
Początki wojny. Przemoc w prehistorii 

Czy to tylko znak naszych czasów? Wojna wybucha ponownie w Europie (Serbia, Czeczenia , Kosowo, 

Ukraina) po przedłużającym się okresie pokoju. W tym samym czasie przemoc, będąca wynikiem 

nierówności ekonomicznych i wykluczenia społecznego, dotyka nasze miasta, a czasami także nasze 

tereny wiejskie. Czy to może wyjaśnić, dlaczego prehistorycy ostatnio skupili się na analizie i ponownej 

analizie wojny i konfliktu? Czynniki polityczne i ekonomiczne zawsze kształtowały i nadal kształtują 

dyscyplinę archeologii. Przez jakieś trzy czwarte wieku (1870 - 1945) Europa przeżywała wojnę lub 

zagrożenie wojną i doświadczyła ruchów wojsk, przesiedleń i deportacji. W rezultacie historia zawsze 

skupiała się na wydarzeniach i tych, których one dotyczą, na konfliktach, podziałach terytorialnych i 

rozwiązaniach narzuconych przez obcą interwencję. W czasach pokoju, zarówno historia, jak i 

archeologia jako dyscypliny próbowały przyjąć bardziej pokojowe podejście, prowadząc szczegółowe 

badania nad codziennym życiem zwykłych ludzi i skupiając się na rozwoju technicznym, zmianach w 

rdzennej kulturze, stopniowym oswajaniu natury, a ostatnio ludzie jako gatunek. Jednak od wielu lat 

problem przemocy wśród populacji prehistorycznych jest popularnym tematem badań. Stały wzrost 

dowodów archeologicznych bez wątpienia odegrał kluczową rolę w lepszym zrozumieniu dziedziny, 

która przez długi czas pozostawała niedokładna i nieuzasadniona z powodu braku dokumentacji. 

Jednak pomimo wszystkich trudności związanych z tą dyscypliną (dowodów coraz mniej w czasie, 

trudności w interpretacji niektórych dokumentów), pogląd, że prehistoryczni ludzie nie zawsze żyli w 

pokoju i solidarności między sobą, jest nadal powszechny. Należy również zauważyć, że prehistoria nie 

jest jednolitą całością, ale można ją podzielić na okresy o różnej długości, charakteryzujące się 

wyraźnymi różnicami w postępie technicznym, kulturowym i gospodarczym. Ta różnorodność jest tym 

bardziej widoczna na poziomie globalnym, jako cywilizacje rozkwitłe i zróżnicowane, dostosowując się 

do szerokiego zakresu środowisk fizycznych i społecznych. Przypisując prehistorię do królestwa 

odległej i dawno zapomnianej epoki, wielu historyków popełniło poważny błąd metodologiczny, 

utożsamiając nadejście pisma z nadejściem zorganizowanego świata; błąd nie tylko dlatego, że 

wszystkie kultury ustne poprzedzające wprowadzenie systemów pisma (jak również te, które istniały 

długo później) były pod pewnymi względami wysoce wyrafinowane, co często nie jest dostrzegane. 

Szczególnie odkrywcza jest archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu (gdzie powstały niektóre z 

najwcześniejszych systemów pisma). Oznaki postępu datują się na długo przed pojawieniem się pisma: 

„wynalezienie” rolnictwa i hodowli bydła w VIII tysiącleciu przed naszą erą (p.n.e.), istnienie miast od 

czwartego tysiąclecia p.n.e., wprowadzenie względnie stabilnego rządzenia, władza utrzymywana 

przez elity lub dynastie, napięcia społeczne, systemy wymiany działające na rozległych obszarach oraz 

bóstwa, które zostały następnie rozwinięte i opracowane przez ludność wiejską, a później miejską. Aby 

osiągnąć tak wysoki stopień rozwarstwienia społecznego, trudno byłoby zrozumieć, jak prehistoryczne 

społeczeństwa nie napotkałyby po drodze nieuniknionej siły, napięć i konfliktów. Problem staje się 

jeszcze bardziej złożony, gdy zwrócimy uwagę na najwcześniejsze prehistoryczne populacje, które 

przez okres 2,5 miliona lat nigdy nie rozwinęły rolnictwa, polegając na przyrodzie, polując na dzikie 

zwierzęta, łowiąc ryby, zbierając mięczaki i zbierając liście, korzenie. i owoce. Społeczeństwa te miały 

bardzo niską populację, która wzrosła tylko nieznacznie na przestrzeni tysięcy lat. Kuszące jest zatem 

odrzucenie ich jako braterskich, spokojnych i altruistycznych społeczeństw, ucztujących na obfitych 

owocach natury: prawdziwym Ogrodzie Edenu. Jednoznacznych dowodów archeologicznych jest 

niewiele, co uniemożliwia czasami udowodnienie lub obalenie takich założeń. Postaramy się 

przedstawić nieco mniej pokojowe wrażenie Homo sapiens, czerpiąc przykłady z najnowszych 

społeczeństw łowiecko-zbierackich („epipaleolityczno-mezolitowy”). Należy pamiętać, że nawet jeśli 

można potwierdzić obecność przemocy w erze górnego paleolitu, wszystkie interpretacje tego 

zachowania pozostają spekulatywne, szczególnie w przypadku najwcześniejszych okresów ludzkiej 

egzystencji. Z tego powodu skupimy się przede wszystkim na najbardziej zaawansowanych stadiach 



społeczeństwa prehistorycznego: neolicie i epoce brązu. Rola prehistorycznych działań wojennych była 

często niedoceniana i określana jako drobna i bardzo sporadyczna działalność; społeczeństwa 

prehistoryczne są często postrzegane jako w dużej mierze pokojowe. Nie chcąc nazywać 

prehistorycznego człowieka potworem kochającym wojnę, staramy się raczej zakwestionować nieco 

ten pokojowy obraz. Etnografia zachęca nas do tego, podkreślając znaczenie wojny w społeczeństwach 

przedpaństwowych na poziomie społecznym, politycznym i gospodarczym. Tradycyjne podejścia 

archeologiczne, które zwykle koncentrują się na fortyfikacjach, broni i egzekucjach, były w stanie 

zidentyfikować tylko niektóre aspekty tego zjawiska społecznego, które, podobnie jak przemoc, jest 

nieodłączną częścią ludzkiego zachowania. Starożytne wojny, a zwłaszcza krótkotrwałe bitwy i 

konflikty, rzadko pozostawiały ślad w postaci dowodów materialnych. Dawne pola bitew są teraz 

anonimowe i często od tamtego czasu zamieniały się w spokojne krajobrazy. Otwarte przestrzenie, 

niegdyś usiane kraterami po muszlach, stały się spokojnymi polami golfowymi. Groby mogą przetrwać 

tylko w dobrych warunkach, dlatego z czasem wiele dowodów zostaje zniszczonych. Archeolodzy 

doskonale zdają sobie sprawę, że liczba znalezisk związanych z określonym okresem lub kulturą jest 

zawsze bardzo niska w stosunku do pierwotnej wielkości populacji. Wyjaśnia to trudności, z jakimi 

borykają się eksperci, łącząc rekonstrukcje demograficzne i wyjaśnia, dlaczego mogą pojawić się długie 

kontrowersje. Archeolodzy rzadko mają okazję zinterpretować dowody dotyczące konfliktu, ponieważ 

aby tak się stało, konieczne jest zachowanie delikatnych warunków w celu zachowania zarówno 

ludzkich szczątków, jak i artefaktów materialnych. Jednak prehistorycy nie mogą nie przyznać, że 

gwałtowne, jeśli nie mordercze, spotkania musiały mieć miejsce w prehistorii. Jest to dziś bardziej 

widoczne niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ rekonstruowanie kontekstów społecznych i 

mapowanie ich postępującej złożoności w czasie stało się teraz czymś więcej niż tylko celem 

archeologii: jest to samo w sobie uzasadnione ćwiczenie. Niezbędne dowody przemocy w kulturach 

ustnych, społeczeństwach łowiecko-zbierackich i populacjach plemiennych są również dobrze 

udokumentowane w antropologii, co zwiększa wiarygodność teorii, że walczące frakcje istniały w 

prehistorii. Doskonała praca Keeley zatytułowana Wojna przed cywilizacją przyjmuje podobne 

podejście porównawcze, koncentrując się na społeczeństwach prehistorycznych, etnograficznych i 

państwowych. Jest to poparte dowodami statystycznymi, które nie pozostawiają wątpliwości, że 

przemoc i wojny były obecne w społeczeństwach przedpaństwowych. Wojna „prymitywna” nie jest 

nowym tematem badań, po raz pierwszy zajęli się nią Hobbes i Rousseau – bibliografia powiązanych 

prac jest teraz nieskończona. Kierujemy się do szerokiego grona czytelników a podstawowym celem 

jest zarysowanie pewnych problemów, omówienie poszczególnych dowodów archeologicznych i 

postawienie pytań: krótko mówiąc, przedstawienie raczej niż udowodnić. W żadnym momencie ta nie 

mamy na celu uogólnień, woląc zamiast tego skupić się na garstce wielu zagadnień związanych z tą 

złożoną dziedziną - dziedziną, która jest jeszcze bardziej złożona przez szeroki zakres kultur, które 

charakteryzowały ludzkie społeczeństwo w czasie i przestrzeni . Pułapki oparcia tej pracy na kilku 

wybranych kwestiach są jasne; z tego powodu konieczne było rozgraniczenie tematu. Główny nacisk w 

dyskusji kładziony jest na prehistorię i protohistorię śródziemnomorską i europejską, chociaż czasami 

przytaczane są przykłady z innych części świata. Główny temat dyskusji można streścić w dwóch 

prostych pytaniach: Co wiemy o przemocy i pierwszych konfliktach na Morzu Śródziemnym i Europie? 

Jak powinniśmy interpretować istniejące dowody? Odpowiedź na to ostatnie pytanie nie jest łatwa. 

Jeden pogląd jest taki, że konfrontacje mają korzenie w długiej i odległej historii. Ideologiczna 

konstrukcja wojownika w ten sposób ewoluowała w czasie i raz ustanowiona doprowadziła do 

pojawienia się i powszechnej akceptacji ideału: bohatera. 

Rozlew krwi na początku historii 

Przed zagłębieniem się w prehistorię warto uzyskać wstępny przegląd początków historii, czasów, kiedy 

pierwsze państwa i najwcześniejsze miasta, spragnione dominacji, pogrążyły się w niekończącym się 



cyklu konfliktów. Taka niestabilność charakteryzowała miasta Sumeru w Mezopotamii od około 3000 

do 2500 r. p.n.e. W tym czasie sumeryjskie państwa-miasta toczyły już wojny i niszczyły się nawzajem, 

kłócąc się o terytoria, przejmując nawzajem swoje wojska i używając siły, by obrabować sąsiednie 

miasta z ich bogactw. Skarby z królewskich grobowców Ur ujawniają pełny blask tych bogactw: złote, 

srebrne i brązowe naczynia, wyrafinowaną broń i biżuterię wykonaną z metali szlachetnych i 

egzotycznych kamieni, w tym lapis lazuli sprowadzany z kopalni w Afganistanie. Na jednym cmentarzu 

sprzed około 2500 lat p.n.e. znaleziono „Sztandar z Ur”, dwustronny panel ozdobiony scenami postaci. 

Panel wykonany jest z mozaiki z muszli wyłożonych karneolem i lapis lazuli i osadzonych w bitumie.  

 

Sztandar Ur z jednego z „królewskich” grobowców, Mezopotamia, ok. 2500 r. p.n.e. Dwustronna tablica 

ozdobiona mozaiką z muszli osadzonych w bitumie i inkrustowanych lapis lazuli i karneolem, znana jest 

jako tablica „wojny”. W górnym rzędzie więźniowie, pozbawieni odzieży, stoją przed królem i jego 

dostojnikami. Środkowy rząd: jeńcy, a za nimi armia piechoty. Dolny rząd: rydwany w akcji, miażdżące 

ciała poległych wrogów. 

Jedna strona przedstawia sceny bitewne i schwytanych więźniów. Wyładowane pociskami i ciągnięte 

przez onagery rydwany szarżują na poległych wrogów, podczas gdy pozbawieni odzieży więźniowie są 

pędzeni przed królem i jego dostojnikami. W części środkowej widać jeszcze więcej pokonanych 

jeńców, ponownie rozebranych, eskortowanych przez zwycięską armię piechoty w hełmach i 

osłoniętych ciężkimi pelerynami. Wskazuje to, że istniała prawdziwa armia składająca się z piechoty i 

rydwanów wojennych. Sumeryjscy żołnierze faktycznie dysponowali szeroką gamą broni - pikami, 

toporami, maczugami, sztyletami - i potrafili bronić się za pomocą tarcz. W ich uzbrojeniu znajdował 

się również ceremonialny sztylet, który był rodzajem miecza z ostrzem w kształcie półksiężyca, 

przypominającym szablę. Łuk, choć w tym czasie rzadziej używany, wkrótce pojawił się ponownie na 

polu bitwy.  

Łatwo zrozumieć, dlaczego w niepewnym ówczesnym klimacie miasta broniły się, wznosząc wysokie 

mury, zarówno jako symbol ich siły, jak i skuteczne zabezpieczenie ludności i ich mienia. Gmin miejskich 

strzegły wysokie mury. Mur Uruk był najbardziej spektakularny; otaczał obszar od 400 do 500 

hektarów, miał ponad 10 km długości i składał się z nie mniej niż 900 wież. Sztuka ma tendencję do 

faworyzowania silniejszej strony. Na przykład tak zwana „Stela Sępów” oznacza zwycięstwo władcy 

Lagasz nad władcą sąsiedniego miasta Umma około 2450 r. p.n.e. - ukazuje króla i jego piechurów 

depczących pokonanego wroga. Te wewnętrzne spory zostały zakończone wraz z założeniem 

pierwszego imperium mezopotamskiego: w 2300 r. p.n.e. Semita imieniem Sargon, oficer króla Kisz, 

założył królestwo Akadu, zanim rozpoczął serię kampanii wojennych, które zabrał go tak daleko, jak 

Elam i najdalsze granice Morza Śródziemnego. Istnieją wszelkie powody, by sądzić, że wojna w 



Mezopotamii sięga jeszcze dalej. Sceny przedstawione na „pieczęciach cylindrycznych” Uruk, o których 

wiadomo, że są o tysiąc lat starsze niż imperium Akkadów i kilka stuleci starsze niż groby w Ur, ponad 

wszelką wątpliwość potwierdzają okrucieństwo władców; są przedstawiani jako asystujący w egzekucji 

z zimną krwią pokonanych więźniów. Egzekucja więźniów to często powracający temat. Figurki często 

przedstawiają kucających jeńców z rękami związanymi za plecami, oczekujących na ostateczną karę. 

Egipcjanie, ogólnie przedstawiani jako spokojni i pokojowi, od czasu do czasu znajdowali się pod 

rządami agresywnych przywódców, którzy bez wahania włączali najemników do swoich armii. Tutaj 

również znane są akty przemocy, które wydarzyły się na długo przed zjednoczeniem królestwa. Wojna 

była powszechnym tematem nawet wtedy, sądząc po freskach zdobiących gipsowe ściany grobowca 

100 w Hierakonpolis, w regionie Edfu; ten grób wyłożony cegłą mułową stanowił rodzaj komory dla 

wybitnego osobnika w drugiej połowie czwartego tysiąclecia p.n.e. Malowidła zdobiące grób ukazują 

zakrzywione łodzie w stylu gerzańskim, być może przeznaczone do reprezentowania bitwy morskiej. 

Są też sceny wojny i polowań: jedna postać walczy z dwoma zwierzętami, być może lwami. Gdzie indziej 

dwie postacie konfrontują się ze sobą, jakby toczyły pojedynek. Na innym obrazie jedna postać bije 

pałką trzech wrogów. Innym dobrze udokumentowanym dowodem pochodzącym z tej 

przeddynastycznej epoki jest sztylet Gebel el-Arak, który ma wyrzeźbioną rękojeść z kości słoniowej  

 

 



Sztylet Gebel el-Arak (Egipt). Powiększony detal rękojeści z kości słoniowej. Sceny bitewne są 

przedstawione z jednej strony : po jednej stronie znajdują się sceny walk między różnymi jednostkami 

oraz obrazy bitew morskich ; rewers przedstawia osobę konfrontującą się z dzikimi zwierzętami.   

Obie strony sztyletu ukazują sceny dominacji - nad człowiekiem i dzikimi zwierzętami. Te sceny 

przemocy pochodzą z czasów, gdy Egipt prowadził serię podbojów i „produkował” moc, co 

doprowadziło do zjednoczenia kraju pod rządami faraona. W każdym z różnych regionów rywalizacja 

sprawiła, że przedstawiciele wpływowych rodów objęli pozycję liderów – nie ma wątpliwości, że takie 

niewłaściwe przejęcie władzy nie przeszło bez niepokoju. Napięcia musiały utrzymywać się na wysokim 

poziomie zarówno między wpływowymi miastami, wciąż chronionymi przez znaczne fortyfikacje, jak i 

między małymi królestwami z ich licznymi rozszerzeniami i coraz większym apetytem na ekspansję. 

Wydaje się, że siła odegrała zasadniczą rolę w celach i interwencjach, w ochronie populacji i ich 

własności oraz w podporządkowaniu. Czy zjednoczenie kraju pod rządami faraona zostało 

zapoczątkowane udanym podbojem, jak to często się twierdzi, czy też, co wydaje się bardziej 

prawdopodobne, następowało etapami wraz z potężnymi ruchami akulturacyjnymi tamtych czasów 

(kierowanymi przez elity Nagadów i skierowanymi przeciwko ziemi Delty), wizerunek władcy opierał 

się jednak na jego mocy i zdolności do pokonania wroga. Wojna jest elementem władzy królewskiej i 

przyczynia się do instytucjonalizacji urzędu. Temat zwycięstwa w bitwie jest wyraźnie przedstawiony 

na palecie Narmera, która ma opowiadać historię zjednoczenia Egiptu: zwycięstwo Południa nad 

Północą  

 

 

Król, ubrany w białą koronę Górnego Egiptu, wykonuje egzekucję jednego ze swoich poddanych, który 

klęka przed nim, przytrzymywany przez sokoła Horusa, który przysiada na papirusach. Na dole dwóch 

„pływaków” wydaje się oznaczać walkę morską. Na rewersie ukazany jest król w czerwonej koronie, 

symbolizującej podbitą ziemię; poprzedzony przez jego chorążych, można go zobaczyć, jak obserwuje 

całą bitwę – rzędy ciał z odciętymi głowami między nogami. Ta praca jest czymś znacznie więcej niż 

tylko przedstawieniem tragedii, jest również alegoryczna: symbolizuje wszechmocnego suwerena 



obezwładniającego wszystkich, którzy go rzucają. Masakra okazuje się symbolem władzy. Przez cały 

okres istnienia imperium Egipt dokonywał najazdów na Nubię, Libię i Bliski Wschód. Krótko mówiąc, 

długie następstwa wojen, najazdów i zniszczeń, które charakteryzowały wschodni region Morza 

Śródziemnego w drugim tysiącleciu p.n.e., obejmują: zniszczenie imperium babilońskiego przez 

Kasytów i Hetytów; najazdy przeprowadzane przez królestwo Hatti na całych peryferiach Anatolii; 

najazdy koczowników, które wstrząsnęły imperium asyryjskim; udane inwazje faraonów aż do Nubii i 

Syrii; oraz wojny kierowane przez Ramesydów przeciwko Hetytom i ludom morza. Wydaje się, że 

historia Grecji była równie gwałtowna. W trzecim tysiącleciu p.n.e. na Cykladach i w Kastri (Syros) 

zbudowano gniazda, które ukryto za murami obronnymi, aby zapobiec piractwu w okolicy. W Azji 

Mniejszej drugie miasto Troja wzniosło na szczycie wzgórza mury obronne otoczone wieżami; inne 

miasta w Anatolii, Syrii i Palestynie miały podobną obronę. W drugim tysiącleciu p.n.e. mykeńskie 

miasta Mykeny, Tiryns i Pylos zabarykadowały się za silnie ufortyfikowanymi murami miejskimi i 

rozpoczęły wojnę. 

Wojna: ciągła cecha literatury i religii 

Homer, najwcześniejszy z greckich poetów, nadał ton wychwalaniu walorów wojennych. W Iliadzie 

opisuje, jak Grecy i Trojanie wpadli w szał, spragnieni krwi. Nawet bogowie stanęli po stronie, 

wspierając swoich bohaterów. Homer wielokrotnie nawiązuje do nieustannych wysiłków bohaterów i 

opisuje sceny przerażających śmiertelnych obrażeń i odciętych głów, gdy wojna nadal szalała. Takie 

obrzydliwie makabryczne szczegóły często stanowią przedmiot jego opisów. Odyseja jest równie 

gwałtowna: po powrocie do Itaki Ulisses z zimną krwią masakruje zalotników Penelopy, co prowadzi 

do totalnej rzezi. Wygląda więc na to, że Grecy, znawcy pism Homera, również byli wychowywani w 

przemocy i surowości. Dzieła trzech wielkich starożytnych historyków greckich - Herodota, Tukidydesa 

i Ksenofonta - są w dużej mierze poświęcone wojnie. Herodot, „ojciec historii”, znany z 

udokumentowania wielu znanych wydarzeń, opisuje bitwy, które miały miejsce na Morzu Egejskim, w 

Persji, Egipcie i na ziemi Scytów. Tukidydes poświęcił się całkowicie swojej jedynej pracy, Historii wojny 

peloponeskiej, która opowiada o krwawych konfrontacjach, które miały miejsce między Spartą a 

Atenami w V wieku p.n.e. Ksenofont powraca do miejsca, w którym ta narracja się skończyła w 411 r. 

p.n.e., opisując ostatnie etapy tego spotkania. Później, w Anabasis, opisuje los tych greckich 

najemników, którzy byli na żołdzie Cyrusa, króla Persji, w bitwie, w której Cyrus stanął twarzą w twarz 

ze swoim bratem, i opowiada o ich odwrocie przez Anatolię z powrotem do ojczyzny. Tragedianie 

(Ajschylos, Eurypides) na przemian opowiadają o wojnie i sporze rodzinnym. Prace sofistów 

(Protagoras, Hippiasz, Prodicus) odwołują się do wad i zalet wojny, niektóre odniesienia są bardziej 

oczywiste niż inne. Filozofowie często dyskutują o walce, próbując przypisać jednostce wartość etyczną 

i egzystencjalną, umożliwiającą jej walkę z losem. Nawet pisma filozoficzne Platona pełne są opisów 

działań wojennych, jak na przykład w Sympozjum, w którym awanturnik Alkibiades (sam pokonany 

przywódca wojenny) opisuje wyczyny Sokratesa w bitwie pod Potidaea. Święte teksty wielkich religii 

monoteistycznych nie są już zorientowane na pokój. Biblia jest zbiorem wyczynów militarnych: jej 

egzegeza ujawnia, że odwet, wojna, zemsta, deportacje i łapanie więźniów były powszechnymi 

wydarzeniami. Jeśli uznamy, że duża część wersetów wywodzi się z jeszcze starszych legend, jak w 

przypadku eposu o Gilgameszu, to można również zidentyfikować tę samą gloryfikację przemocy. 

Ustanowiony w VII wieku naszej ery, Koran nie próbuje ukrywać swoich tendencji do świętej wojny lub 

dżihadu jako sposobu ujarzmienia lub niszczenia niewiernych, chociaż większość jego sur głosi 

tolerancję. Brutalna wojna stanowi również integralną część najstarszych religii Indii. Najstarsze święte 

teksty, takie jak Bhagavad-Gita, głoszą, że wojna jest niezbędna dla każdego niedoszłego bohatera. 

Mahabharata, sanskrycki epos zawierający ponad 200 000 wersetów, jest w całości poświęcony 

niekończącym się konfrontacjom między Kaurawami a Pandawami. Ale co ze starożytnymi Chinami, 

kolebką konfucjanizmu i taoizmu? Nawet tutaj mówi się, że król Qin (od którego pochodzi europejska 



nazwa Chin) kazał ścięć 240 000 ludzi w 293 r. p.n.e., próbując zakończyć wojnę między Hanem a Wei. 

Panowanie Huang Di, który w III wieku p.n.e. przyniósł jedność Chinom, nastąpiło po okresie rozległego 

rozlewu krwi. Około 500 r. p.n.e. chiński ekspert polemiki Sun Tzu napisał Sztukę wojny, która 

najwyraźniej była uważana za autorytatywne dzieło japońskich instytucji wojskowych aż do ataku na 

Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku. W Ameryce Środkowej konkwistadorzy Corteza byli przerażeni 

ludzkimi ofiarami składanymi podczas azteckich ceremonii religijnych, podczas których tysiące ludzi 

zostało uśmierconych w ciągu zaledwie jednego dnia. Jednak pod ochroną Krzyża ci sami katoliccy 

konkwistadorzy z kolei wymordowali ludność Meksyku. Jak interpretować to globalne barbarzyństwo, 

które od samego początku przenikało historię? Czy w interesie kilku wszechmocnych przywódców z 

czasem gloryfikowano i przesadzano zachowanie związane z przemocą? Czy historia została napisana 

przede wszystkim przez zwycięskich, a następnie zmanipulowana dla ich własnych korzyści? Chociaż 

czasami zdarzały się przesady, wojna jest jednak obecna w najwcześniejszych dziełach pisanych, 

zarówno literackich, jak i religijnych. Jednak zamiast patrzeć na takie pisemne dowody, niniejsze 

badanie skupi się przede wszystkim na archeologii prehistorycznej, badając cywilizację przed 

pojawieniem się systemów pisma. Głównym celem jest zdefiniowanie zachowań ludzi przed 

pojawieniem się pierwszych stanów – jest to w gruncie rzeczy przedsięwzięcie archeologiczne. 

Archeologia: śledzenie historii 

Jeśli ta analiza konfliktu ma opierać się na znaleziskach archeologicznych, skąd możemy być pewni, że 

dowody te są wiarygodne? Czy naprawdę możliwe jest poskładanie dokładnych rekonstrukcji scen 

bitewnych i inwazji tylko dzięki samej archeologii? Tam, gdzie pewne style ceramiki lub narzędzi 

metalowych rozprzestrzeniły się na dużym obszarze, jest to najprawdopodobniej spowodowane 

akulturacją lub nawet systemem wymiany społecznej. Jednak w przeszłości eksperci często dochodzili 

do bardzo odmiennych wniosków. Takie szerokie rozmieszczenie pewnych przedmiotów często 

przypisuje się konfliktowi i związanemu z tym przemieszczaniu się ludzi i przedmiotów. Jako nauka 

społeczna archeologia zawsze pozostawała pod wpływem panującego wówczas klimatu historycznego 

i intelektualnego. Popularny pogląd, że historia obraca się wokół faktów i konfliktów, przez lata w 

znacznym stopniu ukształtował wiele jej wniosków. Świat zachodni był definiowany z biegiem czasu w 

kategoriach jego inwazji: grabieży w całej Europie dokonywanej przez bandy Celtów, germańskich 

powstań przeciwko imperium rzymskiemu, najazdów barbarzyńców, najazdów arabskich, najazdów 

normańskich, wojny stuletniej i tak dalej. Od dawna akceptowany jest pogląd, że konflikt regularnie 

pustoszy społeczeństwa, albo wypędzając mieszkańców, albo doprowadzając ich do niewoli. Historia 

Francji, podobnie jak i krajów sąsiednich, od dawna koncentrowała się na bitwach; często zakłada się, 

że nowe struktury geopolityczne powstają dopiero w wyniku konfliktu. To właśnie ten nieco 

„wojskowy” klimat skłaniał archeologów w przeszłości do skupienia się na kwestii mechanizmów 

obronnych jako symboli oporu i bezpieczeństwa, zamiast badania bardziej subtelnych dowodów 

dotyczących życia codziennego. Co więcej, archeolodzy często patrzyli w przeszłość, kiedy 

kontekstualizowali teraźniejszość, nawet jeśli kontekstualizowali swój światopogląd. Archeologia 

europejska, podobnie jak w pierwszej połowie XX wieku (pół wieku wyniszczonego przez dwie wojny 

światowe z okresami ostrożnego pokoju, podczas których nie było zbyt wiele prób rozbrojenia), 

przypisywała przemiany cywilizacyjne gwałtownym rozłamom. Zmiany w kulturze materialnej 

przypisywano przenikaniu jednej kultury do drugiej – uważano, że odpowiedzialna jest za to migracja, 

a „outsiderzy” wymazali wszelkie ślady poprzedniej kultury, zastępując je własną wiedzą i sposobem 

życia. Uważano, że każda faza trwa od lat do stuleci, w zasadzie do czasu, gdy przybysze ponownie 

najechali, przynosząc ze sobą nowy zestaw norm kulturowych. Tak więc pojawienie się zarówno 

pierwszych cywilizacji rolniczych, jak i później pierwszych cywilizacji protohistorycznych w Europie 

Zachodniej od dawna uważano za końcowy rezultat serii ruchów migracyjnych, mających swój 

początek we wschodnim regionie Morza Śródziemnego i rozprzestrzeniających się na zewnątrz w miarę 



stopniowego wypierania lub wypierania przez każdą populację. pokonał miejscową ludność. Ta wersja 

historii została od tego czasu znacznie zrewidowana. Teorie dotyczące znaczenia inwazji, siły 

rozmieszczonych wojsk, rozmiarów pokonywanych odległości i wynikających z nich przewrotów są od 

tego czasu znacznie zmodyfikowany. Archeologia zaczęła skupiać się na przedmiotach domowych i 

życiu codziennym. W rezultacie od lat 50. i 60. archeolodzy zaczęli proponować inne przyczyny zmian 

w kulturze materialnej, zamiast zakładać, że przyczyną jest wojna. Przejścia z jednego etapu cywilizacji 

do drugiego przypisywano raczej rozwojowi miejscowej ludności niż pobliskim lub odległym grupom 

dokonującym inwazji. Krótko mówiąc, gwałtowne interwencje i wojny nie były już uważane za 

odpowiedzialne za takie zmiany; zamiast tego uważano, że przyczyną jest sam miejscowy rozwój i 

postęp. Nie ma wątpliwości, że ta zmiana punktu widzenia nie była całkowicie „naturalna”. Możliwe, 

że dziesięciolecia pokoju, które nastąpiły po II wojnie światowej w Europie, przyczyniły się do tego 

bardziej pokojowego wrażenia, jak ewoluowały społeczeństwa. Archeolodzy są również nieuchronnie 

pod wpływem własnych doświadczeń. Pomimo ich najlepszych prób zachowania obiektywizmu, ich 

indywidualne spojrzenie na współczesny świat i własną kulturę może jednak wpłynąć na ich 

interpretację tematu. Wynik tego efektu lustrzanego odbicia będzie oczywiście różny w zależności od 

takich czynników, jak doświadczenie autora, wiek, pochodzenie materialne i kulturowe oraz opinie. W 

okresach ruchów migracyjnych wywołanych działaniami wojennymi dominowała pokojowa wizja 

przeszłości, z powszechnym założeniem, że wczesne społeczeństwa żyły obok siebie w harmonii i 

solidarności. Wydaje się więc, że współczesne okoliczności mają jakiś związek z dominującymi wówczas 

teoriami. To pojęcie prehistorycznej harmonii może zostać zakwestionowane w najbliższej przyszłości. 

Rzeczywiście, wojny w Bośni i Kosowie mogą skłonić niektórych europejskich archeologów do 

przedstawiania przeszłości w mniej idyllicznych kategoriach.  

Wojna w prehistorii: od garrigów Langwedocji do świątyń na Malcie 

Na poparcie tych założeń posłużą dwa przykłady. Na południu Francji, w trzecim tysiącleciu p.n.e., 

kultura epoki miedzi, zwana kulturą Fontbouisse (nazwa pochodzi od miejsca we francuskim regionie 

Gard), obejmowała obszar od Herault na zachodzie do Rodanu na wschodzie i od z gór Sewenów do 

morza. Czasami grupy zamieszkiwały tu otwarte domostwa bez środków obrony (bez fosy, palisady czy 

murów), a czasami w małych społecznościach chronionych kamiennymi murami, wzmocnionymi 

miejscami wystającymi kolistymi konstrukcjami. Ten ostatni typ miejsca odkryto po raz pierwszy 

podczas wykopalisk „zamku” Lebous w Treviers (Herault). Początkowo uważano, że miejsca te były 

fortecami z bastionami do dalszej ochrony. Jednak kontekst jest tak samo istotny jak dowody 

architektoniczne. Ta kultura, która niegdyś rozkwitała na garrigach Langwedocji, zniknęła nagle około 

2300 - 2200 r. p.n.e., zastąpiona przez nową populację o zupełnie innej kulturze: pojawiły się nowe 

rodzaje ceramiki, brąz zastąpił miedź, a przedmioty materialne zaczęły przypominać te znalezione w 

północnych Włoszech iw górnym dorzeczu Rodanu. Styl życia również wykazywał wyraźne zmiany: w 

budownictwie używano bardzo mało kamienia, w przeciwieństwie do poprzedniej epoki, kiedy kamień 

był głównym materiałem budowlanym - populacje znów stały się bardziej mobilne. Początkowo 

uważano, że te przemiany są bezpośrednim wynikiem brutalnego wyzwania spoza grupy. 

Zaproponowano, aby populacje z wczesnej epoki brązu, które zamieszkiwały zewnętrzne Alpy, zstąpiły 

na Langwedocję, paląc doszczętnie ufortyfikowane osady i wypędzając mieszkańców. Na znak skrajnej 

degradacji część zmarłych pochowano w nieużywanych wieżach. Kiedy nowe pokolenie archeologów 

w Langwedocji prowadziło wykopaliska w pobliskim Boussargues, innym miejscu otoczonym murami, 

ich interpretacja dowodów miała niewiele wspólnego z działaniami wojennymi. Pomimo tego, że była 

otoczona murami, uważali tę małą osadę za gospodarstwo, a nie fortecę, z zewnętrznymi budynkami 

otwierającymi się na wewnętrzny dziedziniec  



 

Małe wieże w każdym rogu nie były uważane za bastiony. Zamiast tego przypuszczano, że były to małe 

chatki z suchego kamienia, o wspornikach, być może do użytku domowego. Ponieważ w murze nie 

wbudowano żadnych luk, nie było jednoznacznych dowodów na to, że mur został wzniesiony w celach 

obronnych. Jeśli chodzi o teorię, że populacje we wczesnej epoce brązu najechały na miejsce, nie 

znaleziono jednoznacznych dowodów na to. Wiadomo, że osadnicy z epoki brązu zamieszkiwali miejsce 

w Rocher-du-Causse w Claret (Herault), innej otoczonej murami osadzie. Jednak nawet tutaj nie ma 

dowodów na to, że miejsce to zostało brutalnie zniszczone przez tych przybyszów - w rzeczywistości 

sami zajęli osadę. Możliwe nawet, że te dwie grupy nie były współczesne i dlatego nigdy nie miały ze 

sobą kontaktu. W tym przypadku pierwotni mieszkańcy nie mogli zostać wypchnięci z osiedla. Te 

przykłady pokazują, jak dowody dotyczące historii jednego typu osadnictwa mogą dać dwie zupełnie 

różne interpretacje. Archipelag maltański jest pod wieloma względami podobnym przykładem. Od 

3500 do 2500 r. p.n.e. prosperowała tu innowacyjna cywilizacja, znana zarówno z megalitycznych 

świątyń, jak i hypogei. W ciągu tego tysiąclecia maltańskie sanktuaria zaczęły wykazywać specyficzne, 

oryginalne elementy konstrukcyjne, takie jak wklęsłe fasady, rzuty trójliściowe, małe loggie i ołtarze. 

W tym samym okresie ściany skalne zostały wydrążone, tworząc sztuczne jaskinie, każda z kilkoma 

komorami. Służyły społecznościom rolniczym na wyspie jako komory grobowe z pokojami 

przeznaczonymi specjalnie na rytuały pogrzebowe. Ta bardzo charakterystyczna i innowacyjna kultura, 

odzwierciedlona w ich twórczości architektonicznej i artystycznej, zniknęła nagle około 2500 r. p.n.e. 

Wysunięto wiele różnych teorii wyjaśniających, dlaczego tak powinno być, chociaż od dawna uważano, 

że winne są gwałtowne ataki, wywołane zazdrością i chciwością i mające na celu zniszczenie tej 

zaradnej, wyspiarskiej cywilizacji. Opinie co do tego, skąd pochodzą ci najeźdźcy, różniły się - niektórzy 

myśleli z Sycylii lub Włoch, podczas gdy inni proponowali Egejskie, a nawet Anatolię. W każdym razie 

sądzono, że ci z zewnątrz nie byli świadomi świętego znaczenia maltańskich świątyń i dlatego zniszczyli 

je, czasami budując nowe osady wśród gruzów. Dopuścili się nawet świętokradczego aktu zbudowania 

cmentarza do kremacji swoich zmarłych wśród ruin Tarxien, największego sanktuarium na archipelagu 

maltańskim. Niestety, teoria ta, od dawna przekonująca ekspertów, zaczęła się rozpadać w szwach, 

gdy przeprowadzono bardziej szczegółowe badania archeologiczne. Nowe badania ujawniły znaczny 

upływ czasu między opuszczeniem świątyń a przybyciem osadników z wczesnej epoki brązu. W 

rzeczywistości, zanim ci „obcy” po raz pierwszy postawili stopę na wyspie, cywilizacja maltańska była 

już w stanie znacznego upadku - w rzeczywistości mogła nawet całkowicie zniknąć. Wydaje się zatem, 

że winą za upadek złotego wieku maltańskich świątyń były raczej wewnętrzne zamieszki niż gwałtowne 

ataki. Nie wiadomo, co spowodowało te wewnętrzne zakłócenia, chociaż kryzys gospodarczy lub 

niepokoje społeczne to obie możliwości. Nie ma wątpliwości, że bardziej szczegółowe badania 

archeologiczne pozbawiły „wojskowej” teorii jakiejkolwiek wiarygodności. 



Korsyka: podbite i odbite 

Jeśli chodzi o powiązanie wydarzeń z protohistorii z konfliktami, Korsyka zasługuje na dalsze 

rozważenie. Przez lata wiele debat koncentrowało się wokół dowodów życia na wyspie w epoce brązu, 

co rodzi pytanie, czy doszło do inwazji z Morza Śródziemnego. Wszystko zaczęło się po II wojnie 

światowej, kiedy zidentyfikowano szereg małych siedzib, być może nawet prostych pomników; 

składają się one z dużych bloków, na ogół ułożonych w szpic i wzniesionych w stosunku do otaczającego 

terenu. Główną cechą tych małych budowli jest zwykle okrągła wieża - wieża - otoczona murem 

obronnym  

 

Mocną stroną tych struktur są wieże i chociaż mają skromniejsze proporcje, nie różnią się od niektórych 

nuragów na Sardynii i talayotów na Balearach. Uważano, że ten typ architektury, rozwinięty w epoce 

brązu, pojawił się po przybyciu osadników spoza obszaru, którzy przybyli wyposażeni w nieznaną 

wcześniej na wyspie wiedzę techniczną. Dowody zdawały się wskazywać, że cywilizacje korsykańskie w 

okresie neolitu i w początkowych stadiach epoki „metalu” nie wykazywały wyraźnych różnic pod 

względem rozwoju strukturalnego. Rzeczywiście, dolmeny wydają się być ich najważniejszym 

osiągnięciem architektonicznym. Z tego powodu te rdzenne populacje wyspy są określane jako 

„megalityczne”, podczas gdy nowi osadnicy, którzy wprowadzili na wyspę nowe metody budowy, są 

określani jako „Torreans” (od „torre”). Różnice między tymi dwiema populacjami były tak ogromne, że 

można jedynie przypuszczać, że musiały być one zamieszane między sobą w spory. Ale próbując 

uzasadnić tę teorię, sytuacja staje się jeszcze bardziej złożona. Odkąd Prosper 

M&eacute;rim&eacute;e, Generalny Inspektor Zabytków w okresie monarchii lipcowej, 



zidentyfikował pierwsze korsykańskie rzeźby menhirów, odkryto wiele z tych niezwykłych pomników 

wyrzeźbionych w kamieniu. Te pionowe kamienne posągi były wyraźnie długą tradycją na wyspie. 

Przykłady sięgają od prostych menhirów o niejasnych cechach ludzkich do wspaniałych posągów z 

wyszukanymi szczegółami anatomicznymi. Cywilizacje „megalityczne” na wyspie stały się ekspertami 

w dziedzinie kamieniarzy, konstruowania dolmenów i rzeźbienia menhirów. Jednak w drugim 

tysiącleciu p.n.e. ta rdzenna i spokojna ludność została nagle zaatakowana przez najeźdźców, którzy 

zajęli południe wyspy, na której wylądowali. Wygląda na to, że nawet w konfrontacji z brutalnymi 

hordami najeźdźców uzbrojonych w miecze i sztylety z brązu, wyspiarze nadal polegali głównie na 

swoich łukach i strzałach z kamiennymi grotami. Nie mając innego wyboru, jak tylko oddać swoją 

ziemię, „megalityczna” populacja wycofała się na północ wyspy i czekała na nadejście bardziej 

stabilnych czasów. Natomiast Torreanie osiedlili się na południu i przystąpili do wznoszenia swoich 

charakterystycznych cytadel wraz z wieżami na całym obszarze, demonstrując swoją niezwykłą siłę, z 

architektonicznego punktu widzenia. Wojny i zasadzki między dwiema grupami były częstymi 

zjawiskami. Ilekroć rdzenni wyspiarze zabijali w bitwie jednego z przywódców Torrean, rzeźbili 

kamienny posąg z jego rysami. 

 

To dzięki tym skromnym rzeźbiarzom mamy wyobrażenie, jak ubraliby się ci brutalni Torreanie, 

wyglądając przerażająco w swoich rogowych hełmach i napierśnikach lub skórzanych kamizelkach i 

nosząc długie miecze. Sami Torreanie wykazali się kilkoma tendencjami artystycznymi. Wygląda na to, 

że nie okazywali żadnego zainteresowania tymi posągami, albo rozbijając je, albo używając ich jako 

prymitywnych kamiennych narzędzi do budowy swoich fortec. Wydaje się, że to właśnie wydarzyło się 

w Filitosa, toreańskim miejscu na południowej Korsyce, gdzie wiele z tych posągów, zmiażdżonych na 

kawałki, zostało ponownie wykorzystanych jako materiały budowlane w ścianach niektórych domów. 

Tak więc Torreansi, w przeciwieństwie do rdzennych wyspiarzy, wydają się nie mieć estetycznego 

zrozumienia. Ci groźni przybysze byli niewątpliwie piratami. Zakłócenia i zniszczenia nie były w tym 

czasie niczym niezwykłym we wschodniej części Morza Śródziemnego z powodu przemieszczania się 

ludności na lądzie i morzu. Niektóre z tych społeczności zostały ochrzczone „Ludami Morza” i szerzyły 

tak wielkie zamieszanie i zamieszanie, że zaniepokoiły nawet najpotężniejszych faraonów tamtych 

czasów. Około 1179 r. p.n.e. Ramzes III położył kres sytuacji, zadając miażdżącą klęskę Ludom Morza. 

Na jego rozkaz ściany świątyni Ramzesa w Medinet-Habu, niedaleko Teb, ozdobiono wizerunkami tego 



zwycięstwa. Wrogowie faraona, tak jak pojawiają się w tych scenach walki na morzu, mają pewne 

cechy wspólne z postaciami Torreana przedstawionymi na posągach menhirów - obaj ukazani są w 

kamizelkach ochronnych, a w szczególności w hełmach z dwoma rogami (ryc. 6 i płyta 2).  

 

 



 

Powody tych podobieństw są jasne: „Ludy Morza”, które walczyły z faraonem, były dokładnie tymi 

samymi „Ludami Morza”, które najechały Korsykę zaledwie kilka wieków wcześniej; byli to 

niewątpliwie Shardana, o której wspomina wiele tekstów. Wydaje się prawdopodobne, że początkowo 

osiedlili się na Sardynii (uważa się, że nazwa wyspy pochodzi od tych osadników - podobieństwa między 

słowami „Shardana” i „Sardynia” są ewidentne); stąd naturalnie kusiło ich, by spróbować szczęścia w 

podboju sąsiedniej Korsyki. Po kilkuset latach prosperity, cywilizacja Torrean ostatecznie upadła. 

Rdzenni potomkowie cywilizacji „megalitycznej”, zajmujący północ wyspy, nie mieli sympatii do tych 

„intruzów” i ostatecznie podbili wyspę, kończąc ten długi okres obcej okupacji. To fascynująca historia, 

nawet jeśli działania wojenne mają częstą rolę do odegrania. Niestety jest to całkowicie spekulacyjne. 

Brak pisemnych relacji oznacza, że eksperci muszą polegać na niewystarczających materialnych 

dowodach, aby odtworzyć tę sekwencję wydarzeń. Próbując wypełnić luki w historii spekulacjami, w 

tym przypadku dotyczącymi ruchów migracyjnych, teorie archeologiczne często odpadają. 

Rzeczywiście, archeologia jako dyscyplina zacznie tracić wiarygodność, jeśli zostanie zmuszona do 

całkowitego polegania na takich nieuzasadnionych teoriach. Zaproponowana powyżej teoria obejmuje 

wiele cech, które często odgrywają ważną rolę w historii: najazdy i wojny, zwycięscy nowi osadnicy, 

uzbrojeni w doskonałą wiedzę techniczną (w tym przypadku umiejętności architektoniczne i broń z 

brązu), ale niezdolni do przystosowania się do lokalnej tradycji (np. posągi menhirów), co ostatecznie 

doprowadziło do tego, że odważna ludność tubylcza stawiała opór najeźdźcom i odzyskiwała kontrolę 

nad ich „wolnością”. Wady tej teorii szybko stają się jasne. Po pierwsze, zarówno na północy, jak i na 

południu Korsyki znajdują się miejsca „Torrean”, co oznacza, że na wyspie nie było segregacji 



kulturowej. Co więcej, badania wskazują, że kamienne struktury pojawiły się nie tylko nagle w pewnym 

momencie drugiego tysiąclecia p.n.e.; zamiast tego wydaje się, że były one wynikiem długiego procesu 

rozwoju, który rozpoczął się co najmniej 1000 lat wcześniej, jeśli nie wcześniej. „Torreanie” 

reprezentują tylko jeden etap w prehistorii Korsyki, etap charakteryzujący się wpływami zewnętrznymi 

w czasie, gdy region Morza Śródziemnego zaczynał się otwierać. Jeśli chodzi o potłuczone posągi, 

prawdopodobnie zostały wyrzeźbione, a następnie zniszczone przez samych „Torrean”, gdy tylko 

chcieli rzucić wyzwanie swoim przodkom. Zapewnia to znacznie prostsze wyjaśnienie niż alternatywa, 

która starała się opisać skąpe dowody archeologiczne w kategoriach faktów i działań wojennych i 

szukała odpowiedzi na wschód (zawsze na wschód!), gdy wszystko inne zawiodło. 

Przemoc i agresja przed ludźmi 

Z tymi ostrzeżeniami dotyczącymi interpretacji dowodów na uboczu, nadszedł czas, aby zbadać 

pochodzenie ludzkiej agresywności. Po pierwsze, warto przeanalizować agresywność u naczelnych i 

bardziej ogólnie u ssaków wyższego rzędu, aby uzasadnić nasze teorie dowodami biologicznymi. Z 

perspektywy Darwina, główne mechanizmy ewolucyjne działające w rzeczywistości wskazują, że 

istnieje silny związek między agresywnością u naszych najbliższych zwierzęcych przodków a 

agresywnością u hominidów. Jednak ludzie są wyjątkowi, jeśli chodzi o atakowanie tej agresywności, 

aby uzyskać maksymalny efekt. Ta linia badań została podjęta przez zoologów, a dokładniej przez 

ekspertów od zachowania zwierząt. Ich praca zaowocowała nowym spojrzeniem na prymatologię - 

dyscyplinę poświęconą badaniu tych naczelnych najściślej spokrewnionych z człowiekiem. Dyscyplina 

ta, pierwotnie ograniczona do laboratoriów i domów dla zwierząt, stała się obecnie jedną ze 

standardowych nauk behawioralnych, znaną w szczególności z rozwinięcia nowego rozumienia 

agresywności zwierząt. Wyniki uzyskane podczas badań są bezpośrednio związane z określeniem 

składników biologicznych, które leżą u podstaw brutalnych zachowań u ludzi. Wyniki te można 

podzielić na trzy kategorie w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się jednostka: (1) jednostka wobec 

członków tej samej grupy społecznej, (2) jednostka i reszta grupy wobec innych grup tego samego 

gatunku oraz (3) osobnika i/lub resztę grupy przeciwko innym osobnikom i/lub grupom innego 

gatunku. Pierwszy przypadek dotyczy poziomu agresywności wykazywanej przez osobniki w społecznej 

grupie zwierząt, czy to w stadzie, czy w stadzie, wobec innych osobników z tej samej grupy. Dowody 

wskazują, że agresywne zachowanie materializuje się w sytuacjach kryzysowych wywołanych dążeniem 

do przetrwania i reprodukcji. Walka między męskimi członkami grupy określa, która jednostka jest 

najbardziej dominująca, a tym samym najbardziej zdolna do zabezpieczenia płodnych samic. 

Malowidła z okresu paleolitu często przedstawiają takie sezonowe starcia między samcami jeleni i 

innych ssaków. Takie zachowanie jest również powszechne wśród dużych kotów (lwów), psów 

preriowych i szympansów. Ważne jest, aby pamiętać, że te zmagania zwykle skutkują jedynie 

niewielkimi obrażeniami (ugryzienia, zadrapania lub uderzenia); nie ma brutalnych zabójstw. Wśród 

zwierząt drapieżnych (drapieżników, takich jak koty i psy) konfrontacje między osobnikami z tej samej 

grupy społecznej często wybuchają, gdy zdobycz jest dzielona, zwłaszcza gdy brakuje takiego 

pożywienia. Wybuchają kłótnie i bójki, gdy ścigają się nawzajem wokół zdobyczy, czekając na swoją 

część. Taktyka zastraszania często skutkuje ugryzieniami i poważnymi obrażeniami. Wśród dużych 

kotów, zwłaszcza lwów, agresywność była posuwana o krok dalej; zaobserwowano, że samice, którym 

czasami towarzyszy dominujący samiec, zabijają i pożerają młode innej samicy. To zachowanie jest 

dalekie od powszechnego i wydaje się, że występuje zwłaszcza podczas poważnych niedoborów 

żywności. Zaobserwowano również, że szympansy wykazują to ekstremalne zachowanie, choć znowu 

bardzo rzadko. W tym przypadku jednak nie ma dowodów na występowanie omofagii, czyli 

kanibalizmu zwierząt. Inny poziom przemocy (jeśli można zastosować to określenie do zachowania 

zwierząt) może powstać w wyniku konfrontacji dwóch grup społecznych, zwykle drapieżników, takich 

jak koty, lykaony i hieny. Takie konfrontacje prawie zawsze są wywoływane przez próby zajęcia lub 



obrony terytoriów cenionych za polowania lub drapieżniki. Takie ataki dokonują również małpy 

człekokształtne (szympansy i goryle). Zidentyfikowanie przyczyn takiego zachowania u drapieżnych 

drapieżników i małp człekokształtnych nie jest łatwe. Podczas gdy instynktowne pragnienie przejęcia 

kontroli nad terytoriami bogatymi w zdobycz może prowadzić do walk, etolodzy sugerowali również 

inne, mniej konkretne powody, śledząc badania przeprowadzone przez Morrisa. Twierdzi się na 

przykład, że modyfikacje niszy ekologicznej i specyficzne cechy patologiczne mogą wywołać 

nieprawidłowe zachowanie. Problem staje się jeszcze bardziej złożony w przypadku małp, o których 

wiadomo, że rzucają pociskami, a nawet wykorzystują gałęzie jako maczugi podczas ataków na inne 

grupy. Czy w ten sposób po raz pierwszy pojawiło się użycie broni u gatunków przedludzkich? Nowe 

badania ujawniły również tendencję do wydalania niektórych członków grupy społecznej z niektórych 

gatunków małp. Chociaż generalnie uniemożliwia to samicy kojarzenie się z potomstwem, prowadzi to 

również do agresywnych zachowań w grupie. Ta „biologiczna” próba zapobieżenia kazirodztwu (które, 

jak twierdzą autorzy, jest zachowaniem darwinowskim) jest bardzo znacząca: wskazuje, że bardziej 

złożone relacje społeczne mogły wyewoluować u przedludzkich naczelnych, złożoność, której nie 

wykazują inne gatunki omawianego tu mięsożernego ssaka. Zachowaniu temu towarzyszą zmiany w 

zdolnościach mózgowych tych małp, które mogły być odpowiedzialne za pojawienie się nowych 

wzorców zachowań u wczesnych ludzi i ich potomków, przy czym przemoc staje się rodzajem 

zachowania „mózgowego”, w centrum nowych popędów i pragnień . Z kolei agresywność między 

różnymi gatunkami związana jest przede wszystkim z drapieżnictwem. Podczas gdy koty i psy polują na 

zdobycz, małpy przedhominidów były wszystkożerne. Z kolei australopiteki są często porównywane do 

sępów, ponieważ często pożerają szczątki roślinożernych ssaków pozostawionych przez drapieżniki. 

Jest nawet możliwe, że australopiteki mogły wykazywać rodzaj „protowalki” przed faktycznym 

polowaniem, zachowanie, które ewoluowało w całym paleolicie. Jest prawdopodobne, że strategie i 

techniki drapieżne stały się bardziej złożone i „podobne do człowieka” wraz z ewolucją zdolności 

mózgowych, jak opisano powyżej. Ten proces ewolucyjny nie tylko doprowadził do rozwoju myślistwa, 

ale mógł również wywołać bardziej brutalne zachowanie przy użyciu tej samej broni zarówno w 

polowaniu, jak i w walce. Wydaje się zatem, że pewna doza biologicznie napędzanych zachowań 

agresywnych jest skierowana na zwierzęta tego samego gatunku i staje się szczególnie gwałtowna, gdy 

motywowana jest rywalizacją o partnerów seksualnych lub pożywienie, chociaż bardzo rzadko zdarza 

się, aby jakakolwiek osoba została zabita podczas takich konfliktów. Dla kontrastu, zabawna interakcja, 

odpoczynek i „uprzejmość” odgrywają ważną rolę w zachowaniu kotów. Kiedy dochodzi do 

konfrontacji między różnymi grupami społecznymi w obrębie tego samego gatunku, zastraszanie 

wydaje się być lepsze niż wyrządzanie krzywdy; agresywne zachowanie jest zarezerwowane dla sytuacji 

kryzysowych, kiedy szerzy się konkurencja o tereny łowieckie. Zgony często zdarzają się, gdy jednostki 

zostają odizolowane od grupy (z powodu niedojrzałości, starości lub choroby), tracąc w ten sposób 

ochronę oferowaną przez otoczenie grupowe. Morderstwa zdarzają się szczególnie rzadko wśród małp 

człekokształtnych, a zwłaszcza wśród naszych najbliższych krewnych, małp człekokształtnych. 

Konfrontacje zwykle wiążą się z użyciem pocisków. Kazirodztwu zapobiegają również agresywne, choć 

nie śmiertelne, posunięcia mające na celu wykluczenie niektórych osób z grupy. Jeśli prowadzenie 

takich badań nad naszymi najbliższymi przodkami rzeczywiście odgrywa zasadniczą rolę w identyfikacji 

początków ludzkiej przemocy, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym, to wydaje się, że 

jako istoty ludzkie nie możemy uciekać się do wymówki, że nasza przemoc jest produktem naszej 

ewolucji przed hominidami; to tylko ludzki mózg uczynił nas najniebezpieczniejszym ze wszystkich 

zwierząt. 

Wojna: natura czy kultura? 

Przemoc i konflikty są często omawiane tak, jakby były charakterystyczne dla okresu od neolitu. Ta 

perspektywa opiera się na bardziej „materialistycznym” spojrzeniu na ludzkie zachowanie - dopiero od 



pojawienia się pierwszych cywilizacji rolniczych ludzie zgromadzili bogactwo i nadwyżki, które z kolei 

doprowadziły do chciwości i konkurencji. Kapitalizacja i oznaki dobrobytu z pewnością wywołają 

uczucie chciwości u gorzej zamożnych. Jednak bardziej interesujące jest zwrócenie naszej uwagi na 

populacje łowców-zbieraczy, które nie gromadzą zapasów na dłuższą metę (z wyjątkiem być może 

bardziej cywilizowanych społeczeństw łowców-zbieraczy), a zatem zazdrość jest mniej powszechna. W 

związku z tym warto zbadać, czy oni również mają do czynienia z konfliktem w czasach kryzysu i czy 

cierpią z powodu tej pozornej konieczności inicjowania konfrontacji w regularnych odstępach czasu. 

Można tu przyjąć dwie różne perspektywy, jedną opartą na dowodach archeologicznych, a drugą na 

fakcie antropologicznym. Chociaż często brakuje materialnych dowodów związanych z bitwami, wielu 

prehistoryków uważa za prawdopodobne, że od paleolitu miały miejsce gwałtowne starcia między 

różnymi grupami. Leroi-Gourhan uważa, że tak właśnie jest. Twierdzi, że polowania i działania wojenne 

stanowią część agresywnego zachowania, które jest nieodłączne od ludzi i istnieje od czasów 

„Australantropa”, a być może nawet wcześniej. Jego zdaniem agresja, czyli stosowanie przemocy, jest 

o tyle istotna, że jest techniką zdobywania pożywienia. Polowanie jest niezbędne do przetrwania, a 

zatem agresja jest podstawowym środkiem utrzymania. Z tej perspektywy działania wojenne są jedynie 

przedłużeniem polowania – „odpowiednikiem” polowania. Wojna, podobnie jak polowanie, jest 

„naturalna”; zasadniczo jest to „polowanie na człowieka”. Ten pogląd wywołał wiele odpowiedzi. W 

szczególności Clastres kwestionuje tę interpretację, twierdząc, że czynniki biologiczne i „naturalne” nie 

mogą wyjaśniać zachowań społecznych; zamiast tego istotne są tu czynniki socjologiczne. Utrzymuje, 

że działania wojenne są zjawiskiem ludzkim i kulturowym - wynikiem zachowania nabytego, a nie 

wrodzonego. Teoria Clastresa wprowadza ważne rozróżnienie między agresją jako działaniem 

używanym do zdobycia pożywienia (tj. polowaniem) a agresywnością, ludzkim zachowaniem 

związanym z działaniami wojennymi. Co więcej, zwraca uwagę, że chociaż polowanie jest sposobem 

dostarczania pożywienia w postaci mięsa zwierzęcego, działania wojenne rzadko prowadzą do 

kanibalizmu. Nie należy zatem lekceważyć roli czynników socjologicznych, koncentrując się zbyt mocno 

na biologii. „Wojna prymitywna nie jest w żaden sposób powiązana z polowaniem; nie jest ona głęboko 

zakorzeniona w rzeczywistości człowieka jako gatunku, ale raczej w społecznej istocie społeczeństwa 

prymitywnego. Uniwersalność prymitywnej wojny wskazuje, że jest ona kulturowa, a nie naturalna”. 

Inni uważają, że prymitywne wojny są wynikiem ubóstwa i są wywoływane przez czynniki ekonomiczne 

podobne do tych, które w neolicie spowodowały produkcję rolną i kapitalizację. Jednak w przypadku 

społeczeństw łowiecko-zbierackich zasoby są zwykle ograniczone. Uważa się, że może to prowadzić do 

przejmowania towarów i terytorium sąsiednim grupom. Teoria ta opiera się na nieco zubożałym 

poglądzie na społeczeństwo prehistoryczne, jednak badania wykazały z niemal pewnością, że wczesne 

społeczeństwa były w stanie całkowicie zaspokoić swoje potrzeby żywieniowe, aczkolwiek kosztem ich 

ograniczonego czasu i energii. W związku z tym wydaje się, że przyczyny wojny muszą leżeć gdzie 

indziej. Według Clastresa, prymitywne społeczeństwa (łowcy-zbieracze i „prymitywni” rolnicy) tak 

naprawdę cieszą się wojną. Ogromna ilość literatury etnologicznej napisanej między XVI wiekiem, kiedy 

odkryto Amerykę i jej tak zwanych „dzikusów”, a XIX i XX wiekiem, kiedy ludzie z Zachodu zapuszczali 

się w pozostałe niezbadane obszary świata, pokazuje, że rdzenni mieszkańcy Ameryki, Afryki i 

Melanezji, a także koczownicy w Australii i rolnicy z Nowej Gwinei – wszyscy podjęli walkę z 

entuzjazmem. Kroniki, raporty z podróży i relacje pisane przez osoby religijne, wojskowe i 

administracyjne regularnie opisują sytuacje wojenne i zachowania wojownicze. „Społeczeństwa 

prymitywne to społeczeństwa oparte na przemocy; wojna tworzy samą tkankę ich społecznej 

egzystencji”. Równie dobrze może to dotyczyć zachodnich cywilizacji prehistorycznych. Ogólnie rzecz 

biorąc, praca Keeley jest próbą porównania populacji prehistorycznych (plemion istniejących przed 

powstaniem „prymitywnych” państw) z populacjami cywilizowanymi (zaznajomionymi z pismem 

pisanym i z pewnym stopniem centralizacji). Keeley stara się udowodnić, że wojna między populacjami 

sprzed stanu spowodowała większy rozlew krwi niż współczesna lub współczesna wojna. Badania 



populacji etnograficznych ujawniły znaczną śmiertelność w okresach konfliktu: 32,7% (całej populacji) 

wśród Jivaro (59% mężczyzn), 20,9% wśród Wenezuelczyków Yanomami-Shamatari (37,4% mężczyzn) 

i od 15,5% do 18,6% wśród niektórych grup w Papui Nowej Gwinei (Dugum Dani). i Mae Enga). Tylko 

2% populacji zginęło podczas wojen zachodnioeuropejskich w XVII wieku, podczas gdy francuskie 

starcia militarne w XIX wieku spowodowały śmierć 3% populacji. Wydaje się, że wojny są częstsze w 

populacjach przedpaństwowych niż w społeczeństwach współczesnych. Co więcej, w społeczeństwach 

tradycyjnie uważanych za pokojowe nadal występują morderstwa i grabieże. Warto jednak zauważyć, 

że przemoc nie występuje w niektórych społeczeństwach, na przykład w populacji Pigmejów Mbuti w 

Afryce Środkowej oraz populacji Szoszonów i Pajutów w Wielkim Basenie. Teoria, że wojny miały 

miejsce w społeczeństwach górnego paleolitu na Zachodzie, wydaje się całkowicie wiarygodna, biorąc 

pod uwagę stały poziom agresji wykazywany przez dzisiejsze populacje łowieckie, takie jak Indianie 

amerykańscy. Wielu próbowało przeciwstawić prymitywną wojnę współczesnym wojnom. Wojna 

prymitywna działa na mniejszą skalę, często z udziałem indywidualnych ochotników, którzy nie są 

„specjalistami” i nie mają skomplikowanego planu strategicznego. Zwykle przybiera formę 

konfrontacji, bez żadnej autorytetu po żadnej ze stron, a uczestnicy są niezdyscyplinowani i 

niezorganizowani. W przeciwieństwie do tego, „nowoczesna” wojna łączy profesjonalne armie 

przygotowane do walki, zorganizowane w wyraźne i sztywne hierarchie oraz wyposażone w bardzo 

skuteczne uzbrojenie. Istnieją jednak pewne podobieństwa między nimi. Na przykład w większości 

społeczeństw to dorośli mężczyźni angażują się w walkę. Przyjęte techniki ujawniają również pewną 

ciągłość celów działań wojennych, zwłaszcza z szerokiej perspektywy chronologicznej. Ludzie zawsze 

mieli do dyspozycji śmiercionośną broń i najbardziej zaawansowane technologiczne osiągnięcia 

tamtych czasów, takie jak łuk, wynaleziony pod koniec ery plejstocenu i wczesna metalurgia, 

stosowana do produkcji broni (sztyletów, mieczy i włóczni). kilka tysięcy lat później. Broń ta była 

używana przez tysiące lat, aż do momentu pojawienia się broni i kuszy. 

Wymiana czy bitwa? 

Czy naturalnym stanem ludzkości jest wojna czy pokój? Czy archeologia i antropologia dają jakieś 

odpowiedzi na to pytanie? Zarówno prehistorycy, jak i etnolodzy byli krytykowani za częste 

niepodejmowanie w swojej pracy kwestii wojny. Zarówno faktyczne, jak i potencjalne konflikty przeszły 

niezauważone, w wyniku czego prymitywne społeczeństwa często przedstawiano jako pokojowe. To 

pominięcie można częściowo wytłumaczyć w następujący sposób: „dzikusy” odkryci w Ameryce w XVI 

wieku żyli w społeczeństwach bezpaństwowych, tj. bez żadnej jednostki ani jednostek nie dominowały 

lub nie były zdominowane, a zatem społeczeństwa te można zasadniczo określić jako „niepełne”. ” lub 

w powijakach; wojna i przemoc zwykle nie miały miejsca, ponieważ są wynikiem konfliktów i sporów 

między państwami, a zatem są produktami nowszego etapu ewolucji człowieka. Jednak chociaż 

przemoc jest podobno nieznana w niektórych społeczeństwach, zdecydowana większość badań 

etnograficznych jest pełna odniesień do wojowników i trwających konfliktów w „prymitywnych” 

społeczeństwach. Już w XVII wieku Hobbes zauważa, że ci „dzikusy” wydawali się być spragnieni wojny. 

Twierdził, że ciągłe zakłócenia wynikały z braku jakiegokolwiek państwa lub rządu w tych 

społeczeństwach – nie było autorytetu, który mógłby ustanowić i nadzorować organizację społeczną. 

Zgodnie z tą filozofią, ludzie nie mogą w pełni rozwinąć swoich zdolności bez dyscypliny; bez praw i 

przepisów ludzie są skazani na samotność, rozgoryczenie, bunt i spory. Ten stan nieustannej nieufności 

wobec innych powoduje ciągły konflikt: „bellum omnium contra omnes (wojna wszystkich przeciwko 

wszystkim)”. Clastres opisuje tę częstą potrzebę wojny jako środek przeciwstawiania się państwu, 

postrzeganemu jako ciało, które integruje i krępuje jednostkę, prawie jak kajdany. Twierdzi, że 

społeczeństwa „prymitywne” walczą o zachowanie indywidualizmu i wolności – nie dają się wciągnąć 

w system, w którym dominuje siła. W końcu te „prymitywne” populacje mają tendencję do dzielenia 

się, a nie jednoczenia i dążenia do niezależności, a nie do centralizacji. Poprzez działania wojenne ten 



opór jest okresowo wyrażany. Jej głównym celem jest utrzymanie regularnego rozproszenia ludności. 

Przynajmniej w tym sensie „prymitywna wojna jest środkiem do celu politycznego”, logika różnicy, aby 

systematycznie unikać nierówności, podziałów i wyzysku przez nadrzędny organ (państwo). Ten 

autarkiczny ideał w żaden sposób nie przeszkadza w wymianie między społeczeństwami, chociaż bywa 

to ostateczność. Wymiana jest ograniczona do minimum, a społeczeństwa starają się być 

samowystarczalne, o ile jest to możliwe. Sojusze między grupami, ułatwiające obrót towarami, są 

zawierane z dużą nieufnością, a taktyka może być wykorzystana do kupienia czasu. Umowy wymiany 

zawierane są tylko niechętnie, z rezygnacją. Co więcej, sojusze nigdy nie są trwałe i często są zrywane 

– niespójność i zdrada są głównymi przyczynami zerwania umów, często wywołującymi konflikty. 

Wydaje się, że wojny najczęściej toczą się między sąsiednimi populacjami, które ze względu na bliskie 

sąsiedztwo są powszechnie wiązane sojuszami i systemami wymiany. Zatem wymiana to nic innego jak 

taktyka, podczas gdy wojna jest rzeczywistą instytucją. Przemoc nie jest ani anegdotą, ani przemijającą, 

ma raczej centralne znaczenie. „Społeczeństwa prymitywne to społeczeństwa oparte na przemocy; są 

zasadniczo wojownicze”. Pragnienie niezależności politycznej i odrzucenie uległości skłania ich do 

zawierania jak najmniejszej liczby sojuszy, co zmniejsza ryzyko integracji – wszak nawet najmniejsze od 

niej odstępstwo może prędzej czy później doprowadzić do powstania państwa. Pogląd ten stoi w 

bezpośredniej sprzeczności z teorią zaproponowaną przez L&eacute;vi-Straussa, który twierdzi, że 

sojusze i wymiana były w samym sercu interakcji międzyludzkich we wczesnych społeczeństwach. 

