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PACIORKI 
BURSZTOWE 

Z GORDIJEWKI
Анотація
Робота "Бурштинові намистини з Гордіївки" присвячена типологічному аналізу бурштинових 

знахідок з Гордіївки. Наявність бурштину на гордіївському некрополі дозволяє розглянути дві гі
потези: 1. Гордіївський бурштин є субстанцією, яку добували та обробляли на місці. 2. Через ра
йон Середнього Бугу проходив шлях обміну бурштину.

Celem niniejszego artykułu jest analiza 
typologiczna bursztyniarstwa gordijewskiego oraz roli 
bursztynu jako identyfikatora zjawisk auto- i 
allochtonicznych. Bursztyn należy do substancji o 
szczególnym znaczeniu. Z racji jego właściwości jak i 
ograniczonego terytorialnie występowania rozważania 
nad bursztynem włączone zostały do studiów nad 
relacjami socjo-ekonomicznymi grup ludzkich. 
Obecność bursztynu na gordijewskiej nekropolii 
pozwala na sformułowanie dwóch hipotez:

1. Bursztyn gordijewski jest substancją 
wydobywaną i obrabianą lokalnie.

2. Bursztyn jest pochodzenia allochtonicznego. 
Hipoteza ta wiązałaby się z przyjęciem tezy o 
szlakowości terenów nadbużańskich, co 
implikowałoby pytanie o rolę rejonu środkowego 
Bohu w prowadzonej tą drogą wymianie.

Poniższy tekst będzie próbą ustosunkowania się 
do obu tych hipotez.

ANALIZA FORMALNA:
Na cmentarzysku zarejestrowano obecność 

1502 przedmiotów z bursztynu (ok. 2 kg) (Клочко, 
1996:130). Przedstawiona poniżej typologia oparta 
jest na podziale wypracowanym w monografii 
[Berezanska, Klocko, 1998, p.14], Do schematu 
tego pozwoliłam sobie wnieść pewne zmiany.

1. Grupa I -  paciorki w przybliżeniu 
dyskoidalne, małe i średnie, o proporcjach -  
grubość:średnica <1 i średnica <1.5cm.

2. Grupa II -  paciorki dyskoidalne o proporcjach 
-  grubość:średnica <1 i średnica >1.5cm.

3. Grupa III -  paciorki dwustożkowate o 
proporcjach -  grubośćrśrednica >1.

4. Grupa IV -  paciorki rurkowate o przekroju 
okrągłym lub wielokątnym.

5. Grupa V -  paciorki cylindryczne z żeberkiem 
(typu Tiryns).

ó.Grupa VI -  paciorki rurkowate, żłobkowane.
Pula informacji wziętych przeze mnie pod 

uwagę ograniczona jest do danych prezentowanych

w monografii. Analiza procentowa udziału 
poszczególnych typów przeprowadzona została na 
zbiorze 1390 egzemplarzy1. Jest to liczba form 
nieuszkodzonych, uzyskana przez zsumowanie 
danych z katalogu. W przypadku kurhanu 28 (iiber 
100 Bersteinperlen) ilość przyjęta została na 
podstawie tabl. 54 [Berezanska, Klocko, 1998]. 
Podobnie w przypadku kurhanów, dla których 
przedstawiono sumy wszystkich paciorków 
kwalifikacja do określonych typów następowała na 
podstawie tablic.

W tabeli 1 przedstawione została ilość form (1) 
wraz z numerem kurhanu (2). Udział procentowy 
poszczególnych grup z zespole prezentuje tabela 2.

