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IZVLEČEK
POZNOMEZOLITSKE POKOPNE PRAKSE V SEVERNI EVROPI
V diplomski nalogi sem predstavil osnovne oblike pokopnih praks, izvajanih v
poznomezolitskih družbah severne Evrope. Te prakse v večini primerov vključujejo
primarne pokope, v redkejših primerih pa opazimo tudi sledove sekundarnih grobnih
praks, kot je na primer nameren odkop trupla in fragmentacija skeleta.
Izpostavljena je tudi pomembnost živali v takratnem živem in tudi spiritualnem
svetu, pomembnost vključkov posameznih živalskih delov v grobove, izdelkov iz
živalskih telesnih delov (predvsem kosti in rogovje) ter samih živalskih pokopov
(predvsem psa, tudi v skupnh grobnih kontekstih z ljudmi). Različni tipi pokopov,
različni načini tretiranja telesa pred smrtjo in po njej ter prostorska umestitev
trupla v grobišču odražajo tudi socialni status pokopane osebe oziroma povedano
drugače; višji družbeni status, kot ga je imela oseba, več lahko pričakujemo posebne
oblike pokopov in več grobnih pridatkov.

KLJUČNE BESEDE
Mezolitik, Skandinavija, pokop, ritual, zavest.

ABSTRACT
LATE MESOLITHIC BURIAL PRACTICES IN NORTHERN EUROPE
In my diploma thesis I presented the basic forms of burials in late mesolithic
Scandinavian societies. These mostly include primary burials and in rare cases we
encounter evidence of secondary burial practices such as the intentional unearthing
of the body and fragmentation of the skeleton. I also stress the importance of
animals in prehistoric material and spiritual life, the importance of animal body
parts and artefacts, made from those body parts (especially bones and antlers),
aswell as burials of animals (especially those of dogs and dual burials of dogs and
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humans). Various types of burial, different ways of body treatment prior and after
persons' death and the spatial arrangement of the body inside the burial ground have
much to say about the social status of the person being buried; the higher the social
status, more exquisite the burial type and more grave goods are to be expected.

KEY WORDS
Mesolithic, Scandinavia, burial, ritual, consciousness.
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1. UVOD
Skozi celotno človeško zgodovino so se naši predniki, tako kot se danes mi,
soočali s smrtjo in izgubo bližnje osebe. Na podlagi arheoloških raziskav grobišč
lahko vidimo, kako je soočenje s smrtjo nekdaj izgledalo drugače kot v kasnejših
obdobjih. V diplomski nalogi želim ugotoviti in predstaviti, kakšni so bili različni
načini pokopavanja mrtvih v mezolitiku v severnem delu Evrope. Temu primerno sem
si za predstavitev pogrebnih praks izbral najdišča v južni Skandinaviji, na Baltiku in
v Kareliji (Rusija), k točni predstavitivi svoje izbire se bom vrnil v nadaljevanju. Z
izbiro več grobišč bom na širšem območju severne Evrope dobil boljšo sliko za
ustvarjanje primerjav med sicer sočasnimi grobišči, ki pa so prostorsko drugo od
drugega odmaknjeni tudi za več kot 2.000 km. Če bi se enaki vzorci pri načinu
pokopov kazali na teh oddaljenih lokacijah, bi lahko to pomenilo podoben ali celo
enak način percepcije izgube in smrti ter izvajanja pokopnega rituala med različnimi
družbami ali celo bolj primerno rečeno kulturami. Ne želim pa zgolj naštevati
načinov pokopov, ampak pri posameznem tipu pokopa tudi dognati, zakaj je do njega
prišlo na način kot ga potem kot zunanji opazovalci vidimo in zakaj je variacija
pokopov sploh takšna, kot je - zakaj vidimo na enem grobišču več različnih načinov
pokopov in tretiranja mrtvih? Čeprav večina pokopov sledi osnovnim oblikam oziroma
normam, je vseeno na vsakem grobišču, ki ga bom obravnaval, mogoče najti precej
izstopajoče oblike. Predstaviti te oblike in s pomočjo interpretacij različnih avtorjev
dognati njihov simbolni pomen bo osrednji vidik moje diplomske naloge.