Uważa, że wojna jest jedynie krótkim minusem związku i komunikacji, tymczasowym odchyleniem, 

które pomimo często śmiertelnych konsekwencji, szybko podkreśla potrzebę sojuszy. Czy jest lepszy 

sposób, aby dwie skonfliktowane grupy pogodziły się, niż poprzez małżeństwo i nawiązanie nowych 

znajomości, zmniejszając w ten sposób ryzyko dalszego konfliktu i wzmacniając współpracę. Ludzkość 

dąży do zjednoczenia i przegrupowania. Jak to ujął L&eacute;vi-Strauss: „Wojna jest nieudaną 

wymianą; wymiana (ludzi lub towarów) zapobiega wojnie”. Chociaż te dwie teorie wyraźnie sobie 

zaprzeczają, podkreślają dwie konsystencje w ludzkim zachowaniu: potrzebę pokoju i kontaktu oraz 

pragnienie dążenia do wolności i odrzucenia przymusu. 

Czy była „wojna” paleolitu? 

Słowo „wojna” należy tu rozumieć w jego najogólniejszym znaczeniu – nie chodzi tu o konflikt zbrojny, 

ale o krwawe starcia małych grup, napady na sąsiednie partie, napady z zasadzek, a nawet pojedyncze 

morderstwa. Jeśli ta definicja wojny zostanie uznana za słuszną, społeczeństwa łowiecko-zbierackie 

muszą być postrzegane w zupełnie innym świetle. Nie byłoby już możliwe postrzeganie tych „obficie 

zaopatrzonych społeczeństw”, obficie przewidzianych przez naturę, jako pokojowych, niezdolnych do 

krzywdzenia innych i kierujących się niezmierzoną hojnością. Rzeczywiście, ta definicja wojny odrzuca 

obraz paleolitu jako ogrodu Eden, zamiast tego przedstawia go jako długą epokę, podczas której 

czasami człowiek bez wahania zabijał swoich bliźnich. Sama sugestia jest zawsze przyjmowana z 

pewnym stopniem niechęci, ponieważ ludzie zawsze przedstawiali swoje pochodzenie w bardziej 

korzystnym świetle. Nawet dla niektórych badaczy idea mitycznego Złotego Wieku, raju na ziemi, w 

którym ludzie żyli obok swoich bogów (lub Boga) jako równych sobie, była czymś więcej niż tylko 

utopią. Kilku szanowanych prehistoryków bez wahania porównało ten błogi obraz do paleolitu, 

postrzeganego jako „rodzaj raju, w którym człowiek z epoki kamienia żył w symbiozie z naturą”. 

Zgodnie z tym tokiem rozumowania, prehistorię można podzielić na dwie fazy o różnej długości, z 

których każda wykazuje wyraźne różnice w zachowaniu człowieka. Przez większość paleolitu ludzie żyli 

w dzikiej i naturalnej egzystencji (naturalnej w sensie bycia blisko natury), prosperując na owocach 

swojego naturalnego środowiska. Od neolitu ludzie zaczęliby „dystansować” się od natury, odrzucając 

ją i stając się niesfornymi, „nienaturalnymi” i brutalnymi, zmuszeni od tego czasu do ciężkiej pracy, aby 

zapewnić podstawowe utrzymanie i zabezpieczyć przyszłość. Nowe umiejętności nabyte podczas 

neolitu, nowej epoki kamienia, mogły doprowadzić do uprawy roślin i udomowienia niektórych 



gatunków zwierząt. Tym korzystnym zmianom towarzyszyły jednak bardzo szkodliwe wydarzenia, takie 

jak działania wojenne. Słowami Chavaillona: 

Udane pierwsze próby rolnictwa, hodowli bydła i budowy mieszkań (indywidualnych lub 

nieindywidualnych), gospodarstw rolnych i wiosek doprowadziłyby wszelkie pozbawione skrupułów lub 

wygłodniałe sąsiednie grupy do pragnienia podobnych luksusów. I tak bezpieczeństwo dla jednej grupy 

stało się pokusą dla innej. W paleolicie człowiek codziennie szukał pożywienia; miał tylko swoją zdobycz 

do obrony. Natomiast człowiek neolitu magazynował i gromadził zapasy żywności - zboża 

przechowywano w silosach, a stada wypasano na pastwiskach. Solidne domy i bronione wioski 

zapewniały również stosunkowo bezpieczny styl życia. Jednak człowiek wkrótce sam stał się ofiarą, a 

jego materialne bogactwo motywowało poszkodowanych i nieuczciwych do przejmowania tego 

mienia. Neolit przyniósł więcej niż tylko nowe techniki i sposoby życia; wojna pojawiła się również jako 

sposób na zdobywanie ziemi, zwierząt gospodarskich i dóbr materialnych. Pokonanie wroga skutkuje 

również zniszczeniem schronienia i społeczności wroga. Podczas gdy człowiek paleolitu żywił się 

zwierzyną łowną, dzikimi roślinami i roślinnością, wieśniacy wypędzeni ze zburzonych lub spalonych 

domów znaleźli się w nędzy, często tracąc swój podstawowy instynkt łowiecko-zbieraczy. Wojna 

stopniowo stała się częścią codziennego życia i odcisnęła swoje piętno na krajobrazie. Liczne pożary wsi 

doprowadziły do regularnego wznoszenia nowych budynków, poszerzając i podnosząc bazę 

pierwotnego miejsca. To ostatecznie utworzyło warstwowy kopiec, każda warstwa reprezentuje jeden 

etap zamieszkiwania. A zatem wojna może również dostarczyć środków do rekonstrukcji 

archeologicznej 

Niektóre z tych twierdzeń można by omówić bardziej szczegółowo w terminach ściśle 

archeologicznych, takich jak telle i tepes, nazwa nadana sztucznym kopcom utworzonym przez ciągłe 

nagromadzenie szczątków na miejscu, z których każda warstwa tworzy się na szczątkach poprzedniej 

osady. Wiele z tych uwarstwionych obszarów jest wynikiem ciągłej przebudowy, przebudowy i 

przebudowy wiosek, ponieważ ich układy były stale oceniane. Często wymagało to najpierw 

spłaszczenia istniejącego mieszkania lub obszaru, zwykle poprzez podpalenie budynków, jak to miało 

miejsce w niektórych miejscach związanych z kulturą Vinca na Bałkanach. Ogień służył również jako 

skuteczny środek zwalczania owadów i chorób. Możliwe jest jednak, że niektóre z tych osiedli zostały 

zniszczone w pożarach związanych z działaniami wojennymi, chociaż rozróżnienie między celowo 

rozpoczętymi, ale „pokojowymi” pożarami a pożarami związanymi z grabieżą nie jest łatwym 

zadaniem, a wręcz często jest to niemożliwe. I oczywiście zawsze zdarzają się przypadkowe pożary! 

Bardziej interesująca i leżąca w samym sercu tej debaty jest potencjalna dychotomia między 

„naturalnym” i pokojowym człowiekiem paleolitu a człowiekiem neolitu, uważanym za bardziej 

cywilizowanego, „kulturalnego”, zdystansowanego od natury i brutalnego. Należy zauważyć, że 

gatunek ludzki - Homo sapiens - pozostał ten sam przez około 200 000 lat, niezależnie od tego, czy 

mówimy o paleolicie, neolicie, czy o czasach współczesnych. W tym okresie nastąpiły niewielkie różnice 

w ludzkich zdolnościach intelektualnych, mimo że z biegiem czasu ludzie coraz bardziej oddalali się od 

natury; można to przypisać przede wszystkim rosnącej liczbie postępów technicznych dokonanych 

przez ludzkość. Nie da się ukryć, że dzisiaj jako gatunek zamieszkujemy wysoce sztuczne środowisko; 

mimo to nasz biologiczny skład i zdolności umysłowe są takie same jak u naszych przodków z Cro-

Magnon. Z tego powodu każda teoria usiłująca przeciwstawić paleolit jako okres pokojowy i neolit jako 

epokę charakteryzującą się działaniami wojennymi, musi opierać się wyłącznie na czynnikach 

kulturowych; chociaż człowiek niewątpliwie odniósł wielkie korzyści z wprowadzenia kultury, takie jak 

uprawa zbóż i udomowienie zwierząt - zasadniczo sztucznych źródeł pożywienia – to wydarzenia 

przyniosły również napięcie. Choć nie ulega wątpliwości, że konflikt często dotyczy własności dóbr 

materialnych, nie wyjaśnia to wszystkich konfliktów między społecznościami. Zerwanie sojuszy, 

wywoływanie lub obrażanie się, trwające animozje i pojęcie „odziedziczonych wrogów” są równie 



ważnymi powodami, dla których zwykłe kłótnie mogą przybrać charakter gwałtowny, jednak żaden z 

tych powodów nie jest związany z produkcją rolną. Tak więc może się zdarzyć, że te przyczyny 

konfliktów sięgają poza neolit. Warto również zwrócić uwagę na szczególny mankament nauki, która 

miała tendencję do akceptowania pewnych popularnych koncepcji wyznawanych przez naszą kulturę. 

Wstęp, wykorzystując „obiektywne” dowody jako dowód. Rysując kontrasty między łowcami-

zbieraczami, żywiącymi się bogactwami przyrody, a rolnikami, zmuszonymi do pracy „w pocie czoła”, 

aby nadążyć za rolnictwem i hodowlą, antagonizmem między pierwotnym rajem ziemskim a czasem 

Upadek z łaski (kiedy mówi się, że ludzkość wypadła z łaski Bożej, będąc od tamtej pory zmuszona do 

pracy) zostaje odtworzona, aczkolwiek w większym poziomie naukowym. Potwierdzeniem tego mają 

być podobno środowiska naukowe i kulturalne, które połączyły „twardy” dowód z popularnymi, 

naiwnymi i mitycznymi poglądami – wynik jest czystą fikcją. W rzeczywistości nauka posługuje się 

jedynie banalnymi pojęciami i nieuzasadnionymi założeniami, głęboko zakorzenionymi w ludzkiej 

mentalności i kulturze. Rezultatem jest przyjęty punkt widzenia przedstawiony jako złożona idea, 

pułapka, której muszą uniknąć prehistorycy badający pochodzenie naszego gatunku. Ważne jest, aby 

zakwestionować wszelkie powszechnie przyjęte koncepcje i oczywiste wyjaśnienia, ponieważ zwykle 

opierają się one na reakcjach kulturowych i przedstawiają stronniczy pogląd na prymitywną cywilizację. 

Wojna rytualna i wojna między „Wielkimi Ludźmi” 

Konwencjonalny pogląd na krwawy konflikt nie powinien zaniedbywać uwzględnienia etnologii, która 

dokumentuje wiele sytuacji konfliktowych, które często mają niewiele wspólnego z powszechną wojną 

i przemocą. Oprócz brutalnych starć, które przychodzą na myśl, ilekroć pojawia się wzmianka o 

wrogości i grupach atakujących się nawzajem w imię zemsty, inwazji lub grabieży, istnieją również 

wojny rytualne, których celem jest zidentyfikowanie najodważniejszych osób z dwie podane grupy. 

Konflikty te można porównać do pewnego rodzaju gry czy sportu, w której konieczne jest trzymanie 

się bardzo specyficznych konwencji. Laburthe-Tolra dzieli wojnę między Beti z Kamerunu na trzy 

kategorie; identyfikuje dwa rodzaje krwawych działań wojennych - brutalną przemoc, dla której nie ma 

reguł, oraz powszechną grabież. Tym straszliwym konfrontacjom towarzyszy także trzeci rodzaj 

spotkania - zrytualizowana, zorganizowana wojna, traktowana jak gra. Autor kreśli interesującą 

paralelę między rytualną wojną a abia, grą losową, w której używa się kości: gracze mogą skończyć w 

nędzy, zdegradowani do statusu niewolnika. Wojna rytualna może w pewnych sytuacjach być brutalną 

grą; uczestnicy mogą spróbować szczęścia w spokoju, bawiąc się lub fizycznie, walcząc. Ta analogia 

znajduje odzwierciedlenie w słowniku Beti: mówią o „umieraniu” lub „zostaniu zabitym” zamiast 

przegranej grze. W tym samym duchu wojna jest jak hazard, „ryzykując wszystko, fizyczne i 

materialne”. Tę podobną do gry stronę wojny można wytłumaczyć teorią, że w wyniku każdej bitwy 

zawsze jest element przypadku, chociaż ci, którzy zasługują na zwycięstwo, zawsze mają po swojej 

stronie odwagę, zręczność i siłę. „Pójście na wojnę jest jak rzucanie kostką; zdolność jednostki do 

przetrwania jest determinowana wyłącznie przez niewidzialne siły; jest to tylko kwestia objawienia, 

odszyfrowania przez jednostkę swego losu pod tajemniczym okiem przypadku; robi to z pewnym 

pośpiechem – idzie na wojnę to stworzenie człowieka”. Zgodnie z tą teorią, prowadząc takie 

krwiożercze gry, jednostka dąży do wyjaśnienia swoich intencji, zaryzykowania i wyeliminowania 

szansy jako czynnika, jednocześnie przyciągając uwagę innych, zwiększając swoją pozycję, zapewniając 

sobie najwyższą pozycję. szacunek i bogactwo. Rytualna wojna to ryzyko, które, jeśli zostanie podjęte, 

może pozwolić jednostce udowodnić swoją wartość, zyskując rozgłos i zamożność. Oczywiście wojna 

rytualna przynosi ogromne korzyści społeczne i ekonomiczne. Jednostka odnosząca sukcesy osiąga 

swój nowy status zarówno po zjednoczeniu, jak i po przemocy; wśród Beti osoba odnosząca sukcesy 

„w geście pokoju oddaje rękę swojej siostry bratu zmarłego. Rezultatem jest utworzenie nowego 

sojuszu, przy założeniu, że gra na dużą skalę, która stanowi tę wojnę na małą skalę, jest zgodna z 

niezbędnymi regułami. W niektórych populacjach rytualnym wojnom towarzyszą krwawe pojedynki, 



mające na celu stawanie twarzą w twarz wyjątkowo odważnych jednostek. Godelier bada takie 

zachowanie wśród Baruya z Papui Nowej Gwinei, populacji charakteryzującej się ciągłymi konfliktami 

międzyplemiennymi, zakończonymi poprzez redystrybucję gruntów rolnych i terenów łowieckich. 

Chociaż zręczni łucznicy stawali łeb w łeb w bitwie, nadal utrzymywali pewną odległość od wroga; 

podobnie ataki z zasadzek nie były rzadkością, choć nigdy nie były poważne. Jednak podczas 

konfrontacji najodważniejsi wojownicy odrywali się od dwóch walczących stron i angażowali się w 

bezpośredni, brutalny konflikt; ich celem było rozbicie czaszek przeciwników za pomocą kamiennych 

pałek. Ci zaciekli wojownicy byli znani jako aoulattowie. Swój prestiż zawdzięczali odwadze i zręczności, 

a także magicznym talentom, które wyjaśniały ich szybkość, precyzję i zabójcze (i nieco 

nadprzyrodzone) moce. Po zabiciu wroga i odzyskaniu ciała aoulatta miał prawo zjadać ręce i nogi 

swojej ofiary w celu uzyskania władzy, podczas gdy inni wojownicy smarowali się krwią ofiary. Mimo 

to wojownicy zdobyli bardzo niewiele pod względem bogactwa materialnego - za ich rolę i 

przeznaczenie uznano ochronę wioski przed grabieżcami i intruzami. Ich prestiż sprawiał, że byli 

szanowani jako źródło autorytetu, nawet w czasach pokoju, i brali czynny udział w rozwiązywaniu 

sporów wewnątrz społeczności. Jeśli jednak kiedykolwiek wykorzystali sytuację, aby skorzystać ze 

swojego statusu, byli potępiani i karani. Zabroniono im także zabijania wroga w czasie pokoju, 

ponieważ tylko zgromadzenie plemienne otrzymało prawo do wypowiedzenia wojny. W prymitywnym 

społeczeństwie wojny rytualne, bitwy między wojownikami i pojedynki mogą również służyć jako 

sposób na ograniczenie konfrontacji i strat. W tym sensie te ograniczone konfrontacje (ograniczone 

zarówno pod względem liczby uczestników, jak i poziomu związanego z nimi niebezpieczeństwa) 

zapewniają sposób rozstrzygania sporu przy minimalnym ryzyku. Te formy konsensusu między 

populacjami oferują sposób na zmniejszenie i zminimalizowanie skali przemocy – próbują ustanowić 

pokojową egzystencję. Wszelkie niezbędne starcia nadal występują okresowo, ale są kontrolowane 

najlepiej jak potrafią, minimalizując ich zasięg. Nawet jeśli wojna rytualna prowadzi do niektórych ofiar 

śmiertelnych lub ofiar, jest to ściśle ograniczone. W przeciwieństwie do tego tradycyjne działania 

wojenne nie nakładają żadnych ograniczeń na przemoc, przez co w grę wchodzi większa liczba 

uczestników i ofiar. 

Człowiek prehistoryczny: ani brutalny, ani potulny 

Popularne wizerunki prehistorycznych ludzi bywają komiczne; generalnie przedstawiają zupełnie inny 

obraz niż ten przedstawiony w tej pracy. Wiele komiksów przedstawia człowieka prehistorycznego jako 

dość brutalną postać: z głową wsuniętą w ramiona, gburowaty i wyraźnie nieinteligentny, opuszcza 

swoją wilgotną jaskinię w poszukiwaniu jedzenia, z pałką w dłoni. Jego małżonka nie jest dużo lepsza: 

jej włosy są upięte za pomocą dwóch kości, a higiena nie jest jej mocną stroną, gdy błąka się wśród 

resztek wyrzuconego jedzenia. Ta śmieszna istota jest popularnym artystycznym przedstawieniem 

prehistorycznego człowieka, a jednak prehistoryczni ludzie byli rzeczywiście odpowiedzialni za 

namalowanie niektórych wielkich dzieł artystycznych w Lascaux, Altamira i Chauvet. Podejmowano 

jednak również próby przedstawienia odmiennego poglądu. W ciągu ostatnich kilku stuleci niektórzy 

artyści skupili się bardziej na życiu codziennym w prymitywnym społeczeństwie, często przedstawiając 

człowieka prehistorycznego jako spokojnego i pogodnego. Na przykład jedna scena pokazuje starszego 

mężczyznę z brodą, dziadka grupy, przekazującego swoje rady nieustraszonym, umięśnionym 

myśliwym. Kobiety z dużym biustem, często topless (niezależnie od klimatu!), czuwają nad swoimi 

rozbawionymi dziećmi. Wokół są bujne i zdrowe sceny natury; życie jest spokojne i spokojne. Te dwa 

sprzeczne wrażenia są oczywiście tylko karykaturami. Nie są jednak tak nieszkodliwe, jak mogłoby się 

wydawać. Przekazują dwa bardzo różne poglądy na prehistorycznych ludzi w ich prosty i przyziemny 

sposób. Drugi stereotyp przedstawia tych pierwszych ludzi jako stworzenia olimpijskie, jako baranki 

pławiące się w pierwotnej niewinności w swoim luksusowym otoczeniu. Pierwsza z kolei wywołuje 

wrażenie niemal zwierzęcej egzystencji: gatunek ludzki musiałby przejść długą drogę, aby pozbyć się 



tak barbarzyńskiego stylu życia i stopniowo „ucywilizować”. Te uproszczone wrażenia można przenieść, 

odkładając na bok przesady, na płaszczyznę bardziej ideologiczną. Teoria szlachetnego dzikusa obraca 

się wokół idei, że prymitywne życie było wolne od agresji i okrucieństwa, a więc nie było powodu do 

konfliktu. Podobno pokojowa natura istot ludzkich i pokojowy świat przyrody uzupełniają się 

„ekologicznie”. Jak już widzieliśmy, dwie podobne teorie popierają pogląd, że pierwsi ludzie byli 

pokojowi. Religijny punkt widzenia postrzega ludzkie przeznaczenie jako stopniowe pogarszanie się: na 

początku ludzie zamieszkiwali sielankowe otoczenie obok Boga, ale popełnili błąd, próbując 

przeciwstawić się swemu Stwórcy. W ten sposób ludzie zostali wygnani z Raju i skazani na życie pełne 

trudu i walki. W ten sposób ludzie nigdy nie są usatysfakcjonowani, a ich przeznaczenie sprowadza się 

do niekończących się poszukiwań tego raju. Naukowy pogląd jest taki, że życie w paleolicie było 

stosunkowo łatwe, ponieważ przyroda przedstawiała tak wiele możliwości i w tym czasie było mniej 

populacji, które je dzieliły. Ludzie mogli więc czerpać korzyści z sytuacji, równoważąc wiele zasobów, 

którymi dysponowali. Wielu antropologów również wyrażało ten pogląd - niektórzy nawet wnioskują, 

że człowiek paleolitu miał do dyspozycji bardzo dużo wolnego czasu, ponieważ zdobycie pożywienia 

zajęłoby w ogóle bardzo mało czasu. Nadejście neolitu było początkiem tego złotego wieku, gdy ludzie 

stali się niewolnikami pracy: nastąpił pewien regres, gdy niewola zaczęła się na dobre – stopniowe 

zejście do piekła. Drugie spojrzenie na historię ludzkości wiąże się z pojęciem postępu. Ten punkt 

widzenia głosi, że dziki człowiek w swoim dzikim i nędznym stanie, ledwo zdolny do przetrwania, 

stopniowo zaczął porzucać swój gorszy status poprzez zwykłą wytrwałość; ciężko pracując i 

przykładając się, człowiek w końcu przejął kontrolę nad naturą. Jego przeznaczeniem jest więc ciągłe 

doskonalenie. Uważa się, że człowiek panuje nad swoim położeniem i polega wyłącznie na sobie. 

Nawet prace napisane znacznie wcześniej na ten temat, które opierały swoje argumenty na czynnikach 

ekonomicznych (Varro) lub rozwoju technologicznym (Lukrecjusz), zwykle skupiały się na różnych 

etapach ewolucji człowieka (od początkowego stanu ignorancji po rozwój rolnictwa i metalurgii). ) 

zanim ludzkość osiągnęła swój nadrzędny status. Napisana w XIX wieku ewolucyjna klasyfikacja 

Morgana opisuje wczesnych ludzi jako „dzikich” (i kanibalistów!). Twierdzi się, że ludzie przeszli przez 

szereg kolejnych etapów, dokonując po drodze postępu gospodarczego i społecznego, aby stać się 

„barbarzyńcami” (ale twórczymi) i wreszcie „cywilizowanymi” wraz z pojawieniem się pisma. Ta sama 

teoria została przyjęta zarówno przez filozofów marksistowskich, jak i wykwalifikowanych 

prehistoryków. Nasze uprzedzenia na temat prehistorycznych ludzi są zwykle powiązane z określonymi 

teoriami filozoficznymi. Niezbędne jest wyeliminowanie tych aprioryzmów z debaty, która powinna 

opierać się wyłącznie na obiektywnych dowodach. Krótka analiza dwóch omówionych powyżej teorii 

pokazuje, że obie przyjmują postawę ewolucyjną: pierwsza obraca się wokół idei upadku moralnego i 

nostalgii za odległą przeszłością, podczas gdy druga chwali postęp, poprawę warunków życia i 

poszerzanie wiedzy. Podczas gdy jedna z teorii widzi, że ludzie nieustannie oddalają się od natury ze 

szkodliwym skutkiem, inna twierdzi, że praca i kultura wytyczają ścieżkę ku pozytywnej przyszłości. Ale 

co, jeśli podstawowe ludzkie zachowania i reakcje nie uległy zmianie? Co by było, gdyby ludzie nigdy 

nie byli niewinnymi owcami ani brutalnymi bestiami, za jakich przedstawiały ich niektóre karykatury? 

Co jeśli ludzie zawsze byli tymi samymi złożonymi i emocjonalnymi istotami, którymi są dzisiaj, z 

tendencją czasami do ostrej lub gwałtownej reakcji? A jeśli pojęcie szlachetnego dzikusa, 

dobrodusznego i niewinnego, jest tylko mitem? Co by było, gdyby ludzie zawsze mieli pewną 

upodobanie do konfrontacji i potrzebę dominacji, które z biegiem czasu były regularnie wyrażane? Za 

pomocą przykładów historycznych i etnograficznych można udowodnić, że konflikt miał miejsce od 

zawsze. Dlaczego więc mamy zakładać, że prehistoria była okresem pokoju? Wydaje się wysoce 

nieprawdopodobne, by doszło do pokojowego interludium trwającego kilka tysięcy lat w samym 

środku konfliktu. To jest linia argumentacji, która zostanie tutaj przyjęta. Nie można zaprzeczyć, że 

dowody antropologiczne odnoszące się do paleolitu są skąpe, a zatem wszelkie wyciągnięte wnioski 

mogą być dyskusyjne; dotyczy to w szczególności wielu tysięcy lat obejmujących dolny i środkowy 



paleolit. Z tego powodu dużo łatwiej jest zacząć od pojawienia się naszego własnego gatunku – Homo 

sapiens sapiens czy współczesnego człowieka. Kolejnym aprioryzmem, który wymaga dalszej dyskusji, 

jest rola zmienności demograficznej w wywoływaniu konfliktów. Jeden z głównych argumentów 

przemawiających za ideą pokojowego paleolitu skupia się na ograniczonej wówczas populacji. Chociaż 

próby rekonstrukcji struktury demograficznej populacji prehistorycznych zawsze wywoływały zaciekłą 

debatę wśród ekspertów, dokonano wielu szacunków, biorąc pod uwagę liczbę stanowisk, 

synchroniczny i diachroniczny charakter tych stanowisk, porównywalne modele antropologiczne, 

zidentyfikowane poziomy technologii , i tak dalej. Szacunki te zawsze proponują bardzo niską gęstość 

zaludnienia. Gęstość populacji była również niewątpliwie bardzo nierówna, biorąc pod uwagę, że 

niektóre „plemiona” miały skłonność do przegrupowywania się na bardziej „dochodowych” obszarach 

o większej ilości ofiar i łagodniejszych klimatach, w porównaniu z innymi obszarami, gdzie warunki były 

znacznie trudniejsze. Szacuje się, że pod sam koniec paleolitu ludność świata liczyła zaledwie 2-3 

miliony. Powstaje zatem pytanie, czy istnieje jakakolwiek korelacja między liczbą osób zamieszkujących 

dany obszar a przyczynami konfliktu. Wojna jest często uważana za sposób regulowania presji 

demograficznej. Nie ma jednak ścisłej korelacji między częstotliwością działań wojennych a gęstością 

zaludnienia, chociaż istnieje wyraźnie mniej powodów do wojny, gdzie gęstość zaludnienia jest 

mniejsza. Wynika to z faktu, że znaczenie gęstości zaludnienia jako czynnika różni się w zależności od 

potencjału gospodarczego obszaru (zależnego od środowiska i żyzności naturalnej lub sztucznej ziemi). 

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę poziom rozwoju technologicznego, ponieważ może to mieć 

pewien wpływ na znaczenie danych lokalnych. Dżungle Malezji i Afryki Środkowej, a także Wielki Basen 

w Ameryce Północnej to obszary o niskiej gęstości zaludnienia, gdzie konflikty są rzadkością. Ale czy te 

przykłady pokazują bardziej ogólny trend? W rzeczywistości wszystko sprowadza się do zdolności 

społeczności do rozwiązywania problemów społecznych poprzez wdrażanie zasad, kodeksów 

etycznych lub nawet bardziej drastycznych środków w celu utrzymania pokoju. Keeley porównuje 

kulturę natufijską Lewantu od około ósmego do szóstego tysiąclecia p.n.e., okres charakteryzujący się 

znacznym wzrostem populacji, zwiększoną złożonością społeczną i stopniowym osiedlaniem się 

ludności, z okresem mezolitu w Europie Środkowej w szóstym tysiącleciu p.n.e., gdzie gęstość 

zaludnienia była prawdopodobnie znacznie niższa. W rzeczywistości istnieje bardzo niewiele wskazań 

na jakiekolwiek napięcia, które miały miejsce w pierwszym przypadku, ale istnieją dowody na to, że 

nieprzypadkowa śmierć nastąpiła podczas ostatniego okresu mezolitu. Jednym z głównych 

argumentów w tej debacie jest to, że społeczeństwo paleolityczne musiało być pokojowe ze względu 

na małą populację. Powszechnie uważa się, że wzajemna pomoc, współpraca i łączenie wysiłków są 

niezbędne do przetrwania małej populacji. Płynność małych grup, ich rozległe terytoria i ich tendencja 

do przegrupowywania się w celach łowieckich wskazują, że relacje kooperacyjne są korzystne, więc 

jest mało prawdopodobne, aby pojawiły się napięcia. Ten punkt widzenia wzmacnia teoria, że ludzie 

są w bardzo niekorzystnej sytuacji, jeśli mają ograniczoną kontrolę nad naturą. Współpraca byłaby 

niezbędna do przetrwania i przetrwania tam, gdzie siły wytwórcze nie były wystarczająco skuteczne; 

poprzez tworzenie związków można przezwyciężyć niewystarczający poziom siły roboczej ze strony 

jednostki. Testart odnosi się do takiej solidarności w tym, co nazywa „zasadą dzielenia się”, która, jak 

twierdzi, wchodzi w grę w przypadku polowań. Chodzi o to, że myśliwy, który dokonał zabójstwa, dzieli 

się swoją zdobyczą z innymi myśliwymi. „Dzielenie się działa jako środek „ubezpieczenia społecznego”, 

ponieważ odnoszący sukcesy myśliwy wie, że jeśli wróci z pustymi rękami w przyszłości, zostanie z kolei 

nakarmiony przez jednego z jego bardziej szczęśliwych kolegów myśliwych”. Bohaterowie polowań 

przychodzą i odchodzą - są celebrowani natychmiast po ich sukcesie, ale szybko wracają do 

anonimowości. Ten system z pewnością wymaga pewnej bezinteresowności, ale czy solidarność 

łowców i zbieraczy jest całkowicie bezbłędna? W końcu solidarność tych społeczeństw jest regularnie 

kwestionowana. Zamiast twierdzić, że społeczeństwa łowiecko-zbierackie (a zwłaszcza „bardziej 

zaawansowane” społeczeństwa górnego paleolitu i epipaleolitu) były w dużej mierze oparte na 



solidarności, proponujemy spojrzeć na to z innej perspektywy: jeśli rzeczywiście logiczne było, aby te 

społeczeństwa utrzymywać pokojowe stosunki, jak w takim razie grupy i jednostki mogły ulec 

gwałtownemu konfliktowi? Czy archeologia może rzucić jakieś światło na tę sprawę? 

Kwestia poświęcenia 

W 1958 r. natknięto się na dwa ciała, jedno leżące na drugim, w neolitycznym grobowcu datowanym 

na 4000 r. p.n.e. w Cournnel (Aude, Francja) i uznano, być może trochę zbyt pochopnie, że jeden z 

dwóch osobników został złożony w ofierze; rytualna ofiara nie była przecież niespotykana w 

starożytności. Kwestia ta pojawiła się ponownie kilka lat później, kiedy znaleziono szczątki młodej 

kobiety trzymającej bardzo małe dziecko pochowane w jaskini Gazel w Cabardes we Francji, uważane 

za późne stadium wczesnego neolitu (początek piątego tysiąclecia p.n.e. ). Chociaż można sobie 

wyobrazić, że oboje zmarli na tę samą chorobę, jest jednak możliwe, że jeden z nich zmarł 

przedwczesną śmiercią, a drugi został zmuszony do pójścia w życie pozagrobowe. W rzeczywistości 

istnieje wiele przykładów z czasów prehistorycznych, w których kilka osób zostało jednocześnie 

pochowanych w zapieczętowanych grobowcach. Groby zapieczętowane różnią się całkowicie od 

grobów zbiorowych, podobnie jak większość grobowców megalitycznych i hypogea. Grobowce 

zbiorowe są otwierane ponownie za każdym razem, gdy ktoś umiera, podobnie jak współczesne 

grobowce. W przeciwieństwie do tego, zapieczętowane grobowce również zawierają wiele ciał, ale są 

otwierane tylko na ceremonię pogrzebową, po której zostają zapieczętowane na zawsze. Wiele 

pochówków wydaje się mieć długą historię; grobowce zawierające kilka zwłok odkryto w Qafzeh 

(Izrael), najwcześniej ze środkowego paleolitu (jedno dziecko i jedna dorosła, prawdopodobnie 

kobieta). Podobne grobowce również pochodzą z górnego paleolitu: na stanowisku Barma Grande 

(Grimaldi, Włochy) odkryto potrójny pochówek (jeden dorosły mężczyzna, jedna dorosła kobieta i 

nastolatek). W jaskini „Grotte des Enfants”, również w Grimaldi, znaleziono ciało starszej kobiety leżące 

w zgiętej pozycji na zwłokach młodego mężczyzny, podczas gdy w Dolni Vestonice (Morawy, Czechy) 

młodą kobietę znaleziono leżącą z dwoma mężczyznami. Dwóch nastolatków umieszczono razem w 

grobowcu 3 w Sungir (Vladimir, Rosja), a na stanowisku Riparo del Romito (Cosenza, Włochy) jedną 

kobietę pochowano obok karłowatego mężczyzny Zawsze istnieje możliwość, że takie osoby zostały 

pochowane razem, ponieważ zmarły w tym samym czasie, na przykład w następstwie epidemii, głodu 

lub konfliktu. Jednak alternatywa również zasługuje na rozważenie - że niektóre osoby zostały 

poświęcone, aby upamiętnić śmierć jednego lub kilku członków grupy. Teorie oscylują między tymi 

dwoma ideami - albo że kilka osób zmarło w tym samym czasie i zostały w ten sposób pochowane 

razem, albo że pewne osoby zostały wybrane do pochowania ze zmarłą osobą (osobami), aby 

towarzyszyć jej/jej w śmierci. Pojęcie ofiary leży u podstaw tej drugiej teorii, gdzie inne ludzkie „życia” 

są ofiarowane zmarłym. Teoria ta nie dotyczy wyłącznie tych grobowców, które zawierają wiele zwłok; 

możliwe jest również, że niektóre osoby pochowane w poszczególnych grobowcach mogły zostać 

umyślnie zabite. Ofiara to rytualna egzekucja żywej istoty - często człowieka, choć czasami zwierzęta 

mogą być używane jako substytuty. Ofiara to znacznie więcej niż złożenie ofiary bogom czy duchom - 

to krwawy i święty rytuał. Ofiarami mogą być wszyscy, od schwytanych wrogów, skazańców i 

wyrzutków po członków społeczności - dzieci, młodzież i dorosłych. Jeśli poświęcenie jest wyłącznie 

kwestią przemocy, która prowadzi do śmierci jednostki, to czy nie można jej przyrównać do 

morderstwa? To pytanie stanowi podstawę wieloletniej debaty antropologicznej. W tym miejscu 

należy wprowadzić dwa punkty wstępne: krew menstruacyjna i krew ofiarna wzajemnie się wykluczają, 

co oznacza, że kobiety nie mogą składać ofiary. Podobnie krew przelaną podczas morderstwa należy 

odróżnić od krwi ofiarnej, gdyż morderca nie może złożyć ofiary. Dokonuje się zatem wyraźnego 

symbolicznego rozróżnienia między morderstwem, postrzeganym jako czyn negatywny, a ofiarą, która 

jest rzekomo pozytywna. W każdym razie, z obiektywnego punktu widzenia, przemoc wyraźnie 

odgrywa rolę zarówno w morderstwie, jak i w składaniu ofiar, nawet jeśli to drugie jest zrytualizowane 



i rzekomo korzystne. Z biegiem czasu poświęcenie podlegało wielu różnym interpretacjom -

powszechnie uważa się, że jest gestem religijnym, obowiązkiem i środkiem oczyszczenia. Poświęcając 

jednostkę (lub zwierzę zastępujące jednostkę), szersza grupa ma zagwarantowane swego rodzaju 

odkupienie. Girard twierdzi, że przemoc przejawiana podczas składania ofiar jest rozwiązaniem, 

sposobem kontrolowania przemocy jednostek w społeczności. Jest to społeczny mechanizm 

utrzymywania pokoju w grupie, podobnie jak tabu kazirodztwa, które zabrania stosunków seksualnych 

w grupie rodzinnej, a tym samym unika wszelkiej związanej z nią przemocy. Rytuały ofiarne, jakkolwiek 

brutalne by nie były, w rzeczywistości chronią społeczeństwo. „Błędne koło wzajemnej przemocy 

zostaje zastąpione błędnym kołem przemocy rytualnej, która jest zarówno twórcza, jak i ochronna”. 

Ofiara bierze na siebie winę i otrzymuje karę, zajmując miejsce wszystkich potencjalnych ofiar. Ofiara 

jest odpowiedzialna za zachowanie świata, stanie się ogniskiem wszelkich problemów i umożliwienie 

społeczeństwu ocalenia poprzez swoją oczyszczającą śmierć. Jest to odtworzenie pierwotnego 

morderstwa, wymagane do zachowania równowagi społecznej. Jednak teoria ta nie może całkowicie 

przeoczyć surowości czynu, o którym mowa - aktu, który wielu potępiało od starożytności po 

współczesność, podkreślając podobieństwa między ofiarą, morderstwem i wojną. Inni twierdzili, że 

ofiara, podobnie jak wojna i zbrodnia, odzwierciedla instynktowną potrzebę śmierci – aktu, który raz 

popełniony, łagodzi sytuację. Poświęcenie może być również postrzegane jako sposób kontrolowania 

przemocy, zasadniczo zapewniający ujście lub lekarstwo - akt, który ma na celu uczynienie sytuacji 

bardziej „cywilizowaną”. Na koniec należy zauważyć, że ci, którzy praktykują lub zachęcają do 

poświęceń, nie postrzegają ich jako działania wbrew naturze. Wręcz przeciwnie, poświęcenie zyskuje 

aprobatę całej społeczności. Dowody archeologiczne odnoszące się do kultur ustnych z pewnością mają 

trudności z rozróżnieniem ofiary i morderstwa, zwłaszcza że wiele badań etnograficznych ujawniło, że 

morderstwo - na żądanie - często stanowi część systemu wymiany. Tak jest w Oceanii, gdzie po kłótni 

życie zostaje odebrane z zemsty; morderca jest uważany za mściciela, a nie kata. Ci, którzy byli blisko 

ofiary, dziękują ofiarom, wręczając prezenty, zwiększając w ten sposób prestiż „mordercy”. Mamy tu 

do czynienia ze złożonym systemem stosunków społecznych, w którym dochodzi do wymiany 

mężczyzn i kobiet, żyjących i zmarłych. Dramaty te są niezbędne do utrzymania równowagi społecznej, 

która w dużym stopniu zależy od ciągle zmieniającej się sieci sojuszy. Morderstwo jest więc jednym ze 

sposobów regulowania społeczeństwa i wyraża się w tych relacjach społecznych: staje się nieodłączną 

częścią lokalnego zwyczaju. Testart zauważa, że składanie ofiar na ogół ma miejsce w społeczeństwach 

o sztywnej hierarchii, tj. tam, gdzie systemy religijne lub społeczne tworzą strukturę piramidalną: 

istnieje jedna (lub wiele) wysoko szanowane i czczone bóstwo (lub bóstwa), której ofiary są 

poświęcone, kat kto dokonuje ofiary, a ofiarą. Sam akt wyboru ofiary ukazuje ogromny podział, jaka 

dzieli tych, którzy rządzą, i tych, którzy muszą być posłuszni. Ofiary często aranżują na przykład 

królowie, książęta lub potentaci. Zabijanie kilku jednostek „jeden po drugim” jest typowe zarówno dla 

rodzących się państw (Egipt, Mezopotamia), jak i sztywnych wodzów (protohistoria europejska, 

Oceania). Jeśli tak jest, to jak można wytłumaczyć podobne zabójstwa w czasach starożytnych? Zgodnie 

z proponowaną teorią mogły być częścią krwawego rytuału i zwyczaju - ta przemoc niekoniecznie była 

próbą przypodobania się bóstwu. 

Czy prehistoryczna przemoc jest „czytelna”? 

Czy istnieją jakieś archeologiczne dowody na pokazanie wielu aspektów prehistorycznej przemocy? 

Możliwe jest sporządzenie listy brutalnych zachowań, które najprawdopodobniej były praktykowane 

przez ludzi z epoki kamienia, ale znalezienie dowodów archeologicznych często okazuje się trudne. Po 

pierwsze, konieczne jest skonstruowanie twierdzeń teoretycznych w taki sposób, aby można je było 

udowodnić lub obalić. Istnieje wiele różnych motywów i sposobów popełnienia zabójstwa, czy to 

umyślnego, czy przypadkowego; zabójstwo może być dokonane z premedytacją lub może być 

wynikiem bójki lub bardziej brutalnej i spontanicznej przemocy. Może przybrać formę morderstwa, 



egzekucji, powolnej śmierci po torturach, śmierci po okresie niewoli, zatrucia i tak dalej. Istnieje wiele 

sposobów radzenia sobie z ciałem ofiary. Można go po prostu wyrzucić, na przykład wrzucić do morza 

lub rzeki. Wydaje się, że tak było w Europie Północnej; tutaj znaleziono kilka ciał odkrytych na 

torfowiskach i datowanych na czasy prehistoryczne, które wykazywały wyraźne oznaki gwałtownej 

śmierci - poderżnięte gardła, uduszenie i powieszenie. Alternatywnie ciało może zostać spalone, 

pogrzebane lub ukryte w dobrze ukrytej lub odległej kryjówce np. jaskółczy otwór, jaskinia lub szczelina 

w skalnej ścianie. Biorąc pod uwagę tę tendencję do odrzucania lub ukrywania wszystkich ludzkich 

szczątków, trudności w badaniu takiego zachowania natychmiast stają się jasne. Inną możliwością jest 

to, że ciało może zostać porzucone w miejscu śmierci osobnika, w którym to przypadku wkrótce 

zostanie zjedzone przez sępy, drapieżniki i ptaki drapieżne. Może też całkowicie zniknąć w wyniku 

bezwzględnych procesów tafonomicznych, czyli naturalnych procesów biologicznych i warunków 

fizykochemicznych, które wpływają na rozkład organizmów żywych po śmierci. Jednak w niektórych 

przypadkach wydaje się, że ciała zostały skonsumowane. Istnieją dowody na praktykowanie 

kanibalizmu w czasach prehistorycznych; był on przedmiotem wielu gorących debat, które zostaną 

omówione szerzej w kilku punktach w dalszej części tego tekstu. Wnętrzności - mózg, wątroba i serce 

- są z pewnością zjadane, podczas gdy tkanka mięśniowa i szpik kostny (wyekstrahowany przez 

zmiażdżenie kości długich) również mogą być spożywane. Pozostały jednak tylko kości, które mogą 

pomóc archeologom w ich badaniach. Należy zauważyć, że szczątki tych ofiar czasami grzebano „jak 

zwykle” na cmentarzu. Większość dowodów z okresu neolitu, w najszerszym tego słowa znaczeniu, 

pochodzi z takich pochówków. Ale poza indywidualnymi zabójstwami, jest to zbiorowa agresja, 

stawianie jednej grupy ludzi twarzą w twarz z drugą, która jest najbliższa ujawnieniu początków działań 

wojennych. Znalezienie dowodu nie jest łatwym zadaniem. Archeolodzy muszą polegać na szczątkach 

w grobach komunalnych, ciałach z różnymi obrażeniami i zgromadzonych w grobach rodzinnych, 

cmentarzach, na których krewni umieszczali swoich zmarłych obok ciał wrogów, oraz zwłokach 

porzuconych tam, gdzie upadli i które z biegiem czasu stopniowo skamieniały w wyniku sedymentacji. 

Ofiara z ludzi to dość wyjątkowy przypadek. Zasługuje na wzmiankę, ponieważ nadal jest przykładem 

zabójstwa i wyjątkowo brutalnego zachowania, choć często jest przebrany za ceremonię religijną – 

ofiara jest wcześniej przygotowana psychologicznie lub medycznie (poprzez zażywanie środków 

euforycznych lub przeciwbólowych), a celem jest „zbawienie”.  Ta praktyka jest również częścią mitu i 

faktu historycznego: Biblia na przykład opisuje (odwróconą) ofiarę syna Abrahama, Iliada mówi o 

śmierci Ifigenii i, bardziej historycznie, o poświęceniu dzieci Kartaginy do boga Molocha, Cezar mówi o 

poświęceniu w swoich wojnach galijskich, a azteckie holokausty, których świadkami byli 

konkwistadorzy Corteza, zostały powstrzymane tylko przez jeszcze ostrzejsze barbarzyństwo. Niektóre 

z tych zbiorowych ofiar datowanych od samych początków historii były napędzane żądzą władzy przez 

władcę, jak pokazują dowody archeologiczne: jednostki zabijano, aby podążył za swoim „panem” lub 

suwerenem do innego świata. Władcy pierwszej dynastii egipskiej, „królowie” Ur, „władcy” Kermy, 

książęta scytyjscy i cesarze chińscy - wszyscy zabrali ze sobą na śmierć wielu swoich podopiecznych. Na 

wzmiankę zasługuje także kara. Akty te obejmują bicie, biczowanie, okaleczanie, amputacje, 

piętnowanie i wszelkie inne sposoby krzywdzenia ludzi lub zwierząt jako środki tłumienia. W czasach 

prehistorycznych jeńcy, więźniowie i pokonani wrogowie mogli być karani zbiorowo, oprócz kar 

cielesnych wymierzanych jednostkom. Przemoc była zatem wykorzystywana jako środek narzucania 

wyroku. Ofiara została wyróżniona jako wyrzutek społeczny, a nawet oznaczona jako własność władcy 

lub grupy jako całości. Jest rzeczą oczywistą, że tylko szczegółowe badania antropologiczne będą w 

stanie określić poziom cierpienia tych ofiar i dopiero wtedy, gdy zadane rany pozostawią ślad na 

kościach, ponieważ ciało jest rzadko zachowane. Gwałt też był prawdopodobnie od dawna częstym 

zjawiskiem, chociaż nie można tego udowodnić; Gwałt mógł mieć miejsce w tym samym czasie, kiedy 

zadano rany na ciałach ofiar. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy niewolnictwo odgrywało rolę w 

prehistorii. Bardzo niewiele wiadomo na temat niewolnictwa w społeczeństwach łowiecko-zbierackich, 



w szczególności, chociaż wydaje się prawdopodobne, że porwania i branie jeńców zawsze były obecne 

w społeczeństwie. Jednak z powodu braku jakichkolwiek dowodów na to, prehistorycy raczej unikali 

tego problemu. Niewolnictwo jest często wynikiem konfliktu między społecznościami. Na przykład w 

świecie zachodnim niewolnictwo zaczęło się stopniowo pojawiać, gdy tylko konflikt stał się bardziej 

regularną cechą – około drugiego lub trzeciego tysiąclecia p.n.e. Należy zachować ostrożność, 

ponieważ większość zachodnich osiedli w tym czasie (w epoce miedzi i brązu) były tylko na małą skalę, 

chociaż wiadomo, że niektóre obejmowały kilka hektarów (Los Millares w południowo-wschodniej 

Hiszpanii). Jednak nawet tam, gdzie osady były małe, nie ma powodu, dla którego nie miałyby miejsca 

konfrontacje na mniejszą skalę, w wyniku których populacje zostały przesiedlone lub wypędzone z 

pewnych obszarów, a najbardziej utalentowani rzemieślnicy itp. zostali schwytani. Jak będzie coraz 

bardziej jasne, sceny egzekucji przedstawione w sztuce hiszpańskiego Lewantu począwszy od neolitu 

czynią takie hipotezy wyraźnie prawdopodobnymi. Wiadomo, że na Wschodzie takie scenariusze miały 

miejsce dzięki tekstom z Mezopotamii z III tysiąclecia p.n.e.; wszystko wskazuje na to, że budowa miast 

z końca IV tysiąclecia p.n.e. (Habuba Kabira, osada Uruk) stworzyła warunki społeczne, w których tarcia 

były częstą cechą, często skutkującą pojmaniem więźniów, a być może nawet niewolnictwem. 

Kolejnym aspektem przemocy jest okaleczanie rytualne. Jak już widzieliśmy, agresja fizyczna może być 

maskowana jako zachowanie religijne lub społeczne, a nawet świąteczne lub zabawowe. Znaki takie 

jak cięcia i tatuaże znaleziono na człowieku Similaun, szczątkach scytyjskich i mumiach z Europy 

Północnej, oraz może być wynikiem agresywnego zachowania. Wiadomo, że populacje „kapsów” w 

Afryce Północnej (datowane na okres od ósmego do piątego tysiąclecia p.n.e.) powodowały u siebie 

zmiany osteologiczne poprzez dobrowolne usuwanie siekaczy, kłów, a nawet przedtrzonowców. 

Prowadziło to często do poważniejszych powikłań, takich jak krwotoki, wtórne infekcje i przewlekłe 

kalectwo, a zatem można je zaklasyfikować jako akty przemocy lub agresywności drugiego stopnia. Na 

koniec i czysto hipotetycznie, warto wspomnieć o możliwości, że całe lub część ludzkiego ciała mogło 

zostać użyte materialnie po zabójstwie lub śmiertelnym urazie. Na przykład wnętrzności i tłuszcz mogły 

być używane w lekach, trofeach i narzędziach. Kości ludzkie mogły służyć do produkcji innych 

instrumentów. W jaskini Bedeilhac (Ari&egrave;ge, Francja) odkryto zaostrzoną strzałkę datowaną na 

początek epoki brązu, podobnie w jaskini Tuteil w Montsegur (Ariege) znaleziono łokieć, który został 

wyrzeźbiony w celu utworzenia szydła. Uważa się, że strzałka z jaskini Ganties-les-Bains (Haute-

Garonne, Francja) pochodzi z neolitu. Na jednym końcu znajduje się dziura, a drugi został uformowany 

w szpic. Ktokolwiek używał tego narzędzia, niewątpliwie miał bardzo zwinne palce; wykazywał również 

oznaki poddawania się ruchom obrotowym. Możliwe więc, że narzędzie to służyło jako wrzeciono do 

produkcji tekstyliów. Chociaż kości te mogły zostać usunięte po śmierci naturalnej lub bez użycia 

przemocy, warto jednak podkreślić, że części ciała mogą być wykorzystywane po śmierci w szerokim 

zakresie. Ten wstęp miał na celu ukazanie szerokiego zakresu zagadnień, które pojawiają się podczas 

badania tematów przemocy i wojny w czasach prehistorycznych, a także zwrócenie uwagi na niektóre 

podejścia epistemologiczne stosowane do interpretacji takich zachowań. Przejdziemy teraz do 

prześledzenia archeologicznych dowodów związanych z tymi badaniami, nieuchronnie 

niekompletnymi, jak są, na przestrzeni czasu. 

 



Przemoc w Społeczeństwie Łowiecko - Zbierackim 

Co możemy wyciągnąć na temat naszych najwcześniejszych przodków? Czy są jakieś oznaki przemocy 

wśród wczesnych ludzi? Morderstwa, dzieciobójstwo i kanibalizm są rzadkie wśród szympansów, ale 

przypadki zostały udokumentowane. Jednak wyciąganie wniosków na temat własnego gatunku jest 

znacznie trudniejsze. Nie ma na przykład jednoznacznych dowodów na istnienie zorganizowanego 

pochówku w jakimkolwiek momencie w całym okresie dolnego paleolitu (obejmującym kilkaset tysięcy 

lat), dlatego nie można dokonać jakiejkolwiek interpretacji. Szczątki ludzkie odkryte w warstwach 

osadów są często niekompletne, rozczłonkowane i wymieszane ze szczątkami zwierząt i odpadami 

domowymi. Co można wywnioskować z tych rzadkich i nieuporządkowanych kości? Niewiele. Jeśli 

chodzi o złamania i pęknięcia znalezione w niektórych kościach hominidów, deformacje te mogą być 

po prostu wynikiem procesów pośmiertnych, takich jak fosylizacja, uderzenie fizyczne lub osiadanie 

zbrekcowanych osadów. Odkrycie ludzkich kości wśród odpadów żywnościowych ponownie nasuwa 

sporne pytanie, czy kanibalizm był kiedykolwiek praktykowany. Wydaje się tym bardziej 

prawdopodobne, że kanibalizm rzeczywiście wystąpił, gdy weźmie się pod uwagę zachowanie naszego 

najbliższego krewnego naczelnego, szympansa, o którym wiadomo, że od czasu do czasu spożywa 

mięso własnego gatunku. Jednak może istnieć również wiele innych wyjaśnień - grobowce mogły 

zostać później rozebrane, ciała mogły zostać porzucone tam, gdzie spadły, a te szczątki następnie się 

rozpadły, kości mogły zostać zaatakowane przez sępy lub mógł upłynąć czas między ludzkie szczątki i 

otaczające je odpady żywnościowe są wyrzucane w to samo miejsce. Umiejscowienie tych szczątków 

może nawet wskazywać, że po śmierci z ludzkimi ciałami postępowano w szczególny sposób. Wydaje 

się, że tak było w przypadku jaskini Tautavel w regionie Corbieres w południowej Francji, gdzie 

znaleziono ludzkie szczątki porozrzucane wśród kamiennych artefaktów i częściowo skonsumowane 

szczątki zwierząt, wszystkie pochodzące z lokalnej populacji około 450 000 lat temu. W rzeczywistości 

nie ma dowodów na jakiekolwiek celowe próby grzebania zmarłych przed środkowym paleolitem 

(około 200 000–35 000 lat temu). Skamieniałe szczątki ludzkie znalezione przed tym okresem nie 

wykazują żadnych oznak, że populacje miały jakąkolwiek świadomość lub zrozumienie śmierci w tym 

czasie, ponieważ byłoby to odzwierciedlone w jakiejś próbie ochrony ciała zmarłego i uchronienia go 

przed wszelkimi potencjalnymi uszkodzeniami, być może poprzez umieszczenie go w zamkniętym 

miejscu, aby zapewnić jego zachowanie. Celowe pochówki w Qafzeh (Izrael), La Ferrassie (Dordogne, 

Francja) i La Chapelle-aux-Saints (Correze, Francja) wskazują, że ten etap ewolucji kultury został 

osiągnięty około 100 000 lat temu i trwał do zniknięcia Neandertalczyków. Należy jednak zauważyć, że 

celowy pochówek, zarówno w środkowym paleolicie, jak i wcześniej, reprezentuje tylko jedną praktykę 

– istniało bardzo wiele innych rytuałów pogrzebowych, które niewątpliwie zostałyby uznane za równie 

godne szacunku. Przykłady obejmują po prostu porzucenie zwłok, pozwalając ciału na rozkład w wyniku 

naturalnych procesów lub „wspomagane” przez dzikie zwierzęta, w przypadku których ciało mogło być 

albo zamknięte, albo wystawione na otwarte powietrze, rozczłonkowanie szkieletu, łamanie, a czasem 

rozcinanie niektórych kości i spożywanie mięsa, a w szczególności łamanie długich kości w celu 

zjedzenia szpiku i tłuszczu itp., które zawierają. Niektóre z tych praktyk są z pewnością szokujące dla 

współczesnego świata, w którym jesteśmy przyzwyczajeni do postrzegania pochówku lub kremacji jako 

standardowych praktyk. Sama idea kanibalizmu może więc być obrzydliwa. Jednak ważne jest, aby zdać 

sobie sprawę, że żaden z tych rytuałów nie powinien być uważany za barbarzyński lub odpychający. 

Dla tych, którzy je praktykowali, rytuały te były normalnymi i akceptowanymi sposobami obchodzenia 

się z ciałami zmarłych, bez względu na to, czy ich celem było zachowanie całości lub części ciała, czy też 

całkowite pozbycie się go. Oprócz zakopania lub porzucenia zwłok, ciało równie często 

„manipulowano” w czasach prehistorycznych – wybierano niektóre kości, inne przebudowywano, a 

konkretne kości usuwano w ramach rytuałów lub wierzeń, których znaczenie nie jest już znane. Ludzie 



przyjęli wiele różnorodnych praktyk postępowania ze zmarłymi. Ta praca skupi się na tych, które 

odnoszą się do przemocy. 

Neandertalczyk i kanibalizm 

Z pewnym trudem antropolodzy i prehistorycy próbowali wskazać przyczyny neandertalskiego 

stosunku do zmarłych. Mimo to, ponieważ wiele pierwotnych obserwacji jest obecnie raczej 

przestarzałych, niektóre dowody są wątpliwe, a niektóre teorie zostały zrewidowane po tym, jak 

zostały oparte na błędnych interpretacjach, wiele z tych wczesnych hipotez jest niewiele więcej niż 

mylące dla badaczy. Na przykład wiele teorii skupiało się na pobieraniu narządów ze szkieletu, a 

zwłaszcza z czaszki. Czaszka z Mount Circee (odkryta w pobliżu Rzymu) jest dobrze znanym przykładem, 

często przytaczanym przez ekspertów. Czaszka została znaleziona w spoczynku do góry nogami, w 

małej szczelinie otoczonej dużymi kamieniami. Rozwalono prawą skroń i poszerzono otwór magnum, 

co wielu uznało za wynik rytuału polegającego na „opróżnieniu” czaszki z części jej zawartości (być 

może do spożycia?). Ta teoria została jednak ostatnio obalona: szkody zostały po prostu spowodowane 

przez hieny! Podobnie wyciągnięto wnioski dotyczące czaszki odkrytej w Steinheim (Niemcy), uważanej 

za znacznie starszą - około 200 000 lat. Znowu otwór magnum został poszerzony - czy mogło to być w 

celu wydobycia mózgu? Czy neandertalczyk był podatny na przemoc? Vallois sugeruje, że był, po 

przestudiowaniu czaszki człowieka z Fontechevade (Charente, Francja). Twierdzi, że są ślady 

śmiertelnego uderzenia czaszki w górną lewą część głowy. Według autora uraz ten mógł zostać zadany 

ostrym przedmiotem, gdy dana osoba jeszcze żyła. Ale czy to tylko odosobniony przypadek bez 

znaczenia statystycznego? Ludzkie szczątki Mousterian odkryte w jaskini Skhul na Górze Karmel (Izrael) 

są również często przywoływane w takich debatach. Głowa kości udowej i kość biodrowa zostały 

przebite, prawdopodobnie włócznią z twardego drewna. Często twierdzi się, że są to najwcześniejsze 

znane przypadki urazów. Jednak dzisiejsi antropolodzy nie uważają tych dowodów za szczególnie 

znaczące. Ciekawym przypadkiem jest szkielet neandertalczyka odkryty w jaskini Saint-Cezaire 

(Charente-Maritime, Francja) w 1979 roku. W rzeczywistości ten okaz jest jednym z późniejszych 

neandertalczyków, ponieważ jest związany z zaawansowanym przemysłem górnego paleolitu: kulturą 

chatelperronian. Można go datować na około 36 000 lat temu. Niedawna ponowna analiza tych 

skamieniałych szczątków wykazała pęknięcie o długości 36 mm na kopule czaszki; uraz został zadany 

przez ostry przedmiot. Jest to zatem niewątpliwie przypadek przemocy. Jednak uraz nie był śmiertelny 

- blizna na kości świadczy o tym, że osobnik przeżył ten cios. Twierdzenia, że takie dowody wskazują 

na kanibalistyczne zachowania neandertalczyków, zawsze budziły wiele pytań i wywoływały wielką 

debatę wśród prehistoryków. Przed dyskusją na ten temat warto podsumować fakty. Jaskinia Krapina 

(Chorwacja), miejsce Mousterian, które ma około 100 000 lat, prawdopodobnie wzbudziła największe 

zainteresowanie i często mówi się, że zawierała dowody najwcześniejszych przypadków kanibalizmu. 

Wśród szczątków neandertalczyków (co najmniej 14 osobników) znajduje się również wiele złamanych 

kości ludzkich. Rowki na tych kościach wskazują, że zostały przemieszczone, a następnie pozbawione 

mięsa, prawdopodobnie w celu wykorzystania mięsa. Złamania, które biegną równolegle wzdłuż kości 

długich, wskazują, że zostały one celowo złamane, być może w celu pobrania szpiku. Niektóre kości 

również zostały spalone. Wszystko to wydaje się sugerować, że ludzie wykorzystywali ciało po śmierci. 

Niektórzy eksperci kwestionują tę teorię, twierdząc, że mogły istnieć naturalne przyczyny różnych 

zmian w stanie tych kości, post mortem, a nawet, że kości mogły zostać uszkodzone podczas 

wykopalisk. Niedawne ponowne zbadanie dowodów wydaje się jednak potwierdzać pierwszą teorię. 

Dalsze badania wykazały również, że szczątki te nie zostały, jak to często zakładano, pochowane we 

wczesnym grobie, który został później naruszony, co doprowadziło do odkopania szczątków. W 

rzeczywistości szczątki te nigdy nie zostały pochowane. Zostały odkryte wśród szczątków zwierząt 

zabitych na żywność; te kości również zostały pozbawione mięsa w ten sam sposób. Nie ma 

wątpliwości, że kości ludzkie wykazują oznaki pękania, chociaż opinie, dlaczego tak się dzieje, są liczne 



i zróżnicowane. Niektórzy eksperci postrzegają to jako niewiele więcej niż rytuał pogrzebowy, w którym 

ciało zostałoby pocięte, a kości złamane. Ta praktyka została zaobserwowana wśród pewnych grup 

aborygenów w Australii i oferuje alternatywę dla teorii kanibalizmu. Praktyka łamania długich kości 

jest jednak często interpretowana jako próba pobrania i skonsumowania szpiku. Rzeczywiście, 

populacje łowców-zbieraczy często wykorzystywały tę technikę do pobierania szpiku kostnego 

zwierząt, przynajmniej do wczesnego neolitu. Patrząc z tej perspektywy, możliwe jest, że w Krapinie 

praktykowano kanibalizm, a jeśli tak jest, można powiedzieć, że sięgają znacznie dalej, około 100 000 

lat temu. Późniejsze przejście do neolitu, a nawet późniejsze okresy niekoniecznie spowodowały 

wygaśnięcie takiego zachowania. Tak więc kanibalizm mógł być praktykowany przez cały okres 

prehistorii. Krapina nie jest odosobnionym przykładem. Kwestia neandertalskiego „kanibalizmu” 

regularnie powracała w odpowiedzi na nowsze odkrycia. Na przykład w jaskini Hortus (Herault, Francja) 

odkryto fragmenty kości długich, które zostały rozłupane wzdłuż, być może w ramach celowej próby 

pobrania szpiku. Te długie kości zostały znalezione wśród szczątków zwierząt, na które polowano, 

zabijano i konsumowano. Kuszące jest zatem postrzeganie ludzi jako ofiary. Sprawa ta stała się ostatnio 

ponownie przedmiotem debaty, po badaniach przeprowadzonych w jaskini Moula-Guercy w Ardeche 

(Francja). Wydaje się, że w tym miejscu w Mousterian jelenie i ibicy były spożywane wraz z ciałami 

dwóch nastolatków i dwóch dorosłych mężczyzn. Techniki stosowane do łamania tych kości 

zwierzęcych zastosowano również do kości ludzkich; w szczególności stosowano tę samą praktykę 

łamania kości długich w celu pobrania szpiku. Kości wykazują nawet podobne oznaki uszkodzenia 

spowodowane odcięciem mięsa od kości. Rzeczywiście, 50 procent szczątków ludzkich wykazuje takie 

ślady uszkodzeń, bardzo wysoki procent, biorąc pod uwagę fakt, że tylko 14 procent szczątków ofiar 

zwierzęcych nosi takie ślady. Kanibalizm może w rzeczywistości być jeszcze starszą praktyką sięgającą 

czasów dolnego paleolitu. Ciekawym przypadkiem jest stanowisko Trinchera Dolina w Sierra de 

Atapuerca (Ibeas de Juarros, Burgos, Hiszpania). W warstwie 6 tych osadów, których datowanie 

paleomagnetyczne ustaliło na co najmniej 780 000 lat, znaleziono silnie rozdrobnione szczątki sześciu 

ciał. Niektórzy paleontolodzy zaklasyfikowali te szczątki jako nowy gatunek: Homo antecesor. Te 

ludzkie kości zostały odkryte wśród szczątków fauny i artefaktów litycznych. Ślady nacięć na kościach, 

w miejscach, w których przyczepiony jest mięsień, pokazują, że kości zostały pozbawione miąższu za 

pomocą ostrych kamiennych narzędzi. Wydaje się więc, że niektórzy ludzie rozczłonkowali, a następnie 

prawdopodobnie zjadali innych ludzi w taki sam sposób, jak zjadali roślinożerców, których szczątki 

rozrzucone były po okolicy. Mimo to eksperci wciąż nie są zgodni co do możliwości kanibalizmu 

neandertalskiego. Wielu twierdzi, że ślady uszkodzeń znalezionych na ludzkich kościach są wynikiem 

rytuałów pogrzebowych i nie reprezentują próby spożycia ludzkiego mięsa – kości byłyby najpierw 

zwichnięte, pozbawione mięsa, a następnie złamane. Rzeczywiście istnieje wiele różnych sposobów 

leczenia martwego ciała i z pewnością niektóre kultury posuwają się tak daleko, że łamią i kruszą kości; 

jednak same takie praktyki nie potwierdzają teorii, że ludzkie mięso i szpik kostny zostały 

skonsumowane. Do skutecznego przeprowadzenia tych rytuałów potrzebne byłyby ostre narzędzia. 

Tylna część czaszki znaleziona w Marillac (Charente, Francja) dostarcza dowodów na takie użycie 

narzędzi, ponieważ czaszka nosi ślady sugerujące, że dana osoba mogła zostać skalpowana. Czaszka 

Engis 2 (Belgia) wskazuje, że tego osobnika spotkał podobny los. Trudności w interpretacji takich 

dowodów wynikają częściowo z charakteru danego działania. Jeśli chodzi o mięso i szpik (czy są 

konsumowane, czy tylko usuwane), a nawet kości (czy są usuwane, czyszczone, a nawet rytualnie 

łamane), techniki usuwania mięsa i ćwiartowania ciała są zwykle takie same we wszystkich 

przypadkach, dlatego na kościach pozostają podobne ślady. Oznaczenia te jedynie ujawniają naturę 

interwencji człowieka – nie można dokonywać wielkich wniosków na temat motywów tego zachowania 

na podstawie samych oznaczeń. Kontrast między poglądem, że ludzkie ciało zostało skonsumowane, a 

teorią, że rytuały pogrzebowe obejmowały traktowanie ciała w jakiś sposób, nie jest tak ostry, jak 

mogłoby się wydawać: te dwa rytuały niekoniecznie wykluczają się wzajemnie - mogły zaistnieć 



przypadki doświadczone. Nawet jeśli teoria, że grupy Mousterian praktykowały kanibalizm, zostanie 

uznana za słuszną, nadal należy zająć się przyczynami spożywania ludzkiego mięsa. Jeśli ten kanibalizm 

był wyłącznie środkiem pożywienia, to ludzie w tym przypadku byli jedynie ofiarą. Jeśli jednak był to 

rytualny kanibalizm, to celem mogło być wcielenie zmarłych w ciała żywych. Ten dylemat często 

pojawia się w dyskusjach na temat prehistorycznego kanibalizmu i nadal dzieli dzisiejszych 

paleontologów, ponieważ obie teorie można uznać za ważne, w zależności od danego scenariusza. 

Kanibalizm rytualny należy postrzegać jako rodzaj „uprzywilejowanej relacji” między żywymi a 

umarłymi; nie jest to w żaden sposób akt barbarzyństwa. Przynajmniej w tym sensie błędem byłoby 

nazwanie tego aktem „prymitywnym”. Jednak w odpowiedzi na takie teorie pojawiają się sądy 

filozoficzne. Jest to wyraźnie problem, który wymaga dalszego zbadania. 

