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Społeczność, tożsamość, rytuał. Interdyscyplinarny wzorzec postępowania badawczego w studiach nad
cmentarzyskami ciałopalnymi ludności kultury łużyckiej

Jednym z najbardziej znanych stanowisk archeologicznych w Polsce jest osada obronna w Wicinie,
gdyż jej zmierzch wiązał się z napadem starożytnego ludu Scytów. Społeczność zamieszkująca grodzisko
najprawdopodobniej chowała swoich krewnych na cmentarzysku znajdującym się nieopodal. Ich zachowanie
względem zmarłego objawiało się w spalaniu zwłok, starannym umieszczeniu szczątków w naczyniu
ceramicznym oraz w przygotowaniu miejsca pochówku, gdzie w jamie grobowej składana była urna wraz z
innymi przedmiotami. Takie właśnie miejsce zostało odkryte i przebadane przez archeologów oraz
antropologów, ale ich praca nigdy nie zostały przedstawiona szerszemu gronu odbiorców, gdyż wyniki badań
nie doczekały się interpretacji. Jesteśmy przekonani, że cmentarzysko odkryte w Wicinie może być
doskonałym przykładem współpracy specjalistów z różnych dziedzin w badaniach dawnych społeczeństw.
Materialne pozostałości po przeszłych społecznościach odkrywane przez archeologów mogą wydawać
się jedynie zbiorem przedmiotów. Pochodzące z okresu wielkich zmian cywilizacyjnych w dziejach ludzkości,
czyli z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza groby z cmentarzyska w Wicinie na pierwszy rzut oka
są do siebie bardzo podobne, gdyż powszechne było ciałopalenie zwłok i składanie ich wraz z innymi
przedmiotami w ziemi. Jednak po wnikliwszym przyjrzeniu się każdy z grobów różni się brakiem lub
obecnością jakiegoś elementu. Archeologia pozostaje bezradna wobec interpretacji takich materialnych
pozostałości, które przecież są śladem ludzkiej działalności. Z pomocą mogą przyjść starannie przemyślane i
zaplanowane analizy oraz ich interpretacje przez specjalistów z różnych dziedzin.
Wnikliwe analizy nie tylko archeologów, ale także antropologów, genetyków pracujących na materiale
kostnym mogą przyczynić się do pokazania zwyczajów ludzi chowanych na cmentarzysku ale także
zamieszkujących grodzisko i to na przestrzeni około 600 lat. Połączenie różnych z pozory dziedzin nauki, ale
ukierunkowanych na wspólny cel badawczy, mających wspólny kontakt w trakcie postępowania badawczego
może przynieść rezultat w postaci poszerzenia wiedzy na temat życia i śmierci przeszłych ludzi, w tym
przypadku egzystujących na obszarze współczesnej Wiciny.