PRÓBA IDENTYFIKACJI ZŁOŻA.
Dla dalszych rozważań istotna kwestia definicji 

żywicy kopalnej, jaką jest bursztyn. Pragnę 
zaznaczyć, że używając terminu "bursztyn" mam 
na myśli sukcynit. Drogą identyfikacji surowca, a 
tym samym jego pochodzenia są metody 
fizykochemiczne. Najbardziej pomocną w 
identyfikacji materiału jest spektrofotometria 
absorpcyjna w podczerwieni. Jej wynik jest w 
dużej mierze zależny od stopnia oksydacji próbki. 
Proces ten może zakłócić przebieg krzywej dając 
zapis w przedziale 8-5, 5 fi (przy standardzie 8-9 д 
= 1250-1150 cm-1) z pikiem przypadającym na 8, 
7 д i wertykalnym przebiegiem w przedziale 8-8, 5 
д) [Mazurowski, 1980, p.22-23]. Ponadto
ograniczeniem użyteczności tej metody dla 
identyfikacji lokalizacji złoża mogą być 
spostrzeżenia S. Savkevicza:

1. jedno złoże zawiera przynajmniej dwa 
minerały;

2. identyczne minerały mogą występować w 
różnych rejonach geograficznych pod warunkiem, 
że podlegały one tym samym procesom 
geologicznym [Savkevich, 1993, р.48].

Bursztyn jest substancją bardzo wrażliwą na 
utlenianie. W przypadku zabytków

Katarzyna Ślusarska -  аспірант Інституту праісторії універ- 'Nie wzję)am pod uwagę liczby 1502, ponieważ nie jest wyraźnie
ситету ім. А.Міцкевича в Познані під керівництвом проф. określone, czy w tej liczbie zawiera się zbiór tylko egzemplarzy
доктора наук Олександра Косько. nieuszkodzonych, czy też wszystkich form.



archeologicznych z tej substancji mamy do 
czynienia z daleko posuniętą oksydacją. Taką 
sytuację obserwowano także w odniesieniu do 
artefaktów z Gordijewki. W przypadku bursztynów 
z tego stanowiska stopień utlenienia materiału jest 
bardzo wysoki. Wykonane dwie niezależne analizy 
(V. Katinasa z Instytutu Geologii w Wilnie i C. W. 
Becka z Vassar College, Amber research 
Laboratory Department of Chemistry, New York)

wykazały, że paciorki wykonane były z bursztynu 
bałtyckiego -  sukcynitu. Jednakże występowanie 
tego minerału nie ogranicza się do wybrzeża 
Bałtyku. W grę wchodzić mogą także rozległe 
złoża śródlądowe obecne również na terenie 
Ukrainy. Złoża bursztynonośne występują w 
górnym biegu Bohu, zachodniej części dorzecza 
Prypeci i środkowego Dniepru.

________________________________ 77

typ I typ II typ III typ IV typ V і VI
Ilosc Kurhan Ilość Kurhan Ilość Kurhan Ilość Kurhan Ilość Kurhan
15 5/1 11 6 12 16 106 16 7 31
27 6 1 10 15 17 1 17 34 38
3 7 1 14 63 21 1 21
119 11 22 16 6 31 7 31
22 14 4 24 27 32/2 3 32/2
2 15 3 27 1 24 2 24
4 16 40 38 12 37 7 37
3 18 3 28 12 38 38 38
49 21 21 28 3 28
81 24 4 26 2 26
3 26 5 21
65 27 149 24
108 31 28 27
60 38 49 31
64 28 1 32/2

1 38
30 28
17 21
5 26

Tab. 1. Udział typów paciorków bursztynowych w kurhanach.

Grupa Ilość
I 625
II 84
ПІ 475
IV 165
V+VI 41

Grupa

12%

Tab.2 Udział procentowy typów paciorków.

W poszukiwaniu złóż wyjściowych dla 
bursztynu z kontekstów archeologicznych 
zazwyczaj bierze się pod uwagę strefę nadmorską 
(zachodnie wybrzeże Jutland» oraz Półwysep 
Sambijski) [por. mapa M. Gimbutas, 1965]. Złoża 
śródlądowe uwzględniane są bardzo rzadko. 
Jednakże głębokość zalegania złóż 
bursztynonośnych ("piaski glaukonitowe") jest 
bardzo zróżnicowana. Do odkrycia złoża mogło 
dochodzić całkowicie przypadkowo -  np. podczas 
kopania jam grobowych [Mazurowski, 1983a,