Prehistoryczny kanibalizm 

Nadal istnieje wiele implikacji leżących u podstaw kontrowersji dotyczących znaczenia 

prehistorycznego kanibalizmu (nawet gdy zdamy sobie sprawę, że nie jest to barbarzyński akt, w który 

każą nam wierzyć nasze uwarunkowania kulturowe). Tłem tej debaty będą dwie teorie. Ci, którzy 

trzymają się teorii kanibalizmu jako środka zdobywania pożywienia i utrzymują, że prehistoryczni ludzie 

nie zawahaliby się przed zabiciem jednego ze swoich bliźnich i zjedzeniem mięsa, tak jak gdyby był to 

surowy stek z tura lub udziec z renifera, uważaj, że prehistoryczni ludzie zachowywali się raczej jak 

zwierzęta, nawet do niedawna. Taka sporadyczna i pozbawiona skrupułów agresywność ze strony 

człowieka prehistorycznego, skierowana przeciwko własnemu gatunkowi wyłącznie w celu zdobycia 

pożywienia, doprowadziła współczesnych moralistów do wniosku, że prehistoryczni ludzie byli raczej 

ciekawym i niezbyt godnym pochwały gatunkiem, pozbawionym jakiegokolwiek szacunku dla innych, 

a zatem nie warte dalszego rozważenia. Jak to możliwe, aby czcić gatunek, który bez wahania zabija, a 

nawet zjada członków swojego gatunku? Jednak nawet patrząc z tej perspektywy, z pewnością można 

spróbować określić wpływ bodźców psychologicznych leżących u podstaw tego zachowania. Jeśli 

trzymamy się teorii kanibalizmu jako środka żywieniowego, to spożywanie ludzkiego mięsa i picie 

ludzkiej krwi wydaje się sposobem na uzyskanie siły poprzez spożywanie krwi. Mięso ludzkie i mięso 

ofiary zwierzęcej są w tym przypadku takie same – oba związane są z tymi samymi porywczymi 

pragnieniami. Ten raczej nadszarpnięty pogląd na ludzkość z pewnością zostałby zakwestionowany 

przez tych, którzy uważają ludzi za wyższe, doskonałe istoty, jako gatunek, który stale się doskonalił i z 

czasem zdominował naturę dzięki swojej inteligencji i rozwojowi kulturowemu. Patrząc z tej 

perspektywy, ludzie są zasadniczo wyjątkowi, ponieważ przekształcili swoje środowisko naturalne 

poprzez innowacje kulturowe, które doskonalili przez pokolenia. Prehistorycy badający wczesnych 

ludzi wytrwale przedstawiali gatunek w pozytywnym świetle, ponieważ odkrywano coraz więcej 

skamieniałych szczątków ludzkich i stopniowo pojawiały się szczegóły ludzkiej wiedzy technicznej i 

stosunków społecznych. Na przykład człowiek neandertalski był stopniowo „poddawany ponownej 

ocenie”, przez długi czas był przedstawiany jako raczej brutalny i ograniczony w wielu wcześniejszych 

rekonstrukcjach epoki (choć trzeba przyznać, że przedstawiały one jedynie bardzo powierzchowny 

przegląd). Uważa się, że neandertalczycy są bardziej „reprezentacyjni” niż początkowo sądzono i są 

klasyfikowani jako należący do gatunku Homo sapiens. W rezultacie coraz mniej „prymitywnych” cech 

jest obecnie kojarzonych z neandertalczykami, podczas gdy wcześniej byli oni definiowani przez takie 

cechy. Obecnie twierdzi się, że neandertalczycy porzucili padlinożerstwo na rzecz wyrafinowanych 

technik łowieckich, że byli odpowiedzialni za pierwsze zorganizowane pochówki (a zatem byli zdolni do 

myślenia metafizycznego) i że byli ekspertami w zarządzaniu zapotrzebowaniem na surowce do 

produkcji narzędzia. Sama sugestia, że Homo sapiens spożywał ludzkie mięso, zawsze oddalała ten 

bardziej pozytywny obraz. Podejmowano nawet próby zminimalizowania lub wykluczenia z debaty 

przykładów takich jak Krapina – argumentowano, że te nieliczne przykłady reprezentują lokalne 

wydarzenia. Inni twierdzili, że kanibalizm jest cechą pewnych niezwykłych rytuałów, które nie są 



barbarzyńskie, ale wskazują na szczególną relację między „konsumentem” a „ofiarą”. Związek ten 

może charakteryzować się więzami pokrewieństwa lub przyjaźni lub może być czystą próbą zdobycia 

energii i wigoru innej osoby (w przypadku wroga lub nawet bliskiej osoby). Bez względu na przyczynę, 

twierdzi się, że „ofiara” nigdy nie jest tylko „mięsem”, ale zamiast tego jest głównym celem w procesie, 

który dotyczy relacji między dwiema zaangażowanymi stronami. Proces ten wyraża więź rytualną i jest 

przesiąknięty własną, specyficzną ideologią. Patrząc z tej perspektywy, kanibalizm nie jest działaniem 

podobnym do zwierząt. Rzeczywiście, można nawet twierdzić, że w takim rytuale, który nie ma 

skłonności do przemocy, jest coś wielkiego, a nawet wzniosłego. Te różne perspektywy pokazują, że 

znaleziska archeologiczne mogą często prowadzić do wielu różnych interpretacji. To nic nowego. Tak 

jak istnieje wiele różnych interpretacji okresów historycznych, to samo dotyczy prehistorii. Każde 

zdarzenie lub znalezisko może wywołać wiele różnych wyjaśnień. Studiowanie prehistorii to coś więcej 

niż tylko analiza naszej wiedzy naukowej na temat najwcześniejszej przeszłości ludzkości – 

dyskutowanie o pochodzeniu różnych zwyczajów i praktyk jest tak samo częścią ćwiczenia. W tym 

przypadku nawet interpretacje proponowane przez najbardziej wnikliwych znawców dziedziny są 

nieuchronnie zabarwione elementem podmiotowości determinowanej podświadomie przez osobiste 

sądy, na które same wpływ mają czynniki kulturowe. Możliwe, że ten „kanibalizm” był niewiele więcej 

niż logicznym zakończeniem symbolicznego systemu, który obejmował morderstwa i krwawe rytuały. 

W końcu czy kultura nie jest odpowiedzialna za uczynienie takich „dramatami” niezbędnymi do 

funkcjonowania społeczeństwa? 

Podejrzane zaginięcia w Charente (Francja) 

Konieczne jest przeskoczenie w czasie, aby zbadać, czy dalsze, bardziej szczegółowe badania 

doprowadziły do potwierdzenia któregokolwiek z proponowanych wyjaśnień stanu tych ludzkich kości 

(albo kanibalizmu, albo rytuałów pogrzebowych obejmujących usuwanie ciała i łamanie kości). ). 

Europejskie społeczeństwa łowiecko-zbierackie pozostaną na razie w centrum tej dyskusji, choć 

bardziej interesujące są tu ostatnie etapy ich istnienia, tj. mezolitu od dziewiątego do siódmego 

tysiąclecia p.n.e. Natychmiast staje się jasne, że kontrowersje dotyczące tego, czy praktykowano 

kanibalizm, są tak samo wyraźne w tej epoce. Rzeczywiście, jest jeszcze więcej dowodów na poparcie 

teorii kanibalizmu z tego okresu. Około 20 km na północ od Angoulame w wiosce Agris (Charente, 

Francja) wykopaliska w jaskini „Grotte des Perrats” ujawniły szczątki co najmniej ośmiu osobników - 

pięciu dorosłych i trojga dzieci - co może mieć znaczenie w tym przypadku dyskusja. Istnieją przesłanki, 

że ciała te były traktowane na różne sposoby: kości wydają się być celowo złamane, a ciało usunięte, 

pozostawiając wiele śladów na kościach. Szczątki te zostały następnie odrzucone wśród szczątków 

innych zwierząt (dużych przeżuwaczy, świniowatych, mięsożernych i ptaków) zabitych przez lokalną 

ludność dla celów spożywczych lub innych. Wszystkie te szczątki zostały znalezione pośród masy 

rozrzuconych skał, nie wykazując żadnych oznak wzoru ani organizacji. Niedawno przeprowadzone 

bardzo szczegółowe badanie wykazało, że wszystkie uszkodzenia tych ludzkich szczątków zostały 

wyrządzone przez ludzi mezolitycznych i że czynniki drugorzędne prawie nie miały żadnego wpływu 

(drapieżniki, zagęszczanie osadów, waga bloków kamiennych, nacisk z otaczających ścian, 

preferencyjne niszczenie , złamania kości spowodowane właściwościami mechanicznymi kości itp.). 

Dlatego za te szkody odpowiadali wyłącznie ludzie. Ale dlaczego wyrządzono tę szkodę? Dla Boulestina 

wyjaśnienie może być tylko jedno: usunąć i zjeść szpik kostny. To wyjaśniałoby, dlaczego te kości, które 

zawierają tylko gąbczastą tkankę (mostek i rzepka), nie zostały zniszczone, ponieważ mają niewielką 

wartość. Z kolei kości długie, a zwłaszcza kość ramienna, kość udowa i piszczelowa, zostały złamane w 

kilku miejscach, jak gdyby chcąc zapobiec marnowaniu ich zawartości. Chociaż na mniejszych kościach, 

również wykorzystywanych do produkcji szpiku, znaleziono mniej złamań, nadal wykorzystywały swój 

pełny potencjał. Rozłamywano również czaszki w celu wydobycia mózgu. Uważa się, że ta sekwencja 

wydarzeń wyglądała następująco: głowa odcięta od reszty ciała, uszy odcięte, oczy usunięte, 



ewentualnie usta i nos, język wyrwany i żuchwa oddzielona od czaszki. Następnie skóra głowy mogła 

zostać odcięta od czaszki dużym nacięciem środkowym, co umożliwiło usunięcie ciała. Wydaje się, że 

ciało zostało usunięte znacznie bardziej szczegółowo z czaszki jedynego dziecka znalezionego tutaj - na 

przykład kość czołowa nosi wiele śladów nacięć. Mózg można odzyskać, rozbijając czaszkę w poprzek 

kości czołowej, wzdłuż boków (kości ciemieniowej i/lub skroniowej) lub pod spodem, powiększając 

otwór wielki. W miejscu jaskini „Grotte des Perrats” uszkodzenia różnych części czaszki wydają się 

wskazywać, że głównym celem było usunięcie kości na szczycie czaszki w celu wydobycia mózgu. Takie 

uszkodzenie czaszki mogło nie zostać zadane wyłącznie osobom niedawno zmarłym - niektóre ofiary 

mogły żyć po uderzeniu; rzeczywiście, to mogło być przyczyną ich śmierci. W szczególności mogło to 

mieć miejsce w przypadkach, gdy widoczne są oznaki uszkodzenia przedniej części czaszki, chociaż ta 

hipoteza byłaby niezwykle trudna do udowodnienia. Jest jednak jasne, że wielokrotne obrażenia 

ludzkich czaszek i innych kości w Agris prawdopodobnie nie wynikały z oddzielenia kości od mięśni, a 

następnie złamania w ramach ścisłego rytuału. Boulestin postrzega tę praktykę jako proces rzezi, w 

którym ekstrakcja szpiku i mózgu stanowi ostateczne akty. Jednym z najbardziej przekonujących 

dowodów na korzyść tej teorii są znaki wskazujące, że te kości były „przeżuwane”. Te ślady nie są takie 

same, jak te spowodowane przez psy lub inne drapieżniki obgryzające kości, raczej przypominają ślady 

pozostawione przez ludzi jedzących mięso, co zostało udokumentowane w licznych badaniach 

etnograficznych. Istnieje zatem wiele czynników, które, chociaż nie zawsze występują gdzie indziej, 

wspierają teorię, że kanibalizm był praktykowany w Agris pod koniec tej wyłącznie ery zbieracko-

łowieckiej. Kwestia kanibalizmu pojawia się ponownie w powiązaniu z chłopami neolitu, o czym będzie 

mowa w dalszej części tekstu. 

Poprzednicy Kaina 

Czy archeolodzy powinni ograniczyć swoje teorie do dostępnych dowodów, czy też zakładać, że takie 

dowody zawsze będą odbiegać od rzeczywistości sytuacji, rzeczywistości, którą bardzo trudno 

poskładać w całość? Badanie zabytków antropologicznych ze środkowego i górnego paleolitu zgodnie 

z pierwszą z tych dwóch alternatyw doprowadziłoby do wniosku, że agresywność była w tym okresie 

rzadkością. Rzadkie przypadki urazów można przypisać „nieistotnym wydarzeniom” między 

jednostkami lub odosobnionym wydarzeniom. Badanie skamieniałych szczątków ludzkich z tego okresu 

(pobrane z regionu testowego - południowo-zachodniej Francji) w celu zbadania zdrowia i 

paleopatologii populacji wydaje się to potwierdzać. Spośród szczątków 209 badanych osobników (z 

których wiele było tylko częściowo kompletnych) amerykański antropolog Brennan zidentyfikował 

tylko pięć złamań kości (z których dwa datowane są na okres górnego paleolitu), których przyczyny nie 

są znane. Brennan zawiera również kilka kontrowersyjnych przykładów na swojej liście: szczątki Cro-

Magnon II z uszkodzeniem lewej kości czołowej, szkielet Magdalenia z Laugerie-Basse ze złamaniem 

dołu skroniowego, szczątki Magdalenki znalezionej w Sorde z uraz prawej kości ciemieniowej oraz okaz 

La Quina 5, szczątki młodej samicy z uszkodzeniem prawej kości ramiennej. Jeśli dyskusja ogranicza się 

do zbadanych skamieniałości z górnego paleolitu, pojawia się tylko około dziesięciu rozpoznanych 

przypadków. Stanowią one zaledwie 6 procent całości. Odsetek ten powinien być rozłożony na ten 

długi okres obejmujący ponad 20 000 lat. Należy jednak wziąć pod uwagę niską populację - w tym 

czasie ludność na całym kontynencie europejskim liczyła zaledwie kilkadziesiąt tysięcy. Czy w związku 

z tym można ustalić systematyczny związek między małą liczbą ludności a dobrymi stosunkami 

społecznymi? Czy Cro-Magnonowie byli pokojowi? Jest mało prawdopodobne. Niedostatek dowodów 

oznacza, że nie można dokonywać uogólnień, jednak z niektórych przykładów jasno wynika, że 

przemoc była używana w celu zabicia. Szczątki dziecka znalezione w Grimaldi (Włochy), uważane za 

datowane na czasy graweckie około 25 000/22 000 p.n.e., zawierały grot pocisku utkwionego w 

kręgosłupie. W jaskini San Teodoro (Sycylia) znaleziono szczątki młodej kobiety, datowane na 12 000 

pne, z krzemiennym ostrzem osadzonym w prawej miednicy. Ciekawym przypadkiem jest Montfort w 



Saint-Lizier (Ariège, Francja). Wśród skupisk szczątków Azilii znalezionych w tej jamie odkryto kręg 

jeleniowaty, który został całkowicie przecięty przy użyciu krzemiennego ostrza, prawdopodobnie 

przecinając rdzeń kręgowy. W 1894 r. na powierzchni tego samego miejsca, wśród osadów uważanych 

za magdaleńskie lub azylijskie, tj. datowane na okres od 13 000 do 8000 p.n.e., Miquel odkrył 

kwarcytowe ostrze tkwiące w ludzkim kręgu. Świadczy to o tym, że nie doszło do przemocy tylko na 

zwierzętach. Wiele ludzkich kości odkrytych w Jaskini Maszyckiej na polskim Śląsku jest znacznie 

trudniejszych do interpretacji. Te znaleziska obejmują szczątki 16 osobników magdaleńskich, wszystkie 

zgrupowane razem i wszystkie w większości niekompletne - łącznie jest około 50 kości. Szczątki zostały 

wyraźnie wyróżnione i składają się głównie z fragmentów czaszek, szczęk i obojczyków. Są to szczątki 

trzech mężczyzn, z których jeden był dorastającym, i pięciu kobiet, z których dwie były młode. 

Szczątków pozostałych ośmiu osób nie można jednoznacznie zidentyfikować ze względu na ich 

niedojrzałość i brak dowodów.  Kości noszą ślady uszkodzeń, będące wynikiem odprysków, nacięć i 

żucia, które wydają się pochodzić z czasu, gdy miejsce było zajęte. Doprowadziło to do rozmów o 

kanibalizmie, gdzie ofiary rzekomo były ścinane i ćwiartowane poza jaskinią. Tylko wybrane kości 

zostały następnie zabrane do jaskini i posortowane do rytualnego pochówku. Sortowanie i selekcja 

kości w ten sposób nie mogły być dokonywane przez mięsożerców (hieny); jest to zdecydowanie wynik 

działalności człowieka. Zaproponowano więc, że doszło do masakry, po której nastąpiła konsumpcja 

ludzkiego ciała oraz rytualny i symboliczny pochówek niektórych szczątków. Niewykluczone, że tych 

zabójstw dokonała wroga grupa, być może „Wschodni Grawetowie”, którym nie podobał się pomysł, 

by osady magdaleńskie rozpościerały się na wschód. Zostawmy na chwilę prehistorię i zwróćmy uwagę 

na mit. „Pierwsze morderstwo w historii”, o którym wspomina Księga Rodzaju 4, wydaje się dziwnie 

anachroniczne. Dotyczy to dwóch synów Adama i Ewy, dwóch „neolityków”, Abla jako pasterza i Kaina 

jako rolnika. Kain ofiarowuje Bogu owoce swojej pracy tylko po to, by jego ofiary spotkały się z 

obojętnością. Abel, który składa w ofierze swoje zwierzęta, czyli przelewa krew, przyjął jego wysiłki. 

Kain staje się zazdrosny i zły, że jego własne wysiłki nie zostały zaakceptowane i zabija niewinnego 

Abla. W rezultacie Kain zostaje skazany na wędrówkę jako pasterz nomadów, aby odkupić się z 

morderstwa, które popełnił. Nie jest jednak zmuszony do całkowitego zniknięcia. W rzeczywistości 

korzysta z pewnego stopnia ochrony, zakłada pierwsze miasto i ma długą linię potomków, z których 

jednym jest Tubal-Kain, który wynalazł metalurgię. Wydaje się więc, że ofiary i brutalne morderstwa są 

obecne w Księdze Rodzaju, a nawet do pewnego stopnia usprawiedliwione. Krwawe ofiary składane 

przez Abla przynoszą mu boskie uznanie. W rzeczywistości te akty są uważane za źródło życia, środek 

do regeneracji. Kain, który do tej pory nigdy nie popełnił żadnego rozlewu krwi, został ukarany za swoją 

zbrodnię. Śmierć Abla jest uważana za ofiarę samą w sobie - Kain nie miał wyboru i nie był w stanie 

oprzeć się aktowi przemocy, który doprowadził go do złożenia tej ofiary. Egzekucja przyjmuje więc rolę 

aktu sakralnego i aktu założycielskiego, rytuału niezbędnego do powstania struktur społecznych. Z tego 

powodu społeczeństwa zawsze uciekały się do egzekucji jako aktu nieodwracalnego i zgodnego z 

prawem. Nie ulega wątpliwości, że tekst Księgi Rodzaju wskazuje na istnienie pewnego stopnia 

społecznego funkcjonowania w tym rolniczym i duszpasterskim kontekście. Ponieważ był już widziany, 

akt morderstwa nie pojawił się po raz pierwszy wraz z nadejściem rolnictwa i hodowli zwierząt; był już 

obecny w społeczeństwie paleolitycznym. Uwzględniając mitologię biblijną, pierwsze przypadki 

mordów nie należy przypisywać neolitowi, ale samemu Edenowi i rajowi zamieszkanemu przez jego 

ludność żyjącą z owoców natury. Logicznie rzecz biorąc, pierwszym mordercą powinien być sam Adam! 

Przemoc w dziele sztuki czwartorzędu 

Sztuka paleolityczna Europy Zachodniej, pochodząca z różnych punktów w ciągu ostatnich 20 000 lat, 

ma pierwszorzędne znaczenie i dostarcza cennego wglądu w problem przemocy w okresie paleolitu. 

Mimo to ludzie rzadko pojawiają się na obrazach i rzeźbach z ostatniej epoki lodowcowej. W 

szczególności nie ma obrazów podobnych do tych z hiszpańskiej sztuki Lewantu, które przedstawiają 



walczące grupy mężczyzn. Jednym z najbardziej znanych przedstawień przemocy jest bez wątpienia 

„scena studni” w jaskiniach Lascaux (datowana na ok. 15 000 p.n.e.) 

 

Ten obraz przedstawia człowieka, wyciągniętego i prawdopodobnie martwego, upadającego przed 

żubrem. Pomimo tego, że zadał tę śmiertelną ranę, żubr jest zbyt ciężko ranny. Jego wnętrzności ciągną 

się i prawdopodobnie jest bliski śmierci. Na jednym z rzeźbionych bloków wapiennych na stanowisku 

Roc de Sers w Sers (Charente, Francja) przedstawiona jest inna scena. Uważa się, że jest to strona 

Soultreana, datowana na około 18 000 p.n.e. Jedna sekcja wydaje się przedstawiać krępego byka 

szarżującego na ludzką postać. Ale czy to „polowanie człowieka” przez niebezpieczne zwierzę 

rzeczywiście można interpretować jako przemoc? Problemy z interpretacją obrazu wynikają z tego, że 

nie jest znana dokładna relacja między zwierzęciem a daną jednostką, przez co pozostaje element 

wątpliwości.Podobnie jaskinia Villars (Dordogne, Francja) zawiera obraz żubra zmierzającego wprost 

do człowieka. Wydaje się, że mężczyzna zranił zwierzę włócznią. Jego poza wskazywałaby, że ma zamiar 

uniknąć zwierzęcia. Mimo że w tej grafice prawie nie widać konfliktu ludzkiego, przemoc wobec 

zwierząt jest ewidentna - istnieje wiele obrazów zwierząt, które zostały trafione włóczniami lub 

pociskami. Temat ten jest obecny w dziele sztuki obejmującym okres co najmniej 15 000 lat, okres 

czasu, który uważano za oddzielenie dzieła sztuki w jaskiniach w Cosquer i Niaux (Francja). Należy 

jednak zachować ostrożność podczas interpretacji tych obrazów, ponieważ „myśliwy” lub osoba 

odpowiedzialna za spowodowanie obrażeń zwierzęcia nigdy nie jest przedstawiana. Co więcej, podczas 

gdy niektóre zwierzęta z pewnością wydają się poważnie ranne, inne wyglądają tak, jakby ledwo 

odczuwały swoje obrażenia. W tym drugim przypadku mogły to nie być sceny z polowania - mogą 

pojawić się podteksty przemocy. Leroi-Gourhan sugeruje, że niektóre zwierzęta mogły zostać 

namalowane wcześniej, a pewne cechy dodane później. Na przykład pociski mogły zostać namalowane 

podczas określonych ceremonii. Zwierzę miałoby charakter symboliczny – zostałoby wybrane, a 

następnie złożone w ofierze w ramach rytuału, a jego ciało przebito strzałami. Zasadniczo twierdzi się, 

że obrazy przedstawiają rytualizację przemocy. Temat morderstwa wydaje się również pojawiać w 

sztuce paleolitu, jeśli jedna ze scen w jaskini Cosquer w Prowansji (Francja)   



 

jest czymś, do czego można by się przydać. Grafika przedstawia postać podobną do człowieka, padającą 

na plecy, po przekątnej, z uniesionymi rękami i nogami. Głowa jest mała i zaokrąglona, można 

rozpoznać kształt nosa. Noga składa się z dwóch zbieżnych linii. podniesione nieproporcjonalne ramię 

zostało mocno zarysowane w skale. Osobnik, widziany jak spada do tyłu, został trafiony wieloma 

pociskami: włócznia przebija jego klatkę piersiową, a oszczep z dwoma zadziorami wbija się w jego 

plecy, przechodząc przez jego ciało i głowę na drugą stronę. Uważa się, że scena ta pochodzi z drugiej 

fazy jaskini Cosquer, około 20 000 p.n.e. Wydaje się zatem, że morderstwo i egzekucja odgrywały rolę 

zarówno w myślach, jak i obyczajach tamtych czasów. W sztuce górnego paleolitu pojawiają się sceny, 

w których ludzie zostają trafieni przez pociski i ranni lub zabici, choć znowu przykłady są dalekie od 

powszechnych. Luźny kamyk z jaskini Paglicci w południowo-wschodnich Włoszech został wyryty z 

takim wizerunkiem około 21 000 p.n.e. Kamyk przedstawia postać podobną do człowieka, która została 

uderzona kilkoma włóczniami od głowy do miednicy. Sztuka Rupestria zawiera również kilka 

schematycznych postaci, które wydają się być zranione przez różne pociski. 



 

W Cougnac (Lot, Francja) pokazano odcięte ciało, trafione w plecy trzema pociskami, podczas gdy inny 

osobnik został trafiony siedmioma włóczniami na całym ciele).  

 

 

W jaskini Pech-Merle w Cabrerets (Lot, Francja), jeden osobnik został trafiony strzałami na całym ciele, 

zarówno z przodu, jak i z tyłu. 

 



 

 

W Combel, będącym częścią tej samej sieci jaskiń, można zobaczyć zapadającą się postać podobną do 

człowieka z tyłem przypominającym zwierzę (jak w przykładzie z Cosquera), po doznaniu kilku obrażeń. 

Rzeźba na kości z Gourdan (Francja), przedstawiająca tylko miednicę i nogi postaci ludzkiej (podobna 

do przykładu z Cougnac), pokazuje kilka strzał wbijających się w nogi i tył ofiary. Interesujący jest 

również grawer naskalny odkryty w jaskini w Sous-Grand-Lac (Francja). Podobnie jak rzeźbienie w kości 

z Gourdon, również ten grawer uważa się za datowany na późną epokę magdaleńską. Rycina 

przedstawia postać zranioną zarówno w szyję, jak i plecy kilkoma pociskami. Wydaje się, że strzały 

trafiły również w tył i penisa tego osobnika. Te różne przykłady są tym bardziej znaczące, że postacie 

ludzkie rzadko pojawiają się w sztuce wektorowej czwartorzędu. Przykłady pokazują, że 

kromaniończycy rzeczywiście byli brutalni i że ta przemoc często okazywała się śmiertelna. 

Sycylia: Tortury w 10 000 r. p.n.e.? 

W 1952 roku do przykładów sztuki rupieńskiej z regionu Morza Śródziemnego dołączył kolejny skarb - 

odkryto ryty naskalne na ścianach jaskini Addaura na zboczach Monte Pellegrini, niedaleko Palermo 

(Włochy). Ta grafika została ukończona w różnych momentach. Obejmuje zwierzęta (koniowate, 

krętorogie i jeleniowate) oraz ludzi. Szczególnie interesujące są tu postacie ludzkie, z których większość 

przedstawia tę samą dobrze znaną prehistoryczną scenę artystyczną.  



 

Na ogół uważa się, że grawerunek pochodzi z okresu "późnego epigrawetki". Uważa się, że kultura ta 

istniała w okresie przejściowym między paleolitem a erą polodowcową, około 10 000 p.n.e. Dziewięć 

postaci stoi prosto, w różnych pozycjach, otaczając dwie postacie poziome. Wszystkie te postacie 

ludzkie wydają się dość ciekawe: kilka ma dziób i wydatną masę włosów (a nawet nakrycie głowy lub 

czepek), które są uniesione w skale. Trzem postaciom brakuje tego niezwykłego nakrycia głowy. 

Postacie na peryferiach wydają się poruszać w specyficzny sposób - stoją z rozstawionymi nogami, 

zgięte lub w ruchu. Wygląda na to, że albo tańczą, albo poruszają się rytmicznie. Wydaje się również, 

że poruszają rękami w równie żywy sposób: dwie osoby trzymają ręce w pozie "orant", podczas gdy 

inne wydają się poruszać nimi po kolei (jedna ręka podniesiona, druga zgięta). Jedna postać trzyma 

ręce do przodu, a trzy inne postacie wykonują bardziej powściągliwe gesty. Ale najbardziej uderzające 

ze wszystkich pozycje zajmują dwie postacie pośrodku. Leżąc z brzuchami przy ziemi, ich nogi są 

całkowicie zgięte do tyłu, do tego stopnia, że ich stopy znajdują się na poziomie pośladków, a pięty 

prawie dotykają pośladków. Jedna z dwóch postaci ma swobodnie zwisające ręce, podczas gdy druga 

wydaje się mieć je ciasno splecione za ramionami i szyją. Oprócz tego, że kończyny są zgięte do tyłu, 

każda postać ma również sztywnego penisa, być może erekcję. Ta ciekawa scena, w której każda osoba 

wydaje się odgrywać bardzo konkretną rolę, w naturalny sposób wywołała wiele różnych interpretacji. 

Poczynając od niezwykłego charakteru tej "ceremonii", każda z przedstawionych osób "odgrywa" 



określoną rolę, o czym świadczą ciekawe nakrycia głowy, dynamiczne ruchy, żywiołowe akcje i często 

nietypowe pozycje. Obraz ten zdaje się przedstawiać rodzaj rytualnego tańca toczącego się wokół ciał 

dwojga nastolatków, zmuszonych do przyjęcia dość akrobatycznej pozy, która ma ograniczać ich ruch. 

Sugerowano nawet, że ci młodzi mężczyźni byli rzucani od jednej osoby do drugiej wokół kręgu, przy 

czym ci, którzy rzucają, mieli podniesione ręce, a ci, którzy łapią, wyciągali ręce. Jeśli chodzi o wyraźnie 

przedstawiony penis, możliwe, że młodzież nosiła ochronne tykwy na penisa. Inni sugerowali, że scena 

reprezentuje aktywność homoseksualną, chociaż ponieważ oba ciała są odwrócone od siebie, wydaje 

się to bardzo mało prawdopodobne. Bardziej rozpowszechniony pogląd jest taki, że te dwie osoby nie 

były żadnymi gimnastykami, ale "ofiarami" wybranymi do wzięcia udziału w magicznej ceremonii 

przebłagania  

 

 



 

 

co sugeruje, że byli "ofiarami" przerażającej i bolesnej ofiary. Zmuszone do przyjęcia bardzo 

niewygodnej pozycji z nogami zgiętymi do tyłu, ofiary te musiałyby znieść straszliwą śmierć - 

zorganizowane uduszenie. Wokół szyi i kostek każdej ofiary wiązano sznur. Napięta pozycja, jaką każda 

osoba była zmuszona przyjąć, a wysiłek utrzymywania zgiętych nóg w ten sposób powodował 

zmęczenie i stopniowe rozluźnianie mięśni, a tym samym rozluźnianie nóg. W ten sposób sznur 

zacisnąłby się wokół szyi, prowadząc do uduszenia. Na Sycylii incaprettamento to nazwa nadana 

śmierci przez uduszenie jako kara; była to metoda stosowana kiedyś do karania każdego, kto złamał 

zasady mafii. Bardziej szczegółowe badania postaci z Addaury ujawniły obecność napiętego sznura 

łączącego szyję i stopy. Różne pozy przyjmowane przez każdą osobę mogą reprezentować dwa różne 

etapy cierpienia tych "ofiar tortur". Postać pokazana ze zwisającymi rękami mogła już porzucić wszelki 

opór i może być martwa. Drugi, z rękami na szyi, mógł próbować rozwiązać węzeł, zanim go udusi. Czy 

to może być rytuał inicjacyjny? Takie rytuały często charakteryzują się okrucieństwem i bólem, a ich 

celem jest uczynienie wtajemniczonego stoickim i zdolnym do przeciwstawienia się cierpieniu. Równie 

możliwe, że ta scena przedstawia ofiarę. Z fizjologicznego punktu widzenia nie jest niemożliwe, aby te 

ofiary miały w tej sytuacji erekcję. Uduszeniu może towarzyszyć lub następować po nim kilka reakcji: 

wydzielina z kału, wysunięcie języka (co wydaje się mieć miejsce w tym przypadku) oraz częściowa lub 

pełna erekcja, z lub bez wydzielenia nasienia - wszystko z powodu rozluźnienia mięśnie zwieracza. Nie 

należy jednak odrzucać teorii, że był to okrutny rytuał inicjacyjny, mający na celu sprawdzenie zdolności 

umysłowych i fizycznych tych dwojga nastolatków. Baron Blanc, wybitny paleontolog, porównuje ten 

obyczaj z rytuałami inicjacyjnymi odprawianymi przez różne inne społeczeństwa i bada okrucieństwo z 

nimi związane. Podczas rytuałów inicjacyjnych od inicjowanych może być wymagane zabicie wroga i 

przyniesienie mu głowy, zjedzenie ludzkiego mięsa, poddanie się penetracji analnej, wytatuowanie 

ciała lub obrzezanie. Wszystkie są testami, które mają na celu ukształtowanie osobowości i 

przygotowanie wtajemniczonych na przeciwności - oba są niezbędne do uzyskania statusu mężczyzny 

i wojownika. Zbliżanie się do śmierci (poprzez półuduszenie w przypadku w Addaura) może być jednym 

z warunków które musi być spełnione, aby wtajemniczony mógł się rozmnażać pewnego dnia. 

Niezależnie od tego, czy scena z Addaury przedstawia ofiarę, czy po prostu tortury, ceremonia 

prawdopodobnie obejmowała magię i regenerację: świadczą o tym śmierć lub uduszenie "ofiar", ich 

pozorne erekcje oraz taniec lub inwokacje ze strony widzów. Istotne jest również podkreślenie 

dramatyzacji wydarzeń, która charakteryzuje tę dość nadprzyrodzoną atmosferę, przejawiającą się w 



użyciu masek czy nietypowych nakryć głowy oraz obecności urzędników w dziobach. "Ofiary" znoszą 

to cierpienie, aby być silniejszymi w życiu lub poświęcić się. Mogą uczestniczyć w "tajemnicy", której 

celem jest odrodzenie. 

Od rzucania kijem do łuku i strzały 

Ludzie regularnie starają się tworzyć nową broń, która jest bardziej skuteczna niż te, które są już 

używane. Dzieje się tak, ponieważ jednym z ich głównych celów zawsze było powstrzymywanie, 

ujarzmianie, a nawet eliminowanie potencjalnych wrogów. Czy to zachowanie można prześledzić w 

czasie? Niektórzy z pewnością tak myślą. W jednej ze scen otwierających 2001: Odyseję kosmiczną 

Stanleya Kubricka dwie grupy Australopiteków atakują się nawzajem, rzucając kamieniami, walcząc 

gołymi rękami, a nawet używając kości dużego ssaka jako broni. Czy ten obraz jest prawdziwy czy 

fałszywy? Fakt, że odnosi się do epoki tak odległej w czasie, wraz z brakiem dowodów, pozostawia 

temat do interpretacji. Przy lepszym zrozumieniu innowacji technicznych, które z biegiem czasu 

umożliwiły przemoc zadawać większe szkody w postaci broni mechanicznej, teoria ta wydaje się tym 

bardziej prawdopodobna. Niektórzy twierdzą, że broń ta została zaprojektowana w celu poprawy 

zdolności ludzi do polowania i była przeznaczona przede wszystkim do zdobywania niezbędnego 

pożywienia. I to z pewnością prawda. Jednak nie minęło dużo czasu, zanim taka broń została zwrócona 

przeciwko bliźnim. Wydaje się, że zachowanie to znacznie wzrosło w górnym paleolicie, kiedy ludzie 

wynaleźli pierwsze dość potężne urządzenia do wyrzucania pocisków poza zasięg, który można 

osiągnąć, rzucając ręcznie. Po uderzeniu w zamierzony cel pociski te, które na ogół miały bardzo ostre 

końcówki, były jeszcze bardziej podatne na obrażenia lub śmierć i mogły być rzucane ze znacznie 

większej odległości. Zanim dokonano tych wynalazków, uderzenie w konkretny cel bez wątpienia 

wiązałoby się z rzuceniem kamieniem, zaostrzonym kawałkiem drewna lub prymitywną włócznią. Na 

etapie pośrednim narzędzia do przekłuwania były przymocowane do dość długich uchwytów, tworząc 

broń. Przez długi czas używano również tępych pocisków. Należały do nich kijki do rzucania, bumerangi 

itd. - zasadniczo broń, która powoduje śmierć lub obrażenia poprzez zadawanie ciosu czołowego lub 

bocznego, miażdżenie ciała i kości. Popularność takich pocisków odzwierciedlają rupieńskie ryciny 

naskalne i obrazy z różnych epok, z których wiele jest „nowszych”. Wykorzystywano również broń 

ręczną, taką jak kamienie, kije, pałki i oczywiście „klub” pochodzący z nowszych czasów (kluby od epoki 

neolitu – często symbole prestiżu – oraz maczugi używane w nowszych czasach). Bolas to kolejna grupa 

broni używanej w polowaniu (lub wojnie). Te pociski składają się z okrągłych kamieni nawleczonych 

razem na sznurek. Kamienie są obracane, a następnie rzucane w zwierzynę, jak broń używana przez 

starożytnych Gauchos z regionu Pampy. Ta broń służy do jednoczesnego łamania i wiązania kończyn 

zwierzęcia. Wprowadzenie broni mechanicznej charakteryzowało się zastosowaniem osiągnięć 

technologicznych w walce z drapieżnictwem i przemocą. Do napędzania broni używano ręcznie 

robionych narzędzi, takich jak łuk, proca i kij do rzucania. Większe odległości i precyzja, które można 

było osiągnąć, umożliwiły zadawanie większych obrażeń. Jednocześnie taka broń doprowadziłaby do 

pojawienia się nowych taktyk i strategii. W sytuacjach konfrontacyjnych rozwinęłyby się nowe strategie 

organizacyjne; starcia z wrogiem i „funkcje dowodzenia” stałyby się bardziej „zbiorowe” i rozwinęłaby 

się „protomechaniczna” walka, umożliwiająca wszelkiego rodzaju ataki na duże odległości. Kij do 

rzucania był skutecznie wykorzystywany podczas polowań w okresie górnego paleolitu. Ten instrument 

jest umieszczony między ramieniem myśliwego a pociskiem i umożliwia wystrzeliwanie włóczni i strzał 

z większą siłą. Dekoracja często znajdująca się na kiju (rękojeści) lub końcówce, która jest często 

rzeźbiona, wskazuje, że ta broń mogła być również starożytnym dziełem sztuki. Tylko trzymając tę lekką 

broń i używając jej do wystrzelenia włóczni w nieruchomy lub ruchomy cel, można w pełni docenić tę 

śmiertelną kombinację broni. Łuk był jeszcze skuteczniejszy. Prawdopodobnie została wynaleziona pod 

koniec górnego paleolitu (około 12 000/10 000? p.n.e.), chociaż niektórzy twierdzą, że broń ta została 

opracowana po raz pierwszy w czasach solutrejskich (ok. 20 000 p.n.e.), ponieważ groty strzał i 



krzemienne kolce mogą być przymocowane do drewnianych trzonów strzał, zostały opracowane w tym 

czasie. Sugerowano nawet, że małe groty znalezione w La Gravette, datowane na 25 000 p.n.e., mogą 

być grotami strzał. Wynalezienie łuku doprowadziło do zmechanizowania ludzkiej agresywności, 

umożliwiając ludziom szybki rozwój i strzelanie z broni na większe odległości na poziomach, które nie 

miały sobie równych aż do wynalezienia broni palnej. W rzeczywistości łuk stał się przedmiotem mitu, 

który istnieje do dziś. Łuk i towarzysząca mu strzała są wykorzystywane w kampaniach reklamowych 

oraz jako logo dla wielu produktów. Nawet w tym kontekście są używane jako rodzaj metafory wojny, 

przedstawiającej bitwę najemników. W architekturze siła konstrukcji w kształcie łuku jest 

wykorzystywana do podtrzymywania różnych pomników: rzeczywiście, rzymskie łuki stanowią 

prawdopodobnie najważniejszą cechę naszych najwcześniejszych katedr po, oczywiście, sile roboczej 

samych Rzymian. Na bardziej trywialnym poziomie warto zauważyć, że obrazy męskości zwykle 

obejmują napinanie mięśni i wzwód prącia, podobnie jak napinanie łuku. Tęcza, łuk elektryczny, łuk 

Kupidyna, łuk Łowczyni Diany i Joanny d&prime;Arc to słowa i wyrażenia, które odnoszą się do łuków 

lub przedmiotów w kształcie łuku i przedstawiają łuk - który pojawił się po raz pierwszy wraz z ostatnim 

z wielcy myśliwi - jako przedmiot quasi-magiczny. 

Pierwsze łuki 

Pomimo debaty na temat tego, kiedy po raz pierwszy wynaleziono łuk, powszechnie uważa się, że 

pochodzi on mniej więcej z samego końca paleolitu. Teoria ta opiera się na uważanych do tej pory 

grotach krzemiennych, które prawdopodobnie były przymocowane do drzewców strzał jako groty. 

Uważa się, że fragmentaryczne okazy odkryte w Stellmor koło Hamburga mogą pochodzić z okresu 

Ahrensburga, około dziewiątego tysiąclecia p.n.e. Znaleziono je wraz z około setką strzał z drewna 

sosnowego, których długość wahała się od 85 do 100 cm. Strzały były opierzone, a końce rozłupane, 

aby umożliwić przymocowanie grotu z krzemienia. Jednak dopiero znacznie później, w mezolicie, 

pojawiły się wyraźne dowody używania łuków. Znaleziono łuki z tego okresu, zarówno kompletne, jak 

i złamane, wraz ze zwiększoną liczbą grotów strzał. Przykłady łuków są rzadkie, ale niektóre zostały 

znalezione na torfowiskach północno-zachodniej Europy i północnej Rosji, gdzie drewno zostało 

zachowane przez bogate w muł osady. Podobieństwa w ich morfologii są natychmiast widoczne. W 

Holmegaard (Dania) odkryto dwa łuki z drewna wiązowego, które pierwotnie miały długość 1,5–1,6 m. 

Najbardziej kompletny z nich ukazuje niewielkie zwężenie w środku, prawdopodobnie w celu 

zapewnienia uchwytu dla łucznika. Uchwyt również stopniowo staje się cieńszy w kierunku każdego z 

dwóch spiczastych kończyn. Drugi łuk jest złamany i podobnego typu. Broń ta została datowana na 

ósme do siódmego tysiąclecia pne („Maglemosian”). Uważa się, że inne przykłady są nowsze i pochodzą 

z czasów, gdy w kulturach skandynawskich zaczęła rozwijać się ceramika (kultura Ertebolle). Jednym z 

takich przykładów jest łuk Muldjerg, który ma 1,7 m długości i jest wyrzeźbiony z drewna wiązowego. 

Innym przykładem jest łuk Braband. Został uznany za niekompletny, był wykonany z drewna 

jesionowego, miał szeroką środkową część i węższe, choć wciąż grube, końce. Wśród odkryć „mezolitu” 

łuki z drewna iglastego znalezione na stanowisku Vis-Moor I w rejonie jeziora Sindar były wypukłe i 

asymetryczne o różnych kształtach końców: na jednym końcu mają mały wyrostek, który często , choć 

nie zawsze, zawiera otwór do mocowania sznurka; drugi koniec po prostu zwęża się u podstawy.  

 



 

 

Łuki te mają na ogół długość 1,4–1,5 m i są najczęstszym typem. W tym samym miejscu odkryto 

fragment łuku o podwójnej krzywiźnie. Model ten niewątpliwie pochodzi z bardzo wczesnych czasów, 

choć niektórzy twierdzą, że jest to model bardziej wyrafinowany i nawiązuje do czasów 

protohistorycznych. Trzeci rodzaj łuku ma wyjątkowe proporcje - 3,5 m długości! Na stanowisku Vis-

Moor I, pochodzącym z siódmego do szóstego tysiąclecia p.n.e., znaleziono również wiele innych 

drewnianych przedmiotów, w tym kilka strzał. Od dawna uważa się, że łuki przedstawione w scenach 

bitewnych hiszpańskiego Lewantu pochodzą z czasów mezolitu. Te łuki wydają się być stosunkowo 

niewyszukane - są wypukłe i wydają się mieć niewielkie proporcje, sądząc po ich wielkości w stosunku 

do wzrostu łuczników. 

 



Przedstawiono również większe łuki, które okazały się jeszcze większe niż sami łucznicy. Wśród tej 

imponującej broni, niektóre modele mają podwójną krzywiznę, jak pokazano w jednej scenie bitwy na 

ścianach schronu skalnego Minateda (Albacete, Hiszpania). Niektórzy twierdzą, że morfologia tych 

łuków datuje obrazy Lewantu na znacznie nowszy moment w czasie. Wiadomo jednak, że ten rodzaj 

łuku był używany w szóstym tysiącleciu p.n.e., a nawet wcześniej przez łowców-zbieraczy w Rosji. 

Twierdzenie, że sztuka hiszpańskiego Lewantu wywodzi się z późnego neolitu, powinno koncentrować 

się na rodzajach używanych grotów. Tam, gdzie kształt grotów można jednoznacznie określić, są to 

groty w kształcie liścia lub trójkąta z „lotkami”. Projekty te były bardzo rzadkie we wcześniejszych 

fazach neolitu i stały się bardziej powszechne dopiero w ciągu piątego tysiąclecia i, oczywiście, w ciągu 

czwartego i trzeciego tysiąclecia p.n.e. W tym miejscu warto również wspomnieć o łuku znalezionym 

przy ciele człowieka Similaun w Alpach austro-włoskich, datowanym na ok. 15 tys. 3200 r. p.n.e., choć 

wymaga to pewnego odejścia od badanego tu tematu łowców-zbieraczy. Ten osobnik z epoki miedzi 

został znaleziony z dużym łukiem (182,5 cm długości) wykonanym z cisu, choć uważa się, że łuk mógł 

być niedokończony ze względu na grubość części środkowej (większą niż 3 cm) - ta część jest zwykle 

zwężone, aby utworzyć uchwyt. Hipotezę tę zdaje się potwierdzać fakt, że powierzchnie łuku nie są 

wykończone i nie ma otworów ani nasadek na obu końcach, w których miałby być przyczepiony 

sznurek. Broń nie była więc gotowa do użycia. Kołczan natomiast składa się z torby wykonanej z 

zamszowej skóry i przymocowanej wzdłużnie do leszczyny za pomocą skórzanych pasków. Z 14 strzał, 

które zawierał, dwie są kompletne, choć złamane. Pióro na strzałach jest wyrafinowane i jest 

utrzymywane razem przez smołę na bazie roślinności, wzmocnioną nitką zawiązaną wokół drzewca i 

zakończone piórami. Krzemienne groty strzał zostały następnie umieszczone w wycięciu na drzewcu 

strzały i unieruchomione za pomocą nici i smoły na bazie drewna brzozowego. Pozostałe 12 strzał 

składa się z smukłych patyków z kaliny o długości 80 cm, z nacięciem na jednym końcu, w którym będą 

mocowane krzemienne groty strzał. Tak więc wygląda na to, że człowiek Similaun był bardzo słabo 

przygotowany do stawienia czoła atakowi, z niedokończonym łukiem, niedokończonymi strzałami i 

dwiema uszkodzonymi strzałami. 

Konflikt w Sudanie 

Stanowisko w Sudanie - niewielka odległość od północnego brzegu Nilu, w połowie drogi między Wadi 

Halfa na południu a Djebel Sahaba, wzniesieniem na północy - było miejscem jednego z pierwszych 

konfliktów udokumentowanych w archeologii i antropologii. „Stanowisko 117”, jak nazwały go zespoły 

amerykańskie i fińskie, które rozpoczęły tu wykopaliska w latach 1965 i 1966, to cmentarzysko, na 

którym odkryto szczątki co najmniej 59 osób (dorośli mężczyźni i kobiety oraz dzieci). Ta strona jest 

interesująca przede wszystkim ze względu na swój wiek. Odkryte tu cechy przemysłu kamieniarskiego 

wskazują, że miejsce to jest związane z kulturą Qadan, datowaną na okres od 12 000 do 10 000 r. p.n.e., 

tj. z górnego paleolitu, a nawet „epipaleolitu”. Zmarłych umieszczano w owalnych grobach o 

spłaszczonych podstawach, pokrytych cienkimi kamiennymi płytami. Zidentyfikowano pojedyncze 

grobowce oraz grobowce zawierające od dwóch do pięciu osobników. Najczęstszym scenariuszem było 

złożenie ciała do grobu z nogami zgiętymi, spoczywającymi na lewym boku z głową przechyloną na 

wschód i skierowaną na południe. Ręce były również często zgięte, a dłonie umieszczone na poziomie 

czaszki.  



 

Osoby te nie zostały pochowane z żadnymi skarbami pogrzebowymi ani dobytkiem. Wręcz przeciwnie 

- szczątki lityczne znalezione w grobowcach były wyraźnie częścią broni i pocisków używanych do 

niszczenia tej populacji. Często znajdowano takie artefakty osadzone głęboko w pewnych szkieletach 

w różnych punktach ciała - wewnątrz klatki piersiowej, wzdłuż kręgosłupa, w podniebieniu i w różnych 

innych kościach. Fragmenty znalezione obok ludzkich szczątków prawdopodobnie uderzyły raczej w 

ciało niż w samą kość. Z technicznego punktu widzenia, niektóre z pocisków były kamiennymi 

fragmentami o grubej, tępej krawędzi, uformowanej w szpic . 



 

Jednak wśród artefaktów znajdują się bardziej prymitywne fragmenty kamienia, które zostały tylko 

nieznacznie ukształtowane, a nawet niektóre skrobaki. Morfologia tych kamiennych instrumentów 

wydaje się sugerować, że nie były one jeszcze używane jako punkty pocisków, pomimo ich 

nieprawdopodobnego zastosowania w działaniach wojennych, zostały jednak odkryte wśród broni. 

Wygląda na to, że duża część pochowanych w „Stanowisku 117” została zmasakrowana, ponieważ ich 

kości noszą ślady różnych ciosów i obrażeń. Jednak te nieszczęsne ofiary nadal miały prawo do 

należytego pochówku. Ich szczątki zostały prawdopodobnie odzyskane przez ocalałych, którzy nie 

chcieli zostawiać zmarłych bez pochowania ich w jakimś grobowcu, choćby najprostszym. Jednak 

przemoc, która miała tu miejsce, znajduje odzwierciedlenie w rytuałach pogrzebowych: niektóre groby 

zawierają kilka ciał. W jednym takim grobowcu znaleziono starszego mężczyznę (osoba 25) i trzy 

dorosłe kobiety (osoby 28, 34 i 37). Dwie z tych kobiet zmarły z powodu ran pociskowych w kościach. 

Trzecią samicę i samca znaleziono obok grotów strzał, które prawdopodobnie zadały im śmiertelne 

rany. W innym grobie znajdowały się szczątki dwóch kobiet zabitych włóczniami i dwójki dzieci, których 

szczątki nie nosiły śladów uszkodzeń (osoby 100, 101, 102 i 103). Już sam fakt, że ciała chowano 

grupami, sugeruje, że nawet te niedojrzałe osobniki prawdopodobnie zmarły w wyniku agresywnego 

zachowania, choć być może innego rodzaju. Dwa inne groby, położone dość blisko siebie, zawierały 

odpowiednio pięć i trzy ciała i być może pierwotnie oba były częścią tego samego, znacznie większego 

grobu. Te wielokrotne pochówki sugerują, że osobniki znajdujące się w każdym grobie zostały 



prawdopodobnie pochowane i zabite w tym samym czasie. Grupa pięciu osobników (osoby 26, 27, 29, 

31, a także prawdopodobnie 36) obejmuje jedno dziecko, dwóch mężczyzn i dwie kobiety.  

 

 

Trzech z tych dorosłych zostało trafionych pociskami, chociaż niektórzy mieli również ślady innych 

obrażeń. Nieopodal odkryto niekompletne szczątki trzech innych dorosłych osób, których płci nie 

można było ustalić. Być może wszyscy zostali pierwotnie pochowani w tym samym grobie. W innym 

grobie znaleziono szczątki dwojga dzieci (osoby 13 i 14), trafionych pociskami w miejscu, gdzie czaszka 

styka się z kręgami szyjnymi. Otrzymali również kilka gwałtownych ciosów. Wykopanie grobu 

zawierającego dwóch mężczyzn (osoby 20 i 21) wykazało, że obaj zmarli z powodu wielu obrażeń, 

podczas gdy kobieta i dziecko (osoby 23 i 24) znalezione w innym „podwójnym” grobie zostali trafieni 

pociskami. Ten sam los spotkał kilka innych osobników, choć nie wiadomo, czy złożono je kiedyś w 

jednym z większych grobów, czy też w oddzielnych, sąsiednich grobach. Wśród tych osób jest dziecko 

(osoba 47) i kilku mężczyzn (osoby 17, 33, 38, 42 i 106), wszyscy znalezione obok różnych rodzajów 

broni, które mogły być przyczyną śmierci. Z tych 59 osób co najmniej 24 zginęło od strzał lub 

gwałtownych ciosów – w rzeczywistości rzeczywista liczba jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Jest 

prawdopodobne, że wiele innych ciał znalezionych w tych samych grobach zmarło w równie 

tragicznych okolicznościach. Po wielu ciałach pozostały tylko częściowe szczątki, chociaż i te osoby 



prawdopodobnie zginęły w brutalnych okolicznościach. Tak więc, nie spekulując zbyt wiele, liczbę 

zabitych osobników można określić na około 30, czyli połowę wszystkich pochowanych tutaj. Wydawać 

by się mogło, że ta populacja doświadczyła „masowej” przemocy, która dotyka wszystkich grup 

wiekowych – młodych i starszych mężczyzn, dorosłe kobiety i dzieci. Było to wyraźnie więcej niż tylko 

konfrontacja między dorosłymi mężczyznami z dwóch różnych społeczności; ludność została nagle 

skonfrontowana z wrogiem chcącym go zniszczyć częściowo lub całkowicie. Masakra w szczególności 

dzieci, a być może także kobiet, mogła być próbą systematycznego pozbycia się tej części ludności. 

Rzeczywiście, ci napastnicy nie chcieliby, aby kobiety przeżyły i rodziły, równoważąc w ten sposób 

wszelkie straty poniesione przez ludność. Fakt, że niektóre groby zawierają tylko części ciała (zwłaszcza 

kości długie) nasuwa pytanie, czy czaszki mogły zostać usunięte przez wroga jako trofea. Z pewnością 

byłby to krwawy atak, a nie tylko zwykłe napięcia między grupami, które czasami skutkują śmiercią 

kilku mężczyzn. Jeśli te groby nie pochodzą z mniej więcej tego samego okresu, jak często się zakłada, 

to wydaje się, że populacja ta była okresowo atakowana, a część grupy była masakrowana niezależnie 

od ich wieku i płci. Zaciekłość tych ataków i ich przemoc stawia duży znak zapytania nad argumentem, 

że napięcia były mniej powszechne w tym okresie, ostatnim paleolicie, kiedy to często uważa się, że 

niższe zagęszczenie populacji czyniło takie barbarzyńskie akty nie do utrzymania. Tę teorię bez 

wątpienia należy zrewidować – pogląd, że „braterskie” postawy dominowały w paleolicie, z pewnością 

pokazuje tu swoje ograniczenia.  

Upragniona kraina 

Uważa się, że starcia, które miały miejsce w Djebel Sahaba, zostały wywołane zawłaszczeniem 

terytoriów graniczących z Nilem, które są potencjalnie bogate w zasoby (ryby, ptactwo wodne i ssaki 

zamieszkujące ten nadrzeczny ekosystem). Ponadto bliskie sąsiedztwo Drugiej Katarakty Nilu sprawiło, 

że obszar ten stał się jeszcze bogatszy pod względem pożywienia. Ogólnie rzecz biorąc, gdy tylko 

społeczności łowiecko-zbierackie zaczęły skłaniać się ku bardziej siedzącemu trybowi życia - 

zamieniając koczowniczy tryb życia na bardziej osiadły - kwestia, jaką ziemię zająć i uprawiać, stała się 

ważną kwestią. Oczywiście bardzo poszukiwano obszarów, które mogłyby zaspokoić potrzeby 

żywieniowe ludności dzięki bogactwu życia zwierzęcego i roślinności. Logicznie wynika z tego, że 

terytorializacja i podział ziemi rozpoczęłyby się, gdy społeczności stałyby się bardziej osiedlone, 

prawdopodobnie wywołując konflikty i nieporozumienia. Terytoria najprawdopodobniej istniały już w 

czasach prehistorycznych, różniąc się wielkością w zależności od potrzeb żywieniowych grupy, jej 

potrzeb, siły roboczej, możliwości zdobycia pożywienia i trudności w spełnieniu tych wymagań. Jednak 

gęstość zaludnienia pozostała niska, ponieważ grupy musiały zachować płynność i egzogamię oraz 

okazywać solidarność w niektórych działaniach cynegicznych. Byłoby zatem niewiele podstaw do 

sporu; w rzeczywistości spory mogły ograniczać się do nieporozumień między jednostkami. Te terytoria 

byłyby również rozległe i bardzo luźno zdefiniowane, umożliwiając grupom prowadzenie koczowniczej 

egzystencji na dużych obszarach ziemi bez większego uszczerbku dla ich innych interesów. Problem 

prawdopodobnie pojawił się, gdy tylko grupy łowców-zbieraczy stały się większe i bardziej 

zaawansowane i zaczęły rościć sobie prawa do pewnych obszarów ziemi, szczególnie tych bogatych w 

zasoby. Prehistorycy twierdzą, że pierwszy siedzący tryb życia (lub tendencje do bardziej osiadłego 

trybu życia) rozwijał się na wielu obszarach bogatych w żywność: ujścia rzek, regiony przybrzeżne, które 

oferują kilka nisz ekologicznych (na skraju morza i w pobliżu baseny, lasy i obszary śródlądowe) oraz 

doliny wzdłuż regionów górskich, które ze względu na zmiany wysokości prezentują szeroką gamę 

ekosystemów na ograniczonym obszarze. Taka topologiczna i ekologiczna różnorodność tworzy małe 

skupiska ziemi, które wspierają szeroką gamę gatunków zwierząt i roślin; gatunki te są specyficzne dla 

poszczególnych biotopów i ograniczone geograficznie. Wybór miejsca osiedlenia się jest zatem silnie 

uzależniony od dostępnych zasobów oraz od tego, czy zasoby te zaspokoją potrzeby żywieniowe grupy 

przez cały rok. Z tego powodu populacje Natufii z Bliskiego Wschodu osiedliły się w Galilei w miejscach, 



gdzie przez cały rok mogły z łatwością zbierać trawę, polować na gazele i łowić ryby na niewielkim 

obszarze. Podobnie, rybackie „wioski” na wybrzeżu Pacyfiku w Ameryce Południowej zaczęły zależeć 

od zasobów oferowanych przez morze. Społeczności mezolitu w Portugalii i Europie Północnej osiedliły 

się w miejscach, w których mogły korzystać zarówno z morza lub jeziora, jak i pobliskich lasów lub łąk. 

W Afryce oazy i niektóre lokalizacje nad rzekami skłoniłyby do tego samego przegrupowania i 

gromadzenia populacji. Przejście na bardziej siedzący tryb życia na tak małą skalę doprowadziłoby do 

zdefiniowania granic i zaznaczenia terytoriów. Jednocześnie ta tendencja do osiedlania się 

doprowadziłaby do większej jedności w grupach, z próbami wzmocnienia tożsamości grupowej i 

stworzenia kulturowych tagów, aby wyznaczyć „własną” przestrzeń grupy i odróżnić ją od jej sąsiada. 

W tym czasie naturalne granice zaczęły odgrywać szczególną i istotną rolę, ciągnąc się aż do 

epipaleolitu i prawdopodobnie dalej. Wracając do przypadku Djebel Sahaba, należy określić konkretny 

kontekst społeczno-gospodarczy tej masakry (lub masakr) na brzegach Nilu. Wkrótce potem region 

zaczął dokonywać nowych przełomów technicznych, a nawet rozwijał bardziej złożony styl życia. Już 

od tysiąca do dwóch tysięcy lat później wytworzono tu jedne z najstarszych wyrobów ceramicznych na 

kontynencie afrykańskim, podobnie jak w Sarurab i Saggai, daleko wyprzedzającym Bliski Wschód. 

Mniej więcej w tym samym czasie udomowienie bydła mogło zaistnieć po raz pierwszy w 

samowystarczalnym mieszkaniu w regionie dolnego Nilu. Około 7000 r. p.n.e., jakieś 100 km na zachód 

od Abu-Simbel, małe społeczności zaczęły osiedlać się w pobliżu tymczasowych jezior; z lekkich 

materiałów budowano domy o charakterze szałasów, którym towarzyszyły doły magazynowe. Miejsce 

to nie jest uważane za stałą prowincję kulturową w całym epipaleolicie; zamiast tego wydaje się, że 

były to społeczności „postępowe”, które polowały na gazele i żyły na sorgo, dzikim prosie i lokalnych 

trawach. Czy możemy z tego wywnioskować, że zmiany, które nastąpiły daleko stąd, były wynikiem 

tego, że lokalna społeczność nie potrafiła zarządzać swoim środowiskiem i współżyć z sąsiadami? Liczba 

zgonów w Djebel Sahaba - około 30 - wskazuje, że populacja tutaj była znacznie większa niż małych 

grup łowieckich. Niektórzy członkowie grupy musieli również uciekać lub tymczasowo odejść, a później 

wrócić, aby pochować swoich zmarłych. Ponadto cmentarzyska tego typu są praktycznie nieznane w 

górnym paleolicie - w tym czasie pojedyncze grobowce były zdecydowanie najbardziej 

rozpowszechnione. Ogólnie rzecz biorąc, cmentarzyska nie były organizowane w większe cmentarzyska 

aż do ostatniego etapu tej epoki lub do czasów mezolitu. „Stanowisko 117” mógł zatem zawierać 

niezwykle dużą populację w tamtym czasie, co doprowadziłoby do różnic w organizacji społecznej i 

interakcji między grupami. Niektóre problemy wciąż pozostają nierozwiązane, np. rzeczywista wielkość 

grupy. Sugeruje się, że to cmentarzysko było używane nie tylko sporadycznie, ale mogło 

„funkcjonować” przez dwa pokolenia. Wspólne grzebanie zmarłych w stałym miejscu w ten sposób 

wskazuje na stopień przywiązania do obszaru ziemi; terytoria być może zostały już określone. 

Nawiasem mówiąc, etnologia dostarcza innych przykładów społeczności łowiecko-zbierackich, które są 

zarówno stabilne, jak i mściwe. Na przykład w środkowej Kalifornii takie społeczności żyją w stałych 

wioskach z obiektami do przechowywania żołędzi. Mają wyraźną hierarchię społeczną, ale mimo to 

między wioskami wybuchają konflikty dotyczące własności terytoriów oraz zbiorów i połowu płodów 

rolnych. Jest to niewątpliwie bardziej zaawansowany „etap” niż „Stanowisku 117”. Ale kiedy dokładnie 

sytuacja się zmieniła, powodując, że łowcy-zbieracze późnego paleolitu doświadczali takich napięć? 

Konflikt w okresie mezolitu 

Djebel Sahaba nie jest bynajmniej jedynym ilustracyjnym, często przytaczanym przykładem. 

Archeolodzy byli w stanie zidentyfikować niektóre napięcia, które charakteryzowały bardzo pożądane 

obszary w okresie mezolitu i doprowadziły do zabójstw. Zgony te miały miejsce w szczególności na 

naturalnych granicach, takich jak bystrza, przełęcze górskie i inne przerwy w krajobrazie, w miejscach, 

w których zapasy żywności są obfite na stosunkowo niewielkim obszarze. Szczególnie Bałakin i Nużnyj 

podkreślają znaczenie rzek jako naturalnych granic i źródła pożywienia. Podkreślają również rolę 



bystrza, które przerywają naturalny przepływ wody. Tak strome zbocza tworzą na niewielkim obszarze 

szereg nisz ekologicznych. Być może, podobnie jak ci autorzy, powinniśmy nakreślić paralelę między 

tymi, którzy zostali zabici przez pociski i zakopani w pobliżu tak pożądanych środowisk, a 

konkurencyjnym zachowaniem, które takie środowiska wywołują. Na cmentarzu Sarai Nahar Rai 

(Indie), położonym w pobliżu bystrza Gangesu i uważanym za datowane na dziesiąte tysiąclecie p.n.e., 

odkryto szczątki trzech osobników (jednego samca i dwóch samic), wszystkie zabite przez mikrolityczne 

groty strzał. W Europie Południowo-Wschodniej wiele bystrzy przerywa przepływ rzeki Dniepr. 

Szlakiem rzeki podąża szereg cmentarzysk z epoki epipaleolitu i mezolitu, które zwykle znajdują się 

obok tych naturalnych cech i biotopów, które rozkwitają fauną i florą, które je otaczają. Obok trzeciego 

zespołu progów, w Wołoszce, znajduje się cmentarzysko pochodzące z wczesnego mezolitu. Spośród 

19 odkrytych tu ciał, wszystkie pochowane z ugiętymi nogami, trzy zostały uderzone wąskimi 

krzemiennymi ostrzami z ostrym zadziorem i wzmocnioną krawędzią. Być może było to jedno z 

najwcześniejszych znanych zastosowań łuku, używanego do napędzania lekkich i ostro zakończonych 

strzał. Wcześniej broń mordu przybierała postać oszczepów lub innych pocisków (często 

wystrzeliwanych za pomocą miotacza lub podobnego urządzenia) lub tępych, ciężkich lub ostrych 

narzędzi, używanych do bezpośredniego rażenia wroga. Na cmentarzach z epoki mezolitu I i III w 

Wasilewce nad Dnieprem, datowanych na około 9000 r. p.n.e., znaleziono szczątki osób rannych 

pociskami: dwa z 25 ciał w pierwszym miejscu i siedem z 45 ciał w drugim. Przypuszcza się, że na 

stanowisku Wasilewka III dwie samice zmarły w wyniku gwałtownych uderzeń w ciało. Nad Dunajem, 

na cmentarzysku Schela Cladovei (Rumunia), w pobliżu Żelaznych Wrót, znaleziono dwie osoby, które 

zmarły po trafieniu strzałami. Przemoc prowadząca do śmierci była wyraźnie cechą tych społeczności 

łowiecko-zbierackich w Europie i Azji, które osiedlały się nad rzekami. Równie pożądane były jednak 

regiony nadmorskie i jeziorne .  

 



Tak było w przypadku Popowa, na wschód od jeziora Onega (Rosja), gdzie w miejscu pochówku 

znaleziono ciało kobiety, która została uderzona kością w prawe ramię. W grobowcu K mezolitu w 

Teviec (Morbihan, Francja) pochowano młodego mężczyznę, który został trafiony dwoma grotami 

strzał w szósty i jedenasty kręg piersiowy.  Szczątki osób, które uważano za ranne lub zabite, odkryto 

również na cmentarzyskach w Skandynawii, datowane na bardziej zaawansowane etapy mezolitu lub 

z okresu, w którym po raz pierwszy zaczęły pojawiać się technologie neolityczne. W miejscu pochówku 

i w Skateholm w Skanii (Szwecja), w którym znajdowały się szczątki 64 osobników, kilka ciał wykazywało 

oznaki doznania gwałtownych obrażeń (jeden samiec miał ostrą strzałę wbitą w miednicę). W 

Bogebakken, niedaleko Vedbaek (Dania), odkryto trapezoidalny czubek osadzony w kości długiej 

młodego samca (grób A). Wykopaliska w tym samym miejscu przyniosły grób zawierający trzy ciała, z 

których jedno, mężczyzna, zostało trafione grotem strzały między drugim a trzecim kręgiem szyjnym. 

W innych miejscach (Korsor Nor i Tyhrind Vig w Danii) stwierdzono, że osobniki otrzymały kilka uderzeń 

w głowę. Cmentarzysko kapsjańskie w Columnata (datowane na VII lub VI tysiąclecie p.n.e.) zawierało 

ponad 100 grobów. Stwierdzono, że jedna z samic została trafiona smukłym pociskiem w swój pierwszy 

kręg lędźwiowy. Czaszka innej samicy nosiła ślady blizn, prawdopodobnie w wyniku odniesionego 

urazu. Podobnie stwierdzono, że w klatce piersiowej mężczyzny tkwiły dwie cienkie kamienne odłamki. 

W jaskini El-Bachir w Bousfer, na południe od Oranu (Algieria), odkryto grot krzemienny, tkwiący w 

czaszce dziecka, datowany na czasy epipaleolitu lub neolitu. Są to jednak tylko pojedyncze przykłady; 

w przeciwieństwie do cmentarzyska w Djebel Sahaba w Sudanie nie ma śladów „zbiorowej” przemocy. 

