków dla pierwotnego rolnictwa (zob. ryc.
2Ń). WiCksza iloWć opadów nic na wschodnim skraju jury, nieco krótszy okres wegetacyjny
roWlin, brak łagodnych, eksponowanych na południe stoków szerokich dolin _ ulubionego
miejsca sytuowania osad _ sprawiały, ce w s>siedztwie kopalM w S>spowie, jerz-
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manowicach-Ź>brówce i BCble brak było stałego osadnictwa. Odwrotnie, znacznie
korzystniejsze warunki dla osadnictwa i gospodarki pierwszych rolników panowały na
wschodnim obrzecu jury. Łagodne formy krajobrazu stwarzały dogodniejsze mocliwoWci
lokowania osad, szersze i płytsze doliny ograniczały skutki inwersji temperatur skracaj>cej
okres wegetacyjny w w>skich, głCboko wciCtych dolinach wycej połoconej czCWci jury, która
z kolei zatrzymuj>c wiele opadów powodowała na swoim wschodnim skraju powstanie
cienia opadowego. W ten sposób mezo- i mikroklimaty na wschodnim obrzecu jury były
dogodniejsze dla zakładanych tu osad i ówczesnego rolnictwa. Tłumaczy to wystCpowanie
gCstego osadnictwa na tym terenie.

Wiedza antropologiczna, oparta na obserwacjach społecznoWci plemiennych w rócnych
regionach Wwiata, pozwala przyj>ć pogl>d, ic górnictwo krzemienia, jego obróbka
i wymiana były w pradziejach domen> mCcczyzn. Kopalnie krzemienia z jury Krakowskiej
znajdowały siC najczCWciej poza stale eksploatowanym mikroregionem wykorzystuj>cych je
osad. juc oddalenie o ńŃ-2Ń km powodowało koniecznoWć organizowania wypraw po

Ma . e -

ź» żńńęCń nu

|]Ś[Ś[]d

Mą‹§8\ž‹
...,-×Wę*ę-\\”\\\\\{§ęi\\»~ą§ßŚM\\\.\\\

_ j S ów ..
ęIę _ aāp I IC6 I

ę ll ę f.
ń .ll L ń. _

ńń

II >nullllll Śrpglllrflllll linaliny wllnl Illń| “lig lllllll¬ę~n›_llllllll ę
lllflllllęniuniaęqllun ń¬lnl ńęus .

ęH _ ° „

Pal llę ę ¬;ln ęIę
.I `

I, ń..... _ , ę
ll-I _
II-I
II-7
IIę|r ę¦- lll¦n¦ęiu. 4¦ ńŚś T

. |_lllllll¦¦¦¦l¦¦¦¦¦¦i ¦¦l¦ nnę Bę S --aą-ę.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦5¦¦ - ~-¬¦¦¦ ą ¦ńę ąş “ąąę .. ., _ń .Ś¦¦¦¦¦¦ę ¦¦¦¦.¦¦¦ ię¿rę¦ _ 4 - ă ń
r -unś--¬I_ ¦¦¦lIl gr ę 3 O ę „ I p j ę

` .lą rań ~-.¦¦¦¦ I ă j ń ń , |
_ › ` .. ń ń ę ń i ń

__ ń ń ń, Ańę ń
ń ń ńń ń°° O ń `(ń „ \ jekary ›`| nińecńę„ ńś Í ń ,ń ń

. ą ń ¬ ń °¬‹ń ”ń ` J j - ` q ńń M

ńo|‹mń ęCâ ř*” ~ (ńń , `

Ryc. 2Ń. Odkryta mapa geologiczna jury Krakowskiej i terenów s>siednich (wg R. żradziMskiego). a _ utwory
starsze od górnej juryś b _ górna juraś c _ kredaś d _ miocenś e _ jaskinie (pojedyncze lub wiCksze skupienia)ś
f _ obszar paleogeMskiej powierzchni zrównania ze skałami w typie mogotówś g _ kopalnie krzemieniaŚ
l _ S>spówś 2 _ jerzmanowice-Ź>brówkaś 3 _ BCbłoś 4 _ Brzoskwiniaś 5 _ Wołowice.

surowiec, zwłaszcza przy zapotrzebowaniu na wiCksz> jego iloWć. Trwały one czCsto od kilku
do kilkunastu i wiCcej dni. Nawet w przypadku łatwego dostCpu do złoca, jak na polu
górniczym w BCble, wykopanie płytkiej jamy, wydobycie około ń-5 m3 utworu i wyselek-
cjonowanie z niego odpowiednich konkrecji krzemienia wraz z ich obróbk> nie było proste,
zwacywszy na koniecznoWć uporania siC z systemem korzeniowym pierwotnej puszczy. Źuce
i głCbokie szyby otwarte, znane z kopalM W S>spowie i jerzmanowicach-Ź>brówce,



wymagały wydobycia nawet do 8Ń m3 utworu. Płytkie jamy z BCbła mogły być
eksploatowane przez jednego człowieka, choć takce tutaj bardziej prawdopodobna wydaje
siC współpraca grupowa. Źuca przestrzeM otworu szybowego obiektów s>spowskich
wskazuje, ic dr>cenie rozpoczynała jednoczeWnie grupa kilku mCcczyzn. Wraz z powiCk-
szaniem siC głCbokoWci szybu czCWć z nich musiała siC zaj>ć transportem wydobywanego
utworu _ lessu, a nastCpnie gliny zwietrzeliskowej z krzemieniami _ na powierzchniC,
selekcj> konkrecji i być moce takce, równolegle z eksploatacj> złoca, obróbk> surowca.

Przesłanki archeologiczne wskazuj>ce na kilkuosobowe grupy zaangacowane w wy-
prawy po surowiec wynikaj> z analizy pracowni krzemieniarskich. WielkoWć uzyskiwa-
nego w nich produktu _ form przedrdzeniowych i rdzeni zacz>tkowych, z których
w osadach wytwarzano wióry, b>da bezpoWrednio wiórów _ Wwiadczy, ic transport
jego nie był mocliwy bez udziału kilku osób, co pozostaje w zgodzie z analiz> badanych
szybów (fot. 66).

Wydobyte konkrecje krzemienia oczyszczano z gliny, selekcjonowano, sprawdzaj>c ich
jakoWć (czCWć konkrecji była termicznie lub mechanicznie spCkana, co ograniczało w rócnym
stopniu ich przydatnoWć) i czasami wstCpnie obrabiano na warpi materiału odpadkowego
pochodz>cego z szybu. W tym ostatnim przypadku były to powstaj>ce ad hoc pracownie
obróbki wstCpnej. Po tych czynnoWciach przenoszono je do właWciwych pracowni krzemie-
niarskich, w których z wydobytego surowca drog> odbijania, przy zastosowaniu rócnego
rodzaju tłuczków i poWredników-naciskaczy, otrzymywano poc>dany wytwór finalny
_ zacz>tkowy rdzeM lub wióry krzemienne. żeneralnie celem obróbki krzemienia na
terenie pola górniczego lub w jego bliskim s>siedztwie było zredukowanie masy surowca
przeznaczonego do transportu i dostarczenie do osady krzemienia o wiCkszej wartoWci
ucytkowej. Zanalizowane pozostałoWci pracowni krzemieniarskich z S>spowa Wwiadcz>
o jednorazowym transporcie do osad czasami kilkudziesiCciu form przedrdzeniowych lub
rdzeni zacz>tkowych, a kiedy indziej kilku tysiCcy wiórów o wadze dochodz>cej nawet do
około ńŃŃ kg (zob. ryc. 2ń). Przenosili je sił> własnych miCWni pierwotni górnicy-
-krzemieniarze.
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RYC- 2ń. Model organizacji pracy na terenie kopalni oparty na analizie obiektów i zespołów s>spowskich.
a _ główne kierunki komunikacji grupy udaj>cej siC z osady na teren kopalni po krzemieMś b _ kierunek
transportu wydobytych konkrecji i półproduktów ich obróbki, po półsurowiec wiórowy wł>cznieś c _ pole
górnicześ d _ przykopalniana strefa eksploatacji Wrodowiska naturalnegoś l _ osada macierzysta grupy przybyłej
po krzemieMś 2 _ obozowisko na terenie kopalniś 3 _ szybś 4 _ pracownia obróbki wstCpnej konkrecji
krzemieniaś 5 _ pracownia form przedrdzeniowych i rdzeni zacz>tkowych lub eksploatacji rdzeni (wg. A.

Źzieduszyckiej-Machnikowej ij. Lecha).



żrupy przybywaj>ce po krzemieM zakładały na terenie pola górniczego obozowiska.
PozostałoWci obozowisk w postaci fragmentów ceramiki, narzCdzi krzemiennych i kamien-
nych oraz palenisk stwierdzono na terenie kopalni s>spowskiej i w pobliskiej _jaskini Pod
KoWciołem. W jeszcze blicej połoconym schronisku skalnym Przy Kopalni stwierdzono
obecnoWć zniszczonych pracowni krzemieniarskich, a prawdopodobnie równiec obozowisk.
Mocna przypuszczać, ic znaczna czCWć materiałów neolitycznych z jaskiM jury Krakowskiej
zwi>zana jest z wyprawami po krzemieM, chociac na pewno nie był to jedyny powód
Wci>gaj>cy człowieka nawet w najwycsze obszary Jury.

KrzemieM jako przedmiot piewotnej wymiany

KrzemieM z jury Krakowskiej zacz>ł siC rozprzestrzeniać do innych regionów wkrótce
po osiedleniu siC w jej okolicy pierwszych wspólnot rolniczych. KrzemieM typu s>spowskiego
i prawdopodobnie pochodz>cy z kopalni s>spowskiej zwi>zany jest m. in. z najstarszym
osadnictwem wspólnot kultury ceramiki wstCgowej rytej na ziemi chełmiMskiej (Boguszewo,
gm. żruta, woj. ToruM), odległym o ponad 35Ń km w linii prostej od jego złóc. Mocna
dyskutować, czy dotarł tam wraz z pierwszymi osadnikami wzdłuc Wisły, czy tec drog>
wymiany poWredniej miCdzy pierwszymi osadami rolniczymi.

Nie budzi natomiast w>tpliwoWci pogl>d, ic w póaniejszych fazach rozwoju kultu-
ry ceramiki wstCgowej rytej krzemieM jurajski podkrakowski stanowi istotny przed-
miot wymiany miCdzygrupowej miCdzy rócnymi regionami osadniczymi. Znany jest
m.in. z lessów rzeszowskich, Kujaw, ziemi pyrzyckiej, Czech, Moraw, Słowacji, WC-
gier (zob. ryc. 22). W rejonie osadniczym na Źolnym Vl>sku, odległym ponad 2ŃŃ km
od jury Krakowskiej, stanowi podstawowy rodzaj ucytkowanego krzemienia, przy czym,
o ile w osadach w poblicu złóc, jak np. w Krakowie-Olszanicy, wWród wielu tysiCcy
zabytków krzemiennych dominuj> odpadki, a udział narzCdzi jest stosunkowo niski, o tyle
w osadach dolnoWl>skich czy na przykład w ducej osadzie w Bylanach (wschodnie Czechy)
- wWród znacznie rzadszych zabytków krzemiennych frekwencja narzCdzi jest bardzo
wysoka. Ta obserwacja, poparta przez inne, pozwoliła sformułować wniosek o wy-
stCpowaniu wWród wspólnot wczesnorolniczych miCdzygrupowego podziału pracy, warun-
kowanego mocliwoWciami stwarzanymi ówczesnym społecznoWci ludzkim przez Wrodowisko
naturalne.

Osady połocone w poblicu złóc odgrywały szczególn> rolC w ich eksploatacji i wymianie
krzemienia, chociac nalecy równiec przyj>ć mocliwoWć wypraw po surowiec z osad dalej
połoconych. Zjawisko to okreWlane jest mianem specjalizacji grupowej, której towarzyszyła
specjalizacja indywidualna mCcczyzn zrCczniejszych w eksploatacji i obróbce krzemienia,
czyli specjalistów. Nie była to jednak nawet specjalizacja półzawodowa, a jedynie wyraz
wiCkszych umiejCtnoWci w okreWlonej dziedzinie, rzutuj>cy na miejsce jednostki we
wspólnocie.

WystCpowanie specjalizacji indywidualnej wWród wspólnot wstCgowych eksploatuj>cych
krzemieM w _]urze Krakowskiej poWwiadcza grób starego mCcczyzny odkryty w Michałowi-
cach nad Źłubni>. Zmarłego wyposacono w dobrany intencjonalnie półsurowiec wiórowy
oraz dwa narzCdzia słuc>ce do obróbki krzemienia (zob. fot. 65 i ryc. 23). Mocna
przypuszczać, ce tacy specjaliWci zajmowali siC nie tylko obróbk>, ale takce organizacj>
wypraw po krzemieM i jego wydobycia.

WWród społecznoWci pierwszych rolników, okreWlanych w archeologii mianem kultury
ceramiki wstCgowej rytej, krzemieM jurajski podkrakowski stał siC najpopularniejszym
surowcem ze skał krzemionkowych wschodniej czCWci źuropy Vrodkowej (zob. ryc. 24).
Moce o tym Wwiadczyć mapa jego dystrybucji w tym okresie. Mimo ce był to tylko jeden
z wielu wykorzystywanych surowców krzemionkowych, konkurował on skutecznie z surow-
cami łatwiej dostCpnymi i drog> wymiany poWredniej rozprzestrzeniał siC na dystans ponad
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4ŃŃ km. Charakterystycznego przykładu dostarcza wspomniana osada w Bylanach we
wschodnich Czechach, połocona o około 3ŃŃ km na zachód od _jury Krakowskiej. WWród
ponad dziesiCciu rodzajów skał krzemionkowych ucytkowanych przez zamieszkuj>ce ten
teren w rócnym czasie wspólnoty, krzemieM jurajski podkrakowski był najwacniejszym
surowcem w wiCkszoWci faz osadniczych, mimo ce docierały tam surowce z rócnych, czCsto
blicszych złóc (zob. ryc. 25).
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Ryc. 25. Sieć wymiany skał krzemionkowych z IV fazy osady w Bylanach (kultura ceramiki wstCgowej rytej).
a - osadyś b _ kopalnieś c _ kierunki napływu krzemieni narzutowych bałtyckichś d - kierunek napływu
dominuj>cych w osadzie krzemieni jurajskich podkrakowskichś e _ kierunek napływu kwarcytów typu Skršínś
f - kierunek napływu kwarcytu typu Tušimiceś g - kierunek napływu rogowca pasmowanego, bawarskiegoś
h - złoca kwarcytu typu Skršínś A _ osada w Bylanach, okrCg Kutná Hora, Czechyś B - osada
w Krakowie-Olszanicyś C - osada w KUimicach, okrCg Pilzno-północ, Czechyś ń - nieznana kopalnia
krzemienia jurajskiego podkrakowskiego eksploatowana przez społecznoWć olszanick>ś 2 - kopalnia rogowca
pasmowanego, bawarskiego w Arnhofen, okrCg Kelheim, Niemcyś 3 - kopalnia kwarcytu w Tušimicach, okrCg

Chomutów, Czechy (wg Lecha).

W póaniejszym okresie _ zwi>zanym z wystCpowaniem lendzielsko-polgarskiego
kompleksu kulturowego _ rozległa sieć wymiany krzemienia z jury Krakowskiej nadal
funkcjonowała (por. ryc. 24), chociac jego znaczenie w odległych regionach osadniczych
znacznie zmalało na rzecz innych surowców. W wielu przypadkach, tak jak w znanej
osadzie tellowej Berettyóújfalu-Herpály, ze wchodnich WCgier, jest on tylko margi-
naln> przymieszk> wWród dominuj>cych krzemieni naddniestrzaMskich i obsydianu
(zob. ryc. 26). Wraz z pojedynczymi znaleziskami krzemieni czekoladowych z kopalM
w Tomaszowie i Wierzbicy, z rejonu żór VwiCtokrzyskich, jest dowodem odległych,
egzotycznych kontaktów o pewnym znaczeniu społecznym, być moce równiec symbo-
licznym, ale bez cadnego znaczenia technologicznego. Nieco paradoksalnie zjawisku
temu towarzyszy najintensywniejsza eksploatacja górnicza krzemienia na terenie
jury, zwi>zana z gCstym ustabilizowanym osadnictwem wspólnot rolniczych na les-
sach krakowskich. W parze z ni> szedł wzrost specjalizacji pracy w zakresie krzemieniarst-
wa. Przejawem jej s> duce wyspecjalizowane pracownie wytwarzaj>ce wióry z pola
górniczego w S>spowie.



a í Ń í Ńí Ń ia*

unsę-__-nn-nnnlnnin-› d

-››--››- ››-›››- I
Uę

55ę?ń
ęälgåę|

cs._4 .I..VąÍ

H-Z-ę-ńś.

ęę i .ęÍ-lfiså

.,

ęä

›\ ..ś>>\\>/
Ń Š\Ś

ao iiiişr - \ \ J*
3 - Ł °ę›

Bäi ź

` I -‹‹-‹‹ ‹-‹‹-‹‹-‹‹-‹<-‹‹-‹‹

Źo

,ßUfi

Š

L Í

Homod
ń ‹‹ę

Cń5Ń

Źunüj _go
\
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szów, stan. ń6ś Ź _ ,Kraków-Mogiła, stan. 48ś ź - Opatów, woj. Tarnobrzegś ń -- Tomaszów, woj. Radomś
2 -- Wierzbica „bele”, woj. Radomś 3 - S>spów, woj. Kraków (wg _]. Lecha).
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Marta żodłowska, _janusz Krzysztof Kozłowski, _janusz Kruk, jacek Lech, źwa Rook

TI-[ź NźOLITHIC

Summary

The first farming people appeared in the upper Vistula basin about 5 3ŃŃ years B.C.
The route of their expansion led from Silesia to Little Poland via the southern part of the
Kraków jurassic Plateau (e.g. along the Pr>dnik and Kluczwoda valleys). Żrom the latter
region come the raw materials used in the settlements set up on the Vistula and the
Rudawa rivers. A good example of a settlement of earliest farmers is the site at
Kraków-Olszanica. The site was systematically explored and remains of ńř houses were
discovered. Other similar, although smaller settlements were recorded at Bolechowice-
-Zielona, Tomaszowice and Szyce. The only well-explored grave from the period in
question was discovered at Michałowice near Kraków.

The inhabitants of the early-farming settlement cultivated mainly wheat which was sown in
small fields situated in the immediate vicinity of permanent residential sites. Żields were
obtained by clearing small areas of forest by fire. In time fallow land was increasingly exploited
which made regeneration of forest difficult and caused that open land became established.

Abundance of lithic raw materials whose deposits were located fairly closely to
settlement areas facilitated the setting up specialized workshops which focused on the
production of specific tool types (e.g. axes). Workshops like this were discovered, for
example, on the Kopcowa żóra on the river Pr>dnik and in the neighbourhood of the
village of Łazy, on the upland separating the BCdkowska and the Szklarki valleys.

Rich traces of the presence of Neolithic groups, such as inventories indicating habitation
sites, were discovered in about a dozen or so caves in the Kraków _]urassic Plateau. The
caves yielded diverse archeological material similar to finds from settlement sites. This may
confirm that in some phases of the Neolithic a relatively patterned, stable settlement existed
ofwhich caves were an element. This refers particularly to the period of the development of
cultures affiliated with the Lengyel-Polgar complex.

Several tens of _jurassic caves, on the other hand, yielded poor Neolithic inventories.
These assemblages should be regarded as remains of seasonal camps connected with
economic activities of communities inhabiting permanent settlements on the Southern edge
of the Kraków _jurassic Plateau and the Miechów Upland. These wereŚ extraction and
distribution of lithic raw materials, cattle grazing (to less extent), the search for new land to
be settled, moreover in times of danger refuge was sought in caves.

źxploitation of caves in the Neolithic was not continuous. Żor example, there is no
evidence of cave occupation in phase III of the Lengyel-Polgar complex or in the late phase
of the Radial Źecorated Pattery culture although neighbouring territories at that time were
densely inhabited. lt should be stressed that archaeological material typical of the źarly
Classical Phase of the Radial Źecorated Pattery culture and the Bosaca culture (analogous
to materials known from Slovakia and Moravia) were discovered in the caves of the
Kraków jurassic Plateau although settlement of these cultures did not extend to the
territories of Little Poland.



The presence of flint deposits in the Kraków _jurassic Plateau was an important
distinctive feature contributing to the atrractiveness of this region for Neolithic com-
munities. In the Upper Palaeolithic the hunter-gatherer communities began to exploit these
flint deposits by mining. In the Neolithic flint mining fiourished. Źiscovering a number of
mines and survey exploration of a dozen or so others confirms the supposition that flint
mining was the basic method of procurement of this raw material used by the early farming
communities. In the region in question the widespread exploitation of flint deposits by
mining is connected with the economy of people ascribed by archaeologists to the Linear
Band Pottery culture and the Lengyel-Polgar complex (Źanubian communities).

Żlint was extracted by digging shallow pits (BCbło, community of Wielka WieW) or
digging simple open shafts (S>spów and Jerzmanowice, community of Jerzmanowice-
-Przeginia) up to more than 5 m deep.

Żlint from the Kraków jurassic Plateau was distributed among the early farming
communities across a distance ofmore than 45Ń km. In the Neolithic it was used in northern
Poland, Bohemia, Moravia, Slovakia and Hungary.



Sławomir Kadrow

ń>ocz=Txń źPOKI BR=ZU
(dzieje iwanowickiego mikroregionu osadniczego)

Interesuj>cy nas okres zamyka siC w latach 23ŃŃ-ń6ŃŃ p.n.e. (według kalibrowanej
chronometrii radiowCglowej) i ł>czy siC z obecnoWci> na omawianym terenie kultury
mierzanowickiej. Źla lepszego zobrazowania tak odległego odcinka czasu warto przypom-
nieć, ce znana wszystkim piramida faraona Cheopsa powstała ok. ńŃŃ lat wczeWniej od
pocz>tków kształtowania siC iwanowickiego mikroregionu osadniczego. Rozwój omawiane-
go mikroregionu był równiec paralelny z tym okresem historii Mezopotamii, którego
pocz>tek wyznaczony jest podbojami akadyjskiego króla Sargona I, a koniec najazdem
Kasytów na paMstwo starobabiloMskie.

,,Sposób na cycie” zwany przez archeologów kultur> mierzanowick> był ostatnim ogniwem
łaMcucha przemian społeczno-gospodarczych i ekologicznych, zapocz>tkowanych na lessach
Małopolski jeszcze w Wrodkowym neolicie. Powstał wówczas bardzo wyspecjalizowany system
adaptacyjno-kulturowy, oparty na sieci długotrwałych oWrodków osadniczych. źkonomiczn>
baz> jego rozwoju była uprawa roli w dolinach rzek i hodowla bydła oraz kóz lub owiec na
odlesionych terenach wysoczyzny. żospodarka tego typu zapewniała zaopatrzenie w cywnoWć,
pozwalała tec na kultywowanie bogatej i atrakcyjnej kultury hodowców.

Najlepiej dot>d rozpoznanym regionem osadniczym kultury mierzanowickiej jest
mikroregion iwanowicki (zob. ryc. 27) usytuowany na wschodnim kraMcu Zespołu
Jurajskich Parków Krajobrazowych. U progu epoki br>zu teren tzw. Kotliny Iwanowickiej
penetrowany był przez niewielkie grupy hodowców. Zakladali oni krótkotrwałe obozowis-
ka. Ich Wlady odnalezione zostały w Iwanowicach na Babiej żórze W postaci nielicznych
skorup z rozbitych naczyM rozrzuconych na powierzchni tego stanowiska. Ludzie ci
przemierzali duce odległoWci - od północnych Moraw ac po dorzecze górnego Źniestru.
Kontaktowali siC, a do pewnego stopnia równiec naWladowali tryb cycia innych obiecy-
Wwiatów, czyli przedstawicieli kultury pucharów dzwonowatych. ŹziCki temu zapoznali siC
z wieloma nowatorskimi jak na owe czasy ideami. Byli zaczynem uruchamiaj>cym
przemiany cywilizacyjne i kulturowe na terenach lessowej czCWci Małopolski. ŹziCki ich
inicjatywnoWci z jednej strony i potencjałowi ludnoWciowemu miejscowych, osiadłych juc
populacji schyłkowoneolitycznych powstały stabilne oWrodki osadnicze, wWród których
wyrócnia siC szczególnie iwanowicki mikroregion osadniczy. Poza tym mikroregionem
z terenu Jury Krakowskiej znamy jedynie kilka punktów, gdzie stwierdzone zostały
pozostałoWci trwałego osadnictwa z wczesnej epoki br>zu (m.in. w Szycach, Modlnicy oraz
żiebułtowie gm. Wielka WieW, i Zielonkach).

Historia badaM archeologicznych w Iwanowicach i w ich najblicszym otoczeniu zaczCła
siC W ńřŃń roku, kiedy to Jan Czarnowski na wschodnim stoku góry Klin wykopał
,,naczynie gliniane, w rCku lepione, zdobne w kreski ukoWne, tuc obok czaszkC ludzk>
zgniecion> z kółkiem br>zowym pokrytym zielon> patyn>, stanowi>cym rodzaj zausznicy,
od której koWć czaszki koło otworu usznego równiec zazieleniała”. Nieco póaniej do
zbierania wyorywanych z pól zabytków doł>czył miłoWnik starocytnoWci Julian WiWnicki.
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Ryc.. 27. Rozmieszczenie stanowisk archeologicznych z wczesnego okresu epoki br>zu w rejonie Iwanowic nad
Źłubni>. a _ osady badane wykopaliskowoś b - Wlady osad stwierdzone w wyniku badaM powierzchniowych
i sondacowychś c - badane cmentarzyskaś d _ pojedyncze znaleziska luane (wg A. iJ. Machników).

Systematyczne, profesjonalne badania wykopaliskowe rozpocz>ł w ńřńń roku na żórze
Klin Leon Kozłowski, ówczesny asystent Muzeum źrazma Majewskiego w Warszawie,
póaniej profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wreszcie - przez pewien czas
- premier rz>du Il Rzeczypospolitej. Rozkopał on w trakcie trzech sezonów badawczych
cmentarzysko kultury mierzanowickiej. Zwrócił tec uwagC na liczny materiał zabytkowy
z s>siedniej Babiej żóry.

Badania na żórze Klin zostały wznowione dopiero w ńř64 roku przez Leszka
żajewskiego iJana żromnickiego. W ńř67 roku w ramach realizowanego przez Zakład
Archeologii Małopolski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN (obecnieŚ Instytut
Archeologii i źtnologii PAN w Krakowie) programu studiów nad neolitem wycyn
lessowych Janusz Kruk przeprowadził powierzchniowe badania weryfikacyjne w dorzeczu
Źłubni, w tym na stanowiskach iwanowickich.

Wielkiego rozmachu nabrały prace wykopaliskowe na Babiej żórze i na żórze Klin
prowadzone pod kierunkiem Jana Machnika w latach ńř67-74. Badania te realizowane
były przez ZAM IHKM PAN w Krakowie we współpracy z Muzeum of Anthropology
University of Michigan, a nastCpnie ze State University of New York at Buffalo, przy
wydatnej pomocy Smithsonian Institution. Póaniej prowadzono jeszcze prace sondacowe na
żórze Piorunek i żórze Wysyłek. W latach ńř7ř i ńř8ń kontynuowano tec prace na żórze
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Ryc. 2ř. Rozplanowanie osady kultury mierzanowickiej na stanowisku Babia żóra II w pocz>tkowym okresie jej
rozwoju. ZasiCg osiedla, przypominaj>cy kształtem soczewkC, wyznaczaj> odkryte w trakcie wykopalisk
jamy-piwniczki usytuowane obok całkowicie zniszczonych drewnianych konstrukcji domostw. a _ teren objCty

badaniami wykopaliskowymiś b _ jamy-piwniczki.
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Klin. W rezultacie tych na wysokim poziomie przeprowadzonych, szerokopłaszczyznowych
badaM uzyskano bogaty zespół aródeł o znacznej w skali europejskiej wartoWci poznawczej.
Umocliwia to wykonanie naukowej rekonstrukcji wielu stron cycia społecznoWci zamiesz-
kuj>cej we wczesnym okresie epoki br>zu tzw. iwanowicki mikroregion osadniczy.

Ok. 22ŃŃ roku p.n.e. doWć duca grupa ludzi zasiedliła na stałe jedynie penetrowany
wczeWniej obszar Kotliny Iwanowickiej. Jedna czCWć tej grupy zajCła żórC Klin i zbudowała
tam niewielk> osadC obok ucytkowanego nadal cmentarzyska ludnoWci schyłkowoneolitycz-
nej. Źruga, wiCksza czCWć wspomnianej grupy przybyszów osiedliła siC 8ŃŃ m na południe
od tej pierwszej, na Babiej żórze. Załocono tu znacznie wiCksz> osadC (zob. ryc. 28),
składaj>c> siC z zagród o powierzchni nie wiCkszej nic 2ŃŃ mi. Jedna z zagród usytuowana
była poWrodku osady, inne otaczaj>c j> tworzyły zarys soczewki o wymiarach ń2Ń na
5Ń m (zob. ryc. 2ř). Po upływie ok. ń5Ń lat, gdy przeminCło 4 lub 5 generacji, zaludnienie
osi>gnCło tu liczbC ok. ń2Ń mieszkaMców.

W tym samym czasie presja demograficzna i wzglCdny niedostatek ziemi doprowadziły
do opuszczenia osady na żórze Klin i przeniesienia siC jej mieszkaMców na przeciwległy
brzeg Minocki, na żórC Wysyłek. Nowy układ przestrzennego zagospodarowania mikro-
regionu był na tyle optymalny, ce pozwalał na jego niezmienne trwanie przez nastCpne 4ŃŃ
lat, czyli do koMca trwania wczesnego okresu„ epoki br>zu.

Podstawow> jednostk> organizacji społecznej była rodzina biologiczna, zamieszkuj>ca
wspólnie jedn> zagrodC. Z takich rodzin składała siC ludnoWć osady. Osadom towarzyszyło
zawsze cmentarzysko _ miejsce chowania zmarłych mieszkaMców. Te właWnie dwie trwale
zamieszkane osady, a w niektórych okresach takce usytuowane w s>siedztwie mniejsze
osiedla filialne, tworzyły opisywany mikroregion osadniczy. Jego ludnoWć stanowiła
wspólnotC lokaln>. W ramach tej wspólnoty wyczerpywała siC właWciwie cała aktywnoWć



ekonomiczna jej członków, tzn. uprawa roli, hodowla zwierz>t i rozliczne rzemiosła.
Podobnie miała siC rzecz z przejawami cycia społecznego i religijnego. Członkowie
wspólnoty lokalnej hołdowali tym samym obyczajom. Vwiadczy o tym całkowite ujed-
nolicenie stylistyczne wszystkich rCkodzieł wytwarzanych przez mieszkaMców obu osad,
a takce te same rytuały pogrzebowe czytelne w materiale grobowym obu cmentarzysk.

W bezpoWrednim s>siedztwie osad, w promieniu ok. 6ŃŃ m, uprawiane były pola. Źo
rócnego typu intensywnych upraw tak zbocowych, jak i ogrodowych nadawały siC równiny
akumulacji rzecznej na dnach dolin, terasy nadzalewowe i nicsze czCWci stoków w dolinach
Źłubni i Minocki. Pola uprawiano być moce w systemie rotacji leWno-polowej lub tzw.
gospodarki odroWlowej na terenach pokrytych lasami. Były one czyszczone po to, by
pozyskać miejsce dla pól, pozostawiano jednak nie wykarczowane pnie. Pocz>tkowo
wysiewano zboca o najwiCkszych wymaganiach wegetacyjnych, póaniej _ np. juc
w drugim roku _ rodzaje mniej wymagaj>ce. Aby unikn>ć pracochłonnych upraw pole
opuszczano po doWć krótkim czasie. Ugorowanie mogło trwać ń5-2Ń lat. Pocz>tkowo na
opuszczonym polu rozwijała siC flora chwastopodobna, póaniej wkraczały krzaki. Pnie
drzew obrastały nowymi odroWlami. Ugór stawał siC bogatym terenem zbierackim jak
równiec mógł być miejscem zbierania liWci na paszC dla zwierz>t i wypasów WwiM. Po ok. 2Ń
latach młody las mocna było znowu karczować. Źrewno wykorzystywano jako budulec,
a oczyszczony teren mógł być ponownie ucytkowany rolniczo. System taki zapewniał
wysokie zbiory przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy.

Na zachód od Iwanowic rozpoWcierały siC tereny wypasów bydła oraz owiec lub kóz.
Obszar ten, wielkoWci ok. 32 kmc, wyznaczony jest Wladami obróbki narzCdzi krzemiennych
z miejscowego surowca. Obróbka ta podejmowana była niejako na marginesie zajCć
hodowlanych. Najdalej na zachód odkrywane miejsca tego typu wystCpuj> w okolicach
wsi Nowa WieW i Stoki w gminie Skała. Cały opisywany teren to Wysoczyzna, która
w okresie wczesnego br>zu _ w wyniku uprzedniej działalnoWci gospodarczej _ przy-
brała postać stepu parkowego. Obszar o takim krajobrazie nadawał siC Wwietnie do
wypasów nawet ducych stad zwierz>t. Źotyczy to głównie bydła i owiec, które wyma-
gały otwartych przestrzeni i dostatecznej iloWci trawy jako pocywienia. Wypasanie bydła
eliminowało jakiekolwiek formy uprawy ziemi na tym obszarze ze wzglCdu na udeptywanie
gleby.

W okresie najwiCkszego zaludnienia mikroregionu iwanowickiego, tj. w latach 2ńŃŃ-
-ńř5Ń p.n.e., stada zwierz>t składały siC z ponad 75 sztuk bydła, 4Ń sztuk owiec lub kóz i ń2
WwiM. Cały mikroregion zamieszkiwany był przez ponad 2ŃŃ ludzi, wliczaj>c w to dzieci. Na
jedn> rodzinC przypadało wiCc 5-6 krów, l-2 owiec lub kóz i nie wiCcej nic jedna Wwinia.
Szacunki te s> orientacyjne i nie przes>dzaj> o formach władania stadem, np. o rodzinnej
własnoWci zwierz>t hodowlanych.

W wyniku uboju pozyskiwano rocznie co najmniej ń5-ńř kg miCsa na jednego
mieszkaMca. Struktura wiekowa zabijanego bydła oraz owiec lub kóz wskazuje, ce były one
hodowane równiec na mleko i wełnC. Stwierdzono takce znajomoWć kastracji, co moce
wskazywać na ucywanie wołów do pracy w zaprzCgu.

Organizacja społeczna ludnoWci oparta była na biologicznym podziale płci. Niezalecnie
od wieku _ od małych dzieci do starców _ wszystkie osoby płci mCskiej chowane były
w grobach w pozycji skurczonej na prawym boku z głow> skierowan> na zachód. Kobiety
odwrotnie _ na lewym boku z głow> na wschód. Biologiczny podział społeczeMstwa według
płci mial tec swoje uzasadnienie w podziale zajCć gospodarczych. MCcczyani zajmowali siC
hodowl>, kobiety zaW upraw> roli. Ale pomimo zapewne wiCkszego znaczenia upraw
w bilansie cywienia, rola mCcczyzn w tym społeczeMstwie była wiCksza, o czym Wwiadczyć
moce fakt, ic tylko oni po Wmierci znajdowali zawsze miejsce na cmentarzu, w przeciwieMst-
wie do kobiet, z których tylko niespełna 6Ń°/O chowano na terenie nekropoli. Za dominuj>c>
rol> mCcczyzn przemawia równiec kult zwierz>t hodowlanych, poWwiadczony przez
,,pochówki” bydła, owiec i psów.



Naturalny, biologiczny podział według płci, organizuj>cy cycie interesuj>cej nas
społecznoWci, jak równiec jej samowystarczalnoWć ekonomiczna oraz egalitaryzm społeczny
(poWwiadczony przez niewielkie zrócnicowanie wyposacenia pochówków) - to główne
elementy powoduj>ce stopniowe narastanie izolacji iwanowickiej wspólnoty lokalnej. bycie
tych ludzi toczyło siC zapewne w myWl zasady wspólnej wszystkim samoizoluj>cym siC
społecznoWciom - ma być, tak jak jestĄ

Z nieznanych dotychczas przyczyn wielkoWć opisywanej populacji zaczCła siC stopniowo
zmniejszać. Około roku ń8ŃŃ p.n.e. osada na Babiej żórze opustoszała. Po pewnym czasie,
zapewne nie dłucszym nic 5Ń lat, miejsce to zostało ponownie zasiedlone. Nic nie wskazuje
na to, by podstawy gospodarcze przybyłej ludnoWci rócniły siC od sposobu gospodarowania
poprzedników. Obserwuje siC równiec kontynuacjC dawnych obyczajów zwi>zanych
z grzebaniem zmarłych i z ucytkowaniem wczeWniej załoconych nekropoli.

Pojawiła siC jednak takce istotna zmiana w stosunku do poprzedniego okresu. Nowa
społecznoWć ,,zaracona” została bakcylem rywalizacji miCdzy jej członkami. Przejawiała siC
ona zdecydowanymi rócnicami w bogactwie wyposacenia grobów zmarłych. Obok grobów
bez wyposacenia pojawiły siC bardzo bogate groby dorosłych mCcczyzn, a czasami równiec
kobiet. Po raz pierwszy zaczCto wyposacać pochówki w przedmioty codziennego ucytku
i ozdoby sprowadzane z odległych stron. Stanowiły one wyznaczniki presticu społecznego
pochowanych wraz z nimi osób. Zanikła takce tak charakterystyczna dawniej przewaga
liczbowa pochówków mCskich nad ceMskimi. Zrównanie praw w dostCpie do miejsc
grzebalnych na cmentarzach moce być odbiciem zrównania praw kobiet takce w innych
dziedzinach.

Pojawienie siC nowego elementu struktury społecznej, jakim była niewinna z pozoru
rywalizacja o prestic, uruchomiło nieznany dot>d mechanizm kulturowy, który do-
prowadził w konsekwencji do upadku tego ,,sposobu na cycie”, jakim była kultura
mierzanowicka. Otóc w rywalizacji tej rolC pierwszoplanow> odgrywały przedmioty
stanowi>ce wyznaczniki owego presticu. A ce były to głównie wyroby pochodz>ce
z odległych terenów, dla ich pozyskania niezbCdne stawało siC nawi>zanie trwałych
kontaktów wymiennych z otaczaj>cym Wwiatem. Prysła wówczas ideologia samoizolacji, tak
skutecznie reguluj>ca wzglCdnie efektywny system zamkniCtych dotychczas wspólnot
lokalnych. Zrównaniem praw kobiet naruszono równiec pewien swoisty ład społeczny
o kilkusetletniej tradycji. W tryby sprawnie działaj>cej dot>d machiny wkradły siC ,,obce
ciała”.

Okres tej wewnCtrznej ewolucji iwanowickiej wspólnoty lokalnej trwał ok. ńŃŃ lat,
a wiCc przez czas cycia trzech generacji. Póaniej _ w skali archeologicznej doWć nagle
_ Wwiat kultury mierzanowickiej znikn>ł. Nie ma cadnych Wladów gwałtownych wydarzeM,
wojen, pocarów ani pomoru. Zanik tej kultury, chociac nagły, musiał być jednak wynikiem
narastania wewnCtrznych sprzecznoWci miCdzy rócnymi płaszczyznami cycia opisanej
społecznoWci.
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Sławomir Kadrow

THź BźżINNINżS OŻ THź BRONZź Ażź
(the history of the Iwanowice settlement microregion)

Summary

The period which is the object of our interest is contained between 2 3ŃŃ to l 6ŃŃ years
B.C. and is associated with the occurrence of the Mierzanowice Culture in the Kraków
Jura.

The best explored settlement territory of this culture so far is the Iwanowice microregion
situated at the eastern edge of the complex ofJurassic Landscape Parks. About 2 2ŃŃ years
B.C. a fairly large group of people settled the Iwanowice Valley _ the only area which had
been penetrated earlier. Part of these people occupied the żóra Klin and set up a small
settlement near the late Neolithic cemetery which was still functioning at the time in
question. The second group of visitors settled 8ŃŃ m to the south from the first settlement,
on the Babia żóra. There a much larger settlement was built. It was made up of enclosures
covering an area of no more than 2ŃŃ sq m. One of the enclosures was located in the centre
of the settlement. The surrounding enclosures formed a lense in outline measuring ń2Ń × 5Ń m.
After about ń5Ń years i.e. a period covering 4 or 5 generations had elapsed the population
reached about ń2Ń inhabitants.