p. 187-188]. Złoża wołyńskie są pod względem 
zalegania uprzywilejowane. Kopalniana 
eksploatacja złóż krzemienia wołyńskiego czy złóż 
miedzi sugerowałaby, że odkrycie bursztynu 
mogło na tym terenie nastąpić stosunkowo 
wcześnie. Dane etnograficzne wskazują także na 
pozyskiwanie bursztynu na podmokłych łąkach 
intensywnie spasanych przez bydło [Pietrzak, 
1982, p.26-31]. Również obsunięcia gruntu po 
roztopach czy ulewach stanowiły czynnik 
ułatwiający dostęp do złóż bursztynonośnych. W
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jakim stopniu metody te były znane ludności epoki 
brązu nie da się ustalić archeologicznie. Nie można 
jednak takiej możliwości wykluczać. Odrzucenie 
hipotezy o lokalnym wydobyciu surowca implikuje 
pytanie o formę, w jakiej był on sprowadzany -  
jako surowiec, półprodukty czy gotowe wytwory. 
W tym przypadku również nie można odrzucie 
niezależnego zaistnienia wszystkich trzech sytuacji. 
Wyniki eksperymentów przeprowadzonych przez R. 
Mazurowskiego [1984, p.25-30] wykazały, ze 
obróbka bursztynu nie wymaga specjalistycznych

78________________________________

narzędzi. Podział surowca może się odbywać przy 
pomocy włókien roślinnych lub ścięgien 
zwierzęcych, do szlifowania zaś mogły byc używane 
płytki z piaskowca lub kwarcytu. Polerowanie 
wymagało materiału drobnoziarnistego np. gliny, 
pyłu bursztynowego lub kredy. Ostatnim etapem 
obróbki było nabłyszczanie przy pomocy skóry 
zwierzęcej. Otwór wykonyw'ano przy pomocy 
kościanego przekłuwacza [Mazurowski, 1984, p.25- 
30]. Otwory w paciorkach gordijewskich miały byc 
wytopione przy pomocy metalowej sztabki.

ANALIZA TOPOGENEZY FORM.
Największy udział w zestawie form ma grupa I. 

Autorzy monografii podają, że formy te 
odpowiadają grupom IA i IB wg E. Sprincza i C. 
Becka (1981). Trzeba zauważyć, że w grupie tej 
znalazły się formy niewielkie, dość 
powierzchownie opracowane, często bez dbałości 
o nadanie im konkretnej formy. Moim zdaniem są

to formy nieczułe chronologicznie, trudno dla nich 
także poszukiwać ścisłych analogii.

Drugą co do wielkości grupą są paciorki 
dwustozkowe (grupa Ш). Znajdują one analogie w 
typach IXC-D wg E. Sprincza i C. Becka. Są to 
formy o bardzo szerokim rozpowszechnieniu i 
długim trwaniu. Rejestrowane są w dużych 
ilościach w zespołach z Kotliny Karpackiej, 
terenów południowej Słowacji, południowych
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Niemiec, Śląska oraz Jutlandii. Na terenie Europy jednak dla środkowego i późnego okresu brązu. 
Środkowej datowane są od końca wczesnego Występują także na terenie Wschodniego
okresu brązu, najbardziej charakterystyczne są Srodziemnomorza wraz z paciorkami grupy II.

Mai. 2. Dystrybucja bursztynu na terenie Ukrainy w 2 połowie II tysiąclecia BC
(wg O.Vangorodska 1985).
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і-----------1_______і

Mai. 3. Gorfijewka. Paciorki bursztynowe: grupa I -  3, 6, 9 (kurhany 16, 38), grupa II -  12 (kurhan 38), 
hrupa III -  2 ,10,15 (kurhany 38,16), grupa IV -  1,5, 8 ,11,13 (kurhan 38, 31,16), grupa V -  4 ,7  (kurhan

38). Źródło: Berezanska, KIoćko 1998.

