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Od Redakcji
Już po przekazaniu do druku LXV tomu „Wiadomości Archeologicznych” dotarła do
nas wiadomość o śmierci Profesora Piotra Kaczanowskiego. Publikowany w tym tomie
artykuł, którego jest współautorem, jest ostatnim tekstem, jaki wyszedł spod Jego pióra.
Żegnamy nie tylko wybitnego archeologa, ale i wieloletniego przyjaciela Państwowego
Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

(Wojciech Brzeziński)
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Andrzej Pelisiak
Nowe znaleziska z neolitu i początków
epoki brązu z polskich Bieszczadów
Wysokich (rejon Wetliny-Moczarnego)
Wprowadzenie
Południowo-wschodnia część Bieszczadów polskich (Bieszczady Wysokie) do niedawna była białą plamą na mapie archeologicznej. Poza pozostałościami osadnictwa nowożytnego nie
znano z tego terenu ani jednego pradziejowego stanowiska archeologicznego (P. Valde-Nowak 1988; A. Pelisiak 2005; 2013a;
2013b; M. Parczewski, A. Pelisiak, K. Szczepanek 2012). Obraz

ten był sprzeczny z informacjami palinologicznymi. W diagramach pyłkowych z Tarnawy Wyżnej i Wołosatego, pow. bieszczadzki, oraz Smreka, pow. leski, czytelne są bowiem sygnały o aktywności człowieka na tych terenach od ok. 3000 BC
(M. Ralska-Jasiewiczowa 1970; 1980). Sprzeczność ta skłoniła
piszącego te słowa do podjęcia badań na tym terenie, bardzo
trudnym do prowadzenia prospekcji powierzchniowych, zalesionym lub pokrytym innymi niż leśne naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi. Mimo skrajnie niesprzyjających warunków
terenowych, wykluczających systematyczne badania zgodne
z regułami archeologicznego zdjęcia terenu, już pierwsze penetracje przeprowadzone w 2013 roku dostarczyły interesujących
materiałów z końca neolitu i początków epoki brązu (A. Pelisiak, Z. Maj 2013). Ich konsekwencją były prace prowadzone
w 2014 roku, skoncentrowane na kilku obszarach próbnych,

Ryc. 1. Obszar badań na tle stanowisk datowanych na neolit lub wczesny okres epoki brązu z Polski południowo-wschodniej (A).
Nowoodkryte stanowiska z rejonu Wetliny-Moczarnego (B). Wg: A. Pelisiak 2013a i 2013b (A). Oprac.: A. Pelisiak (B)
Fig. 1. The study area against the background of Neolithic or Early Bronze Age sites in South-East Poland (A). The newly recorded sites in the
region of Wetlina-Moczarne (B). After: A. Pelisiak 2013a & 2013b (A). Developed by A. Pelisiak (B)
1 – We t l i n a, pow. leski/County Lesko, stan./site 17; 2 – We t l i n a, stan./site 18; 3 – We t l i n a, stan./site 19;
4 – We t l i n a, stan./site 20; 5 – We t l i n a, stan./site 21