The basic unit in the social organization was a biological family sharing one enclosure.
The population of the settlement was composed of such families. Settlements inhabited
permanently were invariably associated with cemeteries. The two permanent settlements
described above, also _ in some periods _ afłiliated smaller settlements located in the
vicinity, formed the settlements microregion under consideration. Its whole population
constituted a local community. Practically the whole economic activity of its members
namelyŚ farming, stock breeding, and a variety of crafts, was restricted to the framework of
such as community. The situation was similar as regards the manifestations of social and
Spiritual life. Members of the same local community adhered to the same customs. This is
manifested in the overall stylistic uniformity of works of handicraft produced by the
inhabitants of the two settlements, also by the same burial rites expressed in materials from
graves at the two cemeteries.



jacek Rydzewski

źPOKA BR=ZU ń wczźsNA źPOKA bźLAZA

Po okresie intensywnego osadnictwa (w sensie zasiedlenia, jak i eksploatacji surowców)
epoki kamienia obszar południowej czCWci Jury Krakowsko-CzCstochowskiej wydaje siC
przecywać czasy znacznego i długotrwałego wyludnienia. Mamy prawo tak przypuszczać,
poniewac znane nam Wlady pobytu grup ludzkich pochodz>ce z czasów nastCpuj>cych
bezpoWrednio po neolicie staj> siC rzadkie i ubogieś z okresu tego znamy tylko niewiele
luanych znalezisk fragmentów ceramiki i półwytworów lub narzCdzi krzemiennych (por.
poprzedni rozdział). Najblicszy omawianemu terytorium oWrodek osadniczy ludnoWci
kultury mierzanowickiej znajduje siC na pograniczu Jury, w Iwanowicach nad Źłubni>ś
inne wyraane skupienie stanowisk, połocone nieco dalej od wzgórz jurajskich, w przyujW-
ciowej partii dorzecza Źłubni, odkryto na terenie dzisiejszej Nowej Huty. Oba te regiony
jednak wi>c> siC raczej z rytmem przemian kulturowych, jakie obserwujemy na uroz-
maiconych krajobrazowo lessowych obszarach Wycyny Miechowskiej i Płaskowycu Pro-
szowickiego.

Sytuacja osadnicza wygl>da podobnie takce w nastCpnych stuleciach, gdy wschod-
nia i Wrodkowa czCWć obszaru dzisiejszej Polski została zasiedlona przez plemiona charak-
teryzuj>ce siC tzw. kultur> trzcinieck>, która miała zreszt> odegrać wielk> rolC w póa-
niejszym ukształtowaniu siC kulturowego oblicza naszych ziem. Pojawiaj>ce siC z pocz>t-
kiem XVI wieku p.n.e. (a wiCc z grubsza pod koniec wczesnego okresu epoki br>zu) w tej
czCWci Małopolski grupy ludnoWci wspomnianej kultury równiec opanowały przede
wszystkim wymienion> wycej krainC wycyn lessowych. Najbardziej rzucaj>cym siC
w oczy Wwiadectwem ich pobytu na tych terenach s> znane z wielu miejscowoWci
monumentalne, czCsto niestety rozorywane, kurhany _ widoczny dla kacdego tajemni-
czy symbol osadnictwa prahistorycznego. Kryj> one pod swymi nasypami groby znaczniej-
szych osobistoWci tamtych czasów, a wyposacenie tych grobów wiele mówi o ówczesnym
poziomie rozwoju kulturowego. O rozmieszczeniu osiedli omawianej ludnoWci Wwiadcz>
z kolei liczne znaleziska bardzo charakterystycznej ceramiki wystCpuj>ce w wielu miejscach,
zwłaszcza na terasach głównych rzek odwadniaj>cych zachodniomałopolskie wycyny
lessowe.

Interesuj>cy nas tu jednak fragment Jury Krakowsko-CzCstochowskiej znajdo-
wał siC praktycznie poza obszarem aktywnoWci przedstawicieli kultury trzcinieckiej
(zob. ryc. 3Ń). Vlady pobytu ówczesnych mieszkaMców Jury znamy jedynie z piC-
ciu jaskiM połoconych w Ojcowie i jego okolicach oraz dwóch stanowisk o nieja-
snym charakterze (nad Jaskini> Ciemn> w Ojcowie oraz w Tomaszowicach, gm. Wiel-
ka WieW), sk>d pochodz> jedynie pojedyncze fragmenty ceramiki. Poza właWci-
wym, zwartym obszarem Jury, na południowym skraju żarbu TenczyMskiego, nieli-
czne fragmenty ceramiki kultury trzcinieckiej znaleziono tec w trakcie badaM Jaskini
w Okr>cku w Piekarach, gm. Liszki, na masywnym ostaMcu wapiennym wznosz>cym siC
nad Wisł>.
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Ryc. 3Ń. Osadnictwo w epoce br>zu i wczesnej epoce celaza w południowej czCWci Jury Krakowsko-
-CzCstochowskiej. ń _ stanowiska kultury trzcinieckiej (osady, znaleziska pojedyncze, znaleziska w jaskiniach,
groby i cmentarzyska)ś 2 _ stanowiska z wczesnej fazy kultury łucyckiej (znalezisko pojedyncze, cmentarzysko)ś
3 _ stanowiska klasycznej fazy kultury łucyckiej (grodziska, osady, znaleziska pojedyncze, znaleziska w jaskiniach,
groby i cmentarzyska)ś 4 _ stanowiska zaliczane ogólnie do kultury łucyckiej (osady, znaleziska pojedyncze,

znaleziska w jaskiniach, groby i cmentarzyska).



Podobnie jak w przypadku osadnictwa ludnoWci kultury mierzanowickiej, tak i w czasie
trwania kultury trzcinieckiej specjalne znaczenie posiadał mikroregion znajduj>cy siC w tzw.
Kotlince Iwanowickiej. Mamy tam do czynienia z zespołem dwóch znanych z wykopalisk
osad oraz dwóch cmentarzysk i pojedynczego grobuś w poblicu odkryto dodatkowo grupC
trzech stanowisk bCd>cych pozostałoWciami wiCkszych lub mniejszych, zapewne krótko-
trwałych obozowisk. Mikroregion ten, wraz z innym znajduj>cym siC na terenie dzisiejszej
Nowej Huty, wyznacza zachodni> rubiec obszaru intensywnego zasiedlenia na wschodzie.
Żakt ten pozwala siC odnieWć do ubogich Wladów pobytu ludnoWci omawianej kultury na samej
Jurze. Jaskinie, w których wyst>piły materiały zabytkowe dotycz>ce interesuj>cej nas
ludnoWci, a takce pozostałe dwa znane stanowiska _ połocone s> w odległoWci zaledwie ńŃ-ń5
km od Kotlinki Iwanowickiej oraz ń5-2Ń km od mikroregionu nowohuckiego. W podobnej
odległoWci od zespołu w Nowej Hucie znajduje siC Jaskinia w Okr>cku w Piekarach (ń8 km),
gdzie takce odkryto zabytki kultury trzcinieckiej. Wskazuje to na zasiCg penetracji wzniesieM
jurajskich przez grupy ludzkie zamieszkuj>ce WyaynC Miechowsk> i Płaskowyc Proszowicki,
poniewac pomimo przebadania całego obszaru województwa krakowskiego nie stwierdzono
stanowisk z materiałami kultury trzcinieckiej połoconych dalej na zachód od linii wy-
znaczonej przez JaskiniC Nietoperzow> i JaskiniC w Okr>cku w Piekarach nad Wisł>.

Materiały zabytkowe, jakie mocemy wi>zać z ludnoWci> kultury trzcinieckiej, odkryto
_ jak wspomniano _ przede wszystkim w jaskiniach. Poza Jaskini> Wierzchowsk> żórn>,
w której wypełnisku znaleziono 346 fragmentów ceramiki, pozostałe jaskinie dostarczyły
zaledwie po kilka, kilkanaWcie ułamków naczyM. Podobnie ubogie s> oba pozostałe
wspomniane stanowiska. Czym wiCc były i jakie znaczenie miały obszary wycyny jurajskiej
dla zapuszczaj>cych siC tam przedstawicieli interesuj>cej nas kultury? Odpowieda na to
pytanie nie jest prosta i jednoznaczna. Co mocemy wiCc stwierdzić z cał> pewnoWci> (na
podstawie znanych nam faktów, oczywiWcie)? Otóc stwierdzić mocemy, ce na terenie
wycyny jurajskiej nie istniało trwałe osadnictwo omawianej ludnoWci. Tylko jedna jaskinia
(przytoczona wycej Wierzchowska żórna) moce być traktowana jako miejsce dłucszego
pobytu niewielkiej grupy ludzkiej. Źlaczego słucyła jako punkt schronienia dla takiej grupy
_ nie sposób rozstrzygn>ć. Pomimo dokładnego przebadania s>siedztwa tej jaskini nie
odkryto cadnych Wladów jakiejkolwiek penetracji połoconego wokół niej terenu. Pozostałe
stanowiska to Wlady krótkotrwałego pobytu o charakterze obozowiskowym, zwi>zane
najprawdopodobniej z gospodarcz> penetracj> terenu, dla której jaskinie mogły pełnić
funkcjC okazjonalnych miejsc noclegowych. Jakie wiCc motywy powodowały mieszkaMcami
osad połoconych na wschód od Jury, ce wyprawiali siC na jej obszar? W grC moce wchodzić
np. pasterstwo, bCd>ce czCWci> całokształtu działalnoWci gospodarczej tej ludnoWci. Źalej,
wzgórza jurajskie poroWniCte bogatym lasem liWciastym o bujnym poszyciu były doskonałym
rezerwuarem zarówno runa leWnego, jak i zwierzyny łownej. Jaskinie wiCc łatwo stawały siC
doraanym schronieniem w trakcie przedłucaj>cych siC wypraw po cywnoWć. Wydaje siC
jednak, ce najwacniejszym motywem organizowania wypraw na JurC była chCć pozyskania
surowca krzemiennego. Kultura trzeciniecka _ aczkolwiek była juc kultur> nalec>c> do
cywilizacji epoki br>zu, a jej nosiciele na doWć duc> skalC sprowadzali przedmioty br>zowe
spoza Karpat _ była jednak jeszcze ci>gle kultur>, w której ucywanie narzCdzi
krzemiennych było powszechne.

W ostatnich latach przeprowadzono szczegółowe obserwacje zabytków krzemiennych
znanych z osad ludnoWci kultury trzecinieckiej w Krakowie-Nowej Hucie. Okazało siC, ce
podstawowym rodzajem surowca krzemiennego, jakiego ucyto do wykonania odkrytych
w Nowej Hucie narzCdzi, był gatunek _ doWć kiepski - masowo wystCpuj>cy na terenie
Jury Krakowsko-CzCstochowskiej. Był on łatwo dostCpny w licznych wychodniach, na jakie
i dziW mocemy siC natkn>ć podczas wCdrówek po okolicach Ojcowa i w dolinkach
podkrakowskich. Tak wiCc okazuje siC, ce tereny wycyny jurajskiej były z cał> pewnoWci>
traktowane przez ówczesnych mieszkaMców osad podkrakowskich jako bogate i wygodne
_ bo bliskie _ miejsce wystCpowania niezbCdnego do produkcji narzCdzi surowca.



S>dzić mocna, ce stałe zapotrzebowanie na surowiec krzemienny było stosunkowo duce
_ i fakt ten był bezpoWrednim powodem do ci>głego organizowania wypraw po nowe
dostawy. PamiCtajmy, ce na wschód od Wycyny Krakowsko-CzCstochowskiej istniały nie
tylko dwa wspomniane uprzednio oWrodki osadnicze w okolicach Iwanowic i w Nowej
Hucie, lecz ce oWrodki te wyznaczaj> zachodni> granicC znacznego obszaru, licz>cego ok.
2ŃŃŃ km? powierzchni, zajCtego przez liczne, zwarte i bogate osadnictwo przedstawicieli
omawianej kultury. Tak wiCc nalecy sobie wyobrazić, ce wCdrówki po krzemieM odbywali
mieszkaMcy osad połoconych nad Szreniaw>, Nidzic> czy Nid>, a wiCc osad oddalonych od
aródeł surowca nawet o blisko 5Ń-8Ń km. WCdrówki takie musiały trwać pewien czas (kilka
dni)ś jak długo trwało gromadzenie odpowiednich zapasów surowca _ trudno powiedzieć,
trudno okreWlić tec, jak długo trwała wykonywana zapewne na miejscu wstCpna obróbka
pozyskanych brył krzemiennych. Na pewno jednak pobyt na jurajskich terenach ,,krzemie-
nionoWnych” rozci>gał siC do kilku, kilkunastu dni, tak wiCc liczne, łatwo dostCpne jaskinie
doskonale nadawały siC na miejsce doraanego zamieszkania. Mocna nawet dziwić siC, ce
fakt pobytu przedstawicieli kultury trzcinieckiej stwierdzono zaledwie w piCciu jaskiniach.
Nie zapominajmy jednak, ce tak> obecnoWć stwierdzono wył>cznie na podstawie znalezienia
w wypełniskach jaskiM zabytków pozwalaj>cych na ich identyfikacjC kulturow>, a wiCc
fragmentów ceramiki. Nie mamy cadnych podstaw do tego, by wykluczyć wykorzystywanie
innych jaskiM przez grupy zwi>zane z interesuj>c> nas ludnoWci> tylko dlatego, ce w ich
wypełniskach nie wyst>piły skorupy trzcinieckie _ wWród stwierdzonych tam zabytków
krzemiennych mogły znajdować siC i takie wykonane przez „naszych” poszukiwaczy. Poza
tym doraana, krótkotrwała obecnoWć nie musiała spowodować pozostawienia swych
trwałych Wladów, mocliwa jestwreszcie taka sytuacja, ce ewentualne Wlady pobytu w danej
jaskini zostały zniszczone przez osadnictwo póaniejsze i tym samym nie zachowały siC one
do naszych czasów.

Jak wiCc wynika z powycszych uwag, obszary wycyny jurajskiej w czasach istnienia
w Małopolsce zachodniej kultury trzcinieckiej były w zasadzie nadal pozbawione trwałego
osadnictwa. Stan taki istniał do pojawienia siC w dorzeczu górnej Wisły nowej fali
ludnoWciowej, charakteryzuj>cej siC zespołem cech kultury materialnej i duchowej, jaki
okreWlamy mianem kultury łucyckiej. Kultura ta nalecy do najwacniejszych kultur archeo-
logicznych wystCpuj>cych na terenie Polski. Obejmowała ona m. in. obszary połocone
w dorzeczach Odry i Wisły, a czas jej trwania to ponad tysi>c lat pradziejów ziem polskich.

Kultura łucycka nalecy do rozległego kompleksu kultur pól popielnicowych. Nazwa ta
pochodzi od powszechnie stosowanego w tych kulturach _ a bCd>cego funkcj> nowego
w Wrodkowej źuropie zespołu treWci ideowych _ obrz>dku pogrzebowego polegaj>cego na
kremacji zmarłych, których popioły umieszczano w glinianych naczyniach (popielnicach),
zakopywanych nastCpnie na ducych, długotrwale ucytkowanych cmentarzyskach.

Okres istnienia kultury łucyckiej to okres stabilizacji osadnictwa na ziemiach polskich
i ogólnego rozwoju w dziedzinie gospodarki, techniki oraz organizacji społecznej. W czasie
kształtowania siC tej kultury upowszechnia siC znajomoWć metalu (br>zu), co stanowiło
jeden z zasadniczych czynników stymuluj>cych postCp gospodarczy. Młodsza faza kultury
łucyckiej wkracza juc w epokC celaza, osi>gaj>c wówczas szczyt swego rozwoju gospodar-
czego, społecznego i kulturowego. PostCp gospodarczy, powoduj>cy wzrost dobrobytu,
wywołał rozwój _ ale był zarazem i jego rezultatem _ dalekosiCcnej wymiany handlowej.
Źoprowadziło to do kontaktów z innymi ludami i centrami kulturowymi, dodatkowo
wzbogacaj>c obraz kulturowy ziem polskich. ŹziCki tym i innym kontaktom ludnoWć
póanych faz kultury łucyckiej weszła w bezpoWredni> stycznoWć z ludami historycznymi
(Celtowie, źtruskowie, Scytowie), wprowadzaj>c tym samym nasze ziemie w orbitC
oddziaływaM rozwiniCtej Wrodkowoeuropejskiej cywilizacji epoki br>zu i celaza.

Z powycszych wzglCdów, omawiaj>c pradzieje Jury, nalecy blicej przyjrzeć siC
problematyce zwi>zanej z tutejszym osadnictwem ludnoWci kultury łucyckiej. Warto jednak



napierw _ myWlC _ choćby w kilku słowach przedstawić dzieje badaM nad t> kultur> na
omawianym w tej ksi>cce terenie. Jest to wacne dlatego, ce historia tych badaM, ich
charakter oraz czas, kiedy były przeprowadzane, w istotny sposób rzutuj> na stan naszej
wiedzy o cyciu interesuj>cej nas ludnoWci na obszarze południowej czCWci Wycyny
Krakowsko - CzCstochowskie

Pierwsze udokumentowane odkrycia stanowisk ludnoWci kultury łucyckiej zostały
dokonane w połowie ubiegłego stulecia. W r. ń85Ń Wwiatło dzienne ujrzały zabytki
wydobyte z cmentarzyska ciałopalnego w Brzeziu, gm. Zabierzów, a w roku nastCpnym
dokonano amatorskich odkryć na innym cmentarzysku ciałopalnym, w Brzoskwini, gm.
Zabierzów (w literaturze znanym jako cmentarzysko w Popówce). Ceramika z tych
cmentarzysk była juc eksponowana w ń857 roku na drugiej Wystawie StarocytnoWci,
zorganizowanej pod egid> Towarzystwa Naukowego w Krakowie. RównoczeWnie z doryw-
czymi przypadkowymi odkryciami dokonywanymi na cmentarzyskach ciałopalnych roz-
poczCła siC takce eksploracja licznych jaskiM podkrakowskich. Historia poszukiwaM archeo-
logicznych w jaskiniach znajduj>cych siC na naszym terenie była juc omawiana w roz-
działach poWwiCconych epoce kamienia, nie bCdziemy wiCc tego powtarzać. Trzeba tylko
pamiCtać o dziejach i charakterze tych badaM, poniewac podczas eksploracji niektórych
jaskiM natrafiono m. in. i na zabytki zwi>zane z kultur> łucyck>.

Od czasu powołania do cycia w ń873 roku Polskiej Akademii UmiejCtnoWci notujemy
pierwsze wiCksze i metodycznie poprawne akcje wykopaliskowe na znanych i wacnych
małopolskich cmentarzyskach ludnoWci kultury łucyckiej, jak Kwaczała, gm. Alwernia
(stan. ń), badana przez A.H. Kirkora w ń873 roku i I. Kopernickiego w r. ń875, czy
Brzoskwinia (Popówka), gm. Zabierzów (stan. ń), gdzie po 27 latach amatorskich
poszukiwaM pierwsze naukowe badania przeprowadzili w r. ń878 P. UmiMski i A. H.
Kirkor. J

WiCksze natCcenie badaM nad kultur> łucyck> na naszym obszarze datuje siC od
rozpoczCcia działalnoWci archeologicznej przez W. Źemetrykiewicza w ń8ř4 roku. W okoli-
cach Krakowa przeprowadzono wówczas prace wykopaliskowe na cmentarzyskach w Żaci-
miechu, gm. Skawina (w bezpoWrednim s>siedztwie naszego obszaru _ ńřŃ5), Krakowie-
-Mydlnikach (ńřńń-ńřń2), a nieco póaniej w Krakowie-Skotnikach (ńřń4). Wymienić tec
nalecy badania W. Źemetrykiewicza (ńřŃř), a nastCpnie amatorskie poczynania Ź.
Mogielnickiego (ńřŃ8-ńřń2) i L. Chrz>szcza (ńřń5-ńřń6) na znanym juc cmentarzysku
w Kwaczale. W tym samym czasie na terenie zaboru rosyjskiego prowadzono z ramienia
oWrodka warszawskiego prace wykopaliskowe w Iwanowicach (L. Kozłowski ńřńń-ńřń5),
gdzie odsłoniCto cmentarzyska z najwczeWniejszej i najpóaniejszej fazy kultury łucyckiej
w Małopolsce Zachodniej.

W okresie miCdzywojennym natCcenie badaM nad kultur> łucyck> iw południowej czCWci
Jury nie było duce. WłaWciwie prowadzono prace na stanowiskach kopanych juc wczeWniej.
Wymienić tu mocna amatorskie działania M. Kusa na cmentarzysku w Kwaczale,
a ponadto prace ks. Rayskiego na podobnym obiekcie w Brzeziu. W r. ńř37 T. Sulimirski
wraz z R. Jamk> wznowili badania cmentarzyska w Krakowie-Mydlnikach, a kilka lat
wczeWniej, w r. ńř27, podczas badaM wykopaliskowych w Piekarach, gm. Liszki, S.
Krukowski odkrył dwa groby interesuj>cej nas ludnoWci. W bezpoWrednim s>siedztwie
omawianego tu terytorium lec> natomiast dwa cmentarzyska badane wył>cznie w miCdzy-
wojennym dwudziestoleciuŚ Kraków-Prokocim (J. burowski ńř25) oraz Kraków-Nowa
Huta-Mogiła (R. Jamka ńř34).

NajwiCkszy postCp w poznaniu problemów zwi>zanych z osadnictwem ludnoWci kultury
łucyckiej na interesuj>cym nas tu terytorium dokonał siC po II wojnie Wwiatowej. Wykonano
wówczas szereg akcji badawczych, przede wszystkim jednak ukazało siC kilka znacz>cych
publikacji materiałowych (takce dotycz>cych dawniejszych badaM), opracowaM i pod-
sumowaM. JeWli chodzi o badania wykopaliskowe, w pierwszym rzCdzie nalecy wymienić
wieloletnie badania i A. Kraussów w Baczynie, gm. Liszki (stan. 2), które doprowadziły



do rozpoznania ogromnego, licz>cego ok. 4ŃŃ grobów cmentarzyska o mieszanym obrz>dku
pogrzebowym. Jest to najwiCkszy z badanych na omawianym tu obszarze obiekt dotycz>cy
interesuj>cej nas ludnoWci. Wymienić tec trzeba ratownicze badania na cmentarzysku
w Alwerni, które jednak doprowadziły tylko do czCWciowego rozpoznania tego obiektu.
Osobne, duce znaczenie maj> wyniki prac wykopaliskowych w Krakowie-TyMcu, na górze
żrodzisko i na wzgórzu klasztornym, a takce _ w mniejszym stopniu _ rozpoznawcze
wykopaliska na grodzisku w Mnikowie, gm. Liszki. Materiały interesuj>cej nas ludnoWci
uzyskano równiec niejako „przy okazji” działania wiCkszych ekspedycji ukierunkowanych
na badania innych zagadnieM (Źamice, Iwanowice). Nie mocna takce nie wspomnieć o serii
badaM powierzchniowych prowadzonych przez Instytut Archeologii UJ (wówczas KatedrC
Archeologii Polski) na terenie dawnych powiatów krakowskiego i chrzanowskiego, a przede
wszystkim o realizowanej tu od ńř8Ń roku powszechnej akcji prowadzenia pod nadzorem
konserwatorskim badaM poszukiwawczych, tzw. Archeologicznego ZdjCcia Polski. I choć
materiał uzyskany drog> tych badaM jest ułamkowy, a jego noWnoWć informacyjna niewielka,
to jednak te właWnie badania dostarczyły najwiCkszej liczebnie serii nowych stanowisk
z materiałami interesuj>cej nas ludnoWci.

W okresie powojennym wreszcie ukazała siC _ jak wspomniano _ pewna liczba
opracowaM, które dotyczyły b>da konkretnych stanowisk, b>da ogólnej problematyki
zwi>zanej z osadnictwem ludnoWci kultury łucyckiej. Ukazały siC drukiem materiały m. in.
z cmentarzysk w Brzeziu, Brzoskwini, Krakowie-Mydlnikach, a takce prace traktuj>ce
ogólnie o zagadnieniach zwi>zanych z omawian> ludnoWci> na wybranych obszarach.
I choć opracowania te nie dotyczyły specjalnie terenów wycyny jurajskiej, to zawarte
w nich informacje s> głównym aródłem, z którego mocemy czerpać rozmaite dane
rozwacaj>c stoj>c> przed nami problematykC.

Jak juc wycej wspomniano, obszar południowej czCWci Wycyny Krakowsko-CzCstochow-
skiej po zaniku osadnictwa neolitycznego był praktycznie terenem omijanym przez trwałe
osadnictwo. Stan taki istniał przez wiele stuleciś dopiero ok. przełomu XIII/XII wieku
p.n.e. (czyli ok. połowy III okresu epoki br>zu) przez południow> czCWć tego terytorium,
zapewne wzdłuc doliny Wisły, zaczCły przesuwać siC w kierunku wschodnim przybywaj>ce
z Wycyny żłubczyckiej grupy ludzkie nios>ce ze sob> Wl>sk> odmianC kultury łucyckiej
(zob. ryc. 3ń).

Szybki rozwój kultury łucyckiej na żórnym Vl>sku, zwłaszcza na Wycynie żłubczyc-
kiej, i bCd>cy jego konsekwencj> nacisk demograficzny stały .siC zapewne bezpoWrednim
powodem ekspansji terytorialnej ludnoWci zamieszkuj>cej ten region. Wyruszaj>cy na
poszukiwania nowych siedzib koloniWci zainteresowani byli przede wszystkim podobnymi
Wrodowiskami, w jakich dot>d mieszkali, tzn. wycynnymi, pagórkowatymi okolicami
pokrytymi glebami lessowymi, o bogatej i dobrze wykształconej rzeabie terenu i z szerokimi,
dogodnymi do załocenia osiedli dolinami rzecznymi. Takie warunki przyrodnicze znaleali
oni właWnie w okolicach dzisiejszego Krakowa. Na wschód od wapiennej wycyny jurajskiej,
pomiCdzy dorzeczami Źłubni i Nidy, rozci>ga siC kraina dokładnie odpowiadaj>ca ich
oczekiwaniomŚ cyzne, lekkie w uprawie gleby lessowe zapewniały wytwarzanie pod-
stawowego aródła utrzymania, a wiCc produkcjC zbóc, natomiast bogate lasy liWciaste, jakie
tworzyły naturaln> szatC roWlinn> tego krajobrazu, stanowiły obfity rezerwuar roWlin, runa
leWnego, zwierz>t, opału, budulca itp.

Tak wiCc ok. przełomu XIII/XII wieku p.n.e. _ jak wspomniano _ na terenie wycyn
lessowych w zachodniej Małopolsce, a takce na szerokiej lessowej terasie Wisły, pojawiaj>
siC osady, a nastCpnie cmentarzyska charakteryzuj>ce siC obecnoWci> materiałów typowych
dla górnoWl>skiej odmiany kultury łucyckiej. Osadnicy ,,łucyccy” zasiedlili jednak tylko
obszary lessowe na wschód od Krakowaś zachodni> granicC nowego obszaru ich zamiesz-
kania wyznaczało dorzecze ŹłubniŚ osadnictwo wczesnej fazy kultury łucyckiej poWwiad-
czone jest w Iwanowicach (cmentarzysko na wzgórzu Wysyłek), a przede wszystkim przez
zgrupowanie kilku osad i cmentarzyska w przyujWciowej partii Źłubni, na terenie obecnej
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Ryc. 3ń. Pozycja chronologiczna osadnictwa ludnoWci kultury łucyckiej w południowej czCWci Jury Krakowsko-
-CzCstochowskiej w nawi>zaniu do periodyzacji M. żedla (ńř82, ryc. ń3) dla s>siednich obszarów.

Nowej Huty. Z interesuj>cego nas w tej pracy obszaru nie znamy (poza niepewnym
pojedynczym znaleziskiem z Krakowa-Witkowic) ani jednego Wladu pobytu omawianej
ludnoWci, jaki mógłby być datowany na ten właWnie czas. Tereny południowej czCWci
Wycyny Krakowsko-CzCstochowskiej pozostawały nadal obszarem nie zaludnionymś pozos-
tałoWci po ich ewentualnej penetracji gospodarczej z tego czasu nie jesteWmy, niestety,
w stanie wyrócnić.

Około przełomu w. X i IX p.n.e., a wiCc z pocz>tkiem ostatniego (V) okresu epoki
br>zu, w północnej czCWci zachodniej Małopolski i żórnego Vl>ska nastaje okres rozkwitu
miejscowych grup kultury łucyckiej, które nabieraj> właWciwego sobie, specyficznego
kolorytu, zarówno w sferze kultury materialnej, jak i kultury duchowej. NastCpuje tam
takce szybki wzrost gCstoWci sieci osadniczej, pojawiaj> siC nowe osady i cmentarzyska, a na



tych ostatnich obok grobów ciałopalnych - równiec charakterystyczne pochówki szkieleto-
we. Oprócz wzrostu zaludnienia obszarów zasiedlonych juc uprzednio, obserwujemy
równiec -- co ma dla nas istotne znaczenie _ intensywn> kolonizacjC terenów po-
zbawionych dot>d Wladów osadnictwa. Obserwacja taka dotyczy m. in. terenów dorzecza
Przemszy, a takce południowej czCWci jurajskiej Wycyny Krakowsko-CzCstochowskiej.

Wymienione zjawiska zachodz> - jak wspomniano _ w trakcie ostatniego okresu
epoki br>zu. Wykształca siC wówczas tzw. klasyczna faza grupy górnoWl>sko-małopolskiej
kultury łucyckiej, obejmuj>ca równiec starszy odcinek okresu halsztackiego (7ŃŃ-55Ń
p.n.e.), a zatem czasy, gdy rozpoczyna siC juc epoka celazaś w znaleziskach, głównie
grobowych, coraz liczniej pojawiaj> siC przedmioty wykonane z tego właWnie metalu. Tak
wiCc prezentowany na ryc. 3Ń obraz osadnictwa ludnoWci interesuj>cej nas kultury w ducym
stopniu oddaje stan z okresu po ekspansji terytorialnej grup ludzkich z północnej czCWci
żórnego Vl>ska, i choć _ teoretycznie - rozrzut chronologiczny przedstawionych tu
stanowisk moce wynosić 4ŃŃ i wiCcej lat, to jednak z ducym prawdopodobieMstwem
mocemy przyj>ć, ce rozmieszczenie osadnictwa było mniej wiCcej takie, jak to widać na
przedstawionej mapie (ryc. 3Ń).

Spróbujmy zatem blicej przyjrzeć siC rozmieszczeniu Wladów osadnictwa ludnoWci
kultury łucyckiej w południowej czCWci jury. juc pierwszy rzut oka na mapC przekonuje nas
o tym, ce analizowany tu obszar nie został zasiedlony równomiernie. Przede wszystkim
uderza fakt braku Wladów osadnictwa w jego północnej czCWci, na północ od S>spowaś przy
północnej granicy województwa widzimy jedynie trzy odosobnione Wlady pobytu in-
teresuj>cej nas ludnoWci. S>dzić mocna, ce taki obraz oddaje prawdziwy stan rzeczy
w czasach istnienia kultury łucyckiej, poniewac całe omawiane tu terytorium zostało
poddane drobiazgowym badaniom poszukiwawczym i weryfikacyjnym w ramach wspo-
mnianej wczeWniej akcji Archeologicznego ZdjCcia Polski. Zasiedlona czCWć naszego obszaru
takce nie została skolonizowana równomiernieś mocna tu wyrócnić szereg wiCkszych
skupieM osadniczych, a takce całkiem lokalnych zgrupowaM stanowisk.

A wiCc przede wszystkim wyodrCbnia siC obszar zwartego osadnictwa nad Źłubni>.
WspominaliWmy juc przy okazji omawiania osadnictwa ludnoWci kultury trzcinieckiej, ce
dorzecze Źłubni nalecy zaliczyć do innej jednostki geograficznej, Wycyny Miechowskiej,
a wystCpuj>ce tam Wlady osadnictwa ł>czyć z wielk> stref> osadnicz> rozci>gaj>c> siC na
wschód od wzniesieM jury. Te same spostrzecenia dotycz> równiec i ęczasów istnienia
kultury łucyckiej. Warto jednak przyjrzeć siC zgrupowaniu badanych wykopaliskowo osad
i cmentarzysk w okolicy Iwanowic, a takce i zgrupowaniom innych punktów osadniczych
rozmieszczonych wzdłuc Źłubni, by przekonać siC, ce podobne cechy przestrzennych
struktur osadniczych widoczne s> takce w południowej czCWci jury, a wiCc na obszarze
bezpoWrednio nas interesuj>cym.

Przechodz>c zatem do omawiania rozmieszczenia Wladów osadnictwa na rozpat-
rywanym tu terytorium, wymieMmy najpierw kilka niewielkich zgrupowaM stanowisk
znajduj>cych siC w Kwaczale, Alwerni, Brodłach i żrojcu. Znamy st>d dwa cmentarzyska
o mieszanym obrz>dku pogrzebowym oraz kilka punktów osadniczych znanych z badaM
powierzchniowych. Wymienione stanowiska wchodz> w skład wiCkszego regionu osad-
niczego, ci>gn>cego siC na zachód od cmentarzyska w Kwaczale.

Kolejne zgrupowanie stanowisk z materiałami ludnoWci kultury łucyckiej spotykamy
nad Sank>, w okolicy Baczyna i Mnikowa. Na zgrupowanie to składaj> siC dwa
cmentarzyska (w tym jedno licz>ce ponad 4ŃŃ grobów), osada wycynna (domniemane
grodzisko) oraz kilka lec>cych w s>siedztwie blicej nie okreWlonych punktów osadniczych,
prawdopodobnie pozostałoWci osad. Tuc obok opisanego skupienia osadniczego znajduje
siC nastCpne, złocone z punktów zgrupowanych wokół znanego cmentarzyska w Brzosk-
wini-Popówce. Kolejne wyraanie wyodrCbniaj>ce siC skupienie osadnicze znajduje siC nad
Wisł>, w rejonie Piekar i TyMca. Notujemy tu dwie osady wycynne, obronne, kilka osad
otwartych (tzn. nieobronnych) oraz znaleziska grobowe i jaskiniowe. W odległoWci ok. 5 km



na wschód od skupienia tynieckiego widzimy kolejne, nieco mniej zwarte, na które składa
siC cmentarzysko w Skotnikach oraz punkty osadnicze w Pychowicach i na Zakrzówku
w Krakowie. _

NastCpna wiCksza strefa osadnicza rozci>ga siC wzdłuc doliny Rudawy. Mocemy tam
dostrzec szereg niewielkich grup punktów osadniczych ulokowanych nad Rudaw> i jej
niewielkimi dopływamiś w dolinie tej rzeki spotykamy takce grób w miejscowoWci Rudawa
oraz dwa znane cmentarzyska w Brzeziu ,i Krakowie-Mydlnikach.

Źolina Pr>dnika takce nosi Wlady osadnictwa omawianej ludnoWci. jedno wyraane
zgrupowanie znalezisk ulokowane jest w rejonie Ojcowaś składaj> siC na nie niemal
wył>cznie stanowiska jaskiniowe. W poblicu, w górnej partii doliny S>spówki, napotykamy
niewielkie zgrupowanie stanowisk jaskiniowych oraz jednego grobu, o którym brak jednak
blicszych informacji. Z drugim zgrupowaniem stanowisk łucyckich nad Pr>dnikiem mamy
do czynienia w rejonie Krakowa-Witkowicś składa siC na nie siedem punktów osadniczych,
znanych jednak tylko z badaM powierzchniowych.

Oprócz wymienionych skupieM osadniczych na zasiedlonej czCWci badanego obszaru
spotykamy wystCpuj>ce w rozproszeniu pojedyncze znaleziska ceramiki łucyckiej. S> one
zlokalizowane na przestrzeniach wododziałów pomiCdzy dolinami głównych rzek odwad-
niaj>cych omawiane terytorium, czasem bezpoWrednio nad malowniczymi, wyciCtymi
w jurajskich skałach dolinkami mniejszych potoków b>da w jaskiniach góruj>cych nad
płyn>cymi nicej strugami czy tec znajduj>cych siC na wierzchowinie, w licznych ostaMcach
wapiennych dominuj>cych nad powierzchni> łagodnych stoków szczytowych partii wycyny
jurajskiej.

jak wygl>dało cycie, kultura materialna i duchowa interesuj>cej nas ludnoWci? jak
przebiegała kolonizacja omawianego tu obszaru i czy ulegała jakimW wahaniom? jak długo
trwała? Niestety, nie jesteWmy w stanie w pełni i wyczerpuj>co odpowiedzieć na powycsze
pytania. Wynika to przede wszystkim ze złego stanu naszej bazy informacyjnej. O sprawach
tych wspominaliWmy juc wczeWniej, podkreWlaj>c fakt, ce najwacniejsze dla nas stanowiska
były w ducej mierze badane po amatorsku, a wiCkszoWć z nich nie została przekopana
w całoWci. Inn> przyczyn> utrudniaj>c> udzielenie odpowiedzi na postawione pytania jest
charakter rozpatrywanych stanowisk. Spróbujmy blicej przyjrzeć siC temu zagadnieniu.

Ukazane na mapie stanowiska s> zrócnicowane pod wzglCdem wartoWci poznawczej.
NajwiCcej danych o kulturze łucyckiej przekazuj> cmentarzyska _ z omawianego obszaru
znamy ń5 takich stanowisk (b>da pojedynczych grobów). Zamieszczone w dalszej czCWci
niniejszego rozdziału uwagi o kulturze materialnej i duchowej interesuj>cej nas ludnoWci
opieraj> siC na informacjach uzyskanych z badaM właWnie tego rodzaju obiektów. One to
dostarczyły najcenniejszych i najbardziej typowych zabytków ukazuj>cych poziom rozwoju
kulturowego oraz rozmaite aspekty cycia ówczesnych mieszkaMców omawianego tu
terytorium.

Niezwykle wacna dla rekonstrukcji cycia dawnych społecznoWci kategoria stanowisk,
jak> s> osady, reprezentowana jest w naszych materiałach niemal symbolicznieŚ wWród
znanych z omawianego terenu stanowisk jedynie o czterech mocemy z pewnoWci>
powiedzieć, ce s> pozostałoWciami osiedli, co poWwiadczaj> stwierdzone wykopaliskowo
obiekty osadowe. Oprócz pozostałoWci po osadach otwartych w poblicu Krakowa znamy
kilka osad obronnych, wi>zanych z kultur> łucyck> (Mników i Tyniec-żrodzisko oraz
Tyniec-Opactwo). jak wykazały niedawne badania Jacka Poleskiego, nie wszystkie z tych
obiektów mocna jednak wi>zać w sposób pewny z interesuj>c> nas ludnoWci>. W>tpliwoWci
takie dotycz> przede wszystkim grodziska w Mnikowie, gdzie badania wykopaliskowe
(prawda, ce niewielkie) nie udowodniły zwi>zku odkrytych obiektów łucyckich ze stwier-
dzonymi tam fortyfikacjami (por. uwagi na s. ń4ń-ń42 tego tomu oraz ryc. 4ř). Mocliwe, ce
wzgórze mnikowskie było wykorzystane przez ludnoWć kultury łucyckiej jako miejsce do
załocenia normalnej osady, natomiast umocnienia mog> pochodzić z czasów o wiele
młodszych (z wczesnego Wredniowiecza). Ograniczony zakres badaM wykopaliskowych nie



pozwala takce na wyci>ganie zbyt daleko id>cych wniosków odnoWnie do pozostałych
obiektów, znajduj>cych siC w TyMcu (fot. ř, ńŃ). _jeWli nawet były one zbudowane przez
ludnoWć kultury łucyckiej, to nie wydaje siC, by posiadały stałych mieszkaMców _ z wiC-
kszym prawdopodobieMstwem mocna przypuszczać, ce słucyły (a przynajmniej jedno
z nich) zamieszkuj>cym pobliskie osady ludziom jako schronienie w przypadkach nagłego
niebezpieczeMstwa.