Jak wspomniano powyżej, za te brutalne ataki często obwinia się czynniki ekonomiczne, takie jak chęć 

przejęcia ziemi bogatej w zasoby. Pewną rolę mogły również odegrać czynniki społeczne: konkurencja 

między jednostkami w grupie mogła być odpowiedzią na ekspansję demograficzną lub próby zdobycia 

większej ilości ziemi. W każdym razie wyłonienie się liderów nie mogło obejść się bez pewnego 

napięcia. Ta atmosfera rywalizacji wśród łowców-zbieraczy może dobrze wyjaśniać opisane powyżej 

sytuacje: może „rozliczenie rachunków” w ramach wewnętrznej walki o władzę? Jak już zasugerowano, 

przejście do neolitu mogło spotęgować wszelkie pojawiające się nierówności społeczne: potrzeba 

zarządzania zapasami żywności uzyskiwanymi podczas zbierania i wypraw rybackich doprowadziłaby 

do pewnego stopnia konkurencji wśród łowców-zbieraczy. Wydaje się prawdopodobne, że wraz z 

pojawieniem się produkcji rolnej niektóre osoby nabyłyby jeszcze większe obowiązki. Osoby 

odpowiedzialne za te wczesne społeczności rolnicze wymagałyby autorytetu do kontrolowania 

produkcji gospodarczej i regulowania napięć między jednostkami rodzinnymi a nietolerancyjnymi 

jednostkami. 

Wróg: okaleczony i torturowany 

Kiedy zbadano ciało odkryte w jaskółczej dziurze w Gigounet (Tarn, Francja), uważane za zmarłe w 

późnym neolicie, analiza balistyczna uderzenia wykazała, że osobnik leżał rozciągnięty na ziemi i 

prawdopodobnie już nie żył po uderzeniu łukiem i strzałą. Wygląda na to, że ciało zostało potraktowane 

coup de grâce, gdy leżało na ziemi. Tę tendencję do kilkukrotnego „zabijania” osobnika, nawet jeśli już 

nie żyje, odnotowano również na cmentarzyskach na Ukrainie (Wołoszki, Wasilewka I i III), gdzie 

znaleziono wiele szkieletów, które zostały uderzone kilkoma włóczniami . Szczegółowe badania 

trajektorii tych pocisków, które uderzały w cel pod różnymi kątami, zdają się potwierdzać teorię, że te 

osobniki leżały już na ziemi w momencie trafienia, być może były martwe, jednak atak trwał 

nieubłaganie. Przypadek Djebel Sahaba jest być może nawet bardziej pouczający. Osoby 20, 21 i 44 z 

tego cmentarzyska w Sudanie zostały trafione kilkoma strzałami, od sześciu do ponad 20. Analiza 

balistyczna ponownie wykazała, że ciała te zostały kilkakrotnie zmasakrowane. Celem było 

prawdopodobnie zniszczenie tych osób na zawsze, aby zapewnić, że nigdy więcej nie będą mogły żyć. 

Przez tak ekstremalną przemoc ich ciała zostały celowo uszkodzone, próbując zredukować je na stałe 

do zera. Bałakin i Nużnyj zwracają uwagę, że zaciekłość tych ataków sprawia, że jest mało 



prawdopodobne, aby była to wojna rytualna, tj. wojna jako gra lub spektakl. Takie zachowanie jest 

udokumentowane w literaturze etnograficznej - celem jest wykluczenie jakiejkolwiek szansy 

odrodzenia się wroga i jakiejkolwiek możliwości zobaczenia go ponownie w życiu. Często porównuje 

się to do okrucieństw popełnianych przez amerykańskich Indian podczas wojny partyzanckiej 

przeciwko kaukaskim żołnierzom próbującym podbić Wielkie Równiny. Ciała tych żołnierzy, zabitych 

przez Siuksów lub Czejenów, często były wielokrotnie uderzane. Niektórzy zostali trafieni około 20 

strzałami, a jeden żołnierz został trafiony 105 razy. Często zdarzały się również wtórne urazy – 

uderzenia w ciało, skalpowanie, patroszenie, usuwanie narządów, kastracja i tak dalej. Jeden z 

ideologicznych obrazów z XIX wieku próbuje przeciwstawić amerykański „porządek” „barbarzyństwu” 

dzikich amerykańskich Indian .  

 

 

Żołnierze armii federalnej, nienagannie ubrani w mundury, ukazani obserwują pole bitwy i 

bezwzględne zniszczenia zadawane przez „dzikich” i wydają się być przepełnieni wielkim smutkiem. 

Wykazano, że ciała amerykańskich żołnierzy są dość makabryczne; zostały zredukowane do szkieletów 

i porażone strzałami. Scena podkreśla różnice między rzekomo cywilizowanymi białymi a 

barbarzyńskimi Indianami; oznacza to, że ci drudzy nie szanowali swoich wrogów nawet po tym, jak 

zostali zabici. Oprócz determinacji w niszczeniu ciał zabitych wrogów, istnieje również stan umysłu, 

który sprawia, że wojownicy postrzegają wojnę jako działanie wzmacniające status. Nie wystarczy zabić 

wroga; ciało musi być również zranione i okaleczone. Nie szczędzi się wysiłków w niszczeniu ciała i 

umniejszaniu ducha i aury wroga (zwłaszcza w przypadkach, gdy zmarły był szczególnie odważnym 

bojownikiem). Zwycięzcy gardzą pokonanymi wrogami i dążą do ich zniszczenia fizycznie i duchowo. 

Dzięki temu same zyskują prestiż i podziw. To wyjaśniałoby, dlaczego części ciała, takie jak skóra głowy, 

były często traktowane jako trofea. Podobne zachowanie zachowywali Celtowie, którzy często 

zdejmowali głowy z ciał swoich wrogów, choć stało się to wprawdzie znacznie później. Wydaje się, że 

takie zwyczaje były kiedyś praktykowane na południu regionu Galii, gdzie czaszki były przymocowane 

lub osadzone w niszach w nadprożach lub stelach. Były to niewątpliwie czaszki pokonanych wrogów i 

służyły jako trofea, a może nawet talizmany. Fakt, że czaszka była tak wysoko ceniona, może 

wskazywać, że był to zwyczaj innego rodzaju, być może rytuał pogrzebowy, mający na celu 

wyeksponowanie tej części ciała. Odkrycie czaszek i innych szczątków ludzkich w rowach na niektórych 

stanowiskach neolitycznych może wskazywać, że głowa lub kończyny były początkowo pokazywane, a 

następnie porzucane jako prymitywne i anonimowe szczątki. A może były to szczątki przodków i tym 

samym spełniły magiczną rolę. Cofając się jeszcze dalej w czasie, mamy też do czynienia z przypadkiem 



jam „pogrzebowych” odkrytych w Ofnet w Bawarii (Niemcy), powszechnie uważanych za datowane na 

mezolitu, choć jest to często kwestionowane.  

 

W tym miejscu znaleziono dwa doły zawierające odpowiednio 27 i sześć czaszek. Spośród 33 osób 

odkryto tutaj, z wyjątkiem czterech dorosłych mężczyzn, wszystkie były kobietami (dziewięć) i dziećmi 

(20). Czaszki zostały wymieszane z ochrą i popiołem. Może istnieć wiele wyjaśnień, dlaczego czaszki te 

zostały w ten sposób zgrupowane - być może osobnikom tym dobrowolnie odcięto głowy (po 

wybraniu?), a ich czaszki następnie złożono razem w tych specjalnie przygotowanych dołach. Być może 

czaszki były trofeami zabranymi pokonanym wrogom. Mogą też oczywiście istnieć inne wyjaśnienia. 

Ostatnie badania wykazały, że sześć z tych osób (czterech dorosłych mężczyzn i dwoje dzieci) zostało 

uderzonych siekierą w tył głowy. W ten sposób czaszki mogły zostać zgrupowane w wyniku aktu 

przemocy. Podobny przypadek ma miejsce w Hohlenstein Stadel (Niemcy), gdzie odkryto trzy czaszki, 

z których dwie nosiły ślady zranienia w wyniku uderzeń siekierą w głowę. Czy to możliwe, że w 

tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w tych dwóch miejscach, niektóre z ostatnich grup 

łowców-zbieraczy zostały zaatakowane przez „obcych” (populacje neolityczne?), uzbrojonych w 

siekiery? W tym przypadku te stosy czaszek mogłyby być zakopanymi trofeami. Należy również 

zauważyć, że natufianie z Palestyny znani są z usuwania czaszek z niektórych ciał na długo przed tym i 

że zwyczaj ten utrzymywał się na Bliskim Wschodzie przez dwa do trzech tysięcy lat. Odcięte i 

otynkowane czaszki z południowego Lewantu oraz nisze czaszek w Cayönü w południowo-wschodniej 

Anatolii świadczą o znaczeniu przypisywanym tym praktykom w okresie neolitu B przed garncarstwem 

w ósmym tysiącleciu p.n.e. W tym przypadku czaszki te nie były trofeami zabranymi pokonanym 

wrogom, raczej należały do członków społeczności. Celem było albo „przywrócenie” tych osób do życia, 

prawdopodobnie dlatego, że posiadały pewne pożądane cechy lub miały korzystny wkład, albo 

przechowywanie czaszek przodków w celu zachowania ich relacji i pamięci. Chociaż motywy zwyczajów 

Ofnetu mogły być bardzo różne, traktowanie i gromadzenie czaszek w ten sposób w polodowcowej 

Europie wskazuje jednak, że czaszka miała do odegrania bardzo specyficzną rolę w mitach i rytuałach 

tej epoki. 



Rolnictwo: uspokajający czy obciążający wpływ? 

W 10 000 p.n.e. relacje między człowiekiem a naturą uległy wielkim zmianom. Przez ponad 2 miliony 

lat ludzie byli całkowicie zależni od swojego środowiska, pozyskując żywność ze swojego bogato 

zaopatrzonego otoczenia poprzez polowania, łowienie ryb oraz zbieranie dzikich roślin, jagód i 

owoców. Ludzie żyli zgodnie z posiadanymi zasobami naturalnymi i nie byli w stanie wyjść poza ten 

stan, taka była ich zależność od otaczającego środowiska. Około 10 tys. p.n.e. sytuacja uległa zmianie. 

Ludzie zaczęli, najpierw powoli, a potem szybciej, uwalniać się od tej zależności, najpierw kontrolując, 

a później dominując przyrodę. Udomowiając rośliny i zwierzęta, ludzie zaczęli wytwarzać własną 

żywność, zarówno roślinną, jak i mięsną. To pozwoliło ludziom zwiększyć produkcję żywności, zgodnie 

z wymaganiami, nakarmić więcej ludzi i uczynić ich otoczenie bardziej sztucznym i lepiej dostosowanym 

do nowej ludzkiej egzystencji. Jednak błędem byłoby zakładać, że ten postępowy rozwój, który 

odgrywa kluczową rolę w historii ludzkości, jedynie poprawił produkcję żywności i inne czynniki 

ekonomiczne. Neolitowi towarzyszyły także zmiany w samym człowieku – zaczęli inaczej postrzegać 

swoje relacje z otoczeniem, wypełniać swoje otoczenie o znaczeniu symbolicznym, aby zmienić swoje 

zachowanie wobec innych i inaczej postrzegać swoją rolę, po uzyskaniu kontroli nad środowiskiem, od 

którego wcześniej byli zależni. W ten sposób ludzie również przeszli wielkie zmiany na poziomie 

kulturowym, ideologicznym i psychologicznym. Ale kiedy ludzie już kontrolują światy zwierząt, roślin i 

minerałów, jaki rodzaj relacji mogą mieć z innymi osobnikami tego samego gatunku? Czy to 

postępujące udomowienie doprowadziło niektóre jednostki do pójścia o krok dalej na drodze do 

hegemonii? Historia niestety pokazała, że takie obawy są dobrze ugruntowane, a przemoc zaczęła 

przybierać różne formy od początku rolnictwa. 

Neolit w Europie: pokojowy czy niebezpieczny podbój? 

Rolnictwo miało wiele miejsc narodzin na całym świecie, z których jednym był Bliski Wschód, gdzie po 

raz pierwszy uprawiano pszenicę, jęczmień i rośliny strączkowe. Jednak istniało wiele innych 

epicentrów tych zmian w produkcji żywności - Północne Chiny, chiński region Jangcy, Azja Południowo-

Wschodnia, Oceania, Ameryka Środkowa, Andy i ich zewnętrzne obrzeża oraz Afryka Saharyjsko-

Sahelijska. Szczególnie interesujący jest tutaj Bliski Wschód, ponieważ region ten był odpowiedzialny 

za Europę (a także części Azji i Afryki) przestawia się na gospodarkę rolną. Małe grupy rolników i 

hodowców bydła z regionów północnego Lewantu i Anatolii wyruszyły na "podbój Zachodu", w 

poszukiwaniu nowej ziemi około 8500/8000 r. p.n.e. Stopniowo wprowadzali zupełnie nowe sposoby 

życia do populacji, które wcześniej były uzależnione od polowań i zbieractwa. Byłby to bardzo powolny 

proces, gdyż dotarcie do zachodnich wybrzeży Morza Śródziemnego zajęłoby ponad 2000 lat, a 

dotarcie do ujścia Renu jeszcze dłużej. Rozprzestrzenianie się rolnictwa początkowo dotyczył dwóch 

głównych obszarów: regionu Morza Śródziemnego oraz Dunaju i jego dopływów w bardziej 

umiarkowanych obszarach Europy. Prowadziło to do częstych restrukturyzacji i różnic w decyzjach 

ekonomicznych (wybór, które rośliny uprawiać i jakie gatunki zwierząt hodować) oraz cech 

kulturowych (morfologia domów, narzędzia kamienne, ceramika, ściany, przedmioty symboliczne, 

obrzędy pogrzebowe itp.). Krótko mówiąc, nie było odpowiadającego standardowego modelu do 

kultury monolitycznej - części Bliskiego Wschodu - i dokładnie reprodukowana aż do Europy 

Zachodniej. Zamiast tego istniały różne modele kulturowe, a różnice te były tym bardziej widoczne, im 

większa była odległość od epicentrum. Ale jest jedno ważne pytanie leżące u podstaw tego trendu, 

który spowodował stopniowe wprowadzanie pierwszych społeczności rolniczych na kontynent 

europejski rozciągający się od Eufratu po Atlantyk - jaka była atmosfera w czasach tej diaspory? Czy był 

to powolny i pokojowy proces, kolonizacja bez żadnej historii? A może te wydarzenia miały miejsce w 

trudniejszych okolicznościach, w nieprzyjaznym środowisku? Europa z pewnością nie była bezludna, 

gdy na scenie pojawiły się te pierwsze społeczności rolnicze: społeczności tubylcze, wywodzące się z 



wielkich cywilizacji paleolitycznych, zaludniły kontynent. Prawdziwa trudność polega na zmierzeniu 

rzeczywistej gęstości zaludnienia w tym czasie. Poza kilkoma specyficznymi regionami (Europa 

Północna, Portugalia) o nieco większej liczbie ludności, ogólnie cywilizacje przedneolityczne miały 

raczej niewielkie populacje. Rozsądne oszacowanie umieściłoby populację na obszarze takim jak 

Francja w przedziale 25 000-50 000. Stanowiska pochodzące z "późnego mezolitu", tj. okresu 

bezpośrednio poprzedzającego przybycie tych społeczności rolniczych, a być może nawet 

pokrywającego się z nimi, są raczej rzadkie. Wiadomo, że w niektórych regionach niektóre z tych miejsc 

istniały jednocześnie z pierwszymi osadami rolniczymi, prawie tak, jakby na niektórych obszarach styl 

życia łowiecko-zbierackiego opierał się przez pewien czas rzekomym zaletom rolnictwa. Tak było 

zwłaszcza w Europie Północnej, gdzie uprawa zbóż rozpoczęła się później niż w pozostałej części 

kontynentu. Ale jak ci nowi przybysze zostali powitani przez "rdzenną" ludność? Niektórzy badacze 

bagatelizują ten początkowy kontakt, twierdząc, że nowe techniki (uprawa zbóż, hodowla bydła i 

ceramika) zostały po prostu zaadoptowane przez lokalną ludność. Zgodnie z tą teorią, ostatni myśliwi 

europejscy po prostu pożyczyliby lub nabyli tę wiedzę, stopniowo ucząc się kopiowania tego 

zachowania. Zasadniczo zmieniliby się, stosując te nowe procedury. Nawet jeśli ta hipoteza jest 

prawdziwa dla pewnych obszarów, to jednak duża część neolitycznego stylu życia została 

wprowadzona przez grupy intruzów (chociaż rozprzestrzenianie się to skutkowało jedynie 

ograniczonymi przemieszczeniami na każdym etapie), co wyjaśnia, dlaczego był to stosunkowo 

powolny proces. "System" neolitu w rzeczywistości obejmował zupełnie inny sposób życia niż styl życia 

myśliwego-zbieracza pod względem wiedzy technicznej, codziennej rutyny, kalendarza rolniczego, 

relacji i kontroli środowiska oraz systemów wartości symbolicznych . Opowieść kończy się zniknięciem 

rdzennej ludności - albo została zabita, albo została zintegrowana z kulturą neolitu poprzez akulturację. 

Nie wiadomo jeszcze, czy pierwsze spotkania myśliwych z rolnikami były pokojowe, czy też miejscowa 

ludność w rzeczywistości odważnie starała się bronić swoich bogato zaopatrzonych terytoriów 

łowiecko-zbierackich przed intruzami. Często twierdzono, że rdzenni mieszkańcy byli tak 

zafascynowani nowym stylem życia i psychologicznym wpływem obserwowania stad owiec i pól 

pszenicy, że nie stawialiby żadnego oporu, swobodnie przekazując swoją broń i wiedzę na bok, tym 

"obcym". Sugeruje się również, że w regionach Europy o klimacie umiarkowanym, gdzie z powodu 

stopniowego ocieplenia w klimacie w epoce polodowcowej grupy łowieckie były tak nieliczne i 

oddalone od siebie, że rolnicy przybywający do regionu Dunaju i wokół niego nie napotkaliby 

praktycznie żadnego sprzeciwu. Logiczne wydaje się założenie, że reakcja na każde spotkanie była inna, 

od gościnności po bunt, a czasem nawet konfrontację. Jednak niezależnie od tego, czy nowe metody 

produkcji zostały ostatecznie przyjęte, a lokalne populacje i migranci zaczęli się krzyżować, wciąż 

pozostają pytania: czy istniało poczucie niepewności? Wrogie stosunki? Czy przybysze mieli 

początkowo jakiekolwiek trudności w zajmowaniu obszarów bardzo pożądanych terenów, zwłaszcza 

wzdłuż brzegów rzek, ponieważ te obszary były często poszukiwane do celów łowieckich i rybackich ze 

względu na obfitość ryb i ptactwa wodnego? W bardziej umiarkowanych regionach Europy wszelkie 

szczególnie żyzne obszary, takie jak doliny, baseny rzeczne i tarasy lessowe przyciągnęłyby tych 

rolników, charakteryzujących się ich liniową kulturą ceramiki. Wydaje się zatem prawdopodobne, że 

między tymi przybyszami a rdzenną ludnością istniałaby do pewnego stopnia konkurencja. Jest to tym 

bardziej prawdopodobne ze względu na ograniczenia natury, które ci pierwsi rolnicy musieli 

przezwyciężyć (np. konieczność wylesienia niektórych regionów). Pionierzy ci wykazali również swoją 

mobilność poprzez ciągłe rozprzestrzenianie się na zachód, co powodowało ciągłe modyfikacje i 

replikacje tego frontu kolonizacji. Nowe badania wykazały, że niektóre obszary tubylcze, choć nie są 

gęsto zaludnione, miały jednak większą populację niż wcześniej sądzono. W rezultacie rozwój tych 

pierwszych społeczności rolniczych wiązałby się z grabieżą niektórych terytoriów. Wywołało to 

prawdopodobnie wrogość wśród niektórych grup, zdeterminowanych, by bronić swoich terytoriów 

łowiecko-zbierackich i rybackich. Często zauważano, że napięcia były prawdopodobnie najsilniejsze w 



strefach, w których spotykały się tereny rolnicze i łowieckie. Może to wyjaśniać istnienie 

ufortyfikowanych miejsc neolitycznych, które zazwyczaj były bronione systemem okopów, zwykle 

połączonych z palisadą; tereny te były być może kiedyś położone na pograniczu terenów łowieckich i 

rolniczych. Nie ma nic nowego w budowie takich ufortyfikowanych miejsc w miejscach granicznych; 

najeźdźcy zawsze bronili w ten sposób swojego terytorium wzdłuż granic. Keeley sugeruje wręcz, że za 

podział terytoriów w Europie Północno-Zachodniej odpowiedzialne były czynniki ekonomiczne - z 

jednej strony żyli na ziemiach podbitych przez społeczności rolnicze, a z drugiej strony nadal zajmowały 

społeczności łowieckie. Często pomiędzy nimi znajdował się rodzaj ziemi niczyjej, rozciągający się na 

około 20 do 30 km. Jednak ten klimat niepewności nie byłby trwały, a czasami istniałyby również 

pokojowe relacje między tymi dwiema grupami, z ich różnymi sposobami postępowania. życie. 

Wiadomo na przykład, że rolnicy często otrzymywali od rdzennej ludności wysokiej jakości krzemień, 

którego potrzebowali do wyrobu narzędzi. Nie należy lekceważyć roli krzyżowania się i wymiany 

kulturowej między sąsiednimi populacjami. Teorie te, których celem jest opisanie podboju Europy 

przez społeczności rolnicze i charakteru wynikających z tego relacji między mieszkańcami a 

przybyszami, są w dużej mierze spekulacyjne i opierają się na różnych interpretacjach dowodów 

archeologicznych. Z pewnością jednak warto je postulować. Wiele modeli na przestrzeni dziejów 

próbowało dokonać ideologicznego uszeregowania tych dwóch grup: intruzów uważa się na ogół za 

lepszych ekonomicznie, technicznie, a zatem także kulturowo; rdzenni mieszkańcy są postrzegani jako 

zacofani i nierozgarnięci. Co więcej, należy zauważyć, że konfrontacje zawsze wydają się obracać na 

korzyść intruzów, tak jak w przypadku Rzymian i Galów, białych i Indian amerykańskich i tak dalej. Są 

to czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas debaty na temat rozprzestrzeniania się tych 

społeczności rolniczych w Europie i innych częściach świata, które stały się domem dla społeczności 

neolitycznych. Nie jest niczym niezwykłym, że zwycięzcy klasyfikują pokonanego wroga jako 

barbarzyńców, chociaż często sami są znacznie bardziej barbarzyńscy. Pewne społeczności neolityczne 

z regionu Dunaju z pewnością to potwierdzają - Talheim jest jednym z takich przykładów. 

Masakra w Talheim 

Część wniosków wyciągniętych przez archeologów z ich badań została oparta na pojęciach trudnych 

do zaakceptowania. Omówiona powyżej teoria, szczegółowo opisująca, w jaki sposób kultury ceramiki 

wstęgowej linijnej rozpowszechniły nowy styl życia oparty na rolnictwie i hodowli zwierząt w 

umiarkowanej Europie, wywołała również inne pomysły. Uważano kiedyś, że te społeczności rolnicze 

okazywały solidarność (w przezwyciężaniu trudności stwarzanych przez obszary leśne) i były ściśle 

związane więzami pokrewieństwa, co umożliwiało utrzymywanie przyjaznych stosunków z sąsiednimi 

grupami. W rezultacie, a także ze względu na ich niską populację, wydawało się prawdopodobne, że 

nie było wojen ani napięć. Zaproponowano również, że kobiety, uważane za stojące za nowymi 

technikami rolniczymi, mogły zdominować grupę społeczną ze względu na swoją rolę ekonomiczną. 

Dlatego niektórzy uważali, że w tych grupach panowała atmosfera spokoju i czułości. Oczywiście były 

to tylko możliwe interpretacje, ale przywoływały bardzo spokojne obrazy. Z tego powodu, gdy w 

Talheim niedaleko Heilbronn w Badenii-Wirtembergii (Niemcy) znaleziono ślady rzezi pochodzące z 

5000 r. p.n.e., tj. z czasów najwcześniejszych europejskich społeczności rolniczych, obrazy te zostały 

zakwestionowane, a archeolodzy zmuszeni byli zminimalizować ich idealizację tych „rolników z 

Dunaju”, których wcześniej uważali za tak nieszkodliwych. Stanowisko zostało wykopane w 1983 i 1984 

r., po odkryciu podczas prac ogrodniczych dość tajemniczo wyglądających kości. 



 

Okazało się, że kości te pochodziły z komunalnego grobu, w którym znajdowały się szczątki 34 osób (18 

dorosłych i 16 dzieci) ułożonych jeden na drugim i wszystkie po gwałtownej śmierci. Różne fragmenty 

ceramiki umożliwiły datowanie miejsca: wydarzenie miało miejsce w zaawansowanym stadium 

ceramiki wstęgowej. Skrupulatne badania umożliwiły oryginalne stanowisko każdego ze zwłoki w 

grobie mają zostać ustalone, pomimo trudności w identyfikacji szczątków każdego osobnika . 



 

 

W rzeczywistości szkielety były całkowicie pomieszane, a kończyny splątane ze sobą. Ciała te były 

widocznie szybko i niedbale wrzucane do dołu do utylizacji. Ciężar ziemi sprasowałby wtedy te szczątki. 

W pewnym momencie ta populacja ewidentnie stanęła w obliczu gwałtownego ataku. Liczne ciosy i 

ślady zranienia różnych części szkieletów świadczą o tym, że „napastnicy” byli zdeterminowani, by 

wykończyć swoje ofiary. Badania antropologiczne umożliwiły dokonanie oceny uderzeń zadawanych 

każdemu ciału, w tym siły i kąta otrzymanych ciosów, miejsca uderzenia i penetracji oraz broni użytej 

do zadawania tych śmiertelnych ran. W niektórych przypadkach można również określić względne 

pozycje napastnika i ofiary. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że większość ofiar została zaatakowana 



od tyłu, gdy stały, prawdopodobnie podczas próby obrony lub ucieczki. Wiele osób, które już zostały 

uderzone, zostało uderzonych ponownie, gdy klęczały, a nawet leżały na ziemi, gdzie być może już 

umierały. W atakach tych używano przede wszystkim siekier z cienkimi i grubymi kamiennymi ostrzami 

(te ostatnie nazywane są toporami „ostatnimi butami”).  

 

Urazy zadane przez strzały są rzadkie, co wskazuje, że łuk odegrał gorszą rolę w tym ataku. 

Niewykluczone, że do bicia ofiar używano także pałek. Niektóre ciała zostały mocno uderzone przez 

duże narzędzia (pnie drzew?); być może zostały wdeptane w ziemię. Lokalizacja uderzeń w ciała zdaje 

się wskazywać, że napastnicy, którzy uderzyli swoje ofiary od tyłu, byli praworęczni. Wniosek ten opiera 

się na umiejscowieniu ciosów otrzymanych w ciała, a także morfologii kamiennych ostrzy, które 

uderzyły i roztrzaskały czaszki. Wydawałoby się, że najpierw została uderzona czaszka.  



 

 

 

Ofiary zostały uderzone w kark, kopułę i boki czaszki. Uderzenia w twarz i czoło są rzadkie. Oprócz 

rozbicia większości czaszek, poważne obrażenia zadano także innym częściom ciała - ramionom, nogom 

i miednicy. Fakt, że niektóre szkielety noszą różne rodzaje obrażeń, wydaje się wskazywać, że niektóre 

osoby zostały uderzone przez więcej niż jednego napastnika, chyba że niektórzy z napastników zadali 

coup de grace umierającym lub martwym ofiarom.  Jeśli chodzi o przyczyny tego ataku, można jedynie 

postawić hipotezę. Należy zauważyć, że ci napastnicy i ich ofiary mogli równie dobrze należeć do tej 

samej „kultury”: morfologia niektórych użytych toporów (takich jak wspomniane powyżej toporki 

„ostatnich butów”) jest charakterystyczna dla cywilizacji ceramiki wstęgowej . Gdyby odnalezione w 

grobowcu potłuczone fragmenty ceramiki należały do zaatakowanej grupy, to mogłoby się wydawać, 



że dwie zaangażowane populacje miały wspólne pochodzenie kulturowe. Najwyraźniej jednak takie 

powiązania nie zapobiegły konfrontacji. Czy ta agresja była może wywołana chęcią zajęcia żyznej ziemi 

lub inwentarza żywego? Czy celem ataku było uprowadzenie pewnych osób i zabicie innych? Może to 

była wendeta? Wszystko to oczywiście pozostaje czystą spekulacją. Analiza szczątków ofiar narzuca 

pewne linie śledztwa. Spośród 18 zmasakrowanych dorosłych było dziewięciu mężczyzn, siedem kobiet 

i dwie osoby, których płci nie można było ustalić. Reprezentowana jest większość grup wiekowych, od 

dzieci po osoby dorosłe. Jednak wśród zmarłych nie ma bardzo małych dzieci w wieku 0–4 lat. Ten brak 

noworodków i bardzo małych dzieci uzasadnia dalsze badania naukowe. Rzeczywiście, antropolodzy, 

którzy badali te szczątki, twierdzą, że nie są one reprezentatywne dla normalnej populacji. Populacja 

jest niepełna z powodu braku bardzo małych dzieci. Być może te dzieci zostały odebrane rodzicom? A 

może zostały zabite gdzie indziej? Bardziej szczegółowe badania wykazały, że te ofiary miały pewne 

cechy genetyczne. Dokładniej, można było zidentyfikować dwie grupy jednostek, które niewątpliwie 

łączyły więzy pokrewieństwa. Udało się nawet połączyć dzieci z rodzicami, również znalezionymi wśród 

tych szczątków. Wydaje się więc, że wszyscy zmarli byli w taki czy inny sposób spokrewnieni. Brutalne 

zabójstwa były ewidentnie dokonywane w tej społeczności w Talheim z jej niewielką liczbą jednostek 

rodzinnych, z których bez wątpienia wszystkie były częścią tego samego systemu pokrewieństwa. 

Wydaje się prawdopodobne, że ta populacja została całkowicie wytępiona - gdyby jacyś krewni 

przeżyli, uciekli lub zostali oszczędzeni, z pewnością złożyliby zmarłym należyty pochówek, zgodnie z 

ówczesnymi tradycjami pogrzebowymi. 

Zaburzenia w okresie neolitu 

Czy Talheim był odosobnionym przypadkiem? Czy we wczesnym neolicie z kulturą ceramiki wstęgowej 

w stylu linearnym miały miejsce inne akty przemocy? Odpowiedź na to ostatnie pytanie brzmi „tak”, 

chociaż przyczyny, charakter i konsekwencje tej przemocy były często różne. Inny przypadek odkryto 

podczas wykopalisk osady pochodzącej z tego samego okresu (późniejszy okres ceramiki wstęgowej, 

ok. 5000 r. p.n.e.) w Asparn-Schletz (Dolna Austria). Działka otoczona jest rowem. Wstępne 

wykopaliska ujawniły 67 ciał w górnych warstwach tego rowu, z których wszystkie nosiły ślady 

gwałtownej śmierci. Sytuacja wydaje się podobna do tej, która miała miejsce w Talheim: 39 z 40 

znalezionych czaszek zostało rozbitych i istnieją oznaki, że zadano wielokrotne uderzenia i obrażenia. 

Często brakuje kończyn, które prawdopodobnie zostały ogryzione przez psowate. Ogólnie wydaje się, 

że w przeciwieństwie do Badenii-Wirtembergii nie podjęto tutaj żadnych prób zgrupowania ciał we 

wspólnym grobie po zabójstwach. Szczątki po prostu porzucono tam, gdzie leżały po masakrze. Nowsze 

wykopaliska w pobliżu Mannheim (Palatynat) w Niemczech potwierdziły teorię, że zaburzenia 

wystąpiły we wczesnym neolicie. Przedmiotowy teren, Herxheim, obejmuje 5 hektarów ziemi i jest 

otoczony podwójnym wykopem. W miejscu tym znajdowały się niegdyś domy z drewna i ziemi; 

stwierdzono, że fundamenty składały się z otworów, w które byłyby wstawiane słupki. Odkryto również 

doły wydobywcze gliny; glina była prawdopodobnie używana do budowy ścian i innych powierzchni. 

Oprócz znalezionych tu rzadkich pochówków i szczątków rozczłonkowanych ciał, odkopano również 

liczne fragmenty czaszek. Wstępna analiza wykazała, że należały one do ponad 300 osobników. 

Stwierdzono, że większość z tych fragmentów czaszek (wierzchołki czaszek) została umieszczona po 

trzech do pięciu naraz w wykopach otaczających miejsce: 32 procent w zewnętrznym wykopie, 64 

procent w wewnętrznym wykopie i 4% w wykopie w samej wiosce. Czaszki te noszą wyraźne ślady 

celowego uszkodzenia: większość z nich została roztrzaskana kamiennym lub drewnianym narzędziem; 

wydaje się, że celem było zachowanie tylko wierzchołka czaszki. Szczegółowe badania jednego 

konkretnego okazu wskazują, że osoba została uderzona zarówno w przód, jak i tył czaszki. Po śmierci 

skórę głowy usunięto, ale nie za pomocą zwykłych technik skalpowania, zamiast tego usuwano paski. 

Fakt, że znaleziono tylko kilka kompletnych czaszek, podczas gdy wierzchołki wielu innych czaszek 

celowo zachowano, wymaga dalszych badań. Dzieje się tak zwłaszcza, że brakuje szczęk i zębów, które 



na ogół zachowują się bardzo dobrze - czy może zostały zakopane gdzie indziej, czy po prostu 

wyrzucone? Jeszcze bardziej zaskakujące było odkrycie modelu czubka czaszki, wykonanego z 

wypalonej ziemi i przypominającego wiele fragmentów kości odkrytych podczas wykopalisk. Spośród 

odkrytych czaszek wiele należało do dzieci. Interpretacja przyczyn tych zabójstw i późniejszych szkód 

wyrządzonych czaszkom nie jest łatwa. Może czaszki były trofeami wojennymi? Jeśli tak jest, to czaszki 

wrogów zabitych w walce były ewidentnie celowo uszkodzone. Czy ta przemoc była może próbą 

porwania i zabicia sąsiedniej populacji, zwłaszcza jej dzieci? To z pewnością jedna z możliwości. Czy 

jednak młode ofiary nie były częścią tej samej społeczności? Niewykluczone nawet, że kryzys 

wewnętrzny spowodował decyzję o likwidacji części rosnącej populacji. Jeśli ta hipoteza okaże się 

słuszna, w tej neolitycznej społeczności musiały mieć miejsce kryzysy i dramaty, w wyniku których wiele 

osób zostało siłą zabitych. Nie ma wątpliwości, że badania przeprowadzone w Talheim, Asparn-Schletz 

i Herxheim zmieniły tradycyjne spojrzenie na pierwsze społeczności rolnicze w Europie o 

umiarkowanym klimacie. Początkowo uważano, że wspólnoty te są spokojne, zjednoczone i braterskie. 

Nowe odkrycia wydają się sugerować, że były one w rzeczywistości brutalne, barbarzyńskie i brutalne. 

Ponowne czytanie literatury archeologicznej i ponowna ocena wcześniejszych odkryć i wniosków, które 

tak szybko wyciągnięto, ujawniły przykłady podobnych zabójstw; lista tych agresywnych zachowań 

stale rośnie. Jednym z takich przykładów jest jaskinia „Jungfernh&ouml;hle” w Tiefenellern (Bawaria, 

Niemcy). Tutaj wykopaliska w 1950 roku odsłoniły warstwę pochodzącą z kultury neolitycznej ceramiki 

wstęgowej. Wśród znalezionych tu wyrzuconych przedmiotów (fauna, narzędzia lityckie, potłuczone 

wazony) znalazły się szczątki około 40 osobników. Większość z tych osób (26) stanowiły dzieci i 

młodzież, przy czym prawie wszystkie z 15 dorosłych zabitych stanowiły kobiety. Ich długie kości mogły 

być celowo złamane. Wydaje się, że nawet zęby zostały usunięte, być może do wykorzystania jako 

wisiorki. Nie jest to nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę, że naszyjnik wykonany z ludzkich zębów 

został odkryty na cmentarzysku kultury ceramiki wstęgowej w Nitrze (Słowacja). Ciała tych kobiet i 

młodzieży, których szczątki znaleziono porzucone wśród wyrzuconych kości zwierząt zabitych w 

Tiefenellern, mogły w rzeczywistości zostać skonsumowane przez inne osoby z grupy społecznej. 

Mogło to mieć również miejsce w Fontbregoua (Francja). Nie są to bynajmniej jedyne przykłady z tej 

cywilizacji. W Zauschwitz (Brandenburgia, Niemcy) kości co najmniej sześciu osobników wykopano w 

małym dole, pośród odchodów domowych i szczątków zwierząt. Czaszki i kości długie zostały złamane 

w celu wydobycia mózgu i szpiku. To może być kolejny przykład kanibalizmu. W Fronhofen, na 

pograniczu Bawarii i Wirtembergii (Niemcy), w jaskini znanej jako „Hanseles Hohle” odkryto złamane i 

częściowo spalone kości, które należały do co najmniej pięciu osobników. Podobnie stanowisko 

Hohlestein w Honetal (Badenia-Wirtembergia, Niemcy) pochodzi ze środkowego neolitu (kultura 

Rössen). W tym miejscu znaleziono dół, w którym znajdowały się szczątki 38 osobników, w tym wiele 

dzieci. Czaszki zostały połamane, a kości długie celowo złamane, a czasem spalone. Kości znaleziono 

rozrzucone wśród szczątków zwierząt. To może być kolejny przypadek kanibalizmu. Stanowiska te, z 

których większość pochodzi z zaawansowanego okresu wczesnego neolitu w Europie, okazały się 

trudne do interpretacji dla archeologów. Nie chcąc uogólniać, można przynajmniej wyróżnić dwa różne 

scenariusze: masakra, w której ginie pewna liczba osób; oraz zabójstwa (i ewentualna konsumpcja 

ciała), których przyczyny są mniej konkretne i dotyczą zachowań trudniejszych do zinterpretowania 

(kanibalizm, ofiary, dobrowolne zabójstwa itp.). Szczegółowa ankieta na małą skalę wskazuje, że 

przemoc była zdecydowanie obecna w tych społeczeństwach, chociaż przyczyny nie zostały jeszcze 

ustalone. Niektórzy eksperci są zdania, że wszystkie te wydarzenia miały miejsce około 5000 r. p.n.e. i 

dlatego próbowali połączyć te przykłady w poszukiwaniu bardziej ogólnego wyjaśnienia tego 

zachowania. Czy ta przemoc była w rzeczywistości próbą zwycięskiej społeczności rolniczej 

eksterminacji wszelkich ocalałych, odpornych populacji łowców-zbieraczy? Nie jest to pewne. 

Zamieszkując ten region przez kilka stuleci, dobrze ugruntowani rolnicy bez wątpienia byliby w stanie 

poradzić sobie z wszelkimi możliwymi ogniskami oporu ze strony tych mezolitycznych myśliwych. 



Bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że „kryzysy” rozwinęły się w sercu neolitycznego 

społeczeństwa, powodując wzrost brutalnych zachowań. Warto zastanowić się, czy te dramaty mogły 

w rzeczywistości spowodować, że kobiety i dzieci stały się ofiarami, jak zdają się sugerować niektóre 

przykłady. Może przyczyną były presja demograficzna? Czy po stuleciach stabilnego rozwoju 

równowaga między systemem technicznym i gospodarczym a populacją, którą miał żywić, została 

ostatecznie zachwiana w tej kulturze ceramiki wstęgowej? Czy w sercu tych społeczności rolniczych 

rozwinęły się wewnętrzne napięcia, powodujące środki „regulacji”, które były co najmniej brutalne? A 

jaką rolę w przytoczonych przykładach odgrywała kultura, rytuał, potrzeba dramatyzacji i poszukiwanie 

ofiar ekspiacyjnych? Jeśli omówione hipotezy okażą się słuszne, wówczas powinno pojawić się 

zrewidowane, bardziej zrównoważone wrażenie tych pierwszych społeczeństw rolniczych. 

Fontbregoua (Francja): Kolejny przypadek kanibalizmu? 

Omówione powyżej przykłady z Niemiec zdają się wskazywać, że w tych miejscach odbywały się 

makabryczne rytuały (prawdopodobnie związane z kanibalizmem). Kwestia kanibalizmu w okresie 

paleolitu i mezolitu jest nadal otwarta do dyskusji i pozostaje tematem do dyskusji w przypadku 

pierwszych społeczeństw rolniczych, jak wskazują odkrycia dokonane na stanowisku w Fontbregoua 

(Var, Francja). Jaskinia ta była zajmowana przez ostatnie populacje łowców-zbieraczy mezolitu, a 

następnie mniej lub bardziej nieprzerwanie przez cały neolit. W warstwach pochodzących z wczesnego 

neolitu, a w szczególności z najbardziej zaawansowanego stadium tej epoki, około 5000 r. p.n.e., 

kopacze odkopali kilka dołów lub basenów, w których znaleziono różne odrzucone przedmioty. Te 

nieco płytkie wgłębienia były wypełnione kośćmi i można je podzielić na dwie kategorie: niektóre 

(dziesięć) zawierały same szczątki zwierząt, podczas gdy inne (trzy) zawierały szczątki ludzkie. W 

niektórych jamach szczątków fauny znaleziono tylko szczątki dzikich zwierząt - na przykład doły 1, 9 i 

10 zawierały wyłącznie szczątki dzików. Inne zawierały szczątki wymarłych gatunków. W jamie nr 3 

znaleziono kości jelenia, kuny, borsuka, sarny, wilka i lisa. W innych dołach odkryto szczątki zwierząt 

domowych, takich jak owce (nr 8) i czaszka krowy (nr 2). Oprócz tych szczątków zwierząt znaleziono 

trzy „struktury”, wszystkie o podobnym układzie, zawierające ludzkie szczątki. Na przykład 

H<sub>3</sub> zawierał 134 fragmenty kości pozaczaszkowej, należące do co najmniej sześciu osób 

(trzech dorosłych, dwojga dzieci i jednego osobnika w nieznanym wieku). Szczątki te zostały zamknięte 

w konstrukcji o niewielkiej objętości 80×40×15 cm. Wygląda na to, że wszyscy zostali tu pochowani po 

tym samym incydencie: kości tych sześciu osób zostały pozbawione mięsa, połamane i wyrzucone w 

tym samym czasie. W H<sub>1</sub>, innej z tych struktur, znaleziono pięć niekompletnych czaszek, 

które udało się zrekonstruować, a także szczątki dwóch innych czaszek, sześć szczęk i 34 fragmenty 

szkieletu. Uważa się, że spoczywały tu szczątki co najmniej siedmiu osobników (trzech dorosłych i 

czworga dzieci). Ostatni dół, H<sub>2</sub>, zawierał szczątki (około 20 fragmentów) osoby dorosłej. 

Szczegółowa analiza wszystkich tych szczątków wykazała, że zarówno zwłoki ludzi, jak i zwierząt zostały 

najpierw rozczłonkowane, a następnie wyrzucone do tych dołów na śmieci. W rzeczywistości wszystkie 

szczątki zostały potraktowane w szczególny sposób - na przykład w tych dołach brakuje niektórych 

ludzkich kości. Brakujące części szkieletu mogły zostać skonsumowane osobno lub wykorzystane do 

innych celów. Zauważono również, że tylko jedno zwierzę domowe było celem na raz; jego szczątki 

zostały następnie umieszczone w specjalnym dole. Z kolei upolowane zwierzęta były separowane i 

konsumowane przez kilka osób naraz. Ludzkie szczątki znajdujące się w dwóch lub trzech dołach 

wydają się wskazywać, że te osobniki zostały zabite w taki sam sposób jak dzikie zwierzęta; traktowano 

je tak samo jak zwierzęta zabite na polowaniach. Ślady rzeźnicze pozostawione przez krzemienne noże 

na kościach ludzkich i zwierzęcych również wskazują, że były one traktowane w ten sam sposób. Co 

więcej, ustalono, że między dokonanymi zabójstwami a poćwiartowaniem ciał ludzkich nastąpiła 

niewielka przerwa w czasie. Zwłoki ludzkie i zwierzęce mają również wiele podobieństw pod względem 

liczby, lokalizacji i charakteru znaków pozostawionych na kościach po rozczłonkowaniu ciała i usunięciu 



kości. Czaszki ludzkie różnią się jednak pod pewnymi względami od czaszek zwierzęcych: noszą bardzo 

szczególne rodzaje oznakowania spowodowanego procesem oddzierania ciała. 

 

Czy te równoległe zadrapania zostały spowodowane przez zdarcie skóry głowy? Czy był pomysł, aby 

zatrzymać te czaszki przez jakiś czas jako trofea, zanim je wyrzucisz? Inną wspólną cechą jest to, że 

szpik został pobrany zarówno z kości ludzkich, jak i zwierzęcych. W rzeczywistości praktyka ta była 

również stosowana przez myśliwych z paleolitu - niektóre kości zwierząt zabitych podczas wypraw 

myśliwskich były albo łamane w celu wydobycia szpiku, albo rozbijane na drobne kawałki do 

wykorzystania jako substancja tłuszczowa w pewnego rodzaju gorący bulion. Ślady złamań na kościach 

z Fontbregoua wskazują na rodzaj narzędzi używanych do rozbijania „świeżych” kości wkrótce po 

zabiciu osobnika. Te same uderzenia dotyczyły zarówno kości zwierzęcych, jak i ludzkich, w 

szczególności kości udowych i piszczelowych, i spowodowały pęknięcie wzdłuż kości. Jest wysoce 

nieprawdopodobne, aby takie uszkodzenia zostały wyrządzone przez mięsożerców. W rzeczywistości 

znaleziono również narzędzia kalcytowe używane do rozbioru tych tusz. Sam fakt, że narzędzia te 

odkryto w dołach i że niektóre z nich nadal były połączone z częściami ciała, również potwierdza pogląd, 

że za tę rzeź odpowiadali ludzie. Eksperci, którzy przeprowadzili te wykopaliska i przeanalizowali 

szczątki, opowiedzieli się za teorią, że był to przypadek „kanibalizmu żywieniowego”. Uważa się, że 



tych ludzi z Fontbregoua spotkał ten sam los, co zwierzęta dzikie i domowe. Podobnie jak zwłoki 

zwierzęce, ludzkie ciała zostałyby najpierw rozczłonkowane, a kości następnie pozbawione mięsa i 

połamane, przy użyciu tych samych technik  iw tym samym celu. Mogło to również wiązać się ze 

zjedzeniem szpiku. Ich szczątki zostałyby następnie odrzucone w małych zagłębieniach pośród osadów 

dna jaskini. 

Rolnicy kanibalistyczni? 

Pochówek szczątków ludzkich ze szczątkami zwierząt nie jest niczym niezwykłym. Podczas wykopalisk 

w miejscu schronu skalnego Jean-Cros w Labastideen-Val (Aude, Francja) natknięto się na ludzkie kości 

leżące wśród szczątków fauny w prehistorycznej warstwie datowanej na 5500 r. p.n.e. Kości te składały 

się z fragmentów czaszek i żuchw oraz różnych innych szczątków (kości biodrowej, fragmentu kości 

udowej, śródręcza i śródstopia). Należały do dwóch osób (jednej osoby dorosłej i jednej dorastającej). 

Noworodek, o którym wiadomo, że zmarł w okresie okołoporodowym, został również zidentyfikowany 

i powiązany z tymi osobami. W jaskini Gardon w Amb&eacute;rieu-sur-Bugey (Ain, Francja) odkryto 

około 35 ludzkich kości, znalezionych wśród odpadów żywnościowych; zostały rozrzucone losowo 

wśród szczątków zwierząt. Zidentyfikowano dwoje dorosłych i dziecko w wieku od 9 do 10 lat. Na 

niektórych kościach zidentyfikowano ślady nacięć. Ta warstwa osadów jest datowana na 5000 - 4800 

r.  p.n.e. Praktyki te ewidentnie nie były specyficzne dla tych pierwszych społeczności neolitycznych, 

ani też nie były przez nie inicjowane. Na stanowisku jaskini Perrats &agrave; Agris (Charente, Francja) 

oznaki podobnego zachowania zidentyfikowano w warstwach osadów pochodzących z wcześniejszych 

populacji zbieracko-łowieckich, od dziewiątego do końca siódmego tysiąclecia p.n.e. Przyczyny takich 

podobieństw w zachowaniu są nadal niejasne. Chociaż w niektórych przypadkach przyczyny 

kanibalistycznego zachowania są oczywiste, w innych sugestie są jedynie spekulacyjne. Czy to 

zachowanie było wyłącznie próbą zaspokojenia potrzeb żywieniowych? W tym przypadku ludzkie ciało 

byłoby źródłem pożywienia, tak jak każde inne. W XIX wieku Morgan twierdził, że rolnictwo i hodowla 

bydła, które pojawiły się w neolicie, umożliwiły ludziom uwolnienie się od plagi kanibalizmu, praktyki 

typowej dla „dzikiego” zachowania. W jego słowach: 

Istnieją powody, by wierzyć, że [kanibalizm] był powszechnie praktykowany przez cały okres 

okrucieństwa na schwytanych wrogach, a w czasie głodu na przyjaciołach i krewnych. Kanibalizm na 

wojnie, praktykowany przez partie wojenne w terenie, przetrwał wśród amerykańskich aborygenów, 

nie tylko w dolnym, ale i średnim stanie barbarzyństwa [tj. wśród pierwszych osiadłych społeczeństw 

rolniczych], jak np. wśród Irokezi i Aztekowie; ale ogólna praktyka zniknęła. To dobitnie ilustruje wielkie 

znaczenie, jakie ma stały wzrost żywności w polepszaniu kondycji ludzkości. 

Zgodnie z tą teorią, człowiek paleolitu - a być może także człowiek neolitu - praktykował kanibalizm. 

Jednak, z wyjątkiem kilku odosobnionych przypadków, znalezienie dowodów archeologicznych na 

poparcie takich teorii okazało się bardzo trudne. Opowieści o zabijaniu i częstym zjadaniu wrogów lub 

więźniów nie są rzadkością w Ameryce Środkowej i Południowej oraz Oceanii. Liczba zaangażowanych 

ofiar jest często wysoka i wydaje się sugerować, że ten kanibalizm nie nastąpił aby służyć 

„rytualistycznemu” celowi. Nie jest wykluczone, że w pewnych okolicznościach ludzkie mięso zostałoby 

skonsumowane jako środek do przeżycia. Spożywanie ludzkiego mięsa na południowym wschodzie 

Stanów Zjednoczonych podczas drugiego i trzeciego etapu kultury Pueblo (900 - 1300 r. p.n.e.) często 

wiązano z okresami suszy, która powodowała głód i niedożywienie. Rola kanibalizmu jako źródła 

pożywienia została bardzo umniejszona lub nawet negowana przez wielu pisarzy, którzy uważają to za 

temat tabu. Zamiast tego twierdzą, że spożywanie ludzkiego mięsa i krwi było aktem wojny, sposobem 

na eliminację wrogów, jeńców lub uprowadzonych jednostek poprzez uciekanie się do ekstremalnych 

praktyk. Kanibalizm jest więc często postrzegany jako pełniący funkcję symboliczną lub magiczną. 

Patrząc z tej perspektywy, spożywanie ciała wroga nie jest środkiem pożywienia, ale raczej sposobem 



na zniknięcie tej osoby na zawsze, prawdopodobnie w celu zdobycia siły, energii i odporności w walce. 

Można to postrzegać jako akt zwycięstwa i opętania, który posuwa się tak daleko, że eliminuje wszelkie 

ślady wroga, zapewniając jego maksymalne zniszczenie. Jest to nawet sposób na zachowanie części 

zatwardziałego wroga wewnątrz konsumenta. Ten „egzokanibalizm” można skontrastować z 

„endokanibalizmem”, który pełni funkcję rytualną i jest praktykowany w grupie społecznej. 

Endokannibalizm to rytuał pogrzebowy, którego celem jest uchwycenie cech lub ducha krewnego lub 

bliskiego znajomego. W tym przypadku konsumpcja ciała jest wyrazem emocjonalnego przywiązania i 

potwierdza więzy, które ten rytuał stara się utrzymać. Jest rzeczą oczywistą, że w każdym z tych dwóch 

przypadków spożycie ludzkiego mięsa nie jest uwarunkowane wymaganiami żywieniowymi ani 

szczególnym upodobaniem do tego mięsa. Jest to wyłącznie kwestia zajmowania się ciałem zmarłego, 

biorąc pod uwagę uczucia, jakie ta osoba kiedyś wzbudziła. Nie jest jasne, czy ofiary kanibalizmu z 

Fontbregoua były wrogami (lub postrzegane jako wrogowie), czy też członkami społeczności. Tutaj 

zmienia się charakter problemu: często sugerowano to na podstawie kryterium antropologicznego, że 

w grę wchodziła inna populacja, a nie tylko ludność tubylcza. Gdyby rzeczywiście tak było, byłaby to 

masakra „obcych”. Ale jest też możliwe, że członkowie tej samej grupy zostali poświęceni z nieznanych 

jeszcze powodów, na przykład, aby zadowolić bóstwa lub zyskać łaskę u duchów nadprzyrodzonych. W 

obu przypadkach poziom wysiłku włożony w zniszczenie zwłok odpowiadałby charakterowi 

upragnionej łaski. Boulestin i Gomez de Soto skupiają się na tej hipotezie, wyrażając swoje zastrzeżenia 

co do idei, że kanibalizm stanowił źródło pożywienia. W rzeczywistości odwracają sugestię, że ludzie 

byli traktowani jak zwierzęta i pytają, czy rzeczywiście zwierzęta były traktowane jak ludzie, co uważają 

za bardziej prawdopodobne. Zamiast uważać ludzi za zwierzęta, być może bardziej przydatne byłoby 

rozważenie roli zwierząt, które zostały poddane ubojowi. Zwierzęta te mogły zostać wyniesione na ten 

sam poziom co ludzie, uczynione „świętymi”, a następnie rytualnie ofiarowane dla dobra społeczności. 

Odwracając relację w ten sposób, można spojrzeć na zachowanie z innej perspektywy. Wydaje się, że 

ludzie nie zostali już sprowadzeni do roli zwykłego zwierzęcia. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, ginęły 

jako ofiary - jedno można było zastąpić drugim. Z tej perspektywy można zakwestionować samą teorię 

kanibalizmu: taki rytuał pogrzebowy, polegający na ćwiartowaniu ludzkiego ciała i łamaniu kości, 

również mógł zostać zakwestionowany jako stosowany wobec zwierząt w tym samym celu. Jeśli tak 

było, to fakt, że niektóre kości zostały zakopane w dołach, chociaż nie eliminuje możliwości spożycia 

mięsa, wprowadza również inne możliwości: możliwymi wyjaśnieniami są zachowania obrzędowe lub 

praktyki pogrzebowe. Tak więc zwierzęta mogły być utożsamiane z ludźmi. Neolityczne stanowisko 

Caserna San Pau w Barcelonie sugeruje, że tak właśnie było. W tym miejscu znaleziono również 

cmentarzysko ludzi, w którym znajdują się oddzielne groby zwierząt. Witryna została datowana na 

kulturę pokardialną, a zatem jest tylko nieco nowsza niż witryna Fontbregoua. Przed zakończeniem 

oceny tego, czy kanibalizm wystąpił w społecznościach rolniczych, pozostaje omówić trudności, z jakimi 

borykają się archeolodzy, próbując rozszyfrować motywy tego zachowania (czy wojna, magia, 

odżywianie, rytuały pogrzebowe, symbolika, kara lub ofiary są uważane za odpowiedzialne – wszystkie 

mogą być uznane za niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa) oprócz omówionych powyżej 

trudności ze znalezieniem dowodów. Bardzo szczegółowe badania antropologiczne rzuciły nowe 

światło na kwestię traktowania ludzkiego ciała po śmierci. Ale czy uda się ustalić przyczyny tego 

zachowania i klimat społeczny, w jakim było ono przeprowadzane? W tym celu antropolodzy muszą 

połączyć siły z archeologami, aby ustalić, dlaczego i jak praktykowano kanibalizm. Ta debata porusza 

równie skomplikowaną kwestię - morderstwa ofiarnego. Zostanie to omówione w dalszej części tekstu. 

Sztuka neolityczna, środek przemocy? 

Walka i gwałtowna konfrontacja zawsze zapewniały jednostkom możliwość zdobycia prestiżu i 

szacunku. Polowanie jest kolejnym równie ważnym sposobem osiągnięcia tego; w rzeczywistości fakt, 

że polowanie jest sposobem zdobywania pożywienia, często podnosi poprzeczkę społeczną. Co więcej, 



polowanie niekoniecznie musi być mniej niebezpieczne niż konfrontacja między ludźmi, zwłaszcza w 

przypadku większych zwierząt, takich jak tur. Ogromna siła i niebezpieczeństwo stwarzane przez te 

zwierzęta sprawiły, że cieszyły się dużym szacunkiem i były uważane za symbol „męskości”. W 

rezultacie ludzie byli często zmuszani do ich śledzenia i kontrolowania. Pokonanie byka było, w 

pewnym sensie, sposobem na zdominowanie królestwa zwierząt poprzez zaatakowanie jego 

najsilniejszego punktu. To był triumf nad najbardziej przerażającą ze wszystkich dzikich bestii. 

Zapewniało sposób świętowania wielkiej mocy ludzi (i pozwalało jednostkom celebrować własną moc) 

poprzez regularne odprawianie rytuałów związanych ze zwycięstwem nad naturą. Inne „szlachetne” 

zwierzęta, takie jak jeleń, również przykuły uwagę tych myśliwych. To może dobrze wyjaśniać, dlaczego 

dzieła sztuki tych neolitycznych rolników i pasterzy nie pełni żadnej funkcji narracyjnej, tj. brakuje w 

niej scen z życia codziennego odnoszących się do rolnictwa i pasterstwa. Polowanie na tura, jelenie i 

dziki było prawdziwym sprawdzianem inicjatywy. Sztuka była więc wykorzystywana do przedstawiania 

wysoce symbolicznych działań: polowań i/lub wojny. Dotyczyło to niewątpliwie niektórych scen 

przedstawionych w neolitycznym miejscu &Ccedil;atal H&uuml;y&uuml;k w Anatolii, datowanych na 

siódme tysiąclecie p.n.e. Są to sceny m.in. polowań i ukazują dzikie zwierzęta (żubry, jeleniowate i dziki) 

oraz liczne postacie ludzkie. Niekoniecznie jednak reprezentują one prawdziwe wyprawy myśliwskie. 

W rzeczywistości mogą to być sceny z mitycznych lub wirtualnych polowań, mające być może na celu 

opowiedzenie wyimaginowanych wydarzeń lub przywołanie i zachowanie pamięci o ważnym 

wydarzeniu z przeszłości poprzez umieszczenie obrazu w miejscu, w którym można go oglądać na co 

dzień. Liczba zwierząt w tych przedstawieniach została celowo wyolbrzymiona, prawdopodobnie po 

to, by podkreślić siłę i „nadprzyrodzoną” moc zwierząt, a także osiągnięcia tych jednostek, którym 

udaje się je kontrolować. Czy to były sceny z polowań? Wydaje się to prawdopodobne, ponieważ 

przedstawieni łucznicy kierują broń w stronę zwierzęcia, często z podniesioną prawą ręką, aby 

pociągnąć za sznurek lub wskazać, że właśnie wystrzelono strzałę.  

 

Ta scena może mieć na celu pokazanie osłabienia i fizycznego wyczerpania zwierzęcia, ściganego ze 

wszystkich stron. Ta sugestia opiera się na wyglądzie byka, który ma otwarte usta i wywieszony język, 

a także na liczbie postaci ludzkich, które otaczają zwierzę; te postacie wydają się biegać lub poruszać 

gorączkowo z uniesionymi ramionami, podobnie jak w sztuce hiszpańskiego Lewantu. Czy było to 

polowanie, czy po prostu próba zapanowania nad żywym zwierzęciem? Scena wydaje się ukazywać 

przemoc wobec zwierzęcia, która sprawia, że zwierzę cierpi, aby najzdolniejsze obecne osoby mogły 

zwiększyć swoją pozycję społeczną. Tylko najodważniejsi członkowie grupy biorą udział w tej 

konfrontacji, z której ludzie muszą wyjść zwycięsko. Najbardziej rozstrzygające dowody pochodzą z 

Półwyspu Iberyjskiego. W rzeczywistości śródziemnomorska Hiszpania jest domem dla szczególnego 

rodzaju sztuki prehistorycznej, określanej jako sztuka Lewantu lub „Levante”. Obszar ten rozciąga się 



od regionu Piemont w południowych Pirenejach w Katalonii i Aragonii (region Huesca) po region Sierra 

Nevada na północy i zachodnie góry Betic na południu. Dzieło ogranicza się do górzystego regionu w 

pobliżu Morza Śródziemnego, który stanowi najbardziej wysuniętą na wschód część środkowej Mesety. 

Ten górzysty region z wapiennymi otworami i rozległymi, suchymi płaskowyżami góruje nad 

przyjemnymi sąsiednimi równinami Castellón, Walencji i Alicante. Tylko odkrywając te dzikie i surowe 

przestrzenie, można docenić surowe środowisko geograficzne, które zainspirowało tych lewantyńskich 

artystów: teren jest czasami nagi, czasami pokryty rzadką roślinnością, zdominowany przez uderzające 

grzbiety górskie i nagie szczyty oraz przeplatany głębokimi i teraz suchymi wąwozami (barrancos).  

Opustoszałe krajobrazy, które są tu widoczne dzisiaj, nie są wyłącznie wynikiem obecności człowieka, 

możliwej dzięki suchym warunkom klimatycznym i wpływowi, jaki wywarło to na roślinność w czasach 

prehistorycznych i historycznych. W epoce polodowcowej środowisko było w rzeczywistości znacznie 

bardziej zielone i zalesione, ale krajobraz nadal był pagórkowaty, co utrudniało rozprzestrzenianie się 

populacji. Po okresie lodowcowym W&uuml;rmii na całym tym pasie rozwoju o długości od 600 do 700 

km zaczęły pojawiać się dzieła sztuki Rupestrian - liczne obrazy zdobią teraz ściany schronisk skalnych 

i małych jaskiń, które są rozsiane w tym wapiennym środowisku. Tutaj nie ma sanktuariów ukrytych 

głęboko w jaskiniach, tylko sceny namalowane na pochyłych ścianach i widoczne w biały dzień. Postacie 

ludzkie są często rzadkie lub nawet całkowicie nieobecne w sztuce paleolitycznej w świecie zachodnim. 

Tutaj jednak znajdują się w samym centrum tych scen polowań, zbieractwa, wojny i tańca. Te 

sugestywne i bardzo wyraźne obrazy charakteryzują się również nieustannym poczuciem dynamiki 

oraz szczególnym rodzajem energii i spontaniczności. Bardzo szczegółowe sceny pozwalają na 

poczynienie założeń dotyczących stylu życia, zachowania, ubioru, uzbrojenia i innych podobnych cech 

tej populacji. Postacie są często niewielkie i pomalowane na czerwono, bordowo, brązowo, czarno lub 

biało. Sceny polowań są najczęstsze i najbardziej spektakularne i ujawniają, że najczęstszą ofiarą 

zwierząt są dziki, kozy i jeleniowate. Jest też kilka scen wojennych, którymi bardziej się zajmujemy. 

Zanim omówimy to bardziej szczegółowo, należy zauważyć, że te różne obrazy są nowsze niż sztuka 

paleolitu; pochodzą z okresu obejmującego kilka tysięcy lat, podczas którego klimat Europy stał się 

bardziej umiarkowany, podobnie jak klimat dzisiejszy. 

Sceny bitewne w Sierras hiszpańskiego Lewantu 

Kilka scen batalistycznych w sztuce hiszpańskiego Lewantu okazuje się wysoce orientacyjnych. To sceny 

pełne życia i ruchu, ukazujące postacie ludzkie, pozornie pełne energii. Przedstawione tu bitwy oddają 

to samo poczucie dynamizmu, które można znaleźć w licznych scenach polowań, również malowanych 

przez tych lewantyńskich artystów. Najsłynniejsza grupa tych malowideł naskalnych znajduje się w 

Gasulla barranco w Cingle de la Mola Remigia w Ares del Maestre. Tutaj znajduje się mniej więcej 

dziesięć skalnych schronów pod rząd, wszystkie bogato zdobione wyszukanymi obrazami. Wiele 

wskazuje na to, że niektóre sceny nakładały się na siebie, co umożliwia identyfikację różnych etapów 

ewolucji. Schron skalny 9 zawiera jedną z najbardziej znanych scen batalistycznych w sztuce Rupestrian  



. 

Łucznicy, pomalowani na czarno lub brązowo, miejscami nakładali się na wizerunki kóz, pomalowanych 

na czerwono we wcześniejszym momencie. Pokazane są dwie walczące ze sobą grupy. Po prawej 

stronie znajduje się około 20 postaci, głównie łuczników, z których część wydaje się stracić łuki, 

najprawdopodobniej dlatego, że później dokonano zmian w obrazie. Jedna postać wydaje się rzucać 

przedmiotem przypominającym lasso, jakby chciała złapać napotkanego wroga. Po lewej stronie w 

bitwie bierze udział około 15 figurek. Niektórzy rzucają pociskami, a trzy postacie stoją z tyłu, gotowe 

do interwencji. Szczególnie interesująca jest grupa pięciu osób, oddzielonych od pozostałych w lewym 

górnym rogu obrazu, które najwyraźniej przybyły, zdecydowane pomóc w bitwie.  

 

 

prowadząca tę „falangę” wydaje się nosić kapelusz, w przeciwieństwie do swoich podwładnych. 

Strażnicy ci niosą łuk w jednej ręce i strzały lub kołczan w drugiej. W tym samym regionie i na podobnej 

wysokości (800 m) schron skalny Los Dogues, położony w pobliżu barranco Gasulla, zawiera 

zadziwiającą scenę bitwy o średnicy zaledwie 40 cm.  



 

W grę wchodzi co najwyżej 30 postaci. Grupa po prawej jest nieco większa liczebnie i wszyscy jej 

członkowie są mniej więcej tacy sami. Postacie często wydają się mieć głowy ozdobione piórami, a ich 

nogi są szeroko rozstawione, jakby biegały lub „biegały”, a może nawet skakały, gdy rzucają pociskami. 

Poniżej, z boku, jedna postać wydaje się być pochylona i być może jest ranna. Wydaje się, że ich 

przeciwnicy po lewej stronie posuwają się wolniej. Są one również przedstawione bardziej 

szczegółowo. Czterech łuczników jest na linii frontu. Pokazana jest jedna szczególnie zwinna postać, 

która wystrzeliwuje wiele strzał w jednego ze swoich wrogów. Jego głowa, plecy i łydki ozdobione są 

piórami. Może to stanowić wskazówkę, jak niektórzy wojownicy lewantyńscy przygotowywali się do 

konfrontacji z wrogiem. W lewym górnym rogu obrazu znajduje się pięciu strażników, którzy wydają 

się tylko marginalnie zaangażowani w operację. Równie dobrze mogą przeprowadzać pewne 

przygotowania (być może swego rodzaju rytuał) przed przystąpieniem do bitwy. Oni również mają 

głowy ozdobione piórami lub rogami. Podobnym przykładem jest malowidło w schronie skalnym 

Molino de las Fuentes (nazywanym czasem schroniskiem Sautuola na cześć człowieka, który jako 

pierwszy badał stanowisko jaskini Altamira) w Nerpio w prowincji Albacete, na wysokości 1100 m  



 

 

Ten obraz przedstawia walkę między dwiema grupami, a może nawet dwiema różnymi populacjami, 

ponieważ każda ze stron ma tak inny styl i sposób zachowania. Po prawej stronie pochylone jest 16 

postaci o niskim wzroście, z których każda trzyma napięty łuk w stereotypowy sposób. Niektóre wydają 

się mieć przyczepiony rodzaj ogona (prawdopodobnie pióra). Ci łucznicy mogą być przykucnięci lub 

zakamuflowani. Może mieli nadzieję na atak z zaskoczenia? Wydaje się, że ich wróg przedsięwziął mniej 

środków ostrożności – są wyprostowani, wyżsi i wydają się mniej zorganizowani. Jedna z tych postaci, 

mężczyzna (jego penis jest wyraźnie widoczny), wydaje się nosić jakiś kapelusz lub nakrycie głowy i ma 

spiczasty podbródek (być może brodę). Równie dobrze może być liderem tej grupy, ponieważ okazuje 

się, że jest znacznie bardziej wytrzymały niż jego ludzie na obrazie. Wszyscy ci wojownicy są narysowani 

na czarno, chociaż wzniesiony odcinek ściany za drugą grupą został podkreślony czerwoną farbą, jakby 

wyznaczał naturalną lub sztuczną granicę. Po drugiej stronie tej granicy strzeże cztery lub pięć 

uzbrojonych postaci. Najważniejszym dziełem sztuki lewantyńskiej jest duży fresk w schronie skalnym 

Minateda (Albacete), który przedstawia ponad 500 postaci. Zwierzęta i ludzie są przedstawiani w 

różnych scenariuszach. Nie wszystkie obrazy pochodzą z tego samego okresu - eksperci zidentyfikowali 

kilka faz. Z tej masy obrazów wyodrębniono scenę batalistyczną o bardzo szczególnym stylu.  