Ryc. 2. Rdzenie z piaskowca krzemionkowego: 1 – We t l i n a, pow. leski, stan. 17; 2 – We t l i n a, pow. leski, stan. 18.
Rys./Fot.: A. Pelisiak, Z. Maj
Fig. 2. Cores of siliceous sandstone: 1 – We t l i n a, Lesko County, site 17; 2 – We t l i n a, Lesko County, site 18.
Drawing/Photo: A. Pelisiak & Z. Maj
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w tym na i w otoczeniu Połoniny Wetlińskiej oraz w dolinie
Solinki i potoku Beskidnik. Niżej opisane materiały pochodzą
z drugiej z wymienionych stref (Ryc. 1)1.
Materiały
1. Wetlina, stan. 17, gm. Cisna, pow. leski, woj. podkarpackie
P o ł o ż e n i e: na lewobrzeżnej, niskiej terasie Solinki i potoku
Beskidnik, jej lewobrzeżnego dopływu (ok. 740 m n.p.m.).
M a t e r i a ł y: 1. Prawie dyskoidalny, jednopiętowy rdzeń od
łupkowy z naturalną piętą o wym. 37×27 mm; kąt rdzeniowy ok. 90°; podstawa rdzenia skruszona, odłupnia o dług. do
28 mm nosi negatywy siedmiu odbitych odłupków, największy
z nich o wym. 24×18 mm. Negatywy sęczków wcześniej odbitych odłupków są szerokie i stosunkowo głębokie (Ryc. 2:1).
S u r o w i e c: piaskowiec krzemionkowy.
2. Wetlina, stan. 18, gm. Cisna, pow. leski, woj. podkarpackie
P o ł o ż e n i e: na prawobrzeżnej, niskiej terasie potoku Beskidnik w pobliżu ujścia do rzeki Solinki (ok. 740 m n.p.m.).
M a t e r i a ł y: 1. Rdzeń odłupkowy ze zmienioną orientacją i nieprzygotowanymi piętami; dwie z nich ulokowane są
przeciwstawnie do siebie, trzecia – na bocznej ścianie rdzenia. Jedna z nich jest prawie prostokątna o wym. 45×37 mm.
Pięta w części przeciwstawnej, o wym. 50×47 mm, w ostatniej
fazie eksploatacji rdzenia była również używana jako odłupnia. Odłupnia między tymi piętami ma wys. od 27 do 30 mm.
Na rdzeniu czytelne są negatywy ośmiu odbitych odłupków.
Największy z nich, odbity od pięty ulokowanej na boku rdzenia ma wym. 37×23 mm. Negatywy odbitych odłupków są stosunkowo głębokie, szczególnie w części sęczkowej (Ryc. 2:2).
S u r o w i e c: piaskowiec krzemionkowy.
3. Wetlina, stan 19, gm. Cisna, pow. leski, woj. podkarpackie.
P o ł o ż e n i e: na prawobrzeżnej, niskiej terasie potoku Beskidnik w pobliżu ujścia do rzeki Solinki, ok. 70 m na południe od
stanowiska Wetlina 18 (ok. 740 m n.p.m.).
M a t e r i a ł y: 1. Jednopiętowy rdzeń odłupkowy z piętą o wym.
78×68 mm, z bokami i podstawą nieprzygotowanymi; kąt rdzeniowania ok. 70°. Od tej pięty odbito 4 odłupki, ponadto jeden
odłupek – od boku rdzenia. Krawędź pięty jest nieregularna
i skruszona, nosi ślady prób dalszego, nieudanego rdzeniowania. Negatyw największego odłupka ma wym. 44×43 mm.
Negatywy odbitych odłupków są głębokie, głównie w części
sęczkowej (Ryc. 3:1). Zaprzestanie eksploatacji tego rdzenia
łączyło się prawdopodobnie z pojawieniem się skośnej skazy
i pęknięcia rdzenia.
S u r o w i e c: piaskowiec krzemionkowy.
4. Wetlina, stan. 20, gm. Cisna, pow. leski, woj. podkarpackie
P o ł o ż e n i e: na niskiej, lewobrzeżnej terasie Solinki i potoku
Beskidnik, jej lewobrzeżnego dopływu, około 50 m na południe
od stanowiska Wetlina 17 (ok. 740 m. n.p.m.).
M a t e r i a ł y: 1. Bryła surowca z niewyraźnymi (zatartymi)
śladami prób rdzeniowania o największej średn. 61 mm.
W badaniach powierzchniowych, poza autorem, brali udział: Zbig
niew Maj, Teresa Maj i Małgorzata Pelisiak.