Z omawianego tu obszaru południowej czCWci _jury znamy ponadto 32 znaleziska
materiałów kultury łucyckiej pochodz>ce z jaskiM ojcowskich i podkrakowskich, a takce
kilkadziesi>t stanowisk z materiałem, głównie ceramicznym, który zebrano z powierzchni
tych stanowisk. Obie te kategorie znalezisk s> trudne do interpretacji. Materiały jaskiniowe
pochodz> prawie wył>cznie z dawnych, w wiCkszoWci XIX-wiecznych badaM wykopalis-
kowych, prowadzonych czCsto po amatorsku, pozbawionych dokumentacji, w dodatku
materiały te nierzadko przemieszane s> w magazynach muzealnych z innymi zabytkami.
Tak wiCc same w sobie stanowiska jaskiniowe nie przynosz> istotnych informacji na temat
cycia interesuj>cej nas ludnoWci. Pewne ogólne spostrzecenia moce jednak nasuwać ich
rozmieszczenie na badanym terytorium, a takce wystCpowanie w poblicu innych stanowisk
lub ich zgrupowaM. Odmienn>, choć tec blicej nie sprecyzowan> wymowC posiadaj>
materiały powierzchniowe znane _ jak wspomniano _ z kilkudziesiCciu stanowisk.
Pochodz> one z systematycznych badaM poszukiwawczych, wiadome jest ich dokładne
połocenie oraz kontekst przyrodniczy. Ich podstawow> wad> jest jednak nieprecyzyjna
chronologia. Wyraanie widać to na mapie (ryc. 3Ń) _ spora czCWć materiałów powierzch-
niowych datowana jest ogólnie na czas trwania kultury łucyckiej - mocemy tylko
przypuszczać, choć z ducym stopniem prawdopodobieMstwa, ce pochodz> one z okresu
powszechnej kolonizacji tej czCWci _jury, a wiCc z czasów klasycznej fazy grupy górnoWl>sko-
-małopolskiej, czyli z V okresu epoki br>zu i wczesnej fazy okresu halsztackiego (IX _ poł.
VI w. p.n.e.). _jeWli chodzi o funkcjC tych stanowisk, to oczywiWcie nie sposób okreWlić jej na
podstawie znalezisk powierzchniowych, zwłaszcza gdy licz> one jeden lub kilka fragmentów
ceramiki. jednak praktyka badaM na innych obszarach wskazuje, ce na ogół stanowiska
takie s> pozostałoWciami mniej lub bardziej długotrwałych osiedli, zwłaszcza w przypadku
obiektów zasobniejszych w materiał zabytkowy. Pojedyncze zabytki mog> natomiast
wyznaczać zasiCg terytorialnej penetracji danego obszaru _ czy to osadniczej, czy
gospodarczejś zawsze s> przeciec _ nieokreWlonym wprawdzie _ Wladem pobytu człowieka
z omawianych tu czasów. Zatem analiza rozprzestrzenienia takich stanowisk, przy
uwzglCdnieniu obiektów innego rodzaju, jak cmentarzyska, grody itp., moce dostarczyć
cennych informacji na temat wielkoWci i rozmieszczenia obszarów zasiedlonych, a takce
informacji zwi>zanych ze sposobem zajmowania terenu, wskazuj>c na preferencje w wybo-
rze okreWlonych fragmentów Wrodowiska naturalnego oraz na istnienie okreWlonych zwi>z-
ków przestrzennych pomiCdzy poszczególnymi, mówi>c najogólniej, Wladami pobytu grup
ludzkich.

Spróbujmy zatem naszkicować historiC osadnictwa oraz główne elementy kultury
przedstawicieli interesuj>cej nas ludnoWci w oparciu o pochodz>ce z omawianego tu
terytorium materiały. jak juc wczeWniej wspomniano, dolina Wisły stanowiła szlak, którym
szli koloniWci z żórnego Vl>ska, by załocyć swe osiedla na cyznych lessach południowo-
-zachodniej czCWci Niecki NidziaMskiej. Najblicej naszego terytorium notujemy dwa oWrodki
osadnicze z tego czasu, usytuowane nad Źłubni>Ś w okolicach Iwanowic i w rejonie Nowej
Huty. Wczesnołucyckim osadnikom znad Źłubni obszar _jury musiał być znanyś z pewnoW-
ci> dolina Wisły była stale wykorzystywana jako droga ł>cz>ca ich nowe tereny
z macierzyst> Wycyn> żłubczyck> (moce na to wskazywać fakt znalezienia grotu oszczepu
w Kamieniu nad Wisł>), ponadto trudno sobie wyobrazić, by mieszkaMcy np. Kotlinki
Iwanowickiej nie zapuszczali siC na teren odległych zaledwie o parC kilometrów lesistych
wzgórz jurajskich w trakcie pogoni za zwierzyn> czy zbieraj>c leWne runo. Bardzo mocliwe,
ce niektóre spoWród znanych nam pojedynczych znalezisk ceramiki, a zwłaszcza znaleziska



z jaskiM, pochodz> juc z tego właWnie czasu, bCd>c Wwiadectwem licznych krótkotrwa-
łych pobytów na obszarze jury. Nie mocemy stwierdzić tego z cał> pewnoWci>,
gdyc znaleziska te w wiCkszoWci nie pozwalaj> na dokładniejsze ich wydatowanie.
Źo wyj>tków nalec> takie znaleziska, jak dwie siekierki z Ojcowa, które A. `aki
datuje na okres XI-X w. p.n.e. (choć o dokładnoWci w tym przypadku tec za bardzo nie
mocna mówić).

Źopiero kilkaset lat po pierwszych przemarszach „łucyckich” przez teren jury
na interesuj>cym nas obszarze, pocz>wszy od IX wieku p.n.e., a wiCc od V (najmłodszego)
okresu epoki br>zu, zaczCli osiedlać siC, juc na stałe, przedstawiciele ludnoWci tej kul-
tury. żłówne oWrodki ich zamieszkania wyznaczaj> cmentarzyska w Baczynie, Brzeziu,
Brzoskwini-Popówce, Krakowie-Mydlnikach i Krakowie-Skotnikach. Z tego czasu po-
chodzi tec zapewne ciałopalny grób z Piekar. W okresie tym zdecydowanie przewaca
ciałopalny obrz>dek pogrzebowy, przy czym wWród grobów dostrzegamy wyraane zróc-
nicowanie, jeWli chodzi o ich formC. NajczCWciej spotyka siC groby popielnicowe, składaj>ce
siC z popielnicy, na ogół jednej, jak> było zazwyczaj bezuche naczynie wazowate, oraz
z jednego lub kilku mniejszych naczyM, pełni>cych funkcjC przystawek (fot. 67-7Ń). Spalone
koWci znajduj> siC przewacnie tylko w jednym naczyniuś wyj>tkowo spotykamy w jednym
grobie dwa lub wiCcej naczyM z koWćmi. Popielnica czasem bywa przykryta plackiem
glinianym b>da innym naczyniem, najczCWciej odwrócon> dnem do góry mis>. żroby takie
s> czasami _ tak jak w niektórych przypadkach na cmentarzysku w Krakowie-Mydlnikach
_ otoczone lub nakryte kamieniami. Spotykamy takce groby ciałopalne pozbawione
popielnic, gdzie spalone koWci usypywane s> na dnie jamy grobowej. żroby takie _ jamowe
_ wystCpuj> na wszystkich cmentarzyskach razem z popielnicowymi. S> wreszcie (np.
w Brzeziu) groby jamowe, które zawieraj> puste naczynie, jakie zazwyczaj pełni funkcjC
popielnicy.

jeszcze pod koniec epoki br>zu zwyczaje zwi>zane z chowaniem zmarłych zostaj>
wzbogacone przez wprowadzenie szkieletowego obrz>dku pogrzebowego. We wczesnej
epoce celaza, pocz>wszy od VII wieku p.n.e., stał siC on przez nastCpne lOŃ-ń5Ń lat
równorzCdnym rodzajem pochówku obok nadal stosowanego ciałopalenia. żroby szkieleto-
we, zwi>zane juc z wczesn> epok> celaza, znamy z cmentarzysk w Alwerni, Baczynie (stan.
2), Kwaczale, a takce z Piekar i Rudawy. Niektóre z tych cmentarzysk stanowi> czasow>
kontynuacjC obiektów załoconych w poprzednim okresie. Z kolei wydaje siC, ce niektóre
cmentarzyska ciałopalne, jak Brzoskwinia, Brzezie, Kraków-Mydlniki czy Kraków-Skot-
niki, choć mog> jeszcze trwać w okresie rozpowszechniania siC grobów szkieletowych
z wczesnej epoki celaza, przestaj> być ucytkowane, a w kacdym razie ich egzystencja powoli
siC koMczy, co moce takce dotyczyć istniej>cych wokół nich zgrupowaM punktów osad-
niczych.

S>dzić mocna, ce osadnictwo ludnoWci kultury łucyckiej przecywa we wczesnej epoce
celaza dalszy rozkwit. Vwiadczyć o tym moce rozwój lokalnych oWrodków osadniczych, za
czym przemawiałyby m. in. rozmiary cmentarzysk oraz wyposacenie znajduj>cych siC na
nich grobów, zwłaszcza szkieletowych. żmentarzyska z grobami szkieletowymi były
zapewne obiektami ducymi, co potwierdza przykład cmentarzyska na stan. 2. w Baczynie,
gm. Liszki, gdzie odsłoniCto ponad 4ŃŃ grobów. jest to jedyny na tak> skalC rozkopany
obiekt z tego czasu, ale s> powody, by przypuszczać, ce i inne cmentarzyska mogły być
równie duce. Historia badaM wiCkszoWci rozpoznanych cmentarzysk dowodzi, ce cadne
z nich nie zostało przekopane w całoWci, a w niektórych przypadkach, wskutek amatorskiego
podejWcia i braku dokumentacji, nie wiadomo wrCcz, ile grobów na danym obiekcie w ogóle
odkryto. Niektóre z tych uwag dotycz> równiec czasów najnowszychś np. na bogatym
cmentarzysku w Alwerni, badanym ratowniczo pod koniec lat szeWćdziesi>tych, odkryto
kilkadziesi>t pochówków, ale nie wiadomo, jaka czCWć stanowiska została zniszczona,
a takce nie znana jest przyblicona wielkoWć całego cmentarzyska (ustalono tylko jego
północn> i wschodni> granicC).



żroby szkieletowe budowano według Wcisłych reguł przestrzeganych na wszystkich cmen-
tarzyskach (zob. ryc. 32). Posiadały one obstawy kamienne i czCsto nakrywano je kamiennymi
brukami. Zorientowane byly na osi północ-południe, a głowa zmarłego, lec>cego w pozycji
wyprostowanej na wznak, znajdowała siC po stronie południowej. W okolicach głowy ustawiano
naczynia, np. znany pochówek z Kwaczały zawierał placek gliniany i piCć naczyM. Pochowany
w nim zmarły miał ponadto liczne ozdoby i czCWci strojuŚ na głowie znajdowała siC przepaska
z naszytymi br>zowymi guzikami ułoconymi w dwa rzCdy oraz z dwoma br>zowymi kółkami. Na
szyi zmarłego odkryto br>zowy naszyjnik, na prawej rCce miał on celazn> bransoletC, a na nogach
celazne nagolenniki. Podobnie zbudowane i wyposacone groby odkryto na cmentarzysku
w Alwerni. jeden z pochowanych tam zmarłych (a moce zmarła?) wyposacony był w diadem
składaj>cy siC z ok. 5Ń miseczkowatych guziczków nanizanych na pasek z materii organicznej.
W innych tamtejszych grobach odkryto br>zowe naszyjniki, celazne nagolenniki, bransolety
z grubego drutu br>zowego oraz celazne i br>zowe szpile z główkami zwiniCtymi w spiralne
tarczki, a takce zawieszki, paciorki salta leone (wykonane ze skrCtów br>zowych) oraz wisiorki
gliniane i metalowe. żharakterystyczny zestaw naczyM obejmował wazC o dwustockowatym
brzuWcu, placek, gamek jajowaty, misC i czerpak, który czCsto spoczywał w misie.
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Ryc. 32. żroby szkieletowe z Iwanowic, góra Klin (wg L. Kozłowskiego).

Skromniej wyposacony był grób w Piekarach. Oprócz trzech naczyM i glinianego placka
w okolicy głowy _ znaleziono jedynie kilka kółek z br>zowego drutu.

Opisane przedtem groby ciałopalne, charakterystyczne dla schyłku epoki br>zu, s> na
ogół doWć ubogo wyposacone w przemioty codziennego ucytku. Mowa tu przede wszystkim
o zabytkach metalowych, maj>cych obok ceramiki najwiCksze szanse dotrwania do naszych
czasów. Spotykamy wiCc głównie drobne przedmioty, przede wszystkim ozdobyś wiCksze
okazy (np. sierp br>zowy z grobu w Brzeziu) wystCpuj> wyj>tkowo. SytuacjC w tym
wzglCdzie zdecydowanie poprawiaj> groby szkieletowe, wyposacone znacznie bogaciej.
W sumie, bior>c pod uwagC wszystkie znaleziska grobowe znane z interesuj>cego nas obszaru,
mocemy stwierdzić, ce odkryte w nich przedmioty daj> doWć bogaty obraz kultury materialnej
z tego czasu. ŹziCki tym odkryciom dysponujemy cał> gam> glinianych naczyM, znamy kilka
narzCdzi br>zowych i celaznych, a takce czCWci uzbrojenia oraz wielk> iloWć ozdób.
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Ryc. 33. Przykłady naczyM ornamentowanych kultury łucyckiej. l _ Mydlniki, gr. 5 (l/3 w.n.)ś 2 _ Mydlniki, gr.
3 (ń/2 w.n.)ś 3 _ Mydlniki, gr. 2Ń (ń/2 w.n.)ś 4_ Skotniki, gr. ř3 (ń/2 w.n.)ś 5 _ Skotniki, gr. řń (l/2 w.n.)ś 6, 6a
_ Mydlniki, gr. ř (ń/2 w.n.)ś 7 _ Skotniki, gr. III (l/4 w.n.)ś 8 _ Skotniki, gr. IV (l/2 w.n.ś

wg Z. Źurczewskiego).

Z przedmiotów codziennego ucytku na pierwszy plan wysuwa siC najliczniejsza
kategoria zabytków, a wiCc ceramika. NajczCWciej spotykan> form> s> popielnice o dwustoc-
kowatym lub zaokr>glonym brzuWcu i cylindrycznej lub stockowatej szyi (fot. 67-6ř). Źolna
partia tych naczyM jest czCsto chropowacona, górna natomiast wygładzona. WWród
bogatego zdobnictwa mocemy wyrócnić kombinacje linii rytych, listwy z dołkami
palcowymi, guzki, pionowe listewki (zob. ryc. 33, fot. 7ń). Naczynia takie znamy z Brzezia,
Krakowa-Mydlnik czy Krakowa-Skotnik. Na wszystkich cmentarzyskach z naszego terenu



wyst>piły tec czarki rócnego rodzaju, które przypominaj> naczynia wazowate, wykonane jakby
w pomniejszeniu. Inn> bardzo liczn> formC naczyM stanowi> garnki jajowate, na cmentarzyskach
ucywane czasem jako popielnice lub przystawki (fot. 7Ń, 72). Wykonane z silnie schudzonej gliny,
posiadaj> barwC ceglast> lub jasnobr>zow>, ich powierzchnie zewnCtrzne s> zazwyczaj chropowa-
cone, niektóre okazy ozdobiono poziomymi listwami plastycznymi lub guzami.

Pozostałe formy ceramiki, jak misy, czerpaki, kubki, starannie wykonane, czernione
i wygładzane, ucywane były w osadach w charakterze ceramiki stołowej, natomiast
w grobach słucyły jako przystawki (fot. 73). WWród mis i czerpaków przewacaj> okazy
półkuliste i profilowane z taWmowatym uchem, misy czCsto zdobione s> ponadto trójk>tnymi
wystCpami na krawCdzi, natomiast doWć czCst> cech> czerpaków jest wgłCbione dno.

Z interesuj>cego nas obszaru znamy kilka egzemplarzy narzCdzi i broni (fot. 74).
Wymienić tu nalecy siekierki br>zowe z tulej>, datowane przez A. bakiego na XI-X wiek
p.n.e., odkryte w Ojcowie, podobn>, lecz nieco póaniejsz> siekierkC z tulejk> i uszkiem,
znan> z jaskini Bolechowickiej (fot. 74Ś b), a takce dwa nieokreWlone narzCdzia br>zowe
z jaskini Wielkowiej.skiej_. jeszcze inna siekierka br>zowa znana jest z jaskini nad
_jabłoMskim w Pr>dniku Korzkiewskim, natomiast celazna siekierka z tulejk> pochodzi
z cmentarzyska w Kwaczale. Z omawianego tu terytorium znamy trzy sierpy br>zowe
_ wszystkie one pochodz> z cmentarzysk (Brzezie, Brzoskwinia i Kwaczała). Z tej ostatniej
miejscowoWci znany jest takce nóc celazny, datowany na okres halsztacki.

Z przedmiotów wchodz>cych w skład uzbrojenia znamy jedynie grot oszczepu oraz
kilka grocików strzał do łuku. Br>zowy grot oszczepu, znany ze wsi KamieM nad Wisł> (zob.
ryc. 34), datowany jest _ jak juc wspomniano _ na czasy pomiCdzy XI a IX wiekiem
p.n.e. Br>zowe grociki strzał z cmentarzysk w Krakowie-Skotnikach (l egz.) i Kwaczale ( l
egz.) nalec> do typu pospolitego w kulturze łucyckiej. Natomiast z Ojcowa, z jaskini Pod
RCkawk>, znane s> dwa grociki pochodzenia scytyjskiego (jeden trójgraniasty).

Oprócz ceramiki najliczniejsz> kategori> zabytków na omawianym tu terytorium s>
ozdoby _ zapewne wynika to z faktu, ce w ogóle wiCkszoWć znanych st>d zabytków
pochodzi z grobów, gdzie ozdoby z reguły zachowuj> siC najczCWciej (oprócz glinianych
naczyM). WiCkszoWć ozdób wykonana jest z br>zu (fot. 3Ń), dopiero w póaniejszym okresie,
w epoce celaza, pojawiaj> siC przedmioty z tego metalu. Źo najbardziej rzucaj>cych siC
w oczy ozdób nalec> bransolety, naszyjniki i naramienniki lub nagolenniki (fot. 75-77).
Przedmioty te posiadaj> najrozmaitsz> formC _ bransolety wykonywano b>da z taWmy
br>zowej, b>da z drutu czy sztabki o koMcach zgrubiałychś powszechne s> tec okazy
spiralnie zwiniCte. Takie ozdoby znamy z cmentarzysk w Alwerni, Brzeziu, Kwaczale,
Krakowie-Mydlnikach i Krakowie-Skotnikach. Naszyjniki z cmentarzysk podkrakowskich
odznaczaj> siC Wcienionymi koMcami, niekiedy zwiniCtymi w uszka, rócni> siC natomiast
miCdzy sob> kształtem prCta, który moce mieć przekrój okr>gły, soczew kowaty, moce być
wreszcie wykonany ze skrCconego drutu, jak to mocna zauwacyć na fragmencie celaznego
okazu zjaskini Nietoperzowej _ Z kolei nagolenniki zrobione s> z grubego, masywnego prCta
br>zowego lub celaznego.

Wacny element stroju ludnoWci kultury łucyckiej to szpile, wykonane na ogół z br>zuś
słucyły one do spinania szat (fot. 78). NajczCWciej wystCpuj> okazy z koMcem rozklepanym
i zwiniCtym w uszko (Kwaczała), ponadto, zwłaszcza na cmentarzysku w Krakowie-
-Skotnikach, spotykamy szpile z główk> dwustockowat>, kulist>, walcowat> itp. Charak-
terystyczne dla wczesnej epoki celaza s> szpile z Alwerni, Brzezia i Kwaczały, z główk>
zwiniCt> w tarczkC spiraln>. Ciekawym okazem, typowym dla póanej fazy kultury łucyckiej,
jest uszkodzona szpila z domniemanego grobu w Rudawie, posiadaj>ca pierwotnie główkC
w postaci dwóch tarczek spiralnych (zob. ryc. 35).

Pozostałe ozdoby to przewacnie drobne okazy, czCsto ucywane w poł>czeniu ze sob>.
Wymienić tu mocna br>zowe kółka z drutu o rozmaitej Wrednicy, wisiorki b>da z drutu,
b>da z blaszek br>zowych rozmaitego kształtu, zaopatrzone w uszka. Źrobne guziki
br>zowe mogły być ucywane z kolei albo oddzielnie, albo _ naszywane na paski z tkaniny



lub skóry _ tworzyć diademy, znane z Alwerni
i Kwaczały. Ostatni> grup> ozdób s> paciorki ze
skrCtów br>zowych (Alwernia, Kraków-Mydlniki
i Kraków-Skotniki), tzw. .talia Zeone. Na naszym ob-
szarze spotykamy tec oryginalne ozdoby wykonane
z ołowiu (Kwaczała) _ s> to paciorki, kółka oraz
płytkaś według przypuszczeM Marka żedla ludnoWć
kultury łucyckiej eksploatowała złoca rud ołowiu
W okolicach Olkusza. Inne oryginalne ozdoby to
paciorki szklane z Kwaczały oraz piCkne paciorki
ceramiczne, znane z cmentarzyska w Krakowie-Pro-
kocimiu, połoconego tuc obok południowo-wschodniej
granicy omawianego terytorium.

Przedstawion> wycej charakterystykC kultury ma-
terialnej i duchowej mieszkaMców południowej czCWci
jury nalecałoby uzupełnić omówieniem stanowisk
osadowych i jaskiniowych. Niestety dane na ten temat
s> bardziej nic skromne. jak wspomniano wczeWniej,
praktycznie brak na tyle przebadanych stanowisk
osadowych, by mocna było wyci>gać wnioski odnoWnie
do sposobu budowania domostw, osiedli itp. Przeba-
dane osady kultury łucyckiej z tego czasu znajduj> siC
nad Źłubni>. Mocna przypuszczać, ce zabudowania
istniej>cych na naszym obszarze osad były podobne
do tych w Iwanowicach czy Nowej Hucie-Mogile
(jamy trapezowate wraz z chatami zagłCbionymi
w ziemiC). Podobn> chatC, datowan> na schyłkow>
fazC kultury łucyckiej, odkryto przed wojn> na wznie-
sieniu w Piekarach nad Wisł>ś osada _ta równiec
zreszt> nie została przebadana W całoWci.

żdzie mogły znajdować siC osady interesuj>cej nas
ludnoWci w południowej czCWci jury? Z ducym praw-
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Ryc. 34. żrot Ryc. 35. Szpila
oszczepu z domniemanego

z Kamienia, grobuwRudawie,
gm. Czernichów gm. Zabierzów
(l/2 w.n.ś wg (w.n.ś wg

dopodobieMstwem mocna przyj>ć, ce ich Wladami s> Ję bumWSkicgO)` z`ŹumewSkicgŃ)`
w znacznej czCWci stanowiska odkryte w drodze badaM
powierzchniowych, zwłaszcza tam, gdzie wystCpuj> one w niewielkich lokalnych zgrupowa-
niach. Zgrupowania takie mog> być odbiciem albo istnieniaę kilku (dwóch, trzech)
niewielkich osiedli połoconych w bezpoWrednim s>siedztwie, albo odbiciem rotacji jednej
osady w ramach niewielkiego terytorium, nastCpuj>cej wskutek wyjałowienia uprawianych
gruntów ornych. Niezalecnie od przyjCtej interpretacji, owe zgrupowania stanowisk wydaj>
siC wskazywać na trwałe zwi>zki z danym terenem, zwi>zki zasadzaj>ce siC najpewniej na
podstawach gospodarczych, wynikaj>cych z uprawy ziemi. Warto przy okazji zaznaczyć
stał> tendencjC ludnoWci kultury łucyckiej do zakładania osiedli nad rzekami i potokami, na
lekkich wyniesieniach terenu ponad dno doliny zalewowej.

Brak bezpoWrednich danych dotycz>cych lokalizacji i wygl>du osiedli na omawianym
przez nas obszarze tym bardziej nie daje podstaw do okreWlania ich wielkoWci. Niemniej
jednak, opieraj>c siC na przesłankach pochodz>cych z wyników badaM na s>siednich
terenach, mocemy spodziewać siC, ce istniej>ce tu niew>tpliwie osiedla były niewielkie
i liczyły najwycej po parC rodzin. Osady zgrupowane wokół cmentarzysk tworzyły zapewne
jak>W wspólnotC rodow>, zamieszkuj>c> i eksploatuj>c> wspólny mikroregion. W sumie wiCc
tereny zasiedlone nie były duce i stanowiły _ wraz z obszarami wykorzystywanymi
gospodarczo _ niewielkie, z rzadka rozrzucone wyspy otwartej przestrzeni w zalesionym
krajobrazie południowej czCWci jury.



Ustosunkować nalecy siC równiec do Wladów pobytu interesuj>cej nas ludnoWci w jaski-
niach podkrakowskich i ojcowskich. jak wspomniano, materiały kultury łucyckiej odkryto
na 32 stanowiskach tego typu. WiCkszoWć tych materiałów pochodzi z dawnych amatorskich
badaM, do których brak dokumentacji, jednak i nieliczne współczesne badania wykopalis-
kowe w jaskiniach nie dostarczyły wskazówek do interpretacji odkrywanych tam znalezisk
kultury łucyckiej. Mocemy jedynie stwierdzić, ce nie mocna jednakowo traktować
schroniska, w którym znaleziono (w kacdym razie udokumentowano) jeden lub kilka
fragmentów ceramiki, i jaskiM, które dostarczyły wiCkszych serii zabytków. SpoWród tych
ostatnich mocna wymienić jaskiniC Zdaminow> w Kobylanach, gm. Zabierzów, gdzie
odkryto ń67 fragmentów ceramiki kultury łucyckiej, jaskiniC Wierzchowsk> żórn> (27ř
fragmentów ceramiki), jaskiniC Okopy Wielk> Źoln> w Ojcowie, sk>d pochodzi kil-
kadziesi>t ułamków naczyM oraz dwa kółka br>zowe i fragmenty br>zowego drutu, a takce
jaskiniC Źuc> w Korytanii (kilkadziesi>t ułamków naczyM) ijaskiniC Maszyck> w Maszy-
cach z 23 skorupami kultury łucyckiej. Z ducym prawdopodobieMstwem powycsze jaskinie
mocna uwacać za miejsca wzglCdnie dłucszego pobytu b>da schroniska wielokrotnie
wykorzystywane podczas rócnych wypraw, zwi>zanych zapewne z polowaniami, zbiera-
niem płodów leWnych, a być moce i zbieraniem na niewielk> skalC krzemienia, który
spotykany jest ci>gle, choć w Wladowych iloWciach, na osadach łucyckich, a czasami
i w grobach (np. Brzezie, Kraków-Mydlniki, Kraków-Skotniki). Stanowiska natomiast
wymienione uprzednio, tzn. takie, które dostarczyły niewielkiej iloWci materiału, mocna
zapewne uwacać za miejsca zakładania krótkotrwałych obozowisk czy wrCcz miejsca
doraanych noclegów, kryjówek lub wreszcie miejsca zgubienia, zwłaszcza w przypadku
zawsze cennych przedmiotów br>zowych (siekierki, naszyjnik, grociki strzał). MocliwoWci
interpretacji jest zreszt> wiele _ kto wie, czy znalezisko piCknej ozdoby br>zowej z jaskini
Pod Kochank> (fot. 2ř) nie jest Wwiadectwem _ bo dlaczegóc by nie? _ odbytej przed
wiekami romantycznej wyprawy w skałki mnikowskie?
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Ryc. 36. Połocenie osad wycynnych w TyMcu i Piekarach (wg ż. LeMczyka).
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Ryc. 37. Plan grodziska w TyMcu (wg ż. LeMczyka).

Pozostała nam do omówienia jeszcze ostatnia faza rozwoju osadnictwa interesuj>cej nas
ludnoWci. Według Marka żedla we wczesnej epoce celaza, kiedy kultura łucycka osi>gnCła
swój najwycszy poziom, w południowej czCWci omawianego przez nas terytorium ludnoWć
zamieszkuj>ca okolice cmentarzyska w Baczynie nad Sank>, a takce okolice TyMca i Piekar,
zaczCła zakładać osady wycynne, połocone na naturalnie obronnych wzgórzach (zob. ryc.
36 i 37). Źotyczy to zwłaszcza stanowisk w Mnikowie i Piekarachś natomiast oba wzgórza
tynieckie zostały dodatkowo ufortyfikowane (palisad> z drewnianych bierwion oraz wałem
i fos>). Nie wydaje siC jednak, by wszystkie te osady były stale zamieszkaneś jak juc
wczeWniej wspomniano, mocna przypuszczać, ce niektóre z nich słucyły raczej jako obronne
refugia, gdzie okoliczna ludnoWć chroniła siC w przypadkach nagłych zagroceM.

Żaza wycynnych osad obronnych trwała w VI i V wieku p.n.e., przekraczaj>c być moce
przełom V i IV wieku. Na osadzie w Piekarach, gdzie odkryto typow> słupow> chatC
kultury łucyckiej, wyst>piły, podobnie jak na stanowisku w TyMcu (Opactwo), fragmenty
kielichowatych pucharków na nóckach, zwi>zanych z warzelnictwem soli, jakie upowszech-
niło siC w tym czasie w okolicach Wieliczki. Z tego samego czasu pochodzi ceramika
zdobiona odciskami ukoWnie cłobkowanego naszyjnika z jaskini Bolechowickiej oraz
podobnie zdobione naczynie z pobliskiego Pleszowa, niedaleko ujWcia Źłubni (w poblicu
wschodniej granicy omawianego przez nas terytorium). jest to juc schyłkowa faza istnienia
kultury łucyckiej -- na stanowisku w Piekarach, a takce na kilku innych stanowiskach
w okolicach Krakowa (m. in. w Jaskini Pod Słupami w Kobylanach) pojawiaj> siC



materiały nowej jednostki kulturowej, zajmuj>cej wówczas wielkie połacie ziem polskich
-¬- tzw. kultury pomorskiej. Na terenie południowej czCWci _jury i w ogóle w okolicach
Krakowa daje siC zauwacyć spowolnienie tempa przemianś w kacdym razie dalszy rozwój
kulturowy staje siC trudno czytelny. Obszar ten czeka na pojawienie siC nowego silnego
impulsu kulturowego, co miało nast>pić juc niedługo, wraz z przybyciem Celtów.
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jacek Rydzewski

THź BRONZź Ażź ANŹ THź źARLY IRON Ażź

Summary

Żollowing the period of intensive occupation in the Stone Age the territory of the
southern part of the Kraków-CzCstochowa jurassic Plateau seems to have entered a stage of
considerable and long-lasting depopulation. Żrom the period when the Trzciniec culture
existed in this region (XVIth-XIIIth cent. B.C.) only eight sites, of which six are caves,
containing material traces of occupation by people of this culture, were discovered. It is
likely that these sites mark the boundary of the range of economic penetration of the
Kraków-CzCstochowa _jurassic Plateau by inhabitants of settlements located farther south of
this region. We may assume that this penetration was first of all related to flint procurement
from the outcrops in the territory under discussion.

It is only in the IXth century B.ż. that permanent occupation by the Lusatian culture
people begins in the Kraków-CzCstochowa Jurassic Plateau. Main centres of this settlement
are marked by cemeteries at Baczyn, Brzezie, Brzoskwinia-Popówka, Kraków-Mydlniki and
Kraków-Skotniki. At that time the dominant burial rite was cremation. At the beginning of
the źarly Iron Age inhumation graves appear, known from the cemeteries at Baczyn,
Kwaczała, also Piekary and Rudawa.

Lusatian culture settlement in the region under consideration flourishes in the early Iron
Age. The expansion of local settlement centres is evidenced by the growing size of
cemeteries and by the furnishing of graves, particularly inhumation burials.

Settlements are practically unknown in the southern part of the Kraków-CzCstochowa
jurassic Plateauś it may be conjectured that sites discovered during field surveys, especially
where they occur in small local concentrations, constitute traces of such settlements. In the
late phase of the development of the Lusatian culture, in the Southern part of the
investigated region, the people inhabiting the neighbourhood of the cemeteries at Baczyn
and also the surroundings of Tyniec and Piekary began to build their villages higher up on
top of the hills with good defensive position.

The phase with upland, partially fortified settlements continued in the VIth and Vth
cent. B.C., possibly lasting till the end of the Vth and beginning of the IVth cent. This is
already the terminal phase of the Lusatian culture occupation -- on some sites (Piekary, the
Pod Słupami Cave at Kobylany) finds representing the Pomeranian culture appear.
Żurther cultural evolution of this part of Lesser Poland is difiicult to interpretś this situation
persists until the arrival of Celts.



Kazimierz żodlewski

oKRźs LATźLSKI ń RZYMSKI

Po raz pierwszy wiCksze iloWci materiałów z okresu rzymskiego, WciWlej okreWlanego jako
okres wpływów rzymskich, zostały ujawnione w wyniku badaM jaskiM _]ury Krakowskiej
prowadzonych w koMcu XIX wieku przez ż. Ossowskiego i innych badaczy. W r. ńřńń
w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych przez L. Kozłowskiego na cmentarzysku
kultury łucyckiej na górze Klin w Iwanowicach natrafiono na 2 ciałopalne groby kultury
lateMskiej (celtyckiej) z III wieku przed Chr. W latach miCdzywojennych systematycznych
badaM wykopaliskowych na stanowiskach z okresu lateMskiego na terenie _jury Krakowskiej
nie prowadzono. W r. ńř22 w żiebułtowie, gm. Wielka WieW, natrafiono przypadkowo na
bardzo bogaty grób z okresu wczesnorzymskiego, a kontynuowane tam póaniej prace
burowskiego stwierdziły istnienie wiCkszego cmentarzyska. W r. ńř36 ukazał siC artykuł T.
Reymana poWwiCcony tzw. ceramice siwej z okresu póanorzymskiego w dorzeczu górnej
Wisłyś zestawiono W nim dotychczas znane stanowiska tej ceramiki na interesuj>cym nas
terenie. Równiec T. Reyman i R. Jamka przeprowadzili W r. ńř33 niewielkie badania
wykopaliskowe na osadzie z przełomu okresu lateMskiego i rzymskiego w Boleniu, gm.
Zielonki.

Po wojnie w latach czterdziestych i piCćdziesi>tych prowadzono na paru stanowiskach
badania sondacowe oraz zakrojone na wiCksz> skalC badania wykopaliskowe na terenie
opactwa benedyktynów w TyMcu pod kierunkiem ż. LeMczyka, które przyniosły duc> iloWć
materiałów z okresu lateMskiego i rzymskiego pochodz>cych ze znajduj>cych siC tam osad.
Stały siC one nastCpnie podstaw> dla Z. Woaniaka do okreWlenia lokalnej grupy kultury
celtyckiej na obszarze podkrakowskim mianem „grupa tyniecka”. Niemniej materiały
z badaM ż. LeMczyka w TyMcu nie doczekały siC dot>d systematycznego i pełnego
opracowania. Ten etap badaM nad interesuj>cymi nas okresami został podsumowany
w opublikowanym w r. ńř6ń w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu JagielloMskiego drugim
tomie archeologicznej monografii powiatu krakowskiego, w rozdziałach poWwiCconych
kulturze Puchowskiej i celtyckiej (R. Jamka) oraz przeworskiej żodłowski).

W latach szeWćdziesi>tych podjCto na nowo badania wykopaliskowe w niektórych
jaskiniach jury Krakowskiej (S. Kowalski, ź. Rook, R. Mycielska, W. Morawski)ś
przyniosły one m. in. nowe materiały z interesuj>cych nas okresów. Pewne wyniki tych
badaM, jak równiec czCWć materiałów pochodz>cych z dawnych poszukiwaM zostały
opublikowane, przy czym wyrócnia siC opracowanie zabytków z jaskini Ciemnej W Ojcowie
przez M. M>czyMsk>. W r. ńř6ń K. żodłowski przeprowadził niewielkie prace wykopalis-
kowe na osadzie z okresu rzymskiego w Krakowie-Pychowicach. Zostały one podjCte na
znacznie wiCksz> skalC w latach ńřř2-ř4 przez R. Naglika i bCd> kontynuowane. W r. ńř68
Odkryto niszczone przez wybieranie piasku cmentarzysko w Kryspinowie, gm. Liszki,
połocone na prawym brzegu Sanki, w miejscu gdzie wpływa ona do doliny Wisły. Badania
te trwaj> z przerwami do chwili obecnej i doprowadziły do odsłoniCcia powierzchni ok.
5575 mi oraz odkrycia ń3Ń obiektów, przewacnie grobów z okresu rzymskiego, i nicej



I

szczegółowo omówionych tzw. „obiektów rowkowych”. W latach ńř33-ř4 rozpoczCto tec
badania ratownicze na połoconej w s>siedztwie cmentarzyska, niszczonej osadzie. Badania
wykopaliskowe na mniejsz> skalC prowadzono na innych stanowiskach z okresu lateMskiego
i rzymskiego, m.in. w TyMcu na tzw. Zaw>woziu i w Krakowie-Witkowicach. Od okresu
miCdzywojennego prowadzono na terenie jury Krakowskiej archeologiczne badania
powierzchniowe, których efektem było odkrycie wielu stanowisk z interesuj>cych nas
okresów. Od r. ńř8Ń podjCto koordynowan> przez konserwatora archeologicznego sys-
tematyczn> akcjC Archeologicznego ZdjCcia Polski, która do chwili obecnej objCła cały
obszar _jurajskich Parków Krajobrazowych. WWród opracowaM syntetycznych szczególne
znaczenie ma monografia Z. Woaniaka z r. ńř7Ń Osadnictwo celtyckie w Polsce, w której
zestawiono i omówiono wszystkie znane wówczas stanowiska z okresu lateMskiego, m. in.
z terenu _jury Krakowskiej. Lista ich została nastCpnie uzupełniona przez tegoc autora
W ńř74 roku.

Okres lateMski obejmuje czasy od V do I w. przed Chr. (zob. ryc. 38). _jego nazwa
pochodzi od miejscowoWci La Téne W Szwajcarii, gdzie po raz pierwszy natrafiono na duc>
liczbC charakterystycznych dla tego okresu zabytków. Stosuje siC tec nazwC kultura lateMska
na oznaczenie kultury Celtów, ludu dominuj>cego w tym okresie na wielkich obszarach
źuropy. Na terenach na północ od zasiCgu tej kultury, m. in. w Polsce, ucywa siC tec na
oznaczenie czasów od schyłku III wieku przed Chr. do pocz>tków I wieku po Chr.
okreWlenia - młodszy okres przedrzymski.

Pierwotne siedziby Celtów, zwanych tec w aródłach rzymskich żalami, znajdowały siC
w dzisiejszej wschodniej Żrancji i zachodnich Niemczech, sk>d w kilku falach ekspandowali
oni w rócnych kierunkach, opanowuj>c ogromne przestrzenie. M.in. przekroczyli Alpy,
zajmuj>c ęznaczn> czCWć północnej Italii i zdobywaj>c nawet w r. 387 przed Chr. Rzym.
Inna fala celtycka skierowała siC na wschód _ do krajów naddunajskich i na Półwysep
BałkaMski, gdzie W latach 28Ń-277 przed Chr. najechali MacedoniC i żrecjC, a nastCpnie
czCWć ich przeszła do Azji Mniejszej. Niezbyt zapewne liczne grupy Celtów dotarły tec na
ziemie Polski, osiedlaj>c siC juc W pocz>tkach IV wieku przed Chr. na Vl>sku - na
południe od Wrocławia oraz w okolicach Raciborza i żłubczyc. Prawdopodobnie dopiero
około ńŃŃ lat póaniej _ w pierwszej połowie III wieku przed Chr., pojawili siC Celtowie
nad górn> Wisł>, w tym równiec na omawianym przez nas terenie.