 

 

Pokazano co najmniej siedem postaci atakujących, luźno podzielonych na dwie grupy, z których 

wszystkie zmierzają w tym samym kierunku. Linie wroga zostały zerwane. Wróg próbujący stawić opór 

jest podziurawiony strzałami. Wszystkie postacie atakujące mają pionowe pasy biegnące wzdłuż ich 

ciał, które mogą być tatuażami lub malunkami na ciele, przypuszczalnie znakami wojny. Co więcej, 

prawie wszystkie postacie noszą pierścienie lub klejnoty wokół kostek. Niektóre z używanych łuków 

mają podwójną lub potrójną krzywiznę, co może być charakterystyczne dla określonej grupy lub 

wyspecjalizowanych wojowników. Jeden z napastników również został trafiony kilkoma strzałami, 

podobnie jak postać, która stawia opór. Sceny bitewne zidentyfikowano również w schronach skalnych 

Torcal de las Bojadillas w Nerpio (Albacete), zwłaszcza w schronach 3 i 6. W tym ostatnim przypadku 

konfrontują się ze sobą dwie grupy łuczników, każda licząca mniej niż dziesięciu członków. choć wydaje 

się, że nie ma poczucia wściekłości ani pośpiechu. Na miejscu Fuente del Sabuco I (Moraralla, Murcia) 

pokazano również konfrontację dwóch grup. Podobnie wiele scen przedstawionych w schronisku nr 3 

na terenie El Civil w Tirig w wąwozie Valltorta (Castellón) ma motyw wojenny. Po lewej stronie widać 

ośmiu łuczników szarżujących do przodu, z których jeden wydaje się trzymać kołczan. W niewielkiej 

odległości dwie postacie (lub więcej) są atakowane przez dużą grupę kierowaną przez dwóch jej 

członków. Dalej na prawo jest scena, która okazuje się trudniejsza do interpretacji. Ten obraz sprawia 

wrażenie dość zagmatwanej bójki. Zaangażowani wojownicy są nadzy (bez żadnych śladów dekoracji 

lub odzieży) i są wyposażeni w łuki, piki lub inne pociski. Być może artysta chciał stworzyć wrażenie 



kolektywnej walki, w której wszyscy walczą ze wszystkimi. Możliwe również, że niektórzy wojownicy 

czekali z dala od walk, przygotowując się do przyłączenia się. Porcar Ripollès, sam artysta, który 

prowadził szczegółowe badania tych obrazów, uważa, że te sąsiadujące sceny z Cueva del Civil były 

częścią ta sama scena bitwy na dużą skalę, w której dwie odrębne społeczności stanęły łeb w łeb. 

 

Niestety, z biegiem czasu ściana uległa pewnym uszkodzeniom, co spowodowało, że obraz został nieco 

pogorszony. Próby częściowej rekonstrukcji tej sceny walki zdają się sugerować, że po prawej stronie 

było co najmniej 22 członków grupy. Ta grupa może również zawierać figury „w rezerwie” na ich prawo, 

więc być może kolejnych dodatkowych 25 członków. Po lewej stronie jest tylko 13 wojowników, choć 

uszkodzenie obrazu sugeruje, że mogło być ich więcej. Warto również zauważyć, że łucznicy po prawej 

są wyposażeni w małą broń, podczas gdy ci po lewej noszą duże łuki. Inną bardzo dramatyczną scenę 

bitwy można znaleźć w Roure w Morella la Vella (Teruel). 

 

Tutaj ośmiu łuczników jest pokazanych w bitwie. Wydają się bardzo energiczni i jednocześnie strzelają 

strzałami i biegają. Ich smukła postura podkreśla ich zwinność. Rozmieszczenie łuczników wydaje się 

sugerować, że trzech łuczników po prawej stronie walczy z czterema postaciami wroga po lewej 

stronie. Nad sceną jest również ósma postać, która wydaje się być częścią grupy po lewej. Celuje w 



jednego konkretnego łucznika, który sam jest zajęty atakowaniem możliwej centralnej postaci. Inną 

możliwą interpretacją tej sceny jest to, że głównym celem jest postać centralna (ubrana w pióra na 

głowie), choć wydaje się to mało prawdopodobne. Fakt, że jest to tak żywa scena, wraz z jej stylizacją, 

sugeruje, że mogła to być rytualna bitwa, parodia wojny. Na stanowisku El Cerrao w Obón (Teruel) 

pokazano dwie grupy łuczników konfrontujące się ze sobą. Wszyscy z wyjątkiem jednej postaci, która 

jest nieruchoma, biegną. Inne sceny są mniej dramatyczne. Obraz w skalnym schronie Cova del 

Mansano w Jalon, La Marina Alta, wydaje się przedstawiać grupę siedmiu łuczników w konfrontacji z 

dwoma wojownikami, również uzbrojonymi w łuki. Jedna z tych dwóch postaci jest niskiego wzrostu, 

być może jest nastolatką. Ale nie jest wykluczone, że mogła to być scena polowania i że ofiara była 

kiedyś przedstawiana, ale teraz zniknęła. W schronisku 6 na terenie wąwozu Famorca w Santa Maria 

pokazane są dwie postaci zaangażowane w konfrontację. Jeden ma zamiar uderzyć wroga włócznią o 

trójkątnym ostrzu. Jego zamierzona ofiara próbuje to powstrzymać, blokując prawą rękę wroga. 

Ponownie znaczenie tego sporu jest przedmiotem debaty: czy jest to obraz rzeczywistej czy 

zamaskowanej przemocy? Bezlitosny pojedynek czy parodia walki? 

Urazy i egzekucje 

Jak wspomniano powyżej, w skalnym schronie Minateda znajduje się scena z dwiema postaciami, z 

których jedna jest łucznikiem i została trafiona licznymi strzałami. W rzeczywistości w sztuce 

lewantyńskiej istnieje wiele przykładów trafienia i zranienia wojowników strzałami. W schronie 1 w 

Cueva Remigia jedna postać zapada się po trafieniu kilkoma strzałami . 



 

 



 

Sugerowano, że włócznie, pomalowane na brązowo, zostały później namalowane na czerwonej 

postaci, co sugeruje, że była to powolna śmierć, a może nawet zaciekły atak na martwe ciało. W 

schronisku 12 w Saltadora (Cuevas de Vinroma, Castellón) na jednym kolanie pokazany jest 

pomalowany na czerwono łucznik z piórami lub wstążkami i noszący luźną przepaskę na biodrach. 

Został trafiony pięcioma strzałami: raz w plecy i cztery razy w nogi. W schronisku 6 na stanowisku 

Bojadillas w Nerpio (Albacete), jeden wysoki łucznik pomalowany na czarno, niosący łuk i kołczan 

spada, trafiony strzałą koloru krwi. Możliwe, że tę strzałę wystrzelili niscy, czerwoni wojownicy 

otaczający postać. Różnica wzrostu między wysoką, pokonaną postacią a niższymi postaciami z 

otoczenia wskazuje, że były to dwie różne populacje lub że nastąpiła przerwa w czasie między 

malowaniem tych dwóch. Jeśli ta druga hipoteza jest poprawna, strzała uderzająca w wysokiego 

łucznika mogła zostać dodana później, po wciągnięciu małych czerwonych figurek. Jak już wspomniano, 

figurki są bardzo energiczne, gdy biorą udział w walce. Artyści bez wątpienia starali się uchwycić 

zarówno energię, jak i odwagę tych walczących - ukazani są umierający w kulminacyjnym momencie 

akcji z powodu licznych obrażeń. Przedstawienia te zdają się składać z dwóch odrębnych etapów 

chronologicznych: zmysł ruchu demonstruje pewien wigor kojarzony z najwybitniejszymi 

wojownikami, podczas gdy strzały, które trafiły w tych wojowników, przedstawiają gwałtowną śmierć 

pośród całej akcji. Jednym z takich przykładów jest postać z Minateda, która, jak pokazano, opiera się 

atakowi i została uderzona od stóp do głów z licznymi strzałami. Podobnie jeden z jego napastników 

został trafiony włócznią podczas bitwy. W skalnym schronie Polvorin w La Cenia (Castellón) postać 

ubrana w rogaty (lub z piórami?) nakrycie głowy jest uderzana strzałami ze wszystkich stron. Jego 

sztywna postawa sugeruje, że mógł mieć związane ręce i stopy przed egzekucją. Zadanie to 

prawdopodobnie powierzono wysokiemu łucznikowi stojącemu w pobliżu. W miejscach Cingle de la 

Mola Remigia i Minateda pokazano osoby zapadające się z uniesionymi w bólu ramionami. W innych 

scenach postaci przybierały różne pozycje w miarę znoszenia cierpienia: w schronisku skalnym nr 3 na 

terenie Remigii jedna postać upada do tyłu, uderzona od stóp do głów włóczniami, które spowodowały 

jego śmierć. Inna postać w Remigii została uderzona w górną i dolną część pleców i jest pokazana, jak 



spada głową na ziemię. Te sceny batalistyczne, ukazujące pewne osoby, które padają ofiarą pocisków, 

spotykają gwałtowną śmierć, czasami oznaczają coś jeszcze bardziej tragicznego: zorganizowaną 

egzekucję przeprowadzaną przez grupę łuczników. Tego rodzaju kara śmierci mogła zostać wymierzona 

schwytanym wrogom, wyrzutkom, a nawet członkom społeczności podczas składania ofiar. Jaskinia 5 

na stronie Remigia zawiera trzy sceny kary śmierci. W jednej scenie pokazano dziesięciu łuczników 

trzymających łuki nad głowami po wymierzeniu kary: kilka kroków dalej na ziemi ukazano ciało ofiary, 

pokryte strzałami. 

 

 

Nieopodal pokazano pięciu łuczników, którzy właśnie wykonali egzekucję postaci leżącej na ziemi z 

rękami wyciągniętymi i jedna noga zgięta. Został uderzony przez co najmniej cztery pociski od głowy 

do dolnej części pleców. 



 

Czternastu członków innej grupy, wszystkie bardzo smukłe sylwetki, stoi blisko osoby wyciągniętej na 

ziemi z szeroko rozłożonymi rękami i nogami. Wydaje się, że grupa chce odciąć się od tej postaci.  

 

Na tym obrazku nie ma strzał, tylko łuk umieszczony poziomo nad grupą. Ta scena może przedstawiać 

ofiarę lub pewnego rodzaju wykluczenie. W skalnym schronie Los Trepadores w wąwozie Mortero 



(Alacón, prowincja Teruel) siedem postaci jest zgrupowanych razem i wydaje się, że po jego egzekucji 

trzyma łuki, a ich ofiara leży u ich stóp. Możliwe też, że ta grupa bije swoją ofiarę kijami. 

 

 

Sceny te zdają się wskazywać na wyraźne rozróżnienie między „oddziałem”, składającym się z grupy 

jednostek, które są zjednoczone, zdeterminowane i wykazują wyraźne oznaki spójności społecznej, a 

ofiarą, która jest izolowana i zawsze samotna (brak przykładów kilku osoby wspólnie stracone). W tym 

kontekście nieodzowna jest siła grupy – jednostka liczy się bardzo mało. Niezależnie od tego, czy dana 

osoba jest wrogiem, wyrzutkiem czy ofiarą, jej „wpływ społeczny” jest znikomy. 

Przyczyny kłótni 

Sztuka Lewantu składa się z kilku scen przemocy, w tym zarówno walki grupowej, jak i zabijania lub 

egzekucji niektórych osób. Sceny bitewne ukazują ograniczoną liczbę jednostek jadących łeb w łeb. 

Największe zespoły mają około 15 członków. Jednak według Porcara Ripoll&egrave;sa jedna z grup ze 

sceny na terenie Mola Remigia mogła liczyć około 25 członków. Porównywalna liczba osób mogła 

utworzyć jedną z grup w El Civil. Rzeczywiście, jeśli uwzględni się podobną liczbę „rezerwowych” liczb, 

suma może być znacznie większa. Te liczby są bardzo orientacyjne. Jeśli społeczność jest zależna od 25 

aktywnych wojowników, ogólnie młodych mężczyzn, to dodając liczbę starszych mężczyzn oraz kobiet 

i dzieci, można uzyskać wyobrażenie o ogólnej wielkości społeczności. Tak więc społeczność może 

zwykle składać się z około 100 osób. Jeśli sugestia Porcara Ripoll&egrave;sa dotycząca El Civil jest 

prawidłowa (że było w sumie około 50 aktywnych i rezerwowych wojowników), liczba ta może zostać 

podwojona. Nawet jeśli pierwsza hipoteza zostanie uznana za słuszną (25 łuczników), nie są to już 

zespoły porównywalne z tymi z paleolitu i epipaleolitu, chyba że istnieje możliwość zgrupowania kilku 

jednostek w celu walki z inną populacją. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że były to zbiorowiska 



rolnicze, czyli neolityczne. Tu znowu ważna jest chronologia sztuki lewantyńskiej - tym 

skomplikowanym zagadnieniem zajmiemy się później. Ważną kwestią do rozwiązania jest również 

status różnych społeczności zaangażowanych w takie walki. Gdyby były to społeczności łowiecko-

zbierackie, które rzadko przekraczają populację 50, to całkowita liczba aktywnych mężczyzn w grupie 

wynosiłaby około 15, oprócz podobnej liczby kobiet, wraz z dziećmi i niektórymi przodkami. Jeśli te 

osoby były członkami społeczności rolniczych, sytuacja staje się jeszcze bardziej złożona. Jest 

prawdopodobne, że na początku neolitu (okres kardynalny) społeczności rolnicze były wciąż nieliczne 

i miały ograniczoną populację. Zdaje się to potwierdzać ich liche domy na świeżym powietrzu (chociaż 

ta kruchość mogła być spowodowana warunkami i może nie być reprezentatywna), z których wiele jest 

skupionych na i wokół żyznych równin przybrzeżnych. Wiadomo, że neolityzacja, tj. nadejście rolnictwa 

i hodowli zwierząt, rozwinęła się na śródziemnomorskich zboczach Półwyspu Iberyjskiego na co 

najmniej dwa sposoby: przybycie małych grup drogą morską, uzbrojonych w nową wiedzę i stopniowo 

rozprzestrzeniających się z Włoch i Południe Francji; i akulturacja w samym sercu rdzennej ludności, po 

kontakcie z przybyszami. Hiszpańscy eksperci mieli tendencję do zakładania, że nisko położone obszary 

zostały szybko skolonizowane przez populacje, które przyniosły ze sobą rolnictwo i hodowlę zwierząt, 

a styl życia łowiecko-zbierackiego nadal dominuje w pobliskich surowych, zalesionych regionach 

górskich. Początkowo łowcy-zbieracze tylko nieznacznie zmodyfikowali swój tradycyjny styl życia, ale 

później wprowadzono większe zmiany zarówno w kulturze, jak i gospodarce, która zaczęła włączać 

zwierzęta domowe. Jeśli rzeczywiście założyć, że proces ten datuje się od wczesnych etapów neolitu 

(szóste i początek piątego tysiąclecia p.n.e.), większość sztuki lewantyńskiej należy przypisać tym 

rdzennym populacjom, które nadal byłyby zainteresowane głównie polowaniem na ten czas. 

Rolnictwo, choć obecne już w iberyjskich regionach przybrzeżnych, na tym etapie wywarło niewielki 

wpływ na sąsiednie obszary kontynentalne. Jest jednak rzeczą oczywistą, że jeśli sztuka ta jest nowsza 

i pochodzi z bardziej „produktywnych” populacji, które zamieszkiwały stabilne osady wiejskie i 

zapuszczały się w górskie regiony tylko podczas wypraw myśliwskich, postacie na zdjęciach walczące w 

bitwie musiały być starannie dobrane. wybierani jako najlepsi łucznicy społeczności, raczej jak 

polowanie i, jeśli to konieczne, „specjaliści wojenni”. Niezbędne jest określenie statusu ekonomicznego 

społeczności biorących udział w tych konfrontacjach, aby dokładniej określić znaczenie tych interakcji. 

Jak już wspomniano, artyści często odróżniali jedną populację od drugiej, podkreślając różnice w stylu, 

zachowaniu, ubiorze i liczebności grupy. Istnieją również różnice w morfologii łuków, nakryć głowy, 

malunków na ciele, pierścieni na kostkach, piór i innych tego typu ozdób na głowie, tułowiu, pośladkach 

i łydkach.  Często przedstawiana jest centralna postać, zwykle bardziej szczegółowo niż pozostałe. Takie 

subtelności mogą oznaczać hierarchię, a może wyjątkowego wojownika, „przykrytego” lub 

chronionego przez swoich gwardzistów. Pojęcie strategii nie wydaje się być całkowicie obce tym 

wojownikom. Zbyt łatwo byłoby pochopnie dojść do wniosku, że były to zdezorganizowane 

konfrontacje, charakterystyczne dla prymitywnej wojny. Jednak scena „falangi” z Cingle de la Mola 

Remigia zdaje się potwierdzać, że wykorzystano pojęcie „rezerwy”, czyli nienagannie zorganizowanych 

posiłków przybywających później, aby pomóc na czele bitwy. Kontyngent pokazany po prawej stronie 

obrazu w miejscu jaskini El Civil mógł równie dobrze służyć podobnemu celowi. Podobnie przestrzenne 

rozmieszczenie wojowników na scenie „pola bitwy” w Los Dogues wyraźnie pokazuje wyrafinowaną 

formację bojową  



 

 

grupa po lewej tworzy linię ataku, która obejmuje wodza z „rezerwowymi” wojownikami za plecami, 

przygotowującymi się do przyłączenia się; wydaje się, że grupa po prawej przyjęła bardziej 

wyrafinowaną formację - jej linia frontu przyjęła formację trójkątną z czterema łucznikami na froncie; 

Poniżej znajduje się druga linia flankowana przez dodatkowe myśliwce, a na końcu kolejna trójkątna 

formacja z tyłu. Kilka linii bojowników można również zidentyfikować na scenie ze schroniska skalnego 

Molino de las Fuentes w Nerpio. Wszystko to sugeruje, że istniał element dyscypliny, pomysł 

potwierdzony obecnością „plutonów egzekucyjnych”. Oczywiście zawsze można spekulować na temat 

celu tych bitew: czy służyły one jako regularny ujście dla przemocy między populacjami często spornymi 

ze względu na ich bliskie sąsiedztwo? A może zamiast tego były to przypadki wojny rytualnej, mające 

na celu rozstrzygnięcie takich sporów? W przypadku wojny rytualnej można zastosować szeroki zakres 

zachowań, aby uniknąć powszechnej konfrontacji, w tym okrzyki, krzyki, groźby, symulowane bitwy i 

konfrontacje z udziałem tylko najlepszych wojowników z każdej strony. Na przykład wśród aborygenów 

z Tasmanii istnieją udokumentowane przypadki, w których walki ustają, gdy tylko zostanie zadane 

pierwsze zranienie - na pierwszy rzut oka - podobnie jak w niektórych pojedynkach. Tak więc pytanie 

sprowadza się do tego, czy były to wojny rytualne, czy bardziej gwałtowne. W kilku przypadkach obrazy 

postaci trafionych strzałami sugerują, że wrogowie często ginęli, co wyklucza w takich przypadkach 

możliwość walki pozorowanej. Inne przykłady pokazują, że jeden osobnik został zabity przez jednego 

lub dwóch łuczników. Niewykluczone, że takie sceny to rozliczenie rachunków lub atak z zasadzki 

wymierzony tylko w jedną osobę. Każdy myśliwy z innej społeczności, który zastanawiał się samotnie 

na obszarze bardzo pożądanej ziemi, mógł zostać zabity na miejscu. Rodzi to pytanie, dlaczego te 

konflikty powstały w pierwszej kolejności. Wydawałoby się, że najazdy na pozyskiwanie żywego 

inwentarza lub żyznej ziemi nie były tutaj głównym problemem. Sceny związane z rolnictwem są 

obecne w sztuce lewantyńskiej, ale są rzadkie. Polowanie jest natomiast tematem przewodnim. 

Cervidae i dzikie kozy były ulubionym celem tych łuczników. Dziki są rzadziej przedstawiane. W 

niektórych scenach pojawiają się również tur i koniowate. Większość z tych obrazów zdaje się 

przedstawiać „opowieści o polowaniach” i dostarczać materialnego i symbolicznego przedstawienia 

ważnych wydarzeń łowieckich. Nie dziwi zatem, że w tym kontekście spory między społecznościami 

powstałyby w odpowiedzi na spory o tereny łowieckie i zarządzanie najbardziej poszukiwanymi 

obszarami. Granice prawdopodobnie odgrywały istotną rolę w tym szczególnie surowym środowisku 



fizycznym, w którym naturalne granice (szczyty gór, strome klify i głębokie wąwozy) dzielą ziemię. 

Przekraczanie tych granic, na przykład w pogoni za zdobyczą, mogło prowadzić do częstych kłótni. 

Napięcia otaczające granice mogły być czasami zaostrzone przez populacje identyfikujące się z 

konkretnym kawałkiem ziemi, krajobrazem lub konkretnymi punktami orientacyjnymi (skały, drzewa), 

które często są utrzymywane w celu wyznaczenia granic. Nawet to nieokiełznane środowisko mogło 

mieć znaczenie kulturowe i wywoływać u jego mieszkańców poczucie zażyłości. Pojęcie to jest wyraźnie 

wyrażone w wielu obrazach, które dla określenia konkretu wykorzystują topografię ścian lub 

pomalowane sufity. Występy na ścianie skalnej, osady kalcytu i obszary wilgoci są wykorzystywane do 

reprezentowania naturalnych granic, których przekroczenie wywołałoby napięcie. Jeśli chodzi o 

charakter tych konfrontacji, wydaje się, że lewantyńscy łucznicy włożyli tyle samo energii w pozbycie 

się wrogów, co w zabijanie dzikich zwierząt. Jednak błędem byłoby założenie, że wszystkie populacje 

Lewantu żyły w większości walczących społeczności. 

Łowcy i/lub rolnicy w konfrontacji 

Jak już omówiono, status populacji biorących udział w sporze ma duże znaczenie w określaniu przyczyn 

konfliktu. Czy te „mezolityczne” konfrontacje, tj. miały miejsce między populacjami łowców-zbieraczy, 

czy też populacje „neolityczne” były już zaangażowane w produkcję rolną, a zatem zwracały się tylko 

do polowań jako działalności pomocniczej, gdy i kiedy było to wymagane? W pierwszym przypadku 

populacja składałaby się z mobilnych pasm z gospodarką opartą na polowaniu i zbieractwie. W ten 

sposób obrazy mogą przedstawiać te podstawowe strategie zdobywania pożywienia. W drugim 

przypadku produkcja opierałaby się na rolnictwie i hodowli zwierząt: sceny myśliwskie mogłyby zatem 

przedstawiać pomocniczą działalność gospodarczą, ale działalność o wielkim znaczeniu symbolicznym, 

biorąc pod uwagę, że artyści postanowili uczynić polowanie głównym tematem ich twórczości. W 

kontekście rolniczym takie odniesienia do polowań spełniałyby zatem funkcję symboliczną. Sceny 

przemocy (przede wszystkim polowania, ale także bitwy, egzekucje i gotowych do ataku łuczników) są 

z pewnością dominującym tematem tych obrazów. Sceny związane z produkcją rolną (uprawa roli, 

zbiór miodu) są znacznie rzadsze i prawie nie ma tu scen pasterskich, np. pasterza i jego stada, poza 

kilkoma koniowatymi z rzędami. Podobnie jest znacznie mniej wyraźnych przedstawień kobiet niż 

„wojowników-łuczników”, chociaż tam, gdzie się pojawiają, są one bardzo szczegółowe. Istnieje jednak 

wiele bezpłciowych postaci, które mogą być płci żeńskiej; jeśli tak, to podałoby to w wątpliwość 

powyższe twierdzenia. Jednak nawet jeśli te postacie miały być płci żeńskiej, w którym to przypadku 

wielu łuczników nie można było założyć, że jest żadną z płci w szczególności, sedno problemu pozostaje 

takie samo: sceny z polowań są mocno widoczne w grafice. Te różne względy sprawiły, że dzieło sztuki 

jest trudne do datowania. Problemy dodatkowo pogłębia fakt, że w Hiszpanii inne bardziej 

abstrakcyjne formy sztuki pochodzące z niedawnej prehistorii (sztuka schematyczna, sztuka 

„makroschematyczna”) są również trudne do datowania i sytuują się chronologicznie w stosunku do 

sztuki lewantyńskiej. Należy również ustalić wewnętrzną chronologię sztuki lewantyńskiej, ponieważ 

dzieło to nie pochodzi z jednego konkretnego punktu w czasie; obejmuje okres czasu, którego granice 

należy określić. Breuil identyfikuje pewne podobieństwa między niektórymi różnymi zwierzętami 

przedstawianymi w sztuce górnego paleolitu i tymi przedstawionymi w sztuce lewantyńskiej. 

Proponuje zatem, aby sztuka gór Kantabrii i śródziemnomorskich regionów górskich poszła równolegle. 

Większość ekspertów w Hiszpanii początkowo odrzuciła tę teorię, opierając swoje argumenty na 

określonych cechach stylistycznych, twierdząc, że sztuka Lewantu ma pochodzenie „polodowcowe”, tj. 

ewoluowała w środowisku o umiarkowanym klimacie. Sceny te były zatem ogólnie uważane za 

pochodzące z epoki „mezolitu” łowców-zbieraczy, chociaż uważano, że późniejsze etapy zbiegły się z 

pierwszymi społecznościami rolniczymi (neolitem) lub nawet z początkiem epoki brązu. Gdyby tak było, 

to sztuka lewantyńska i sztuka schematyczna (ogólnie uważana za nowszą) istniałyby jednocześnie 

przez pewien czas. Ta perspektywa, oparta na czasie trwania, odpowiada za wszystkie działania 



gospodarcze przedstawione w lewantyńskich dziełach sztuki: początkowo polowanie, potem rolnictwo 

i wreszcie początki metalurgii. Niedawne odkrycie nowej formy sztuki - sztuki makroschematycznej - 

doprowadziło do całkowitej zmiany tej teorii. Główna cecha tego dzieła (bardzo abstrakcyjne sylwetki 

wysokich postaci, ich ramiona w pozie „orant”) została słusznie porównana z identycznymi 

wizerunkami przedstawionymi na ceramice z okresu wczesnego neolitu w Iberii („Kardial”: VI 

tysiąclecie p.n.e.) . Fakt, że ta makroschematyczna sztuka prawdopodobnie zbiegła się z okresem 

wczesnego neolitu, doprowadził również do obserwacji niektórych bardziej skomplikowanych 

obrazów, w których sztuka typu lewantyńskiego została wyraźnie nałożona na sztukę w stylu 

„makroschematycznym”, czyniąc ten pierwszy w dacie. Wydaje się to sugerować, że cały okres sztuki 

lewantyńskiej przypada na okres po okresie kardynalskim lub że oba istniały jednocześnie. Biorąc pod 

uwagę, że sztuka Lewantu obejmowała rozsądny okres charakteryzujący się rosnącym poziomem 

aktywności, dzieło prawdopodobnie zostało ukończone w całym neolicie i epoce miedzi, tj. od piątej 

(lub nawet szóstej) do trzeciej epoki  tysiąclecia p.n.e. Oznacza to, że dzieło sztuki zostało 

zdecydowanie stworzone przez cywilizacje rolnicze. Oczywiście nie jest wykluczone, że odosobnione 

skupiska myśliwych nadal zamieszkiwały surowe regiony górskie w tym czasie.  Jednak taki styl życia 

wydaje się raczej nie do pogodzenia ze stylem rozrastających się cywilizacji neolitycznych, z ich 

rosnącym poziomem rozwoju. Gdy rolnictwo koncentrowało się na najżyźniejszych obszarach ziemi, te 

obszary, których nie można było uprawiać, zostałyby wykorzystane jako pastwiska lub pastwiska. 

Gospodarka neolitu była rozległa, wykorzystując każdy kawałek ziemi zgodnie ze swoim indywidualnym 

potencjałem. Jeśli sztuka hiszpańskiego Lewantu rzeczywiście wywodzi się z neolitu, polowanie i, w 

mniejszym stopniu, działania wojenne musiały odgrywać ważną rolę społeczną. Poprzez polowania i 

działania wojenne jednostki były w stanie podnieść swoją pozycję społeczną i wywierać wpływ 

bezpośrednio na społeczność. Oprócz rutynowych zadań związanych z rolnictwem i pasterstwem, 

łowiectwem i walką pod warunkiem jednego z jedynych środków zapewnienia promocji i podwyższonej 

pozycji społecznej. Warto zauważyć, że z tym zachowaniem można powiązać ogromną różnorodność 

grotów strzał, wszystkie wykonane w ostatnim neolicie i epoce miedzi (czwarte i trzecie tysiąclecie 

p.n.e.). Innymi słowy, w czasach, gdy łowiectwo odgrywało niewielką rolę w gospodarce, jego rola 

społeczna i symboliczna nadal rosła. Nic więc dziwnego, że produkcja grotów strzał była operacją 

intensywną, często skutkującą nadwyżką. Wytwarzanie tych pocisków było wysoce wyspecjalizowaną 

działalnością. Były używane do pokazów, w celach towarzyskich, a także do ataku lub obrony i często 

towarzyszyły ciału w grobowcu. Strzały pełniły również funkcję symboliczną w postaci ochrony, 

porządku i odstraszania oraz dodawały sił grupom podczas wypraw myśliwskich lub najazdów 

zbrojnych. Widziana z tej perspektywy sztuka Lewantu jest czymś więcej niż tylko prostą narracją; 

odzwierciedla te mechanizmy które umożliwiają funkcjonowanie tego społeczeństwa. 

Silni i słabi 

Zakończymy ten rozdział innym spojrzeniem na masakry, które miały miejsce w neolicie. Badanie wieku 

i płci osób zabitych lub poświęconych w różnych wydarzeniach neolitu, co do których istnieją dowody 

archeologiczne, pokazuje, że większość ofiar to kobiety i dzieci. Na przykład w Talheim 50 procent 

zmarłych to dzieci, a kobiety stanowią nawet połowę ofiar dorosłych. Ofiary Herxheim były również w 

dużej mierze dziećmi. W Tiefeneller prawie wszystkie ofiary były albo kobietami, albo młodymi. Wśród 

ofiar w Honetal i Fontbregoua znalazły się także dzieci. Mimo że nie można dokonywać uogólnień, 

biorąc pod uwagę niewielką liczbę omawianych przypadków, warto zauważyć te zbieżności. Osoby, 

które byłyby mniej zdolne do fizycznej obrony, byłyby łatwiej zabite. Niektóre konflikty między 

społecznościami prawdopodobnie wiązałyby się z uprowadzaniem kobiet i dzieci, a następnie ich 

eliminacją poprzez masakrę. Możliwe jednak, że w obrębie danej społeczności rytuał mógł wpłynąć na 

wybór ofiary pod względem wieku i płci. Może zdecydowali się zabić najsłabszych lub najbardziej 

pokrzywdzonych członków grupy? W ufortyfikowanej osadzie wiejskiej Cesavy koło Bluciny na 



Morawach znaleziono porzucone w dole 700 fragmentów czaszek wraz z innymi kośćmi ludzkimi i 

zwierzęcymi. Uważa się, że są nowsze, pochodzą z wczesnej epoki brązu na początku drugiego 

tysiąclecia p.n.e. Te fragmenty czaszki to przede wszystkim szczątki dzieci. Niektóre z tych szczątków 

noszą ślady nacięć, co sugeruje, że mięso niektórych z tych osobników mogło zostać skonsumowane. 

Bardziej niepokojące zachowanie jest związane z niektórymi neolitycznymi wioskami w Rumunii, 

pochodzącymi z piątego i czwartego tysiąclecia p.n.e. Sugerowano, że w tym miejscu mogły odbywać 

się rytuały fundacyjne, aby zaznaczyć budowę nowej dzielnicy lub budynku. Rytuały te mogły 

obejmować składanie ofiar z ludzi, a ciała grzebano w dołach pod mieszkaniami. Nie ma w tym nic 

oryginalnego; przemoc oczywiście stanowi część rytuałów ofiarnych. Jednak w miejscu Harsova, w 

regionie Dolnego Dunaju, w ramach takiego rytuału zginęło dwoje dzieci. Ze związanymi rękoma i 

stopami zostały umieszczone w koszu. Odchody znalezione w koszu wskazują, że jedno z dwójki dzieci 

doznało silnej traumy. Badania antropologiczne wykazały, że te ofiary były albo niepełnosprawne, albo 

zdeformowane. Wydaje się więc, że te dzieci zostały specjalnie wyselekcjonowane i zabite w wyniku 

ich fizycznych nieprawidłowości. Wydaje się, że ta eugeniczna praktyka stanowiła część rytuału, w 

którym fizycznie oszpecone osoby były do pewnego stopnia dyskryminowane. Jednocześnie jednak te 

oszpecenia nie przeszkodziły urzeczywistnieniu ofiary, uważanej za pożyteczną. Rzeczywiście, mogli 

zapewnić sposób na zachowanie zwyczaju poprzez eliminację wszelkich „nienormalnych” osobników. 

Jeśli te wyjaśnienia są poprawne, ta forma „regulacji” z pewnością rodzi wiele pytań. 



Wróćmy teraz do grobowców sprzed 4 000 do 8 000 lat (6000 - 2000 p.n.e.) we Francji, w tym grobów 

indywidualnych, wielokrotnych i zbiorowych, w których zidentyfikowano rany zadane strzałami. Daleki 

od bycia nowym tematem badań, dowody te zostały po raz pierwszy właściwie ocenione w XIX wieku, 

kiedy krzemienne groty strzał zostały znalezione w ludzkich kościach w zbiorowych grobowcach (np. 

miejsce pochówku Lozerian w Baumes-Chaudes i hypogea w Arles i Marne). To doprowadziło 

archeologów do spekulacji, czy przemoc rzeczywiście była praktykowana przez prehistoryczne 

populacje - wcześniej zawsze zakładano, że takie populacje prowadziły idylliczną egzystencję. Z każdym 

nowym odkryciem zaczynały się pojawiać dowody, powodując liczne poprawki i reinterpretacje.  

Kontrastująca geografia przemocy 

Wydaje się, że dowody dotyczące tej przemocy ograniczają się do określonych obszarów Francji i 

określonych okresów. Mapa udokumentowanych dowodów wskazuje na bardzo nierównomierne 

rozmieszczenie przestrzenne. 

 



 

 

Istnieje kilka odosobnionych przykładów w regionach Alzacji, Bretanii, Wandei, Szampanii i Masywu 

Centralnego oraz kilka przykładów skupionych wokół Paryża. Większość lokalizacji znajduje się na 

południu Francji (Causses, Langwedocja, Prowansja i, w mniejszym stopniu, Pireneje). W innych 

regionach Francji zidentyfikowano bardzo mało istotnych dowodów. Ten przestrzenny rozkład 

dowodów można niewątpliwie wyjaśnić czynnikami naturalnymi, kulturowymi i historycznymi. Powstał 

system zbiorowych grobów powszechnie stosowany na południu Francji w czwartym i trzecim 

tysiącleciu p.n.e. Były to grobowce komunalne i były używane przez długi czas (dolmeny, „grobowce 



jaskiniowe”, hypogea). Chociaż w skale znaleziono tylko około 30 grobowców, istnieje ponad 3000 

megalitycznych grobowców. Twierdzi się, że kilkaset jaskiń wykorzystano również jako grobowce, 

chociaż dokładna liczba nie jest znana. Na tych wapiennych terenach nawet najmniejsze szczeliny 

(jaskinie, jaskółcze dziury, wyboje, wyrwy u podnóża klifów) były używane jako grobowce przez całą 

epokę neolitu i brązu. Podobnie jak w przypadku megalitycznych grobowców, istniało również 

prawdopodobnie kilka tysięcy jaskiń, które „funkcjonowały” jako miejsce chowania zmarłych w czasach 

prehistorycznych. Stanowiska te, zarówno te już przebadane, jak i te, które jeszcze nie zostały zbadane, 

mają ogromny potencjał archeologiczny. Od dziewiętnastego wieku duży nacisk kładziono na 

wykopaliska, tj. „nadmierne wykopaliska”, jednak jakość dokonywanych obserwacji była czasami 

pomijana. Zdarzały się przypadki, w których megalityczne i jaskiniowe grobowce zostały „opróżnione”, 

bez zwracania uwagi na znajdujące się w nich ludzkie szczątki. Nielegalne koparki i lokalni amatorzy 

często interesują się jedynie materialnymi artefaktami, takimi jak strzały, noże, sztylety, ozdobne 

wazony czy delikatna biżuteria. Wiadomo, że nawet wybitni archeolodzy prowadzą dość pospieszne 

badania, które wcale nie są lepsze. Na szczęście wśród tych archeologów zawsze byli znakomici 

kopacze, którzy byli skrupulatni i zwracali uwagę na każdy szczegół. To dzięki nim poczyniono 

decydujące wstępne obserwacje dotyczące zachowań agresywnych. Jednak te różne czynniki sprawiły, 

że dowody z południa są obfite, ale jednocześnie źle zorganizowane. Hipogea Szampanii, a także 

zakryte korytarze w regionie paryskim również są istotne dla tego tematu. Budowle te pochodzą z tego 

samego okresu, co zbiorowe groby na południu. Poza tymi dwoma skupiskami dowody z innych 

obszarów są niejednolite i rzadkie. Częściowo za to odpowiedzialne są procesy naturalne. Na przykład 

w Armoryce, gdzie znajduje się wiele megalitycznych grobowców, pierwotne podłoże skalne często 

było częściowo odpowiedzialne za uszkodzenia ludzkich kości, niszcząc ważne dowody. Istnieje wiele 

innych powodów, dla których w danym obszarze może brakować dowodów: badania w innych 

obszarach mogły się dopiero niedawno rozpocząć; może być po prostu mniej stanowisk 

archeologicznych niż na południu Francji; erozja wywołana przez rolnictwo w czasach historycznych 

może być odpowiedzialna za znikanie grobowców wykonanych z drewna lub ziemi itp. Dostępna dzisiaj 

tymczasowa mapa stanie się bardziej wyrównana i kompletna dzięki dalszym badaniom, szeroko 

zakrojonym operacjom ratowniczym i bardziej zrównoważonemu podejściu geograficznemu do 

badanie miejsc z niedawnej prehistorii. 

Postępująca intensyfikacja konfliktu? 

Po tym krótkim przeglądzie przedstawiającym geograficzne rozmieszczenie miejsc, jako czynnik należy 

również wziąć pod uwagę czas. Ponieważ neolit (era związana z pierwszymi społecznościami 

rolniczymi) trwał we Francji około 3000 do 4000 lat (w przybliżeniu od 6000 do 2000 p.n.e., co obejmuje 

pierwsze etapy obróbki metali, w tym przypadku miedzi), łatwo zrozumieć, dlaczego dowody z tego 

długiego okresu jest tak różnorodny. Wszak epoka ta trwała dwa razy dłużej od okresu Galii do dnia 

dzisiejszego. W ciągu tych około 4000 lat „historii neolitu” ekonomiczny, społeczny, kulturowy i 

ideologiczny układ społeczeństwa przeszedł wiele zmian, subtelnych przekształceń i nagłych zmian. 

Ogromna większość ludzkich szczątków noszących obrażenia od pocisków pochodzi z późniejszych 

etapów neolitu, między 3000 a 2000 p.n.e. Czy to oznacza, że przemoc narastała z biegiem czasu? Z 

pewnością łatwo byłoby przeskoczyć do tego wniosku, biorąc pod uwagę, że więcej szczątków ludzkich 

pochodzi z tej zaawansowanej fazy neolitu niż z poprzedniej fazy, od 6000 do 3500 p.n.e. wydaje się to 

wskazywać, że populacja również wzrosła w tym samym okresie . Jednak obserwacja ta wymyka się 

pogłębionej interpretacji, ponieważ każda próba dokonania porównań byłaby od początku stronnicza. 

Dlaczego istnieje tak wiele ludzkich szczątków datowanych na okres od 3500 do 2000 p.n.e., a tak 

niewiele znaleziono do tej pory od 6000 do 3500 p.n.e.? Przyczyna tych dysproporcji i różnic jest 

niewątpliwie związana ze sposobem postępowania z ciałem - czy rytuały pogrzebowe miały na celu 

zachowanie lub zniszczenie zwłok. Brak dowodów dotyczących najwcześniejszych społeczności 



rolniczych uniemożliwia dokonanie wiarygodnych porównań między tymi dwoma okresami. Nie ma 

również dowodów na to, że mniejsza populacja wiąże się z niższym poziomem zachowań agresywnych. 

Rzeź w Talheim z 5000 p.n.e. jest tego przykładem. Tak więc spekulacje dotyczące początków neolitu 

są nadal nadmiernie uzależnione od czynników jakościowych, a nie ilościowych. Bretońskie Téviec 

(Morbihan) zostanie na razie odłożone na bok. Uważa się, że miejsce to pochodzi z czasów ostatnich 

łowców-zbieraczy i zostało powiązane z dowodami z mezolitu, pomimo późniejszej daty (od połowy do 

drugiej połowy VI tysiąclecia p.n.e.). Ślady przemocy skojarzono z dwiema pierwszymi francuskimi 

społecznościami rolniczymi (neolit charakteryzujący się ceramiką Cardial Impressed w regionie Morza 

Śródziemnego i neolit „dunajski” z kulturą ceramiki wstęgowej, znalezioną w Alzacji, Lotaryngii i 

Basenie Paryskim). Jak już omówiono, dowody sugerują, że niektóre ciała zostały rozczłonkowane w 

regionie Morza Śródziemnego. Jeśli chodzi o neolit naddunajski, na cmentarzysku w Alzacji 

(Quatzenheim, Bas-Rhin) znaleziono szczątki dwóch osób, z których obie zostały trafione strzałami: 

jedna, dorosła, została trafiona w prawe biodro (grób 10); czaszka drugiej osoby również została 

trafiona pociskiem (grób 11). Należy również zwrócić uwagę na brak dowodów dotyczących 

środkowego neolitu. Jednym z przykładów jest jednak miejsce pochówku Pontcharaud w Clermont-

Ferrand (Puy-de-Dôme). Tutaj znaleziono jeden grób zawierający siedem ciał: pięciu dorosłych 

mężczyzn i dwoje dzieci. Co najmniej jeden z tych osobników został zabity: w kręgosłupie został 

osadzony grot strzały z krzemienia. Trudniej jest wyjaśnić obecność pozostałych sześciu ciał w tym 

grobie. Wydawać by się mogło, że prawdopodobnie zostali tu pochowani w tym samym czasie, co 

zamordowany i że grób był wówczas częściowo przykryty płytami wapiennymi. Być może te osoby 

również zostały zabite podczas konfrontacji, a może zostały rozstrzelane? Proponując taką hipotezę, 

należy zauważyć, że jeśli osoby te rzeczywiście zginęły gwałtowną śmiercią, interpretacja tego 

agresywnego zachowania jest znacznie bardziej złożona. Możliwe są również inne przyczyny śmierci 

(wypadki, choroby). Jednak fakt, że w tym samym czasie pochowano tu siedem osób, z których 

przynajmniej jedna została zabita, poddaje w wątpliwość sugestię, że pozostałe zmarły śmiercią 

naturalną. Podobne pytania można zadać w przypadku niektórych pochówków odkrytych wzdłuż 

Rodanu, datowanych na około 4000 lat p.n.e. Ciała składano albo w grobach, albo w ponownie 

używanych silosach. Takie grobowce znaleziono w miejscowościach Moulins w Saint-Paul-Trois-

Châteaux i Gournier w Montélimar. Każdy grobowiec zawierał od trzech do czterech ciał, z których 

wszystkie zostały pochowane w tym samym czasie (w jednym przypadku pochówku dokonano w 

dwóch oddzielnych etapach w tym samym grobie). Wydaje się, że w każdym z tych grobowców jedna 

osoba została pochowana w samym środku grobu w szczególny, uprzywilejowany sposób. Pozostałe 

osoby towarzyszą postaci centralnej. To ponownie rodzi pytanie, czy zmarli śmiercią naturalną, 

przypadkową, czy też bardziej gwałtowną.  Ustalenie znaczenia tych wielokrotnych pochówków, tj. 

gdzie kilka ciał jest pochowanych jednocześnie, to dość delikatna sprawa: czy te zgony były wynikiem 

głodu, czy tajemniczej choroby? A może te osoby były ofiarami zabójstw? Kwestia ofiary jest również 

podnoszona w każdym przypadku, takim jak ten, w którym jedna osoba towarzyszy drugiej w grobie, 

przy czym grób jest trwale zapieczętowany po pochówku. Trzy grobowce z Châtelliers-du-Vieil-Auzay 

(Wandea) są bardzo orientacyjne. Każdy z tych grobów, datowany na około 3500 r. p.n.e., zawierał 

dwóch mężczyzn: jednego dorosłego i jednego młodszego mężczyznę. W grobowcu 3 oba ciała zostały 

umieszczone od góry do tyłu: grób zawierał wysokiego nastolatka w wieku około 20 lat i młodego 

dorosłego.  



 

Te dwa osobniki były bardzo wysokie, odpowiednio 1 m 70 i 1 m 90. Dorosły został trafiony ostrą strzałą 

wbitą w czwarty kręg lędźwiowy, co spowodowałoby szybką śmierć. Jednak ta osoba otrzymała 

również silny cios w twarz, co spowodowało złamane zęby i złamany podbródek. Uderzenia w lewą 

stronę ciemieniową i czołową zadano także jego młodemu towarzyszowi. Uważa się, że ostra strzała, 

znajdująca się na wysokości klatki piersiowej nastolatka, przebiła jego klatkę piersiową. Grobowiec 1 

jest podobny, zawiera dwie osoby: jedną młodą osobę dorosłą i jedną dorastającą, w wieku około 20 

lat. Oba ciała pochowano z ugiętymi kończynami, z dolnymi kończynami blisko siebie. Dorosły został 

kilkakrotnie uderzony w głowę, prawdopodobnie siekierą. Młodsza osoba mogła również doznać kilku 

obrażeń. Podobnie grób 2 zawierał dwa ciała leżące obok siebie po lewej stronie ze zgiętymi nogami: 

jednego młodego dorosłego i jednego nastolatka w wieku od 16 do 18 lat. Dorosły otrzymał kilka 

ciosów w głowę, z których jeden spowodował oderwanie się fragmentu o średnicy 2 cm. Jego towarzysz 

również otrzymał kilka ciosów w głowę. Zarówno kopacze, jak i antropolodzy zauważyli podobne 

umiejscowienie obrażeń na tych sześciu ciałach. Wszyscy otrzymali ciosy w głowę, a dwie osoby w 

grobowcu 3 również zostały trafione pociskami. Umiejscowienie ciał w grobowcach oraz fakt, że zostały 

one pogrupowane w pary, wskazuje na rytualizację lub dramatyzację; mogło mieć tu miejsce składanie 

ofiar lub inny rodzaj ceremonialnego „niezwykłego” pochówku. 

Wojna na płaskowyżach południowej Francji? 

Chociaż istnieje niewiele dowodów na obrażenia zadawane przez strzały z pierwszej połowy neolitu, 

od 3500 p.n.e. nastąpił gwałtowny wzrost liczby obrażeń zadawanych pociskami. Takie dowody 

znaleziono w megalitycznych grobowcach, hypogea i jaskiniach używanych jako grobowce, głównie na 

południu Francji. Oczywiście hypogea Marne zawierała również sprawiedliwy udział ofiar takiej 

przemocy. Grobowce te były używane przez dobre tysiąc lat przez tak zwane cywilizacje „Seine-Oise-

Marne” (między 3400 a 2800 p.n.e.), a następnie przez populacje „Gourd” (między 2800 a 2400 p.n.e. 

Nie ma jednak wątpliwości, że większość dowodów na takie uszkodzenia datowane na IV i III tysiąclecie 

p.n.e. pochodzi z południowych wapiennych regionów Aveyron i Lozère oraz z najbliższego otoczenia 

(Tarn i garrigów Hèrault i Gard).  



 

 

 



 

Arnal sklasyfikował wszystkie te populacje jako część tej samej kultury, którą opisał jako „Rodezian”. 

Ta grupa kulturowa została później przemianowana na „grupę Treilles” po jaskini w Saint-Jean-Saint-

Paul w Aveyron. Arnal uznał te populacje za szczególnie dzikie i bez wahania pozostawił swoje wysokie 

płaskowyże na rzecz społeczności najazdowych osiedlonych na niższych wysokościach. Ci potężni 

łucznicy uzbrojeni w strzały, ich groty ukształtowane z cherta i charakteryzujące się krawędziami 

półokrągłymi ("sosna"), byli również grabieżcami, skłonnymi do dokonywania najazdów i okresowo 

napadały na okoliczne osady. Tak więc jaskinia Suquet-Coucolière w Les Matelles (Hérault) mogła 

zawierać ciała ofiar uderzonych tymi strzałami półokrągłymi. Wielu ekspertów zauważyło, że 

trepanacja była często praktykowana w tym samym okresie w wapiennych regionach południa. Nie 

chcąc sugerować, że istnieje systematyczny związek między konfliktem a wczesnymi formami chirurgii, 

problem, który zostanie omówiony później, warto jednak podkreślić, że populacje te rzeczywiście 

wyrządziły ludziom krzywdę poprzez działania wojenne, procedury medyczne lub rytuały. Ten region 

Francji dostarczył wielu dowodów z trzeciego tysiąclecia p.n.e.: czaszki przekłute i pokryte bliznami, 

różne urazy szkieletu i kości noszące obrażenia od pocisków. Dowody z południa Francji sięgają połowy 

epoki miedzi; jest mniej przypadków urazów pochodzących z późniejszych etapów tej epoki, okresu 

charakteryzującego się rozprzestrzenianiem się kultury pucharów. Niedostatek pojedynczych 

grobowców pochodzących z „cywilizacji” naczyń z caliciform we Francji utrudnia dokonywanie 

porównań z jakimikolwiek wcześniejszymi lub współczesnymi grupami kulturowymi. Jednak populacje 

Zlewek nadal grzebały swoich zmarłych w dużych zbiorowych grobowcach używanych przez ich 

poprzedników. Fakt, że zmarłych z różnych epok chowano razem w ten sposób, praktycznie 

uniemożliwia ustalenie z całą pewnością, które ciała należały do jakiego okresu. W związku z tym 

szczególnie interesujący jest pojedynczy grób w La Fare w Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), w 

którym znaleziono ciało w towarzystwie klasycznej wazy w kształcie kalii: w kości łokciowej 

wszczepiono przedmiot z krzemienia. , na poziomie łokcia. Wydaje się, że rana spowodowana tym 

przedmiotem i jego gwałtowne uderzenie nie spowodowały śmierci, ponieważ zidentyfikowano ślady 

blizn. Podobnie znaleziono innego osobnika ze strzałą w kształcie liścia wbitą w jedną z kości udowych. 

Ciało to zostało pochowane w grobowcu kurhanowym w Plan d’Aups (Var), znanym jako tumulus 



„Gendarme”, wraz z ozdobną zlewką. Co ciekawe, w jaskini Rec de las Balmas w pobliżu Caunes-

Minervois (Aude) znajdowała się łokieć (w którą uderzyła strzała z grotem z „lotkami”) oraz m.in. 

fragmenty zlewek (ok. 2500 - 2200 p.n.e.). ). Ciało osobnika znalezionego w jaskini w La Tourasse w 

Saint-Martory (Haute-Garonne) również zostało uderzone w jeden z kręgów ostrą strzałą wraz z 

„lotkami”. Incydent ten mógł mieć miejsce w okresie kultury pucharów, biorąc pod uwagę, że w jaskini 

odkryto kilka przykładów tej ceramiki 

Trudności w dokonywaniu oceny 

Osoby zranione strzałami, w których grot przebił część szkieletu, stanowią jedynie niewielką mniejszość 

badanych zgonów. Z około 74 ciał znalezionych w jaskini Treilles w Saint-Jean-Saint-Paul (Aveyron) 

tylko cztery doznały obrażeń. W jaskini Cascades w Creissels (Aveyron) są to tylko trzy z 79 ciał; dwóch 

z 40 w dolmen Nojarède w Chanac (Lozère); trzy z 66 w jaskini Lave w Saint-Saturnind’Apt (Vaucluse); 

dwa ze 150 do 200 w hypogeum Capitaine w Grillon (Vaucluse); trzy z około 200 w hypogeum Crottes 

w Roaix (Vaucluse); jeden na 100 w dolmenach Pierre-Plate w Presles (Val-d’Oise); i jeden na 100 w 

hypogeum Castellet w Fontvieille (Bouches-du-Rhône). A przykładów jest znacznie więcej. Co więcej, 

nie jest jasne, czy te obrażenia były odpowiedzialne za śmierć danej osoby; w niektórych przypadkach 

rana ewidentnie się zagoiła, na co wskazywało dalsze zwapnienie kości. Prunières wskazuje na kilka 

prawdopodobnych przykładów zagojonych ran ze szczątków odkrytych w Baumes-Chaudes w Lozère. 

Badanie 48 miejsc wykazało, że około 75 ciał, z około 2000 do 3000 ciał pochowanych w grobowcach, 

zostało rannych. Ta suma jest bardzo przybliżona, ponieważ liczby ciał w niektórych grobowcach, takich 

jak hipogea Marne, nie może być ustalona na pewno. W związku z tym możliwe jest, że mniej niż 4% 

szacowanej sumy zostało rannych (lub nawet 3%, w oparciu o wyższą szacowaną sumę). Ta liczba to 

niewiele więcej niż przybliżona wskazówka; nie rozróżnia ran śmiertelnych od ran, które później się 

zagoiły. Należy również wziąć pod uwagę inne czynniki. Takie podejście nie uwzględnia na przykład 

skali czasowej. Koncentruje się na populacjach pochowanych w ciągu całego tysiąclecia, których 

dokładniejsze datowanie często jest niemożliwe. Co więcej, kości wykopane przez archeologów mogą 

nie być reprezentatywne dla miejscowej ludności: możliwe, że pochowanie w megalitycznym 

grobowcu było przywilejem, który nie był przyznawany wszystkim. Groby te były również okresowo 

opróżniane w celu usunięcia najstarszych szczątków i zrobienia miejsca dla nowych ciał. Podana średnia 

liczba rannych ofiar jest również raczej niska, a zatem może nie być do końca wiarygodna. Może należy 

to przeliczyć? Przemawia za tym kilka argumentów przedstawionych poniżej. Jest prawdopodobne, że 

niektórzy z zabitych w walce lub atakach z zasadzki, a nawet ci, którzy zniknęli podczas wypraw w 

odległe miejsca, zostaliby pochowani lub nawet porzuceni tam, gdzie upadli. Hipotezę tę odniesiono w 

szczególności do cmentarzyska w Warnie (Bułgaria) z V tysiąclecia p.n.e. - odnalezione tu grobowce nie 

zawierały żadnych ciał. Te pozorowane grobowce służyły do upamiętnienia zmarłych w przypadkach, 

gdy nie było ciała do pochowania. Jednak przywilej ten mógł być ograniczony tylko do niektórych osób; 

osoby o niższym statusie społecznym, które zmarły lub zaginęły daleko od społeczności, mogły nie 

zostać w ten sposób zapamiętane. Jeśli rzeczywiście tak było, to liczba osób rannych/nie rannych i 

pochowanych w zbiorowych grobowcach musiała być nieproporcjonalnie ważona w stosunku do tych, 

którzy zginęli gwałtowną śmiercią w społeczności. Człowiek Similaun, który zginął wysoko w górach, z 

dala od swojego ludu, jest jednym z przykładów społeczności, która traci trop swoich zmarłych. Pojawia 

się również kwestia urazów tkanek miękkich (skóry, mięśni, jelit), które w niektórych przypadkach były 

przyczyną śmierci. Fakt, że tkanka miękka nie jest zachowana, uniemożliwia poznanie, a nawet 

przybliżone oszacowanie, jaki procent zgonów należy do tej kategorii. Jednak wielu autorów twierdzi, 

że strzały (prawdopodobnie zatrute?) przebijały tkankę mięśniową niektórych osobników. Wiele 

grotów strzał odkryto w dużych grobowcach komunalnych w Basenie Paryskim (zakryte korytarze, 

hypogea w Marnie) i na południu (hipogea w Vaucluse i Arles, różne konstrukcje komór 

megalitycznych). Uważa się, że strzały te zostały umieszczone w grobowcach, aby towarzyszyć 



właścicielowi lub jako rodzaj ofiary dla zmarłych (w niektórych przypadkach przedmioty te są 

uderzające, ale nie funkcjonalne). Jest jednak całkowicie możliwe, że niektóre groty są pozostałościami 

strzał, które uderzyły i przebiły ciała ofiar pochowanych w tych grobowcach. W związku z tym bardziej 

odpowiednie może być zwiększenie odsetka zgonów przypisywanych śmiertelnym urazom. Szersze 

badanie niektórych zbiorowych grobowców wydaje się potwierdzać tę teorię. Na przykład w jaskini 

Lave w Saint-Saturnin-d’Apt (Vaucluse) pochowano szczątki trzech osób, z których wszystkie zostały 

trafione strzałami. Dwie osoby doznały urazów czaszki w okolicy czołowej (być może z katapulty?); 

niektóre inne kości również wykazują oznaki gwałtownego urazu. Katapultowanie pocisków i rzucanie 

kamieniami mogło być tak samo skuteczne jak łuk i strzała w konfliktach między społecznościami. Jest 

zatem jasne, że chociaż liczba krzemiennych strzał osadzonych w ludzkich kościach jest statystycznie 

raczej niska, nie oznacza to, że ataki były rzadkie lub że liczba ofiar była niska. Rzeczywiście, uderzenie 

w głowę było powszechnym sposobem atakowania i zabijania wroga. Oprócz spraw Talheim istnieją 

inne przykłady tego typu obrażeń datowane na neolit we Francji (Châtelliers-du-Vieil-Auzay w Vendée, 

hypogeum Boileau w Vaucluse). 

Skuteczna broń śmierci 

Pociski wystrzeliwane przez łuczników neolitu były strzałami z drewnianym drzewcem. Towarzyszyły 

również zmumifikowane szczątki „człowieka Similaun” (bardziej nieformalnie znanego jako „Ötzi” po 

lodowcu Ötzal, który stanowił jego miejsce spoczynku przez tysiące lat, zanim został odkryty i 

przeniesiony do chłodni w Muzeum Bolzano w północno-wschodnich Włoszech) przez 14 drewnianych 

strzał w kołczanie; większość strzał była jeszcze niedokończona. Krzemienne groty strzał, które zostały 

przymocowane do drzewca za pomocą smoły, są często jedynym pozostałym dowodem tej broni. 

Morfologia grotów strzałek różni się w zależności od danej kultury i poziomu rozwoju 

technologicznego. Ciało osobnika znalezionego w Auzay (Wandea) zostało trafione grotem strzały z 

poprzecznym ostrzem, które wbiło się w ciało ofiary. Większość grotów znalezionych we Francji, które 

można powiązać z ludzkimi szczątkami neolitu, jest typu przekłuwającego, tj. wbijają się w kość ostrym 

czubkiem. Zidentyfikowano wiele odmian strzał przeszywających (trójkątne, asymetryczne, liściaste, 

migdałowate oraz z „lotkami” i łodygami), z których większość pochodzi z czwartego tysiąclecia p.n.e. 

Badanie 63 grotów strzał osadzonych w ludzkich kościach wykazało, że 11 ma ostrą krawędź tnącą i 

datuje się od początku neolitu aż do końca czwartego tysiąclecia p.n.e. (kultura Seine-Oise-Marne); 42 

były typu przebijającego, datowane zwłaszcza na 3500-2000 p.n.e.; morfologii pozostałych dziesięciu 

nie można było jednoznacznie określić. Mogły też zostać użyte inne śmiercionośne bronie. Dwa 

przypadki obrażeń zidentyfikowane w hypogea Szampanii  były spowodowane cienkimi ostrzami noża  



.  

W jednym z tych przypadków, z hypogeum Razet I w Coizard (Marne), broń przecięła bok kręgu. W 

innym przykładzie, w hypogeum II w Villevenard (Marne), stwierdzono, że ostrze noża przebiło jeden z 

kręgów po pierwszym przecięciu jelit, powodując śmiertelne obrażenia. Baye zauważa, że do tych 

krzemiennych ostrzy mogły być dołączone groty strzał. Nie można jednak wykluczyć pomysłu, że były 

to ostrza noża lub sztyletu, służące do zadawania bezpośrednich obrażeń. Jednak wydaje się to mało 

prawdopodobne w przypadku mniejszych ostrzy, ponieważ część ostrza musiałaby być ukryta za 

rękojeścią. Dłuższe ostrza lub krzemienne sztylety przymocowane do drewnianej lub kościanej 

rękojeści byłyby jednak bardziej skuteczne w przypadku wybuchu sprzeczek. Jedną ofiarę takiego 

dźgnięcia znaleziono w jaskini Pas-de-Joulié w Trèves (Gard) z miedzianym ostrzem sztyletu wbitym w 

kręgosłup  



 

Podobnie, wśród szczątków osobnika w jaskini Baumes-Chaudes (Lozère) odkryto metalowe ostrze. 

Wydaje się, że prawie wszystkie części ciała były celem łuczników neolitu. Badanie populacji z 

niedawnej prehistorii Francji wykazało, że celem były głowa (gniazdo, łuki jarzmowe, prawa i lewa kość 

ciemieniowa), klatka piersiowa i miednica (kość biodrowa i kość krzyżowa). Często uderzano także w 

ramiona, zwłaszcza kość ramienną i promień.  

 

Urazy w promieniu mogły być spowodowane tym, że ofiary próbowały chronić siebie, a ich życie było 

w niebezpieczeństwie. Jednak większość pocisków utkwiła w kręgach. Często trudno jest określić, które 

to kręgi, chociaż kręgi grzbietowe i lędźwiowe są najczęściej cytowane w raportach i innych tego typu 



publikacjach. Zdarzają się również przypadki urazów nóg (kości udowej, a jeszcze częściej kości 

piszczelowej, choć rzadko strzałkowej) i stóp (zwłaszcza kości skokowej). Ręce zwykle nie są dotknięte 

chorobą, chociaż uszkodzone kości śródręcza znaleziono w dwóch miejscach w Aveyron: dolmen 

Puechcamp w Sébazac-Concourès i jaskini Treilles w Saint-Jean-Saint-Paul. Ten krótki przegląd opiera 

się na 60 lokalnych oddziaływaniach . Można je podsumować w tabeli , która dzieli urazy na górne i 

dolne części ciała. Ofiary były ostrzeliwane z przodu, z tyłu i z boku. Pociski były wystrzeliwane w górę, 

atakujący znajdował się na niższym poziomie (klęcząc?) lub w dół z napastnikiem w pozycji 

dominującej. Ruch balistyczny jest często trudny do określenia. W przypadku ofiary połkniętej dziury 

Mauray z Gijounet (Tarn) osoba mogła zostać uderzona z bliskiej odległości, leżąc na ziemi. 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Górna część ciała: Dolna część ciała 

Kręg nielędźwiowy 5: kręg lędźwiowy 13 

Czaszka 5 : Kość biodrowa 4 

Ramię 3 : Sacrum 3 

Promień 4 : kość udowa 5 

Ulna 1 : Tibia 7 

Śródręcze 2 : strzałkowa 1 

Żebra 2 : Rzepka 1 



: skok 3 

: Śródstopie 1 

Razem 22 : 38 

Uraz i trepanacja 

Odkryto, że jaskinia Baumes-Chaudes w Lozère zawiera więcej przypadków obrażeń spowodowanych 

strzałami niż w jakimkolwiek innym miejscu we Francji - szczątki te pochodzą z trzeciego tysiąclecia 

p.n.e. Spośród populacji szacowanej na około 300 do 400 osób, 17 osób zostało rannych strzałami. 

Odkryto również klatkę piersiową, w której osadzono miedziane ostrze sztyletu. W południowych 

regionach wapiennych Francji trepanacja była wówczas powszechną praktyką. Na terenie Baumes-

Chaudes stwierdzono, że ponad 60 osobników zostało poddanych trepanacji, co odpowiada jednej 

osobie na pięć lub sześć. Ponadto na wielu innych kościach widoczne są oznaki uszkodzenia, które 

zostały zauważone przez różnych antropologów, którzy badali szczątki tej populacji. Obrażenia te 

obejmują złamania, które często powracają do kości biodrowej, kości udowej, piszczelowej i 

strzałkowej; wyleczone złamania kości łokciowej; patologiczne urazy kości udowej, piszczelowej i 

mostka; złamane i zagojone żebra; ankyloza, w której dolna część kości piszczelowej styka się z kością 

piętową i kością skokową, i tak dalej. Obserwacje te generalnie doprowadziły do wniosku, że populacje 

te żyły trudną egzystencją, nękaną regularnymi konfrontacjami między społecznościami. Wielu 

ekspertów ustaliło związek przyczynowo-skutkowy między praktyką trepanacji a wojowniczym 

zachowaniem tych populacji.  

 

Francuskie regiony Lozère i Aveyron z pewnością dostarczyły wielu dowodów na trepanację w neolicie 

w Europie - około jedna czwarta osobników, o których wiadomo, że przeszła trepanację podczas 

neolitu w Europie (170 z około 600). Czy ten wzrost trepanacji można powiązać z konfliktem między 

społecznościami? Należy zauważyć, że trepanacja nie jest neolitycznym „wynalazkiem”. Dowody na 

przeprowadzaną trepanację pochodzą z ostatnich populacji łowców-zbieraczy, zidentyfikowanych w 

jaskini Taforalt (Maroko) oraz w miejscach pochówku w Muge (Portugalia) oraz Wasiljewka II i 

Wownigskij II (Ukraina). Uważa się, że trepanacja pojawiła się po raz pierwszy w szóstym do piątego 

tysiąclecia p.n.e., w czasach pierwszych społeczności rolniczych: przypadki zidentyfikowano w 

Vedrovice (Czechy), Ensisheim (Alzacja, Francja), i Trasano (Włochy). Jednak z pewnością prawdą jest, 



że w późnych stadiach neolitu nastąpił gwałtowny wzrost przypadków trepanacji, co zbiegło się ze 

wzrostem liczby obrażeń zadawanych strzałami. Co więcej, połowa przypadków obrażeń 

spowodowanych strzałami we Francji została odkryta w południowych regionach wapiennych, w tych 

samych obszarach, które przyniosły dużą liczbę przypadków trepanacji. Czy można ustalić związek 

między działaniami wojennymi a chirurgią czaszki? Czy to drugie może być konsekwencją medyczną 

tego pierwszego? Niektórzy autorzy twierdzą, że tak właśnie było. Dlaczego jednak liczba przypadków 

trepanacji we Francji gwałtownie spadła od początku epoki brązu, tj. od 2200/2000 p.n.e.? Ci sami 

pisarze przypisują ten spadek wynalezieniu hełmu: chroniąc głowy walczących, ta część ciała byłaby 

mniej zraniona. Jednak ten argument nie jest do końca przekonujący. Nie ma prawie żadnych 

metalowych hełmów pochodzących sprzed końca epoki brązu lub nawet przed początkiem epoki 

żelaza, czyli sprzed 1000 roku p.n.e. Nawet wtedy są bardzo rzadkie. Nie ma zatem związku między 

zauważalnym spadkiem liczby przypadków trepanacji a użyciem hełmów. Możliwe jednak, że we 

wczesnej i środkowej epoce brązu hełmy wykonywano z innych materiałów, na przykład ze 

wzmocnionych skór lub skór, a nawet z materiału wyłożonego bardziej solidną substancją. Mykeńczycy 

w szczególności przywiązali kły dzika do nakrycia głowy, aby zapewnić dodatkową ochronę. Spadek 

przypadków trepanacji nie był ani powszechny, ani systematyczny. Przypadki trepanacji znaleziono 

rozsiane po Włoszech, Holandii i Europie Środkowej. W Niemczech zidentyfikowano kilka przykładów 

z epoki żelaza. Jednak nie było już „centrów chirurgii”, takich jak rozległe wapienne płaskowyże 

południowej Francji i dolina Petit-Morin pod koniec neolitu. Druga linia argumentacji jest taka, że w 

bardzo niewielu przypadkach istnieje wyraźny związek między urazem a trepanacją. Mając to na 

uwadze, interpretacja dostępnych dowodów staje się jeszcze bardziej delikatną sprawą. Nie ma 

dowodów z wapiennych regionów południowej Francji, które sugerowałyby, że więcej samców niż 

samic przeszło trepanację. Jeśli zakłada się, że trepanacja dotknęła przede wszystkim tych, którzy biorą 

udział w „walce”, to kobiety również musiały stanowić część dostępnego kontyngentu. Rzeczywiście, z 

31 przypadków trepanacji, w których można było oszacować wiek danej osoby, 71 procent (22 osoby) 

to młodzi lub nieco starsi dorośli, którzy byliby zdolni do walki. Jednak z tych osób osiem przeszło 

trepanację przed osiągnięciem dorosłości, a rany goiły się później. To odkrycie w rzeczywistości 

odwraca proporcje: całkowita liczba przypadków trepanacji składa się z 45 procent dorosłych i 55 

procent dzieci i młodzieży. Fakt, że trepanację stosowano na młodych osobnikach, którzy zmarli kilka 

lat później, poddaje w wątpliwość teorię, że trepanację można powiązać z działaniami wojennymi. 