1

S u r o w i e c: piaskowiec krzemionkowy.
5. Wetlina, stan. 21, gm. Cisna, pow. leski, woj. podkarpackie.
P o ł o ż e n i e: na niskiej lewobrzeżnej terasie Solinki i Beskidnika, ok. 280 m na północ od stanowiska Wetlina 17 (ok.
740 m n.p.m.).
M a t e r i a ł y: 1. Rdzeń odłupkowy ze zmienioną orientacją
wykonany z tabliczkowatego fragmentu konkrecji. Nieprzygotowane pięty (obie o wym. 78×58 mm) są ulokowane przeciwstawnie do siebie na szerszych płaszczyznach bryły surowca.
Odłupnia ma wys. do 38 mm. Na rdzeniu czytelne są negatywy
sześciu odbitych odłupków – odpowiednio cztery i dwa z obu
pięt. Jedna pięta jest częściowo skruszona i częściowo zachowany negatyw jednego odbitego odłupka jest widoczny również w tej części rdzenia. Negatyw największego odłupka odbitego od tej pięty, ma wym. 22×37 mm, ale jego dystalna część
jest częściowo zniszczona na skutek skruszenia przeciwstawnej
pięty rdzenia. Dwa odłupki zostały odbite od pięty przeciwstawnej, negatyw największego z nich ma wym. 29×28 mm, ale
częściowo jest on zniszczony wskutek uszkodzenia rdzenia. Negatywy wszystkich odbitych odłupków są względnie głębokie,
szczególnie w części sęczkowej (Ryc. 3:2). 2. Rdzeń odłupkowy
z wielokrotnie zmienioną orientacją o wym. 48×29×42 mm.
Negatywy odbitych odłupków są zatarte i niewyraźne.
S u r o w i e c: piaskowiec krzemionkowy.
Analiza i interpretacja
Wszystkie odkryte w rejonie Wetliny-Moczarnego zabytki to
nieregularne rdzenie odłupkowe jednopiętowe lub ze zmienioną orientacją. Mają nieprzygotowane pięty i boki. Jako odłupnie wykorzystywano naturalne płaszczyzny pokawałkowanych
brył surowca. Po odbiciu kilku odłupków rdzenie porzucano.
Wszystkie są wykonane z lokalnego piaskowca krzemionkowego. Surowiec ten rejestrowany jest w korycie Solinki i Beskidnika, przy czym nie w całym ich biegu a jedynie w kilkunastu
miejscach, gdzie tworzy serie płyt o grubości kilkunastu centymetrów każda. Wszystkie rdzenie odkryto w bezpośrednim
sąsiedztwie występowania tego surowca, na obszarze o długości
ok. 300 m wzdłuż biegu tych rzek. Piaskowiec krzemionkowy
jest surowcem o ograniczonej przydatności do rdzeniowania.
Bryły surowca wyjęte z wody są stosunkowo miękkie i łatwo
poddają się rdzeniowaniu, ale równie łatwo ulegają kruszeniu
w trakcie obróbki. Po wyschnięciu stają się twarde, a próby
rdzeniowania powodują ich kruszenie się. Należy uznać, iż ze
względu na niewielką przydatność do wyrobu narzędzi surowiec ten był wykorzystywany jedynie lokalnie, a jego obróbka
nie miała charakteru masowego.
Analizowane rdzenie nie mają cech diagnostycznych ani
w aspekcie kulturowym, ani chronologicznym. Swoją prostotą nawiązują do górskich inwentarzy rejestrowanych w innych częściach Karpat (P. Valde-Nowak 1986a; 1986b; J. Kopacz, P. Valde-Nowak 1987a; 1987b). Dlatego też, zachowując
dużą ostrożność przy próbach ich datowania, ich metrykę należy lokować w stosunkowo szerokim przedziale obejmującym
późny neolit i początki epoki brązu. Takie, choć bardzo nieprecyzyjne datowanie, zgodne jest z dowodami palinologicznymi
na aktywność człowieka w tej części Bieszczadów, w wypadku
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Ryc. 3. Rdzenie z piaskowca krzemionkowego: 1 – We t l i n a, pow. leski, stan. 19; 2 – We t l i n a, pow. leski, stan. 21.
Rys./Fot.: A. Pelisiak, Z. Maj
Fig. 3. Cores of siliceous sandstone: 1 – We t l i n a, Lesko County, site 19; 2 – We t l i n a, Lesko County, site 21.
Drawing/Photo: A. Pelisiak & Z. Maj
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późnego neolitu – wypasów zwierząt (M. Ralska-Jasiewiczowa 1980; M. Parczewski, A. Pelisiak, K. Szczepanek 2012, s. 13,
ryc. 2; A. Pelisiak 2013b).
Nie jest łatwo dokonać jednoznacznej interpretacji tych materiałów. Informacje palinologiczne o wypasach zwierząt na terenie Bieszczadów w późnym neolicie i wczesnym okresie epoki
brązu sugerują ich związek z tą częścią aktywności człowieka.
Hodowla zwierząt w późnym neolicie stała się pierwszoplanową
sferą gospodarki (J. Kruk, S. Milisauskas 1999; S. Milisauskas,
J. Kruk 2011a; 2011b). Miała ona różną postać, w tym, stosowanych już wcześniej, wypasów sezonowych. (np. H. J. Greenfield 1999; T. L. Kienlin, P. Valde-Nowak 2004; C. Gerling et
alii 2012). Na sezonowe wypasy w późnym neolicie wskazują
odkrycia z innych części Karpat (P. Valde-Nowak 2008; 2010).
Jako pozostałość transhumancji związanej z wyższymi partiami
wschodniej części Karpat polskich interpretowane są również
pojedyncze znaleziska wyrobów kamiennych i krzemiennych
odkrywanych tam poza strefami zasiedlonymi przez ludności
kultury pucharów lejkowatych, kultury mierzanowickiej oraz
poza obszarami, gdzie lokowała kurhany ludność kultury ceramiki sznurowej (A. Pelisiak 2013a; 2013b; 2014b; A. Pelisiak,
Z. Maj 2013). Z sezonowymi wypasami łączone są również inne
stanowiska w rejonie Wetliny-Moczarnego i z Przełęczy Czerteż (A. Pelisiak, Z. Maj 2013). Pośrednio, za taką interpretacją
przemawiają również liczne na tym terenie źródła solne (A. Pelisiak 2008), a sól jest jednym z niezbędnych minerałów w hodowli zwierząt (O. Weller, G. Dumitroaia 2005; A. Pelisiak 2008;
O. Weller, R. Brigand, L. Nuninger 2008; M. Danu, E. Gauthier,
O. Weller 2010; T. Saile 2010; V. Nikolov, K. Bacvarov 2012).
Inna interpretacja, niewykluczająca przedstawionej wyżej,
łączy się z istnieniem wzdłuż Solinki i Beskidnika, i przez Przełęcz Czerteż dogodnego, naturalnego szlaku komunikacyjnego
o przebiegu południkowym. Na omawiane tu znaleziska natrafiono w odległości do 60 m od koryt obu rzek, na tyle jednak
wysoko (7–10 m ponad nimi), że nawet gwałtowne wezbrania
wody nie groziły zalaniem. Należy również dodać, że w pobliżu
znajdowały się przeprawy przez oba strumienie, z łagodnymi
przeciwległymi brzegami. Miejsce, gdzie Beskidnik wpływa do
Solinki stanowi dogodny rejon do obozowania przed dojściem
na Przełęcz Czerteż na południe, lub po zejściu z niej w drodze na północ. Odznacza się łatwym dostępem do wody oraz
złożami piaskowca krzemionkowego, który spełniał wymagania stawiane surowcom wystarczającym do zaspokojenia doraźnych potrzeb w zakresie wykonania prostych narzędzi, być
może jednorazowego użytku.
Trakty komunikacyjne przez przełęcze bieszczadzkie funkcjonowały już we wczesnym neolicie, jak sugerują to znaleziska pojedynczych przedmiotów obsydianowych (A. Pelisiak
2014a). Nie można wykluczyć i tego, że przynajmniej część
opisywanych tu rdzeni, a także inne zabytki znalezione nad Solinką i Beskidnikem (A. Pelisiak, Z. Maj 2013) łączy się z jednym z takich szlaków, w tym wypadku przebiegającego przez
Przełęcz Czerteż.