Celtowie stworzyli oryginaln> i bardzo bogat> kulturCś o jej stronie materialnej
informuj> nas znaleziska archeologiczne, a o duchowej - sk>pe przekazy autorów greckich
i rzymskich, a takce spisane w Wredniowieczu, niew>tpliwie w bardzo przetworzonej postaci,
poezja i podania Celtów z Wysp Brytyjskich, zwłaszcza z Irlandii. Kultura ta stała na
wyraanie wycszym poziomie nic kultura innych ludów źuropy Vrodkowej, które znalazły
siC pod silnym wpływem celtyckim. Celtowie ulepszyli m. in. technikC uprawy ziemi,
wprowadzaj>c bardziej efektywne narzCdzia, jak ciCckie, zaopatrzone w czCWci celazne
radła, rozwiniCte typy sierpów, krótkie kosy i carna rotacyjne. RozwinCli tec rócne gałCzie
produkcji rCkodzielniczej - obróbkC br>zu i metali szlachetnych, a zwłaszcza na wiCksz>
nic dot>d skalC metalurgiC celaza, produkcjC szkła, z którego wyrabiali ozdoby -- paciorki
i bransolety, a wreszcie garncarstwo posługuj>ce siC kołem. Pierwsi tec w źuropie
Vrodkowej rozpoczCli bicie złotych i srebrnych monet bCd>cych naWladownictwami
pierwowzorów greckich, macedoMskich, a póaniej rzymskich. żliniane formy do odlewania
kr>cków menniczych znaleziono m. in. w okolicach Krakowa. Bicie własnej monety
Wwiadczy niew>tpliwie o istnieniu rozwiniCtej struktury gospodarczej i społecznej.

Z naszego obszaru pochodzi jedno z najwczeWniejszych znalezisk wi>c>cych siC
z pobytem Celtów w zachodniej Małopolsce. W Iwanowicach, na górze Klin, wznosz>cej
siC nad dolin> Minocki, niedaleko jej ujWcia do Źłubni, odkryto W r. ńřńń dwa ciałopalne
groby wojowników celtyckich, datowane na sam pocz>tek Wrodkowego okresu lateMskiego,
czyli zapewne jeszcze przed połow> III wieku przed Chr. Obaj zmarli wyposaceni byli
w identyczny zestaw uzbrojenia (zob. ryc. 3ř-4ń), składaj>cy siC z pogiCtego rytualnie
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Ryc. 4ń. Wyposacenie ciałopalnego grobu (gr. 34-) celtyckiego z Iwanowic. III w. przed Chr. (wg Z. Woaniaka)



długiego miecza, umieszczonego w celaznej pochwie (por. ryc. 3řŚńś 4ńŚń), równiec z pogiCtego
grotu włóczni (por. ryc. 4ŃŚńś 4ńŚ3), tzw. umba _ ochraniaj>cego Wrodkow> czCWć tarczy (por.
ryc. 3řŚ3ś 4ń ń2), oraz celaznych łaMcuchów ze skrCconych i zdobionych ornamentem wybijanym
ogniw _ stanowi>cych pozostałoWć pasów wchodz>cych w skład ekwipunku wojowników
celtyckich z tego okresu (por. ryc. 3řŚ2ś 4ńŚ5). Tuleja jednego z grotów pokryta była
skomplikowan> eleganck> ornamentyk> o motywach roWlinnych (por. ryc. 4ŃŚń, la). W obu
grobach znaleziono tec celazne zapinki (por. ryc. 4ŃŚ3,4ś 4ńŚ4), a w jednym zestaw 3 naczyM
(por. ryc. 4ńŚ6-8), W tym dwa wykonane na kole (por. ryc. 4ńń6,7). Zabytki z Iwanowic maj>
bliskie analogie na innych obszarach celtyckich, zwłaszcza na terenach naddunajskich i na
Morawach. Mocliwe, ce pochowani tu zmarli naleceli do pierwszej generacji celtyckich
przybyszów z Południa, którzy osiedlili siC na ziemiach W dorzeczu górnej Wisły. Teren ten był
W tym czasie prawdopodobnie rzadko zaludniony, zapewne przez potomków dawnej ludnoWci
kultury łucyckiej lub pomorskiej, jednakce nie potrafimy na ten temat powiedzieć nic
konkretnego, a w kacdym razie nie umiemy obecnie wyrócnić cadnej okreWlonej grupy znalezisk
archeologicznych, które z pewnoWci> czy z ducym prawdopodobieMstwem mocna by umieWcić
w czasach bezpoWrednio poprzedzaj>cych przybycie Celtów.

Znaleziska archeologiczne wi>c>ce siC z kultur> celtyck>, pochodz>ce z okresu blisko 3ŃŃ
lat _ od drugiej połowy III wieku przed Chr. do pocz>tków I wieku po Chr. _ wystCpuj>
w dorzeczu górnej Wisły, głównie na lessowych obszarach, siCgaj>c na lewym brzegu Wisły na
wschód po NidC, na prawym brzegu po Źunajec, a na południu poza RabC. Poza opisanymi
wycej grobami z Iwanowic, w przybliceniu im współczesnym, a połoconym ok. ńń km dalej
na wschód popielnicowym grobem z Wilkowa w Proszowickiem oraz ewentualnym grobem
ciałopalnym z Witkowic _ na omawianym przez nas terenie mamy do czynienia wył>cznie
z pozostałoWciami osad lub tzw. znaleziskami luanymi. Ten stan rzeczy wystCpuje w II-I
wieku przed Chr. na całym zajmowanym przez Celtów obszarze źuropy Vrodkowej
i niew>tpliwie uwarunkowany był przez specyficzne, zwi>zane z pewnoWci> z paleniem zwłok,
ale trudne do blicszego okreWlenia zwyczaje pogrzebowe, które powodowały, ce pochówki nie
pozostawiaj> Wladów wyraanie dla nas uchwytnych i rozpoznawalnych. Źla starszej fazy
kultury celtyckiej na naszym terenie charakterystyczna jest wykonywana na kole ceramika
o gładkich powierzchniach, siwej barwy, oraz równiec wykonywane na kole naczynia z gliny
o silnej domieszce grafitu, surowca nie wystCpuj>cego u nas i niew>tpliwie importowanego
z Południa z obszaru Czech. Póaniej, w I wieku przed Chr., te rodzaje ceramiki, a zwłaszcza
pierwszy z nich, wychodz> z ucycia, natomiast pojawia siC doskonała pod wzglCdem
technicznym, wykonana na kole ceramika zdobiona ornamentyk> malowan> w białe
i czerwone pasy (fot. 3ń), motywy kratkowania itd.

Prawdopodobnie juc od pierwszej połowy II wieku przed Chr. na terytorium
zajmowanym przez lokaln> grupC kultury celtyckiej nad górn> Wisł> pojawiaj> siC
znaleziska zwi>zane z tzw. kultur> przeworsk>. Kultura ta w młodszym okresie przedrzym-
skim i okresie rzymskim zajmuje wiCkszoWć obszaru południowej i Wrodkowej Polski, a nazwa
jej pochodzi od przebadanego w pocz>tkach naszego stulecia ducego cmentarzyska
ciałopalnego we wsi żać koło Przeworska. Kultura przeworska ukształtowała siC u schyłku
III wieku przed Chr. przy współudziale starszych miejscowych tradycji kulturowych,
prawdopodobnie autochtonicznej ludnoWci ziem polskich z wczesnej epoki celaza, od-
działywaM wycej rozwiniCtej kultury celtyckiej oraz w wyniku napływu grup ludzkich
z zachodu i północnego zachodu _ dzisiejszych wschodnich Niemiec i być moce Źanii.
Problem przynalecnoWci etnicznej ludnoWci kultury przeworskiej nie przedstawia siC jasno.
Niew>tpliwie znajdowały siC tutaj plemiona germaMskie _ tzw. wschodniogermaMskie,
zwłaszcza Wandalowie, ale trzeba siC tec liczyć z obecnoWci> jakichW komponent celtyckich
i być moce tzw. „staroeuropejskich” _ pozostałoWci starszej ludnoWci miejscowej, nie
nalec>cej do cadnej z cyj>cych współczeWnie grup indoeuropejskiej rodziny jCzykowej.

Nad górn> Wisł> właWciwa dla kultury przeworskiej ceramika, rCcznie lepiona, ale
starannie wykonana, przewacnie Ń gładkich powierzchniach i charakterystycznie ukształ-



towanych, zgrubialych i facetowanych brzegach, pojawia siC na tych samych stanowiskach co wy-
konana na kole celtycka ceramika grafitowa i siwa, a póaniej malowana. Od momentu pojawienia
siC tego rodzaju mieszanych zespołów wyrócniamy na tyrn obszarze lokaln> grupC kultury lateM-
skiej _ tzw. grupC tynieck>. Nazwa jej pochodzi od osady połoconej na terenie opactwa benedy-
ktynów w TyMcu. Prawdopodobnie ludnoWć kultury przeworskiej zaczCła naplywać z północy,
wkrótce po ukształtowaniu siC tego zespołu kulturowego, na zajCte przez niezbyt gCste osadnictwo
celtyckie tereny w dorzeczu górnej Wisły. PomiCdzy tymi rócnego pochodzenia grupami ludnoWci
istniała zapewne swojego rodzaju symbioza, czasami jednak kultura niektórych grup ,,przewors-
kich” _ przynajmniej w uchwytnych dla nas aspektach _ wykazuje znamiona pewnej
izolacji. Wyrazem tego s> osady, na których znaleziono ceramikC wył>cznie o charakterze
,,przeworskim”. Rzeczywistej natury wzajemnych stosunków pomiCdzy rócnymi grupami
ludnoWci zamieszkuj>cymi obszary podkrakowskie w ostatnich stuleciach przed Chr. nie
jesteWmy niestety w stanie właWciwie odtworzyć i zinterpretować. Na uwagC zasługuje, ce na
omawianym terenie ac do póanej fazy okresu lateMskiego nie znamy cmentarzysk ani nawet
pojedynczych grobów kultury przeworskiej, tak charakterystycznych dla jej „rdzennych”
terenów. Przemawiałoby to za przypuszczeniem, ce „przeworscy” przybysze bardzo szybko
przyjCli póanoceltyckie zwyczaje pogrzebowe, powoduj>ce nieuchwytnoWć dla nas ich
pochówków, co z kolei wskazywałoby na uleganie przez nich supremacji Celtów w zakresie
kultury duchowej, zazwyczaj bardziej przeciec konserwatywnej nic kultura materialna.

W ci>gu pierwszej połowy I wieku przed Chr. w obrCbie grupy tynieckiej zachodz>
znacz>ce zmiany. W okresie tym nast>piło z jednej strony jakby wzmocnienie w kulturze
regionu podkrakowskiego elementów celtyckich, czego wyrazem jest pojawienie siC ceramiki
malowanej wykazuj>cej powi>zania z terenami na południe od Sudetów i Karpat,
a zwłaszcza z terenami Słowacji, z drugiej zaW strony wzmocenie udziału elementów
pochodzenia „przeworskiego”, prawdopodobnie zwi>zane z napływem nowych grup
ludnoWci. Wyrazem tego jest pojawienie siC na naszym obszarze pod koniec okresu
lateMskiego pierwszych przeworskich znalezisk grobowych. W Wlad za tym nast>piło
całkowite wł>czenie terenów na_lewym brzegu Wisły w obrCb obszaru kultury przeworskiej,
co jednak miało miejsce dopiero we wczesnym okresie rzymskim.

Osada w TyMcu, która dała nazwC lokalnej grupie kultury lateMskiej z zachodniej
Małopolski, połocona jest na szczycie i stokach wapiennego wzgórza wznosz>cego siC na
prawym brzegu Wisły li opadaj>cego do niej skalnym urwiskiem. Na wzgórzu tym we
wczesnym Wredniowieczu wzniesiono opactwo benedyktyMskie. Przez pewien czas uwacano, ce
osada ta miała charakter obronny, brak na to jednak przekonywaj>cych dowodów, W trakcie
badaM wykopaliskowych natrafiono na liczne jamy i półziemianki, być moce o charakterze
mieszkalnym. W ducej iloWci wyst>piła ceramika grafitowa i malowana, a takce rCcznie
lepiona ceramika o charakterze ,,przeworskim”. Znaleziono tec sporo przedmiotów metalo-
wych, m. in. celazne i br>zowe zapinki z koMcowej fazy okresu póanolateMskiego i starszej fazy
wczesnego okresu rzymskiego.ęW jednej z jam z ceramik> malowan> napotkano kawałek
bursztynu. Odkryte materiały pozwalaj> okreWlić czas trwania tej osady na Wrodkow> i póan>
fazC grupy tynieckiej, czyli w przybliceniu na I wiek przed Chr., przy czym kontynuowała
ona swoje istnienie w okresie rzymskim. OsadC z tego samego okresu stwierdzono tec około
3 km na południowy zachód od wzgórza klasztornego _ w TyMcu, na tzw. Zaw>woziu.

Na przeciwległym, lewym brzegu Wisły, nad pionow>, wysok> skarp> jej doliny,
w odległoWci niespełna 2 km od wzgórza opactwa w TyMcu znajduje siC osada w Krys-
pinowie, której pocz>tki siCgaj> prawdopodobnie wczesnej fazy póanego _okresu lateMskiego,
czyli pierwszej połowy I wieku przed Chr. W tym czasie przewaca tam ceramika rCcznie
lepiona, charakterystyczna dla kultury przeworskiej, ale wystCpuj> tec pojedyncze fragmen-
ty malowanej ceramiki celtyckiej. MiCdzy innymi natrafiono tu na Wlady budynków
wgłCbionych w ziemiC oraz na głCbok> jamC, być moce pełni>c> funkcjC wCdzarni. Osada ta
była nastCpnie nieprzerwanie zamieszkana we wczesnym okresie rzymskim. W bliskim
s>siedztwie osady, na stoku opadaj>cym do doliny Sanki odkryto duce cmentarzysko



kultury przeworskiej. Najstarsze pochodz>ce z niego zabytki, a mianowicie dwie luano
znalezione zapinki, pochodz> z póanej fazy okresu póanolateMskiego (druga połowa I wieku
przed Chr.). Z Kryspinowa pochodzi tec unikalne znalezisko srebrnej drachmy partyjskiej
Mitrydatesa I (ń7ń-ń38 przed Chr.).

Vlady osadnictwa grupy tynieckiej w postaci fragmentów ceramiki grafitowej wystCpuj>
równiec wzdłuc prawego brzegu Wisły, na wschód od TyMca _ w Pychowicach
i Krakowie-Zakrzówku. juc poza omawianym przez nas obszarem znajduje siC rozległa
osada z okresu póanolateMskiego w Krakowie-Woli Źuchackiej (ul. jerozolimska), a cerami-
ka grafitowa wyst>piła tec na terenie póaniejszej osady z okresu rzymskiego w Krakowie-
-Kurdwanowie. Źalsze intensywne Wlady osadnictwa z tego okresu wystCpuj> ku wschodowi
i południowi _ na prawym brzegu doliny Wisły i na Pogórzu Wielickim.

Stosunkowo liczne s> znaleziska z okresu lateMskiego na terenie lewobrzecnego
Krakowa. Składaj> siC na nieŚ parC znalezisk złotych i srebrnych monet celtyckich oraz
fragmenty ceramiki, znajdowane na wtórnym złocu, w warstwach Wredniowiecznych, m. in.
na Wawelu i na Skałce. Wobec bardzo silnego zniszczenia tego terenu przez zabudowC s> to
niew>tpliwie tylko ułamkowe resztki pozostałoWci osadnictwa z okresu lateMskiego, które
pierwotnie musiało być doWć intensywne.
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Ryc. 42. Mapa osadnictwa na _]urze Krakowskiej w okresie lateMskim (III _ I w. przed Chr.). ń _ osadyś
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Poza pasem po obu stronach Wisły znaleziska z omawianego okresu s> na terenie jury
Krakowskiej stosunkowo nieliczne (zob. ryc. 42). W wiCkszoWci reprezentuj> je pochodz>ce
z badaM powierzchniowych fragmenty ceramiki _ pojedyncze lub małe ich zespoły.
Stanowić one mog> pozostałoWci osad lub tec tylko przejWciowego pobytu człowieka
zwi>zanego z działalnoWci> gospodarcz>. W dolinie Źłubni, ł>cz>cej siC z intensywnym
skupieniem osadnictwa z okresu lateMskiego na terenie dzisiejszego Krakowa-Nowej Huty
(duce osady w Krzesławicach nad doln> Źłubni> oraz w Mogile, Pleszowie, Cle i Wyci>cu),
wystCpuj> stanowiska o charakterze osadowym w Michałowicach i Wysocicach. Nad
Źłubni> znajduj> siC tec omówione poprzednio groby z Iwanowic z najwczeWniejszej fazy
pobytu Celtów w Małopolsce. ŹoWć duco stanowisk z okresu lateMskiego wystCpuje nad
dolnym Pr>dnikiem w rejonie Witkowic. Poza pochodz>cymi z osad znaleziskami ceramiki
grafitowej, malowanej i rCcznie lepionej, Ń charakterze „przeworskim”, odkryto tutaj
najprawdopodobniej grób ciałopalny zawieraj>cy bardzo długi (45 cm) grot włóczni.
Badana na niewielk> skalC osada połocona jest w Boleniu, nad górnym biegiem lewego
dopływu Pr>dnika. Znaleziono tu sporo celtyckiej ceramiki malowanej, W towarzystwie
ułamków naczyM rCcznie lepionych, czCWciowo nalec>cych juc do okresu wczesnorzymskiego
i _ podobnie jak w TyMcu _ kawałek bursztynu.

Vlady osad z okresu póanolateMskiego stwierdzono tec na wysoczyanie na wschód od
Wrodkowego Pr>dnika _ w żiebułtowie i Białym KoWciele, oraz w górnym dorzeczu tej
rzeki _ w Skale i Wielmocy. Interesuj>ce jest, ce doWć czCsto ceramika z tego czasu
_ grafitowa i „przeworska”, o facetowanych lub zgrubiałych brzegach, wystCpuje
w jaskiniach i schroniskach skalnych. Ogółem na terenie jury Krakowskiej materiały tego
rodzaju znane s> z ń5 jaskiM, przy czym jest to jedyny typ stanowisk z okresu lateMskiego
w lewobrzecnym dorzeczu Rudawy _ w dolinach Kluczwody, Bolechowickiej i KobylaMs-
kiej, gdy tymczasem dalej na zachód znalezisk z tego okresu _ jak dot>d _ nie ma w ogóle.
Przewacnie chodzi tu o pojedyncze fragmenty ceramiki, nieco wiCksze jej serie z omawiane-
go okresu pochodz> z jaskiMŚ Nad Mosurem Starym w żrodzisku, BCbłowskiej Źolnej,
Zdaminowej w Kobylanach. Zjaskini Wierzchowskiej żórnej pochodzi jedyne do tej pory
jaskiniowe znalezisko fragmentu ceramiki malowanej. Nieliczne ułamki ceramiki z okresu
lateMskiego znaleziono tec w jaskiniachŚ Ciemnej i Okopy Wielkiej, a nieco wiCksz> ich
liczbC wjaskini Maszyckiej. Nad doln> Rudaw> Wlady osadnictwa z tego czasu stwierdzono
tylko w Olszanicy.

W ostatnich latach I wieku przed Chr. granice Cesarstwa Rzymskiego przesunCły siC na
liniC Źunaju. Połocone na północ od tej rzeki obszary źuropy Vrodkowej, w tym takce
południowa Polska, znalazły siC w zasiCgu bezpoWrednich odziaływaM cywilizacji rzymskiej,
przejawiaj>cych siC przede wszystkim poprzez kontakty handlowe. W tym samym czasie
koMczy siC era dominacji Celtów. Tereny zajmowane przez ten lud na południe od Źunaju
stały siC prowincjami rzymskimi, a połocone dalej na północ zostały zajCte przez plemiona
germaMskie. Zachowały siC tylko nieliczne enklawy celtyckie, jak zamieszkuj>cy praw-
dopodobnie gdzieW na terenie północnej Słowacji szczep Kotynów, o których rzymski
historyk Tacyt pisze pod koniec I wieku po Chr., ce posługiwali siC jCzykiem celtyckim
(galijskim).

Te poWwiadczone przez aródła pisane przemiany w stosunkach etnicznych i politycznych
znajduj> tec odbicie w materiałach archeologicznych. Na terenach połoconych na północ
od Wrodkowego Źunaju zanika w ci>gu drugiej połowy I wieku przed Chr. i pocz>tków
I wieku po Chr. kultura celtycka, natomiast pojawiaj> siC grupy kulturowe o odmiennym
charakterze, wi>c>ce siC z ludami germaMskimi. W górskiej czCWci Słowacji przetrwała
rozwijaj>ca siC tam w Wrodkowym i póanym okresie lateMskim tzw. kultura puchowska,
jednakce podlega ona daleko id>cym zmianom, a w jej obrCbie uchwytne s> obce elementy,
najprawdopodobniej wi>c>ce siC z penetracj> kultury przeworskiej z obszaru Polski. Vlady
zniszczeM na obronnych osadach kultury puchowskiej wskazuj> na zaburzenia praw-
dopodobnie zwi>zane z inwazj> z północy. W górnym dorzeczu Wisły elementy kultury



celtyckiej, a zwłaszcza wykonana na kole ceramika malowana, przetrwały do pierwszych
dziesiCcioleci I wieku po Chr. W okresie póaniejszym relikty te zanikaj>, co wi>ce siC
z pewnym regresem gospodarczym, czego wyrazem jest np. wystCpowanie wył>cznie
ceramiki lepionej rCcznie, prawdopodobnie produkowanej w ramach gospodarstw domo-
wych. Obszar nasz znajduje siC w obrCbie kultury przeworskiej zajmuj>cej wiCkszoWć Polski
południowej i Wrodkowej, widoczne s> tu jednak pewne cechy lokalne. M.in. uderza
niewielka liczba znalezisk grobowych, a szczególnie rzadkoWć ducych cmentarzysk ciałopal-
nych, tak charakterystycznych dla innych obszarów zajmowanych przez kulturC przewors-
k>. Być moce jest to wynikiem czCWciowej kontynuacji w regionie podkrakowskim
zagadkowych celtyckich zwyczajów pogrzebowych powoduj>cych, ce ,groby s> archeo-
logicznie nieuchwytne. Na prawym brzegu Wisły, w tym takce na obszarze jurajskim,
w okolicach TyMca, Pychowic i Podgórza, zaznaczaj> siC silne zwi>zki z kultur> puchowsk>,
co przejawia siC w ceramice i ewentualnie w sposobie budowy domów. Być moce istniały
wiCc jakieW rócnice etniczne pomiCdzy ludnoWci> zamieszkuj>c> na północ i na południe od
Wisły.

Rzymskie aródła pisane przekazały nam pewn> iloWć wiadomoWci o plemionach
zamieszkuj>cych dzisiejsz> PolskC. W I-II wieku po Chr. wiele razy wzmiankowany jest
wielki, dziel>cy siC na duco plemion lud _ czy raczej zwi>zek plemienny _ Lugiów, który
parokrotnie wmieszany był w wydarzenia rozgrywaj>ce siC na terenach naddunajskich. M.
in. ok. r. 5Ń Lugiowie wziCli udział w wojnie domowej w królestwie władcy germaMskich
Kwadów w południowo-zachodniej Słowacji. Na temat przynalecnoWci etnicznej Lugiów
tocz> siC spory. Bierze siC pod uwagC, ce byli oni Celtami, żermanami lub nawet
Słowianami. Nazwa ich jest najprawdopodobniej pochodzenia celtyckiego, jednakce czCWć
nazw plemion wchodz>cych w ich skład jest niew>tpliwie germaMska. Bardzo mocliwe, ce
terytorium Lugiów obejmowało takce obszary nad górn> Wisł>, natomiast pomimo
podejmowanych prób nie potrafimy blicej zlokalizować siedzib poszczególnych plemion
wchodz>cych w skład zwi>zku lugijskiego. W kacdym razie w okolicach Krakowa nalecy siC
w okresie rzymskim liczyć z obecnoWci> zarówno plemion germaMskich, jak i reliktów
ludnoWci pochodzenia celtyckiego, trudno jednak powiedzieć, jak długo utrzymała ona
swoj> odrCbnoWć etniczn>. Teoretycznie nie mocna tec wykluczać obecnoWci jakiejW „trzeciej
siły” _ hipotetycznej ludnoWci „staroeuropejskiej”, która nie przetrwała do czasów
historycznych, ale której istnienia mocna siC domyWlać na podstawie przesłanek lingwistycz-
nych.

Okres rzymski dzielimy na wczesny _ od pocz>tków I wieku do czasów wkrótce po
połowie II wieku, i młodszy _ lub póany _ siCgaj>cy do schyłku IV wieku (por. ryc. 38).
Archeolodzy ucywaj> tec okreWleMŚ okres B _ dla okresu wczesnorzymskiego, i C _ dla
okresu póanorzymskiego (okres A _ odpowiada w tym systemie młodszemu okresowi
przedrzymskiemu). Źziel> siC one na dalsze fazyŚ Bń, B2, Cń, C2, C3, oraz podfazy
obejmuj>ce jeszcze krótsze okresy. Materiały archeologiczne z okresów wczesno- i póano-
rzymskiego rócni> siC miCdzy sob> doWć znacznie, jeWli chodzi o formy ucywanych W nich
naczyM, ozdób i czCWci stroju oraz uzbrojeniaś niestety wiCkszoWci stanowisk archeologicz-
nych połoconych na obszarze _jury Krakowskiej, a zwłaszcza znalezisk ceramiki po-
chodz>cej z badaM powierzchniowych, nie potrafimy dokładnie datować. NajczCWciej
spotykanym wyznacznikiem dla materiałów tego rodzaju s> ułamki ceramiki wykonanej na
kole _ tzw. „siwej”, która pojawia siC w zaawansowanej fazie młodszego okresu
rzymskiego, zapewne w pocz>tkach III wieku.

Stanowiskiem szczególnie wacnym dla znajomoWci okresu rzymskiego na omawianym
przez nas obszarze jest cmentarzysko w Kryspinowie. jak juc wspomniano, pocz>tki jego
ucytkowania siCgaj> młodszej fazy póanego okresu lateMskiego, czyli drugiej połowy I wieku
przed Chr., a najpóaniejsze odkryte tam zabytki pochodz> z koMca okresu rzymskiego
_ z IV wieku po Chr. Obok typowych dla kultury przeworskiej ciałopalnych grobów,
w których przepalone koWci składano b>da w glinianej popielnicy, b>da wysypywano do
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Ryc. 43. Plan cmentarzyska w Kryspinowie. a _ groby popielnicoweś b _ przypuszczalne groby popielnicoweś
c _ groby jamoweś d _ przypuszczalne groby jamoweś e _ grób szkieletowy z wtórnie wkopanym pochówkiem
ciałopalnymś f _ grób ,,warstwowy”ś g _ „obiekty rowkowe”ś h _ jamyś i _ jamy bez znalezisk

archeologicznych.

jamy wraz z resztkami stosu i wyposaceniem, natrafiono tutaj na ńŃ zagadkowych obiektów
utworzonych przez głCbokie do l m rowki zakreWlaj>ce czworok>t, a w jednym wypadku
owal (zob. ryc. 43). W rowkach wystCpowały, przewacnie w niewielkiej iloWci, przepalone
koWci ludzkie, ułamki ceramiki i drobne przedmioty metalowe, niekiedy zaW w ich obrCbie
znajdowały siC skupienia pozostałoWci ciałopalenia, ceramiki i wCgielków drzewnych
pochodz>cych niew>tpliwie ze stosu, na którym palono zmarłego. PrzestrzeM otoczona
przez rowki była przewacnie pusta, niekiedy jednak w jej obrCbie znajdowały siC
zawieraj>ce kamienie jamy lub płytkie zagłCbienia, bCd>ce być moce resztkami czCWci
przydennych połoconych wycej i zniszczonych grobów. ZakreWlaj>ce czworok>t rowki
wystCpuj> na rócnych obszarach na cmentarzyskach celtyckichŚ albo otaczaj> groby, albo
osobno, samodzielnie. W Małopolsce rowki zblicone do tych z Kryspinowa wyst>piły jeszcze
na paru cmentarzyskach kultury przeworskiej z okresu rzymskiego. Wydaje siC prawdopodob-
ne, ce były one zwi>zane z przejCciem tradycji celtyckich. Być moce obiekty tego rodzaju
odkryte na cmentarzysku w Kryspinowie otaczały pierwotnie miejsca pochówków ciałopal-
nych, umieszczonych bardzo płytko lub tec na powierzchni ziemi, które uległy całkowitemu



zniszczeniu. Resztki takich pochówków mogły siC nastCpnie dostać do otaczaj>cych je
rowków. Niekiedy jednak pochówki były celowo umieszczane w rowkach i ich pozostałoWci>
s> skupienia ciałopalenia. W jednym z tego rodzaju obiektów w Kryspinowie znaleziono
ułamki ceramiki kultury przeworskiej o facetowanych brzegach, charakterystyczne jeszcze
dla okresu póanolateMskiego, w dwóch zaW innych wyraanym Wladom pochówków w row-
kach towarzyszyły ułamki ceramiki celtyckiej, malowanej, ale takce fragmenty ceramiki
i w jednym wypadku zapinka wskazuj>ce na datowanie juc na pocz>tki okresu rzymskiego.
Prawdopodobnie na cmentarzysku w Kryspinowie we wczesnej fazie jego ucytkowania,
przypadaj>cej na schyłek I wieku przed Chr. i pocz>tki I wieku po Chr., obserwujemy Wlady
wspołcycia i wzajemnego oddziaływania na siebie miejscowej ludnoWci „grupy tynieckiej”,
czCWciowo przynajmniej pochodzenia celtyckiego, i napływaj>cej na ten teren nowej fali
przybyszów _ nosicieli kultury przeworskiej.

Bardzo silne zwiCkszenie liczby pochówków widoczne jest na cmentarzysku w Krys-
pinowie w nieco póaniejszym odcinku okresu wczesnorzymskiego, przypadaj>cym w przy-
bliceniu na drugie trzydziestolecie I wieku. Z okresu tego pochodzi co najmniej kilkanaWcie
doWć bogato wyposaconych i dobrze datowanych grobów, przy czym pierwotnie musiało ich
być znacznie wiCcej. Tak raptowny wzrost moce być zwi>zany albo ze zwiCkszeniem siC
liczebnoWci grupy ucytkuj>cej cmentarzysko, zapewne na skutek „dosiedlenia” z innego
obszaru, albo ze zmian> zwyczajów pogrzebowych, która spowodowała, ce groby s> lepiej
uchwytne dla archeologa. Spotykamy zarówno groby popielnicowe, jak i jamowe. Źo
wyposacenia grobu kobiecego nalecały poza naczyniami br>zowe zapinki do spinania szat
(fot. 7ř), inne czCWci stroju i ozdoby, a takce niektóre narzCdzia i sprzCty, jak noce, okute
celazem szkatułki, klucze, a zwłaszcza gliniane przCWliki, słuc>ce do obci>cania wrzecion.
W grobach mCskich poza ceramik>, czCWciami stroju i narzCdziami, jak noce, szydła
i nocyce, wystCpuje uzbrojenieŚ groty włóczni (fot. 8Ń) i oszczepów, czCWci tarczy i niekiedy
ostrogi. Zarówno sposób chowania, jak i wyposacania zmarłych i znajdowane w grobach
zabytki s> charakterystyczne dla kultury przeworskiej.

Oprócz tego rodzaju pochówków na cmentarzysku w Kryspinowie wystCpuj> w dalszym
ci>gu w okresie wczesnorzymskim opisane wycej „obiekty rowkowe”, które spotykane s>
tylko w Wrodkowej czCWci cmentarzyska. Poza omówionymi wycej trzema starszymi
obiektami tego rodzaju natrafiono na dalszych siedem, datowanych na okres wczesnorzym-
ski. Wyposacenie ich jest znacznie ubocsze nic grobów popielnicowych i jamowych
i ogranicza siC do ułamków ceramiki oraz nielicznych, drobnych przedmiotów metalowych.
Mocna przypuszczać, ce obiekty te były zwi>zane z pochówkami czCWci ludnoWci kontynu-
uj>cej starsze, celtyckie zwyczaje pogrzebowe, gdy tymczasem w grobach popielnicowych
i jamowych chowano b>da przybyszów z bardziej na północ połoconych „rdzennych”
obszarów kultury przeworskiej, b>da tec, takce silnie zasymilowanych, potomków ludnoWci
miejscowej, którzy całkowicie przyjCli „przeworski” rytuał pogrzebowy. W jednym
z grobów popielnicowych (nr 66) znaleziono duce naczynie o formie charakterystycznej dla
północnosłowackiej kultury puchowskiej (fot. 8ń), w której groby s> W ogóle nieuchwytne
archeologicznie. Znalezione w tym naczyniu bardzo nieliczne, przepalone koWci nie mog>
stanowić pozostałoWci kompletnego pochówku. Wobec wystCpowania na prawym brzegu
Wisły, w odległoWci zaledwie paru km od Kryspinowa, licznych osad z uchwytnymi silnymi
elementami kultury puchowskiej mocliwe wydaje siC przypuszczenie, ce na cmentarzysku
w Kryspinowie została pochowana osoba zwi>zana z „puchowskimi” tradycjami kulturo-
wymi. W kacdym razie prawdopodobne jest, ce na cmentarzysku tym chowano ludzi
rócnego pochodzenia i przynalecnoWci etnicznej.

Cmentarzysko w Kryspinowie było ucytkowane nieprzerwanie w póaniejszych fazach
okresu rzymskiego, przy czym w młodszym okresie rzymskim nie wystCpowały juc ,,obiekty
rowkowe”. Szczególnym bogactwem wyrócnia siC datowany na schyłek wczesnego okresu
rzymskiego, czyli zapewne około połowy II wieku, grób nr ńŃ (fot. 33). Zawierał on szcz>tki
mCcczyzny w wieku 3Ń-35 lat i przepalone koWci zwierzCce. W skład wyposacenia wchodził



krótki obosieczny miecz, wykonany z regularnie utwardzanej stali, bCd>cy być moce
importem rzymskim, groty włóczni i oszczepu, zdobione skomplikowan> i bogat> ornamen-
tyk>, imacz tarczy, ostrogi, zdobione krzesiwo, szydło, rogowy grzebieM, pierwotnie
inkrustowana srebrem celazna zapinka, sprz>czka, trzy okucia koMców rzemieni, 2 celazne
wisiorki w kształcie miniaturowych wiaderek oraz stopy br>zu, pochodz>ce prawdopodob-
nie z dwóch br>zowych naczyM importowanych z prowincji rzymskich. Był to niew>tpliwie
pochówek osobnika wyrócniaj>cego siC zamocnoWci> i pozycj> społeczn>, prawdopodobnie
wybitnego wojownika. Stopione naczynia br>zowe i bCd>ce równiec importami rzymskimi
stopione naczynia szklane zawierał tec wyposacony w ostrogC grób nr 6Ń, pochodz>cy
w przybliceniu z tego samego czasu co grób ńŃ. Z młodszego okresu rzymskiego pochodz>
fragmenty rzymskiej ceramiki zdobionej wyciskanym w formie ornamentem reliefowym
i pokrywanej czerwonym pokostem _ tzw. term sagallata. W Kryspinowie stwierdzono
wystCpowanie takich naczyM, produkowanych w warsztatach w Westerndorf i Pfaffenhofen
w rzymskiej prowincji Recja (dzisiejsza Bawaria), datowanych na pierwsz> połowC III
wieku. żroby z młodszego okresu rzymskiego s> jednak na cmentarzysku w Kryspinowie
mniej liczne i ubocej wyposacone nic te z okresu wczesnorzymskiego. Być moce odegrały tu
rolC zmiany w zwyczajach wyposacania grobów i płytsze sytuowanie pochówków, które
w silniejszym stopniu uległy zniszczeniu. Prawdopodobnie z pierwszej połowy III wieku
pochodzi jedyny w Kryspinowie grób (nr 6ń), w którym pochowano niespalone zwłoki
kobiety wyposaconej w naszyjnik ze szklanych i bursztynowych paciorków oraz celaznych
i br>zowych wisiorków. W grób ten, z pewnoWci> celowo, wkopano równiec kobiecy
pochówek ciałopalny, którego jama o niezwykle ducych rozmiarach i głCbokoWci naruszyła
szcz>tki pochowanej poprzednio zmarłej, przy czym rócnica czasowa pomiCdzy obu
pochówkami musiała być niewielka.

Nekropola w Kryspinowie była w dalszym ci>gu ucytkowana w IV wieku. Co prawda
nie odkryto z tego okresu cadnych wyodrCbnionych grobów, ale znaleziono luano dwie
sprz>czki typu charakterystycznego dla IV stulecia, a nawet mog>cego wystCpować jeszcze
w pocz>tkach V wieku. Ze wzglCdu na Wlady przepalenia musz> one pochodzić z pochów-
ków ciałopalnych. Na innych terenach południowej Polski stwierdzono w tym czasie
zwyczaj bardzo płytkiego wkopywania grobów lub tec nawet rozpraszania szcz>tków
pochówków na powierzchni ziemi, co w wiCkszoWci wypadków prowadziło do ich
całkowitego zniszczenia. Tak wiCc nekropola W Kryspinowie stanowiła miejsce pochówków
przez ponad 4ŃŃ lat _ od schyłku I w. przed Chr. do koMca IV lub pocz>tku V wieku po
Chr. Pierwotna liczba pochówków musiała być znacznie wiCksza nic około ń2Ń odkrytych
dot>d grobów. Zwraca uwagC doWć rzadkie rozmieszczenie grobów. OdległoWci pomiCdzy
nimi siCgaj> kilku, a niekiedy nawet kilkunastu metrów. OkolicznoWć ta moce po czCWci
tłumaczyć niewielk> liczbC ducych cmentarzysk na terenach nad górn> Wisł>, gdyc przy
przypadkowych odkryciach pojedynczych grobów trudno jest stwierdzić, czy nie wi>c> siC
one z wiCkszym cmentarzyskiem.

jak była juc o tym mowa wycej, w odległoWci zaledwie kilkudziesiCciu metrów od
cmentarzyska w Kryspinowie znajdowała siC osada. Była zamieszkiwana od okresu póano-
lateMskiego do pocz>tków młodszego okresu rzymskiego, a wiCc w przybliceniu współczeWnie
z czasami najwiCkszego nasilenia chowania zmarłych na cmentarzysku. Natomiast ludzie
kontynuuj>cy pochówki na nekropoli kryspinowskiej w okresie póaniejszym nic pocz>tki II I
wieku musieli zamieszkiwać w innym miejscu. RzeczywiWcie Wlady osadnictwa z okresu
rzymskiego znane z odkryć powierzchniowych wystCpuj> tec w dalszej okolicy cmentarzyska
_ w północnej czCWci Kryspinowa, na drugim brzegu doliny Sanki, w rejonie dzisiejszego
k>pieliska, a takce nad Wisł> i wpadaj>cymi do niej potokami _ na terenie Piekar, ac po
Czernichów. ŹoWć liczna jest tam m.in. ceramika z okresu póanorzymskiego. W Kryspinowie
znaleziono tec dwa denary rzymskie z II wieku. Vlady rozległej osady z okresu wczesnorzyms-
kiego i prawdopodobnie póanolateMskiego wystCpowały tec na wzniesieniu nad dolin> Wisły
w Bielanach, na miejscu obecnie niestety przewacnie zniszczonym przez zabudowC.



Na terenie osady W Kryspinowie stwierdzono m. in. wystCpowanie licznych Wladów
budynków zagłCbionych w ziemiC o słupowej konstrukcji Wcian. Oprócz ceramiki wyst>piły
tu liczne przedmioty celazne i br>zowe. Znaleziono kilkanaWcie zachowanych w całoWci lub
fragmentarycznie zapinek (fot. 84), wWród nich kolankowat> zapinkC prowincjonalnorzyms-
k> z II-III wieku. Importami rzymskimi s> równiec paciorki szklaneś oprócz nich
znaleziono tec kilka paciorków wykonanych z bursztynu, najprawdopodobniej sprowadza-
nego z północnej Polski. ŹoWć liczne cucle, a takce ułamki tygielków poWwiadczaj> istnienie
w osadzie warsztatów, w których obrabiano celazo i br>z.