Trzecią co do wielkości grupą jest grupy IV. 
Zaliczone zostały tu paciorki cylindryczne oraz 
formy o przekroju wielokątnym (głównie trój- i 
czworokątnym). Najbliższe analogie dla tych form

znajduję w inwentarzach kultury białozerskiej. 
Rejestrowane były na stanowiskach: Szirokie,
Sowchoz Stepnoj, Zapowitie, kurhan Łukianowka 
pod Kachowką [Вангородська, 1985, p.46-49, ryc.l,
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2]. Również autorzy monografii wskazują na bliskość 
form z Gordijewki i egzemplarzy pochodzących z 
kontekstów kultury białozerskiej [Berezanska, 
Klocko, 1998, p.14], Moim zdaniem te analogie 
mogą byc także wskazówką odnośnie późnej 
chronologii kurhanów, w których wystąpiły.

Grupa II posiada analogie w typach V, ІХА-В 
wg E. Sprincza i C. Becka. Poza Kotliną Karpacką 
spotykane są na szerokim terytorium Europy 
Środkowej oraz Wschodniego Śródziemnomorza 
(Grecja Lądowa, Rodos, Kreta, Cypr, Północna 
Italia, Sycylia, Egipt?). Na terenie Europy 
Środkowej datowana na środkowy i późny okres 
epoki brązu. We Wschodnim Śródziemnomorzu 
największa ich ilość przypada na LHIII A-C 
[Harding, Hughes-Brock, 1974, p. 159-170].

Najistotniejszą z punktu widzenia analogii 
grupę stanowią paciorki typu Tiryns (V). Jest to 
praktycznie jedyna forma pozwalająca na 
precyzyjne datowanie -  XII-XI wiek BC (LHIIIC i 
okres submykeński). Na terenach Italii znajdowane 
są w kontekstach protovillanowskich, natomiast w 
Bośni w zespołach datowanych na HA-B [Harding, 
Hughes-Brock, 1974, p.155]. Obecność paciorków 
tego typu w Gordijewce, wskazuje na powiązania 
terenów nadbużańskich ze Wschodnim 
Śródziemnomorzem. Ponadto pozwala na 
datowanie zespołów, w których wystąpiły na 
późną fazę funkcjonowania stanowiska, którą 
można synchronizować z HA-B. Takie datowanie 
wspiera obecność w kurhanie bimetalicznego noża 
na XI-X wiek B.C. Nóż ten pod względem formy 
nawiązuje do noży z Ialisos (Rodos) i Enkomi 
(Cypr) [Bouzek, 1985, p. 147]. W kurhanie 31 
wystąpił nóz datowany na HA2 [Berezanska, 
Klocko, 1998, p.9].

Dla paciorków żłobkowanych z kurhanu 38 nie 
znajduję analogii. Być może stanowią one naśladow
nictwo segmentowanych paciorków fajansowych.

GORDIJEWKA A KWESTIA PRZEBIEGU 
DRÓG WYMIANY:

Podsumowując powyższe rozważania należy 
stwierdzić, ze kwestię roli terenów nadbuzanskich 
w wymianie bursztynem komplikuje niska 
frekwencja przedmiotów z tego surowca w 
póznobrązowych kontekstach Ukrainy. Nie można 
jednak lekceważyć obecności tak licznego zespołu 
w Gordijewce. Obecność na stanowisku licznych 
przedmiotów o analogiach wschodniośródziemno- 
morskich (w tym paciorków typu Tiryns) przydaje 
temu stanowisku szczególny wymiar. Hipoteza 
udziału terenów nadczarnomorskich w transmisji 
bursztynu pojawiała się już w literaturze jako 
propozycja alternatywna do tradycyjnej -  
jutlandzkiej [Beck, 1966, p.206-211, 1974, p.170, 
Bloedow, 1988; Hughes -  Brock, 1993, р.223]. 
Obserwując zmiany koncentracji bursztynu we
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Wschodnim Śródziemnomorzu można zauważyć 
ilościową i jakościową zmianę: do okresu LHII1A 
widoczny jest wpływ "zachodniego" szlaku, w 
okresie LHIIIB ilość bursztynu poważnie spada. 
Wraz z początkiem LHIIIC ponownie ożywa 
wymiana bursztynem. Następuje jednak 
przesunięcie dróg tranzytu tej substancji -  
aktywizuje się szlak adriatycki, który miał być 
zasilany via Europa Centralna szlakami wzdłuż 
Odry i Łaby do Dunaju i dalej na Nizinę 
Nadpadanską [por. Bouzek, 1985]. Hipotezę 
kontaktów centralnoeuropejskich wsparto na 
analogiach tzw. koła z Tirynsu do złotych 
zawieszek ósemkowatych z wschodnioczeskich 
zespołów KULTURY ŁUŻYCKIEJ [Bouzek, 
1985, p. 172]. Szlak centralnoeuropejski miał 
zaistnieć około 1200 B.C. i stracić swe znaczenie 
wraz z upadkiem cywilizacji mykeńskiej[Bouzek, 
1985, p. 172-173]. Kontrowersje odnośnie udziału 
terenów zajętych przez kultury kręgu pól 
popielnicowych w prowadzeniu wymiany 
bursztynem może budzić niska frekwencja ozdób z 
tego surowca w zespołach [Dąbrowski, 1993, 
p. 112]. Bursztyn był bardzo częsty w zespołach 
mogiłowych, gdzie często współwystępował z 
białymi lub zielonkawymi paciorkami szklanymi 
(Schwarza, Turyngia; Kruszyniec, Śląsk). 
Zauważalna jest jednak tendencja do zwiększania 
udziału drugiej z wymienionych kategorii 
paciorków kosztem pierwszej. Prawie całkowita 
nieobecność bursztynu w zespołach wczesnych faz 
kręgu kultur pól popielnicowych może byc 
tłumaczona stosowaniem obrządku ciałopalnego. 
Rottlander uważa jednak, ze częste znaleziska 
paciorków szklanych wykluczają hipotezę spalania 
ozdób wraz ze zmarłym. Ponadto utrata 
popularności przez bursztyn (bo tak chyba 
należałoby tłumaczyć jego zniknięcie z zestawu 
ozdób) nastąpiła przed rozpowszechnieniem 
ciałopalenia [Rottlander, 1973, p.14], Z drugiej 
strony nieobecność bursztynu w zespołach kręgu 
pól popielnicowych jest odzwierciedleniem gustów 
tej ludności, co nie musi mieć przełożenia na 
funkcjonowanie szlaków wymiany i towarów nimi 
przesyłanych. Nawet jeśli grupy kręgu kultur pól 
popielnicowych nie były same zainteresowane 
bursztynem mogły reagować na zapotrzebowanie 
na ten surowiec na południu, skąd napływały w 
zamian inne dobra. Pamiętać należy, że tego 
rodzaju wymiana nie miała charakteru 
bezpośredniego a łańcuszkowy od grupy do grupy. 
Tak więc przy obecnym stanie badań szlak 
centralnoeuropejski pozostaje najsilniej 
udokumentowany źródłowo. Bouzek wskazuje 
także na związki Siedmiogrodu z terenami 
objętymi oddziaływaniem kultury mykenskiej i 
terenów karpackich ze Skandynawią, ale nie widzi
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podstaw do formułowania tezy o udziale tych 
terytoriów w wymianie bursztynem. Natomiast 
szlak wschodni, który tłumaczyłby występowanie

idoli Szarnaty (Semai) i Stockult czy podwójnego 
topora z Longkarra jest według niego jeszcze 
bardziej hipotetyczny [Bouzek, 1985, p.58j.