krytymi we wschodniej części polskich Bieszczadów Wysokich. Stanowiska te oraz odkryte wcześniej (A. Pelisiak, Z. Maj
2013) tworzą ciąg znalezisk ulokowanych wzdłuż tych rzek, aż
po główną grań Karpat na Przełęczy Czerteż. Odpowiadają one
chronologicznie najstarszym śladom aktywności człowieka na
tych terenach odnotowanych w diagramach pyłkowych. Łączą
się najprawdopodobniej z sezonowymi wypasami lub z przebiegiem szlaku komunikacyjnego o orientacji południkowej
przez Przełęcz Czerteż. Te, jak dotąd jeszcze nieliczne, materiały są ważnym potwierdzeniem różnorakiego wykorzystywania tych obszarów w późnym neolicie i początkach epoki
brązu. Jednocześnie sugerują znaczny potencjał w zakresie poszerzenia informacji o pradziejach tych terenów. Badania w rejonie Wetliny będą kontynuowane w następnych latach. Sformułowany interdyscyplinarny program obejmuje różnorakie
prace terenowe oraz analizy z wykorzystaniem informacji ze
zdjęć „z lotu ptaka” ze szczególnym uwzględnieniem danych
skaningu laserowego LIDAR.
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Recent Neolithic and Early Bronze Age finds
from the Polish Bieszczady Wysokie – the region
Wetlina-Moczarne
Summary
A 2014 surface survey made on the Solinka and the Beskidnik streams
in the eastern area of the Polish Bieszczady Wysokie mountain range
resulted in a discovery of five previously unknown prehistoric archaeological sites (Fig. 1). They are represented by cores of siliceous
sandstone (Fig. 2 & 3): single platform flake cores and flake cores
with changed orientation. They were discovered along the course of
the Solinka and the Beskidnik, on the river terrace within a narrow
zone about 300 m in length, close to the outcrops of siliceous flint. The
broad dating proposed for the finds is Late Neolithic and the onset of