Intensywne osadnictwo z okresu rzymskiego stwierdzamy na terenie skrawka jury
Krakowskiej przechodz>cego na prawobrzece Wisły (zob. ryc. 44). W okresie wczesnorzym-
skim istniej>ca tutaj sytuacja kulturowa rócni siC doWć wyraanie od tej, jaka wystCpuje na
północ od Wisły. S> tu bowiem uchwytne doWć wyraanie zwi>zki z północnosłowack>
kultur> puchowsk>. Na interesuj>cym nas terenie wystCpuj> liczne duce osady. jedn> z nich
jest kontynuuj>ca swój cywot od okresu lateMskiego osada w TyMcu-Opactwie. Brak
szczegółowego opracowania wyników prowadzonych tam prac wykopaliskowych utrudnia
orientacjC w dziejach zasiedlenia tego punktu, wystCpuj> tam jednak Wlady osadnictwa
zarówno z wczesnego, jak i póanego okresu rzymskiego.
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Ryc. 44. Mapa osadnictwa na jurze Krakowskiej w okresie rzymskim (I _ pocz>tki V w. po Chr.). l _ osadyś
2 _ cmentarzyskaś 3 _ znaleziska w jaskiniachś 4 _ blicej nie zidentyfikowane znaleziska powierzchnioweś

5 _ monetyś 6 _ skarby monet.



NastCpny kompleks osadniczy znajduje siC w Pychowicach. U podnóca półksiCcycowato
ukształtowanego, „zrCbowego” wzgórza wapiennego, tworz>cego jakby naturalny amfiteatr
zamkniCty bagnami doliny płyn>cego tutaj potoku wpadaj>cego do Wisły, znajdowała siC
osada zajmuj>ca obszar około 6 hektarów. Vlady osadnictwa rozmieszczone s> nieregular-
nie, tworz>c wyraane koncentracjC bCd>ce zapewne pozostałoWciami poszczególnych
zagród. Odkryte budynki były czCWciowo zagłCbione w ziemiC, a czCWciowo naziemne,
o konstrukcji słupowej, i osi>gały rozmiary ok. 5 × 4 m. Uderza wystCpowanie w ich
obrCbie ducej iloWci wapiennych kamieni, ł>cz>cych siC prawdopodobnie z konstrukcjami
Wcian, m. in. ucywanych do umocnienia słupów. W oparciu o doWć liczne zabytki datuj>ce,
wWród których znajduj> siC m. in. br>zowa moneta Antonina Piusa (ń38- ń6ń), ń2 zapinek,
fragment br>zowej ostrogi oraz ułamki importowanej term sagillata z warsztatów z Western-
dorf, czas trwania osady mocna okreWlić od schyłku I do pierwszej połowy III wieku.
Niewielka tylko liczba „ceramiki siwej”, wykonanej na kole, wskazuje, ce intensywne
osadnictwo nie przetrwało na tym miejscu w gł>b okresu póanorzymskiego. WWród ceramiki
rCcznie lepionej bardzo licznie reprezentowane s> duce, gruboWcienne naczynia właWciwe
kulturze puchowskiej, a nie spotykane, przynajmniej w wiCkszej liczbie, na lewobrzecu
Wisły. Zachowane w całoWci naczynie tego rodzaju, wysokie na 58 cm (fot. 85), zostało
znalezione na terenie tejce osady jeszcze w r. ńř24 i znajduje siC w Muzeum Archeologicz-
nym w Krakowie. Niew>tpliwie słucyło ono do przechowywania zapasów, być moce zboca.
Rozrzucone na znacznej przestrzeni Wlady osadnictwa z okresu rzymskiego wystCpuj> tec na
prawym brzegu potoku, nad którym lecy opisywana osada, na wznosz>cych siC tu
wapiennych wzgórzach.

NastCpna ku wschodowi osada znajdowała siC w Krakowie-Zakrzówku. Była równiec
połocona u stóp wapiennego, skalistego wzniesienia nad dolin> Wisły. WiCkszoWć ze
znalezionych tam zabytków (odkrytych przy badaniach istniej>cego tam równiec cmen-
tarzyska wczesnoWredniowiecznego), m. in. celazna ostroga i dwie zapinki, pochodzi
z okresu póanorzymskiego, z III-IV wieku. Pas intensywnego osadnictwa ci>gnie siC dalej
na obszarze prawobrzecnego Krakowa, gdzie znajduj> siC duce osady z okresu wczesno-
rzymskiego w Kurdwanowie i Woli Źuchackiej, przy czym ta ostatnia kontynuuje swoje
istnienie od okresu póanolateMskiego. Osiedla te zostały porzucone wczeWniej nic osada
w Pychowicach, gdyc brak na nich ceramiki wykonanej na kole i innych zabytków
z młodszego okresu rzymskiego. W poblicu osady w Woli Źuchackiej natrafiono natomiast
w okresie okupacji na terenie obozu koncentracyjnego w Płaszowie na Wlady cmentarzyska
kultury przeworskiej z wczesnej fazy młodszego okresu rzymskiego (druga połowa II
_ pocz>tki III wieku). Pochodzi st>d unikalny zespół grobowy z br>zowymi okuciami
szkatułki zdobionymi przedstawieniami figuralnymi. Materiały grobowe, zapewne po-
chodz>ce z dwóch rócnych stanowisk, znane s> tec z Borku ŻałCckiego. W jednym wypadku
chodzi tu o datowany w przybliceniu na trzecie ćwierćwiecze I w. popielnicowy grób
z broni>, w drugim zaW o znaleziska ze zniszczonych grobów, w tym o ułamek zapinki,
prawdopodobnie z młodszego okresu rzymskiego. Omówione tu skupienie osadnicze na
terenie dzisiejszego Krakowa-Podgórza ci>gnie siC dalej na wschód, wzdłuc prawego brzegu
doliny Wisły, i na południowy wschód, na obszar Pogórza Wielickiego.

Obecny stan badaM tylko czCWciowo pozwala na wysuniCcie ugruntowanych wniosków
na temat rozmieszczenia osadnictwa z okresu rzymskiego na terenie jury Krakowskiej na
lewym brzegu Wisły, zwłaszcza uwzglCdniaj>c okolicznoWć, ce chodzi tu o okres obejmuj>cy
około 4ŃŃ lat, w czasie którego mogły zachodzić doWć powacne zmiany.

W stanowi>cej wschodnie obramowanie omawianego przez nas obszaru dolinie Źłub-
ni Wlady osadnictwa z okresu rzymskiego nie s> zbyt liczne i skupiaj> siC głównie nad
dolnym biegiem tej rzeki. Niew>tpliwie ł>cz> siC one z bardzo silnym skupieniem
osadniczym na obszarze dzisiejszej Nowej Huty. Bardzo liczne stanowiska z okresu
rzymskiego znajduj> siC po obu stronach dolnego biegu Pr>dnika, a takce nad potokami
wpadaj>cymi do tej rzeki.



Na szczególn> uwagC zasługuje cmentarzysko w żiebułtowie, połocone na wysoczyanie,
w niewielkiej odległoWci od prawego skraju doliny Pr>dnika. Przypadkowi znalazcy natrafili
tutaj na niezwykle bogato wyposacony grób ciałopalny. W skład zachowanej czCWci
wyposacenia wchodziły m. in. fragmenty co najmniej 8 stopionych naczyM br>zowych (fot.
32, 86), 7 naczyM glinianych (fot. 87-řń), w wiCkszoWci importowanych, a takce złoty,
pleciony łaMcuszek, stopy srebra i szkła, okucia szkatułki, nocyce, noce, grzebieM, klucze
oraz kabł>k kotła i hak do jego zawieszania (fot. ř2). W oparciu o rzymskie naczynia
br>zowe i czarkC term sigillata (fot. 87), grób ten mocna datować na trzecie lub czwarte
ćwierćwiecze I wieku. Liczne i rócnorodne importy oraz obecnoWć przedmiotów ze złota
i srebra stawia znalezisko z żiebułtowa W rzCdzie najbogatszych pochówków z okresu
wczesnorzymskiego w Wrodkowej źuropie, nalec>cych do kategorii tzw. grobów ksi>cCcych.
WiCkszoWć z tych ostatnich były to jednak pochówki, w których zwłoki i wyposacenie
pogrzebano niespalone, co wpływało na lepszy stan zachowania inwentarza grobowego.
Niew>tpliwie osoba pochowana w żiebułtowie nalecała do najwycszej elity ówczesnego
społeczeMstwa, a jej pozycja i zamocnoWć musiały być wycsze nic w wypadku zmarłych
pochowanych W najbogaciej nawet wyposaconych grobach w Kryspinowie.

Uderza okolicznoWć, ce wyposacenie grobu zawierało szereg zabytków o charakterze
unikalnym na obszarze Polski. Odnosi siC to zwłaszcza do czarki z gatunku term sagillata (fot.
87), wyprodukowanej w jakimW warsztacie na terenie Azji Mniejszej, a takce do dwuusznej
amfory o objCtoWci ok. 22 litrów (fot. řŃ), słuc>cej zapewne do przechowywania wina
i bCd>cej niew>tpliwie importem z krCgu cywilizacji antycznej. Naczynia takie bardzo
rzadko docierały na ziemie Polski, w przeciwieMstwie do obszarów źuropy Wschodniej.
Źalsze naczynia znalezione w żiebułtowie zdaj> siC pochodzić z krCgów kultury dackiej,
której centrum znajdowało siC w dzisiejszej Rumunii. Odnosi siC to zwłaszcza do
jednousznego dzbana wykonanego na kole garncarskim i zdobionego ornamentyk>
wygładzan> (fot. 88) oraz dwóch równiec toczonych kielichów na wysokich, pustych
nóckach (fot. 8ř). Wydaje siC wiCc, ce Wrodowisko, do którego nalecał zmarły pochowany
w „ksi>cCcym” grobie z żiebułtowa, utrzymywało szczególne kontakty z obszarem Źacji,
przecywaj>cej w ostatnim ćwierćwieczu I wieku, przed podbojem rzymskim w latach
ńŃń-ńŃ7, okres szczególnego rozkwitu i równiec potCgi politycznej.

W poblicu miejsca odkrycia „grobu ksi>cCcego” natkniCto siC na jeszcze dwa silnie
zniszczone groby ciałopalne i znaleziska pochodz>ce z dalszych zniszczonych pochówków.
S> one datowane równiec na okres wczesnorzymski i w przybliceniu współczesne z ,,grobem
ksi>cCcym” lub nieco póaniejsze. W obu tych grobach znaleziono fragmenty rzymskich
naczyM br>zowych. jeden z pochówków zawierał typowe wyposacenie mCskie _ grot
oszczepu, krzesiwo i czCWci pasa. Nie ulega w>tpliwoWci, ce w żiebułtowie znajdowało siC
wiCksze cmentarzysko, podobne być moce do tego z Kryspinowa, przy czym uderza
wystCpowanie wWród stosunkowo nieducej iloWci materiałów szczególnie licznych importów
rzymskich, których obecnoWć nie ogranicza siC tylko do „grobu ksi>cCcego”. Mocna
przypuszczać, ce w okolicy żiebułtowa znajdowało siC w okresie rzymskim jakieW lokalne
centrum, być moce nawet oWrodek władzy.

Badania powierzchniowe wykazały w niewielkiej odległoWci na zachód od cmentarzyska
w żiebułtowie liczne, rozproszone Wlady osadnictwa z okresu rzymskiego. Około 2 km w tym sa-
mym kierunku, na terenie Modlnicy, stwierdzono istnienie ducej osady. Intensywne osadnictwo
z okresu rzymskiego wystCpuje tec, id>c w dół Pr>dnika, na obu jego brzegach, na terenie ToM,
Zielonek, Witkowic i żórki Narodowej. Na szczególn> uwagC zasługuje osada w Witkowicach,
połocona na niskiej terasie lewego brzegu Pr>dnika. Badania wykopaliskowe wykazały wystCpo-
wanie tutaj ceramiki z okresu póanolateMskiego i wczesnorzymskiegoŚ na przestrzeni zaledwie
kilkuset metrów kwadratowych znaleziono 6 br>zowych zapinek z okresu od pierwszej połowy
I wieku do co najmniej połowy II (fot. ř3), a takce kawałki br>zu bCd>ce najprawdopodobniej
pozostałoWciami produkcji wyrobów z tego metalu. PoWwiadcza to istnienie tutaj bogatej osady,
w której prawdopodobnie działał warsztat br>zowniczy wytwarzaj>cy zapinki.



Na północ od żiebułtowa, w Białym KoWciele, nad wyschniCtym obecnie ciekiem
przechodz>cym W uchodz>cy do doliny Pr>dnika w>wóz, znaleziono pochodz>cy z III w.
złoty sygnet rzymski z gemm> z niebieskiego kamienia z napisemŚ Martinus. Obecnie
znajduje siC on w skarbcu PaMstwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. PierWcieM został
znaleziony przez rolnika podczas siewu i jest prawdziwym ,,znaleziskiem luanym”, po-
zbawionym kontekstu archeologicznego. Przeprowadzone w miejscu jego odkrycia szczegóło-
we poszukiwania, takce przy ucyciu aparatu do wykrywania metali, nie dały rezultatów.
ŹoWć liczne, rozproszone Wlady osadnictwa póanorzymskiego stwierdzono natomiast na terenie
tej samej miejscowoWci, w odległoWci około ń km od miejsca znalezienia pierWcienia.

Liczne Wlady pobytu ludzi w okresie póanorzymskim stwierdzono w jaskiniach W>wozu
Ojcowskiego, gdzie natomiast wyraanie słabiej reprezentowany jest wczesny okres rzymski.
Stanowiska te szczegółowiej omówimy ponicej. W bezpoWrednim s>siedztwie W>wozu
Ojcowskiego nie stwierdzono wystCpowania Wladów osad otwartych, które znane s>
natomiast z dalej połoconych obszarów wysoczyzny po obu stronach Pr>dnika, w rejonie
Skały, Przybysławic, Wielmocy, S>spowa, jerzmanowic-Przegini i Łaz. W wiCkszoWci s> one
datowane na okres pócnorzymski.

W lewobrzecnym dorzeczu Rudawy Wlady osadnictwa s> mniej liczne i mniej intensywne
nic nad Pr>dnikiem. WiCkszoWć z nich pochodzi z okresu póanorzymskiego. Oprócz
znalezisk z jaskiM w wapiennych dolinkach pewne skupienia stanowisk rysuj> siC w poblicu
górnego odcinka biegu Racławki, a takce W rejonie Radwanowic i Paczółtowic, gdzie
odkryto tec skarb denarów rzymskich. ŹoWć nieliczne s> stanowiska nad sam> Rudaw>,
wyj>wszy rejon Krzeszowic, gdzie znajduje siC kilka osad z okresu póanorzymskiego.
Niewiele tylko stanowisk z okresu rzymskiego połoconych jest w prawobrzecnym dorzeczu
Rudawy. Intensywniejsze Wlady osadnictwa wystCpuj> nad Sank>. W jej górnym biegu
znajduj> siC osady w Zalasie i Baczynie, a duca iloWć materiałów z okresu rzymskiego
pochodzi z jaskiM W>wozu Mnikowskiego. Przy zbiegu dolin Sanki i Wisły znajduje siC
opisany wycej kompleks osadniczy w Kryspinowie.

Na szczególn> uwagC wWród stanowisk, które dostarczyły materiałów archeologicznych
z okresu rzymskiego z terenu jury Krakowskiej, zasługuj> jaskinie i schroniska skalne (zob.
ryc. 45). Ogółem znaleziska te wyst>piły w 37 (z tego 33 w województwie krakowskim) na
ń8ń jaskiM i schronisk (ń57 w woj. krakowskim), gdzie znaleziono materiały archeologiczne.
W wiCkszoWci wypadków w jaskiniach napotykano jedynie fragmenty ceramiki, niekiedy
równiec przedmioty metalowe. Tylko niewiele z tych materiałów pochodzi z okresu
wczesnorzymskiego. jest ich nawet mniej nic z okresu lateMskiego. Nieco wiCksze serie
ceramiki wczesnorzymskiej wyst>piły w jaskiniach Maszyckiej i Wierzchowskiej żórnej.
Znacznie bogaciej reprezentowane s> w jaskiniach materiały z okresu póanorzymskiego,
przede wszystkim przez ceramikC wykonan> na kole garncarskim, tzw. siw>, oraz ułamki
ducych, gruboWciennych naczyM zasobowych, ale takce i przez zabytki metalowe.

NajwiCksza iloWć materiałów z okresu rzymskiego pochodzi zjaskini Ciemnej w Ojcowie,
a raczej z połoconego przed ni> tarasu, tzw. Ogrojca, prowadz>cego do niego tzw. Tunelu
Północnego oraz Oborzyska Wielkiego, czyli Tunelu Południowego. Poza pojedynczymi,
drobnymi fragmentami ceramiki z okresu lateMskiego i moce wczesnorzymskiego pozostałe
zabytki pochodz> z okresu póanorzymskiego. Oprócz licznej ceramiki lepionej rCcznie
i wykonanej na kole znaleziono celazn> ostrogC datowan> na koniec II lub pierwsz> połowC
III wieku. PiCć br>zowych i celaznych zapinek nalecy do tzw. typu z podwiniCt> nóck>,
datowanego od schyłku II do pierwszej połowy V wieku, przy czym celazna zapinka zjaskini
Ciemnej, odznaczaj>ca siC bardzo ducymi rozmiarami (ń3 cm długoWci) moce być datowana
na póany IV lub wczesny V wiek. Z tego samego okresu pochodzi celazna sprz>czka
i br>zowe okucie koMca pasa. Oprócz tego znaleziono celazne czCWci drewnianego wiaderka,
półksiCcycowate zawieszki z br>zu i celaza, paciorek szklany i denar Marka Aureliusza z lat
ń76-ń77. Znaleziska te wskazuj> na długotrwałe lub tec wielokrotne, i to doWć intensywne,
przebywanie ludzi na naturalnie obronnym terenie przed jaskini> Ciemn>.
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Ryc. 45. żrzebieM, zapinka i okucia koMca pasa z jaskini Na Łopiankach I w Mnikowie

CeramikC z okresu póanorzymskiego znaleziono tec w wielu innych jaskiniach w dolinie
Pr>dnika, jednakce w mniejszej iloWci nic w jaskini Ciemnej. Monety rzymskie odkryto
w Schronisku Vrednim w ZajCczej Skale _ br>z Żaustyny Starszej (ń38-ń4ń), i w jaskini
Koziarnia _ denar Antonina Piusa z r. ń3ř. W Schronisku w Skokowej Skale u ujWcia
w>wozu Stodoliska znaleziono br>zow> zapinkC z podwiniCt> nóck>. Na zapinkC tego
samego typu i dwa paciorki bursztynowe natkniCto siC tec w jaskini Zbójeckiej W W>wozie
jamki, a segmentowy paciorek szklany z okresu póanorzymskiego znaleziono w Schronisku
Bocznym przy jaskini Łokietka. Znaczna iloWć zabytków z okresu póanorzymskiego
pochodzi z połoconych w dolinie Kluczwody jaskiM Mamutowej i Wierzchowskiej żórnej.
W tej ostatniej obok ceramiki lepionej rCcznie i wykonanej na kole znaleziono br>zow>
zapinkC z podwiniCt> nóck> i ułamek drugiej, paciorek szklany, rogowy grzebieM i gliniany
przCWlik. Mniej liczne s> Wlady pobytu ludzkiego z tego okresu w innych jaskiniach dolinek
w dorzeczu Rudawy, ale znane s> one np. z jaskiM Bezimiennej i Wysokiej w Bolechowi-
cach, na Kawcu w Karniowicach, Przechodniej i Wielkiej Str>ki w Kobylanach oraz
Borsuczej i Wilczy Skok w W>wozie PodskalaMskim. W południowej czCWci omawianego
terenu _ w W>wozie Mnikowskim, ceramika pócnorzymska wyst>piła licznie w jaskiniachŚ
w Uliczkach I, Źoktora Majera oraz Na Łopiankach I i II. W jaskini Na Łopiankach
I znaleziono m. in. zapinkC z podwiniCt> nóck>, dwa okucia koMca pasa, datowane na
drug> połowC II lub pierwsz> połowC III wieku, oraz rogowy grzebieM z dzwonowatym
uchwytem z IV wieku (por. ryc. 45Ś4). Mamy tu zatem, podobnie jak wjaskini Ciemnej,



do czynienia z wystCpowaniem dobrze datowanych zabytków pochodz>cych z długiego
okresu.

Nasuwa siC pytanie, jaki charakter miało ucytkowanie jaskiM w okresie lateMskim
i rzymskim. Wydaje siC mało prawdopodobne, aceby w szerszym zakresie mogły one słucyć
jako miejsce stałego zamieszkania. Tam jednak, gdzie warunki na to pozwalały, a wiCc
W jaskiniach, których otwory połocone były w poblicu dna doliny lub gdzie istniał przed
nimi obszerniejszy taras, przed jaskiniami mogły znajdować siC drewniane budynki, a same
jaskinie mogły słucyć celom gospodarczym - dla przechowywania zapasów, zwierz>t
domowych itd. Takie rozwi>zania stosowane były na naszym terenie do czasów całkiem
niedawnych. jako miejsce stałego zamieszkiwania mógł być wykorzystywany taras przedjas-
kiniowy i tzw. Ogrojec przed Jaskini> Ciemn>, ale wydaje siC, ce przy wyborze tego miejsca,
połoconego na stromym stoku, około 85 m nad obecnym poziomem doliny i bez stałego
aródła wody, decydowały raczej wzglCdy obronne. Zabytki z okresu rzymskiego znaj-
dowano jednak tec w jaskiniach i schroniskach połoconych na trudno dostCpnych, wysokich
stokach, gdzie brak było mocliwoWci szerszego wykorzystywania terenu przed jaskini>.
W takich wypadkach groty mogły słucyć jako miejsca przejWciowego pobytu, zwi>zanego
np. z wypasem lub łowiectwem czy wreszcie jako schronienie W sytuacji zagrocenia.
Nasuwa siC pytanie, czy wyraana intensyfikacja Wladów pobytu ludzkiego w jaskiniach
w póanym okresie rzymskim nie wi>ce siC z nasileniem niepokojów zmuszaj>cych ludnoWć
do chronienia siC w grotach, co było praktykowane takce w czasach póaniejszych, ac do II
wojny Wwiatowej.

Przypuszczenie takie moce popierać odkrycie w północnej czCWci jury Krakowsko-
-CzCstochowskiej, w Kroczycach, jaskini, w której natrafiono na Wlady trzech palenisk,
a obok nich na liczne koWci ludzkie pochodz>ce z około 4-O szkieletów, fragmenty naczyM
z okresu póanorzymskiego oraz kamieM aarnowy. Być moce jest to Wlad po zagładzie jakiejW
grupy ludzkiej, która szukała schronienia w tej jaskini. Niestety przypadkowy charakter
odkrycia uniemocliwia pełn> weryfikacjC tego prawdopodobnego przypuszczenia. Równiec
w jaskini Zbójeckiej, gdzie znaleziono zapinkC i paciorki bursztynowe, napotkano szkielet
ludzki, a w Mnikowie wjaskini Na Łopiankach I w tej samej warstwie, co zabytki z okresu
póanorzymskiego, znaleziono kilka szkieletów. W obu tych wypadkach brak jednak danych
wskazuj>cych na współczesnoWć i zwi>zek szcz>tków ludzkich z zabytkami z okresu
rzymskiego, choć nie mocna ich tec wykluczyć. Nie mocna wreszcie wył>czać ewentualno-
Wci, ic jaskinie słucyły jako miejsce pochówków, choć wydaje siC to mało prawdopodobne.
Mocliwe jest jednak równiec, ce wyraane nasilenie siC Wladów pobytu ludzi w jaskiniach
w III-IV wieku wi>ce siC ze wzrostem w tym czasie gCstoWci zaludnienia i wzmocon>
aktywnoWci> gospodarcz> na terenie jury Krakowskiej, co znajduje tec odbicie w znacznym
zwiCkszeniu siC na tym terenie liczby innych stanowisk póanorzymskich w porównaniu
z okresem lateMskim i wczesnorzymskim. Tego rodzaju interpretacjC popiera fakt, ce w tym
czasie nastCpuje wyraana intensyfikacja osadnictwa w _]urze CzCstochowskiej, która
W okresie lateMskim i wczesnorzymskim była prawie niezaludniona.

Na terenie jury Krakowskiej wystCpuj> doWć liczne znaleziska monet rzymskich.
O niektórych z nich wspominaliWmy juc omawiaj>c jaskinie. Pozostałe, z wyj>tkiem monety
Antonina Piusa z osady w Pychowicach, to znaleziska luane, bez cadnego kontekstu
archeologicznego, oraz piCć skarbów monet srebrnych - denarów. Na szczególn> uwagC
zasługuje skarb odkryty jeszcze w pierwszej połowie XVIII wieku w Korzkwi. WiCkszoWć
monet została przetopiona i wykonano z nich kufel znajduj>cy siC obecnie w Muzeum
Narodowym w Poznaniu. O jego pochodzeniu informuje napis - dystych łaciMski
umieszczony na pokrywie kufia, który w przekładzie polskim brzmiŚ ,,silny oracz, orz>c pole
w Korzkwi, wyorał pługiem to bogactwo, z którego jest dzban. Źawna Żortuno, bCdC ciC
juc pił z pełnego dzbana, nie szukana długo, chociac mi jako dawna wpływasz”. W kufel
wtopionych jest ń88 denarów, zapewne najlepiej zachowanych, natomiast całoWć skrabu,
s>dz>c po wadze kufla (2783 g), musiała liczyć ponad 8ŃŃ monet. Zachowane denary



pochodz> z emisji z okresu od Nerona (54-68) do Kommodusa (ń8Ń-ńř2), przy czym
najmłodszy bity był w r. ń88.

Inny skarb, przypuszczalnie pierwotnie równiec kilkaset denarów, został odkryty
w r. ń828 w Paczółtowicach, podobno w skórzanym woreczku, w s>siedztwie koWci ludzkich.
Oznaczono z niego zaledwie 8 monet - od Trajana (ř8-ńń7) do Marka Aureliusza
(ń6ń-ń8Ń). Trzeci skarb - około l/2 litra denarów - odkryto w r. ń884- przy murze
klasztoru w Alwerni. Oznaczono z niego zaledwie kilkanaWcie monet, wWród których
znajdowały siC emisje cesarzy z II wieku, ale takce Aleksandra Sewera (222-235) i członków
jego rodziny. jest to o tyle interesuj>ce, ce denary bite po roku ńř2, o znacznie obniconej
zawartoWci srebra, s> rzadko spotykane na północ od granic Cesarstwa Rzymskiego, a juc
zupełnie wyj>tkowo wchodz> tam w skład skarbów. Źwa dalsze skarby denarów
znaleziono, równiec w XIX wieku, w Chełmie i Woli _]ustowskiej, w okolicach kopca
KoWciuszki. Wiemy o nich tylko tyle, ce w skarbie z Chełmu znajdowały siC monety
Wespazjana, Trajana i Antonina Piusa, ale mocna przypuszczać, ce charakter ich nie rócnił
siC od skarbów wycej omówionych.

Prawie wszystkie znaleziska monet rzymskich na naszym terenie, ązarówno luane, jak ze
skarbów i z jaskiM, stanowi> denary i wyj>tkowo monety br>zowe z drugiej połowy I wieku,
a zwłaszcza z wieku II. Wyj>tkiem s> tylko póaniejsze denary ze skarbu w Alwerni.
Równiec na innych terenach „barbarzyMskich” emisje z tego okresu, a w szczególnoWci
denary bite od czasów Wespazjana (68-7ř) do r. ńř2, stanowi> absolutn> wiCkszoWć wWród
znalezisk monet. Ich masowy napływ rozpocz>ł siC jednak najwczeWniej w poaniejszych
dziesiCcioleciach II wieku, natomiast _ jak wskazuje archeologiczny kontekst licznych
znalezisk -- pozostawały one w obiegu wWród miejscowej ludnoWci przez bardzo długi czas
- do IV, a nawet V wieku. WiCkszoWć znalezisk monet emitowanych w II wieku wi>ce siC
wiCc raczej z osadnictwem z póanego, nie zaW z wczesnego okresu rzymskiego. Tak
nalecałoby m. in. datować „zguby” monet z II wieku, znalezionych w jaskiniach obok
zabytków z okresu póanorzymskiego. Zasługuje na uwagC, ce na terenie osad z okresu
wczesnorzymskiego, jak Witkowice i Kryspinów, gdzie tak licznie reprezentowane s>
zapinki, nie znaleziono ani jednej monety, w Pychowicach zaW wyst>piła tylko jedna moneta
br>zowa z II wieku. Monety rzymskie znajdowane s> natomiast czCsto w osadach z póanego
okresu rzymskiego na terenach przyległych - np. w dorzeczu Szreniawy i Nidzicy. Na III
lub nawet IV wiek przypada tec zapewne data ukrycia wiCkszoWci znalezionych na
omawianym przez nas obszarze skarbów denarów. Nalecy jednak zauwacyć, ce na
bezpoWrednio przytykaj>cym do niego terenie miejskim Krakowa wyst>piły takce nieliczne
znaleziska monet wczeWniejszych - rzymskich denarów republikaMskich oraz cesarskich
monet z III i IV wieku. Zupełny ich brak na terenie jury Krakowskiej moce być dziełem
przypadku i stanu badaM. ř

Podsumowuj>c nasze dotychczasowe rozwacania na temat okresu rzymskiego na Jurze
Krakowskiej, mocna stwierdzić, ce w okresie wczesnorzymskim intensywne i odgrywaj>ce
duc> rolC skupienie osadnictwa istniało nad dolnym biegiem Pr>dnika i jego dopływami,
przy czym czCWciowo kontynuowało ono tradycje okresu póanolateMskiego (BoleM, Wit-
kowice). Źrugie silne skupienie osadnicze rozwijało siC nad Wisł> - na lewym brzegu,
w poblicu ujWcia Sanki, oraz bardziej jeszcze intensywne na prawym brzegu tej rzeki,
pocz>wszy od TyMca na zachodzie. Wydaje siC, ce pomiCdzy obszarami na lewym i prawym
brzegu Wisły istniały pewne rócnice kulturowe i być moce etniczne, ale ludnoWć ich
utrzymywała miCdzy sob> intensywne kontakty. Pozostałe tereny jury Krakowskiej były
w okresie wczesnorzymskim prawdopodobnie słabo zaludnione. Sytuacja ta ulega zmianie
W młodszym okresie rzymskim pocz>wszy od III wieku. Liczba punktów osadniczych na
wiCkszoWci naszego obszaru wzrasta i pojawiaj> siC one na terenach dot>d słabo albo wcale
nie zasiedlonych. Tego rodzaju sytuacjC obserwujemy zwłaszcza w górnym dorzeczu
Pr>dnika oraz nad Rudaw> i jej dopływami. Wyraanie zwiCksza siC intensywnoWć
ucytkowania jaskiM. Najwidoczniej zasiCg osadnictwa uległ rozszerzeniu na tych terenach



i były one bardziej intensywnie eksploatowane. Natomiast porzucone zostaj> niektóre osady
w dawnych centrach, jak np. w Witkowicach i Kryspinowie, a zwłaszcza na prawym
brzegu Wisły, gdzie z wczesnorzymskich osad kontynuuje swoje istnienie tylko Tyniec,
a liczba stanowisk na tym obszarze ulega w okresie póanorzymskim jakby zmniejszeniu.
Niewykluczone, ce mogło to być spowodowane przez jakieW zmiany w sytuacji etnicznej
i politycznej na tym obszarze, jak np. opanowanie go przez ludnoWć kultury przeworskiej
z lewego brzegu Wisły. ř

Załamanie siC kultury przeworskiej na terenie _jury Krakowskiej nast>piło, podobnie jak
na pozostałych zajmowanych przez ni> obszarach, w koMcu IV lub na pocz>tkach V wieku.
Prawdopodobnie było to spowodowane przez wstrz>sy okresu wCdrówek ludów, w których
wyniku wiCkszoWć mieszkaMców tych ziem porzuciła swoje dotychczasowe siedziby lub
uległa eksterminacji. Ziemie południowej Polski znalazły siC zapewne w zasiCgu budz>cych
grozC najazdów Hunów, które spowodowały paniczn> ucieczkC całych ludów zamiesz-
kuj>cych tereny wschodniej i Wrodkowej źuropy (żoci, Wandalowie, Swebowie i inni) na
tereny Cesarstwa Rzymskiego, co stało siC jedn> z przyczyn jego upadku. Prawdopodobnie
rezultatem tych wydarzeM jest bardzo silne wyludnienie ziem dzisiejszej Polski i zanik
układu stosunków kulturowych istniej>cego tu w okresie wpływów rzymskich. Nie
wykluczone, ce z tym okresem niepokojów moce wi>zać siC wzrost liczby Wladów obecnoWci
ludzkiej w jaskiniach _jury Krakowskiej. Z tego okresu moce pochodzić zwłaszcza czCWć
znalezisk z jaskiMŚ Ciemnej i Na Łopiankach I. Interpretacja tego rodzaju nie jest jednak
bynajmniej jedyn> mocliw>.

O ile z połoconych dalej na wschód obszarów wycyn lessowych, a takce z dorzeczy
Źunajca, Wisłoki i Wisłoka, znamy, nieliczne co prawda, znaleziska pochodz>ce z cał>
pewnoWci> z pierwszej połowy V wieku, to na terenie _Iury Krakowskiej brak ich jak dot>d
zupełnie. Być moce jest to jednak wynik przypadku, a nie mocna tec wykluczyć, ce niektóre
stanowiska, na których znaleziono charakterystyczn> dla okresu póanorzymskiego cerami-
kC, pochodz> w rzeczywistoWci juc z V wieku. Od połowy tego stulecia na terenie całej
Małopolski brak jest jakichkolwiek znalezisk ł>cz>cych siC z kontynuacj> tradycji kulturo-
wych okresu rzymskiego. Od tego momentu trzeba siC tec liczyć z napływem tutaj Słowian,
o których aródła pisane z pierwszej połowy VI wieku mówi>, ce zajmowali obszary wzdłuc
łuku Karpat (,,Alp Bastarnijskich”), pocz>wszy od aródeł Wisły.
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w żiebułtowie w pow. krakowskim, ,,Wiado-
moWci Archeologiczne”, t. ń6 (reedycja
ńř48), s. ń78-2ŃŃ.

Woaniak Z.
ńř7Ń

ńř74

Osadnictwo celtyckie w Polsce, Wrocław-War-
szawa-Kraków.
Kształtowanie siC stref zasiedlenia w Małopols-
ce ZachodniCj w fazach C/Ź okresu lateMskiego,
,,Slavia Antiqua”, t. 2ń, s. 47-6Ń.



Kazimierz żodłowski

THź LA TÊNńŚ ANŹ ROMAN PźRńoŹs
Summary

In the IIIrd century B.C. Celts, arriving from the south, appeared in the Kraków
jurassic Plateau. Their relics are two cremation graves at Iwanowice. The graves are richly
furnished, equipped with weapons. In the IInd century B.C. the so-called Tyniec group
emerged on the Upper Vistula. This group combined elements of the Celtic La Tene
culture and the Przeworsk culture whose population was at least partly of żermanic origin.
Traces of the occupation of the Tyniec group concentrate on both banks of the Vistula
river. Źeeper into the _jurassic Plateau they occur also in caves - although less frequently.
At the beginning of the ń st century A.Ź. the Tyniec group disappears. The territories on
the left bank of the Vistula become dominated entirely by the Przeworsk culture. The
densely settled left bank of the Vistula (settlements at Tyniec, Pychowice, Kurdwanów,
Kraków-Wola Źuchacka), on the other hand retained a certain separate character up to
the second half of the IInd century, maintaining close links with the Puchov culture in
northern Slovakia. The best explored settlement complex from the Roman period (I-IV
cent.) consisting of a large cemetery and a settlement is situated at the confluence of the
Sanka and the Vistula rivers, in the locality of Kryspinów. Another densely populated
region in the Ist up to the IInd century is the area on the Lower Pr>dnik river. Here
a luxuriously furnished cremation grave was discovered at żiebułtów. Among other goods
the grave contained numerous Roman imports. Most of the Kraków _jurassic Plateau
continued to be rather sparsely populated in the źarly Roman Period (I-II century).
Traces of occupation increase conspicuously in the Late Roman period (III-IV century)
and the range of settlement increases. Numerous traces like this were found, among other,
in the caves of limestone valleys and on the uplands separating them. This phenomenon was
probably caused by the growth in population and the expanding of economically exploited
territory. It is also possible, on the other hand, that caves were sought as refuge in turbulent
times, notably during the źarly Migrations period. Numerous finds of Roman coins were
discovered in the Kraków jura including five hoards of silver denars from the I-IInd
century which, however, must have been hidden as late as the IIIrd or IVth cent. The
decline of the Przeworsk culture took place at the beginning of the Migrations Period - at
the end of the IVth or beginning of the Vth century. There are no finds in the Kraków jura
dated with certainty to the Vth-VIth century. Starting from the middle of Vth century
Slavs may have migrated to the region.
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Pierwsze zabytki wczesnoWredniowieczne na terenie krakowskiej czCWci _jury odkrył
w ń878 roku ż. Ossowski. Było to kilka fragmentów naczyM glinianych, wydoby-
tych w trakcie prac wykopaliskowych w jaskini Na Łopiankach w Mnikowie. Na zabyt-
ki wczesnoWredniowieczne natrafił takce w jednej z jurajskich jaskiM Czarnowski
w ń8ř7 roku, podczas niewielkich prac wykopaliskowych prowadzonych w jaskini Oko-
py Wielka w Ojcowie. Znaleziono tam niewielkie naczynie gliniane, w którym ukryte
zostały monety srebrne pochodz>ce z interesuj>cego nas okresu. W kilka lat póaniej,
w ńřŃ5 roku, na terenie Bolechowic (przysiółek Zielona) dokonano przypadkowego
odkrycia skarbu kilkunastu wczesnoWredniowiecznych ozdób srebrnych i kilkudziesiCciu
srebrnych monet. Pierwsze systematyczne prace poszukiwawcze na terenie jury, które
doprowadziły do odkrycia dwóch grodzisk wczesnoWredniowiecznych (w Źamicach i Zagó-
rowej), przeprowadził przed ńřńń rokiem L. Kozłowski. W ńřń2 roku M. Wawrzeniecki
i W. Źemetrykiewicz podczas badaM cmentarzyska kultury łucyckiej w Mydlnikach
natrafili na pozostałoWci osady z XI-XII wieku. W okresie miCdzywojennym na terenie
krakowskiej czCWci jury nie prowadzono wiCkszych prac na stanowiskach wczesnoWred-
niowiecznych. Odnotować jednak nalecy, ic w ńř22 roku w trakcie badaM powierzch-
niowych Zurowski odkrył grodzisko w Mnikowie, natomiast w ńř26 roku prowa-
dził ratownicze badania na odkrytym przypadkowo szkieletowym cmentarzysku z XI-XII
wieku w żiebułtowie. W latach ńř47-ńř48 ż. LeMczyk przeprowadził niewielkie pra-
ce sondacowe na grodziskach w Źamicach, Mnikowie i Zagórowej, w ńř7Ń roku na
grodzisku w Źamicach prowadziła niewielkie badania wykopaliskowe T. RadwaMska,
w ńř7ń roku zaW prace archeologiczne o podobnym charakterze przeprowadził na gro-
dzisku w Mnikowie A. Zaki. Wielosezonowymi, systematycznymi badaniami archeolo-
gicznymi objCto jak dotychczas na interesuj>cym nas obszarze jedynie dwa stano-
wiska. Pierwsze z nich to benedyktyMski klasztor w TyMcu, badany przez ż. LeM-
czyka, a nastCpnie przez zespół pod kierunkiem L. Kalinowskiego (H. Zoll-Adamikowa,
K. burowska, Z. Woaniak). Źrugi obiekt to koWciół romaMski pod wezwaniem NajWw.
Salwatora na wzgórzu bł. Bronisławy w Krakowie, badany pocz>tkowo przez W. Zi-
na, W. żrabskiego i K. RadwaMskiego, potem zaW przez T. RadwaMska. Po r. ńř8Ń ob-
szar _jury został objCty systematycznymi poszukiwaniami, które doprowadziły do u aw-
nienia niezbyt ducej liczby stanowisk wczesnoWredniowiecznych. Podsumowu-
j>c dotychczasowy stan badaM musimy stwierdzić, ic nasza wiedza nie jest zadowa-
laj>ca (zob. ryc. 46). Badania stanowisk wczesnoWredniowiecznych podejmowano na
tym terenie rzadko i na niewielk> skalC. Bior>c to pod uwagC musimy uprzedzić Czy-
telnika, ce przedstawione ponicej podsumowanie naszej wiedzy na temat osadnictwa
we wczesnym Wredniowieczu (VI _ poł. XIII wieku) na obszarze jury Krakowskiej
jest jedynie wstCpnym przybliceniem, hipotez> raczej, nic w pełni udokumentowan>
syntez>.
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Ryc. 46. Osadnictwo wczesnoWredniowieczne na terenie krakowskiej czCWci jury. ń -- grodziska (ń - Źamice,
2 - Mników, 3 - Zagórowa)ś 2 _ osadyś 3 -- zabytki wczesnoWredniowieczne odkryte w jaskiniachś
4 - pojedyncze zabytki wczesnoWredniowieczne (głównie fragmenty naczyM)ś 5 -- cmentarzysko szkieletoweś

6 _ koWciół romaMskiś 7 -- skarb srebrnych monet lub ozdób.