Mai. 4. Gorfijewka. Paciorki bursztynowe: grupa I -  1,12 (kurhan 38), grupa III -  2 (kurhan 38), grupa V -  
3 (kurhan 31), grupa 4 ,5 ,6 , 7 ,8  (kurhan 38). Źródło: Berezanska, Kloćko 1998.
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Odkrycie stanowiska w Gordijewce każe 
ponownie rozpatrzyć ostatnią z omawianych 
propozycji. Według V. Klocko ilość i 
różnorodność oraz wschodniośródziemnomorskie 
analogie paciorków bursztynowych w Gordijewce 
świadczą nie tylko o lokalnej produkcji 
bursztyniarskiej, ale przede wszystkim o 
lokalizacji nekropolii w pobliżu szlaku wymiany 
biegnącego wzdłuż Bohu. Autor ów nie rozstrzyga 
czy szlak ten prowadził od bałtyckich czy 
zachodnioukraińskich wychodni. Szlak bużański 
miał rozpocząć funkcjonowanie ok. połowy II tys. 
ВС [Клочко, 1996, р.131]. Największa
koncentracja przedmiotów o analogiach 
wschodniośródziemnomorskich oraz paciorków 
bursztynowych (w tym właśnie typu Tiryns) w 
ostatniej fazie cmentarzyska synchronizowanej z 
LHIIIC oraz okresem aktywności Ludów Morza 
miałoby świadczyć o tym, że grupa użytkująca 
nekropolię albo pozostawała w bliskich kontaktach 
z grupami "Ludów Morza" (o ile członkowie tej 
grupy nie uczestniczyli w tych przesunięciach) 
albo grupy "Północnych Barbarzyńców" były 
głównymi odbiorcami gordijewskiego bursztynu 
[Клочко, 1996, р.131].

Warto w tym miejscu przypomnieć, że S. Hood 
wspomina o wystąpieniu paciorków z żywicy 
kopalnej (niestety brak analiz fizykochemicznych) 
w grobach nekropolii Sakkara interpretowanych 
jako pochówki ludów Szardana będących 
najemnikami Egiptu [Hood, 1993, р.233]. Gdyby 
wspomniana substancja okazała się bursztynem 
znaczenie tego odkrycia dla rekonstrukcji dróg 
wymiany byłoby niepodważalne. Na obecnym
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etapie należy jednak podchodzić do tej informacji 
z dużą dozą krytycyzmu.

Jak mógł wyglądać system drożności w okresie 
funkcjonowania Gordijewki? Dyspersja stanowisk 
kultury białozerskiej z bursztynem wyraźnie 
wskazuje na rolę Dniepru. W propozycji O. 
Vangorodskiej szlak dnieprzanski funkcjonował 
już w okresie eneolitycznym [Вангородська, 
1985, mapa 1]. Biorąc pod uwagę dystrybucję 
skarbów z późnej epoki brązu Subbotin i 
Cemiakov wysunęli tezę o funkcjonowaniu 
szlaków wymiany biegnących stepem od terenów 
naddunajskich do terenów naddnieprzańskich w 
wielu punktach przecinając rzeki. Drugi ze 
szlaków miał biec przez tereny Lasostepu 
dzisiejszej Mołdawii wzdłuż Dniestru i Bohu 
[Субботін, Черняков, 1982, p.20-21, mapa 5]. 
Grupa twórców nekropolii mogła przejąć kontrolę 
nad biegnącymi przez dorzecze szlakami. Monopol 
ten był prawdopodobnie źródłem silnej pozycji 
ekonomicznej przekładany na status społeczny jej 
członków. Emancypacja z lokalnego środowiska 
podkreślana była przez ostentacyjne zachowania 
funeralne (forma grobu i konstrukcje grobowe) i 
przejmowanie dóbr prestiżowych oraz zachowań z 
terenów sąsiednich (Kotlina Karpacka). Podobny 
model obserwujemy w przypadku nekropolii z 
wcześniejszych okresów epoki brązu -  Leubingen, 
Łęki Małe, Szczepankowice (kultura unietycka).

Czy rzeczywiście pozycja ludności 
gordijewskiej wynikała z przejęcia monopolu 
wymiany bursztynu czy też chodzi tu o całość 
prowadzonej wymiany pozostaje kwestią otwartą.
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