Łukasz Karczmarek
Siekierka brązowa z podniesionymi
brzegami ze wschodniego Mazowsza
W 2013 roku do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przekazany został fragment brązowej siekierki, odkryty przypadkowo w miejscowości Grabszczyzna, pow.
wołomiński (Ryc. 1). Bliższe informacje o czasie i warunkach odkrycia są niestety nieznane.
Z okazu, zachowanego w mniej więcej połowie, pozostał fragment smukłego korpusu
rozszerzającego się ku lekko asymetrycznemu,
łukowatemu ostrzu, znajdującemu się na wyodrębnionym klinie (Ryc. 2, 3). Na krawędzi
tnącej z jednej strony widoczny jest wyraźny
zgniot, czyli zbita i pogrubiona powierzchnia,
powstała zapewne w wyniku wielokrotnego
uderzania tą częścią narzędzia o twardą powierzchnię. Niezbyt wysokie, masywne, prawie równoległe do siebie, zaokrąglone brzegi łagodnie wypłycają się do wysokości słabo
profilowanych zakończeń rynien, z których
jedno uformowane jest półowalnie, zaś drugie, po przeciwnej stronie, trapezowato. Różnice w zakończeniach rynny mogą być wynikiem błędu powstałego podczas modelowania
formy odlewniczej.
Na zewnętrznych ścianach obu boków widoczne są podłużne wgłębione linie, biegnące ich środkiem i ciągnące się niemal przez
całą zachowaną długość siekierki (Ryc. 4). Na
jednym z jej boków pozostały ślady skuwania

the Bronze Age. Chronologically, they correspond to the earliest manifestation of human activity recorded in the pollen diagrams secured
in the Bieszczady region: Tarnawa Wyżna and Wołosate, Bieszczady
County, and Smerek, Lesko County. The finds can be interpreted in
two ways. They could document seasonal livestock grazing activity
carried out far from a permanent habitation area. Transhumance was
frequently practiced in mountainous regions of Europe starting from
the Late Neolithic. An alternate explanation, one that does not rule
out the earlier interpretation, would link at least some of these finds
with a route running in a north-south direction through the Czerteż
Pass. The flints would be the remains of camps, set up in convenient
locations, with easy access to water but safe from flash floods in the
Solinka and the Beskidnik, and close to a lithic resource which could be
used, when the need arose, to make simple, possibly disposable, tools.
In each case the flint finds are an important confirmation of diverse
human use of this part of the Bieszczady in the Late Neolithic and the
Early Bronze Age. Their discovery shows also that there may be more
similar material awaiting discovery to add to the understanding of the
prehistory of this region. Fieldwork in the area around Wetlina is to be
continued in the coming years. A recently formulated interdisciplinary
project includes different kinds of fieldwork and analyses using data
from ‘bird’s eye view’ photographs, with special emphasis on data from
LIDAR laser scanning.
tłum. A. Kinecka

nadlewów oraz wielopłaszczyznowego sklepywania lub szlifowania powierzchni. Przedmiot częściowo pokryty jest gładką, ciemnozieloną patyną szlachetną. W miejscu przełamania
oraz na powierzchni pozbawionej patyny, zniszczonej głębo-

Ryc. 1. G r a b s z c z y z n a, pow. wołomiński. Prawdopodobne miejsce
odkrycia siekierki
Fig. 1. G r a b s z c z y z n a, Wołomin County. Possible findspot of the axe
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