Pierwsze pewne informacje o pobycie Słowian nad górn> Wisł> pochodz> z pocz>tków
VI wieku po Chr. Zanotował je w swym dziele o historii żotów łaciMski historyk jordanes.
Prowadzone przez historyków, jCzykoznawców i archeologów studia nad zagadnieniem
pierwotnych siedzib Słowian doprowadziły w ci>gu ostatnich dwudziestu lat do zasadniczej
zmiany pogl>dów na ten temat. Przyjmowana dawniej prawie powszechnie teza, ic
Słowianie zamieszkiwali tereny dorzeczy Wisły i Odry przed tzw. okresem wCdrówek
ludów, jest obecnie uwacana przez znaczn> czCWć zajmuj>cych siC t> problematyk>
naukowców za błCdn>. Aktualnie coraz szersze uznanie zyskuje hipoteza, wedle której
Słowianie na terenie ziem polskich pojawili siC dopiero po zaniku na tym obszarze kultur
zwi>zanych z okresem wpływów rzymskich. Wydaje siC, ic proces ten mógł rozpocz>ć siC
około połowy V wieku po Chr. W tym czasie na teren Małopolski wkroczyli ze wschodu
pierwsi osadnicy słowiaMscy, zajmuj>c ziemie zasiedlone uprzednio przez ludnoWć tzw.
kultury przeworskiej. Na marginesie naszych rozwacaM mocna jedynie dodać, ic obecnie
coraz wiCcej zwolenników zyskuje teza o połoceniu pierwotnej siedziby Słowian (sprzed
okresu ich wCdrówki i rozprzestrzenienia siC w V-VII wieku na terenie źuropy Wrodkowej



i południowej) w rejonie południowej partii wschodnioeuropejskiej strefy leWnej i strefy
leWno-stepowej.

Uchwytne metodami archeologicznymi pozostałoWci osadnictwa zwi>zanego z wczesn>
faz> rozwoju kultury słowiaMskiej na naszych ziemiach przedstawiaj> siC niezbyt efektownie.
Z tego okresu (VI _ poł. VII wieku) pochodz> Wlady niewielkich osiedli wiejskich, które
z reguły zakładane były na skraju terasy nadzalewowej w dolinach rzek, a dominuj>cym
typem budowli mieszkalnej była czworok>tna ziemianka lub półziemianka, której powierz-
chnia z reguły nie przekraczała 2Ń-25 m2. W jednym z narocników umieszczano zazwyczaj
palenisko lub tzw. piec kopułkowy, wykonany z gliny i kamieni. Badania szcz>tków
organicznych, jak i analiza aródeł pisanych z tego okresu dowodz>, ic podstawC gospodarki
Słowian stanowiło rolnictwo i hodowla. Zbiór zabytków ruchomych, odkrywanych na
osadach z tego czasu, przedstawia siC niezwykle skromnie. Zdecydowanie dominuj>
fragmenty naczyM glinianych, wykonanych bez ucycia koła garncarskiego, bez Wladów
zdobienia. Oprócz nich odkrywane s> tec pojedyncze zabytki celazne (najczCWciej noce),
tzw. przCWliki gliniane, szydła wykonane z koWci. WWród Słowian tego okresu panował
ciałopalny obrz>dek pogrzebowy, którego pozostałoWciami s> niezbyt liczne płaskie groby
popielnicowe.

W Wwietle zgromadzonych dotychczas danych mocemy stwierdzić, ic na obszarze jury
nie odkryto do tej pory Wladów osadnictwa wczesnosłowiaMskiego. Nie jest to oczywiWcie
wniosek ostateczny, być moce przyszłe badania wykopaliskowe odsłoni> pozostałoWci osad
z tego okresu. Nalecy w tym miejscu dodać, ic stosunkowo liczne relikty osadnictwa
wczesnosłowiaMskiego odnaleziono na południowo-wschodnim przedpolu jury, w rejonie
Krakowa-Nowej Huty i Igołomi. Warto tec dodać, ic z tym okresem wi>zać nalecy kilka
znalezionych na tych osadach zabytków awarskich. Wskazuj> one wyraanie na istnienie
jakichW kontaktów ludnoWci zamieszkuj>cej tC czCWć Małopolski z obszarem dzisiejszych
WCgier, zajmowanym wówczas przez Awarów, wojowniczy lud pasterski, wywodz>cy siC ze
Wrodkowej Azji.

Slady osadnictwa z okresu plemiennego (poł. VII _ koniec X wieku) na terenie jury
prezentuj> siC skromnie. Źotychczas odkryto w rejonie TyMca Wlady dwóch niewielkich
osiedli o charakterze wiejskim, jak i trzy grodziska (w Źamicach, Mnikowie i Zagórowej),
które mocna wi>zać z tym okresem. Te właWnie grodziska s> - poza moce reliktami
romaMskich budowli koWcielnych - najbardziej widocznym Wwiadectwem obecnoWci
osadnictwa wczesnoWredniowiecznego na jurze. Na wstCpie musimy jednak uprzedzić
Czytelnika, ic stopieM archeologicznego rozpoznania tych trzech grodzisk trudno nazwać
wystarczaj>cym. Ich chronologia, okreWlona ramowo na IX-X wiek, oparta została na
analizie porównawczej odkrytych tam w trakcie niewielkich prac wykopaliskowych niezbyt
licznych fragmentów naczyM glinianych (zdobionych, wykonanych przy ucyciu koła
garncarskiego technik> obtaczania). W trakcie badaM owych grodzisk nie udało siC
w sposób przekonuj>cy wyjaWnić ich funkcji. Pewne przesłanki zdaj> siC wskazywać, ic
w przypadku obiektu w Źamicach mamy do czynienia z grodem zamieszkiwanym przez
dłucszy czas, natomiast gród w Zagórowej mógł pełnić rolC refugium (grodu, w którym
chroniła siC okoliczna ludnoWć w okresie najazdu obcych wojsk). Żunkcja grodu w Mniko-
wie w Wwietle posiadanych danych nie jest obecnie mocliwa do wyjaWnienia. W przypadku
grodu w Źamicach nalecy liczyć siC z obecnoWci> nikłych Wladów budynków mieszkalnych
stawianych na powierzchni gruntu (bez zagłCbiania w ziemiC). Liczne analogie z tego
okresu pozwalaj> wysun>ć tezC, ic były to chaty budowane technik> na zr>b, parterowe,
jednoizbowe. Warto tec dodać, ic w trakcie prac wykopaliskowych odkryto na tym
grodzisku kamienn> formC do odlewania półksiCcycowatych ozdób, tzw. lunul.

Nieco wiCcej mocemy powiedzieć o wygl>dzie tych grodzisk i ich umocnieniach.
Niew>tpliwie najwiCkszy, bo licz>cy w obrCbie wałów około 7 ha powierzchni, jest obiekt
w Źamicach. jest on połocony na prawym brzegu Źłubni, w Wrodkowym odcinku jej biegu.
żrodzisko jest jednoczłonowe, podwójna linia wałów tworzy kształt podkowy (zob. ryc. 47).
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Ryc. 47. Plan grodziska w Źamicach, gm. Iwanowice (wg ż. LeMczyka).
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Od strony północno-wschodniej brak jest widocznych w terenie Wladów umocnieM, granicC
grodziska tworzy tu stromy brzeg doliny Źłubni, opadaj>cy w tym miejscu prawie pionowo,
kilkanaWcie metrów w dół. Wały w niektórych miejscach osi>gaj> obecnie wysokoWć 2 - 2,5 m,
ich szerokoWć u podstawy dochodzi na pewnych odcinkach do ń5 m. Zasadnicza czCWć
grodziska (majdan) liczy prawie 4 ha powierzchni. Podwójn> liniC wałów rozdziela tzw.
sucha fosa, o szerokoWci dochodz>cej miejscami do 25 m. Wał wewnCtrzny grodu został
przebadany tylko czCWciowo, jednak uzyskane informacje pozwalaj> stwierdzić, ic jego
zewnCtrzn> WcianC tworzyła palisada z wkopanych pionowo, jeden obok drugiego,
drewnianych słupów. Uchwycona w trakcie wykopalisk szerokoWć wału wynosiła co
najmniej 8 m, a jego wypełnisko (j>dro) tworzyła glina. Na podstawie dokumentacji
rysunkowej badaM mocna wnosić, ic w Źamicach mamy do czynienia tylko z jedn> faz>
budowy wałów.

żrodzisko w Zagórowej połocone jest na lewym brzegu Źłubni, w jej górnym odcinku
(fot. ll). Obiekt ten swym kształtem i sposobem usytuowania w terenie przypomina
w znacznym stopniu opisane powycej grodzisko w Źamicach. Stanowisko w Zagórowej jest
jednak znacznie mniejsze, jego powierzchnia nie przekracza ń,3 ha. żrodzisko otoczone jest
od strony północnej i północno-wschodniej potrójn> lini> obwałowaM, natomiast od strony
południowej i zachodniej, przylegaj>cej do górnej krawCdzi doliny Źłubni, której północny
stok opada w tym miejscu prawie pionowo w dół - pojedynczym wałem (zob. ryc. 48).
Plateau grodziska wznosi siC około 35 m ponad dno doliny. Wały s> słabo widoczne
w terenie, ich wysokoWć nie przekracza obecnie ń,5 m, szerokoWć u podstawy wynosi ńŃ-ń5
m. Najgorzej zachowany jest wał zewnCtrzny, gdyc uległ on prawie całkowitej niwelacji
w trakcie uprawy pól. Niewielkie badania sondacowe, przeprowadzone w r. ńř48 przez ż.
LeMczyka, dostarczyły jedynie ułamkowych danych o tym obiekcie. W trakcie wykopalisk
nie natrafiono na Wlady budowli mieszkalnych, w pewnym stopniu udało siC natomiast
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Ryc. 48. Plan grodziska w Zagórowej, gm. Trzyci>c. ń - wały wyraanie widoczne w terenieś 2 - wały słabo
czytelne w terenie (przebieg czCWciowo rekonstruowany).

rozpoznać konstrukcjC wału wewnCtrznego. Analiza dokumentacji badaM pozwala wnioskować,
ic został on zbudowany z drewna, gliny i kamieni (drobne okruchy łamanego wapienia),
najprawdopodobniej w technice zrCbowej. W jednym z wykopów natrafiono na czytelne Wlady
jego wewnCtrznej, pionowej Wciany. WysokoWć wału musiała pierwotnie przekraczać 3 m,
szerokoWć wynosiła zapewne 6-8 m. W trakcie badaM ż. LeMczyk natrafił na bardzo wyraane
Wlady pocaru wałów, nie udało siC jednak ustalić, czy był on dziełem przypadku, czy tec
spowodowały go wydarzenia o charakterze militamo-politycznym. Odkrycie w trakcie prac
wykopaliskowych zaledwie paru fragmentów naczyM glinianych zdaje siC wskazywać, ic gród
w Zagórowej nie był stale zamieszkiwany przez wiCksz> liczbC ludnoWci, mógł natomiast pełnić
dla okolicznych mieszkaMców rolC miejsca słuc>cego za schronienie w razie niebezpieczeMstwa.

Najmniej poznanym grodziskiem w krakowskiej czCWci jury jest niew>tpliwie obiekt
w Mnikowie, połocony na lewym brzegu Sanki, w jej zakolu na północ od Źoliny
Mnikowskiej. Na wstCpie nalecy stwierdzić, ic prowadzone na tym stanowisku sondacowe
badania wykopaliskowe w niewielkim tylko stopniu wyjaWniły kwestie jego chronologii
i funkcji. W trakcie badaM odkryto kilkadziesi>t fragmentów naczyM, z których zaledwie
kilka mocna wi>zać z wczesnym Wredniowieczem. Zdecydowana wiCkszoWć znalezionych tu
zabytków to fragmenty naczyM kultury łucyckiej, które mocna datować na okres halsztacki.
Żakt ten stał siC podstaw> wi>zania przez wiCkszoWć archeologów z tym właWnie okresem
widocznych w terenie obwałowaM. Z drugiej jednak strony odkrycie na tym stanowisku
nielicznych co prawda zabytków wczesnoWredniowiecznych, jak i znakomity stan za-
chowania niektórych odcinków umocnieM - pozwala wysun>ć hipotezC, ic grodzisko to
nalecy raczej ł>czyć z interesuj>cym nas okresem. Tak wiCc na podstawie istniej>cych
przesłanek obiekt w Mnikowie mocna traktować jako domniemane grodzisko wczesnoWred-
niowieczne.



żrodzisko w Mnikowie połocone jest na szczytowym wypłaszczeniu wydłuconego
wzniesienia, wcinaj>cego siC od północy w dolinC Sanki. Plateau stanowiska wyniesione jest
6Ń-7Ń m ponad dno doliny. Silne nachylenie stoków wzgórza czyni to miejsce naturalnie
obronnym (zob. ryc. 4-ř). Samo grodzisko równiec posiada wybitnie wydłucony kształt (na
linii północ-południe) i dzieli siC wyraanie na trzy czCWci, przy czym czCWć północna
pozbawiona jest widocznych w terenie obwałowaM. Pozostałe partie stanowiska (Wrodkowa
i południowa) otoczone s> pojedynczymi liniami umocnieM, zabezpieczonymi od strony
zachodniej dodatkowymi odcinkami wału zewnCtrznego. CzCWć południow> od Wrodkowej
oddziela tzw. sucha fosa, szerokoWci około 2Ń m. Wały na wiCkszej długoWci obwodu
zachowane s> ale (do wysokoWci zaledwie l-ń,2 m), jedynie ich odcinki od strony północnej
(zarówno w południowej, jak i Wrodkowej czCWci grodziska) zachowały siC znakomicie.
WysokoWć umocnieM dochodzi tam do 7 m, przy szerokoWci siCgaj>cej ńŃ m. Południowy
człon grodziska posiada kształt nieregularnego wieloboku o powierzchni około 2/3 ha,
niewiele wiCkszy obszar zajmuje wydłucona czCWć Wrodkowa grodu. Wyniki dotychczas
prowadzonych badaM wykopaliskowych nie dały pełnego rozpoznania konstrukcji ob-
wałowaM, mocna jedynie stwierdzić, ce do ich budowy ucyto drewna, gliny i kamieni
(łamany wapieM). W trakcie prac archeologicznych w południowej partii grodziska
odsłoniCto pozostałoWci kilku palenisk, jednak stwierdzone w nich fragmenty naczyM
glinianych wi>zać nalecy z osadnictwem kultury łucyckiej.

ŹoWć zaskakuj>co przedstawia siC problem osad towarzysz>cych opisanym grodom.
W przypadku obiektów w Źamicach i Mnikowie badania poszukiwawcze doprowadziły do
odkrycia w odległoWci do 3 km od grodzisk niewielkiej liczby (po dwie przy kacdym z nich)
osad, natomiast w najblicszym s>siedztwie grodziska w Zagórowej takich Wladów nie
odnaleziono jak dot>d w ogóle. Źodatkowe problemy wynikaj> z braku dokładnie
okreWlonej chronologii osad przygrodowych. Odkryte bowiem na ich powierzchni fragmen-
ty naczyM glinianych pozwalaj> na bardzo ogólne datowanie. Tak wiCc nie jest całkowicie
pewne, czy osady te istniały w tym samym czasie, co opisane wycej grody.

Nasza wiedza o grodziskach w Źamicach, Mnikowie i Zagórowej jest na tyle niepełna,
ic jedynie wstCpnie pozwala wi>zać je z IX-X stuleciami. Nie mocna wiCc na tej podstawie
podj>ć siC próby ł>czenia dziejów tych obiektów z faktami historycznymi, o których
informuj> nas odnoWnie do terenów Małopolski aródła pisane. Mimo to nie ulega
w>tpliwoWci, ic w tym czasie w zachodniej czCWci Małopolski zamieszkiwało plemiC WiWlan,
które pod koniec IX wieku weszło w konfiikt z tzw. Wielkimi Morawami, czyli paMstwem
zajmuj>cym tereny dzisiejszych Czech, Moraw i Słowacji. Konflikt ten zakoMczył siC klCsk>
ksiCcia WiWlan i jego ochrzczeniem sił> ,,na cudzej ziemi” (jak podaje autor bywota Vw.
Metodego). Niektórzy historycy wysnuli w zwi>zku z tym wniosek, ic tereny Małopolski
zostały w tym czasie wł>czone czasowo w obrCb Wielkich Moraw, brak jednak jak dot>d
przekonuj>cych dowodów mog>cych potwierdzić tC hipotezC. Całkowicie zarzucone zostały
natomiast dawniejsze przypuszczenia, wedle których w owym czasie ludnoWć zamieszkuj>ca
tereny Małopolski została schrystianizowana przez misjonarzy wysłanych tu z Wielkich
Moraw przez Ww. Metodego. Niezbyt liczne wzmianki zawarte w aródłach pisanych z tego
okresu skłaniaj> właWciwie wszystkich historyków zajmuj>cych siC wczesnym Wrednio-
wieczem do uznania za fakt bezsporny, ic około połowy X wieku tereny Małopolski
wł>czone zostały w obrCb paMstwa czeskiego (pozostaj>cego pod rz>dami dynastii
PrzemyWlidów). Być moce właWnie z tym etapem dziejów Małopolski nalecałoby wi>zać
pierwsze próby chrystianizacji zamieszkuj>cej tu ludnoWci. W roku ř8ř/řřŃ region ten został
zbrojnie odebrany przez wojska Mieszka I i na trwałe wł>czony do paMstwa polaMskich
Piastów. Niestety, obecny stan badaM nie daje odpowiedzi na pytanie, czy Wlady pocaru
wałów grodu w Zagórowej to Wwiadectwo któregoW z tych dramatycznych wydarzeM.

W tym miejscu nalecy zaznaczyć, ce w starszej literaturze archeologicznej, oprócz trzech
wycej opisanych grodzisk, wymienia siC z terenu _jury Krakowskiej jeszcze kilka podobnych
obiektów odkrytych w dolinie Pr>dnika i Źolinie BCdkowskiej. Nowsze badania, prowadzo-
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Ryc. 4ř. Plan grodziska w Mnikowie, gm. Liszki. ń - wały wyraanie widoczne w terenieś 2 -- wały słabo czytelne
w terenie (przebieg czCWciowo rekonstruowany).



ne przez S. Kołodziejskiego, dowiodły, ce obiekty te nalecałoby datować na okres po
połowie XIII wieku. jedynie w odniesieniu do grodziska W Sułoszowej wysuwane jest
przypuszczenie, ic pocz>tki tego obiektu nalecałoby wi>zać jeszcze z pierwsz> połow> XIII
wieku.

Pomimo przeprowadzonych na obszarze jury systematycznych prac poszukiwawczych,
archeolodzy nie natrafili jak dot>d na Wlady cmentarzysk z okresu plemiennego (poł. VII
_ 2 poł. X wieku). Nie powinno to jednak budzić wiCkszego zdziwienia, w tym bowiem
czasie w południowej czCWci Polski panował specyficzny, trudno uchwytny metodami
archeologicznymi obrz>dek pogrzebowy. Zmarłych palono na stosie pogrzebowym, a na-
stCpnie ich szcz>tki zbierano do glinianego naczynia (popielnicy), które ustawiano na
szczycie niewielkiego kurhanu (o Wrednicy kilku metrów i wysokoWci 2-2,5 m). Vlady tego
rodzaju zwyczajów pogrzebowych zachowuj> siC do naszych czasów wyj>tkowo rzadko,
wiCkszoWć wczesnoWredniowiecznych cmentarzysk kurhanowych uległa juc prawdopodobnie
całkowitej niwelacji, najczCWciej na skutek rozorania.

Stan naszej wiedzy o osadnictwie na terenie Jury Krakowskiej w okresie od koMca X do
połowy XIII wieku trudno uznać za zadowalaj>cy, gdyc zdecydowan> wiCkszoWć stanowisk
archeologicznych rozpoznano wył>cznie w trakcie badaM powierzchniowych, co uniemoc-
liwia dokładne okreWlenie ich chronologii. Stanowiska te odkryto w około ńŃŃ punktach na
terenie krakowskiej czCWci Jury. Patrz>c na mapC osadnictwa wczesnoWredniowiecznego
prezentowan> na ryc. 46, widzimy przede wszystkim te właWnie stanowiska. Blisko 4Ń z nich
mocna identyfikować z osadami, pozostałe zaW 6Ń reprezentuje tzw. Wlady osadnictwa, czyli
miejsca, z których pochodz> zwykle pojedynczo odkrywane na powierzchni fragmenty
naczyM. Przytoczone dane wskazuj> jednoznacznie na silny wzrost liczby stanowisk
z omawianej fazy w porównaniu z okresem poprzednim. Mimo to jednak nie mocna mówić
o bogatym osadnictwie z okresu pomiCdzy schyłkiem X a połow> XIII wieku W porów-
naniu z innymi terenami jest ono bowiem wyraanie mniej intensywne i - co równie wacne
- doWć silnie rozproszone. jedyne wiCksze koncentracjC osad widoczne s> w rejonie TyMca,
Piekar i Kryspinowa. Zastanawiaj>cy jest równiec brak wyraaniejszych pozostałoWci
osadnictwa W dolinie Rudawy, na zachód od Mydlnik, i na północnym brzegu Wisły, na
zachód od Piekar. Żakt ten mocna jednak tłumaczyć tym, ce zaprezentowany obraz
osadnictwa moce być niepełny. Wskazówk> w tym wzglCdzie jest np. brak _ jak dot>d
- potwierdzenia, ic w s>siedztwie koWcioła parafialnego w Wysocicach, pochodz>cego
niew>tpliwie z pierwszej połowy XIII wieku, istniała odpowiadaj>ca mu chronologicznie
osada. Prawdopodobnie relikty jej tkwi> pod współczesn> zabudow> wsi, w owym bowiem
czasie (tak jak i dzisiaj) koWcioły parafialne fundowane były w obrCbie lub w najblicszym
s>siedztwie lokalnych centrów osadniczych. Żakt ten pozwala wysun>ć przypuszczenie, ce
takce pod istniej>c> obecnie zabudow> innych wsi mog> tkwić w ziemi pozostałoWci osad
wczesnoWredniowiecznych, co z kolei dowodziłoby stosunkowo ducej stabilizacji osadnictwa
na omawianym terenie. Podobne fakty zostały potwierdzone na drodze badaM archeologicz-
nych w odniesieniu do wczesnoWredniowiecznych osad wiejskich w niektórych rejonach
źuropy Zachodniej. Omawiaj>c osadnictwo z okresu miCdzy koMcem X a połow> XIII
wieku, warto równiec dodać, ce na interesuj>cym nas obszarze znajduj> siC trzy wsie,
których nazwy - Mydlniki, Owczary, Piekary - wskazuj> na ich pierwotnie słucebny
charakter. Oznacza to, ic w omawianym okresie mieszkaMcy tych miejscowoWci Wwiadczyli
okreWlony rodzaj powinnoWci na rzecz dworu ksi>cCcego lub grodu kasztelaMskiego. W tym
wypadku, jak same nazwy wskazuj>, w jednej wsi mieszkali mydlarze, w drugiej owczarze,
w trzeciej zaW piekarze.

Źotychczas na interesuj>cym nas obszarze Jury nie natrafiono na grodzisko, które
mocna by wi>zać z okresem miCdzy koMcem X a połow> XIII stulecia (poza ewntualnie
wczeWniej wspomnianym grodziskiem w Sułoszowej). Żakt ten mocna tłumaczyć istnieniem
w owym czasie tzw. regale ksi>cCcego, daj>cego wył>czne prawo budowy grodów
panuj>cemu władcy. W tym okresie organizacja terytorialna paMstwa oparta była na



systemie grodów kasztelaMskich, bCd>cych lokalnymi oWrodkami władzy administracyjnej,
wojskowej i s>downiczej. Omawiana czCWć jury wchodziła W skład kasztelanii krakowskiej.
Być moce nie widziano podówczas potrzeby budowy na tym obszarze dodatkowego
obiektu, który pełniłby funkcjC lokalnej stracnicy lub grodu schronieniowego.

Odkrycie na omawianym terenie tylko jednego (poza wzmiankowanymi ponicej
grobami w obrCbie koWcioła benedyktyMskiego w TyMcu) cmentarzyska szkieletowego
w żiebułtowie jest dowodem bardzo słabego zaawansowania badaM. UwzglCdniaj>c nawet
niewielk> w tym czasie gCstoWć zaludnienia obszaru jury, mocemy jednak przypuszczać, ce
cmentarzysk tego typu było tu pierwotnie co najmniej kilkanaWcie.

NekropolC w żiebułtowie charakteryzował szkieletowy obrz>dek pogrzebowy. Zmar-
łych układano w grobach na wznak, głowami w kierunku zachodnim. Wszystkie pochówki
orientowane były wzdłuc linii wschód-zachód. żroby rozlokowywano w jednym rzCdzie,
w odległoWci Ń,5 m jeden od drugiego. Ich wypasacenie było ubogie, jedynie w dwóch
odkryto po jednej monecie srebrnej z koMca XI wieku. W kilku grobach (kobiecych)
znaleziono skromne ozdoby głowy wykonane z br>zu, tzw. kabł>czki skroniowe, a w kilku
innych natrafiono na niewielkie noce celazne. Wymienione zabytki pozwalaj> datować
cmentarzysko na drug> połowC XI i pierwsz> połowC XII wieku. Obiekt ten mocna by
zaliczyć do kategorii tzw. cmentarzysk pozakoWcielnych, gdyby nie fakt utrzymywania siC
tradycji (przekazanej po raz pierwszy przez _Ian Źługosza), wskazuj>cej na istnienie
w rejonie odkrycia grobów koWcioła parafialnego pod wezwaniem NajWw. Marii Panny.
Vwi>tyniC wybudowano ponoć z drewna, jej fundatork> zaW miała być w roku ńŃ82 ksiCcna
Judyta, cona Władysława Hermana. Istnienie w tym miejscu reliktów koWcioła romaMskiego
musiałyby jednak potwierdzić badania archeologiczne.

Osobnego omówienia wymagaj> wyniki badaM przeprowadzonych na terenie opactwa
benedyktyMskiego w TyMcu, bCd>cego najprawdopodobniej fundacj> Bolesława Vmiałego.
OdsłoniCto tam, oprócz reliktów romaMskiej Wwi>tyni (trójnawowej bazyliki zakoMczonej
apsydami), kilka wczesnoWredniowiecznych grobów zakonników (w tym opatów), po-
chowanych wewn>trz koWcioła i przylegaj>cych do niego zabudowaM klasztornych (zob.
ryc. 5Ń). Szkielety wszystkich zmarłych ułocone były na wznak, z głowami zwróconymi
w kierunku zachodnim. W kilku grobach natrafiono na Wlady drewnianych trumien,
a w dwóch przypadkach szcz>tki zmarłego spoczywały w kamiennym sarkofagu. Niezwykle
ciekawie przedstawia siC wyposacenie pochówków. W grobie nr 8/6ń odkryto niewielki złoty
kielich mszalny (tzw. podrócny) oraz złot> patenC. Poza tym obok zmarłego spoczywały
fragmenty laski opackiej, zaopatrzonej w krzywaWM wykonan> z koWci słoniowej, oraz kilka
okuć trzonu (sporz>dzonych z br>zowego, pozłacanego drutu lub ze złotych drucików
i blaszek). Okucia te zdobione były przedstawieniami stylizowanych łodycek roWlinnych
i ptaków, a na jednym z nich znajdował siC łaciMski napis. W okolicy barków zmarłego
odnaleziono fragmenty tkaniny przetykanej złotymi nitkami _ najprawdopodobniej były
to resztki paramentów koWcielnych. W grobie nr ń4/6ń odkryto fragmenty stuły i manipula-
rza, wykonanych z jedwabiu przetykanego srebrn> nici>. W grobie ń5/6ń znajdowały siC
fragmenty krzycyka ołowianego oraz czCWci laski opackiejŚ krzywaWM i nodus, wykonane
z koWci słoniowej, a takce celazny stimulus, zdobiony srebrn> pozłacan> blaszk>.

Odkryte w TyMcu pochówki datowane s> na okres miCdzy drug> połow> XI a XIII
wiekiem. Analiza przedmiotów z grobu 8/6ń, dokonana przez L. Kalinowskiego, pozwala
datować go na drug> połowC XI wieku. jest to wiCc najprawdopodobniej grób jednego
z pierwszych opatów tynieckich.

Pozostaj>c jeszcze przy tematyce romaMskiej architektury sakralnej, nalecy w tym
miejscu zasygnalizować wyniki najnowszych badaM T. RadwaMskiej, prowadzonych
w koWciele pod wezwaniem NajWw. Salwatora na wzgórzu bł. Bronisławy w Krakowie.
Wyniki tych prac wskazuj>, ic trzy fazy romaMskie tej Wwi>tyni wi>zać nalecy z XII
wiekiem. Źokonana przez T. RadwaMsk> analiza aródeł pisanych pozwala równiec przyj>ć,
ic fundacja pierwszego koWcioła miała miejsce w ll48 roku. Bardzo istotne jest tec
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Ryc. 5Ń. Tyniec. Plan grobów wewn>trz romaMskiego koWcioła opackiego. a - grobyś b - relikty murów
romaMskichś c - obecnie istniej>ca zabudowaś d -- relikty posadzkiś e - siatka arowa (wg H. Zoll-Adamikowej).

wyjaWnienie kwestii planu pierwszej fazy Wwi>tyni. Była to niewielka trójnawowa bazylikaś
jej prostok>tne prezbiterium i boczne nawy zamkniCte były apsydami.

Interesuj>cych danych na temat osadnictwa wczesnoWredniowiecznego na obszarze _jury
Krakowskiej dostarczaj> odkrycia z 6 jaskiM połoconych w dolinie Pr>dnika koło Ojcowa
i jednej usytuowanej w dolinie Sanki. Przewacnie chodzi tu o niezbyt liczne zabytki,
głównie fragmenty naczyM glinianych. PoWwiadczaj> one jednak, ce jaskinie były trak-
towane jako miejsce czasowego schronienia, być moce w okresach niepokojów politycznych,
np. najazdów obcych wojsk. Argumentem przemawiaj>cym za tak> interpretacj> moce być
odkrycie w Jaskini Okopy Wielka koło Ojcowa niewielkiego skarbu, w którego skład
wchodziło ll6 srebrnych monet polskich i wCgierskich, ukrytych około roku ńŃř7. Skarb
srebrnych monet (68 sztuk) i fragmentów srebrnych ozdób (ń7 sztuk) odkryto tec
w Bolechowicach-Zielonej, gm. Zabierzów. WWród monet znajdowały siC egzemplarze
polskie, czeskie, niemieckie i angielskie, natomiast w skład ozdób wchodziły fragmenty
ducych paciorków, czCWć zawieszki półksiCcycowatej oraz fragmenty kolczyków (zob. ryc.
5ń). Przedmioty wykonano technik> filigranu i granulacji. Skarb ten został ukryty w ziemi
około r. ńŃ2Ń.

Podsumowuj>c nasze rozwacania o wczesnoWredniowiecznych dziejach krakowskiej
czCWci Jury, mocemy stwierdzić, ic pocz>tki zasiedlania tych terenów przypadaj> dopiero na
VIII _ IX stulecia (faza plemienna wczesnego Wredniowiecza). Z okresem tym ł>czyć
mocna 3 grody (datowane na IX - X wiek) oraz pojedyncze osiedla o charakterze
wiejskim. Po wieku X sieć osadnicza uległa wyraanej rozbudowie, choć nie na tak> skalC jak
na innych terenach. Porównuj>c np. interesuj>cy nas obszar do centrów wczesnoWred-
niowiecznego osadnictwa w rejonie Krakowa i Nowej Huty czy do obszarów lessowych nad



____ __ŚŚ__ , _ ____ _ _____ _I

ir _-___ą*` lmł|\_ „M .
ń z . __„. \\

`* Z \\\\\\\\\¬4ę-\ . .. .ę,-ę¦-ę¦i¦¦jI|l\ \
ą ` ` \\\\>\\\›\\\\\\\\\\\\\\\\.\ ,,//I///ę _ ę -3, - řbę ę ąę -ę ęę , ń/ń%/,u_ęojbęf//ååfßz//śągęf/ę/Ń ęo Ń O Ń ę~. *Ê ęl \.l Ílíl Š.

Q .ęg| ____ __ . _ ___~ __f_-~___
v .., ęŁę-3* I ę-ę- - - ęÍ a.`uę.ę- ` _u Í

- - ę¦f.ę_ ę ę --,Í ęÍ-, ę ===ę.ąŚąą ¦ę=Ś= _-_
ę ąęL.J-ą ę I. .ę ę.ę ę› mi -- -~-ę-*›‹=ę-ęV_ , . ę.. . - ęI *`¿`śŚ`-Ś¦.›ńńę\`śo°-_ ę = ę -2ę _ ._ - _./ Ś__ - - ę 37ń- ęQ...l..=.Ś,ś...Ś........o..JçQŃOOŃ 8 ooo

fmę \ę\\\\\\\\\\\ę«\ i._ __ _ \\ ~.ę_`\\\ \\ß\\ \\\\\\\ _
\ąąęJåę.ębo*_o*øęf‹`a‹ię_í`Ŝ¬ŸŠ`?*_åi`.ęøę.‹› ~‹ ._ _ . _. .- - . . .ŸIŸÊ
ę ę.ą fg Ń ¦ .to . . . . ęÜ Ń .,

Ü.Ü ø
ŃI
Č”..

ęŃęl.l.. Ń.Uę ń.Ń,ńŃl~._
QIÍ\I
ø\Ś¦

ęIl\ęo.IŠQ

nŚ`IO..-2....

ę.3Ńę)ŃI Ń...l*O.ŚQ...Ń
.O.-ŃŃ

¦==-ęŚŚ
ŃŃ IO CI na ŚO .O

-|,.čnź.ę--ąę¬._Iqę
ń..¦śą__
ń_B. ___` .`Ń-»__ąą-ę.ę.ą ..-.~łf¬›.Ê

Ń. ..`%a
dolaąę-Ĺę|¦ą~Ĺ

_-___..ę_ŃŃ__ę*ą‹›q{Ś,Ń
Ńę=Ŝi|fńŜ.ęl¦ŠČą¦ąę¦|`\§Ś¦Ŝ\*u.Wę_ę_ -_._Ń-ę.ąęąę°‹\lę

`fą.ąęIUC
_ŻśęH.c

Y\.\. ęaą.-ę
Ń.

.Qś`

OQlø

„8ę.¬ę-7
ÜŚ

~ź==śę-. v,.oęł„
ę.. QŃ..

_4¬íIęíń___¬nęńí_

on ę.. _.ęÍśę.. Ê. Êę ęń5. ń,-Êęń= ę ÊÍ =Śęśš_-ę/ `ą“ “_ 2 J

i ą . . ę ,ę fęś.̀ .,_... -_ ƒfę ą . ń .ę ęilę - _I .}` .

I- 2 ~ą/. - Ł, ę

n.. .

O

I Ń I

.OPŃŃ..ęŃ

Y_ŚŠ šięgąŃ.^-ŚJ.

(V, Š Ãę __ „_.,ł`\\`T

/,.Ś___ę j

6
\ iQ8

Śź3-,o , `“W|ffą

A % . f-Q 4ątagę H _ ł UŁ. ř /ę_ . _.,.ś-.› ś

ř ńŃ

ę
4 _„_.-_=ę-_`

ę-ę.~2_--.-Y-=-Í?Íą
/ę///-ąIę`“?~Z,//ą”ę$Ś¿êB._ę

_/_ ąęÍc7i7Ąb_

eh_

äí2»sf
ŃB-ąąąą /J.

aę¿ś.T-Ufž2ąĄęU*(.
gá~usś
ąŠęHę
ęręfa

ŰŰQ-.ę\.Ó

ę ę.Ąąu¬¬*¬¬
_JngruJŹÌ
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Ryc. 5ń. Bolechowice-Zielona, gm. Zabierzów. Wybór srebrnych ozdób ze skarbu (wg ź. Ź>browskiej).

Szreniaw>, mocemy stwierdzić, ic jura nalecała podówczas do terenów słabo zaludnionych,
stanowi>cych raczej swoiste zaplecze dla głównych oWrodków osadnictwa. Ostateczne
wyjaWnienie tej i innych kwestii stoi dopiero przed archeologami. Źo szczególnie wacnych
zagadnieM nalecy problematyka pocz>tków osadnictwa słowiaMskiego na obszarze _jury oraz
kwestie zwi>zane z uWciWleniem chronologii i funkcji odkrytych tu grodzisk. Być moce
przyszłe prace wykopaliskowe pozwol> wyjaWnić szereg istotnych problemów badawczych,
które w tym opracowaniu mogły być zaprezentowane jedynie w formie hipotez.
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facek Poleski

THź źARLY MIŹŹLź AżBS
Summary

So far traces of early Slavonic occupation (the period from the second half of
the Vth to the middle of the VIIth century) have not been encountered in the
Kraków part of the jurassic Plateau. On the basis of investigations conducted up till
now it can be assumed that Slavonic occupation spread in the Kraków jura relatively
late, even as late as the VIIIth or IXth century. Remains of two strongholds situated
on the river Źłubnia at the localities of Źamice and Zagórowa were dated at the IXth
and Xth cent. These are single-chamber constructions, in the shape of a horse-shoe,
surrounded by a triple line of ramparts. The stronghold at Źamice functioned as
a local residential and economic centre, whereas the site at Zagórowa represents
a refuge-type settlement. The third stronghold situated on the river Sanka at Mników
has been least intensively explored. This is a two-chamber construction surrounded
with a single line of ramparts. żenerally, this site can be dated at the early Middle
Ages. Only a few villages whose chronology is earlier than the Xth century were discovered
in the region under consideration. In the Kraków part of the _jurassic Plateau no remains
of cremation cemeteries that could be placed at before the end of the Xth century
were recorded.
Most sites were discovered in the course of field survey and come from the period

between the beginning of the Xlth and the middle of the XIIIth century. So far traces
of more than 4Ń villages and about 6Ń findspots (individual early mediaeval finds)
were discovered on the surface of cultivated fields. This means that the Kraków part
ofJurassic Plateu was weakly populated in the early Middle Ages. This region constituted
a background for settlement centres near Kraków, Nowa Huta and in the Szreniawa
river basin. Only one well demarcated settlement agglomeration has been recorded,
namelyŚ a group of a dozen or so villages near Tyniec, Piekary and Kryspinów. No
traces of strongholds that would correspond to the period between the beginning of
the Xlth and the beginning of the XIIIth century have been discovered in the Kraków
jura.
In the investigated region only one inhumation cemetery (not connected with a

church) was accidentally discovered at żiebułtów. The poor furnishing of the graves
dates this necropolis at the second half of the Xlth and the beginning of the Xllth
century. Results of exploration conducted in the romanesque Benedictine monastery
at Tyniec are of great interest. In the three-aisled basilica several inhumation graves
of abbots and monks were discovered. The chronology of the graves was determined
at between the second half of the Xlth and the XIIIth century. Remains of lithurgical
vestments, an abbŃt°s crosier, a paten and a gold chalice were found in some of the
graves.