Dowody z południa Francji wydają się sugerować, że podczas trepanacji nie preferowano żadnej ze 

stron ciała: 37,2% przypadków dotyczyło lewej strony, 41,9% prawej, a 20,9% środka. Jednak wyniki te 

nie odzwierciedlają dowodów z innych obszarów Francji, które pokazują, że lewa strona była znacznie 

faworyzowana w stosunku do prawej: tutaj lewa strona została wybrana w dwóch trzecich 

przypadków. Spośród przypadków trepanacji zidentyfikowanych w Prowansji 12 wykonano po lewej 

stronie głowy, dziewięć po prawej, a cztery na obszarze strzałkowym. Z tych dowodów nie można 

zatem wyciągnąć żadnych istotnych wniosków, ponieważ lokalizacja urazów trepanacyjnych wydaje się 

być różna. Pogląd, że lewa strona czołowa i lewa ciemieniowa byłyby najczęściej dotknięte tą praktyką 

terapeutyczną, ponieważ urazy czaszki były najczęściej zadawane przez praworęcznych wojowników, 

nie jest potwierdzone dowodami ani z wapiennych płaskowyżów na południu, ani z Prowansja. W 

rzeczywistości teoria ta opiera się na założeniu, że walczący zmierzyli się ze sobą, jak w pojedynku. 

Jednak konfrontacje neolityczne z pewnością mogły przybrać inną formę, taką jak zasadzki lub ataki z 

zaskoczenia. Na podstawie tych obserwacji można poczynić kilka wiarygodnych założeń dotyczących 

związku między prehistoryczną wojną a trepanacją. W związku z tym dyskusje na temat trepanacji 

miały tendencję do uciekania się do tych samych kilku klasycznych interpretacji: że była to albo 

praktyka terapeutyczna mająca na celu pozbycie się z ciała pewnych patologicznych chorób (bóle 

głowy, konwulsje itp.), albo „rytuał” (inicjacja, rytuały przebłagalne). itp.), przy czym ta ostatnia jest 

bardziej hipotetyczna. Szacuje się, że co najmniej 70 procent osób, które przeszły trepanację, przeżyło 



operację (niektórzy twierdzą nawet, że liczba ta sięga nawet 90 procent). Te liczby mówią wiele o 

umiejętnościach tych chirurgów, którzy około 5000 lat temu wiercili dziury w czaszkach swoich 

towarzyszy, używając tylko skalpeli krzemiennych. 

Czy zbiorowe miejsca pochówku czasami służyły jako groby komunalne? 

Groby zawierające szczątki osób zabitych lub rannych strzałami pochodzą już z czasów 

prehistorycznych, co pokazuje, że akty przemocy nie były rzadkością. Ciała tych, którzy ucierpieli i/lub 

zginęli w wyniku tych obrażeń, nie ujawniają motywów tej agresji: totalna „zewnętrzna” wojna, wojna 

rytualna, wojna wewnętrzna, osobiste rozliczanie rachunków, wendeta, poświęcenie i tak dalej . Ale 

czy sam grób zdradza cokolwiek o istnieniu konfliktu? Szczególnie interesujące są tu zbiorowe groby z 

IV i III tysiąclecia p.n.e. Te cmentarzyska były często używane przez kilka stuleci na raz; w tym okresie 

złożono tu dużą liczbę zwłok. Fakt, że te cmentarzyska były wykorzystywane do przechowywania tak 

wielu ciał, wymagał okresowego zarządzania przestrzenią: szczątki były kompresowane, 

przegrupowywane, selekcjonowane, usuwane i tak dalej. Te grobowce, w których ciała były regularnie 

umieszczane w czasie pokoju, mogły być używane podczas konfliktów do przechowywania ciał 

wojowników zabitych w walce lub zmasakrowanych przez wroga. W ten sposób społeczność, o której 

mowa, mogła przeorganizować swoich zmarłych, przechowując ich szczątki w zbiorowym grobowcu. 

W czasie wojny użytkowanie grobowców różniło się od normalnego, długotrwałego użytkowania: 

zazwyczaj grobowce były otwierane od czasu do czasu w celu złożenia ciała, a jednocześnie były 

czyszczone i reorganizowane. W czasie wojny ciała składano tu masowo; duża liczba ciał byłaby 

przechowywana i rozmieszczana na małym obszarze, poświęcając bardzo mało czasu na tę działalność. 

To, co kiedyś było grobowcem, otwierano tylko okresowo, a potem z wielką starannością, na krótki 

czas stałoby się rodzajem grobu wspólnego. Czy archeolodzy są w stanie odróżnić ciała składane w 

grobowcach jedno po drugim przez długi czas od tych, które zostały tu złożone szybko, masowo, po 

dramatycznym wydarzeniu? Takiego rozróżnienia podjęto w odniesieniu do kilku zbiorowych 

grobowców we Francji i Hiszpanii, w szczególności w Roaix hypogeum (Vaucluse, Francja) i ossuarium 

w San Juan Ante Portam Latinam (Alava, Hiszpania). Hypogeum Roaix w Vaucluse, podobnie jak 

większość grobowców wyciętych w osadach melasy w regionie, zachowało się tylko częściowo, gdy 

zostało odkryte. Sufit się zawalił, a ściany częściowo zniknęły: ściany pozostały tylko na obszarze 6 m 

na 6 m. Grobowiec ten został wykopany w latach 1965-6 i okazało się, że zawiera szczątki około 200 

osób i niewątpliwie zawierałby więcej pierwotnie, biorąc pod uwagę, że część grobowca została 

uszkodzona przez erozję. Jednak ciała nie były równomiernie rozmieszczone w różnych warstwach 

grobowca. W najgłębszych warstwach ciała okazały się być tylko częściowo nienaruszone, ponieważ 

szczątki były z czasem zmieniane, gdy składano tu nowe ciała. To „normalna” procedura zbiorowego 

pochówku. Po okresie nieużywania złożono tu dużą liczbę ciał, ułożonych jeden na drugim w czterech 

lub pięciu warstwach, zwróconych w różnych kierunkach. Zwłoki zostały złożone na plecach i nadal były 

nienaruszone, co wskazuje, że nie przeszły typowych przegrupowań charakterystycznych dla 

zbiorowych grobowców .  



 

Tak więc podczas wykopalisk pojawiło się wrażenie, że ciała te zostały tu złożone szybko, po 

jednorazowym zdarzeniu. Wydaje się, że wraz z ostatnią z tych górnych warstw grób powrócił do 

swojego wcześniejszego powolnego tempa - był okresowo otwierany, a od czasu do czasu czyszczony 

i porządkowany. Niewiele szkieletów z tych warstw pozostało nienaruszonych, a liczne czaszki zostały 

usunięte i ułożone pod tylną ścianą.  Wydaje się zatem, że grobowiec ten był użytkowany przez dwa 

okresy, w których często składano i przestawiano ciała. Pomiędzy tymi dwoma okresami był krótki 

etap, podczas którego co najmniej 34 (a może nawet 50) ciała zostały tu szybko pochowane. Jak można 

zinterpretować to wydarzenie? Fakt, że była to tak krótka faza, sugeruje, że wszystkie te zgony miały 

miejsce w tym samym czasie, a zatem najbardziej przekonującą hipotezą wydaje się być zbiorowe 

zabójstwo. Teoria, że osoby te zginęły w walce lub w wyniku częściowego zdziesiątkowania populacji 

(kobiety znajdują się wśród zmarłych) wydaje się tym bardziej prawdopodobna, że odkryto trzy strzały 

tkwiące w kilku kościach, które spowodowały śmiertelne obrażenia ich ofiar : pierwszy uderzył w 

wyrostek sutkowaty, drugi był osadzony w jednym z kręgów, a trzeci w bok kości biodrowej. Etykieta 

„warstwa wojenna” była szeroko stosowana i akceptowana w opisie tego okresu hypogeum Roaix. 

Jednak możliwość, że epidemia była odpowiedzialna za ten pozorny dramat, nie została całkowicie 

wyeliminowana. Minęło wiele lat, zanim nowe wykopaliska i badania, oparte na szczegółowych 

obserwacjach, rozpoczęły debatę nad tym modelem interpretacyjnym. Dowody na obrażenia, zarówno 

śmiertelne, jak i nie śmiertelne, pojawiły się wraz z odkryciem kilku strzał umieszczonych w ludzkich 

kościach w zbiorowych grobowcach południowej Francji, datowanych na koniec neolitu. Jest to dość 

powszechne zjawisko, mimo że liczba zainteresowanych osób jest zawsze bardzo niska. Zatem takie 

dowody same w sobie nie są szczególnie pouczające. Sugeruje jedynie, że w tym czasie miało miejsce 

gwałtowne zachowanie prowadzące do śmierci. Bardziej interesujące są tu obserwacje z innych 

hypogeów z tego samego okresu w Vaucluse i na południu regionu Drôme. W rzeczywistości istnieje 

kilka sztucznych grobowców, takich jak ten w Roaix, w których znaleziono szczególnie dużą liczbę ciał: 

około 150 w przypadku Capitaine hypogeum w Grillon, ponad 300 na stanowisku Boileau w Sarrians i 

70 w małym, ale dobrze zachowanym hypogeum Fourneaux w Mours-Saint-Eusèbe. Szczątki 

znajdujące się w tych grobowcach często mają podobne cechy do miejsca w Roaix: szkielety są często 

nadal nienaruszone i albo są wyciągnięte, albo umieszczone z ugiętymi nogami; nagromadzenie 

szkieletów w ten sposób sugeruje, że wszystkie te osobniki zostały pochowane w krótkim czasie i że 

grobowiec nie został następnie zreorganizowany. Ale są też różnice: zapobieganie nawarstwianiu się 

ciał było wyraźnie szczególnym problemem w hypogeum Capitaine. Hypogeum Boileau, które było 

szczególnie pełne szczątków, zawierało bardzo niewiele przypadków obrażeń: tylko jeden osobnik 

trafiony strzałą w kręgosłup i roztrzaskaną czaszkę, prawdopodobnie spowodowaną uderzeniem 



siekierą. Zawsze jest możliwe, że było więcej ran na ciele, po których nie byłoby śladu, jeśli chodzi o 

dowody archeologiczne; Ciała pochowane w grobowcach po jakimś rodzaju zabójstwa z pewnością 

doznałyby wielu obrażeń. Na stanowisku Boileau odkryto również, że osady przeniknęły przez szczeliny 

między ciałami. Aby te drobne warstwy osadu mogły się rozwinąć i osiąść, proces sedymentacji, 

jakkolwiek niewielki, musiał zachodzić między każdym z różnych etapów osadzanych tu ciał. 

Zauważono również, że z ciał początkowo pochowanych w grobowcu, niektóre kości przemieściły się 

ze swoich pierwotnych miejsc do czasu dodania nowych ciał: na przykład czaszki zostały odłączone od 

ciała i przewrócone. Nie doszłoby do tego, gdyby ciała były gromadzone bliżej siebie, tworząc ciasno 

upakowaną przestrzeń. Niektóre ciała zaczęły się rozkładać, zanim inne zostały tu umieszczone, a 

czaszki oddzieliły się od kręgosłupa. Kości zostały również celowo oddzielone od innych części szkieletu, 

co wskazuje na to, że najwcześniejsze ciała złożone tutaj były czasami przestawiane. Najczęściej 

dotyczyły części szkieletów przechowywanych na szczycie tych kopców szczątków ludzkich. Te 

obserwacje z hypogeum Boileau wskazują, że pomimo przepełnienia ciałami, z których wiele pozostało 

nietkniętych, ten masowy grób nie został szybko zapełniony ludzkimi szczątkami, wszystkie od razu 

złożone. W rzeczywistości grób był stopniowo zasypywany przez kilka stuleci. Wydaje się więc, że 

hipoteza „warstw wojennych” nie może być w tym przypadku zastosowana. Na miejscu w Roaix, 

odłączone kości znaleziono również w warstwie zawierającej kompletne szkielety, co podnosi trudną 

kwestię, w jaki sposób są one spokrewnione. Czy te przemieszczone kości mogły pochodzić z 

późniejszych pochówków lub z wcześniejszych pochówków, w których szkielety zostały przestawione 

przed masowym składowaniem szczątków? Niektóre szkielety są w dużej mierze niekompletne: być 

może niektóre kości zostały usunięte lub wybrane do pochowania w innym miejscu? Biorąc pod uwagę 

te dodatkowe dowody, liczba ciał pochowanych w górnej części może wynosić co najmniej 136, z czego 

58 procent stanowiły osoby dorosłe, a reszta to dzieci i młodzież. Nie wyklucza to jednak możliwości, 

że złożono tu jednocześnie wiele ciał: uważa się, że dotyczy to około 50 ciał, zarówno mężczyzn, jak i 

kobiet, co stanowi dużą ilość dla społeczności wiejskiej w śródziemnomorskiej Francji z tego okresu. 

Należy również pamiętać, że dowody te są niekompletne: początkowo mogło tu być pochowanych 

znacznie więcej ciał. Sam fakt, że te hypogea w Vaucluse zawierały tak wiele ciał, zarówno 

nienaruszonych, jak i pozbawionych kości, jest sam w sobie przedmiotem zainteresowania. Nadal nie 

jest jasne, jakie czynniki społeczne decydowały o „rekrutacji” tak wielu zbiorowych miejsc pochówku 

na południu Francji. W rzeczywistości same grobowce są bardzo różnorodne. Niektóre są bardzo duże 

i mogą potencjalnie zawierać dużą liczbę ciał, jak niektóre megalityczne grobowce w Aude. Inne są 

małe (jak dolmeny na południowych płaskowyżach wapiennych i małe jaskinie) - te mniejsze 

przestrzenie musiały być zagospodarowane, jeśli miały być często używane (poprzez zmniejszenie 

liczby pochowanych tu ciał lub całkowite opróżnienie grobowca itp.). Przy badaniu należy również 

wziąć pod uwagę czynnik czasu i wszystkie te dowody dotyczące dostępnej przestrzeni. Niektóre z tych 

grobowców były używane przez bardzo długi czas, czasami nawet 1500 lat (między 3300 a 1800 p.n.e.). 

Inne były używane tylko przez krótki czas, a następnie zostały trwale zapieczętowane. Wszelkie próby 

dokonywania porównań muszą zatem uwzględniać te różnice. Bardziej złożona sprawa dotyczy 

dostępu do zbiorowych grobowców. Czy wszyscy członkowie społeczności (mężczyźni i kobiety, dorośli 

i dzieci) czy mają „kredyt” wymagany do pochowania w megalitycznym grobowcu lub hypogeum po 

śmierci? Właściwie niewiele o tym wiadomo, a dyskusja ogranicza się do spekulacji. Jednak jest tak 

wiele różnych przypadków, że jeden model wydaje się mało prawdopodobny. Relacje społeczne, 

systemy pokrewieństwa, zarówno biologiczne, jak i symboliczne, oraz tożsamości grupowe mogły się 

zmieniać w czasie w zależności od miejsca. Rytuały i tradycje związane ze społeczną funkcją śmierci 

mogą również różnić się w zależności od stosowanej kultury. Krótko mówiąc, można zidentyfikować 

dwa skrajne przypadki, z których wynikają dwie hipotezy. Pierwsza hipoteza głosi, że szczątki odkryte 

w niektórych grobowcach, daleko od nich, reprezentują całkowitą populację, która zamieszkiwała 

okolicę od około 3500/3300 p.n.e. przez wiele stuleci. Różnica w liczbie może wynikać z okresowego 



opróżniania grobowców: szczątki mogły zostać usunięte, aby „zrobić miejsce” dla nowych zwłok. 

Jednak tymczasowe usunięcie kości nie byłoby wyłączną przyczyną tego braku ciał w porównaniu z 

całkowitą populacją, która, jak się zakłada, żyła na każdym obszarze. Możliwe więc, że trwał selektywny 

proces rekrutacji, określający, które osoby zostały pochowane w grobowcach. Czy to możliwe, na 

przykład, że w grobowcach pochowani byli tylko ci z pewnych linii, którzy być może pochodzą od 

prawdziwych lub mitycznych przodków założycieli? Możliwe jest również, że młodzi lub bardzo młodzi 

zostali wykluczeni - na pewno nie ma ich w niektórych (choć nie we wszystkich) grobach. Inna teoria 

głosi, że szczątki znajdujące się w niektórych grobowcach są reprezentatywne dla pierwotnej populacji. 

W tym przypadku zasady rządzące selekcją odegrałyby bardzo niewielką rolę w określeniu, które ciała 

zostały pochowane w grobowcach. Zgodnie z tą teorią szczątki ludzkie znalezione w konkretnym 

grobowcu zbiorowym odzwierciedlałyby skład danej społeczności, a także jej ewolucję demograficzną 

w okresie użytkowania grobowca. Istnieją zatem co najmniej dwa wytłumaczenia wykorzystania tych 

grobowców: jedno oparte jest na selekcji, tj. odzwierciedla różnice w pozycji społecznej między rodami 

lub rodzinami. Drugi jest bardziej kolegialny lub „demokratyczny”, podkreśla solidarność w ramach 

społeczności. W obu przypadkach grupa jest istotnym czynnikiem, ponieważ każda osoba po 

pochowaniu w zbiorowym grobowcu jest zdepersonalizowana na rzecz tych, którzy pozostali, którzy 

organizują te pochówki. W pierwszym przypadku grobowce zawierające liczne zwłoki mogą być 

postrzegane jako odzwierciedlające zakres władzy posiadanej przez pewne wybitne osoby (por. 

przywódcy), których krewni i sojusznicy otrzymaliby prawo do pochówku we wspólnym grobie. Groby, 

w których znaleziono mniej ciał, mogą zatem wskazywać na rodziny o mniejszym wpływie społecznym. 

Zgodnie z drugą teorią, te ludzkie szczątki mogą dostarczyć wyobrażenia o wielkości populacji na 

określonym obszarze w określonym przedziale czasu, pomimo pewnych zmian w grobowcach w czasie. 

W rzeczywistości jest możliwe, że obie teorie zawierają element prawdy. Wydaje się prawdopodobne, 

że było bardzo wiele czynników decydujących o tym, które osoby zostały pochowane w tych 

grobowcach, w zależności od zasad obowiązujących w danym społeczeństwie w danym momencie. W 

rzeczywistości na każdy konkretny grobowiec w ciągu swojego długiego „życia” miały wpływ różne 

zasady rekrutacji, w zależności od okoliczności. Ta elastyczność może dobrze wyjaśnić, dlaczego 

niektóre grobowce z trzeciego tysiąclecia p.n.e. są tak przepełnione, podczas gdy inne są znacznie 

bardziej puste, nie wykluczając oczywiście możliwości okresowego usuwania szczątków. W pewnym 

momencie historii hypogeum Roaix złożono tu jednocześnie wiele ciał (męskich i żeńskich) - przyczyna 

śmierci jest wciąż nieznana. Często sugerowano masakrę, ale rzekome ofiary nie wykazują śladów 

obrażeń typu obserwowanego w Talheim. Zabójstwa mają tendencję do pozostawiania wyraźnych 

śladów ciosów lub innych uszkodzeń ciał zmarłych. Sprawa jest więc wciąż otwarta na spekulacje: 

epidemie? Zatrucie pokarmowe? „Ofiary” (podczas których osoby byłyby odurzone narkotykami i 

„zaproszone” do pójścia za kimś do grobu)? Zabijanie „wyrzutków” różnymi metodami? Inne powody? 

Ta debata, jeden z głównych powodów nieustającego zainteresowania , jeszcze się nie zakończyła. 

Lekcje z miejsca pochówku w San Juan Ante Portam Latinam (Alava, Hiszpania) 

Kwestia tak zwanych „warstw wojennych” została podjęta podczas badań na miejscu w regionie Alavan 

Rioja w północno-zachodniej Hiszpanii: zbiorowym grobie San Juan Ante Portam Latinam w Laguardii. 

Stanowisko składa się ze skalnego schronienia, które przez długi czas było całkowicie niewidoczne, 

ponieważ sklepienie jaskini częściowo zawaliło się na warstwy ludzkich szczątków. W rzeczywistości tę 

starożytną jaskinię, która służyła jako grobowiec, odkryto dopiero podczas prac nad poszerzeniem 

drogi za pomocą mechanicznej koparki. Znaleziono tu około 300 ciał, ułożonych jeden na drugim lub 

pomieszanych. Obecność szkieletów, które są nadal nienaruszone, tj. „kompletne” - z których jest 

około 50 - poparło teorię „warstwy wojennej”, która przewiduje, że ludność została zmasakrowana, a 

następnie pochowana tutaj po tym katastrofalnym wydarzeniu. Chociaż nie wykluczono możliwości, że 

te zgony były wynikiem epidemii, ulubioną teorią jest to, że cała ta społeczność została brutalnie 



zniszczona. Powodów tego jest wiele, między innymi fakt, że wiele ciał wydaje się być pospiesznie 

umieszczanych w grobie, a nawet wrzucanych jak paczki; sam grób nie wykazuje śladu późniejszego 

zakłócenia. Kończyny należące do różnych ciał czasami mieszały się, co może potwierdzać teorię, że 

szczątki zostały tu złożone w pośpiechu. Istnieje również dziewięć przypadków strzał osadzonych w 

różnych ludzkich kościach, co stanowi kolejny mocny argument przemawiający za teorią wojny. 

Złamania kilku kości łokciowych dostarczają dalszych dowodów - te urazy pojawiają się w miejscu, w 

którym ofiara zostałaby uderzona, próbując chronić się przedramionami. Wydaje się, że niektóre osoby 

zostały również uderzone w głowę. W tym miejscu pochówku odkryto wiele grotów strzał: w sumie 55, 

co stanowi 50 procent materiału litowego odkryte tutaj. Fakt, że odkryto tu tak wiele grotów strzał 

sugeruje, że niektóre prawdopodobnie uderzyły w miękką tkankę swoich ofiar i nie były ofiarami: 

znaleziono je leżące wśród ludzkich szczątków. Wiele z nich zostało wyszczerbionych, co wydaje się 

również potwierdzać przypuszczenie, że były one używane do uderzania w cel. W okolicy natychmiast 

zidentyfikowano pięć megalitycznych grobowców wokół tej sceny. Jeśli zakłada się, że wszystkie te 

grobowce były używane w tym samym okresie, a grobowce megalityczne były w tym czasie najczęstszą 

formą pochówku w regionie, to różnice między grobowcami megalitycznymi a grobowcem skalnym są 

oczywiste: miejsce schronienia było znaleziono wiele ludzkich szczątków, w przeciwieństwie do pięciu 

dolmenów; ta ostatnia miała też specyficzne cechy architektoniczne. Wydaje się, że miejsce 

schronienia było używane przez inną populację, która umieściła swoich zmarłych w tej prostej, 

naturalnej jaskini. Rozmiar jaskini był prawdopodobnie taki, że nie była wymagana dalsza organizacja 

miejsca. Analiza dowodów nie obaliła poglądu, że był to „grobowiec katastrofy”, tj. rodzaj wspólnego 

grobu, który zostałby szybko zapełniony po jakimś dramacie obejmującym powszechne zabijanie. 

Zwolennicy tej teorii wspierają swój punkt widzenia logiczną argumentacją. Jednak odkrycie tego 

grobowca jaskiniowego natychmiast podniosło pytanie, kiedy faktycznie owe 300 ciał zostało tutaj 

umieszczonych. Trudno sobie wyobrazić, jak tak duża liczba ludzi mogła zniknąć jednocześnie z małej 

neolitycznej społeczności rolniczej; takie społeczności rzadko liczyły powyżej 100 do 200 członków. 

Chociaż nie ma wątpliwości, że niektóre osoby zostały zabite w tym miejscu i zmarły gwałtowną 

śmiercią, nadal wydaje się mało prawdopodobne, że cała populacja zostałaby zmasakrowana i 

pochowana w tym samym czasie: takie zabójstwa zwykle pozostawiają na ofiarach bardziej brutalne 

ślady szkód , takich jak obrażenia w Talheima. Ciała, które wykazują wyraźne ślady śmiertelnych 

obrażeń, są wyłącznie męskie. Co więcej, chociaż pięć z ośmiu przypadków obrażeń było 

prawdopodobnie śmiertelnych, nadal oznacza to, że w pozostałych trzech przypadkach ofiara 

wyzdrowiała. Po przeżyciu obrażeń (czas ich przeżycia nie jest znany), te trzy osobniki zostały złożone 

po śmierci w tym samym miejscu pochówku. Wydaje się to sugerować, że między umieszczeniem tu 

różnych szczątków nastąpiła przerwa, co bezpośrednio przeczy teorii totalnej masakry, chyba że osoby 

te miały już blizny po wcześniejszych obrażeniach w dniu katastrofy. Badania złożonych tu ludzkich 

szczątków wykazały, że grobowiec ten był czasami opróżniany; Ciała zostały usunięte, a czaszki ułożone 

razem, co jest cechą charakterystyczną grobowca używanego i zarządzanego przez długi czas.  W 

szczególności datowanie radiowęglowe wskazuje na długotrwałe użytkowanie tego zbiorowego 

grobowca. Dziesięć datowań ujawniło zakres dat obejmujący mniej więcej 1000 lat, od 3800 do 2800 

p.n.e. Wydaje się zatem prawdopodobne, że ta naturalna jaskinia była używana przez długi czas, a ciała 

umieszczano tu jeden po drugim, a nie masowo. . Niewykluczone, że pewne tragiczne okoliczności 

czasami prowadziły do tego, że składano tu jednocześnie kilka ciał. Powodów takich zbiorowych 

pochówków było prawdopodobnie wiele - być może wojna lub konfrontacja. 

Dokładność balistyczna 

W miejscu San Juan Ante Portam Latinam dziewięć osób zostało trafionych przez pociski (z których 

większość najprawdopodobniej zginęła w wyniku) .  



 

Osiem zbadano w ramach fascynującej analizy balistycznej. Lokalizację każdej z ran można opisać w 

następujący sposób:  

• strzała tkwiąca we wnętrzu biodra (prawa kość biodrowa); pocisk najprawdopodobniej uderzył 

osobnika od tyłu, skierowany w górę i od lewej do prawej;  

• grot strzały osadzony w środkowej części pierwszego kręgu lędźwiowego; strzała uderzyła osobnika 

w prawą stronę na lekko wznoszącej się trajektorii;  

• strzała utkwiła w krawędzi grzebienia kości biodrowej, wystrzelona w górę, od lewej do prawej;  

• grot strzały osadzony w przestrzeni międzyżebrowej prawej półpiersiowej; osobnik nie przeżył po 

uderzeniu w płuco; został uderzony od tyłu, strzała wystrzelona od prawej do lewej;  

• strzała wbita w lewą łopatkę pod kątem prostym, wystrzelona po trajektorii wznoszącej;  

• grot strzały osadzony w dolnej części czaszki (kość potyliczna); pocisk został wystrzelony z tyłu, od 

lewej do prawej i po lekko wznoszącej trajektorii; osobnik przeżył z otorbieniem punktu w zagojonej 

kości;  



• strzała utkwiła w jednym z kręgów grzbietowych po przejściu przez prawą połowicę; strzała trafiła od 

przodu do tyłu i od prawej do lewej; śmierć byłaby szybka;  

• grot strzały osadzony w ramieniu (prawy promień); gojenie kości dotyczyło również sąsiedniej kości 

łokciowej.  

Istnieje również kilka innych wątpliwych przypadków obrażeń, takich jak strzały znalezione w czaszkach 

i strzała oparta o kręgi szyjne osoby uderzonej w biodro. Fakt, że tak wiele strzał znaleziono osadzonych 

w różnych częściach ciała, wydaje się wykluczać teorię, że obrażenia te były wynikiem wypadków na 

polowaniu. Z wyjątkiem kilku rzadkich przypadków, osoby te zostały uderzone od tyłu i prawie na 

pewno zostały ostrzelane przez łuczników, którzy przykucnęli lub pochylili się. Strzały wystrzelone w 

górę mogły równie dobrze trafić osoby, które próbowały uciec. Chociaż grób zawierał ciała mężczyzn, 

kobiet i dzieci, wydaje się, że strzały trafiły tylko dorosłych mężczyzn, co może być oznaką brutalnych 

konfrontacji, które miały miejsce między społecznościami. Należy również zauważyć, że w grobowcu 

tym odkryto wiele strzał, jak to często bywa, gdy w grobowcu znajduje się wiele ciał: czy były to 

przedmioty osobiste, które zostały umieszczone w grobie wraz z ich właścicielami, czy też groty strzał, 

które kiedyś były osadzone w ciele niektórych ciał? Równie interesująca jest hipogeum Longar 

(Nawarra, Hiszpania): wśród 112 zliczonych ciał zidentyfikowano cztery obrażenia, z których trzy były 

śmiertelne. Na razie to jedyne znane przykłady z Półwyspu Iberyjskiego. Przypadki z okresu neolitu są 

rzadkie. Omówione zostaną tutaj dwa przykłady osób trafionych i zabitych przez pociski około 

4000/3500 p.n.e. (tj. wcześniej niż przypadki z miejsca pochówku Basków). Przypadki te wywodzą się 

z kultury „pochówków grobowych” charakterystycznej dla regionu Barcelony. Pierwszy przypadek 

dotyczy miejsca pochówku Bovila Madurell w Sant Quirze del Vallès. Tutaj znaleziono grób, w którym 

znajdowały się dwa nienaruszone ciała, ale z rozbitymi czaszkami. Grot strzały tkwił w kręgu 

lędźwiowym jednej z dwóch osób. Ta strzała przeszła przez brzuch, powodując śmierć. Drugi przykład 

pochodzi z miejsca pochówku Can Grau w La Roca del Vallès. Tutaj znaleziono studnię prowadzącą do 

podkolistej komory grobowej. W grobowcu tym znajdowały się dwa ciała, umieszczone na plecach, 

wraz z niewielką liczbą przedmiotów. Koniec krzemienia tkwił w łuku kręgu grzbietowego jednego z 

osobników. Wydaje się, że rana zagoiła się, co wskazuje, że śmierć nastąpiła jakiś czas po wypadku. 

Pozostałe przypadki są nowsze i pochodzą z okresu od końca neolitu do początku epoki brązu: grot 

strzały z krzemienia tkwiący w kłykciu kości udowej z jaskini Las Cascaras (Cantabres); metalowa strzała 

w lewej okolicy potylicznej ciała znalezionego w Collet Súdolmen (Lerida); strzała z brązu osadzona w 

lewej kości szczęki należąca do osobnika w jaskini Arboli H (Tarragona). W zbiorowym grobowcu w 

Atalayuela niedaleko Logroño (Nawarra), pochodzący z kultury pucharów, znaleziono grot strzały z 

„lotkami” osadzony w tylnej części czaszki. Urazy zostały również zidentyfikowane w innych miejscach 

grobowca: Cueva de las Cabras (Burgos), Cartuja de les Fuentes, Venta del Griso (dorzecze Ebre), Les 

Llometes (Alcoy), Cueva del Barranco de la Higuera (Baños) i Valencia de la Concepción (Sewilla). 

Wszystkie przykłady omówione w tym rozdziale zaczerpnięte z Francji i Hiszpanii dotyczą 

archeologicznych dowodów konfliktu lub zabójstw w okresie neolitu; przypadki z ostatnich etapów tej 

ery (od czwartego do trzeciego u Ludzi jako Cel 157 tysiącleci p.n.e.) są nieco częstsze. Jednak dowody 

te nie wskazują na przyczyny ani klimat leżący u podstaw tych zbiorowych konfrontacji i odosobnionych 

aktów przemocy. Te ogólne teorie dotyczące społeczeństwa neolitu i epoki miedzi muszą zatem być 

dalej rozwijane, aby wydarzenia te można było umieścić w kontekście epoki. 



Wojownik: konstrukcja ideologiczna 

Wzrost brutalnej aktywności, która charakteryzowała neolit na Zachodzie, jak potwierdzają omówione 

dotychczas dowody archeologiczne, można wyjaśnić jedynie bardziej szczegółowym badaniem 

organizacji społecznej w tamtych czasach. Użyteczna okazała się analiza zawartości dużych grobowców 

zbiorowych (megalityczne komory pogrzebowe, hypogea, grobowce jaskiniowe). Przedmioty 

znalezione w tych grobowcach mają jedną wspólną cechę, bez względu na to, czy zostały umieszczone 

tutaj, aby towarzyszyć danej osobie podczas śmierci, czy jako ofiary dedykowane społeczności 

przodków, która, jak się przypuszcza, ma tu przebywać: zapewniają wgląd w ideologiczny skład danej 

społeczności. Rzeczywiście, jakość estetyczna tych przedmiotów, rzadki i egzotyczny charakter użytych 

materiałów oraz wysoko wykwalifikowana praca i czas poświęcony na ich produkcję pokazują, że były 

to produkty podnoszące status. Przedmioty znalezione wśród ludzkich szczątków często obejmowały 

ceramikę „luksusową” lub „kulturową”, klejnoty o różnej jakości i znajdowane tutaj w znacznie większej 

ilości niż gdzie indziej oraz broń - w szczególności groty strzał i sztylety. Jednak niewiele elementów w 

grobowcach wskazywało na codzienne życie lub istotę codziennej pracy, mimo że były to społeczności 

rolnicze, czerpiące żywność z rolnictwa i hodowli. Zamiast tego nacisk położono na pozycję społeczną, 

wyróżnienia i wygląd. Spośród tych przedmiotów broń - zarówno myśliwska, jak i wojenna - była zawsze 

umieszczana na pierwszym miejscu. Służyły gloryfikacji tych działań, które wiążą się z siłą, zręcznością 

i niebezpieczeństwem, które umożliwiłyby jednostce zdobycie prestiżu i pozycji społecznej. Wydaje się, 

że to te działania, które nie były ekonomicznie opłacalne pod względem żywnościowym, wskazywały 

na status jednostek. W tym czasie polowania, choć prowadzone wszędzie, były na ogół tylko 

drugorzędną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem kilku określonych obszarów. Jednak polowanie 

odgrywało ważną rolę społeczną. Wojna (lub fizyczna konfrontacja) była środkiem przejmowania 

produktów i ziemi, chociaż jako metoda rzadko była w ciągłym użyciu i dlatego była tylko drobną 

czynnością pod względem zapewniania utrzymania. Innymi słowy, w tych społeczeństwach rolniczych 

symboliczna wartość dzikiej egzystencji (polowanie) lub anormalności (wojna) miała pierwszeństwo, 

mówiąc ideologicznie, przed życiem domowym i codzienną rutyną. Z tego powodu rozróżnienie między 

bronią a narzędziami jest niejednoznaczne: siekiery mogą być używane do rąbania drewna, ale także 

do atakowania potencjalnego wroga; Strzały mogą być wystrzeliwane w jelenie i dziki, ale mogą być 

również wymierzone w ludzi. Pokazywanie lub dzierżenie tej broni/broni niewątpliwie pozwoliłoby 

jednostkom potwierdzić swoją osobowość i ustalić swój status jako jednostki. Na bardziej ogólnym 

poziomie instrumenty te zapewniły środki do zdefiniowania i pozytywnej identyfikacji domeny męskiej 

w przeciwieństwie do domeny żeńskiej. Wszystkie te punkty wymagają dalszych badań. 

Znaczenie mężczyzny 

Jak już wspomniano, w czwartym i trzecim tysiącleciu p.n.e., kiedy polowanie jako działalność 

gospodarcza szybko traciło grunt na rzecz rolnictwa i hodowli bydła, symboliczna moc broni (zarówno 

myśliwskiej, jak i bojowej) nadal rosła. Stały się ważnymi markerami społecznymi. Zasadniczą rolę 

odegrały trzy rodzaje broni: łuk i kołczan ze strzałami, sztylet i topór. Ta trójstronna kombinacja łuku, 

sztyletu i topora stanowiła podstawę i widoczny wyraz symbolicznej domeny męskiej. Kilka przykładów 

posłuży do zilustrowania tego punktu. Jak wspomniano wcześniej, jeden osobnik z 3200 p.n.e. zmarł 

podczas próby przekroczenia przełęczy Similaun w Alpach Tyrolskich, jego ciało zostało zakopane pod 

śniegiem, a następnie osadzone w lodzie. Całkiem możliwe, że ta nieszczęsna ofiara nie zginęła z zimna, 

jak od dawna sądzono, ale zmarła w wyniku przemocy ze strony ścigających go ludzi. Ostatnie zdjęcia 

rentgenowskie wykazały, że czubek strzały utkwił w jego lewym ramieniu. Tak czy inaczej, te 

zmumifikowane szczątki odkryto w 1991 roku. Zachowały się ciepłe ubrania, które nosiła osoba, aby 

zapuścić się w góry. Szczególnie interesujące z punktu widzenia archeologicznego są narzędzia, które 

jednostka posiadała w celu zdobycia pożywienia i obrony w przypadku niebezpiecznego spotkania z 



innymi ludźmi lub zwierzętami. Jego łuk z drewna cisowego i kołczan ze strzałami z kaliny są najlepszymi 

przykładami. Te strzały były niedokończone, choć przypuszczalnie można było ich użyć w mgnieniu oka, 

gdyby zaszła taka potrzeba. „Ötzi”, jak nazywały go media, nosił też krzemienny sztylet lub nóż oraz 

siekierę z miedzianym ostrzem. Są to główne rzeczy, których człowiek potrzebowałby, wykonując swoje 

codzienne czynności. Na bardziej symbolicznym poziomie określali również atrybuty i domenę 

jednostki, niezależnie od tego, czy były to narzędzia używane do zwiększania siły i umiejętności, czy 

broń do polowania i walki. Należy zauważyć, że artefakty te służyły różnym celom w różnych 

sytuacjach, czasami były używane do zdobywania pożywienia i zarządzania roślinnością, zwierzętami i 

minerałami, a innym razem do ataku lub obrony w razie niebezpieczeństwa. Jednocześnie służyły one 

również jako emblematy, określające męską domenę i prerogatywy, a może nawet jej monopol, w 

ramach polowań, konfrontacji i innych tego typu energicznych przedsięwzięć. Pierwszeństwo mężczyzn 

ustanowiło się na większości obszarów na Zachodzie pod koniec neolitu, gdy techniki stały się bardziej 

wyspecjalizowane. Rzeczywiście, od czasów paleolitu broń rozlewu krwi była używana tylko przez 

mężczyzn, z wyłączeniem kobiet. Z kolei kobietom przypisywano generalnie rolę zarządzania 

roślinnością: w paleolicie wymagało to zbierania roślinności, podczas gdy w neolicie wymagało to 

uprawy, zbioru i pielęgnacji zbóż i innych roślin domowych. Kobiety zajmowały się także wyrobem 

ceramiki, plecionkarstwem i tkactwem, a właściwie wszystkimi czynnościami dotyczącymi wnętrza 

domu. Można argumentować, w odniesieniu do pewnych mitów, że kobiety Amazonki brały udział w 

walkach, a nawet używały łuków, co, jeśli to prawda, obaliłoby tę teorię. Jest to jednak czysto fikcyjne. 

W rzeczywistości nawet w tej legendzie te odważne kobiety były zmuszone do usunięcia jednej piersi, 

tj. do stania się bardziej męskim, aby wystrzeliwać swoje pociski. Jak wskazują różne przykłady 

etnograficzne, dychotomia między „funkcjami” męskimi i żeńskimi nigdy nie została tak sztywno 

zdefiniowana. Chociaż wszystko zależy od czasu i kultury, o której mowa, trend jest jednak aktualny w 

skali globalnej. W ciągu czwartego tysiąclecia p.n.e. pług obrotowy stał się szerzej stosowany na polach. 

To urządzenie musiało być holowane, a zatem wymagało pewnego stopnia siły fizycznej. Umożliwiło to 

mężczyznom większe roszczenia do tej domeny - ziemi uprawnej - gdzie wcześniej odgrywali mniejszą 

rolę, z wyjątkiem przeprowadzania wylesiania i uprawy roli. Gdyby motyka nadal była w użyciu, kobiety 

musiałyby dzielić ten sektor gospodarki, który wcześniej należał do nich. Z biegiem czasu stopniowe 

udoskonalanie rzemiosła i specjalistycznych technik ograniczyłoby, jeśli nie ograniczyło, ekonomiczną 

i symboliczną rolę kobiet. Metalurgia, wynalezienie koła garncarskiego (na wschodzie), a później 

przejście od sierpa do kosy w żniwach to wydarzenia, które z kolei wzmocniły męską supremację. 

Metalurgia miedzi była sposobem na wytwarzanie narzędzi dla mężczyzn (siekiery, sztylety) - nowy 

metal służył męskiej domenie. Jednak również biżuteria była często wytwarzana z tych szlachetnych 

metali i służyła podniesieniu pozycji społecznej zarówno męskiej, jak i żeńskiej elity. Tym samym ten 

pierwszy metal doprowadził do segregacji: z jednej strony zwiększał liczbę męskich zajęć, z drugiej 

wskazywał na różnice w statusie między uprzywilejowaną mniejszością a resztą grupy. Nowa technika 

była katalizatorem podziału społecznego. Nic więc dziwnego, że ikonografia z tak zwanej „epoki 

miedzi” lub „chalkolitu”, charakteryzującej się na Zachodzie pierwszymi przypadkami obróbki metali, 

odzwierciedla globalny wzrost symboli męskich, a nawet związanych z wojną. Stele i posągi menhirów 

odkryte na obszarze od Dolnego Dunaju po Półwysep Iberyjski często reprezentują tę ideologię. 

Przedstawienia postaci ludzkiej z określonymi cechami anatomicznymi lub atrybutami często 

umożliwiały identyfikację płci. 



 

 

Postacie kobiece zwykle mają piersi i mogą również nosić biżuterię, w szczególności naszyjnik. Postacie 

męskie zwykle noszą broń: łuk, strzały, topór i najczęściej sztylet symbolizujący męskie obowiązki. 

Figury te są czasami wyposażone w przedmioty o wartości symbolicznej lub znaki transcendencji, w 

szczególności w coś, co wydaje się być wygiętym lub trójkątnym „przedmiotem” z zaokrągloną płytką 

lub pętlą na jednym końcu. Są to wyimaginowane przedmioty, które oznaczają wyjątkowy status (tj. 

poza światem materialnym i codziennym) reprezentowanych: bogów, bohaterów i przodków. Co 

ciekawe, genitalia nigdy nie są przedstawiane, a zatem nie można ich użyć do określenia płci tych 

postaci. Zamiast tego kontrast ilustruje różnicę. Samice charakteryzują się piersiami, czyli cechami 

anatomicznymi i biologicznymi. Broń identyfikuje mężczyzn. Tak więc cechy naturalne reprezentują 

kobiety, a innowacje kulturowe reprezentują mężczyzn. To rozróżnienie nie jest przypadkowe: 

rzeźbiarze tych obiektów powierzyli kobietom rolę wychowawczą i kojarzyli mężczyznom z nowinkami 

technicznymi (broń, metale), kontrolą oraz dominacją fizyczną i moralną. Ta grafika służyła jako wektor 

ideologiczny i ujawnia pewne podziały w zachowaniach społecznych. 

Towarzyszenie człowiekowi w śmierci 

Epoka miedzi we Włoszech dostarczyła kilku znaczących przykładów „wyposażenia” człowieka w broń 

i posiadania wyższego statusu społecznego. Szczególnym przykładem jest grób „wdowy” odkryty w 

Ponte San Pietro niedaleko Viterbo. Ten grób pochodzi z kultury Rinaldone, która datuje się na lata 

3200-2500 p.n.e. w Toskanii i Lacjum. Okres ten charakteryzował się rozwojem hutnictwa miedzi, 

wykorzystującego minerały wydobywane z Colline Metallifere (Wzgórza Metallityczne) we wczesnych 

próbach wydobycia. Niewiele jest dowodów na osadnictwo. Większość dostępnych dowodów 

pochodzi z miejsc pochówku. Grobowce były na ogół wycinane w skale (hypogea), tworząc małe 

komory grobowe. Zwykle zawierały one szczątki kilku osobników. Przedmioty umieszczane w tych 

grobach, aby towarzyszyć zmarłym, były często wysokiej jakości: metalowe sztylety i halabardy, płaskie 

siekiery lub siekiery z lekko uniesionymi krawędziami, wypolerowane kolby z wypalonej ziemi, maczugi 

wykonane z polerowanego kamienia, które pierwotnie były przymocowane do uchwyt dla łatwiejszej 

kontroli, prestiżowe topory wykonane z kamienia z pionowym uchwytem często nazywane „toporami 



bojowymi” i tak dalej. Wysoce techniczny charakter tych innowacji, jak również ich domniemana rola, 

wywołały masę (w dużej mierze opartej na spekulacjach) literatury na temat kultury Rinaldone, która 

jest postrzegana jako społeczeństwo patriarchalne i arystokratyczne łączące hodowlę zwierząt i 

działania wojenne. Wyjaśnia to, dlaczego populacje te są często klasyfikowane jako indoeuropejskie, 

ponieważ wydają się mieć wiele cech charakterystycznych tej kategorii. Jednak to „grobowiec wdowy” 

rzuca najwięcej światła na rytuały ludu Rinaldone   

 

 

W tym grobowcu, wyrzeźbionym w tufie, znaleziono pośrodku dorosłego mężczyznę w wieku około 30 

lat. Jego głowa była posmarowana ochrą, jak gdyby w celu zwiększenia jego energii regeneracyjnej. 

Obok niego postawiono miskę i kielich do picia. Jego broń również była obecna: sztylet z miedzianym 

ostrzem, 15 grotów strzał w futerale z poroża jelenia, być może łuk, choć ten już nie istnieje, topór 

bojowy wykonany z polerowanego kamienia i topór z metalowym ostrzem. Zwłoki młodej kobiety ze 

złamaną czaszką znaleziono zakopane u jego stóp, jakby chcąc zostawić jak najwięcej miejsca dla 

mężczyzny i jego godnych uwagi rzeczy. Ta samica z pewnością nie należała do niskiej pozycji 

społecznej: miedziane szydło i trzy wisiorki wykonane z antymonu wskazują na jej status. Została 

jednak złożona w ofierze, gdy jej „pan” zmarł aby towarzyszyć mu w jego nowym życiu. Jeśli ten 

podwójny pogrzeb rzeczywiście odzwierciedla ideologię „patriarchalną”, analizę tę można posunąć o 

krok dalej. Podczas gdy samiec został pochowany w dwóch pojemnikach, samica ma tylko prostą 



butelkę. Jednak to zakres broni i jakość użytych materiałów naprawdę podkreśla tę różnicę w statusie 

i wyższą pozycję samca. Trójstronna kombinacja kołczanu ze strzałami, sztyletu z miedzianym ostrzem 

i toporów jest ponownie obecna. Ten samiec miał nawet dwa topory: miedziany topór „klasyczny” z 

tego okresu i wysoce wyrafinowany kamienny topór, który spełniałby bardziej funkcję ceremonialną. 

Ten wojownik był z pewnością ważną postacią, biorąc pod uwagę, że został pochowany z tymi 

przedmiotami, które reprezentują jego męskość i określają jego status i funkcję społeczną: jego broń. 

Jego towarzyszce, złożonej w ofierze swemu panu, wyraźnie brakowało takich przedmiotów. Jej szydło 

i trzy elementy biżuterii były używane odpowiednio w roli domowej i do celów uwodzenia. Podobny 

pochówek „przywódcy” lub znanej osoby z tego samego okresu został zidentyfikowany na miejscu w 

Tursi, niedaleko Matery w południowych Włoszech .W czasach, gdy zbiorowe grobowce w formie 

hypogei były w powszechnym użyciu, tego osobnika umieszczono w trumnie wykonanej z grubych płyt 

chodnikowych ze zlepieńca. W grobie towarzyszyły mu pojemniki z jedzeniem: dwa garnki, miska i 

kielich. Ciało zostało również ozdobione naszyjnikiem nawleczonym prawie 300 brązowymi koralikami 

steatytu. O jego statusie świadczy częściowo jego broń - miedziany sztylet i kołczan zawierający osiem 

strzał z nienagannie wyrzeźbionymi krzemiennymi grotami - oraz rodzaj berła wyrzeźbionego z 

piaskowca o długości 40 cm i zakończonego pętlą na jednym końcu. Nie było topora bojowego. 

Towarzyszył mu natomiast ten uroczysty przedmiot przypominający berło, który w zarysie przypomina 

raczej tajemnicze „przedmioty” przedstawione na posągach menhirów we Francji, tyle że te 

„przedmioty” były mniejsze. Jednak rzeźbiarze z IV i III tysiąclecia p.n.e. nie zawsze wiernie odtwarzali 

proporcje. Pozycję społeczną niektórych jednostek odzwierciedlają ich prestiżowe przedmioty (berła, 

„topory bojowe”), a także broń, przy czym metal zaczyna być przedkładany nad wysokiej jakości 

krzemień. Wszystkie te elementy znajdują się na posągach menhirów. Groby tych „wojowników” oraz 

przedstawienia przodków i bohaterów doskonale ze sobą korespondują; te zręczne kreacje i 

symboliczne obrazy odzwierciedlają dokładnie tę samą ideologię. Teorię tę potwierdzają inne 

przykłady z Europy z III tysiąclecia p.n.e. Kultura ceramiki sznurowej, która była szeroko 

rozpowszechniona w całej Europie Środkowej i Północnej między 3000 a 2500 r. p.n.e. charakteryzuje 

się indywidualnymi pochówkami w grobowcach kurhanowych. Ciała zakopano w pozycji zgiętej, leżącej 

na wschód/zachód. Samce umieszczono po ich prawej stronie, a samice po lewej stronie. Samce 

grzebano także z kielichem, perforowanym toporem bojowym, sztyletem z krzemiennym ostrzem i 

strzałami.  To odbicie świata żywych było również cechą pochówków z kultury pucharów, datowanych 

na 2500 lat p.n.e. W środkowych regionach Europy, gdzie ta kultura kwitła, zauważono podobny 

kontrast między grobowcami zawierającymi samce a grobowcami zawierającymi samice. O statusie 

mężczyzny świadczyły strzały (i niewątpliwie także łuki), perforowane kamienne bloki, które, jak 

sądzono, używane były przez łuczników jako naramienniki, a przede wszystkim umieszczony w 

grobowcach sztylet o miedzianym ostrzu. W grobowcach kobiet znaleziono biżuterię, guziki z dziurkami 

w kształcie litery V i inne przedmioty związane z tekstyliami (wrzeciona, szydła). W niektórych 

przypadkach sztylety znaleziono również w grobowcach kobiet: czy to wskazuje, że te kobiety miały 

„męskie” obowiązki? Czy to były bohaterki? W każdym razie wydaje się, że kobiety niekoniecznie były 

wykluczone z klasy dominującej. 

Pełny kołczan: do polowania, do walki lub na pokaz 

Rola łuku w neolitycznej wojnie została już omówiona. Walki na płaskowyżach i w wąwozach 

hiszpańskiego Lewantu toczyli niemal wyłącznie łucznicy. We Francji ci, którzy zostali ranni lub zabici 

podczas ostatniego neolitu i pochowani w zbiorowych grobowcach, zostali trafieni strzałami 

wystrzelonymi z łuku. Ta broń, wraz z kołczanem ze strzałami gotowymi do użycia, byłaby 

podstawowym posiadaniem tych wczesnych rolników. W okresie neolitu najpopularniejszym typem 

były strzały z ostrymi, tnącymi grotami, chociaż czasami używano również grotów przebijających; 

różnią się one pod względem morfologii i techniki. Od 3500 r. p.n.e. nastąpiło odwrócenie tego trendu, 



czy to było gwałtowne, czy stopniowe. Przebijające groty strzał stały się coraz powszechniejsze i 

bardziej zróżnicowane i obecnie są zwykle kojarzone ze znaleziskami archeologicznymi z tej epoki. 

Jednak, co nieco mylące, w tym czasie polowania zaczęły odgrywać mniejszą rolę jako źródło 

pożywienia. Może istnieć jedno z trzech wyjaśnień tego stanu rzeczy: (1) polowanie mogło nadal być 

ważną działalnością symboliczną; (2) obrona miejsca, terytorium lub grupy pokrewieństwa mogła 

pozostać podstawowym problemem ze względu na rosnący poziom konkurencji, który mógł wywołać 

konflikt; (3) jednostki mogły wyposażyć się w broń, aby potwierdzić swoją osobowość i pozycję 

społeczną. Ten ostatni punkt może dobrze wyjaśnić, dlaczego tak wiele strzał zostało odkrytych w 

grobowcach wraz z ich właścicielami. Noże i siekiery, które służyły bardziej praktycznemu celowi, mogły 

być noszone z tego samego powodu. Chociaż te różne wyjaśnienia nie wykluczają innych możliwości, 

to jednak podkreślają pewne istotne punkty: potwierdzenie statusu jednostki, wzrost poczucia 

tożsamości grupy oraz szersze użycie i społeczną rolę bardziej technicznych obiektów. Wydaje się, że 

pod względem zaradności okres ten łączył tradycję z innowacyjnością. Łuk nie był wówczas nowym 

wynalazkiem; był używany od końca górnego paleolitu, jeśli nie wcześniej. Jak już wspomniano, łuk 

odgrywał również rolę podtrzymującą w ostatnich społeczeństwach łowieckich i rybackich Europy 

Północnej. Polerowane kamienne siekiery zostały wprowadzone przez pierwsze społeczności rolnicze, 

które przybyły z Bliskiego Wschodu w siódmym i szóstym tysiącleciu p.n.e. Chociaż od dawna istniały 

takie noże, bifacial „sztylet” z ostrzem w kształcie liścia, a następnie jego miedziany odpowiednik, 

zaczęły pojawiać się na Zachodzie dopiero od 3500 p.n.e. Przeszywające, dwutwarzowe groty strzał 

zaczęły pojawiać się w piątym tysiącleciu p.n.e. Jednak to wzrost liczby tych artefaktów około 3500 

p.n.e. oraz ich zróżnicowanie i zróżnicowanie stylistyczne jest tutaj interesujące. Od tego czasu 

wykwalifikowani rzemieślnicy wytwarzali większą liczbę strzał. Nawet gdyby pozostało to zajęciem 

domowym i w niepełnym wymiarze godzin, groty strzał produkowane przez najbardziej 

wykwalifikowanych rzemieślników wymagałyby więcej czasu i wysiłku, a zatem przypisywano by im 

większą „wartość” materialną i społeczną. W forcie 1, który dominuje nad wielkoskalowym Los Millares 

(Almeria, Hiszpania), jeden pokój wydaje się być warsztatem, w którym wykonano groty strzał. Tutaj 

przechowywano gotowe do użycia klocki i fragmenty krzemienia pochodzące z różnych stanowisk w 

regionie. Krzemień zostałby podgrzany, aby ułatwić rzeźbienie metodą „łuszczenia ciśnieniowego”. 

Najpierw powstały bifacjalne kształty, które następnie zostały przekształcone w produkt końcowy 

dzięki zastosowaniu tej techniki. Ziemia była często zaśmiecona odłamkami z procesu rzeźbienia; rowy 

były często zasypywane wyrzucanymi odpadami. Wydaje się, że na terenie El Malagón (Cullar Baza) w 

pobliżu Grenady w Hiszpanii dwa odrębne obszary były również wykorzystywane jako warsztaty do 

rzeźbienia grotów strzał. Towarzystwa te z IV i III tysiąclecia p.n.e. utrzymywały dwa etapy produkcji: 

działalność domową i rzemieślniczą. Pierwsza dotyczyła prostego procesu tworzenia narzędzi do 

utrzymania. Narzędzia te zostały wykonane szybko i łatwo i nie wymagały wielkich umiejętności. W 

tym samym czasie najbardziej wykwalifikowani „rzeźbiarze krzemieniowi” produkowali przedmioty 

wyższej jakości, takie jak groty strzał, sztylety i długie ostrza, do użytku poza społecznością. Ci sami 

wykwalifikowani pracownicy mogą również wyrabiać biżuterię z różnych kamieni, a także kości lub 

muszle do wymiany. Ten proces produkcyjny byłby skierowany do społeczności zewnętrznej; przy 

przekroczeniu lokalnych potrzeb powstałaby nadwyżka. Umożliwiłoby to elicie angażowanie się w 

wymianę i zawieranie sojuszy politycznych. Te „bogactwa” były zasadniczo przeznaczone dla sieci 

lokalnych. Służyły szerzeniu, tworzeniu, a nawet wzmacnianiu dynamiki społecznej oraz podkreślaniu 

roli społecznej w systemie opartym na dawaniu prezentów i wzajemności. Popyt na te przedmioty był 

utrzymywany, ponieważ wiele grotów strzał i biżuterii zostało umieszczonych w grobowcach, wraz z 

innymi przedmiotami pogrzebowymi, jakby dla oznaczenia statusu lub osobowości zmarłego. W 

związku z tym niektóre z wytworzonych przedmiotów były gromadzone w tych grobach. W wyniku 

tego, że przedmioty te były regularnie „gubione”, musiały zostać zastąpione, co napędzało ciągłą 

produkcję przez tych wykwalifikowanych rzemieślników. 



Strzały i klejnoty: męski/żeński 

Wiele debaty koncentrowało się na funkcji tych grotów. Czy były używane głównie do polowań, a 

nawet do działań wojennych, czy też były używane tylko do pokazów społecznych, rytuałów lub celów 

symbolicznych? Jest wysoce prawdopodobne, że bardziej estetyczne groty strzał, które są znacznie 

rzadsze, nie odgrywałyby „funkcjonalnej” roli, jak duże topory z piątego tysiąclecia p.n.e. Wyższa 

wartość tych grotów znajduje odzwierciedlenie w jakości i kolorystyce użytych materiałów, 

umiejętnościach i zręczności, które wykorzystano podczas ich produkcji, a także w ich doskonale 

wyrzeźbionym kształcie. Gotowe do użycia strzały można było również odróżnić na podstawie 

równomierności trzonu strzały i koloru pióra: niezależnie od tego, czy te przedmioty symbolizowały 

prestiż, czy służyły do zwrócenia uwagi ich właściciela, ostatecznie zostały umieszczone wraz z ciałem 

zarówno w trybie indywidualnym, jak i zbiorowym. grobowce. W ten sposób grzebano także sztylety 

egipskie z IV tysiąclecia p.n.e. Sztylety mają nienagannie rzeźbione ostrza i rzeźbione rękojeści z kości 

słoniowej. Te ceremonialne przedmioty służyły do zwrócenia uwagi na wybitne postacie, a być może 

także do zachowania ich pamięci i wzmocnienia ich pozycji po śmierci. Jednak prestiż i symbolika to nie 

jedyne wytłumaczenia. Istnieje wiele przykładów etnograficznych, które pokazują funkcjonalną rolę 

takich obiektów, na przykład w polowaniu, a być może także w konflikcie. Niektóre regiony Francji 

doświadczyły wzrostu polowań pod koniec neolitu, w szczególności mniej zaludnione i gęsto zalesione 

obszary jezior na płaskowyżach Jury i wzdłuż Sewennów w Masywie Centralnym. Odkryto trofea 

myśliwskie (przebite kły dzików lub mięsożerców, wisiorki z poroża jelenia), a także wiele rzeźbionych 

strzał. Mięso pozyskiwane z naturalnych zasobów fauny mogło nadal być w tym czasie znaczącym 

źródłem pożywienia. Chociaż konsumpcja dzikich zwierząt później spadła, niewielka rola łowiectwa 

jako źródła pożywienia niekoniecznie odzwierciedlała spadek społecznej roli łowiectwa. Można 

powiedzieć, że podobna sytuacja istnieje w wielu wsiach we Francji dzisiaj, choć z pewnymi 

oczywistymi różnicami: polowanie jest cenioną rozrywką, zwłaszcza wśród mężczyzn, ale odgrywa 

bardzo niewielką rolę jako źródło pożywienia, udokumentowane w wielu przykładach etnograficznych. 

Na przykład jedno badanie Dani z Irian Jaya (Indonezja) - grupy, która uprawia słodkie ziemniaki, trzcinę 

cukrową, banany i taro, a także hoduje świnie - wykazało, że te populacje rozróżniają strzały używane 

w polowaniach od tych używanych na wojnie. Co więcej, łuki i strzały są często przekazywane z jednej 

społeczności do drugiej. Groty strzał używane w polowaniu są wykonywane szybko i mają tendencję 

do zadawania dużych, głębokich ran. Te używane w wojnie są znacznie bardziej wyrafinowane. Strzały 

te mogą być celnie wystrzeliwane z dużej odległości i mogą zadawać głębokie rany. Groty strzał są 

zakończone kością, dzięki czemu grot pozostaje w ranie, aby dalej zatruwać ofiarę. Podobnie 

przyczepione są spiralne włókna orchidei do końca strzałki. Włókna te wnikają w ciało i pozostają w 

ranie, aby zapobiec gojeniu. Każdy trafiony tymi strzałami ma tendencję do umierania kilka dni później, 

zamiast umierać na miejscu. Krótko mówiąc, Dani zadają sobie więcej trudu, by zabijać niż polować. W 

jednej z wiosek Nowej Gwinei położonej w pierwotnym lesie na wysokości 800 m, czyli na obszarze o 

bardzo niskiej gęstości zaludnienia, konflikt przybiera formę potyczek i zasadzek. Natomiast w innej 

wiosce w Nowej Gwinei widoczny jest wyraźny poziom rywalizacji społecznej. Wioska ta położona jest 

na obszarze sawanny i lasów wtórnych na wysokości 1600 m, gdzie rolnictwo jest wysoko rozwinięte, 

a łowiectwo odgrywa mniejszą rolę. Tutaj dążenie do prestiżu jest potężną siłą napędową. 

Poszczególne wsie są zorganizowane w konfederacje, a bitwy toczą się powszechnie wzdłuż granic 

między społecznościami. Heider szczegółowo opisuje te zdezorganizowane bitwy z ich brakiem 

strategicznego planowania. Zwykle przybierają formę serii pojedynków, w których dwaj wrogowie stają 

naprzeciw siebie i atakują się nawzajem za pomocą łuku lub włóczni. Można tu wyróżnić dwa modele. 

Na gęsto zalesionych obszarach o niskiej populacji polowania i konflikty są powszechne. W bardziej 

uprawianych regionach sawanny, gdzie populacje są większe, wojna jest częsta. Pètrequin i Pètrequin 

doszli do wniosku, że presja demograficzna, siedzący tryb życia i większa kontrola środowiska 



naturalnego doprowadziły do tego, że działania wojenne mają pierwszeństwo przed polowaniem. 

Porównywanie tej sytuacji do neolitu na Zachodzie jest kuszące. Początkowo polowanie odgrywało 

dużą rolę w tych głównie mobilnych społeczeństwach. Jednak w ciągu czwartego tysiąclecia p.n.e. 

przyjęto bardziej siedzący tryb życia i środowisko zostało otwarte na większą eksploatację. Z kolei 

konkurencja, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, stała się ważniejszą cechą. Zwiększona liczba 

rodzajów strzał, a także ich coraz powszechniejsze zastosowanie może być wynikiem kilku różnych 

czynników: wzrostu populacji, rywalizacji społecznej, transformacji środowiska, Wojownika i większej 

wartości przywiązywanej do prestiżowych przedmiotów. Przejście od krzemiennego sztyletu do 

miedzianego ostrza było prawdopodobnie wynikiem poszukiwań wysokiej jakości broni wykonanej z 

egzotycznych materiałów lub z metalu, produktów innowacyjnego rozwoju technologicznego . 

 

 

 



 



 

 

Konkurencja często skutkowała produkcją nowej broni. Kiedyś umiejętnie rzeźbione sztylety z 

miodowego krzemienia były powszechnie wykonywane w Grand-Pressigny we Francji. Ich popularność 

zaczęła spadać, gdy tylko na scenie pojawiły się czerwone miedziane sztylety. Należy zauważyć, że 

przedmioty używane w myślistwie i wojnie skorzystały z tych osiągnięć technicznych o wiele bardziej 

niż jakiekolwiek inne narzędzia. Jednak samo istnienie dwóch odrębnych zestawów przedmiotów - 

broni i biżuterii - jest tutaj istotnym czynnikiem, bardziej niż dyskusja wokół ich funkcjonalnej lub 

symbolicznej roli, o której była mowa na początku. Zarówno rękodzieło, jak i przedmioty umieszczane 

w grobowcach wskazują na istnienie dwóch domen; zjawisko to znajduje również odzwierciedlenie w 

posągach menhirów z tego okresu. Broń oznacza sferę męską, podczas gdy biżuteria reprezentuje sferę 

kobiecą. Kolejny wzrost liczby potencjalnych broni podkreśla wizerunek myśliwego czy wojownika, 

mimo że konfrontacja pozostała czynnością bardzo sporadyczną i chwilową. 

Menhiry-Posągi : pierwsze uzbrojone stele 

Nadszedł czas, aby ponownie zwrócić uwagę na ikonografię menhirów z zachodniej części Morza 

Śródziemnego. Regiony składające się na ten rozległy obszar (Adige, Lunigiana, Aosta, Sion, Sardynia, 

południowa Francja, Półwysep Iberyjski) z pewnością nie tworzą jednorodnej całości. Wspólnym 

mianownikiem jest fakt, że większość posągów postaci męskich przedstawiana jest z miedzianym 

sztyletem. Jednak najważniejsza grupa posągów menhirów, skupiona w południowych regionach 

wapiennych Francji i wokół nich (Saint-Ponais, Tarn, Aveyron), nie posiada takich sztyletów. Zamiast 

tego sztylet zostaje zastąpiony tajemniczym trójkątnym „przedmiotem”: może zawieszką zwisającą z 



pierścienia lub berłem z pętlą na jednym końcu? A może nawet wyimaginowany przedmiot oznaczający 

status? Sporadycznie pojawiają się łuki i kamienne topory, choć są one rzadkie. Dlaczego ta grupa 

posągów menhirów różni się od pozostałych? Menhir- posągi postaci męskich znalezione we Francji są 

zwykle myśliwymi (przodkami lub być może bohaterami, którzy zdobyli swój status dzięki polowaniu). 

Otoczenie środowiskowe (polowanie byłoby ważnym źródłem pożywienia w tych często zalesionych 

regionach górskich) wydaje się potwierdzać ten pogląd. Możliwe jest również, że te posągi są zwykle 

starsze niż inne grupy posągów menhirów, na których przedstawiono postacie trzymające metalowy 

sztylet z trójkątnym ostrzem z rękojeścią i głowicą na jednym końcu (Adige, Aosta, Lunigiana, Sardynia). 

W przeciwieństwie do posągów z południowej Francji, posągi przedstawiające miedziane sztylety 

mogły zostać wyrzeźbione w pierwszej połowie trzeciego tysiąclecia p.n.e. przez ludność Alp 

Zachodnich (Remedello, Sion) lub regionu Toskanii, która była wówczas zaznajomiona z metalurgią. Te 

kamienne rzeźby nie przedstawiają myśliwych, ale symbolicznych wojowników; być może nawet 

symbolizują społeczną wartość pewnych postaci męskich, realnych lub mitycznych. 