Moreover, two small hoards of coins and silver ornaments from the Xlth century have
been discovered. In several caves in the Pr>dnik valley and in the Sanka valley a few early
mediaeval potsherds were found. It seems that that duringą the early Middle Ages these
caves functioned as refuge for the local population when threatened by for example
incursions of hostile armies.



Stanislaw Kołodziejski

PóaNź VRźŹNIOWIźCZź

Źzieje póaniejszego Wredniowiecza w mniejszym stopniu nic czasów wczeWniejszych s>
wzbogacane przez aródła pozyskiwane w toku badaM wykopaliskowych. WiedzC o ówczes-
nym osadnictwie, zachodz>cych procesach społeczno-gospodarczych i wydarzeniach czer-
piemy przede wszystkim z przekazów pisanych. Wyniki rozpoznaM archeologicznych
stanowi> natomiast cenne uzupełnienie wniosków wynikaj>cych z analiz przeprowadzanych
przez historyków-mediewistów. W niektórych jednak przypadkach, gdy wybrany problem
jest niedostatecznie oWwietlony przez aródła pisane, jedynie rezultaty metodycznie prze-
prowadzonych prac wykopaliskowych pozwalaj> zgłCbić zagadnienie. Z powodu słabego
zainteresowania w oWrodkach badawczych południowej Polski okresem pełnego Wrednio-
wiecza reprezentanci naszej dyscypliny nie maj> mocliwoWci wł>czenia siC do studiów nad
rozwojem i formami osadnictwa tych czasów. Nie przeprowadzono bowiem dotychczas
badaM, których celem byłoby ustalenie czasu powstania którejW ze wsi, rozpoznanie jej
układu przestrzennego i kierunków ewolucji zabudowy. Problematyk> t> zajmuj> siC
ostatnio głównie reprezentanci nauk technicznych, jednakce rezultaty podejmowanych
przez nich analiz budz> powacne w>tpliwoWci odnoWnie do wiarygodnoWci. Zgłaszane s>
równiec zastrzecenia co do poprawnoWci metodologicznej stosowanych procedur badaw-
czych. Źo czasu rozwiniCcia przez nauki historyczne szczegółowych studiów osadniczych
z wykorzystaniem terenowych metod badawczych _ ustalenia te bCd> miały nadal wagC
słabo udokumentowanych przypuszczeM, a w najlepszym razie pozostan> w sferze hipotez
pozbawionych wystarczaj>cego wsparcia dowodowego.

Znacz>ce sukcesy odnotowała natomiast archeologia w dziedzinie rozpoznaM obronnych
form osadnictwa z czasów Wredniowiecza na terenie jury. Te zagadnienia budziły ciekawoWć
badaczy przeszłoWci juc w pierwszej połowie XIX wieku, lecz dopiero na pocz>tku
nastCpnego stulecia wiedzC na temat ufortyfikowanych budowli wzbogaciły wyniki
przeprowadzonych prac wykopaliskowych ich reliktów. Źo obecnych czasów badaniami
archeologicznymi na interesuj>cym nas terenie objCto 8 obiektów obronnych, których okres
funkcjonowania przypadł na zaawansowan> fazC wieków Wrednich, tzn. od pocz>tku XIII
do koMca XV wieku.

Sporo istotnych danych dostarczyły archeologiczne eksploracje równiec na temat
wykorzystywania w tym okresie jurajskich jaskiM dla celów refugialnych. Aczkolwiek
prowadzone badania wykopaliskowe były ukierunkowane na rozpoznanie pozostałoWci
obozowisk ze znacznie wczeWniejszych czasów, głównie z epoki kamienia, przy okazji niejako
poznaliWmy epizody zwi>zane z ukrywaniem siC w tutejszych grotach drucyn rycerskich
i ludnoWci pobliskich osad.

Na tych dwu grupach zagadnieM nalecy wiCc skoncentrować uwagC, by dowieWć, ce
archeologia Wredniowiecza, mimo przecywanego w oWrodku krakowskim regresu, poszerzyła
znacz>co wiedzC na temat przeszłoWci interesuj>cego nas obszaru i wyjaWniła wiele
zagadnieM słabo opisanych w historycznych aródłach. W ponicszych rozwacaniach



zetkniemy siC równiec z problemami, których zgłCbienie nie byłoby mocliwe bez udziału
metod badawczych stosowanych przez nasz> dyscyplinC.

Z tak> sytuacj> bCdziemy mieli do czynienia juc na wstCpie niniejszych uwag, gdy
podejmiemy próbC scharakteryzowania budowli obronnych wzniesionych w pierwszej
połowie XIII wieku, czyli w okresie walk ksi>c>t dzielnicowych o panowanie W Krakowie.
To właWnie teren jury, pociCty traktami komunikacyjnymi ł>cz>cymi MałopolskC ze
Vl>skiem i Wielkopolsk> oraz stanowi>cy rubiec obronn> Krakowa, stał siC teatrem
najbardziej zaciCtych potyczek wojsk orCcnie wspieraj>cych pretendentów do objCcia
władzy w dzielnicy senioralnej. Kroniki opisuj>ce owe zmagania militarne wspominaj>
o trzech warowniach wzniesionych na interesuj>cym nas obszarze przez rywalizuj>cych
ksi>c>t.

Pierwsz> z nich był zamek Skała, zbudowany w ń228 roku przez Wl>skiego ksiCcia
Henryka Brodatego. Na temat lokalizacji wymienionego w przekazach „castrum” wypo-
wiadało siC wielu uczonych, reprezentuj>cych rócne zreszt> dyscypliny badawcze. Specjali-
Wci z dziedziny historii sztuki i architektury najczCWciej identyfikowali ow> ufortyfikowan>
budowlC z reliktami zabytkowego zespołu sakralno-obronnego w żrodzisku koło Skały.
Natomiast historycy-mediewiWci, dostrzegaj>cy sprzecznoWć powycszego pogl>du z treWci>
Wredniowiecznych dokumentów, skłonni byli utocsamiać zamek Brodatego z pobliskim
warownym załoceniem zwanym Pieskow> Skał>. Ta z kolei identyfikacja, uwacana
dotychczas za wysoce prawdopodobn>, stała w opozycji do relacji jana Źługosza,
przypisuj>cego fundacjC tegoc zamku królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Trwaj>cy juc
niemal półtora wieku spór badaczy przeszłoWci mocna uznać za dobiegaj>cy kresu w obliczu
rezultatów badaM wykopaliskowych rozpoczCtych w ńřř3 roku na wzgórzu Kocica
w Sułoszowej _ Osi>gniCte wyniki wstCpnych rozpoznaM reliktów obronnej budowli, znanych
dotychczas jedynie z powierzchniowych poszukiwaM zwiadowczych, zdaj> siC nie pozos-
tawiać w>tpliwoWci, ic obiekt poddany przez nas archeologicznym badaniom jest pozos-
tałoWci> poszukiwanego zamku Skała, lokalizowanego przez niektóre kroniki takce w Prze-
gini.

Aczkolwiek prace wykopaliskowe s> dopiero w stadium pocz>tkowym, dostarczyły
wystarczaj>co mocnych podstaw dowodowych wysuniCtemu twierdzeniu. WiCkszoWć zabyt-
ków pozyskanych w trakcie badaM pochodzi bez w>tpienia z pierwszych dziesiCcioleci
trzynastego stulecia. Inicjuj>cy charakter rozpoznaM archeologicznych uniemocliwia jednak
przeprowadzenie szczegółowej charakterystyki morfologii załocenia obronnego. Budowla
zajmuje lessowy cypel wysuniCty w dolinC Pr>dnika. jego krawCda zachodni> stanowi
dwudziestometrowa pionowa Wciana skalna. Równiec zbocza południowe i północne s> nie
mniej strome. jedynie od strony wschodniej cypel ł>czy siC z wycynnym zapleczem,
jednakce jego nasadC odcina poprzecznie biegn>cy przekop, poprzedzony od zachodu
ziemnym wałem, zachowanym w znacznie zniwelowanym stanie. Samo wypłaszczenie
wierzchołkowe tworzy owal Ń Wrednicach 65 i 5Ń m. PodjCte badania, mimo ic nie
dostarczyły jeszcze istotnych danych do rekonstrukcji zabudowy wewnCtrznej i do
charakterystyki umocnieM fortyfikacyjnych, przyniosły rozwi>zanie jeszcze jednej zagad-
kowej kwestii. Otóc koronnym argumentem badaczy, podaj>cych w w>tpliwoWć wiarygod-
noWć informacji _jana Źługosza o wzniesieniu zamku Pieskowej Skały przez Kazimierza
Wielkiego, był dokument ksiCcia Władysława Łokietka z ń3ń5 roku, wymieniaj>cy
,,castrum Peskensten”. Wyniki rozpoznaM w Sułoszowej zdaj> siC potwierdzać kompetencje
naszego wielkiego kronikarza i historyka. Źotychczasowe analizy pozyskanych zabytków
Wwiadcz>, ic badana przez nas budowla obronna funkcjonowała jeszcze w pierwszym
ćwierćwieczu czternastego stulecia. S>dzić zatem nalecy, ce powoływany dokument
dotyczył właWnie jej, a nie zbudowanego w istocie przez króla Kazmierza murowanego
zamku, któremu nadano nazwC po popadłej w ruinC wczeWniejszej i odległej zaledwie 8ŃŃ m
drewniano-ziemnej warowni w Sułoszowej. Całkowit> pewnoWć w tej sprawie uzyskamy
w trakcie nastCpnych sezonów badaM wykopaliskowych.



Z omawianym wycej ufortyfikowanym obiektem ł>cz> siC dzieje kolejnej budowli
obronnej, połoconej na pograniczu Ojcowa i Smardzowic. Pierwsze rozpoznania jej
reliktów przeprowadził w ń8ř8 roku, przy okazji badania okolicznych jaskiM, Stanisław j.
Czarnowski. WstCpne prace wykopaliskowe podj>ł natomiast w ńř48 roku żabriel LeMczyk.
jednakce dopiero badania pod kierownictwem Andrzeja `akiego W ńř7Ń roku przyniosły
rozstrzygaj>ce dane na temat chronologii warownej budowli i jej morfologii. Wzniesiono j>
na wypłaszczeniu wierzchołkowym żóry Koronnej, połoconej na lewym brzegu Pr>d-
nika. Plateau wzgórza o wymiarach ok. ń4Ń x 7Ń m, ograniczone z trzech stron stromy-
mi zboczami skalnymi, odciCto od wycynnego zaplecza dwoma poprzecznymi wałami
ziemnymi. Rezultaty dotychczasowych badaM wykopaliskowych, ze wzglCdu na ich
ograniczony zasiCg, nie przyniosły dokładniejszych danych na temat zabudowy wew-
nCtrznej ufortyfikowanego załocenia. Wniosły natomiast istotne ustalenia w sprawie czasu
jego wzniesienia. WiCkszoWć odkrytych zabytków pochodzi z drugiego ćwierćwiecza
trzynastego stulecia. Wyniki analizy chronologicznej stanowi> wystarczaj>ce wspar-
cie dowodowe zgłoszonej przez A. bakiego tezy Ń identycznoWci obiektu z zamkiem
,,Wyszogród°°, zbudowanym, jak podaj> dokumenty, w ń23ń roku przez Konrada
Mazowieckiego. Warownia miała pełnić rolC kontrgrodu w stosunku do opisanego wycej
zamku Skała, którym władał rywalizuj>cy z Konradem o panowanie w Krakowie Henryk
Brodaty.

Z epizodem kolejnych walk ksiCcia mazowieckiego o Kraków ł>czyć nalecy wzniesienie
nastCpnego zamku, połoconego w Piekarach, naprzeciwko opactwa w TyMcu. jego relikty,
połocone na wapiennej skale nad brzegiem Wisły, zostały doWć dokładnie rozpoznane
w trakcie badaM archeologicznych ż. LeMczyka w ńř32 roku. Wyniki eksploracji
wykopaliskowych pozwoliły wyrócnić 3 fazy funkcjonowania ufortyfikowanego załocenia.
Pierwsz> budowlC obronn> wzniósł, jak mocna wnosić z zapisów aródłowych i rezultatów
terenowych prac badawczych, Konrad Mazowiecki w r. ń246. Otaczaj>cy j> system
warowny nie był nazbyt mocny i rozbudowany. Składał siC z dwu rowów, wykopanych
ponicej szczytu wzgórza, oraz dwóch linii płotów. W drugiej fazie, datowanej wstCpnie na
2 połowC trzynastego stulecia, wykonano dodatkowy rów, okalaj>cy budowlC z trzech stron
na przestrzeni ok. 24Ń m. Z wydobytej ziemi usypano na krawCdzi fosy ziemny wał
zachowany do wysokoWci 3 m. Z t> faz> ucytkowania warowni nalecy ł>czyć budowC
drewnianej wiecy na szczycie wzgórza. Posadowiono j> na fundamencie z kamieni
spojonych glin>, zakreWlaj>cym swym przebiegiem kwadrat o bokach ń2 m. Wzniesione
w drugiej fazie zabudowania strawił wkrótce pocar. Przyst>piono zatem do kolejnej
przebudowy załocenia, lecz prawodopodobnie wkrótce zaniechano dalszych prac. Z tego
okresu, przypadaj>cego zapewne na koniec XIII wieku i pocz>tek nastCpnego stulecia,
pochodz> relikty kolistego muru na zaprawie wapiennej, odsłoniCte na szczycie wzgórza.
jak przypuszczał ż. LeMczyk, stanowiły one zal>cek nowej wiecy lub baszty, której budowy
nie zdołano ukoMczyć. O ile pierwociny obronnego załocenia mocna z duc> doz> pewnoWci
ł>czyć ze zbrojn> kampani> Konrada w ń246 roku, o tyle fundatorzy kolejnych faz
rozbudowy warowni nie s> nam znani z powodu braku wzmianek w aródłach pisanych.

Ubóstwo historycznych przekazów i niewielki zakres prowadzonych badaM wykopalis-
kowych czyni> niemoaliwym w obecnej chwili zajCcie zdecydowanego stanowiska takce
w sprawie Wredniowiecznych elementów fortyfikacyjnych, istniej>cych jakoby w obrCbie
opactwa tynieckiego. Źotychczasowe rozpoznania archeologiczne pozwoliły jedynie wyjaW-
nić chronologiC pobliskiego, połoconego na południe od klasztoru obiektu zwanego
żrodziskiem. Brak w badanych warstwach kulturowych jakichkolwiek zabytków z wczes-
nego i pełnego Wredniowiecza dopuszcza skreWlenie obiektu z listy obronnych budowli tego
okresu. Otwarta pozostaje natomiast kwestia umocnieM samego klasztoru, o których
istnieniu zdaj> siC Wwiadczyć przekazy pisane i niezbyt pewne dane archeologiczne. Te
zagadnienia, godne ze wszech miar rozpoznania, musz> zostać wyjaWnione przez przyszłe
badania wykopaliskowe.



Odkrycie elementów systemu obronnego klasztoru, datowanych na l połowC XIII
wieku lub nawet na dwunaste stulecie, byłoby wackim argumentem W tocz>cej siC dyskusji
nad tzw. regale grodowym w Polsce. W myWl owego prawa, obowi>zuj>cego we wczesnopias-
towskiej monarchii, jedynie panuj>cy mogli wznosić i posiadać ufortyfikowane budowle.
Wyłomy W tymce monopolu ksi>cCcym pojawiły siC na terenie Polski dopiero w 2 połowie
XIII wieku.

Przykładu wskazuj>cego na erozjC przestrzeganego od wieków zakazu dostarcza
chociacby zespół sakralno-obronny W żrodzisku koło Skały, budz>cy W nauce sporo
kontrowersji. jak juc wspomniałem wczeWniej, wiCkszoWć badaczy utocsamiała pierwociny
owej budowli z zamkiem wzniesionym przez ksiCcia Henryka Brodatego w ń228 roku.
Wyniki badaM wykopaliskowych W Sułoszowej pozwalaj> uznać tC identyfikacjC za błCdn>.
Źo jej odrzucenia skłania równiec treWć dokumentu Bolesława Wstydliwego z roku ń257.
Ksi>cC zezwolił wówczas klaryskom z Zawichostu przenieWć swój klasztor W miejsce
bezpieczne zwane Skał> i wznieWć tu mocny zamek. Z postanowieM dokumentu wynika
zatem, ce wczeWniej nie było tu cadnej budowli obronnej. Najprawdopodobniej zakonnice
skorzystały z udzielonego im wyj>tkowego przywileju, na wypłaszczeniu bowiem wierzchoł-
kowym skalnego cypla W żrodzisku widoczne s> pozostałoWci umocnieM W postaci reliktów
wałów ziemnych otaczaj>cych istniej>cy tu koWciół oraz przyległy doM obszar, gdzie
zapewne były zlokalizowane klasztorne zabudowania. jasnoWć W tej sprawie uzyskamy
dopiero po przeprowadzeniu metodycznych badaM wykopaliskowych, gdyc trudno uznać,
by ów walor miały architektoniczne prace odkrywkowe, przeprowadzone we wnCtrzu
i wokół Wwi>tyni przez Władysława żrabskiego i Wiktora Zina w latach ńř6ń-ńř63
i ńř67-ńř68. Badania te, bez stałego uczestnictwa archeologów, W niewielkim stopniu
wzbogaciły nasz> wiedzC o chronologii osadnictwa na żrodzisku i faz przekształceM
budowlanych koWcioła. Obkopanie fundamentów Wwi>tyni ogranicza obecnie W znacznej
mierze szanse uzyskania istotnych danych W trakcie postulowanych weryfikacyjnych
eksploracji archeologicznych. Wacnych rezultatów mocna siC natomiast spodziewać po
kompetentnym rozpoznaniu elementów obronnych, odcinaj>cych nasadC cypla i bieg-
n>cych po jego krawCdziach. Z duc> doz> pewnoWci mocna je ł>czyć z działalnoWci>
fortyfikacyjn> klarysek po ń257 roku, a przed pocz>tkiem XIV wieku, kiedy to zakonnice
przeniosły swój klasztor do Krakowa.

W nastCpnym okresie, obejmuj>cym kolejne wieki, na terenie jury powstaj> nowe zamki
o zrócnicowanych zreszt> funkcjach. Upadek ustroju prawa ksi>cCcego na przełomie XIII
i XIV wieku sprawił, ce równiec przedstawiciele ówczesnej elity feudalnej _ mocnowładcy
zaczCli wznosić ufortyiikowane budowle. Miały one pełnić zadania obronnych rezydencji
i centrów zarz>dzania maj>tkami ziemskimi. Strzegły nie tylko bezpieczeMstwa dziedziców
i ich rodzin, lecz równiec dobytku tu zgromadzonego. TC grupC warownych załoceM
reprezentuj> na obszarze nas interesuj>cym pozostałoWci budowli W nastCpuj>cych miejs-
cowoWciachŚ BCdkowice, Biały KoWciół, Korzkiew, Morawica i Rudno oraz na terenie Woli
justowskiej W Krakowie.

Słaby stan zaawansowania rozpoznaM archeologicznych sprawia, ce trudno wskazać,
który z wymienionych zamków powstał najwczeWniej. Najmniej danych posiadamy
odnoWnie do warownej budowli W Morawicy, której wzniesienie historycy skłonni s>
datować na schyłek wczesnego Wredniowiecza. Pogl>d ów pozostanie niestety W sferze
hipotez badawczych, nim badania archeologiczne nie wnios> rozstrzygaj>cych danych na
ten temat. O istnieniu zamku na wzgórzu o wybitnie obronnych walorach, zajCtym obecnie
przez koWciół i plebaniC, informuj> nowocytne aródła. Brak natomiast o nim wzmianek
W Wredniowiecznych dokumentach. Trudno jednakce w>tpić, by znamienity ród Topor-
czyków, władaj>cy Morawic> i kluczem okolicznych wsi, nie posiadał tu swej ufor-
tyfikowanej rezydencji. Zadaniem archeologów bCdzie wiCc ustalenie daty jej wzniesienia,
okreWlenie czasu ucytkowania oraz rozpoznanie układu funkcjonalno-przestrzennego załoce-
nia.
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Ryc. 52. Rozmieszczenie obiektów póanoWredniowiecznych na terenie krakowskiej czCWci jury. ń - zamkiś
2 _ jaskinie.

Pozbawione badaM wykopaliskowych s> takce relikty drugiej obronnej rezydencji rodu
Toporczyków, zwanej „TCczynem”, WieMcz>ce szczyt wzgórza W Rudnie. Równiec w tym
przypadku Wskazanie Wcisłej daty wzniesienia warownej budowli nie jest W pełni mocliwe,
aczkolwiek dysponujemy sporym zasobem aródeł pisanych na jej temat. W>tpliwoWci budzi
wWród badaczy przeszłoWci osoba fundatora zamku. Był nim albo Nawój PCkawka
z Morawicy, Wojewoda Sandomierski (ń3ń7-ń32Ń) i kasztelan krakowski (ń32Ń-ń33ń), albo
jego syn Andrzej, pełni>cy W latach ń363-ń368 godnoWć Wojewody krakowskiego. Istnienie
zamku poWwiadczaj> aródła pisane od ń36ń roku. Mocna jednak przypuszczać, ce juc
Nawój powzi>ł plan zbudowania ufortyfikowanej siedziby rodowej na wzgórzu W Rudnie,
skoro W ń3ńř roku polecił wykarczować rosn>cy tu las, nosz>cy nazwC ,,TCczyno”. Brak
badaM wykopaliskowych utrudnia równiec okreWlenie morfologii najwczeWniejszego załoce-
nia. Przypuszcza siC, ce trzon obronnej rezydencji stanowiła wieca obronno-mieszkalna
otoczona warownym obwodem. Być moce nazwa Wiecy Nawojowa ma zwi>zek z imieniem
jej fundatora Nawoja PCkawki. Póaniejsze przebudowy, prowadzone staraniem kolejnych
dziedziców TCczyna, uczyniły z zamku rozległe załocenie na planie regularnego szeWcio-
boku. Składało siC ono z zamku górnego i podzamcza, otoczonych obwarowaniami
z okr>głymi basztami, bastej> bramn> i murowanymi bastionami. 5



Źo grupy obronnych rezydencji mocnowładczych mocemy zaliczyć takce ufortyfikowa-
n> budowlC W BCdkowicach. jej relikty widoczne s> na wzgórzu Boleszyn, wznosz>cym siC
po wschodniej stronie Źoliny BCdkowskiej. Zajmuj> WystCp skalny zwany Sokolic> lub
Sokol> Skał>, ograniczony od S, W i NW stromo opadaj>cymi skalnymi zboczami.
Natomiast od wschodniej strony cypel został odciCty systemem umocnieM fortyfikacyjnych,
składaj>cym siC z podwójnej linii półkoliWcie biegn>cych wałów, rozdzielonych głCbok> fos>.
Badacze przypuszczaj>, ce od strony płaskiego zaplecza istniał ponadto dodatkowy, trzeci
nasyp ziemny.

PozostałoWci warownego załocenia były kilkakrotnie rozpoznawane. Badania sondacowe
przeprowadzili tu Leon Kozłowski i Stanisław j. Czarnowski (ńřŃř) oraz Kazimierz
Stołyhwo (ńřń2). Najszerszy zakres przestrzenny miały eksploracje wykopaliskowe podjCte
W ńř48 roku przez ż. LeMczyka. Wykonane sondace przeciCły teren Wypłaszczenia
wierzchołkowego, wały i fosC. Rezultaty dotychczasowych badaM nie dostarczyły niestety
danych umocliwiaj>cych zrekonstruowanie układu zabudowy wewn>trz obronnego załoce-
nia. WiCcej wiadomoWci uzyskaliWmy na temat wałów ziemnych. Nasypy posiadały
wewnCtrzn> konstrukcjC Wzmacniaj>c>, utworzon> z kamieni i drewna, takce ich zbocza
umocniono kamiennym płaszczem i glin>. Sporo kontrowersji budzi natomiast kwestia
datowania pocz>tków załocenia obronno-rezydencjonalnego, gdyc na cyplu W BCdkowicach
odkryto Wlady bytowania ludzi juc od epoki kamienia. Źotychczasowe rezultaty rozpoznaM
wykopaliskowych zdaj> siC Wwiadczyć, ce umocnienia fortyfikacyjne rozpoczCto wznosić
b>da przy koMcu XIII Wieku, b>da na pocz>tku nastCpnego stulecia, a kres ucytkowania
budowli przypadł na koniec XIV wieku. Niestety aródła pisane wymieniaj>ce dziedziców
BCdkowic pochodz> z nieco póaniejszego okresu, trudno zatem snuć przypuszczenia na
temat fundatorów obronnej rezydencji.

Podobne kłopoty bCdziemy mieli ze wskazaniem mocnowładcy, który rozpocz>ł budowC
zamku na pograniczu Białego KoWcioła i Wielkiej Wsi. Relikty warownego załocenia, znane
dotychczas z nielicznych wzmianek W literaturze, s> widoczne na wapiennej skale
wznosz>cej siC nad dolin> Kluczwody. PozostałoWci budowli zostały poddane badaniom
wykopaliskowym dopiero W ńřř3 roku. Tak wiCc na rezultaty umocliwiaj>ce odtworzenie
układu przestrzennego zamku oraz precyzyjne Wyznaczenie czasu jego funkcjonowania
czekać musimy do zakoMczenia eksploracji archeologicznych. Źotychczasowe ustalenia
wnosz> jednakce znacz>ce korekty do prób rekonstrukcji rzutu i bryły zamku, podej-
mowanych na podstawie wyników obserwacji morfologii Wzgórza i nikłych fragmentów
murów widocznych niegdyW na powierzchni. Po odsłoniCciu sporej czCWci fundamentów
mocna stwierdzić, ic załocenie składało siC z wydłuconej, o niezbyt regularnym narysie
murowanej budowli, posadowionej We wschodniej czCWci Wypłaszczenia Wierzchołkowego.
Źo niej przylegały od zachodu, trudne jeszcze do zrekonstruowania, budynki drewniane.
Wyniki analizy pozyskanych zabytków pozwalaj> datować pocz>tki budowli na pierwsze
dziesiCciolecia wieku XIV, a kres jej ucytkowania na połowC tego stulecia. jeceli przyszłe
studia historyków potwierdz> dotychczasow> tezC, ic zamek był usytuowany W Wrednio-
wieczu W granicach Białego KoWcioła, ewentualnego fundatora obronnej rezydencji
powinniWmy szukać W krCgu dziedziców wsi i klucza okolicznych włoWci. Byli nimi
mocnowładcy pieczCtuj>cy siC herbem Syrokomla. Być moce inicjatywC wzniesienia
bezpiecznej siedziby rodowej podj>ł jan Syrokomla, pełni>cy W latach ń346-ń356 urz>d
podsCdka krakowskiego, a W latach ń358-ń36ń sprawuj>cy godnoWć sCdziego krakowskiego.
Miejmy nadziejC, ce powycsza identyfikacja uzyska W nastCpnym sezonie badawczym
Wystarczaj>co mocn> podstawC dowodow>. Ź>cyć bCdziemy ponadto do uwiarygodnienia
tezy o przyczynach upadku zamku. jak mocna przypuszczać, kres funkcjonowania
ufortyfikowanej rezydencji miał zwi>zek z obsuniCciem siC północno-zachodniego zbocza
Wzgórza, a wraz z nim narocnika budowli.

WyjaWnienie okolicznoWci zwi>zanych z upadkiem zamku W Białym KoWciele przyczyni
siC z pewnoWci> do poprawnej interpretacji funkcji i znaczenia kolejnej obronnej rezydencji,



lec>cej W pobliskiej Korzkwi. Wzniesiono j> na wysuniCtym cyplu wzgórza otoczonego
zakolem potoku Korzkiewka. Istniej>ce do dzisiaj pokaane ruiny budynków zamkowych
były rozpoznawane W latach ńř68-ńř7Ń przez archeologów MagdalenC M>czyMsk>
i RomualdC Lelek oraz przez historyka architektury Waldemara NiewaldC. W wyniku
przeprowadzonych badaM Wyrócniono dwie Wredniowieczne fazy rozwojowe załocenia
obronno-rezydencjonalnego_ W fazie pierwszej, datowanej na drug> połowC XIV wieku,
zamek składał siC z wolnostoj>cej Wiecy mieszkalnej na planie prostok>ta. Nieco póaniej
dostawiono do niej mur obronny wydzielaj>cy dziedziniec. W nastCpnej fazie (XV W.)
dostawiono do muru czworoboczne baszty. Kolejne rozbudowy i modernizacje prze-
prowadzono W XVI i XVII Wieku. Wyniki analizy zabytków odkrytych W trakcie prac
wykopaliskowych pozwalaj> wyznaczać pocz>tki pierwotnej budowli na drug> połowC XIV
Wieku. Z tymi danymi W pełni koreluj> wzmianki W historycznych przekazach pisanych.
Otóc W r. ń352 wspomniany juc jan Syrokomla zakupił tutejsze Wzgórze zwane Korzkwi> i,
jak mocna przypuszczać, rozpocz>ł niezwłocznie budowC zamku. Rezydencja była z pew-
noWci> ukoMczona juc W ń385 roku, skoro ówczesny dokument wymienia ZaklikC, potomka
jana, z przydomkiem ,,de Korzkow”. Od r. ń388 historyczne aródła wzmiankuj> równiec
burgrabiego tutejszego zamku.

Poczynione wycej ustalenia prowadz> do wniosku, ic katastrofa budowlana, której uległ
zamek W Białym KoWciele, zmusiła Syrokomlów do poszukiwania miejsca zdatnego do
wzniesienia nowej siedziby rodowej. Zbudowali j> właWnie na pocz>tku drugiej połowy
Wieku XIV na Wzgórzu zwanym Korzkwi> i tym mianem okreWlali sw> rezydencjC.
Równiec wieW, powstała W czasach nowocytnych u stóp zamku, nosiła nazwC Korzkiew.

Badania archeologiczne wzbogaciły równiec wiedzC o podmiejskiej rezydencji obronnej,
zwanej obecnie Pałacem Źecjusza, zbudowanej na terenie Woli Chełmskiej, dzisiejszej Woli
justowskiej. Rozpoznania wykopaliskowe przeprowadzone W ńř77 roku przez źmila Zaitza
doprowadziły do odsłoniCcia partii fundamentowej Wiecy na planie kwadratu o bokach
długoWci 475 cm. Z powodu niewielkiego zakresu przestrzennego badaM archeologicznych
trudno przeprowadzić W pełni przekonuj>c> rekonstrukcjC całego załocenia obronno-
-rezydencjonalnego. Prawdopodobnie Wieca stała na przedłuceniu sieni rozdzielaj>cej dwa
pomieszczenia na rzucie prostok>ta. Istnienie dworu, sprawuj>cego funkcjC rezydencji
Piotra ChełmiMskiego herbu Ostoja, aródła pisane poWwiadczaj> od ń442 roku, a o jej
warownym charakterze Wwiadczy wzmianka z ń445 roku, okreWlaj>ca budowlC jako wysoki
dom z wiec>. W Wwietle Wyników badaM archeologicznych wzniesienie obronnego dworu
nalecy datować na koniec XIV Wieku.

Znacznie skromniejszych danych dostarczyły badania archeologiczne zamków zbudo-
wanych na interesuj>cym nas terenie przez panuj>cych. Zamek W Ojcowie poddano
wstCpnym rozpoznaniom wykopaliskowym dopiero W ńřřń roku (Krystyna Kruczek) i jak
dot>d badania te nie s> kontynuowane. Źokonane odkrycia mimo ograniczonego zakresu
przestrzennego Wniosły sporo istotnych przesłanek do rekonstrukcji wschodniej kurtyny
załocenia obronnego. Brak postCpu W dalszych eksploracjach sprawia jednak, ce podej-
mowane próby odtworzenia układu funkcjonalno-ucytkowego zamku pozostan> wci>c
W sferze ustaleM hipotetycznych. jak siC przypuszcza, trzonem pierwotnej warowni była
Wieca na planie oWmioboku, otoczona obwodem obronnym. Źotychczasowe badania
wykopaliskowe nie Wniosły równiec danych umocliwiaj>cych chronologiczne rozwarst-
Wienie kolejnych etapów rozwojowych załocenia. Odkryte najwczeWniejsze zabytki po-
chodz> dopiero z XIV Wieku. Ten fakt zdaje siC zaWwiadczać prawdziwoWć przekazu jana
z Czarnkowa o wzniesieniu zamku przez króla Kazimierza Wielkiego. Za domysły
pozbawione oparcia dowodowego nalecy natomiast uznać informacje zawarte W popular-
nych opracowaniach krajoznawczych o trzynastowiecznych pocz>tkach warownej budowli
W Ojcowie. Pierwsza wzmianka W dokumentach potwierdzaj>ca istnienie zamku pochodzi
dopiero z r. ń37Ń. Wymieniono wówczas ZaklikC, pełni>cego urz>d burgrabiego Ojcowa.
W ń3ř7 roku wspomniano z kolei kapelana zamkowej kaplicy.



Pozbawiony rozpoznaM wykopaliskowych pozostaje wci>c zamek Pieskowa Skała.
Źorywcze nadzory archeologiczne, prowadzone w koMcowej fazie rozległych prac remon-
towych budowli, nie przyniosły niestety rezultatów godnych uwagi. Przeprowadzono
natomiast szczegółowe badania architektoniczne. Kieruj>cy nimi Alfred Majewski przypu-
szcza, ce pierwotna, czternastowieczna budowla obronna składała siC z wiecy, zwanej
Źorotk>, usytuowanej na zachodnim kraMcu skalistego cypla, oraz przylegaj>cych do niej
budynków gospodarczych i mieszkalnych. W XV wieku miało natomiast powstać
czworoboczne załocenie, składaj>ce siC z dziedziMca i otaczaj>cych go budowli. Wyrócnione
fazy przekształceM zamku nie s> jednak w pełni i przekonuj>co udokumentowane.
NajwczeWniejsze dzieje warowni zostały wzbogacone i wyjaWnione natomiast, o czym była
juc mowa wczeWniej, przez badania wykopaliskowe przeprowadzone niedawno w Sułoszo-
wej. Na podstawie ich rezultatów mocna bowiem przypuszczać z duc> doz> pewnoWci, ce
zapis W dokumencie z r. l3l5, wspominaj>cy o zamku zwanym Pieskow> Skał>, dotyczy
jeszcze starej budowli obronnej, połoconej na wzgórzu Kocica. A zatem, zgodnie z relacj>
_jana Źługosza, nalecy s>dzić, ic nowy zamek wzniósł w istocie Kazimierz Wielki i nadał mu
nazwC popadaj>cej w ruinC warowni w Sułoszowej. juc jednak - według przekazów
Źługosza -- w ń377 roku król Ludwik WCgierski nadał zamek Piotrowi SzafraMcowi, herbu
StarykoM. ŹarowiznC tC zatwierdzali potomkom Piotra kolejni władcy Polski.

Scharakteryzowane pokrótce Wredniowieczne zamki nie wyczerpuj> listy budowli
warownych połoconych w granicach obszaru naszych zainteresowaM i poWwiadczonych
w historycznych aródłach pisanych. Nadal nie udało siC archeologom odnaleać reliktów
ufortyfikowanej rezydencji Toporczyków, usytuowanej - jak Wwiadcz> dokumenty _ w re-
jonie Sanki. Wspomina j> zapis W krakowskich ksiCgach ziemskich w r. ń476. W skład
dworu wchodziła m.in. wieca obronno-mieszkalna, wzniesiona najprawdopodobniej z dre-
wna, skoro w rozporz>dzeniu maj>tkowym dopuszczono mocliwoWć jej rozebrania i przenie-
sienia na inne miejsce. S>dzić nalecy, ce równiec elementy fortyfikacyjne posiadał dwór
królewski w Marszowcu, wspominany przez jan Źługosza. Niestety jego reliktów takce nie
zdołaliWmy jeszcze zlokalizować.

Osobnym problemem oczekuj>cym wnikliwych analiz i studiów archeologów s> liczne
znaleziska zabytków z okresu póaniejszego Wredniowiecza w podkrakowskich jaskiniach.
Niemal we wszystkich schroniskach skalnych spotykamy Wlady pobytu z tego czasu grup
ludnoWci. Poza licznymi ułamkami naczyM glinianych pozostawiły one fragmenty, a nawet
całe egzemplarze orCaa i wyposacenia jeadzieckiego. Zdarzaj> siC ponadto narzCdzia
gospodarcze oraz masywne klucze do bram dworów lub moce koWciołów. Charakter
odkrytych w trakcie badaM zabytków Wwiadczy, ic schronienia szukali tutaj przede
wszystkim zbrojni rycerze. Najliczniejszy zestaw grotów strzał i bełtów pochodzi z jaskini
w Skale Kmity na terenie Zabierzowa (34 egzemplarze). WiCksz> ich iloWć znaleziono
ponadto W górnych warstwach pełnisk nastCpuj>cych jaskiMŚ BCbłowskiej Źolnej, Oborzys-
ku Małym, Wierzchowskiej Źolnej i Wierzchowskiej żórnej. Rycerskie ostrogi odkryto
natomiast w jaskiniachŚ żórnej w Ogrojcu, BCbłowskiej Źolnej, Wierzchowskiej żórnej
i Ciemnej. Wspomniane klucze pochodz> z kolei z nawarstwieM Schroniska żłównego
w Kopcowej Skale, z jaskini Wierzchowskiej Źolnej oraz z jaskini BCbłowskiej Źolnej.
Przeprowadzona analiza chronologiczna pozyskanych zabytków dowodzi, ce w skalnych
grotach jurajskich szukano schronienia przede wszystkim na pocz>tku wieku XIV. Mocna
zatem s>dzić, ic wykorzystywano je W celach refugialnych w okresie walk Władysława
Łokietka z królem Wacławem ijego starost> biskupem Janem Muskat>, co zreszt> znajduje
potwierdzenie w tradycji przekazywanej przez liczne legendy.

Przedstawione skrótowo dokonania badawcze archeologów na obszarze południowej
czCWci Wycyny Krakowsko-CzCstochowskiej Wwiadcz>, ce przed reprezentantami naszej
dyscypliny naukowej stoi jeszcze wiele pasjonuj>cych problemów godnych wnikliwych
studiów. RozpoznaM metodami wykopaliskowymi oczekuje przede wszystkim problematyka
osadnictwa wiejskiegoŚ układów przestrzennych Wredniowiecznych wsi i kierunków ich



ewolucji. Poza obszarem badaM archeologów pozostaj> takce budownictwo i urz>dzenia
przemysłowe, którym energii dostarczały Wisła, Pr>dnik, Źłubnia, Rudawa i pomniejsze
strumienie. Archeolodzy powinni swymi badaniami wzbogacić równiec wiedzC na temat
budownictwa sakralnego. Metodycznie przeprowadzone rozpoznania wykopaliskowe mog>
bowiem wnieWć sporo istotnych informacji o pocz>tkach poszczególnych Wwi>tyM i ich
konstrukcji.
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Stanisław Kołodziejski

THź LATź MIŹŹLź AżźS
Summary

The history of settlement in the Kraków Jurassic Plateau in the Late Middle Ages has
been only in a moderate degree enriched by archaeological investigations as the problem
area has not received much attention from archaeologists. In particular, the studies of
mediaeval settlements have been neglected. None of the villages recorded in the Kraków
Jurassic Plateau has been explored using archaeological methods. On the other hand,
considerable success can be seen in the investigations of fortified structures.
Thanks to archaeological excavations the location of two castles mentioned in mediaeval

documents has been established. The site of the Skała castle, built by prince Henry the
Bearded in ń228, was identified and preliminary exploration was carried out. Remains of
this castle were uncovered on the Kocica Hill at Sułoszowa. Remains of the Wyszogród
castle, built in ń23ń by prince Konrad of Mazovia, were located at the locality of
Smardzowice. The third stronghold from the period of wars for principality between
provincial princes was located at Piekary. It was, too, erected by prince Konrad of Mazovia
who in ń246 attempted yet again to seize Kraków.
Archaeological explorations have also broadened the knowledge about castles in the

Kraków Jurassic region which were founded by mediaeval feudal elite. Remains of edifices
like this, which functioned as fortified residences of feudal lords, were discovered at
BCdkowice, Biały KoWciół, Korzkiew, and at Wola Justowska in Kraków. At these sites
preliminary investigations were carried out.
Remains of a fortified convent of St. Claire nuns at żrodzisko near Skała await

systematic archaeological excavations. The order of St. Claire nuns was brought here from
Zawichost threatened by inroads and in ń275 it was granted the prince°s permission to build
a fortified convent. Similarly, the royal castle at Pieskowa Skała has never been explored by
archaeological methods. In the area of the nearby fortress at Ojców only trial trenches were
made.

Moreover, the question of periodical sojourn of population groups in the caves near
Kraków requires more detailed analyses_ Traces bearing witness to the fact that in the Late
Middle Ages retinues of knights hid in the caves were discovered in almost all of them.



jacek Lałøersc/zek

osA,ŹNńoTwo, Wń3źŹNńowńźczNź
W SWIźTLź zRoŹźŁ PńsANYoH

Źziejami osadnictwa na obszarze Jury w okresie Wredniowiecza nie zajmowano siC
dotychczas w sposób całoWciowy i gruntowny. Specjalistycznymi badaniami objCto jedynie
niewielki fragment Jury, północn> czCWć doliny i wierzchowiny Pr>dnika, przynalecny
administracyjnie do ńř75 roku do powiatu olkuskiego. Niniejszy artykuł równiec nie stanowi
wyczerpuj>cego studium i nie daje pełnego obrazu przemian i procesów osadniczych w tym
rejonie ziemi krakowskiej w Wredniowieczu. Zamieszcza natomiast chronologiczne wykazy
miejscowoWci z terenu Jury i wykresy obrazuj>ce natCcenie przemian w osadnictwie
W poszczególnych okresach historycznych, a ponadto zawiera parC naprCdce sporz>dzonych
uwag natury ogólnej na temat rozwoju osadnictwa, które mog> siC okazać przydatne
i pomocne historykom w dalszych, szczegółowych, gruntownych badaniach. Na poczynienie
generalnych podsumowuj>cych wniosków i na sporz>dzenie pełnej rekonstrukcji procesów
osadniczych jest dziW jeszcze za wczeWnie. Taka mocliwoWć zaistnieje rzecz jasna dopiero po
zebraniu całego zachowanego materiału aródłowego i po przeprowadzeniu drobiazgowych,
wyczerpuj>cych studiów analitycznych. Zanim nast>pi pełna weryfikacja ustaleM zawartych
W niniejszym artykule, mocna je uznawać tylko za hipotezy, bardziej lub mniej przekonuj>ce.

Juc na wstCpie nalecy powiedzieć, ic niebagatelny wpływ na rozwój osadnictwa w tym
rejonie ziemi krakowskiej w Wredniowieczu miały trzy czynniki Wrodowiskowe, a mianowicieŚ ń)
ukształtowanie powierzchni Jury, charakteryzuj>ce siC rozmaitoWci> form, wystCpowaniem
szerokich płaskich dolin rzecznych (odcinki Źłubni i Wisły), zapadlisk (Rów Krzeszowicki),
w>skich, głCbokich dolinek, falistych wierzchowin (wierzchowina Pr>dnika), wzgórz jurajskich
i skalistych wzniesieM w rócnych czCWciach Juryś 2) wystCpowanie pasów urodzajnych gleb
wzdłuc niektórych rzek (Źłubni, Sanki, Rudawy i Wisły)ś 3) znaczne zalesienie pewnych partii
Jury. Niektóre z tych czynników sprzyjały rozwojowi osadnictwa, inne stanowiły dlaM istotn>
przeszkodC. Te zrócnicowane warunki Wrodowiskowe sprawiały, ce osadnictwo rozwijało siC na
badanym obszarze nierównomiernie, ce przebiegało jakby odmiennym torem w kacdym
wyodrCbnionym geograficznie zak>tku Jury. Tak wiCc inaczej w dolinie Wisły, inaczej w dolinie
Źłubni, Pr>dnika, Rudawy i Sanki, a jeszcze inaczej w Źolinkach Krakowskich czy dolinach
rzek Rudna i Regulki. Z uwagi na to stosujemy w artykule podział Jury na siedem rejonów
jednorodnych pod wzglCdem geograficznym i badaniami obejmujemy kacdy taki rejon.

Źla kacdego sporz>dzamy tabelC z chronologicznym wykazem osad, zawieraj>c>
najwczeWniejsz> wiadomoWć o poszczególnej osadzie wraz z potwierdzeniem aródłowym,
informacjC o własnoWci, tj. przynalecnoWci do panuj>cego lub instytucji koWcielnej albo
rycerstwa, najstarsze dane aródłowe o elementach prawa niemieckiego, tj. o lokacji, jeWli
zachowała siC o niej wiadomoWć aródłowa lub akt lokacji, o przywileju zezwalaj>cym na
lokacjC, sołectwie, s>dzie prawa niemieckiego lub Ń istnieniu jeszcze dziW nawsia lub
skotnicy. Źane zawarte w tabelach stanowi> podstawC do sporz>dzenia wykresów
obrazuj>cych dynamikC procesów osadniczych, zagCszczania siC sieci osadniczej, po-
zwalaj>cych na wyodrCbnienie okreWlonych chronologicznie etapów rozwoju osadnictwa.
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Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis
Źokumenty S>du Ziemskiego Krakowskiego
Archiwum PaMstwowe w Krakowie, KsiCgi grodzkie krakowskie
Źokumenty klasztoru PP Norbertanek w Imbramowicach
KsiCgi przyjCć do prawa miejskiego w Krakowie ń3ř2-ń5Ń6
Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej Ww. Wacława
Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa
KsiCgi ławnicze krakowskie
Najstarsza ksiCga s>du najwycszego prawa niemieckiego na zamku
krakowskim
Kodeks dyplomatyczny Uniwersytetu Krakowskiego
KsiCga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku ń52ř
Knigi polskoj koronnoj metriki XV stoletija
Monografia opactwa Cystersów we wsi Mogile
Kodeks dyplomatyczny Małopolski
Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. V (w rCkopisie)
Monumenta Poloniae Historica
Monumenta Poloniae Historica, seria nowa.
Matricularum Regni Poloniae Summaria
Monumenta Poloniae Vaticana
Archiwum Metropolitalne w Krakowie, ksiCgi oficjalatu krakowskiego
PiekosiMski, PrzywilCje króla Kazimierza Wielkiego
Kodeks Polski
Rejestry poradlnego województwa krakowskiego
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego
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Starodawne Prawa Polskiego Pomniki
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Zederman
żórna WieW
[żarlica żórna]
Idzikowice
Marszowiec
Pieskowa Skała
zamek
Ojców zamek
żarliczka
[żarlica Vred.]
Maszyce
SzczŃdrkowice
Trojadyn
[Ikmanowice]
Wola Kalinowska
[BłCdówka, Pieskowa
Wola, SzafraMcowa
Wola]
Czajowice
anuszowice

Poń.3,33
Mp.l,57
Mp.l,57
Mp.l,57
Mp.l,57

MPH 2 8.8Ń7

KK ń,84

KK ń,88
KK ń,78

Mp.ń,ń5Ń
Mp.ń,ń5Ń

KK ń,ń27
MV ń s. ń23
MV ń s. ń22

Imbr. ńń interp.
Mog.66, s. 55-6
Mv 2 S. 878
Mp. 8,8řř
Mp. 8,8řř

sP 8, 47řŃ
KK ń,2Ń8ś
MPH n 5 s. ń4ř
Piek. Przyw. s. ń4
ZŹK ń,57

KK 2,264
KK 2,264
ŹLb.2 s. 63

Mp. 3,834
KK 2,3ńń

SP 8,6ń3
SP 8,62ř
SP 8,6ńř
SHż 2 s. ń58-ń5ř
KK 2,3ńń

Mp.ń.88Ń
SP 8,4552

duch.
duch
duch.
duch.
duch.
-Hak

duch

53,853..

król.

szl.

ks.
duch.

ks.
król.
-› szl.
szl.
szl.
szl.

szl.
szl.
duch.
szl.
szl.

szl.

król.
szl.

król.
król.
król.
-›szń.
król.
mieszcz.

szl.
szl.
szl.

szl.

szl.
szl.

duch.

ń288 przyw. Pol.3,66

ń267 lok.
ń36ń soł.
ń274 lok.

duch. ń35Ń nazwa

ń274 lok.

ń4Ń3 sok
ń3ń5 lok.

ń4ń2 soł.
nawsie
skotnica

ń44Ń przyw.

skotnica

ń382 soł.
ń432 przyw

ń382 soł.
skotnica

Mp.l,75
Mp. ń,26ń
Mp. ń,86

MV 2 s. 375

KK ń,76

Kacz. ń473
Mp.ń,ń5Ń

ZK 5 s. 3Ń8
UN ńń s. 36

Mp. 4.ń884

UN ń S. 8Ń

SP 8,ń885
zŹM 7,2Ńř5

Mp. ń,36Ń
UN ń 8.6Ń



Iń337

ń38ř BoleM SP 8 uw.ń5ř/32
ń38ř Przybysławice SP 8,5348
ń4ŃŃ Brzozówka [Wola SP 8,ř787

ń4ŃŃ Chrostna karczma SP 8 uw.3ńń/ń2
Brzozówka]

ń4ŃŃ żarlica Źalsza SP 8,řřř8

ń4ŃŃ Szyce SP 8 uw.336/36
żarliczka

ń4Ń6 żotkowice Mp. 4,ńŃř7

ń4ń5 Cianówka karczma ZK 6 s. ń4
ń425 Cło karczma SHż I s. 4ń5
ń444ę Kobyla żóra Crac. Art. Suppl.

karczma 32Ń
ń47Ń Kutlow karczma Źlb.2 s. 6ń-2

ń47Ń Wyszowa ŹLb. 2 s. 8,53
ń s. ń4ř, 22ń

ń4ř7 sudół KU] 8,2ř8
ń58ń Pr>dnik `Ź S. 2ř-8ń

Rok

ń243
ń254

ń27Ń
ń276
ń286

ń28ř

ń32ř

ń32ř
ń32ř

ń32ř
ń335
ń335

ń376
ń38Ń
ń38Ń
ń388
ń388
ń38ř
ń3ř8

[Korzkiewski]

Nazwa

Bolechowice
Modlniczka
[Mała Modlnica]
Źubie
Nowa żóra miasto
Karniowice

Modlnica
[Wielka Modlnica]
BCdkowice

Radwanowice
Sokolec
[dziW Sokole Pole]
Szklary
erzmanowice
Paczółtowice
Czubrowice
BCbło
Porzeczany
Wielka WieW
Zawada
zary
Racławice
Siedlec

szl.
szl.
szl.

szl.
mieszcz.

duch.
król. przed ń47Ń soł. ŹLb.l s. 25ř-

szl.
król
król

król

król

ŹOLINKI KRAKOWSKIź

skotnica

-6Ńś 2 s. 55

UN ń s. 23

KK ń,24 duch. skotnica UN ń s. 25
KK ń,4Ń duch.

Mp. ń,7ř
Pol. 3,5Ń
ZŹM 8,2527 a) szl.

b) duch.
MPH 4 s. 88ř

Mp. ń,ń8ń

Mp. ń,ń8ń
Mp. ń,ń8ń

Mp. ń,ń8ń
MV ń s. 372
MV ń s. 37ń
Mp. 3,65Ń
Krzyc. ńń84
ZŹM 4,ńŃ55
ZŹM 4,ńŃ55
SP 8,464ř
SP 8 uw.ńŃ7/ń2
SP 8,527Ń
SP 8 uw.248/ř

szl.
król

szl.

szl.

szl.
szl.

król
król
szk
król
król
król
król
szk
szk
król
szk

ń422 ławnicy
ń44Ń przyw.

ń4Ńř skotnica
ń462 nawsie
skotnica

ń32ř lok.
ń356 soł.
ń38Ń soł.
ń337 soł.
ń4ńŃ soł.
ń38Ń lok.
ń38Ń lok.

ń38ř soł.

Teut. las. ńř2
ZŹM 2,552

ZK 5 s. ń8Ń
ZK ń5 s. 2Ń6
UN 4 s. 4Ń

Mp. ń,ń8ń
ZŹM 8,253ń
Mp. 3,řń6
Mp. 3,65Ń
KSN 26ń5
ZŹM 4,ńŃ55
ZŹM 4,ńŃ55

SP 8,527Ń



ń374 Szczyglice SP 8,4 a) szl.
b) duch

ń386 Łobzów zamek ŹHn ńŃ S. ń52 król.
ń388 Rz>ska SP 8,4844 szĹ.
ń388 Ujazd SP 8 uw.ń32/ń3 szĹ.
ń388 bbik SP 8 uw.ńŃ7/ń2 szĹ.
Ĺ4ŃŃ Wola Nawojowa SP 8,ńŃ846 szń.
Ĺ4Ń2 Nielepice SP 2,řńř szĹ.
ń4ń3 Zawada karczma KSN 3356 szl.

ń444 wieW
Ĺ4ń5 Burów ZK 6 s. 8ń szl.
Ĺ4ń8 Młynka Teut. ńA s. 8ř szl.
ń427 Brzezinka ZK 8 s. 24ń,25ń duch.
ń438 Charbielów SP 2,276Ń szl.
ń44Ń WiCckowice Mp. 4,ń362 duch.
Ĺ47Ń Kochanów [Chełm] ŹLb.l s. ńŃń szl.

ŹOLINA SANKI

skotnica

ń4ŃŃ soł.
ń4ń4 wójt

ń4ń8 wójt
ń44ń przyw.

UN ń s. 53

SP 8,ńŃ846
KK 2,556

Teut. ńA s. 8ř
Mp. 4,ń4ŃŃ

ńń24 Czułów Tyn. ń król.

duch.
duch.

ńń24 Kaszów Tyn. ń
ń22ř Kryspinów [Czumcńeka, Tyn.ńńb fals.

Vmierdz>ca]
ń22ř Nowa WieW Szlachecka Tyn.ńńb fals.

[Nowa WieW]
ń238 Morawica Mp. ń,22
ń254 Liszki KK ń,4Ńś PŃń.

duch.

szl.
duch.

3,33
ń26ř Sanka [Sosnka] MPH 4 s. 786 szl.

ń367 przyw.
-›duch. nawsie

ń3ńń soł.
ń3ńń soł.

ń363 soł.

ń423 przyw
ń363 soŁ

ń4ń6 przysiC-
gli

ń325 Brzoskwinia AS 2,8 szl. ń4ń8 `

ń357 Baczyn PŃl.3,ńl8śTyn.77 a) szl. ń
b) duch.

ń384 Mników SP 8,42řŃ szĹ.
ń4ŃŃ Żrywałd SP 8,ř558 szl.
ń4Ńń Aleksandrowice ZK 3 s. 26ń szĹ.
ń4Ń2 Cholerzyn SP 2,řńř szĹ.
ń4ń5 Chrosna ZK 6 s. 36 szĹ.
ń4ń8 Czułówek SHż ń s. 47ř d ch.u

ŹOLINA WISŁY

PTZYSIB-

cni

ń423 przyw

367 przyw.

Tyn. ř8 fals.
UN ń s. 66
Tyn. 4ń
Tyn. 4ń

Tyn. 84

żK 2 8.ńŃŃ
Tyn. 84

Teut. ńA s.
24
Teut. ńA s.
88, ř6
Tyn. ř8 fals.

żK 2 8.ńŃŃ

ńŃ44 Tyniec klasztor MPH 3 s. ń34 duch.
ńŃ5ř MPH 2 s. 74ř
ńń24 Tyniec wieW Tyn. ń duch. ń288 przyw. Tyn. 36

ń367 przyw. Tyn. ř8 fals.



l I

ń3řř Kobylany Kacz. ńŃ38 duch. ń44ń przyw. Mp. 4,ń4ŃŃ
ń4Ń2 Czerna SP 2,řńř szl. 4
ń4Ń2 MiCkinia SP 2,řńř szl.
ń4Ń3 Zelków KSN ń234 król.
ń4Ń6 Wierzchowie Mp. 4,ńŃř7 król.
ń42ń Źupek młyn SHż I 8. 63ř król
ń434 Nadolny Młyn ZK ń46 s. 222 szl.
ń44Ń Podskalany ZŹK 2,4ńń duch.
ń444 Łazy [pońe, póaniej wieW] ZK ń2 8. 272 8zń.
ń47Ń Lipka karczma ŹLb. ń s. 7-ř duch.

ń4Ń3 soł. KSN ń234

ŹOLINA RUŹAWY ń ŹULÓWKI

ń ńę85 Rudawa

ń22Ń Krowodrza

ń22ř Balice

ń254 Czatkowice żórne

ń254 Olszanica
ń254 Zabierzów [Rogoanik]
ń254 Rudawa osada młyMska

k. Krakowa -A
ń26Ń Brzezie

ń286 Mydlniki

.±

ń3ń8 Kawiory
ń3ńř Pisary

Ĺ 33 7 Łobzów

-ń

ę-

ń274 Bronowice Niem.
.ń286 Krzeszowice

ń2ř4 Bronowice Pol.

ń3Ń4 Wola Justowska
[Wola Chełmska]

ń3 ńř Tenczynek
ń33 7 Żilipowice

ń358 Czarna WieW
ń366 Czudzic młyn
ń36ř Nawojowa żóra
-372 Tomaszowice
-373 Niegoszowice

MPH 2 8.řń8
ŹLb. ń 8.ń66
ŹLb.3 8. 38śŹHn
6 8. 237 pod dat>
ń223
Tyn. ńńb

KK ń,4Ń

KK ń,4Ń
KK ń, 4Ń.
PŃń. 8,28

MPH 5 4ńń2ń28

PŃń. 8,48
KK ń,87
KK ń,86
ZŹM 4,887
KK 2,242
KK 2,242

Mp. ń,ń57
Mp. 2,575
Mp. 2,575
Mp. 3,65Ń
KK ń,ń62

KMK ń,32
KMK ń,36
Krzyc. 454
MV ń s. 477
Krzyc. 8Ń4

szl.
-›duch.
duch. ń4ŃŃ przysiC-

duch.
-+8zL
a) duch
b)8zń
duch.
duch.
duch.

a) ks
-+duch.
b)szL
duch.
duch.
8zń
duch.
szk
szL

duch.
szń.
szl.
szl.
król.

król.
mieszcz.
szń.
szl.
szl.

ń436

cni

ń3řń

ń4ř7

ń388

ń464

ń274
ń286

ń2ř4

ń3ńř
ń337
ń337
ń367

przyw

soł.

soł.

soł.

przyw.

lok.
ńok.

lok.
soł.
wójt
lok.

skotnica
ń4ń8 przysiCc. Teut. ńA

Mp. 4,ń326

KSN ř2ř

Krzyc. ń338

MS 2,ńń83

SP 8,468ř

Mp. 5 K ńŃ

Pol. 3,48
KK ń,87

ZŹM 4,88

Mp. 2,575
Mp. 3,65Ń
KK ń,ń62
| p. ń,2ř3

UN ń S. 48

S. 88,ř8



ńń62 Zwierzyniec
ń22ř Czernichów

[Czernichówek]
ń22ř Czernichów

ń22ř Pisary
ń22ř Vciejowice
ń22ř Wołowice
źl .

oł. Bodzów
XIII

ń246 zamek k. TyMca
ń254 Bielany

ń254 Przegorzały

ń254 ŹCbniki

ń254 Pychowice
ń286 Piekary
ń3ńř KamieM

ń3ńř Ratanice [las Ratowa]

ń364 OkleWna [Łopuszna]
ń368 Półwsie
ń37ř R>czna
ń3ř7 Skotniki

ń4Ń2 Kostrze
ń4Ń3 Rusocice
ń464 Zakrzówek
ń47Ń Jeziorzany

ŹHn s. 73
Tyn. llb fals

Tyn. llb fals

Tyn. ńńb fals
Tyn. llb fals
Tyn. llb fals

MPH 2 s.řl6

MPHn.5 8.82
KK ń,4Ń

\

KK ń,4Ń

Pol. 3,28

Pol. 3,28
Tyn. 32

duch.
. duch.

szl.
->króń.

. duch.

. duch.
_ duch.

szl.

-›duch.
ks.
a) ks.
-›duch.
b) szl.

a) ks.
b-c) duch
duch.
duch.

ń4Ń3 przysiec
ń367 przyw.

ń3ńń 8Ńń
ń367 przyw.

ń464 przyw.

ń452 przyw.

a-c)duch. ń45Ń soł.
_ d) szl.

ń367 przyw.
Mp. ń,ń58 szl. ń3ńř lok.

Mp. ń,ń58
-›duch.
szl.
-› król.

ZŹM ń,ńńŃ szl. ń364 soł.
ZŹM ń,ń2ń duch. ń368 przyw.
Tyn. ńŃ5 duch. ń37ř soł.
KK 2,4ńř a) król. ń45ř przysiC-

8P 2,řńř
ZK 85, S. 8Ń
Mp. 5 K ńŃ

b) duch. cny
szl.
szl.
CńńlCńęń.ę

ŹLb.3 8. ń85 duch. . nawsie

ŹOLINA RUŹNA I RźżULKI

KSN ń285
Tyn. ř8 fals.

Tyn. 4ń
Tyn. ř8 fals.

Mp. 5 K ńŃ

Mń 2,ń7Ńś
M8 ń, ń55

ZŹM 3,86Ń

Tyn. ř8 fals.
Mp. ń,ń58

ZŹM ń,ńńŃ
ZŹM ń,ń2ń
Tyn. ńŃ5
Teut. 3 8.ń73

UN ń8.32

ń227 żrojec Tyn. 5 szl.-ks. ń288 przyw. Tyn. 36
-›duch.

ń228 Zalas Pol. 3,ńń szl. ń32ń soł. AS 2,7
ń276 Przeginia Źuch. Tyn. 28 a) duch.

i Narodowa [Przeginia] b) szl. ń276 przyw. Tyn. 28
ń326 PorCba Zegoty MV ń 8. ń3ń szl. ń428 soł. Teut. IA

8. 3ńř
ń326 Regulice MV ń s. ń2ř a) duch. ń47Ń soł. ŹLb.3 8.ńřŃ

b) szl.
c-d) mieszcz.

ń 7 ń



ń337 Rybna
ń35Ń Kwaczała
ń353 Brodła
ń4Ń2 Rudno
ń45ń żrzmi>czka góra,

dziW przys. Regulic,
ń57ř żłuchówki ł>ka,

dziW wieW

5Ń
LICZBA 4Ń
OSAŹ 3Ń

2Ń
ńŃ

5Ń
LICZBA 4Ń
OSAŹ 3Ń

2Ń
ńŃ

Mp. 3,65Ń
KK ń,2Ń5
Mp. ń,234
SP 2, řńř
B] rps 5348
II s. ńń3
ZK 4Ń8
8.268-27Ń

duch.
duch.
szl.
szl.
szl.

ŹOLINA ŹŁUBNI

ń887 SŃń. Mp. 8,65Ń

ŹOLINA PR=ŹNIKA

ń2 Ń ń3ŃŃ ń4ŃŃ ń5ŃŃ LATA

śń-
__¬,f

M

ń2 Ń ń3ŃŃ ń4ŃŃ ń5ŃŃ LATA



LICZBA
OSAŹ

LICZBA
OSAŹ

LICZBA
OSAŹ

ŹOLINKI KRAKOWSKIź

J
2 Ń ń3ŃŃ ń4ŃŃ ń5ŃŃ LATA

ŹOLINA I WIźRZCHOWINA PR=ŹNIKA

2 Ń ń8ŃŃ ń4ŃŃ ń5ŃŃ LATA

ŹOLINA SANKI ń JźJ ŹoPŁYwow

ń2 Ń ń3ŃŃ ń4ŃŃ ń5ŃŃ LATA



ŹOLINA WISŁY

LICZBA 4Ń
OSAŹ 3Ń

2Ń
ńŃ

ń2 Ń 8 ń3ŃŃ ń4ŃŃ ń5ŃŃ LATA

ŹOLINA RUŹNA I RźżULKI

LICZBA 4Ń
OSAŹ 3Ń

2Ń
ńŃ ______Z-

ń2 Ń ń3ŃŃ ń4ŃŃ ń5ŃŃ LATA

ObjCcie odrCbnymibadaniami poszczególnych rejonów _jury było celowe z wielu
wzglCdów. Pozwoliło nie tylko przeWledzić procesy osadnicze zachodz>ce w poszczególnych
rejonach jury, wychwycić specyfikC przemian w kacdym takim zak>tku i wyrócnić okresy
bardziej intensywnych czy powolniejszych zmian, ale tec zaobserwować, jak rozwijało siC
osadnictwo na całym badanym obszarze.

Obok uwzglCdnionych w artykule czynników Wrodowiskowych wacnym równie elemen-
tem, moce wrCcz decyduj>cym dla rozwoju osadnictwa, była inicjatywa i działalnoWć
ludzka, a wiCc zarówno inicjatywa władców i elit rz>dz>cych, jak tec całych grup ludnoWci.
Ta jednak pocz>tkowo (X-XI wiek) nie była w ogóle rejestrowana, nie pozostawiła po sobie
aródeł pisanych. Najstarsze aródłowe wiadomoWci o osadach z terenu jury posiadamy
dopiero z XII wieku, czyli z czasu, gdy istniała tutaj juc nierzadka sieć osad. Przekonuj>
nas Ń tym licznie wystCpuj>ce koło Krakowa osady z nazwami słucebnymi, siCgaj>ce
metryk> wieku XI, jak choćbyŚ ŹCbniki, Mydlniki, Pisary, Piekary, Skotniki, osady
z nazwami odrzecznymi typuŚ Źłubnia, Minoga, żarlica, Pr>dnik, Rudawa, Sosnka czyli
Sanka, osada innoplemienna WCgrzce czy cały szereg osad z nazwami patronimicznymi,
siCgaj>cymi metryk> przełomu XII i XIII wieku. Było ich w sumie 6Ń.

Skromna baza aródłowa dla najwczeWniejszego okresu rozwoju osadnictwa (XII-XIII
wiek), która w zasadzie ogranicza siC nieomal wył>cznie do dokumentów W wiCkszoWci



koWcielnej proweniencji, rzecz jasna nie sprzyja solidnym, rzeczowym badaniom historycz-
nym, nie zawiera wystarczaj>cych, niezbCdnych danych do analizy naukowej, do od-
tworzenia najstarszej istniej>cej na obszarze jury sieci osad. Pozwala jedynie na zrekonst-
ruowanie w przybliceniu sieci osad przynalecnych do tych instytucji koWcielnych, które
dziCki licznym nadaniom panuj>cych i feudałów Wwieckich uzyskały tutaj rozległe włoWci.

Źo koMca XIII wieku zostało zarejestrowanych ń2 wsi klasztoru benedyktynów w TyMcu
(falsyfikaty tynieckie), ń2 wsi klasztoru norbertanek na ZwierzyMcu, ř wsi klasztoru klarysek
z Zawichostu, a nastCpnie Skały (żrodziska), ř wsi kapituły krakowskiej, 6 wsi klasztoru
norbertanek w Imbramowicach, 4 wsie biskupa krakowskiego oraz 8 wsi innych klasztorów
i instytucji koWcielnych. Przyrost liczbowy dokumentów królewskich, koWcielnych i rycerskich
w XIV wieku oraz pojawienie siC koWcielnych aródeł statystycznych w rodzaju rejestrów
WwiCtopietrza, jak tec koWcielnych aktów procesowych - umocliwiły rejestracjC znacznie
wiCkszej nic dotychczas liczby osad monarszych, koWcielnych i rycerskich, ale nie przyczyniły
siC do nakreWlenia pełnego obrazu osadnictwa. Taka mocliwoWć otwarła siC dopiero dla okresu
od ń37ń roku, obejmuj>cego przełom XIV i XV wieków dla którego zachował siC bogaty
materiał aródłowy, głównie w postaci ksi>g s>dowych ziemskich, prawa niemieckiego
i miejskich, od ń4Ń7 roku grodzkich, a od ń4ńŃ roku koWcielnych, obejmuj>cych dziesi>tki
tysiCcy zapisek rejestruj>cych wszystkie typy i rodzaje osad.

Źo r. ń25Ń, czyli dla okresu poprzedzaj>cego zasadnicze zmiany w osadnictwie, udało
siC ustalić istnienie 4ń osad, w tym 3Ń duchownych. Lepsze, choć nie doskonałe wyniki
w rekonstrukcji sieci osadniczej i odtworzeniu procesów osadniczych osi>gnCliWmy dla
okresu ń25ń-ń37Ń, charakteryzuj>cego siC zastosowaniem na szerok> skalC na gruncie
polskim tzw. prawa niemieckiego, tj. czynszowego. Istot> ówczesnych przemian w osadnict-
wie, zwanych kolonizacj> na prawie niemieckim, a wiCc czynszowym, było zakładanie wsi
i miast na tzw. surowym korzeniu oraz w wiCkszym stopniu gruntowne reorganizowanie
dotychczas istniej>cych osad według ustalonych reguł prawnych. Na obszarze jury znalazły
zastosowanie dwie odmiany tego prawaŚ magdeburska, wzorowana na zbiorze zwyczajów
i przepisów obowi>zuj>cych w Magdeburgu, i Wredzka, wzorowana na prawie obowi>zuj>-
cym w Vrodzie Vl>skiej.

W okresie ń25ń-ń37Ń pojawiło siC w aródłach kolejnych ř8 miejscowoWci. Łatwo
obliczyć, ic w drugiej połowie XIV wieku na badanym obszarze funkcjonowało co najmniej
ń3ř osad. Nie jest to jednak, jak mocna s>dzić, pełna ich liczba. Prowadzona od drugiej
połowy XIII wieku akcja kolonizacyjna spowodowała znaczny przyrost liczby osad.
Przeszkod> w ich pełnej rejestracji jest niestety niekompletna baza aródłowa. Z in-
teresuj>cego okresu zachowało siC b>da co b>da ń7 kontraktów lokacyjnych dla wsiŚ
Braciejówka, Bronowice Niemieckie, Bronowice Polskie, żlanów, jangrot, KamieM, Krze-
szowice, Łobzów, miasto Skała, Sułoszowa, Szklary, Tenczynek, Trzyci>c, Wielmoca, Wola
Zachariaszowska, Zadroce, Zagórowa, 7 zezwoleM na lokacjC dla ń5 innych wsi i wzmianki
o sołectwach funkcjonuj>cych w ń7 innych wsiach. Nie s> to liczby zawrotne, ale daj>
pewien pogl>d na skalC zjawiska, na fakt upowszechnienia siC kolonizacji na prawie
niemieckim.

W kolejnym okresie, obejmuj>cym przełom wieków XIV i XV, dla którego zachowały
siC juc ksiCgi s>dowe, pojawiło siC w aródłach ac 6ř osad. Taki nieoczekiwany skok iloWciowy
nie mógł siC oczywiWcie dokonać w ci>gu kilkudziesiCciu lat. Nalecy s>dzić, ic tylko
nieznaczna czCWć z tej liczby osad powstała wówczas, natomiast reszta funkcjonowała
jeszcze przed ń37ń rokiem, a wiCc za panowania Kazimierza Wielkiego. Z tego czasu
zachował siC kontrakt lokacyjny na załocenie wsi Porzeczany, któr> póaniej wchłonCła
Wielka WieW, ń2 przywilejów lokacyjnych, czyli zezwoleM na lokacjC, dla ń5 wsi, wzmianki
o sołectwach funkcjonuj>cych w 22 innych wsiach, wzmianka o skotnicy w jednej wsi
i 3 zapiski o przysiCgłych s>du prawa niemieckiego w 3 innych osadach.

Źo połowy XV wieku zarejestrowaliWmy na terenie jury 2ń5 osad. Liczba ta, jak siC
wydaje, zblicona była do rzeczywistej liczby osad istniej>cych na tym obszarze. juc sam 5



zestaw aródeł zachowanych z tego czasu jest tak zrócnicowany, a liczba dokumentów
i wszelkiego rodzaju zapisek aródłowych tak obfita, ic prawdopodobieMstwo niezarejest-
rowania którejW z osad jest niewielkie czy wrCcz znikome.

W całym okresie Wredniowiecza, do koMca XV stulecia, miały miejsce na badanym
obszarze nie tylko zmiany iloWciowe, polegaj>ce na wzroWcie liczby osad i zagCszczaniu sieci
osadniczej, ale takce zmiany jakoWciowe, których istot> było przekształcanie siC osad
z jednych form w drugie, daleko id>ce przeobracenia ich charakteru. Pierwotne osadnictwo
typu arebiowego, rozproszonego, nieuporz>dkowanego było z wolna zastCpowane od
połowy XIII wieku przez osady wiejskie z uporz>dkowan>, bardziej skupion> zabudow>,
z wyodrCbnionym miejscem centralnym, czyli nawsiem, i wymierzonym areałem gruntów.
Ponadto od XIII wieku zaczCły powstawać osobne osady młyMskie, a od XIV _ samodziel-
ne osady wokół karczem, które w wielu przypadkach dały pocz>tek póaniejszym wsiom (np.
Cianówka, Młynka, Zawada). Nie nalecy zapominać o powstaj>cych W XIII i XIV wieku
licznych obiektach obronnych, tj. grodach i zamkach, które wraz z przyzamkowymi
gospodarstwami rolnymi i rzemieWlniczymi stanowiły osobne jednostki osadnicze. Przy-
kładem mog> byćŚ Skała, Wyszogród, Piekary, żrodzisko, Morawica, Biały KoWciół,
Korzkiew, Pieskowa Skała, Ojców, Łobzów. Nalecy równiec mieć na uwadze klasztory
w TyMcu, na ZwierzyMcu, w Imbramowicach i w żrodzisku (do ń3ń6), które tec nalecy
zaliczyć do oddzielnych jednostek osadniczych.

Terenem starego osadnictwa była urodzajna, lessowa dolina Źłubni. Wzdłuc tej rzeki
z koMcem XII wieku znajdowało siC co najmniej 8 osad arebiowych, okreWlanych jednym
terminem Źłubnia. Źały one pocz>tek wsiomŚ Imbramowice, Iwanowice, Kantorowice,
Małoszyce, Michałowice, Raciborowice, Sieciechowice i Vciborzyce, które jak łatwo
zauwacyć, nosz> wył>cznie nazwy patronimiczne. NajwiCkszy przyrost liczby osad w doli-
nie Źłubni nast>pił w okresie od połowy XIII do trzeciej ćwierci XIV wieku i w czwartej
ćwierci XIV wieku, co jednak wi>ce siC nie tyle z ocywion> akcj> kolonizacyjn>, ile raczej
z pojawieniem siC ksi>g s>dowych, rejestruj>cych cał> sieć ówczesnych osad. W drugiej
połowie XIII wieku miały tu miejsce lokacje wsiŚ Zadroce, Trzyci>c, Zagórowa i żlanów,
a w pierwszej połowie XIV wieku wsi _langrot i Braciejówka.

W dolinie i na wierzchowinie Pr>dnika nasilenie wzrostu liczby osad nastCpowało
dwukrotnie, raz w drugiej i trzeciej ćwierci XIII stulecia, a drugi raz w trzeciej i czwartej
ćwierci XIV wieku. Bardzo star> metrykC posiadaj> osady usytuowane W dolnym biegu tej
rzeki, która dziW zwana jest Białuch>. W górnym biegu w w. XIII i pierwszej połowie w.
XIV rozwijało siC na wyniesieniach skalnych osadnictwo obronne. W drugiej połowie XIII
wieku miały miejsce lokacje miasta Skały oraz wsi Wielmocy i Woli Zachariaszowskiej,
a w pierwszej połowie XIV wieku Sułoszowej.

W Wwietle danych zawartych w artykule, a konkretnie w wykazach miejscowoWci, na
terenie Źolinek Krakowskich osadnictwo było znacznie młodsze. Źo koMca XIII wieku
udało siC ustalić istnienie tylko szeWciu osad. Wyraana tendencja wzrostowa zarysowała siC
dopiero w drugiej ćwierci i czwartej ćwierci XIV wieku. W ń32ř roku miała miejsce lokacja
wsi Szklary, a w ń38Ń wsi Porzeczany.

Stał> powoln> tendencj> wzrostu cechowało siC osadnictwo doliny Rudawy i Źulówki.
W drugiej połowie XIII wieku lokowano tu wsieŚ Bronowice Niemieckie i Bronowice
Polskie, Krzeszowice, a w XIV _ Tenczynek i Łobzów.

Podobnie rozwijało siC osadnictwo w dolinie Sanki ijej dopływów. Struktur> własnoWci
osadnictwo tej doliny przypominało dolinC Źłubni, gdzie dominowała własnoWć koWcielna
i rycerska. Rócniło siC natomiast od doliny i wierzchowiny Pr>dnika oraz od Źolinek
Krakowskich, gdzie do monarchy nalecało 3Ń°/O osad.

ŹolinC Wisły zajmowały w znacznym procencie osady klasztoru tynieckiego, których
wieku nie mocna precyzyjnie okreWlić, gdyc informacje o nich pochodz> w wiCkszoWci
z piCtnastowiecznych falsyfikatów tynieckich. W r. ń3ńř miała tu miejsce lokacja wsi
KamieM.
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Ryc. 53. Rozwój osadnictwa w Wredniowieczu. l _ osady notowane do ń25Ń r.Ś 2 _ osady notowane w latach
ń25ń-ń37Ńś 3 _ osady notowane w latach ń37ń-ń5ŃŃ.

Podobnie _ jak siC wydaje _ przebiegały procesy osadnicze w dolinach niewielkich
dopływów Wisły _ Rudna (Przegini) i Regulki. Źla okresu do koMca w. XIV zdołaliWmy
ustalić istnienie na tym niewielkim obszarze tylko 8 wsi.

Osadnictwo we wszystkich przedstawionych rejonach Jury ł>czy niew>tpliwie jedna
wspólna cecha, tj. fakt, ic do pocz>tków w. XV główna sieć osad jest juc w zasadzie w pełni
ukształtowana. W XV wieku powstaj> tylko nieliczne wsie oraz osady młyMskie i karczem-
ne. Inicjatywa osadnicza posiadaczy ziemskich była skierowana w tym czasie głównie na
zakładanie folwarków w istniej>cych juc wsiach. Wprawdzie w okresie póaniejszym (XVI
wiek) dochodzi do ponownego ocywienia osadnictwa, ale nas te procesy juc nie interesuj>.
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MźŹIAźVAL SźTTLźMźNT IN THź LIżHT
OŻ WRITTźN SOURCźS

Summary

The investigations presented in this paper aimed at a preliminary, schematic reconstruc-
tion of settlement transformations and processes in the southern part of the Kraków Jurassic
Plateau- now part of the Kraków province - in the Middle Ages. The paper provides
chronological lists of localities from this region and diagrams showing the intensity of
settlement changes in the various parts of the Jurassic Plateau in the Middle Ages.
A general discussion of the evolution of settlement is oífered, which may be useful in further,
more detailed historical research.
The investigations have enabled to grasp the specific character of transformations over

the whole territory of the Jurassic Plateau, to distinguish periods ofmore intensive or slower
changes, and to trace the evolution of settlement in the investigated region.
The first period whose essential feature was scattered family-type settlement continued up

to the year ń25Ń. The second period of important changes when the tenement law was
introduced on a large scale in the territory of Poland falls between the years ń25ń and ń37Ń.
The third period, distinguished for the emergence of primarily economic activity type
settlement such as autonomous hamlets around a mill, an inn or grange, covers the end of
the Middle Ages i.e. the years from ń37ń to ń5ŃŃ.
Żrom the period up to ń25Ń the presence of 3ř hamlets has been established. Somewhat

better results, though not fully satisfactory, have been obtained in the reconstruction of
settlement network and processes in the period from ń25ń to ń37Ń when further ř6 hamlets
were registered. Żor the last of the above-mentioned periods 65 settlements were recorded.
In such a way it has been established that up to the end of the XVth century 2ŃŃ hamlets
functioned in the Kraków jura. This figure seems to approximate the real number of
settlements existing in the territory under discussion.

Throughout the Kraków Jurassic Plateau settlement seems to have one feature in
common, namely that its network was basically fully formed by the beginning of the XVth
century. In the XVth century hamlets were set up almost only near mills, inns or granges
constituting the nuclei of later villages.




















































































