 

 

„Mężczyzna” reprezentowany przez te posągi menhirów jest w rzeczywistości wojownikiem z epoki 

brązu lub epoki żelaza. Dlaczego to? Odkryto jedną kamienną rzeźbę w Europie i datowano na III 

tysiąclecie p.n.e. przedstawia różne postacie niosące broń. Mogą istnieć dwa lub więcej wyjaśnień tego 



rozprzestrzeniania się populacji, w których wojna - lub przynajmniej broń - odegrała znaczącą rolę, lub 

stopniowy postęp wewnątrz społeczności neolitycznych w kierunku coraz bardziej zaawansowanej 

hierarchii społecznej. Zwolennicy teorii inwazji/migracji wskazują na dowody archeologiczne, które 

wskazują, że populacje koczownicze ze stepowych regionów Azji Środkowej i Europy Wschodniej 

zaczęły rozprzestrzeniać się na Zachód w trzecim tysiącleciu p.n.e, jeśli nie wcześniej. Konie były 

szeroko stosowane w tych społecznościach i zostały niewątpliwie udomowione w piątym tysiącleciu 

p.n.e. w stepowym regionie Ukrainy, a może bardziej na wschodzie. Wspólnoty te były patriarchalne i 

oparte na bardzo określonej strukturze piramidalnej. Ich mobilna gospodarka opierała się przede 

wszystkim na hodowli zwierząt. Przedmioty pogrzebowe z niektórych miejsc pochówku w Europie 

Wschodniej wyraźnie pokazują, że elementy z regionów stepowych przeniknęły do lokalnych cywilizacji 

neolitycznych. Niektórzy twierdzą, że ruchy ze wschodu na zachód nie ograniczały się wyłącznie do 

wypadów, podczas których skupiska osadników osiedliły się w sercu rdzennej ludności. Te wyprawy 

mogły być równie dobrze pierwszymi z wielu przesiedleń na dużą skalę, gdy grupy najeżdżały na 

terytorium paleolitycznych społeczności rolniczych, przynosząc ze sobą broń i dobytek. Te społeczności 

rolnicze żyły wcześniej bez żadnej ingerencji z zewnątrz przez około 3000 do 4000 lat. Niektórzy 

twierdzą, że przybywały kolejne fale intruzów, podobnie jak najazdy barbarzyńców z nowszej historii. 

Uważa się, że ci intruzi, często uważani za grabieżców, położyli kres poprzedniemu stulecia prosperity 

poprzez podporządkowanie rdzennej ludności i wprowadzenie nowej, bardziej sztywnej organizacji 

społecznej opartej na męskiej władzy. Uważa się również, że wprowadzili nowe słownictwo i nowe 

struktury myślenia. Przez jakieś dobre stulecie ci najeźdźcy byli uważani za wektory idiomów 

„indoeuropejskich”. Za pomocą map przedstawiających rozmieszczenie znaczących znalezisk 

archeologicznych podjęto próby określenia postępu i obszaru ekspansji związanego z tymi kulturami. 

Niektórzy prehistorycy przewidzieli bardziej rozbudowany scenariusz, twierdząc, że kilka fal inwazji 

miało miejsce między czwartym a drugim tysiącleciem p.n.e. Pojawienie się kultur zajmujących duży 

obszar (kultura badeńska na całym bałkańskim regionie Europy; kultura amfor kulistych w Europie 

Północnej; grupy ceramiki sznurowej w Europie Środkowej i Północno-Zachodniej; nawet kultury 

pucharów w Europie Zachodniej) interpretowano jako dowód tej szybkiej „indoeuropeizacji” Europy. 

Mówi się, że inne, bardziej ograniczone kultury śródziemnomorskie wykazują wyraźne oznaki wpływów 

euroazjatyckich - uważa się, że niektóre cechy kulturowe pochodzą z regionów stepowych (takie jak 

„topory bojowe” i szpilki w kształcie kul). To samo można powiedzieć o Anatolii (Troja), Grecji i 

Włoszech (kultury Remedello i Rinaldone). Stele reprezentujące „wojowników” są rozprowadzane od 

Półwyspu Krymskiego i Dolnego Dunaju aż po Włochy, południową Francję i Półwysep Iberyjski. Może 

to być kolejną wskazówką, że te inwazje doprowadziły do rozprzestrzenienia się systemów myślowych. 

Takie ruchy na dużą skalę mogły sprawić, że wojownik płci męskiej stał się osobą podziwianą i 

szanowaną, ponieważ autorytet wojownika zależał od broni, którą nosił i prezentował. Co się tyczy 

procesu indoeuropeizacji, nie będziemy podejmować próby podjęcia debaty językowej wokół 

poszukiwania oryginalnego języka bazowego. Pozostając w polu archeologii, możliwe jest, że uzbrojone 

posągi męskie, które zaczęły pojawiać się w III tysiącleciu p.n.e. i znajdowano od Morza Czarnego do 

Oceanu Atlantyckiego, nie były w żaden sposób powiązane z przybyciem najeźdźców z regiony 

stepowe. Pojawienie się tych stel w kulturach podobnych technologicznie, ekonomicznie i społecznie 

może być w równym stopniu wynikiem procesu konwergencji. Możliwe są również stopniowe napływy 

na małą skalę. W tych społeczeństwach obowiązująca hierarchia umożliwiłaby tym, którzy chcą 

zademonstrować swoją siłę, zdobycie statusu: metalowa broń stałaby się nowymi symbolami tej 

ideologii. Należy jednak ponownie zauważyć, że nie były to tylko posągi mężczyzn: kobiety również 

występują, co wskazuje, że kobiety nie były wykluczone z podejmowania decyzji lub z pewnych 

wpływowych sfer. Zaproponowano inny argument, który wydaje się poddawać w wątpliwość teorię, 

że nastąpiła ekspansja na dużą skalę ze wschodu na zachód. Argument opiera się na pochodzeniu 

posągów. W wielu regionach posągi nie pojawiły się nagle. Były raczej końcowym rezultatem 



długoletniej lokalnej tradycji obejmującej kilka tysięcy lat neolitu. Patrząc z tej perspektywy, stele z 

trzeciego tysiąclecia p.n.e. mogą być innowacją tylko pod względem przedstawienia broni metalowej. 

Niemniej jednak posągi zdają się potwierdzać nowe osiągnięcia technologiczne (sztylet i metalowy 

topór) oraz strukturę społeczną, w której utrwaliła się koncepcja męskiego wojownika. Pojawienie się 

charyzmatycznych „przywódców” w okresie neolitu w Europie nie było zatem nową koncepcją. Od 

piątego tysiąclecia p.n.e. w Warnie, na wybrzeżu Morza Czarnego, chowano osobniki wielkiego kalibru 

wraz z ich berłem (dowodem ich autorytetu), bronią i wieloma bogactwami - złotą biżuterią, 

diademami i bibelotami. zajęta duma miejsca. Na drugim końcu kontynentu, w Armoryce pochowano 

potężne postacie w monumentalnym pochówku, odkryto kopce wraz z wysoce „egzotycznymi” 

przedmiotami: naszyjnikiem z paciorkami waryscytu, długimi ceremonialnymi toporami i okrągłymi 

tablicami ze szlachetnego kamienia. Tak więc jednostki wysokiego szczebla były już od dawna cechą 

Europy. Jeśli chodzi o pierwsze antropomorficzne kamienne posągi, przykłady znaleziono na długo 

przed epoką miedzi. W Bretanii (Francja) duże stele, często zdobione symbolami oznaczającymi 

męskość (krzyki/berła, rogi lub woły czaszki, węże, siekiery) często poprzedzają grobowce dolmenów. 

Takie formy sztuki znajdowano czasami zdobiące filary w niektórych grobach korytarzowych (Gavrinis, 

Francja). Niektóre wczesne pomniki grobowe Île Geignog, Finistère, Francja) zawierają również stele 

antropomorficzne. Postacie ludzkie z „głową” zostały następnie przedstawione w dziełach sztuki w 

dolmenach korytarzowych (postacie z „mównicą wierzchołkową”), a także zostały włączone do 

morfologii niektórych menhirów. Te rzeźbione kamienie z ich ostrołukową morfologią i często wyraźną 

„głową” można znaleźć przede wszystkim w Vendée we Francji (w granicach Avrillé), w Szwajcarii 

(Yverdon), na południu Francji i na Malcie. trzeciego tysiąclecia p.n.e. z ich kontekstu archeologicznego. 

Na południu Francji stwierdzono, że antropomorficzne stele poprzedzają klasyczne posągi menhirów, 

takie jak stele typu Trets z Prowansji. Rzeczywiście, wydaje się prawdopodobne, że zdecydowana 

większość tych wyrzeźbionych w kamieniu figur została stworzona przed pełną epoką miedzi, co 

sugeruje, że była to era wysoce techniczna. Małe, podobne do ludzi posągi na Półwyspie Iberyjskim, na 

przykład w miejscu Parxubeira w Galicji, poprzedzają posągi menhirów. Na Sardynii odkryto, że 

niektóre stele powstały przed posągami „podwójnego sztyletu” z trzeciego tysiąclecia p.n.e. Na Korsyce 

zidentyfikowano długą tradycję kamieni antropomorficznych, która poprzedza wielkie i uzbrojone 

posągi z epoki brązu. Istnieje zatem wiele przykładów, które zasługują na wzmiankę. Rzeczywiście, w 

kilku przypadkach zidentyfikowano długą tradycję antropomorficznych menhirów , obszary, w których 

rozkwitły pierwsze „uzbrojone” posągi w Europie. Jednak stele i posągi menhirów są często bardzo 

rzadkie, jeśli nie nieobecne, na wielu rozległych obszarach zajmowanych przez pierwsze społeczności 

Europy Południowo-Wschodniej, jeśli zakłada się, że hipoteza migracji jest słuszna. Możliwe jednak, że 

kiedyś istniały tu drewniane rzeźby. W związku z tym, być może lepiej rozważyć dwa możliwe 

wyjaśnienia, niż przypisywać pojawienie się tych „uzbrojonych męskich posągów menhirów” wyłącznie 

przesiedlanym populacjom. Jednym z czynników mogło być rozpowszechnienie technik wytwarzania 

metalu, ponieważ metal umożliwił wytwarzanie nowej i wysoce symbolicznej broni (miedzianych 

sztyletów), zastępując w ten sposób krzemienne sztylety i ostrza. Istotnym czynnikiem była również 

postępująca ewolucja społeczna, która doprowadziła do powstania postaci kobiecych lub męskich (te 

ostatnie reprezentowane przez ich broń). Proces ten miał miejsce w sercu społeczności wiejskich, 

wspomagany ich stuletnią tradycją neolitu. Na Zachodzie broń jest bardzo reprezentatywna, a jej 

ewolucję można prześledzić w czasie: „ceremonialny” kamienny topór w piątym i czwartym tysiącleciu 

p.n.e, potem sztylet krzemienny, który następnie został zastąpiony sztyletem miedzianym. W II 

tysiącleciu p.n.e. z kolei sztylet z brązu, a później miecz stały się symbolami wojowników i bohaterów. 

Od góry Bego po włoskie Alpy 



Ryciny rupieńskie odkryte w regionach alpejskich (północne Włochy, góra Bego) zawierają bardzo dużo 

motywów i symboli o konotacjach męskich. Grafika Mount Bego przedstawia wiele czaszek wołów i 

innych rogatych zwierząt, motyw symbolizujący zapał i witalność .  

 

 

To siła bydła, tura i wołów (czy to dzikich, czy udomowionych), a nie ich wartość ekonomiczna, nadaje 

ton tym obrazom. Broń, a w szczególności metalowe sztylety, znaleziono na górze Bego i uważa się, że 

pochodzi z epoki miedzi do początku epoki brązu (od 2800 do 1800 r. p.n.e.). To w tym okresie bardziej 

niż jakikolwiek inny sztylety wykonane z krzemienia, potem miedzi, a następnie brązu stały się męskimi 

przedmiotami par excellence i służyły do ustanowienia „obywatelstwa” jednostki  



 

Ponownie, w niektórych scenach przedstawiony jest pług obrotowy. Ten kawałek maszynerii był 

głównie holowany przez mężczyzn: męskie genitalia robotników są wyraźnie przedstawione na kilku 

obrazach z Góry Bego. W scenach pojawiają się również pewne zagrody lub obszary podzielone na 

sekcje, które są trudniejsze do interpretacji; na ogół uważa się, że reprezentują pola lub małe działki 

ziemi. Za pomocą pługa obrotowego ludzie byli w stanie zaznaczyć swoją obecność w tych obszarach. 

Nadrzędnym tematem w tych scenach jest wyższość mężczyzn, na co wskazują różne symboliczne 

obrazy omówione tutaj. Kobiety są nieobecne. Nawet jedna rzekomo kobieca postać, która przyjęła 

pozę „oranta”, została przedstawiona z dwoma rogami wyrastającymi z jej głowy. Tak więc nawet ta 

osoba jest po części mężczyzną i przybiera formę hybrydy - po części człowieka, po części byka. Sama 

strona jest odległa, wyniesiona i trudna do osiągnięcia i wydaje się, że została wybrana ze względu na 

odległą lokalizację. Wiele teorii szukało interpretacji miejsca na Górze Bego: najpowszechniejsza jest 

teoria, że było to miejsce „kultu byka” związanego z boskimi mocami. Mniej skrajną możliwością jest 

to, że ten górzysty region był miejscem rytuałów inicjacyjnych, w których uczestniczyli tylko mężczyźni. 

Mogły to być „rytuały przejścia” oznaczające wejście do innej grupy wiekowej, uzyskanie wyższego 

statusu społecznego lub integrację z określoną grupą społeczną. Góry zawsze były wyłączną domeną 

samców, zwykle myśliwych lub pasterzy. Tutaj, na tych odległych terenach ukrytych wśród górskich 

szczytów i daleko od świata w dole, podczas tych ceremonialnych i często tajemniczych rytuałów 

wymieniano się wiedzą. To nie przypadek, że te praktyki miały miejsce w „dzikim” środowisku, z dala 

od obszarów oswojonych i oswojonych przez ludzką interwencję. Wyjątkowe ustawienia zostałyby 

wybrane na wyjątkowe wydarzenia. Miejsca te były zarezerwowane wyłącznie do użytku mężczyzn; 

kobiety byłyby trzymane na dystans, tak samo jak od broni. Na Górze Bego ceremonie te mogły być 



zapisane w „pisemnej” dokumentacji każdego wydarzenia: „znaki” męskości, takie jak sztylety i czaszki 

wołów, zostały wyryte w skale. Po wejściu do świata dorosłych, osoby mogły otrzymać pozwolenie na 

noszenie broni lub być może, zgodnie z inną teorią, zostać dopuszczone do zamkniętej grupy o ściśle 

określonych zasadach. Noszenie sztyletu z pewnością stanowiło część męskiego zachowania w epoce 

miedzi. Sztylet symbolizował status jednostki, charakter, a nawet należny mu szacunek i często był 

chowany wraz z właścicielem w grobowcu. Flintowe sztylety z Grand-Pressigny we Francji i innych tak 

godnych uwagi również spełniały tę rolę; wyprodukowane w trzecim tysiącleciu p.n.e., zostały 

pochowane w pojedynczych grobowcach w północno-zachodniej Europie, aby towarzyszyć zmarłym z 

kultury ceramiki sznurowej. Sztylety krzemienne i miedziane spełniały tę samą funkcję wśród populacji 

epoki miedzi we Włoszech (Remedello, Rinaldone). Sztylety powszechnie noszone przez mężczyzn w 

kulturze pucharów mogą również mieć to samo symboliczne znaczenie. Jeśli chodzi o Mount Bego, to 

wyjaśnienie z pewnością nie wyklucza innych możliwości. W rzeczywistości kilka interpretacji może 

mieć zastosowanie jednocześnie. Wszystkie te miejsca można postrzegać jako sanktuaria na świeżym 

powietrzu. Nasza hipoteza jest wiarygodna, ponieważ wyjaśnia, że w różnych miejscach powtarza się 

wiele tych samych znaków, takich jak głowa byka i sztylet. Ogólnym celem mogło być użycie rytuału 

jako środka nadającego konkretny wyraz wzrostowi pozycji społecznej („wzrost rangi”) przyznawanej 

pewnym jednostkom. Nie wiadomo na pewno, czy zaangażowane osoby zostały specjalnie wybrane, 

czy też uczestniczyli w nich wszyscy członkowie społeczności lub rzeczywiście członkowie kilku 

okolicznych miejscowości. W dużej mierze nie ma znaczenia dla tej dyskusji, czy te ceremonie, 

kierowane przez „przywódców” lub „kapłanów”, były ograniczone wyłącznie do nastolatków, 

dorosłych, a nawet osób o wyjątkowej pozycji, takich jak wojownicy lub myśliwi. Celem byłoby 

wyeksponowanie specyficznych męskich działań: zdolności jednostki do samoobrony, możliwości walki 

i wyzywania się nawzajem za pomocą broni oraz użycia pługa obrotowego do penetracji żyznej ziemi i 

przejmowania jej kontroli. raczej jak seksualny akt zapłodnienia. Tak więc przedmioty, które stanowiły 

część tych ceremonii, były raczej ideologiczne niż banalne i prozaiczne: sztylet nie był tylko zwykłym 

nożem; halabardy były bronią ceremonialną; jarzma były czymś więcej niż zwykłymi przedmiotami w 

prostych scenach orki. Sceny te niewątpliwie zyskałyby pewną wartość mityczną i wiązałyby się z 

epickimi opowieściami opowiadanymi wtajemniczonym. Takie samo wrażenie robią ryciny rupieńskie 

z włoskich Alp. Jak już omówiono, metalowa broń znajduje się na męskich posągach z Lunigiany, Aosty 

i Górnej Adygi z trzeciego tysiąclecia p.n.e. W niektórych przypadkach figurka jest pokazana, trzymając 

w miejscu sztyletu całą gamę broni. Ta kumulacja broni może wskazywać, że „postać” lub 

reprezentowana osoba miała nadrzędny status . 



 

 

Szczególnie uderzającym przykładem jest stela z Arco I (Trento, Włochy), która przedstawia „bohatera” 

w naszyjniku i trzymającego trzy halabardy, trzy topory, siedem sztyletów i przedmiot przypominający 

topór bojowy . 



 

 

Inne pomniki przedstawiają związek między bronią a słońcem. Jednak duch tego społeczeństwa, w 

którym symbole męskości odgrywały znaczącą rolę, nie jest tylko odciśnięty na stelach. Motywy 

oznaczające męską aktywność są również rozsiane po krajobrazach, w szczególności na niektórych 

obszarach górskich. Broń – w szczególności sztylety i halabardy – jest na pierwszym miejscu. Dzikie 

zwierzęta (jelenie, jelenie, kozice, ibice, jeleniowate) były również przedstawiane na skałach i ścianach 

przez całe trzecie tysiąclecie p.n.e. są one odniesieniami albo do zapału lub do szlachty. Sceny te 

pokazują więc, że dzikie zwierzęta były bardzo podziwiane. Postacie ludzkie również są czasami 

gloryfikowane, a sceny rytualnej orki są dominującym tematem. Mimo niewielkich różnic 

chronologicznych i kulturowych, waga przypisywana naturze/dzikim zwierzętom/męskości/sile 

dominuje w ideologii pomników i sztuki naskalnej. 

Męskość/Kobiecość: odwracanie symboli 

Od 3500 do 2000 r. p.n.e. stopniowo utrwalił się męski wizerunek i domena męska, zarówno realna, 

jak i ideologiczna. Domena męska kontrastuje strukturalnie z domeną żeńską, która koncentruje się na 

domu, rodzinie i reprodukcji. Wojownicy wyposażeni byli przede wszystkim w krzemień lub metalowy 

sztylet, które były najpopularniejszą bronią epoki. Mieli także łuk, strzały i topór, ten ostatni jest 

dziedzictwem poprzedniej epoki. Jednak innowacja techniczna odcisnęła swoje piętno: strzały były 



produkowane z większą doskonałością niż kiedykolwiek wcześniej, a miedziane topory zastąpiły 

kamienne ostrza. Dowody archeologiczne odzwierciedlają stale rosnący status wojownika. Posągi 

postaci męskich (pierwsze posągi w Europie) pokazane są jako wyposażone w broń. Jednocześnie 

budowano coraz więcej fortyfikacji mających chronić osady. Strzały (a co za tym idzie również łuki) 

stały się szerzej stosowane niż kiedykolwiek wcześniej. Przede wszystkim symbole męskości zaczęły 

pojawiać się nawet w najodleglejszych rejonach: ryciny skalne przedstawiające broń i sceny polowania 

na jelenie pojawiały się na wysokich szczytach gór i w głębokich lasach. Należy jednak zauważyć pewną 

sprzeczność w używaniu tych symboli. Ilekroć zapuszczali się na nieokiełznane terytorium lub odciskają 

piętno na dzikich obszarach, ludzie zawsze mieli pod ręką broń, tj. stosunkowo wyrafinowane 

innowacje techniczne w postaci artefaktów kulturowych. Broń pomagała człowiekowi w oswajaniu 

natury, z określonymi symbolami przedstawiającymi samego człowieka. Odwrotnie, kobiety były 

cenione za swoją biologiczną rolę: kobiece posągi menhirów skupiają się przede wszystkim na 

anatomii, w szczególności na piersiach, które są symbolem zachowania macierzyńskiego i 

opiekuńczego. Ze względu na swoją rolę rozrodczą i opiekuńczą kobiety od zawsze kojarzone były z 

naturą. Od początku neolitu, a może nawet wcześniej, ich ulubioną domeną był dom, miejsce 

zamieszkania i pola, czyli obszary, na które duży wpływ miała działalność ludzka i które zostały 

przekształcone przez społeczeństwo - w skrócie, najbardziej kulturowe dziedziny. Kontrast między 

domenami męskimi i żeńskimi osiągnął w tym momencie granicę, chociaż utrzymywał się jeszcze przez 

długi czas później. Za pomocą narzędzi kulturowych mężczyźni byli w stanie przejąć kontrolę nad 

obszarami mniej poddanymi działalności człowieka, tj. regionami peryferyjnymi, lasami, niezbadanymi 

terenami i otwartymi terenami dzikimi, gdzie mogli swobodnie wyrażać swoją męskość i osiągnięcia. Z 

drugiej strony kobiety były definiowane przede wszystkim przez swoją naturalną i spontaniczną rolę i 

kojarzone były ze sferą domową, zamkniętą dziedziną, na którą duży wpływ miała działalność ludzka. 

Tutaj widać zupełny kontrast: ludzie albo rozpoczęli, albo kontynuowali oswajanie obszarów dzikiej 

przyrody; kobiety, wciąż definiowane przez swoje naturalne, emocjonalne i spontaniczne role, 

zajmowały obszary silniej zdominowane przez ludzką aktywność. 

Otwarte wioski i ufortyfikowane osady 

Chociaż często zakłada się, że klimat konfliktu istniał w czasach neolitu i protohistorycznych - założenie 

oparte na istnieniu broni, bronionych osad i oznak śmiertelnych obrażeń na ludzkich szczątkach - 

bardzo mało uwagi poświęcono badaniu rozmieszczenia wiosek a w szczególności kontrast między 

otwartymi wioskami a ufortyfikowanymi terenami. Zastosowanie i istotna jest tu świadomość danego 

terytorium, a także pojęcie terytorialności. Z pewnością prawdą jest, że „majestat” danej fortyfikacji 

może zwiększyć zarówno wielkość miejsca, jak i jego rolę, znaczenie i status, dodając wartość nawet w 

oczach archeologa. Z tego powodu ufortyfikowane miejsca były często w centrum uwagi kopaczy: sami 

archeolodzy zyskują większy prestiż, wykopując umocnienia lub fortece, niż badając spokojne, 

nieufortyfikowane miejsca w wioskach. Archeologia bardzo ucierpiała w wyniku tego nastawienia. 

Wybierając w ten sposób pewne typy osadnictwa i koncentrując się na ich specyficznych cechach, 

teorie dotyczące ogólnego rozmieszczenia i organizacji populacji, a także komplementarności relacji 

między stanowiskami o różnym statusie stały się niejasne, a czasami powierzchowne. Szczególnie 

wymownym przykładem jest południowo-wschodni Półwysep Iberyjski. W tym regionie Europy 

wcześnie zidentyfikowano miejsca ufortyfikowane z III i końca IV tysiąclecia p.n.e. Początkowo 

sądzono, że te miejsca, które są chronione przez solidne mury otoczone półokrągłymi bastionami, 

zostały zbudowane przez inżynierów z regionu Morza Egejskiego, gdzie powszechnie można znaleźć 

podobne linie obrony. Później uważano, że te ufortyfikowane miejsca zostały zbudowane przez 

lokalnych robotników: wzrost liczby ludności, który miał miejsce we wczesnych czasach rolniczych, 

mógł skłonić społeczności do samoobrony, być może opracowując w tym celu specyficzne cechy 

architektoniczne.  



 

W związku z tym zaproponowano inne wyjaśnienie, zastępujące teorię, zgodnie z którą odpowiedzialne 

są wpływy zewnętrzne (ruchy migracyjne lub inwazje). Zamiast tego sugerowano, że tubylcze 

społeczeństwo ewoluowało w czasie, powodując stopniowe zmiany zachodzące na poziomie 

społecznym i materialnym: zmiany te znalazły odzwierciedlenie w układzie terenu, statusie osad 

względem siebie, hierarchiach społecznych i budowa ważnych, ufortyfikowanych miejsc. Ten 

ewolucyjny proces mógł przybierać różne formy. Wydaje się, że ważną rolę odegrały dwa kryteria: z 

jednej strony gęstość zaludnienia, a z drugiej lokalna geografia, a w szczególności względne proporcje 

równin i gór. W obu przypadkach kluczowym czynnikiem byłby dostęp do lokalnych zasobów (wody, 

ziemi, surowców). W bardziej odległych regionach, gdzie grupy żyły w bardziej odosobnionym życiu, 

gęstość zaludnienia pozostawała niska i było niewiele powodów do konfliktów. Zasoby lokalne mogą 

być eksploatowane jednocześnie przez kilka społeczności bez jakiejkolwiek dużej konkurencji między 

nimi. Możliwe jest nawet, że w pewnych sytuacjach grupy regularnie ze sobą współpracują. Tutaj nie 

było potrzeby obrony ani ochrony osad. Natomiast bardziej wyeksponowane obszary (doliny, równiny, 

intensywnie użytkowane szlaki, bardzo poszukiwane grunty, na których osadzają się osady) 

charakteryzowały się większym poziomem konkurencji z bliskością wody, gruntami ornymi, ujściami 

rzek i obszarami wyniesionymi określającymi, które grunty nadawał się do rolnictwa. Na tych obszarach 

gęstość zaludnienia gwałtownie wzrosła. Na tym samym obszarze, w bliskiej odległości od siebie, 

szybko wyrosło kilka osad. To tutaj, wśród tych różnych sąsiednich osad, niektóre grupy stały się 

bardziej ostrożne i zaczęły, mądrze, chronić swoje terytorium za solidnymi murami. Tak więc duże 

zagęszczenie ludności w Almeirze i Grenadzie (Hiszpania) doprowadziło do rozwoju ufortyfikowanych 

osad; wkrótce odróżniono je od otwartych osad. Widoczna jest również rola ograniczeń 

środowiskowych. Bardzo niewiele osad powstało w bardziej surowych regionach środowiskowych. W 

ten sposób niewielka liczba osad była w stanie zdominować dowolne obszary otwartej przestrzeni, 

umożliwiając utrzymanie szerokiego zakresu strategii utrzymania. Chociaż ich populacja nadal rosła, 

osady mogły się łatwo dzielić: w regularnych odstępach czasu część ludności danej osady oddzielała się 

i zakładała nowe wsie i przysiółki bez naruszania równowagi gospodarczej i społecznej na danym 

obszarze. Miejsca ufortyfikowane nigdy nie były wymagane. To była inna historia na niższym poziomie. 

Urodzajne tereny wspierały liczne osady, podczas gdy sąsiednie, mniej pożądane obszary (na przykład 

bagna) pozostawały niezamieszkane. Na terenach o dużej gęstości zaludnienia należałoby twierdzić: 

eksploatacja ziemi byłaby bardziej intensywna, wymagałoby to większego wysiłku, a ryzyko degradacji 

środowiska byłoby wyższe. W rezultacie konkurencja stałaby się na tyle intensywna, że jakiekolwiek 

rozproszenie populacji lub założenie nowego terenu byłoby niemożliwe ze względu na dużą gęstość 

zaludnienia tych żyznych obszarów - stały się one ogniskami populacji w wyniku ich fundamentalnego 

znaczenie gospodarcze. To tutaj rozpoczął się proces „wzbogacania” i rozszerzania się niektórych 



społeczności. Te same osady, często do tej pory chronione wyłącznie przez naturalne mechanizmy 

obronne, zaczęły się bronić za pomocą coraz bardziej wyrafinowanych mechanizmów obronnych. 

Ośrodki centralne następnie zaczęły kontrolować mniejsze, peryferyjne ośrodki w systemie podobnym 

do wasalstwa, w którym mniejsze ośrodki podlegały politycznej wyższości ośrodków centralnych. 

Niektóre z tych mikrokapitałów mogły nawet od czasu do czasu służyć jako schronienia i miejsca 

nadwyżki ekonomicznej. Ich rola była z pewnością nie tylko ochronna - tutaj też odbywały się codzienne 

czynności wiejskie. Co więcej, każde z tych miejsc miało swoją historię z ciągłymi zmianami w 

systemach obronnych. Na przykład mury obronne w miejscach w Zambujal (Torres Vedras, Portugalia) 

były nieustannie zmieniane przez cały okres ich okupacji . 

 

 

Najbardziej znanym miejscem jest lokalizacja Los Millares w pobliżu Almeira w Hiszpanii, która była 

otoczona kilkoma liniami obrony; wejście chronił także barbakan. Na wzgórzach otaczających to 

miejsce zbudowano kilkanaście małych fortów. Wiele dyskusji koncentrowało się na roli tych 

ufortyfikowanych miejsc, ich skuteczności w ochronie przed potencjalnymi intruzami i ich faktycznym 

przeznaczeniu. Sugerowano, że zostały zbudowane na pokaz, aby odstraszyć intruzów lub w celach 

prestiżowych. Nie można jednak zaprzeczyć, że prawdopodobnie zostały one również skonstruowane 

w celu ochrony znajdujących się w nich dóbr i ludzi. Od początku neolitu ówczesna organizacja 

społeczna powodowała rozwój wyspecjalizowanych lub uprzywilejowanych miejsc otoczonych rowami 

i palisadami, budowę placów centralnych, powstawanie wiosek, które kontrolowały produkcję i 

dystrybucję określonych przedmiotów oraz budowę rozdroży, którymi zarządzała elita. Południowy 

Półwysep Iberyjski miał jeden z najbardziej udanych i imponujących systemów fortyfikacyjnych 



europejskiej epoki miedzi i opierał się na konstrukcji kamieniarskiej. Wszelkie próby spenetrowania 

tych fortyfikacji z pewnością wywołały napięcia i konflikty. 

Wojownicy Zachodu 

W ciągu czwartego i trzeciego tysiąclecia p.n.e. stopniowo zaczął się wyłaniać wizerunek i ideologia 

wojownika. Podczas gdy konflikty przybierały formę „prymitywnych działań wojennych”, najazdów lub 

ataków z zasadzki między mężczyznami z sąsiednich społeczności, mentalność mężczyzny, 

wyposażonego w broń i gotowego do walki, znalazła odzwierciedlenie w ówczesnej ikonografii. Często 

sugerowano, że pojęcia wojny i wojownika zostały wprowadzone przez rozprzestrzenianie się populacji 

indoeuropejskich pochodzących ze stepowych regionów Europy Południowo-Wschodniej. Zostało to 

już omówione w odniesieniu do posągów menhirów. W tym miejscu problem zostanie poruszony, choć 

z bardziej ogólnej perspektywy, w odniesieniu do początków działań wojennych. Pokojowe 

społeczności rolnicze neolitu, poświęcające swój czas pracy na polach, zostałyby pokonane przez tych 

przybyszów, którzy byli gotowi użyć siły, by przejąć dobytek innych grup. Tak więc ten napływ 

migrantów sprowadziłby grupy outsiderów do Europy Środkowej i Zachodniej, wprowadzając na ten 

obszar ich patriarchalną strukturę społeczną i gospodarkę hodowlaną (a nie lokalną gospodarkę opartą 

na rolnictwie); bez wątpienia również splądrowaliby i wykorzystali rdzenną ludność. Krótko mówiąc, 

wprowadzono nowy system społeczno-ekonomiczny pochodzenia zewnętrznego, który położył kres 

istniejącym osiadłym, rolniczym cywilizacjom neolitu, z ich ogólnym brakiem hierarchii społecznej i 

napięciami społecznymi. Teorie sugerują, że obraz wojownika ewoluował wraz z pojawieniem się 

nowych populacji, z większą skłonnością do działań wojennych: sugerują, że nie był to naturalny stan 

rzeczy, a raczej powstał w wyniku kontaktu z innymi grupami, tj. inwazji i grupy oddzielające się od 

populacji na Wschodzie. Jednak takie teorie można zakwestionować: dominująca wówczas 

„ideologiczna konstrukcja wojownika” mogła zamiast tego wywodzić się ze społecznej organizacji 

populacji Europy Zachodniej. Rzeczywiście, napięcia, które charakteryzowały te pierwsze 

społeczeństwa rolnicze, zostały już omówione na poprzednich stronach. Co więcej, hierarchie 

społeczne stawały się coraz bardziej wyraźne w ciągu piątego i czwartego tysiąclecia pne. W miejscu 

pochówku w Warnie (Bułgaria), datowanym na 4500 p.n.e., kilka z 280 znajdujących się tutaj 

grobowców wydaje się zawierać osoby o wysokich rangą: osoby te zostały pochowane z berłem, 

będącym oznaką ich siły, wraz z szeregiem złota biżuteria, miedziana broń i ceremonialne noże 

krzemienne. Podobne „książęce” grobowce istnieją na Zachodzie, chociaż nie zawierają metalowych 

przedmiotów, które w tamtym czasie ograniczały się do regionu Bałkanów. W czwartym i trzecim 

tysiącleciu p.n.e. zaczęły się pojawiać różne formy hierarchii. Te hierarchie mogły opierać się na 

systemach wymiany, w których prestiż lub przedmioty codziennego użytku krążyły w wyniku 

rozpowszechniania się nowej technologii: koła, wozu i używania koni. „Liderzy” interweniowaliby we 

wszelkich decyzjach lub sporach między społecznościami. Sytuacje te albo zostałyby rozwiązane 

pokojowo, albo doprowadziłyby do wojny. Niewątpliwie nie ma „standardowego modelu”, według 

którego można by zdefiniować te dominujące jednostki – ich rola zmieniałaby się w czasie i w różnych 

kulturach. Świadectwa grobowe najlepiej świadczą o ówczesnych strukturach społecznych i pokazują, 

że Europę Środkową i Zachodnią w trzecim tysiącleciu p.n.e. można było podzielić na (co najmniej) trzy 

strefy kulturowe. Zachodni region Morza Śródziemnego charakteryzował się zbiorowymi grobowcami 

(hypogea, megality, komory grobowe w jaskiniach), w których przez 1000 lat lub dłużej pochowano 

liczne ciała. Ta praktyka umożliwiła ekspertom identyfikację grup (rodzin, klanów), a nie pojedynczych 

osób. W tym kontekście autorytet „przywódcy” mógł zależeć od jego zdolności do kontrolowania sieci 

zależności opartych na powiązaniach społecznych lub pokrewieństwa, przy czym wielu członków 

konkretnej sieci zostało pochowanych w grupowym grobowcu. Wydaje się, że podobny układ 

obowiązywał w regionie atlantyckim, rozciągającym się od Portugalii po Irlandię. Tutaj megalityczne 

grobowce, spuścizna neolitu, były nadal w powszechnym użyciu do tego stopnia, że populacje nadal 



grzebały swoich zmarłych w tych dużych kamiennych komorach grobowych, pomimo pojawienia się 

nowych kultur, takich jak kultura pucharów. W całej Europie Środkowej i Północnej powszechne były 

pojedyncze grobowce w postaci kurhanów. Te grobowce podkreślają indywidualność. Nie była to 

bynajmniej nowa praktyka. Populacje ceramiki sznurowej stosowały tę technikę pochówku od 

pierwszej połowy trzeciego tysiąclecia p.n.e. Późniejsze kultury pucharów zachowały tę praktykę. 

Rzeczywiście, pojedyncze grobowce od dawna były cechą Europy Środkowej i były tu używane niemal 

przez cały okres neolitu, od szóstego do trzeciego tysiąclecia p.n.e. To samo można powiedzieć o 

alpejskich regionach Włoch, gdzie wiadomo, że grobowce skrzynkowe związane z cywilizacją 

Remedello (z trzeciego tysiąclecia p.n.e.) były kontynuacją podobnych technik pochówku stosowanych 

przez lokalne kultury waz z kwadratowymi ustami z piątego tysiąclecia p.n.e. Jest zatem oczywiste, że 

istniał pewien stopień ciągłości łączący praktyki pogrzebowe w Europie na przestrzeni czasu, łącząc 

cywilizacje trzeciego tysiąclecia p.n.e. z ich korzeniami i wcześniejszymi tradycjami pogrzebowymi, 

tworząc rodzaj „braudeliańskiej” trwałości w pewnych obszarach kulturowych . Jednak pomimo 

znaczenia tych podobieństw w różnych obszarach, Europa się zmieniała. Jednym z głównych czynników 

napędzających te zmiany była metalurgia (właściwa już Europa Środkowa w piątym i czwartym 

tysiącleciu p.n.e oraz w Europie Zachodniej od końca czwartego tysiąclecia p.n.e.). Wraz z 

wprowadzeniem metalurgii miedziany sztylet zastąpił kamienny topór jako przedmiot prestiżu, 

podkreślając pozycję społeczną i męskość jego właściciela. Kielichy do picia stały się również 

powszechną cechą w Europie (kultura badeńska, kultura ceramiki sznurowej, kultura pucharów). Te 

kielichy są czymś więcej niż tylko odzwierciedleniem gustu; są wyznacznikiem praktyk kulturowych 

danego dnia (wypoczynek? rytuały podawania drinków? bankiety? picie w ramach rytuału 

inicjacyjnego?). Takie praktyki spowodowałyby rozprzestrzenianie się pewnych idei. Rzeczywiście, 

mogli być w centrum zachowań związanych z nowo powstającą klasą społeczną. Ta klasa społeczna 

starała się stosować specyficzne zwyczaje dla własnych celów: identyfikować swoich członków i 

odróżniać się od innych klas. W ten sposób mogła powstać „protoarystokracja”. Członkostwo mogło 

być częściowo dziedziczne, a członkowie byli okresowo poddawani ponownej ocenie w wyniku 

wewnętrznej rywalizacji i elastyczności więzi międzyludzkich. Walki o władzę wśród tych hierarchii 

mogą dobrze wyjaśnić, dlaczego to społeczeństwo nigdy nie wyszło poza poziom wodzów; sytuacja ta 

trwała w epoce brązu. Jednak działania wojenne nie były pełnoetatową działalnością wojowników tego 

okresu, pomimo faktu, że ideologia zachodniego wojownika została „stworzona” w tym czasie i była 

opisywana na stelach i dużych posągach. Każdy człowiek zdolny do walki był wirtualnym wojownikiem, 

jeśli trzeba. Ten „proto-wojownik” odegrałby rolę pośrednią, sytuując się gdzieś pomiędzy odważnym 

myśliwym a, w razie potrzeby, wojownikiem gotowym do inwazji na sąsiednie plemię, gdyby ogólnie 

dobre stosunki między dwiema grupami nagle się pogorszyły. Konfrontacja była kolejną formą 

rywalizacji lub sprawdzianu, dzięki któremu można było zdobyć prestiż i wysoką pozycję. Pojęcie to jest 

specyficzne dla „barbarzyńskiej” Europy. We wschodnich regionach Morza Śródziemnego system 

zurbanizowany, który wówczas charakteryzował Mezopotamię, Syrię i Egipt (a dopiero zaczynał się 

pojawiać w Palestynie i Anatolii) sprzyjał istnieniu gwardzistów, milicji, a nawet oddziałów, które 

obejmowały nawet tymczasowych rekrutów podczas określonych konfliktów. Mówiąc o 

„wojownikach” III tysiąclecia p.n.e., ze względu na różnice między różnymi strukturami społecznymi i 

poziomami integracji, istotne jest zatem określenie omawianego regionu. W tym czasie, gdy 

przynajmniej na Zachodzie nie było ani regularnej armii, ani żadnej potrzeby, a konflikty dotyczyły 

małych grup z sąsiednich społeczności i rozliczeń między jednostkami, szanowany wizerunek 

wojownika był jednak mocno zakorzeniony w mentalność dnia. Zanim wojna zaczęła się na dobre, ze 

wszystkimi jej niszczycielskimi skutkami, w społeczeństwie utrwalił się wizerunek wojownika płci 

męskiej. Od czasów paleolitu wizerunek ten łączony jest z wizerunkiem myśliwego. Od trzeciego 

tysiąclecia p.n.e. zaczęło pojawiać się wrażenie samego wojownika. Gdy konflikty zaczęły się nasilać, 

rozwinęły się nowe ramy ideologiczne, w których najlepszy wojownik uzyskał wyższy status: bohatera. 



Kiedy omawiamy konflikt i brutalne zachowania w epoce brązu na Morzu Śródziemnym i w Europie 

(obejmujące z grubsza drugie tysiąclecie p.n.e. i następne 200-300 lat), od razu widać uderzające i 

bardzo znaczące różnice. W tym czasie pismo rozwinęło się już w regionach miejskich i podmiejskich, 

podczas gdy inne obszary wiejskie nadal koncentrowały się na tradycji ustnej. We wschodniej części 

Morza Śródziemnego, zarówno w Mezopotamii, jak i w  regionie Górnego Eufratu, ufortyfikowane 

miasta istniały od czwartego tysiąclecia p.n.e.. Wkrótce potem urbanizacja rozprzestrzeniła się na Bliski 

Wschód i wzdłuż Indusu. Wiadomo, że w trzecim tysiącleciu p.n.e. sumeryjskie „miasta-państwa” 

prowadziły ze sobą wojny. Uważa się, że ten stan trwającego konfliktu zapoczątkował budowę 

imperium akadyjskiego około 2300 p.n.e., po podbojach Sargona. To słabe imperium rozciągało się od 

Anatolii po region Zatoki Perskiej. Od 3000 p.ne. w Egipcie powstało scentralizowane państwo z 

miastami rozwijającymi się również wzdłuż Nilu, chociaż miasta te są słabo udokumentowane pod 

względem dowodów archeologicznych. Armie były więc po części produktem i strażnikiem tych miast 

i stanów. Na bardziej ogólnym poziomie ta miejska cywilizacja wymagałaby milicji lub stałych 

strażników. W niespokojnych czasach broń również stanowiła część tej strategii obronnej. Od trzeciego 

tysiąclecia p.n.e. miasta stawały się coraz bardziej powszechnym elementem, rozciągając się w 

kierunku Anatolii i Morza Egejskiego. Miasta te często służyły jako punkty centralne dla księstw lub 

rodzin rządzących, jako punkty skupiające dystrybucję produktów, jako ośrodki rzemieślnicze lub jako 

ośrodki handlu zarówno w regionie, jak i poza nim. Często broniono ich za silnymi murami: hetyckie 

stolice oraz kreteńskie i mykeńskie pałace budowano nawet na miejscach małych ufortyfikowanych 

miast z poprzednich stuleci. W drugim tysiącleciu p.n.e. imperializm wschodni doprowadził do 

większych napięć. Władcy często kierowani byli chęcią podboju, w wyniku czego lokalne wojny ustąpiły 

miejsca konfrontacjom na bardziej „międzynarodową” skalę. Najazdy i konflikty doprowadziły do 

aneksji i zmian w układzie terytoriów. Pojawiły się imperia i istniały przez jakiś czas, zanim upadły, i 

uformowały się nowe ośrodki władzy. Między rokiem 2000 a 1600 p.n.e rozkwitło pierwsze imperium 

babilońskie, a następnie upadło po inwazji Kasytów. Od 1600 r. p.n.e. ludność Hetytów na płaskowyżu 

anatolijskim stawała się coraz potężniejsza w stosunku do swoich sąsiadów i rywali: Mykeńczyków na 

zachodzie, Mittanów i Asyryjczyków na wschodzie oraz Egipcjan na południu. Wzdłuż granic z Palestyną 

i Syrią toczyły się regularne spory; ziemia ta była często podbijana przez faraonów i włączana do ich 

imperium. Te trwające bitwy, oprócz wewnętrznych sporów i nieuregulowanych okresów migracji, 

spowodowały gwałtowny upadek większości dużych królestw na Wschodzie około 12 000/11 000 

p.n.e.: Myken, Hetyckiej Anatolii i Egiptu pod rządami faraonów . Asyria następnie potwierdziła swoją 

wyższość nad całym Bliskim Wschodem na początku pierwszego tysiąclecia p.n.e., by później zostać 

zdobytą  z rąk Persów. Ten chronologiczny i faktyczny przegląd nie uwzględnia faktu, że w większości 

krajów Europy w tym czasie nie istniał żaden porównywalny system: nie było miast ani państw. Zamiast 

tego Europa składała się głównie z przysiółków i wiosek, z których niektóre miały ewidentnie większe 

znaczenie niż inne i odgrywały bardziej centralną rolę: mogły być domem dla elity lub ważnych 

osobistości. W każdym razie były to miejsca, w których zawierano sojusze, negocjowano umowy, 

odbywały się zbiorowe ceremonie i wzmacniano spójność społeczną. Jednak istniejące hierarchie 

pozostawały słabe i często rodziły konflikty. Nawet niektóre wpływowe rody nie były w stanie zbyt 

blisko zintegrować się z systemem. Osoby odpowiedzialne miały jedynie ograniczone uprawnienia, 

które rzadko wykraczały poza szczebel lokalny czy nawet regionalny. Chociaż ten system mógł być 

świadkiem pojawienia się arystokracji, nie było żadnego z księstw na większą skalę, które mają 

tendencję do stabilizacji w czasie. Rzeczywiście, hierarchia społeczna była okresowo kwestionowana. 

Europa nie przyjęła modelu mykeńskiego ani wschodniego. Zamiast tego rozwijały się dobrze 

prosperujące wsie, ale nie miasta. Władcy często pojawiają się w odpowiedzi na takie poziomy 

rywalizacji społecznej, ale nie mają tendencji do zakładania odpowiednich królestw. Czy to oznacza, że 

w przeciwieństwie do Wschodu wojna nie miała tu miejsca? Z pewnością tak nie jest. Na większości 

kontynentu małe grupy ludzi z różnych lokalnych wodzów byłyby uwikłane w konflikty między sobą. 



Takie konfrontacje byłyby zdarzeniami lokalnymi i odosobnionymi. Jednak wojna na poziomie 

regionalnym byłaby rzadkością. Nawet gdyby ówczesna organizacja społeczna wywołała konkurencję, 

wiejski styl życia i potrzeba utrzymania sieci wymiany prestiżowych przedmiotów, przynajmniej ze 

strony osób odpowiedzialnych, zapobiegłyby rozwinięciu się szerokiego konfliktu. Konfrontacja, czy to 

podsycana zerwaniem sojuszy, motywacjami psychologicznymi, czy potrzebą zdobycia nowej ziemi lub 

inwentarza żywego, była ograniczona geograficznie. Archeolodzy starali się również określić skalę i 

charakter bitew z epoki brązu w Europie. Jasne jest, że rola broni, czy to rzeczywistej, czy symbolicznej, 

nadal rosła w tym okresie: uzbrojony wojownik, do tej pory bardziej idealistyczny, stał się 

codziennością. Różnice społeczno-ekonomiczne między Zachodem a Wschodem ledwo 

odzwierciedlają ówczesne uzbrojenie: broń była w większości tak samo wyrafinowana na Zachodzie jak 

na Wschodzie. Wydaje się, że żaden obszar nie pozostał nietknięty dalekobieżnymi połączeniami, 

łatwością komunikacji (o czym świadczą przede wszystkim „bursztynowe szlaki” między Bałtykiem a 

Morzem Śródziemnym) oraz szybkim rozprzestrzenianiem się pomysłów i technik. Interakcje stały się 

stałym sposobem na życie. W tym kontekście, w obliczu przenikających się kultur, pojęcie wojownika 

dało początek innej postaci, określanej przez jego odwagę: bohatera. Koncepcja bohatera przetrwała 

od protohistorii aż do najnowszej historii, gdzie znajdowała się w sercu społeczeństwa. Ta zmiana skali 

i perspektywy zostanie szczegółowo omówiona poniżej. 

Bronie i ich znaczenie 

Począwszy od epoki miedzi, broń była przedstawiana w wielu miejscach na Zachodzie: na stelach, 

wśród petroglifów umieszczonych na kamiennych blokach i na ścianach skalnych na szczytach gór. Broń 

ta (groty strzał, sztylety krzemienne lub miedziane, topory z metalowymi ostrzami) różniła się zarówno 

jakością techniczną, jak i estetycznym wyglądem. W każdym razie wszystkie one stanowią pierwszą 

broń wojenną. W drugim tysiącleciu p.n.e. po raz pierwszy wyprodukowano brąz (stop miedzi i cyny), 

tworząc metal trwalszy niż miedź. Ten rozwój techniczny został wkrótce połączony ze wzrostem 

produkcji. Na tym rozwoju skorzystała przede wszystkim broń. Około 1500 roku p.n.e. sztylety i miecze 

były najbardziej wyszukanymi przedmiotami tworzonymi przez brązowników. Wygląda na to, że 

brązownicy skierowali swoje umiejętności początkowo na produkcję broni, być może w odpowiedzi na 

zapotrzebowanie. Do wykonania tej broni zastosowano najbardziej zaawansowaną technologię 

tamtych czasów. Zauważ, że w ciągu 4000 lat niewiele się zmieniło pod tym względem. Co więcej, przez 

całą prehistorię broń ta, udoskonalana z biegiem czasu i stająca się źródłem prestiżu, zawsze kojarzyła 

się z domeną męską. Tylko mężczyźni mieli dostęp do tych narzędzi, które były narzędziami wojny, 

dumy i śmierci. Miecze po raz pierwszy pojawiły się w Europie, a przez jakiś czas na Bliskim Wschodzie 

używano tylko krótkich obosiecznych ostrzy. W rzeczywistości miecz wkrótce zastąpił sztylet jako 

najbardziej symboliczna broń wojownika. Miecze te były często pięknie uformowanymi kawałkami 

brązu z długim, wyszukanym ostrzem przymocowanym do solidnej, zdobionej rękojeści za pomocą 

nitów. Początkowo, około 1500 p.n.e., miecze te były niewiele więcej niż większymi wersjami sztyletów 

z wczesnej epoki brązu z ich zdobionymi ostrzami i dużymi rękojeściami, zwykle spotykanymi w Europie 

Środkowej i Alpach Zachodnich. Jednak nie minęło dużo czasu, zanim pojawiły się różne typy mieczy, 

które z biegiem czasu stały się bardziej zróżnicowane i szeroko rozpowszechnione. Miecze z Saint-

Brandan w Armoryce (Francja) i Cheylounet w Haut-Loire (Francja) miały rękojeść - niektóre jako 

przedłużenie głowni w formie rękojeści, inne z oddzielną rękojeścią przymocowaną do rękojeści głowni 

za pomocą nitów. Miecze z regionów nordyckich miały ozdobne rękojeści łączące metal z materiałami 

organicznymi. Rapiery z Węgier (Hadjusamson) miały solidne rękojeści i często misternie zdobione 

ostrze. Badanie tych niezwykłych przedmiotów z pierwszej połowy europejskiej epoki brązu (sztylety, 

pierwsze miecze i duże topory, uważane za częściowo broń i częściowo narzędzie) ujawnia, że 

przedmioty te były najczęściej ukrywane, składane jako ofiary bóstwom lub umieszczane w 

grobowcach. Rozwój technologiczny był tak zaawansowany, że bardzo wyrafinowane przedmioty 



można było wytwarzać z metalu, co czyniło to opłacalną inwestycją: metalowe przedmioty służyły do 

gloryfikowania wojowników, zaspokojenia zamożniejszych jednostek i udobruchania bóstw. Jednak 

bardzo powoli metal zaczął pojawiać się w domowym i codziennym życiu. W rzeczywistości 

wykopaliska domostw z tego okresu odkryły zaskakujące odkrycie, na swoim poziomie zaawansowania, 

były nadal w użyciu w tym czasie, kontynuując długą tradycję prehistoryczną. Drewno było szeroko 

stosowane w narzędziach rolniczych i domowych, o czym świadczą dowody z miejsc osadzania pali. 

Wydaje się więc, że istniały dwie odrębne sfery, nawet w dziedzinie narzędzi, co zostało dodatkowo 

podkreślone przez te nowe osiągnięcia technologiczne. Nie była to już dychotomia między sferą męską 

i żeńską; był to raczej podział na sferę prestiżu i sferę domową. Nie było to bynajmniej nowe 

rozróżnienie i zawsze istniało w takiej czy innej formie. Był jednak wyjątkowy pod względem rosnącej 

przepaści, jaka pojawiła się między różnymi technikami produkcji. Metalurgia wymagała 

pełnoetatowych specjalistów, podczas gdy materiały takie jak drewno i krzemień były używane do 

bardziej pospolitych przedmiotów, które byłyby wynikiem bardziej rutynowej i mniej intensywnej 

pracy. Obiekty były zatem kodowane lub przypisywane wartości. Najbardziej „cenione” były 

przedmioty metalowe: obejmowały one broń i przedmioty obrzędowe, a nawet niektóre elementy 

biżuterii (wskazując, że kobiety nie były wyłączone z domeny nadrzędnej).  Wydaje się zatem, że 

powstawało społeczeństwo „dwóch prędkości”, w którym uzbrojonym przyznano wyższą pozycję 

społeczną. Od tego momentu przepaść między osobami zajmującymi się prostymi zadaniami 

produkcyjnymi a osobami zdolnymi do noszenia broni stale się powiększała. Flint również stracił na 

wartości, mimo od dawna swojego podwójnego przeznaczenia: roli krajowej w wytwarzaniu 

przedmiotów codziennego użytku oraz prestiżowej roli w produkcji broni i innych elementów 

wyposażenia, takich jak sztylety. Najbardziej zręcznymi tworami należącymi do tej ostatniej kategorii 

były sztylety z epoki przeddynastycznej w Egipcie oraz sztylety skandynawskie. Po tym czasie liczba 

przedmiotów związanych z tą kategorią zaczęła spadać i ostatecznie całkowicie zniknąć. Jedynymi 

narzędziami kamiennymi, które nadal produkowano, były zwykłe, pospolite przedmioty „bez 

wartości”. 

Wojownik staje się cechą barbarzyńskiej Europy 

Niełatwo jest określić kategorie społeczne, które charakteryzowały epokę brązu w „barbarzyńskiej” 

Europie w II tysiącleciu p.n.e. i dotyczyły większości kontynentu. Z jednej strony różne regiony mogły 

mieć bardzo różne poziomy organizacji społecznej. Z drugiej strony, sama długość tego okresu - ponad 

1000 lat - sugeruje, że wszelkie zmiany, które zaszły, były jedynie stopniowe. Zatem każda 

proponowana hipoteza musi być raczej uproszczona. Choć nieco uogólniona jako teoria, można jednak 

powiedzieć, że pewien stopień podstawowego podziału społecznego był jednak prawdopodobny. 

Prawdopodobnie istniałaby wyższa klasa społeczna odpowiedzialna za kontrolowanie ekonomiki 

produkcji i dystrybucji metalowych przedmiotów. Ta klasa byłaby uprawniona lub zobowiązana do 

noszenia broni w celu obrony społeczności i jej posiadłości, a gdyby zaszła taka potrzeba, 

rekrutowałaby odważnych i kompetentnych ludzi do przyłączenia się do ich strefy wpływów. Niższa 

klasa społeczna mogła być odpowiedzialna za produkcję żywności, zarówno upraw, jak i zwierząt 

gospodarskich. Kowale prawdopodobnie stworzyliby klasę uprzywilejowanych rzemieślników, aby 

służyć elitom ze względu na ich specjalistyczne umiejętności i wartość ekonomiczną. Zamiast tej 

krótkiej klasyfikacji można by zaproponować bardziej „demokratyczny” pogląd: każdy członek 

wspólnoty mógł być uprawniony i zobowiązany do noszenia broni i obrony wspólnoty, gdy zajdzie taka 

potrzeba. Sytuacja mogła się różnić w zależności od okresu i regionu. Wydaje się jednak, że 

społeczeństwo europejskie w epoce brązu było do pewnego stopnia ustrukturyzowane hierarchicznie, 

biorąc pod uwagę poziom rozwoju społeczeństwa. Te różnice w statusie znajdują odzwierciedlenie w 

grobowcach, podwyższonej lokalizacji miejsc i stopniowym wzroście fortyfikacji i skali takich witryn, co 

z czasem symbolizuje wzrost autorytetu. Wzrost produkcji żywności, wywołany przez rosnącą 



populację, umożliwiłby większej liczbie osób podjęcie wyspecjalizowanych działań. Chociaż metalurgia 

mogła w niektórych przypadkach pozostać działalnością rodzinną i domową, szczególnie w przypadku 

przedmiotów codziennego użytku, wytwarzanie cięższych i bardziej skomplikowanych elementów 

często wymagało specjalistycznych umiejętności. Od tego momentu metalowe miecze, sztylety, 

włócznie, hełmy, tarcze i nagolenniki byłyby produkowane przez pracujących na pełny etat 

brązowników. Jest prawdopodobne, że produkcja tych przedmiotów była kosztowna pod względem 

miedzi, cyny (która nie zawsze była dostępna lokalnie i często musiała być importowana) oraz czasu. 

Tylko ci, którzy stoją za tym procesem produkcyjnym, tj. ci, którzy mają pewien wpływ społeczny, 

odnieśliby korzyści. Same klasy elitarne, wraz z ich bezpośrednimi partnerami lub wybranymi do 

podążania za nimi i ich ochrony, były w stanie wykorzystać tę broń do podbojów i celów obronnych. 

Sieci sojusznicze o różnej wielkości i skali zdominowałyby w tym czasie społeczeństwo. Status tych 

uprzywilejowanych osób potwierdzała ich charyzma, być może utrzymywana poprzez ucztowanie i 

dawanie prezentów. Odpowiedzialne za dbanie o interesy obszaru i społeczności, osoby te stopniowo 

przekształciły się w uzbrojony oddział obronny. Ich rola polegała na ochronie kapitału ludzkiego i 

materialnego i jako taka została ustanowiona na szczycie piramidy społecznej. Od tego momentu, obok 

wpływu ekonomicznego i prestiżu, ważnymi czynnikami stały się siła i obowiązek: władza ustąpiła 

miejsca władzy. Rzeczywiście, wojna była nie tylko atrakcyjna pod względem ekonomicznym, ale także 

zapewniała przyjemność i ujście dla aktywności fizycznej. W tym kontekście wydaje się, że koncepcja 

wojownika stała się cechą społeczeństwa epoki brązu, chociaż niewątpliwie byłaby to bardzo 

stopniowa transformacja. Kilka dowodów wydaje się to potwierdzać. Na przykład pod koniec trzeciego 

tysiąclecia p.n.e. powstały pojedyncze grobowce, choć w niektórych rejonach pojawiały się one 

szybciej niż w innych. Groby te odzwierciedlają emancypację jednostki: jednostka stała się mniej 

ograniczona więzami pokrewieństwa i bardziej otwarta na przeznaczenie. Ta większa swoboda 

działania mogła w tamtym czasie pogłębić niestabilność polityczną. Chociaż zbiorowe grobowce, 

charakterystyczne dla poprzedniej epoki, były nadal sporadycznie używane - aż do około 1700 r. p.n.e. 

w regionie Morza Śródziemnego (Sardynia, południowa Francja) - odrębna piramida społeczna szybko 

ustanowiła się w Europie Środkowej i wzdłuż europejskiego wybrzeża Atlantyku: „przywódców 

pochowano w efektownych kurhanach, a ich szczątki ozdobiono biżuterią wykonaną ze szlachetnych 

metali, bursztynu i szkła, a towarzyszyły im coraz bardziej wyrafinowane uzbrojenie i wysokiej jakości 

naczynia. Książęce grobowce Armorica, Wessex i Saksonia były tego typu. W południowo-wschodniej 

Hiszpanii ciała wysoko postawionych osób z kultury El Argar ozdobiono srebrnymi diademami i 

pochowano wraz z bronią i biżuterią. Odkryto, że grobowce te zawierają najcenniejsze metalowe 

przedmioty w południowej Iberii. Zapis archeologiczny wskazuje, że piramida społeczna stała się z 

czasem coraz bardziej zaznaczona, co symbolizuje jakość, a w niektórych przypadkach egzotyczny 

charakter przedmiotów umieszczonych w grobowcach. Z tego widać, że arystokracja zaczynała się 

wyłaniać, chociaż ich przyszłość była na tym etapie niepewna, a kryteria członkostwa okresowo 

oceniane. Czy to metal był odpowiedzialny za wzrost statusu wojownika, czy też elitarne klasy pragnęły 

coraz skuteczniejszej broni, napędzając w ten sposób rozwój metalurgii? Trudno odróżnić przyczynę 

od skutku. W każdym razie brąz - stop miedzi i cyny - został po raz pierwszy użyty do ulepszenia broni 

wojennej. Oprócz ozdobnych sztyletów z wczesnej epoki brązu, które mogły być zarówno 

ceremonialne, jak halabarda, jak i użytkowe, wkrótce pojawił się miecz. Miecz służył zarówno jako 

element pokazu, jak i broń przemocy. Od tego czasu włócznia była również wyposażona w metalowy 

grot i mogła być używana do ataku lub do celów prestiżowych, w zależności od sytuacji. Łuk, bardziej 

tradycyjna broń, pozostał w użyciu do strzelania na duże odległości. Po opanowaniu metalurgii brązu 

postęp technologiczny zaczął koncentrować się na broni. Motywacje stojące za tym nie były niewinne. 

W rzeczywistości skupienie się na broni wskazuje, że ówcześni kowale byli pod silnym wpływem tych o 

wyższej reputacji: wiele wpływowych postaci skierowało wczesną obróbkę metali na produkcję 

przedmiotów dla osób uprawnionych do noszenia broni. Od końca epoki brązu, mniej więcej 1200 r. 



p.n.e., aż do rozwoju metalurgii żelaza (ok. 800/700 r. p.n.e. na Zachodzie), wojownicy byli 

ugruntowaną cechą społeczeństwa, uzbrojeni w broń ataku i obrony. Z biegiem czasu broń ta przeszła 

zmiany w stylu, kształcie i materiale. Zmiany te były jednak niewielkie do czasu opracowania bardziej 

wyrafinowanych technik, takich jak kusza i broń palna. Tak więc archetyp wojownika zachodniego, 

charakterystyczny dla protohistorii, starożytności i średniowiecza, został ustalony w drugiej połowie II 

tysiąclecia p.n.e. Oczywiście nie zawsze stała armia była pod ręką, a konflikty między społecznościami 

w epoce brązu przypominały bardziej najazdy niż zażarte bitwy i często skutkowały pojmaniem kobiet 

i dzieci lub kradzieżą żywego inwentarza. Jednak pilnowanie grupy społecznej, zagarnianie dóbr z 

sąsiednich wiosek, a nawet wyzywanie innych do walki stałyby się obowiązkiem specjalnie 

wyselekcjonowanych osób, wprawnych w posługiwaniu się bronią. Bez wątpienia arystokracja epoki 

żelaza mocno zajęłaby się tymi małymi „systemami feudalnymi” późnej epoki brązu 

Miecz: król broni 

Symboliczna rola miecza została już omówiona. Miecze zostały wyprodukowane z wielkimi 

umiejętnościami technicznymi w Europie i po raz pierwszy pojawiły się w epoce środkowej brązu. 

Miecze z płaskimi chwytami produkowano już w Europie Środkowej i Skandynawii w XV wieku p.n.e. 

Wkrótce rozprzestrzeniły się na wschodnie regiony Morza Śródziemnego: Grecję, Cypr i Egipt. Od XIII 

wieku p.n.e. miecz zaczął się dalej rozwijać w Europie Zachodniej. Wąski płaski trzpień umożliwiał 

często wsuwanie ostrza w rękojeść i mocowanie go za pomocą różnych typów i kształtów nitów, takich 

jak następujące odkryte we Francji: typ Haguenau (Bas-Rhin), typ Rixheim (Haut -Rhin) i typ Rosnoen 

(Finistère). W niektórych przypadkach miecze miały dłuższy, węższy chwyt, który był zakrywany 

rękojeścią (typ Monza, pod Mediolanem). Bardziej wyrafinowane miecze często wyróżniały się różnymi 

rękojeściami: ośmiokątnymi, żebrowanymi rękojeściami z wklęsłymi głowicami (typ Möringen, 

Szwajcaria) lub głowniami z czułkami, z których niektóre zwijały się w spirale (północne Niemcy, Europa 

Środkowa), podczas gdy inne były prawie nie zakrzywiony (Włochy). Pozostałe miecze wyróżniały się 

dwoma otworami oddzielającymi korpus rękojeści od jelca (typ Auvernier, Szwajcaria; typ Tachlovice, 

Czechy). Pod koniec epoki brązu ostrze i obszar, do którego przymocowana była rękojeść, wykonano z 

tego samego kawałka metalu. Rękojeść była albo wykonana z materii organicznej, w której nie została 

zachowana, albo z metalu i mocowana za pomocą nitów przymocowanych do jelca i uchwytu. Ostrza 

często miały kształt liścia i były nieco poszerzone blisko czubka: są to tak zwane ostrza w kształcie 

słupka. Tę oryginalną cechę morfologiczną i technologiczną stwierdzono również w Europie 

kontynentalnej (typ Hemigkofen, Niemcy; modele Locras i Forel ze Szwajcarii), a także wzdłuż wybrzeża 

Atlantyku we Francji. 



 

Inny rodzaj miecza, kojarzony przede wszystkim z regionami atlantyckimi Europy (Anglia, Francja, 

Półwysep Iberyjski), charakteryzował się równoległymi krawędziami i nagłym zwężeniem w kierunku 

końca, tworząc ostry czubek: te miecze są określane jako miecze „języka karpia”. Rękojeść została 

wykonana z materii organicznej i oddzielona od głowni nacięciami. Zidentyfikowano kilka rodzajów 

tego miecza, w tym Boom (Belgia), Vénat (Charente, Francja) i Monte Sa Idda (Sardynia). Odkryto 

miecze z Majorki (Baleary), które mają dużą rękojeść i głowicę w kształcie dysku, często zwieńczoną 

kulistym guzikiem. Ostatnie duże miecze z brązu produkowane na Zachodzie pochodzą z początku 

epoki żelaza. Najpopularniejszy jest typ Gündlingen (Badenia-Wirtembergia, Niemcy), przy czym 

miecze tego typu różnią się nieznacznie w szczegółach. Na końcu rękojeści znajduje się sekcja w 

kształcie trapezu. W Europie bardzo dużo tej broni znaleziono w rzekach. Uważa się, że wzdłuż takich 

rzek dochodziło do konfliktów między sąsiednimi społecznościami, które mogły służyć jako granice z 

brodami zapewniającymi punkty styku. Tak więc rzeki mogły stanowić ważne szlaki, zarówno na lądzie, 

jak i na wodzie. Kontrolowanie rzek zapewniłoby sposób ustanowienia ekonomicznej supremacji nad 

określonymi obszarami. Niektóre odcinki tych rzek byłyby szczególnie poszukiwane, niezależnie od 

tego, czy służyły jako naturalne granice, czy jako istotne szlaki. Ta rywalizacja o kontrolę szlaków 

rzecznych jest podobna do tej, która miała miejsce w czasach mezolitycznych myśliwych kilka tysięcy 

lat wcześniej. Ważne jest, aby nie przeoczyć roli odgrywanej przez symbolikę: brzegi rzek mogły być 

doskonałym miejscem do organizowania ceremonii, w których prawdopodobnie zwycięscy wojownicy 

ofiarowali swoje miecze bóstwom wody. Od połowy drugiego tysiąclecia p.n.e. ręczna włócznia z 



brązowym grotem stała się powszechną bronią. W rzeczywistości włócznia była często tak samo 

popularna jak miecz, choć nie cieszyła się takim prestiżem. Łuk był nadal używany w konfliktach. 

Zaczęła pojawiać się większa różnorodność grotów strzał (wczepianych, gniazdowych, z „lotkami” itp.), 

chociaż groty strzał były wykonane z metalu już od początku epoki brązu. Jest prawdopodobne, że 

niektóre z bardziej wytrzymałych grotów służyły jako groty do rzucania. Wojownik z późnej epoki brązu 

z Europy kontynentalnej jest często przedstawiany w pełni wyposażony w broń i zbroję . 

 

 

Oprócz broni wojowników chronił także hełm, napierśnik, nagolenniki i tarcza. Kowale tamtych czasów 

było więcej niż byli w stanie wyprodukować te przedmioty, ponieważ korzystali z wieloletniej tradycji 

umiejętności technicznych, często uzyskiwanych w warsztatach należących do monarchii wschodniej 

części Morza Śródziemnego. Umiejętności te następnie rozprzestrzeniły się w Europie Środkowej, a 

następnie w Europie Zachodniej. Jednocześnie niewielkie różnice typologiczne świadczą o 

zróżnicowaniu regionalnym. Na przykład w Europie pozostałości napierśników są rzadkie, co wskazuje, 

że te formy ochrony były najprawdopodobniej wykonane ze skóry lub skóry zwierzęcej. Co więcej, w 

Grecji tradycja noszenia dużych napierśników w epoce brązu wydaje się być szybko porzucona. Jeden 

kawałek zbroi odkryty w Dendra w Grecji, datowany na XV wiek p.n.e. i przypominający napierśnik, 

składał się z kilku kawałków metalu. Jednak tego typu zbroi nie znaleziono w późniejszym czasie 

 

Uważa się, że należał do żołnierza piechoty, chociaż mógł być używany przez wojownika jadącego 

rydwanem bojowym, biorąc pod uwagę, że zbroja byłaby raczej ograniczająca dla każdego, kto bierze 

udział w bitwie na ziemi. Piechoty przedstawieni na „wazie wojowników” z Myken w Grecji, datowanej 

na 1200 rok p.n.e., chroni zbroja tylko wokół tułowia, z krótką spódniczką otaczającą obszar miednicy. 



Ich górne nogi są nagie, a ręce pokryte nagolennikami, być może wykonanymi z metalu. Fresk 

przedstawiający bitwę z Pylos w Grecji przedstawia wojowników noszących cnemidy dla ochrony. 

Napierśniki znalezione na Zachodzie (Marmesse, Haute-Marne, Francja; Filinges, Haute-Savoie, 

Francja) datowane są na okres od IX do VIII wieku p.n.e. Tarcze były również ważnym środkiem 

ochrony. Zidentyfikowano różne kształty. Początkowo były długie i prostokątne (Mykeny niezwykle 

charakteryzują się „figurą ośmiu” tarcz), ale wkrótce stały się okrągłe. Okrągłe tarcze są przedstawiane 

w scenach bitewnych z udziałem faraonów. Od XII wieku p.n.e. w Europie Północnej (Wielka Brytania, 

Irlandia, Dania, Niemcy) pojawiły się różne typy tarcz. Hełmy metalowe po raz pierwszy pojawiły się w 

Europie około XIII wieku p.n.e. W Mykenach hełmy te zastąpiły skórzane nakrycia głowy pokryte 

zębami dzika. W Europie pod koniec epoki brązu produkowano kilka rodzajów hełmów. Na Wschodzie 

hełmy miały kształt dzwonu z guzikiem na górze, tradycja wywodząca się z regionu Morza Egejskiego. 

W Europie Zachodniej częstsze były hełmy z długim, poprzecznym grzbietem. W Danii niektóre z tych 

hełmów miały rogi. Hełmy z rogami znaleziono również na Morzu Śródziemnym. Na przykład postacie 

umieszczone na posągach menhirów na Korsyce nosiły hełmy z rogami. Wiadomo, że wojownicy i 

bohaterowie istnieli na Sardynii na początku pierwszego tysiąclecia p.n.e. dzięki małym posągom z 

brązu (bronzetti) odkrytym w fortecach wyspy, zwanych nuragami. Posągi te pokazują wojowników 

chronionych hełmami z rogami i okrągłymi tarczami. Ich uzbrojenie składało się z małych sztyletów z 

zakrzywioną osłoną z jednej strony, włóczni, łuków i drążka, który niewątpliwie byłby przymocowany 

do maczugi. Metalowa figurka odkryta w Enkomi na Cyprze, datowana na niedawną epokę brązu 

obejmujący wiek od XII do XI), przedstawiony jest trzymający włócznię, z rogatym hełmem i okrągłą 

tarczą dla ochrony. Posąg stoi na sztabce z wołu, przekształcając go w boskość lub bohatera. 

Mury obronne, forty i cytadele 

Jeśli wojownik rzeczywiście stał się ważną postacią w społeczeństwie epoki brązu, prawdopodobnie 

odpowiedzialne były reżimy polityczne i wymagania ekonomiczne. W systemie państwowym 

wschodniej części Morza Śródziemnego (obejmującym imperia, księstwa, a nawet niezależne miasta, 

w zależności od okresu i lokalizacji), wojownicy podbijali i bronili królestw i społeczności. Garnizony i 

armie były zatem niezbędne i zawierały osoby, które były biegle w walce, a nawet kilku zagranicznych 

najemników. Na przykład od czasów starożytnego imperium w Egipcie każdy nom miał milicję z 

własnym przywódcą. Podobne armie wiązały się też z pilnowaniem skarbów i świątyń. Jednak dopiero 

w Średnim Państwie władca pozyskał własną gwardię w postaci elitarnego oddziału. W okresie Nowego 

Cesarstwa faraonowie tworzyli ważne kontyngenty złożone z dużej liczby najemników z sąsiednich 

ziem (Nubia, Libia itp.) oraz żołnierzy egipskich. Kontyngenty te składały się z oddziałów 

zróżnicowanych zarówno pod względem stroju, jak i używanej broni. Taka sytuacja, w której królestwa 

i miasta były w stanie zebrać armię o różnej skali i składzie, nie istniała w Europie, z wyjątkiem 

niektórych zurbanizowanych obszarów Morza Egejskiego. W rzeczywistości w tym czasie większość 

Europy nie wyszła poza wioskę lub co najwyżej etap protomiejski. Nawet fortece na południowym 

wschodzie Półwyspu Iberyjskiego, które często zajmowały duże obszary - 7 hektarów w Los Millares - 

broniły jedynie ograniczonej populacji. Oczywiście nie oznacza to, że nie było rywalizacji ani konfliktu, 

ale wskazuje na to, że liczba uczestników była mocno ograniczona. Jak widzieliśmy, już od epoki miedzi, 

a nawet wcześniej, zarządzający największymi osadami wiejskimi uzyskiwali wpływ na różne sposoby: 

od sieci sojuszy o różnej wielkości i skali, kontrolując trasy wykorzystywane do dystrybucji zarówno 

pospolitych, jak i rzadkich. materiały i poprzez ustanawianie pokrewieństwa lub sojuszy 

ekonomicznych z mniejszymi osadami. Z wyjątkiem wschodnich obrzeży Morza Śródziemnego, Europa 

pozostała kontynentem wiejskim w drugim tysiącleciu p.n.e. Jednak sytuacja ta nie mniej sprzyjała 

stopniowemu wyłanianiu się arystokracji na przestrzeni kilkuset lat. Ta arystokracja rozwinęłaby się, 

gdy dominujące rodziny starały się zyskać przychylność miejscowych oraz wywierać wpływ i kontrolę 

ekonomiczną nad rolnikami, wykwalifikowanymi robotnikami i obszarami ziemi, nawet niewielkimi. Na 



Zachodzie nowy etap procesu został osiągnięty, gdy jeden z tych arystokratów stał się znany jako 

„suzerin”, niezależnie od tego, czy ta sytuacja została narzucona ludziom, czy też przez nich 

faworyzowana. W VI wieku p.n.e. nacisk ze strony systemów wymiany pochodzących z basenu Morza 

Śródziemnego doprowadził do powstania dużych ufortyfikowanych miejsc na czele z księciem. Ten 

książę czerpałby prestiż ze statusu swojej wioski w stosunku do innych wiosek, a także ze swojego 

autorytetu i charyzmy. Stopniowe pojawianie się drobnej arystokracji w drugim tysiącleciu pne mogło 

być również związane z potrzebą ochrony ludności i jej posiadłości. Byłby to szczególny wymóg dla 

każdej osady opartej na rolnictwie, ponieważ takie społeczności były często bardzo rozproszone i 

zależały od utrzymania dobrej kondycji ekonomicznej i społecznej relacji w celu funkcjonowania. Pod 

koniec epoki brązu społeczeństwo stopniowo stawało się coraz bardziej zaawansowane kulturowo. 

Charakteryzowało się to wzrostem produkcji przedmiotów z brązu, które wkrótce zastąpiły 

odziedziczoną po neolicie tradycję narzędziową z kamienia i drewna. Minusem tych zmian była większa 

niestabilność i plądrowanie. Fakt, że tak wiele populacji osiedliło się razem na dużych wysokościach, 

tworząc wioski, a pod koniec drugiego tysiąclecia p.n.e. zaczęły powstawać fortyfikacje, zarówno w 

zachodniej części Morza Śródziemnego, jak iw umiarkowanych regionach Europy, wskazuje na próby 

zwalczania bandytyzmu. Arystokracja i jej współpracownicy byliby odpowiedzialni za utrzymanie 

porządku społecznego, a jednocześnie sami byliby czasami uwikłani w nieporządek. Pozostała 

konfrontacja fizyczna, walka zbrojna i interakcja sportowa. W przeciwieństwie do żołnierzy armii 

wschodniośródziemnomorskiej, europejscy „wojownicy” zaawansowanej epoki brązu byli wysoko 

postawionymi jednostkami z kombatantami pod ich kontrolą. Dowody z mieszkań również 

odzwierciedlają postępujące rozwarstwienie społeczeństwa. Trend rozwijał się powoli w Europie 

Północno-Zachodniej, choć znacznie szybciej pojawił się w Europie Środkowej. W rezultacie pewne 

telle w Kotlinie Karpackiej stały się zarówno aktywnymi centrami handlowymi, jak i małymi stolicami 

regionalnymi. Niektórzy mieli nawet wyrafinowane systemy ochronne, takie jak stanowisko Spisšky 

Sturtók. Fortyfikacje, które powstały po raz pierwszy w tym okresie, stopniowo rozprzestrzeniły się na 

całą Europę, choć nie wszystkie miejsca zostały ufortyfikowane. Rzeczywiście, pozostała również sieć 

„otwartych” witryn. Jednak w okresie od IX do VIII wieku p.n.e. osadnictwo ufortyfikowane rozwijało 

się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. W zachodniej części Morza Śródziemnego małe ufortyfikowane 

wioski zaczęły pojawiać się w trzecim tysiącleciu p.n.e, w iberyjskiej epoce miedzi. Forty i małe 

ufortyfikowane cytadele nadal istniały w epoce brązu. Na niektórych wyspach Morza Śródziemnego, 

zwłaszcza na Sardynii, duże okrągłe budynki (nuraghe) często tworzyły serce małych wiosek.  



 

 

 

Budynki te miały mury typu cyklopowego i były często umieszczane pośrodku ogrodzenia, mocno 

bronionego dużym murem z narożnymi basztami. Małe wioski ze swoimi skromnymi mieszkaniami 

stłoczone pomiędzy tymi podobnymi do twierdzy strukturami, które były symbolami władzy 

politycznej, ekonomicznej i ideologicznej na długo przed rozwinięciem się, jakie znamy dzisiaj. W 

rejonie Morza Śródziemnego, a także w Europie, wokół wiosek, cytadeli, a następnie ośrodków 

miejskich budowano coraz bardziej wyrafinowane fortyfikacje.  

Wschód: Rydwany w bitwie 

Problemy, jakie stwarza wynalazek i rozpowszechnienie pojazdów kołowych i mobilnych, są jak dotąd 

tylko częściowo jasne. Obrazy z kultury Uruk, która istniała w Mezopotamii między 3500 a 3000 r. 

p.n.e., zawierają schematyczne przedstawienia rydwanów, które mają keson lub kabinę i dwa koła 

wzdłuż boku (czyli łącznie cztery). W regionie Morza Czarnego i w górach Kaukazu Północnego 

znaleziono ciała pochowane w kryptach, z których niektóre zawierały również szczątki czterokołowych 

rydwanów. Nawet w Europie Północnej cywilizacja z IV tysiąclecia p.n.e. (znana jako kultura pucharów 

lejkowatych) produkowała ceramikę z wizerunkami pojazdów czterokołowych. Tak więc, jeśli rydwany 

zostały wynalezione w jednym konkretnym obszarze, wydaje się, że technika ta szybko się 



rozprzestrzeniła. Tak czy inaczej, istnienie koła i rydwanu w Europie Środkowej i Zachodniej w trzecim 

tysiącleciu p.n.e. jest dobrze udokumentowane, chociaż rzeczywiste przykłady archeologiczne są 

bardzo rzadkie, biorąc pod uwagę, że drewno nie zachowuje się dobrze: jedyne dowody pochodzą z 

bagien na Holandia (De Eese) i wykopaliska miast nad jeziorem w Szwajcarii (Zurych). Jednak kultura 

badeńska na Węgrzech była kojarzona z modelami czterokołowych rydwanów wykonanych z 

wypalanej gliny, a w alpejskich regionach Włoch zidentyfikowano ryciny naskalne przedstawiające 

rydwany. To również świadczy o rozprzestrzenianiu się tej nowej formy transportu. Koło doprowadziło 

do produkcji różnych pojazdów: rydwanów do transportu lub bitwy, a także do celów ceremonialnych 

lub religijnych. W tej dyskusji znaczenie mają tylko rydwany bojowe. Rydwany były używane w 

konfliktach od trzeciego tysiąclecia p.n.e., a może nawet wcześniej: w Standard of Ur występują ciężkie, 

czterokołowe pojazdy ciągnięte przez onagery szarżujące na poległych wrogów. W rzeczywistości, 

lżejsze rydwany bojowe z kołami szprychowymi powstały dopiero w pierwszej połowie drugiego 

tysiąclecia p.n.e. We wschodniej części Morza Śródziemnego w bitwach brali udział wyjątkowi łucznicy 

jeżdżący na rydwanach w celu zmuszenia wrogiej piechoty do rozbicia. Rydwany zapewniały lepsze 

środki ataku, biorąc pod uwagę ich szybkość i fakt, że umożliwiały wojownikom utrzymywanie pewnej 

odległości od wroga. Jednym z pierwszych obszarów rozwoju rydwanów bojowych była Anatolia, około 

1700 p.n.e. Niedługo później istnieją dowody na to, że rydwany pojawiły się również w regionie Morza 

Egejskiego. W Egipcie rydwany stały się niezbędnym elementem bitwy w okresie Nowego Cesarstwa. 

Te dwukołowe rydwany były ciągnięte przez konie, czasami chronione przez kirys, i miały woźnicę 

siedzącego obok łucznika. Rydwany hetyckie miały trzech pasażerów, trzeci był odpowiedzialny za 

ochronę pozostałych tarczą. Uważa się, że Hetyci używali włóczni podczas ataku ze swoich rydwanów. 

W każdym razie łucznicy byli z pewnością głównym środkiem ataku na pokładach takich rydwanów. 

Faraonowie są często przedstawiani, jak strzelają strzałami do przerażonych wrogów ze swoich 

rydwanów bojowych. Rydwany bojowe szybko stały się bardziej rozpowszechnione: łucznicy celowali 

głównie w konie, które ciągnęły rydwan wroga, aby rozproszyć wroga. W ten sposób każda ze stron 

dążyła do posiadania większej liczby rydwanów, ponieważ dałoby im to przewagę. W XIII wieku p.n.e. 

wojska króla hetyckiego i faraona dysponowały kilkoma tysiącami wozów bojowych. Król Ugaritu 

(wasal władcy hetyckiego) miał kilkuset samotnie. Szacuje się, że pałac w Knossos miał również od 500 

do 1000 rydwanów w niedawnej epoce brązu. Utrzymanie kół, ramy i koni dla tych pojazdów byłoby 

kosztowne. Co więcej, coraz bardziej potrzebne stały się napierśniki chroniące łuczników i kierowców. 

Wojownicy mykeńscy używali również dwukołowych rydwanów, chociaż konfrontacje często kończyły 

się bitwami jeden na jednego na ziemi. Fresk z pałacu w Pylos przedstawia coś, co wygląda jak 

„pojedynki” toczące się między Mykeńczykami a „barbarzyńcami” z użyciem obosiecznych mieczy.  



 

Konie i rydwany zostały naturalnie splądrowane przez wroga. W Megiddo około 1460 p.n.e. Totmes III 

odszedł z 980 rydwanami i ponad 2000 końmi, odebranymi królowi Kadesz i koalicji przywódców z 

Kanaanu. Najsłynniejsza bitwa, jaka miała miejsce na Wschodzie, dotyczyła walki Ramzesa II z 

Muwatalisem II, królem Hatti i jego sojusznikami. Bitwa miała miejsce w 1275 r. p.n.e. w Kadesz i 

stanęła twarzą w twarz z wojownikami jadącymi na rydwanach i piechotą. Wynik był nierozstrzygnięty, 

ale Ramzes twierdził, że jest to egipskie zwycięstwo w jego kraju. Bitwę uwiecznił na obrazach na 

ścianach świątyń w Abydos, Karnaku, Luksorze i Abu-Simbel oraz na pylonach w Ramesseum. Faktyczna 

rola rydwanów była często przedmiotem dyskusji. Niektórzy eksperci uważają, że łucznicy, którzy 

strzelali z tych rydwanów, korzystali z szybkości i mobilności pojazdu, aby przełamywać linie wroga i 

unikać bezpośredniej walki. Inni uważają rydwany za środek transportu najlepszych żołnierzy na pole 

bitwy. Ci żołnierze ruszyliby wtedy do bitwy. Kierowca rydwanu byłby w stanie uratować każdego 

żołnierza w niebezpieczeństwie lub nawet szybko przetransportować go do bardziej istotnej strefy 

bitwy. Rydwany byłyby również w stanie ścigać wroga, gdy ten wycofywał się lub uciekał, pogłębiając 

w ten sposób jego porażkę. Piechota odgrywała również ważną rolę w bitwach na Wschodzie .  

 

Oddziały składały się głównie z piechoty. Wydaje się, że w bitwie lądowej między Ramzesem III a 

Filistynami brali udział przede wszystkim żołnierze piechoty, pomimo istnienia w tym czasie rydwanów. 

Uważa się, że wojny oparte na rydwanach były stopniowo zastępowane przez walczących konno lub 

pieszo. Byłaby to swego rodzaju zemsta za biednych barbarzyńców na wschodnich władcach, którym 



jako jedyni pozwolono na produkcję i utrzymanie rydwanów i jedynymi uprawnionymi do nabywania 

dużej liczby koni. Rydwany wkrótce stały się pojazdami pokazowymi, zarezerwowanymi dla ceremonii 

lub zwycięstw. Koła szprychowe istnieją w Europie od połowy II tysiąclecia p.n.e. (epoka brązu), jak 

wskazują przykłady z Karpat i Włoch (Mercurago). Słynny miniaturowy rydwan z Trundhom (Dania) 

wydaje się wskazywać, że te europejskie pojazdy były wykorzystywane bardziej do celów kulturalnych 

niż wojennych. Rydwan ten miał cztery koła, podobnie jak ceremonialne rydwany Europy Zachodniej, 

które znaleziono od Pirenejów aż po region Środkowego Renu i datowane są na okres od IX do VIII 

wieku p.n.e. Inny rodzaj walki miał miejsce na wodzie. W Egipcie Hyksosi zmusili Egipcjan do walki nad 

Nilem. Dobrze znana bitwa między Ramzesem III a „Ludami Morza” (konfederacją różnych populacji, 

która splądrowała Lewant) miała miejsce na lądzie, a także wzdłuż ujścia Nilu około 1179 p.n.e. Ten 

atak jest udokumentowany na freskach w świątyni Medinet-Habu i pokazuje egipskich łuczników 

triumfalnie walczących z wojowniczymi napastnikami. 

Rozwój kawalerii 

W trzecim tysiącleciu p.n.e. zarówno piechota, jak i rydwany odgrywały kluczową rolę na polach bitew 

Mezopotamii, co ilustrują sceny na sztandarze Ur. Od XVII w. p.n.e. rydwany stały się podstawowym 

elementem bitew. Sytuacja ta trwała do końca II tysiąclecia p.n.e. Upadek królestw i miast we 

wschodniej części Morza Śródziemnego, który miał miejsce w tym czasie, był często przypisywany 

zmianom zarówno w uzbrojeniu, jak i technikach wojennych. Królowie i książęta Wschodu z epoki 

brązu czerpali siłę z wojsk mobilnych, wyposażonych w rydwany i kompozytowe łuki; broń ta budziła 

ogromny strach ze względu na ich odporność i elastyczność. Dlatego niezwykle ważne było, aby 

walczący byli w stanie poruszać się i utrzymywać dystans od wroga. Odwrotnie, wszechobecna 

piechota zaczęłaby odgrywać bardziej znaczącą rolę wraz z przybyciem dużej liczby wojowników z 

regionów barbarzyńskich w 1500 r. p.n.e. Te rzesze wojowników były wyposażone w szczególności w 

miecze i krótkie włócznie bojowe, dzięki czemu brały udział w starciach na bliskim dystansie, a nawet 

w zaciętych walkach wręcz. To wywołałoby dzwonek konfrontacji między łucznikami. Nawet w Grecji 

w czasach mykeńskich piechota odgrywała ważną rolę w bitwie. Te bitwy dały początek konfrontacjom 

i pojedynkom charakteryzującym się żarliwością, furią i okrucieństwem. Z tego powodu pojawienie się 

w VII wieku p.n.e. falangi (zwarta, kilkurzędowa formacja hoplitów uzbrojonych w długie włócznie i 

osłoniętych hełmami i tarczami) zmieniła charakter walki: indywidualne wyczyny zostały zastąpione 

akcjami zbiorowymi . Archaiczny wojownik stał się zdyscyplinowanym żołnierzem. Takie techniki 

szkolenia wojskowego były znacznie lepsze niż jakikolwiek indywidualny sukces, jaki można było 

osiągnąć bez nich. Jednak obecna broń (zarówno do celów ataku, jak i obrony) nie wydaje się tak silnie 

odzwierciedlać tych strategicznych zmian. W rzeczywistości zapis archeologiczny ujawnia, że te 

strategiczne zmiany są odległe zakorzenione w broni z drugiego tysiąclecia p.n.e. Szybkość poruszania 

się pozostawała ważną taktyką w tych starciach piechoty. To w tym klimacie pod koniec drugiego 

tysiąclecia p.n.e. rydwany zaczęły odgrywać mniejszą rolę, choć nie zniknęły całkowicie ze wschodniej 

części Morza Śródziemnego. Jakiś czas później, u szczytu ery neoasyryjskiej (VIII-VII wiek p.n.e.), 

odzyskały popularność. To właśnie pojawienie się kawalerii spowodowało, że walka mobilna (w której 

zwierzęta odgrywały kluczową rolę) odzyskała swoje znaczenie z drugiego tysiąclecia p.n.e. Na 

przełomie I tysiąclecia p.n.e. elitarni bojownicy zaczęli przybierać postać wojowników na koniach. 

Wiadomo, że w epoce żelaza kilka populacji na Zachodzie i w Afryce rozwinęło doskonałą kawalerię. 

Podczas podboju rzymskiego Galowie podobno walczyli konno, uzbrojeni we włócznię i miecz. W 

rzeczywistości tylko arystokraci i ich bezpośredni podwładni walczyli w ten sposób, podczas gdy 

piechurzy byli na ogół chłopami powołanymi w czasie działań wojennych. Garamanci i Numidyjczycy z 

Sahary i Afryki Północnej również mieli nieustraszonych kawalerzystów, chociaż ich monarchie zostały 

obalone przez Rzym. Jednym z problemów związanych z rozwojem tych kawalerii jest pytanie, kiedy 

po raz pierwszy dosiadano koni. Uważa się, że konie zostały po raz pierwszy udomowione w regionie 



stepowym Europy Południowo-Wschodniej około piątego lub czwartego tysiąclecia p.n.e. Często 

twierdzi się, że najwcześniejsze znane szczątki udomowionych koni pochodzą ze stanowiska Dereiwka 

(Ukraina). Oprócz szczątków szkieletowych odkryto tu również pierwsze kawałki poroża, które są 

najwcześniejszymi oznakami zaprzęgu. Niektórzy eksperci uważają, że udomowienie koni nastąpiło 

jeszcze wcześniej, bardziej na wschód w rejonie Uralu. W każdym razie konie domowe, choć 

zaprzęgane, niekoniecznie były dosiadane. Często twierdzi się, że wiele przemieszczeń ludnościowych, 

które miały miejsce w Europie w trzecim tysiącleciu p.n.e., było częściowo spowodowane taką 

kawalerią. Jednym z przykładów są grupy z regionów stepowych, o których mówi się, że infiltrowały 

społeczności rolnicze na obszarach wokół Bałkanów i Dunaju. Podobnymi przypadkami są populacje 

ceramiki sznurowej, które rozprzestrzeniły się w Europie Środkowej i Północnej, aż po wschodnią 

Francję i Skandynawię. Albo równie dobrze kultury pucharów, które były rozprowadzane z Portugalii 

do Polski i z Sycylii do Szkocji. Populacje te czasami chowały konie blisko członków społeczności, co 

wskazuje na znajomość, a nawet sympatię, która łączyła ludzi i zwierzęta. Nie ma jednak 

przekonujących dowodów z tego okresu dosiadania koni, pomimo pewnych twierdzeń zawartych w 

literaturze archeologicznej. W rzeczywistości przed początkiem pierwszego tysiąclecia p.n.e nie ma 

jednoznacznych dowodów na istnienie kawalerii. Ponownie uważa się, że populacje Europy 

Południowo-Wschodniej (Kimmerowie) lub regionów stepowych (Scytowie) jako pierwsze 

podróżowały konno wzdłuż granic Azji i Morza Czarnego, być może po licznych próbach datowanych 

na drugie tysiąclecie p.n.e. Konie szybko stały się symbolem przywódców i członków arystokracji, 

którzy w walce dzierżyli swoje miecze z brązu, a później z żelaza. Gatunek stawał się coraz bardziej 

prestiżowy po zaadoptowaniu go przez elitę społeczną. W różnych regionach Europy (Węgry, Francja, 

Hiszpania) odkryto grobowce kurhanowe datowane na początek pierwszego tysiąclecia p.n.e., w 

których znajdują się ciała wojowników i przedmioty pogrzebowe wraz ze szczątkami konia zmarłego 

osobnika. Wydaje się, że ludzie i zwierzęta byli nierozerwalnie połączeni w życiu i śmierci. W innych 

przypadkach grzebano kawalerzystów z częściami końskiej uprzęży. Użycie koni z pewnością 

umożliwiłoby szybsze konfrontacje w formie najazdów, najazdów i grabieży zamiast zorganizowanych 

ataków na dużą skalę. Ataki na większą skalę miały miejsce dopiero później, gdy rozwinęła się bardziej 

rozbudowana kawaleria wyposażona w napierśniki, a następnie używająca strzemion. 

Śladami bohaterów 

Jaki wojownik nie marzy o zostaniu bohaterem? Chociaż niektórzy mężczyźni i przodkowie z trzeciego 

tysiąclecia p.n.. w Europie mogli być napiętnowani „bohaterami” i wyrzeźbionymi z broni noszącej 

kamień, tysiąc lat później wojownicy stali się wybitnymi postaciami w społeczeństwie i byli w pełni 

usatysfakcjonowani tylko wtedy, gdy zdołali przeprowadzić działania, które zyskałby im uznanie, 

prestiż i legendarny status. Te zaszczyty były osiągalne tylko poprzez rywalizację w formie bitwy i 

pragnienie konfrontacji. Podobnie jak legendarni bojownicy wojny trojańskiej w XIII wieku p.n.e, 

których Homer chwali za zapał, nienasyconą wytrwałość i często okrutne zachowanie, 

prawdopodobnie wszystkie regiony Europy miały swoich bohaterów, którzy walczyli w pojedynkę i 

wywierali wielką fascynację na swoich rówieśników. Z braku pisania oczywiście nikt nie był w stanie 

nagrać takich eposów. Jednak jest prawdopodobne, że wyczyny tych wojowników zostałyby 

przekazane przez lokalnych bardów, którzy mogli wyolbrzymiać szczegóły dotyczące odwagi, zasług i 

broni wojowników. Pozostały dwa rodzaje dowodów archeologicznych, które odnoszą się do tych 

wojowników: ich groby, w których znaleziono wysokiej jakości przedmioty, oraz stele, które wskazują 

na ich status bohatera. Bez wątpienia były to postacie słynące z charyzmy i udziału w bitwie, które 

istniały na długo przed wielkimi wojownikami końca epoki brązu i epoki żelaza. W trzecim i na początku 

drugiego tysiąclecia p.n.e. w Europie prawdopodobne jest, że „bohaterami” byli przywódcy, którzy z 

tego czy innego powodu przyznali sobie ten nadrzędny status. Byli raczej jak wielcy przodkowie 

działający w obronie danej społeczności. Może to być znaczenie niektórych męskich stel. Złamanie tych 



stel, a tym samym spowodowanie ich zniknięcia, wskazywałoby zatem na pęknięcia w hierarchii. 

Sądząc po dowodach archeologicznych, wydaje się, że ci bohaterowie połączyli się z lokalnymi 

dynastiami, a ich osobisty prestiż opierał się na sojuszach i odległych powiązaniach. Do tej kategorii 

należą niektórzy królowie z kultury Kurgan, która w trzecim tysiącleciu p... znajdowała się między 

Morzem Kaspijskim a Morzem Czarnym. Najsłynniejszego z tych królów odkryto w mieście Maikop na 

północy Kaukazu. Jego ciało zostało znalezione leżące, posypane ochrą, w drewnianym sklepieniu pod 

kopcem wysokim na 11 m; Do skarbca przylegały jeszcze dwie komnaty grobowe, z których każda 

mieściła jednego ze sług władcy. Królewski baldachim został zdemontowany i umieszczony w 

grobowcu: konstrukcja była podtrzymywana przez puste srebrne rurki o długości ponad 1 m, w których 

umieszczono małe posągi byków, niektóre złote, a niektóre srebrne. Na ciele spoczywały klejnoty 

złocone złotem płatkowym w kształcie żbika lub wołów oraz paciorki z rzadkiego kamienia. Na lub 

wokół ciała umieszczano również naczynia wykonane z metali szlachetnych, miedzianą broń i narzędzia 

oraz złote i srebrne aplikacje. Choć mniej ostentacyjne, należy również zwrócić uwagę na świetność 

przedmiotów pochowanych w książęcych grobowcach typu kurhanów w Armoryce, Wessex i Saksonii-

Turyngii około 2000 roku p.n.e. W Leubingen (Niemcy) znaleziono 8-metrowy grobowiec kurhanowy, 

w którym znajdowała się komora pogrzebowa wykonana z kamiennych bloków, przypominająca 

reprodukcję domu z tego okresu. Ciało starszego mężczyzny zostało ustawione w jednej linii z 

pomieszczeniem, otoczone prestiżowymi przedmiotami: halabardami, sztyletami, metalowymi 

toporami, wężowatym „toporem bojowym”, brązowymi szpilkami, solidnymi torkami i różnorodną 

złotą biżuterią. Jednak ten starszy przywódca nie został pochowany sam. Prawdopodobnie ciało młodej 

dziewczyny zostało umieszczone na jego ciele w poprzek ,poświęcona na tę okazję. Bardziej znanymi 

przykładami są mykeńskie grobowce komory skalne, które były chronione przez dwie duże okrągłe 

ściany (okręgi A i B). Groby te zawierały szczątki rządzących rodzin. Między XVII a XV wiekiem p.n.e. 

chowano tu królów z wyjątkową gamą skarbów: złotą maską, mieczem, którego ostrze i rękojeść były 

inkrustowane złotem, srebrem i niellem oraz szeregiem bardzo cennych klejnotów. Imponujące 

grobowce kopułowe, w których w XIV wieku chowano członków czołowych rodzin, to bardzo różne 

konstrukcje. Mniej więcej w połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. groby zawierające ważne postacie 

zaczęły pojawiać się w Europie Środkowej, choć były one mniej bogate niż grobowce mykeńskie i ich 

zawartość. Jednym z takich przykładów jest grób wojownika odkryty w Hagenau, niedaleko Ratyzbonu 

(Górny Palatynat). Wojownika pochowano ze swoją bronią z brązu - mieczem, mieczem obosiecznym, 

sztyletem, toporem, zestawem czterech strzał i tarczą. Grobowiec zawierał również kilka wyraźnych 

oznak jego statusu: cztery brązowe bransolety, niektóre cienkie, a inne szerokie, dwa złote spiralne 

pierścienie, trzy szydła, 43 szpilki, brzytwa i, co najbardziej zadziwiające, rodzaj dużej szpilki do ubrania, 

zawierającej więcej ponad 50 cm długości. Później, w XI i X wieku p.n.e., podobne uwagi figury zostały 

pochowane w Skandynawii pod imponującymi kopcami. W dolinie Haga w Szwecji osoba znana jako 

„Król Björn” została pochowana w dębowej trumnie pod kopcem o średnicy 45 mi wysokości 8 m. 

Towarzyszył mu w grobie miecz wysadzany złotem, sprzączka, dwie brzytwy, pęsety i inne ozdoby. W 

Korshøj, na południu wyspy Fünen, pochowano wysokiego rangą osobę z mieczem, różnymi 

przedmiotami wykonanymi ze złota i wiadrem z brązu. Później odkryto, że inne kurhany, takie jak te w 

Lusehøj w Fünen, zawierały szereg przedmiotów imponujących zarówno pod względem różnorodności, 

jak i jakości (brązowy kocioł i kielichy, klejnoty, przybory toaletowe, miecz i szczątki rydwan). W 

niektórych grobowcach wojowników lub władców odkryto również ceremonialny pojazd w 

europejskich regionach alpejskich (Austria, południowe Niemcy, Szwajcaria). Najwcześniejsze 

przykłady pochodzą z XIII i XII wieku p.n.e. Wraz z ciałem zmarłego znaleziono w nich również 

pozostałości ceremonialnego rydwanu, miecz i zestaw kielichów do picia. Ci „bohaterowie” byli 

zazwyczaj spalani wraz z dobytkiem i rydwanem na stosie pogrzebowym. Arystokraci z późnej epoki 

brązu byli często chowani z mieczem, artykułami toaletowymi (brytką, pincetą, szpilkami), być może w 

celu utrzymania brody, naczyniami z brązu do rytuałów picia lub bankietów, a także częściami uprzęży 



konia, a nawet częściami samego konia . Przedmioty te nadal pojawiały się w grobowcach wysokich 

rangą postaci w całej epoce żelaza w Europie Środkowej, tak że w szóstym wieku p.n.e. były najbardziej 

uderzającą cechą tych wielkich, książęcych grobowców, wraz z przedmiotami przywiezionymi z Morza 

Śródziemnego. Najbardziej znanym jest grobowiec Hochdorf w rejonie Ludwigsburga (Niemcy). 

 

 

 Tutaj znaleziono kopiec o wysokości 10 mi szerokości 60 m, w którym znajdowała się komora 

pogrzebowa, której ściany były ukryte za kotarami pogrzebowymi. W grobowcu znajdowały się szczątki 

księcia o atletycznej budowie, umieszczone na łożu pogrzebowym na kółkach zwieńczonych figurkami 

z brązu. Ubrany był w odświętny strój: naszyjnik, opaska na prawym ramieniu, dwie sprzączki, złoty pas 

trzymający sztylet i buty pokryte złotymi aplikacjami. Nieopodal znajdował się duży kocioł zawierający 

500 litrów miodu pitnego i zestaw naczyń pogrzebowych. Pod przeciwległą ścianą postawiono 

czterokołowy rydwan. Na rydwanie znajdowały się części uprzęży końskiej i różne elementy serwisu 

obiadowego. Jednym z możliwych wyjaśnień jest posiłek pogrzebowy. Podobne skarby odkryto w 

grobowcu Vix w Burgundii (Francja). W tym przypadku wydaje się jednak, że ceremonia pogrzebowa i 

wyjątkowe skarby zostały oddane na cześć młodej kobiety. Jednym z takich skarbów był słynny krater 

z brązu sprowadzony z Wielkiej Grecji o wysokości 1,6 mi pojemności 1220 litrów. Wydawałoby się 

zatem, że „bohaterki” również mogą być przedmiotem skrupulatnej, ciężkiej pracy grupy w 

przygotowaniu do pogrzebów o tak wysokim statusie. Przyznanie statusu bohatera wodzowi lub 

księciu, naznaczone wspaniałą ceremonią pogrzebową (pogrzeb lub kremacja), było w rzeczywistości 

zwyczajem, który utrzymywał się we wschodnich regionach Morza Śródziemnego aż do czasów 

hellenistycznych, kontynuując przez wiele stuleci tradycję homerycką nadania wybitnym jednostkom 

wyższego statusu. 

Stele: oznaczanie kombatantów dla potomności 

Jak już wspomniano, w trzecim tysiącleciu p.n.e. stele, choć dość surowe, odzwierciedlały nadrzędny 

status przedstawianej postaci i potwierdzały atrybuty związane z tym statusem. W drugim tysiącleciu 

p.n.e. nastąpiła wyraźna zmiana w tych atrybutach (miecz zastąpił sztylet), jednak ci bohaterowie w 

tym czasie zachowali swój status, będąc na ogół walecznymi wojownikami, którym ludność była 

wdzięczna za ochronę lub dobrobyt lub ich udane podboje. Wraz z upowszechnianiem się systemów 

wymiany i transportem rzadkich materiałów na duże odległości, tym bardziej konieczne byłoby 



utrzymanie bezpieczeństwa, zwalczanie bandytyzmu i grabieży oraz używanie broni do egzekwowania 

istniejących zasad lub do ustanawiania nowych. Jak widzieliśmy, status wojownika stawał się w tym 

coraz bardziej doceniany w społeczeństwie. Stele z Korsyki i Półwyspu Iberyjskiego potwierdzają, że 

tak właśnie było. W epoce neolitu i miedzi Korsyka rozwinęła długą tradycję rzeźbionych kamieni. 

Niezależnie od tego, czy były to posągi menhirów, czy stele, celem zawsze było przedstawienie ludzkiej 

postaci, jakkolwiek z grubsza, chociaż nigdy nie przedstawiano konkretnych atrybutów. W 

przeciwieństwie do kamiennych posągów z sąsiedniej Sardynii i Lunigiany, nie było tradycji 

identyfikowania tych postaci ludzkich ani seksualnie, ani społecznie. W rezultacie jednostki nigdy nie 

zostały uhonorowane za sukcesy, jakie odniosły w bitwie. W ciągu drugiego tysiąclecia p.n.e. sytuacja 

zaczęła się zmieniać. Jak wspomniano wcześniej, zmiany te nie były wynikiem inwazji; to jest bardziej 

prawdopodobne. że można je przypisać zarówno ewolucji lokalnego społeczeństwa w kierunku 

większego rozwarstwienia, jak i umocnieniu Korsyki w śródziemnomorskiej koinè, gdzie uzbrojeni 

ludzie mogli pokazać swoją wyższość. Tak więc w połowie/niedawnej epoce brązu atrybuty związane z 

wojną zaczęły pojawiać się na niektórych posągach menhirów. Początkowo opisywano długie miecze z 

rękojeścią w kształcie krzyża lub rogów, których najlepsze przykłady znaleziono w regionie egejsko-

mykeńskim. Ceramika mykeńska była często eksportowana tak daleko, jak południowe Włochy, 

Sardynia i Półwysep Iberyjski. Wydaje się, że Korsyka została wykluczona z tych wymian w 

południowym regionie Morza Śródziemnego. Jednak kształt mieczy umieszczonych na posągach 

menhirów mógł być pod wpływem regionu Morza Egejskiego; z pewnością wydają się mieć więcej cech 

kulturowych z regionami Morza Śródziemnego niż z regionami kontynentalnymi. W niektórych 

przypadkach pojawia się sztylet, a także miecz. Przedstawiono również skórzane ubrania 

przypominające gorset, mające chronić klatkę piersiową. Przedstawione hełmy z rogami były również 

powszechne na Morzu Śródziemnym, od Sardynii po Lewant. Niewykluczone, że posągi te zostały 

wzniesione w świętych miejscach, w których czczono przodków i bohaterów należących do wybitnych 

rodów. Złamanie tych posągów mogło zatem oznaczać sprzeciw i wykluczenie jednego konkretnego 

klanu oraz akceptację innego. Południowo-zachodni Półwysep Iberyjski to kolejny dobry przykład 

regionu, w którym stele związane z działaniami wojennymi rozwijały się w szczególny sposób i w tym 

przypadku przez długi czas 



 

W Alentejo i Algarve zaczęły pojawiać się pomniki, które różniły się od stel z wczesnej epoki miedzi, w 

których znajdowały się sztylety. Wraz z upływem czasu zmieniały się też przedstawiane obiekty: 

najczęściej przedstawiano miecze z solidną rękojeścią, przytrzymywane pasem lub baldrykiem. W 

niektórych przypadkach wraz z tym mieczem pojawiały się topory. Zidentyfikowano również 

tajemniczy przedmiot w kształcie kotwicy z podwójnym zakończeniem, którym może być berło lub 

przedmiot ceremonialny charakterystyczny dla tego regionu. Stele te były zatem zarówno 

funkcjonalnymi, jak i prestiżowymi przedmiotami, które służyły gloryfikacji pewnych wysokich rangą 

osób. W późnej epoce brązu w Estremadurze i zachodniej Andaluzji zaczęły pojawiać się nowe stele z 

coraz bardziej złożonymi symbolami odnoszącymi się bezpośrednio do wizerunku wojownika. Należy 

jednak zauważyć, że większość tych stel została odkryta podczas prac rolniczych i dlatego trudno jest 

ustalić, czy iw jaki sposób były one powiązane z miejscami pochówku bez pełnej znajomości 

oryginalnego kontekstu. Najprostszy z tych pomników przedstawia miecz, włócznię i karbowaną tarczę. 

Inne przedstawiają też bardziej wyszukane przedmioty: dwu- lub czterokołowy rydwan, łuk, hełm, 

sprzączkę, lusterko i lirę (?). Są to społeczne markery związane z rosnącą rolą arystokracji. Najbardziej 

wyszukane stele przedstawiają prymitywną wersję postaci ludzkiej, często w rogatym hełmie i 

otoczonej wspomnianymi już przedmiotami: bronią, rydwanami lub prestiżowymi przedmiotami. Te 

różne reprezentacje, pochodzące z okresu przejściowego między epoką brązu a epoką żelaza, wydają 



się oznaczać hierarchiczną strukturę społeczną z wyraźnym męskim przywódcą, któremu nadano 

symbole władzy. Kwestia, w jaki sposób ta hierarchia powstała po raz pierwszy, nie zostanie tutaj 

omówiona, poza spekulacją, że był to prawdopodobnie wynik lokalnego postępu gospodarczego, 

zarządzania dostawami żywności i rzadkich materiałów oraz stopniowego wzrostu wpływów 

śródziemnomorskich. styl społeczeństwa na pewne społeczności wiejskie na Zachodzie. Niektórzy 

eksperci postrzegają posągi jako coś więcej niż tylko stele pogrzebowe; mogły również służyć do 

wyznaczania terytoriów, ponieważ zostały wzniesione wzdłuż pewnych szlaków. Monolity te mogły w 

równym stopniu przekazywać kod lub język symboliczny związany z dominującą hierarchią społeczną 

na tych obszarach, na których zostały wzniesione; mogło wystąpić zróżnicowanie regionalne. Często 

pojawiają się postacie kobiece, ozdobione tiarami, co zdaje się potwierdzać teorię, że na stelach 

widnieją postacie wysokiej rangi. 

Wiele ofiar 

W miarę jak społeczeństwa ewoluowały i stawały się coraz bardziej złożone w okresie przejściowym 

między prehistorią a historią, kiedy hierarchie stawały się coraz bardziej wyraźne, kontrola społeczna 

„władcy” nadal rosła. Wobec charyzmatycznego wpływu i pozycji lidera jako mediatora między 

„swoim” ludem a siłami nadprzyrodzonymi podjęto próby przekształcenia największych momentów 

przywództwa w wydarzenia „teatralne”, wzmacniając w ten sposób postrzeganie to jest święta rola. 

Rzeczywiście, niektóre pogrzeby często miały dla nich wymiar empatyczny. Ci, którzy byli blisko władcy 

lub służyli mu, często byli składani w ofierze albo z własnego wyboru, albo siłą. Wiadomo, że proces 

ten miał miejsce w niektórych wodzach i dynastiach na początku historii. Warto zauważyć, że dramaty 

zbiorowe stały się niezbędnym środkiem oznaczania przywódców jako świętych i wzmacniania ich 

osobistych atrybutów w momencie, gdy po raz pierwszy tworzyły się społeczeństwa państwowe lub po 

raz pierwszy ustanawiała się rodzina królewska. W rezultacie pogłębiła się przepaść między postacią 

główną a wieloma postaciami podległymi. Rytuały ofiarne dodały też dość mitycznej jakości do roli i 

władzy króla: hierarchia na ziemi trwała nawet po śmierci. Dynastie Ur, które istniały w Mezopotamii 

2500 p.n.e., stanowią dobry przykład ekstrawagancji, która charakteryzowała pochówek przywódców 

w pierwszych suwerenności w historii. Pogrzeby te były zarówno dramatyczne, jak i okazałe i miały na 

celu zarówno gloryfikację zmarłego władcy, jak i utrwalenie w świadomości ludzi wyjątkowego 

charakteru roli i statusu króla lub królowej. W królewskich grobowcach wykopanych przez Woolleya, 

które były wykonane z kamienia i cegły, ciała władców pochowano wraz z bardzo cenionymi 

przedmiotami: miedzianymi lub złotymi misami i sztyletami oraz biżuterią ze złota, elektrum, lazuli i 

tak dalej. W wejściu do grobowca znanego jako grób „króla” (RT 789) znaleziono ciała 59 służących i 19 

kobiet, a także dwa rydwany i szczątki sześciu wołów. Wewnętrzny przedsionek grobowca 800 

(grobowiec królowej Puabi) zawierał szczątki pięciu strażników, sanie ciągnięte przez dwa woły, 

szczątki 12 kobiet, z których jedna miała harfę oraz czterech służących. W samej komorze grobowej 

znaleziono królową leżącą obok metalowych pojemników i 250 przedmiotów pogrzebowych; Jej 

szczątki towarzyszyły dwie osoby, ozdobione klejnotami. Grobowiec RT 1237 zawierał przy wejściu 

szczątki 68 kobiet i sześciu mężczyzn („dół śmierci”). Była to więc scena zbiorowego „samobójstwa”, w 

której życie się skończyło; zwierzęta zostały zabite po ludziach. Wydaje się prawdopodobne, że ludzie 

zostali zabici przez truciznę. Przykład ten pokazuje, jak w Ur rytuały ofiarne poświęcone królowi lub 

królowej przybrały formę dramatu z udziałem osób wyznaczonych do służby władcy (czy byli 

niewolnikami, czy też stracono członków elity?). Podobne masowe ofiary miały miejsce w Egipcie w 

jeszcze wcześniejszym terminie. Od czasów przeddynastycznych w czwartym tysiącleciu p.n.e. ślady 

przemocy zidentyfikowane na niektórych ciałach z miejsca pochówku Adaimy zdają się sugerować, że 

osoby te zostały stracone. Ślady nacięcia na kręgach szyjnych sugerują, że ich gardła zostały podcięte; 

głowy mogły zostać później usunięte. Nie wiadomo jednak, czy to okrutne traktowanie miało charakter 

rytualny. „Masowe” ofiary prawdopodobnie miały miejsce w okresie pierwszej dynastii, ponieważ grób 



władcy był otoczony grobami jego sług. W Abydos około 800 z tych „pobocznych grobowców” otaczało 

grób króla Aha (z pierwszej dynastii), a w pobliżu umieszczono kolejne 500 grobów. Stele wskazują, że 

były to groby dworzan, kobiet z haremu, wykwalifikowanych rzemieślników i osób zamożnych. Nie 

zawsze jednak można udowodnić, czy wszystkie te zgony miały miejsce w tym samym czasie. Wiadomo, 

że ofiara miała miejsce w celu upamiętnienia pochówku władców Qa i Semerkheta, których groby 

zostały umieszczone nad grobami ich sług. Uważa się, że podobne ofiary miały miejsce w Sakkarze. 

Wydaje się, że te ofiary ustały pod koniec pierwszej dynastii, około 2800 p.n.e. Wydaje się, że w 

Sudanie „mania poświęcenia” przetoczyła się przez kulturę Kerma w trzecim i drugim tysiącleciu p.n.e. 

Na początku XX wieku Reisner zidentyfikował dowody składania ofiar wśród grobów w miejscu 

pochówku na wschód od Kermy: szczątki jednej osoby były otoczone kręgami ludzkich szczątków, z 

których każdy różnił się liczbą zawartych w nich szkieletów. Praktyki jednak ewoluowały z czasem. We 

wczesnym Kermie proces ten znajdował się na początkowym etapie: w niektórych grobowcach 

znaleziono dwa ciała, oba umieszczone tutaj w tym samym czasie, co wskazywałoby, że jedno z nich 

zostało zabite, prawdopodobnie siłą. W okresie środkowej Kermy nastąpił znaczny wzrost liczby ciał 

ludzkich i szczątków zwierząt umieszczonych na zachód i południe od głównego miejsca pochówku. 

Jednak to w okresie klasycznej Kermy pojawiła się prawdziwa fiksacja na punkcie poświęcenia. Wokół 

niektórych grobów książęcych złożono szczątki kilkuset ciał (w niektórych przypadkach nawet 400). 

Oznaki obrażeń zostały zidentyfikowane na dolnych partiach niektórych znalezionych tutaj 

kręgosłupów, między szóstym a siódmym kręgiem szyjnym: uważa się, że osoby te były ofiarami 

rytualnej dekapitacji. Ponownie pojawia się pytanie, czy te ofiary były niewolnikami, czy bliskimi 

znajomymi księcia, a nawet krewnymi. Badania antropologiczne nie były w stanie wskazać żadnych 

istotnych różnic morfologicznych między ciałami ofiar i zmarłych władców, eliminując tym samym 

możliwość, że przynajmniej w tym przypadku byli to obcy niewolnicy. Jednak niektóre badania ustaliły 

biologiczny związek między ofiarami a zmarłym, na którego cześć zostały złożone w ofierze. Później, w 

V wieku p.n.e. Herodot opisał zachowanie Scytów podczas pogrzebu wodza: 

Następnie, po złożeniu zmarłych w grobie na kanapie, wsadzili włócznie dookoła ciała i kładli na nich 

drewniane deski, które następnie przykrywali skórą; na otwartej przestrzeni, która została w 

grobowcu, chowają, po uduszeniu, jedną z nałożnic królewskich, jego podczaszy, kucharza, pana 

młodego, giermka i posłańca, oprócz koni i pierwociny wszystkiego innego i złote kubki; bo Scytowie 

nie używają srebra ani brązu. Uczyniwszy to, wszyscy budują wielki kurhan ziemi, gorliwie rywalizując 

ze sobą, aby uczynić to tak wielkim, jak to tylko możliwe. 

Był to jednak dopiero pierwszy etap rytuału. 

Po roku rozpoczynają nową praktykę. Biorąc najwierniejszych spośród pozostałych sług królewskich (a 

są to rodowici Scytowie, bo tylko ci służą królowi, któremu tak każe, a żaden ze Scytów nie ma sług 

kupionych za pieniądze) duszą pięćdziesięciu z tych giermków i pięćdziesiąt ich najlepszych koni i 

opróżniają i oczyszczają brzuchy wszystkich i napełniają je plewą. Następnie przymocowują połowę 

koła do dwóch słupków, aby zwisało, a drugą połowę do innej pary słupków, aż wiele tak wyposażonych 

słupków zostanie osadzone w ziemi [ . . . ] Następnie biorą każdego z pięćdziesięciu uduszonych 

młodzieńców i wsiadają na konia; [ . . . ] Postawiwszy więc tego rodzaju jeźdźców wokół grobu, 

odjeżdżają. 

 

Oczywiście, wiele czasu i odległości dzieli wodzów Kerma (dynastie?) trzeciego tysiąclecia p.n.e. od 

wodzów scytyjskich z czasów protohistorycznych. Mimo to układ grobowców, w których chowano 

przywódców, stawał się z czasem coraz bardziej podobny: centralna postać, ofiary (ludzie i zwierzęta) 

ułożone w koncentryczne kręgi oraz wiele obiektów pogrzebowych. Należy również zauważyć, że 



Scytowie udusili swoje ofiary, podczas gdy obrażenia kręgów szyjnych ofiar Kermy zostały 

zidentyfikowane: te akty przemocy (wydane gołymi rękami lub ostrym narzędziem) koncentrowały się 

na szyi ofiary i dzięki temu uniknął zbyt wielkiego okaleczenia ciała. Dzięki temu można było 

przygotować ciało do bardziej estetycznego pochówku; ciała były albo wznoszone na grzbietach 

ubitych koni (Scytowie), albo układane na skórze bydlęcej w zgiętej pozycji (Kerma). Praktyki te 

pokazują zatem dziwną kombinację szacunku dla ciała ofiary i rytualnej przemocy. W jaskini Byci Skala 

na Morawach w Europie Środkowej odkryto szczątki osobnika pochodzące z czasów 

protohistorycznych, które zostały poddane kremacji wśród wielu „skarbów”. Były to szczątki rydwanu 

i dwóch koni (z których usunięto głowy i końce każdej kończyny), przedmioty z brązu i żelaza, biżuteria 

z metalu, szkła i bursztynu, kości zwierzęce i zwęglone resztki zbóż. Były one otoczone szczątkami 

ponad 40 osób: 35 kobiet, pięciu mężczyzn, nastolatka w wieku od 10 do 12 lat i zaledwie kilkuletniego 

dziecka. Wśród tych peryferyjnych szczątków rozrzucone były różne przedmioty (cenna biżuteria i 

skrawki odzieży). Stan ciał był często zmieniany, usuwano niektóre czaszki i łamano kości ramienne. Te 

odkrycia archeologiczne, datowane na VII wiek p.n.e., sugerują, że w tym miejscu miała miejsce 

zbiorowa ofiara, mająca na celu gloryfikację osoby poddanej kremacji. Kierownicy i ich świta byli w 

stanie wpływać na swoich zależnych poddanych zarówno poprzez swoją charyzmę, jak i despotyzm. 

Podobnie taki wpływ odpowiada za identyczne wzorce zachowań w różnych obszarach i w różnych 

okresach czasu. W Oceanii w XIII wieku np. podobne rytuały wykonywały społeczeństwa, które były 

jeszcze „prehistoryczne” w tym sensie, że w tym momencie nie miały one kontaktu ze słowem pisanym. 

Na małej wyspie Retoka, która okazała się niezamieszkana, gdy po raz pierwszy przybyli Europejczycy, 

został pochowany „Roy Mata”, najwcześniejszy i największy bohater mitologii centralnego regionu 

Nowych Hebrydów. Zgodnie z ustną tradycją tego archipelagu, wyspa została opuszczona natychmiast 

po ceremonii pogrzebowej wodza i stała się tabu, świętym miejscem używanym wyłącznie jako miejsce 

spoczynku wodza i jego świty. Legenda głosi, że Roy Mata organizował wielkie uczty, przewodniczył 

ceremoniom intronizacji dygnitarzy, przyznał władzę różnym wodzom, z których wszyscy uważali go za 

swojego zwierzchnika, ustanowił struktury społeczne dla tej części archipelagu i sprzyjał wzrostowi 

populacji w regionie. Po jego śmierci jego ciało zostało wystawione na terytoriach klanów, które 

znalazły się pod jego rządami. Następnie został pochowany w Retoce, gdzie na jego cześć odbyła się 

imponująca ceremonia pogrzebowa; członkowie jego świty a przedstawiciele każdego klanu zostali 

pochowani żywcem lub poświęceni na własne życzenie (tak mówi legenda). Ale czy ta legenda jest 

prawdziwa? Siedemset lat później Garanger był w stanie określić dokładność legendy, przeprowadzając 

szczegółowe wykopaliska, w których odkryto groby wodza i jego sług. Roy Mata został pochowany z 

rozstawionymi nogami; znaleziono między nimi szkielet młodej kobiety. Jego szczątki otaczało ciało 

mężczyzny po lewej, pary po prawej i młodej kobiety u jego stóp. Wokół tego centralnego grobowca 

ułożono szczątki 33 osób (17 kobiet i 16 mężczyzn), tworząc łuk; niektórzy zostali pochowani samotnie, 

ale większość była w parach. Wszystkie te ciała były ozdobione naszyjnikami, opaskami, pasami na 

muszli i zębami dzika. Ciała samców leżały na plecach, jakby odpoczywały, podczas gdy samice leżały 

zwinięte w kłębek naprzeciw swego towarzysza; trzymali swojego towarzysza za szyję, ramię lub talię, 

jakby szukali większej ochrony, z ich stopami przyciśniętymi do jego stóp i zaciśniętymi dłońmi i 

stopami. Uważa się, że mężczyźni połknęli napój zawierający truciznę i zostali w ten sposób odurzeni 

narkotykami podczas pochówku. Kobietom jednak nie przysługiwał ten znieczulający napój. Równie 

dobrze może być tak, że zostali pochowani żywcem lub, w niektórych przypadkach, uduszeni. Inne 

osoby również zostały złożone w ofierze, niewątpliwie wbrew ich woli; Kanibalistyczne praktyki mogły 

nawet mieć miejsce, ponieważ ich długie kości zostały zebrane w wiązki. Po pogrzebie wstęp na wyspę 

był zabroniony, ale legenda ta była przekazywana przez 700 lat. Dzięki tradycji ustnej tej kultury 

badania archeologiczne nad tym wyjątkowym rytuałem pogrzebowym można było bezpośrednio 

powiązać z mitologią i jej dyskursem. Ten przypadek polegał zatem na tym, że jedna z osób została 

poświęcona, a inne „poświęciły się” dobrowolnie. Wracając teraz do protohistorii w starożytnym 



świecie, można zidentyfikować inne przykłady ofiar zbiorowych, niektóre z epoki brązu, często w 

bardzo różnych kontekstach kulturowych. Jednym z takich przykładów jest środkowe dorzecze Żółtej 

Rzeki w Chinach, gdzie dynastie Shang rozwinęły się między siedemnastym a jedenastym wiekiem 

p.n.e. Jeden z grobowców w miejscu pochówku Sufutun (Su-fu-t’un) został umieszczony w rozległej 

jamie z rampami dojazdowymi. Komora grobowa była przykryta platformami z wydrążonymi w jej 

podstawie szybami. Oprócz skarbów złożonych w grobie (siekiery z brązu, przedmioty z jadeitu, 

biżuteria z kamienia i muszli, ceramika) w różnych punktach tej podziemnej budowli znaleziono szczątki 

48 ludzi i sześciu psów – wszystkie zostały złożone w ofierze. Zjednoczenie Chin w III wieku p.n.e. 

doprowadziło do powstania scentralizowanego imperium. Grób pierwszego cesarza wskazuje na 

fiksację z ekstrawagancją. Suweren został pochowany pod ogromną piramidą o średnicy 400 mi 

otoczoną dwoma ścianami; mur zewnętrzny otaczał obszar 2×1 km. Wraz z nim w grobowcu 

pochowano konkubiny jego ojca i wszystkie osoby zaangażowane w budowę świętego grobowca, aby 

upewnić się, że nie mogą wyjawić żadnej z jego tajemnic. W najbliższej okolicy odkryto inne grobowce: 

grobowce książąt, strzeżonych przez ciała straconych sług, oraz grobowce 70 mężczyzn, z których 

wszyscy zostali poświęceni. Uważa się nawet, że dzieci cesarza zostały zmasakrowane w czasie jego 

pogrzebu. Sam cesarz zażądał, aby po jego śmierci chroniła go armia glinianych posągów. Rezultatem 

był spektakularny oddział wojowników, zbudowany tak, aby był większy niż naturalnej wielkości. 

Umieszczono ich w podziemnych korytarzach, jak w barakach osłoniętych. W sumie było tysiące tych 

posągów. 

Okaleczone ciała zachowane na torfowiskach 

Ten przegląd przemocy w czasach protohistorycznych kończy się w Europie Północnej. Na terenach 

bagiennych Danii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii torfowiska często okazywały 

się doskonałym sposobem ochrony ciał osadzonych w wodzie na terenach podmokłych. W 

szczególnych warunkach fizykochemicznych charakterystycznych dla jezior, lagun, bagien i torfowisk 

ciała są zachowane bez większych uszkodzeń. Drążenie przeprowadzone na tych torfowiskach często 

prowadziły do spektakularnych odkryć, ponieważ w takich środowiskach rozkład ciał jest znacznie 

zmniejszony. W rezultacie skóra i miąższ tych zmumifikowanych szczątków są często zachowane i mają 

duże znaczenie archeologiczne. Rozszerza to zakres badań, w przeciwieństwie do większości 

przypadków na całym świecie, w których ciało rozkłada się do szkieletu, ograniczając w ten sposób 

zakres badań. W niektórych przypadkach zachowały się również nakrycia głowy, ubrania, buty i różne 

instrumenty należące do tych „bogaczy”. W wielu przypadkach protohistoryczne osobniki znalezione 

w tych środowiskach, zarówno męskie, jak i żeńskie, wydają się po egzekucji wrzucane do wody. Ich 

ciała noszą ślady brutalnych obrażeń: poderżnięte gardła, ślady uduszenia spowodowane 

sznurowadłami lub sznurami na szyi, różne rany i liczne złamania. Ponieważ zachowały się tkanki 

miękkie, łatwo jest zidentyfikować konkretny akt przemocy, który spowodował ich śmierć. Jest 

oczywiście możliwe, że przyczyną niektórych zgonów było przypadkowe utonięcie w ramach rytualnej 

ofiary. Jednak w większości przypadków agresja wydaje się najbardziej prawdopodobną przyczyną 

śmierci, zwłaszcza że często zachowała się „broń mordu” w postaci liny służącej do uduszenia lub 

powieszenia ofiary. Jednym z przykładów jest ciało odkryte w 1984 roku w Anglii podczas prac 

melioracyjnych prowadzonych w Lindow w Cheshire. Ciało tego „człowieka bagiennego” jest stałą 

ekspozycją w British Museum. Za pomocą najbardziej wyrafinowanych dostępnych technik (skanery, 

zdjęcia rentgenowskie, analiza próbek) antropolodzy wezwani do zbadania tych szczątków byli w stanie 

natychmiast stwierdzić, że osoba ta doznała licznych obrażeń w wyniku przemocy. Liny, które 

zachowały się do dziś, wiązały jego kończyny. Miał poderżnięte gardło. Doznał licznych złamań, 

zwłaszcza twarzy i czaszki. Nie ma wątpliwości, że było to morderstwo z premedytacją i że ciało zostało 

następnie wrzucone do wody. Badania archeologiczne pozwoliły datować to morderstwo na czasy 

epoki żelaza, około 350 p.n.e. Inne odkrycia wskazują na istnienie podobnych zachowań. Ciało 



mężczyzny w wieku około 20 lat odkryto w Tollund (Dania) w 1950 roku, wraz ze skórzanym czepkiem, 

paskiem i liną złożoną z dwóch skręconych ze sobą sznurów, za pomocą których osoba została 

powieszona lub uduszona . 

 

 

 Można było nawet określić, co zjadł na swój ostatni posiłek, zjedzony między 12 a 24 godzinami przed 

śmiercią: mieszankę tłuczonych zbóż (jęczmień i pszenica) oraz różne rodzaje chwastów, które rosłyby 

na polach uprawnych. Ciało pochodzi z epoki żelaza. W 1952 roku w Danii dokonano kolejnego 

odkrycia, tym razem w Grauballe, około 20 km na wschód od Tollund. Te szczątki są nieco nowsze, 

datowane na około 2000 lat temu, ale nie mniej protohistoryczne w tym sensie, że obszary te nie były 

częścią imperium rzymskiego (w tym regionie okres znany jest jako „rzymska epoka żelaza”, aby 

wskazać że był współczesny z rzymskim imperium na tych terenach pod wpływami rzymskimi). Szyja 

została rozcięta od ucha do ucha, przecinając przełyk . 

 

Wygląda na to, że podjęto kilka prób poderżnięcia gardła. Na ciele widoczne są również oznaki złamania 

czaszki na poziomie prawej skroni oraz uszkodzenia lewej kości piszczelowej. W Skandynawii odkryto 



również inne ciała, które wykazują oznaki uduszenia, powieszenia lub poderżnięcia gardła. Na 

torfowisku w Roum (Dania) odkryto ścięte ciało kobiety pochodzące z wczesnej epoki żelaza. Jakie 

powody stoją za tymi różnymi egzekucjami? Ofiara wydaje się najbardziej prawdopodobnym 

wyjaśnieniem. Teoria ta została w szczególności zaproponowana przez profesora Diecka, który w 1960 

roku przeprowadził najbardziej szczegółowe badania zwłok mężczyzn i kobiet znalezionych na 

torfowiskach. Większość z tych osób najprawdopodobniej została złożona w ofierze, a następnie ich 

ciała wrzucono do wody, być może w celu umożliwienia funkcjonowania społeczności: społeczność 

mogła wymagać okresowego stosowania przemocy rytualnej z powodów religijnych. Teoria ta nie 

wyklucza jednak hipotezy, że część z tych osób została powieszona, co często potwierdza obecność 

sznurów zawiązanych wokół szyi ofiar. Takie egzekucje były karą w postaci kary śmierci. Akty przemocy, 

takie jak poderżnięcie gardła lub rozbicie czaszki, są aktami szybkimi, spontanicznymi i zdecydowanymi. 

Jednak wieszanie i ścinanie głowy trwa zbyt długo, aby można je było uznać za nagłe morderstwo. 

Mogły być wykonywane jako część rytuału karnego, w najogólniejszym znaczeniu tego słowa. W tym 

przypadku te egzekucje mogą stanowić początek poczucia sprawiedliwości (czy to na poziomie 

religijnym, społecznym, czy rodzinnym) i kary. Przy pomocy takich dowodów może być możliwe 

poskładanie nowej i w dużej mierze niezbadanej wizji końcowych etapów prehistorii i protohistorii, 

obejmujących pojawienie się nowych warunków i ograniczeń społecznych, których nieprzestrzeganie 

może skutkować śmiercią. Fakt, że ciała zostały następnie wrzucone do wody, może wskazywać, że 

morderstwo, choć zostało zatwierdzone, nadal musiało zostać zatuszowane przez wyrzucenie lub 

ukrycie ciała ofiary. Ofiara stała się wyrzutkiem. Wreszcie, wszystkie omawiane czyny - przemoc 

indywidualna, poświęcenie, kara, ukrywanie ciała - mogą reprezentować nowe postrzeganie zabójstwa 

w społeczeństwie. Morderstwo byłoby uważane za bardzo przerażający i nieodwracalny czyn 

przybierający formę ofiary lub ostatecznej kary. Decyzja o przeprowadzeniu takich egzekucji zostałaby 

podjęta w hierarchicznie zorganizowanej społeczności. Jednak morderstwo również zostałoby uznane 

za haniebny czyn. W rezultacie w społeczeństwach protohistorycznych zaczęły pojawiać się niejasne 

pojęcia sprawiedliwości, kary społecznej i prawa karnego. W ten sposób egzekucje mogły być 

zarządzone przez represyjne władze kolektywne, a nie spontaniczne akty zemsty ze strony jednostki. 

Dwa główne cele - poświęcenie i kara - również mogły zostać połączone w jednym akcie; ofiary 

wybrane do „ratowania” społeczności mogły już zostać wygnane ze społeczeństwa z różnych 

powodów: za złamanie tabu, ze względów psychologicznych, za popełnienie przestępstwa 

wymagającego kary lub po prostu za to, że były jeńcami wojennymi lub jednostkami schwytanymi 

zagraniczni wrogowie. 