1.1.

RITUAL IN NJEGOVA VLOGA

Preden se natančneje poglobim v predstavitev pokopnega rituala severne
Evrope kot skupek dejanj z namenom poslovitve od umrle oslebe in njene odstranitve
iz sveta živih, ki jih spremlja cela vrsta spiritualnih aspektov in kognitivnih procesov
pa je treba razjasniti še eno stvar, in sicer kaj je ritual in kot kaj razumemo ritualno.
Definicija besede ritual pojasnjuje, da je to iz več dejanj sestavljen dogodek ali
obred, ki se odvije v določenem vrstnem redu dejanj. Ker o pomenu rituala še ni
točne jasne predstave, se ga mnogokrat povezuje zgolj z verskimi vsebinami, ampak
ni povsem nujno, da gre za religiozen obred. Kot meni Kyriakidis tudi ni pomembno,
ali gre za verski ali posvetni obred. Če ima karakteristike rituala, je ritual (Kyriakidis
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2007, 290). Svetost ali posvetnost rituala je odvisna od njegovega namena (Insoll
2005, 46). Za mezolitske pokope je slednje težko oceniti, saj ni mnogo znanega ne
le o takratnih religioznih prepričanjih, ampak tudi o tem, če je religija v takšnem
pomenu beseda, kot nam je znana, bila znana in v rabi tudi že v času mezolitika in
kasneje neolitika. Znanja o ritualu tako ne moremo vleči iz religije. Njena definicija
po Durkheimu bi se glasila, da je religija skupek verovanj in prepričanj in načinov
obnašanja, ki temeljijo na skupnem pogledu na svet, ki ločuje sveto od posvetnega
(Durkheim 1965 (1912); nav. v Peoples et al. 2016, 262). Najbližje se lahko
približamo takratni “religiji” skozi animizem, šamanizem in čaščenje prednikov, kot
osnovne oblike verovanj v lovsko-nabiralniških družbah, skupaj z drugimi
karakteristikami verovanja: obstoj posmrtnega življenja,visoka božanstva in
čaščenje prednikov/božanstev, ki so aktivni v človeškem življenju (Peoples et al.
2016, 261, 266). Ostane nam tudi arheološki pristop skupaj z interdisciplinarnim
sodelovanjem arheologije in antropologije. Arheologija rituala pride v poštev ob
prisotnosti dejanskih arheoloških indikatorjev rituala. Ti indikatorji se bodo v
arheološkem materialnem smislu kazali v prisotnosti ali odsotnosti posameznih
objektov znotraj grobov, ki imajo specifičen simbolen pomen – kako pomen pridobijo
razloženo v nadaljevanju! Pri obravnavi pokopov se bom poleg upoštevanja grobnega
konteksta usmerjal po teh štirih osnovnih indikatorjih kot vodilo in pomoč pri
določevanju ritualnega pomena, torej ali grobne kontekste lahko razumemo kot
spremenljivke v ritualnem procesu ali ne, ali so grobni konteksti takšni kot so
posledica ustaljenih pokopnih praks in ritualov? Indikatorji po Renfrewu so
usmerjena pozornost, liminalne cone med tem in posmrtnim svetom, prisotnost
božanstva ter sodelovanje/udeležba in darovanje/žrtvovanje (Renfrew 1985, 11;
nav. v Insoll 2005, 47). Kyriakidis in Bellova še nadaljujeta in opazita, da se stvar,
če je ritualna, ponavlja brez večjih variacij, je omejena z nekimi pravili in je
predvsem formalna. Če lahko v arheologiji zasledimo tudi ponavljajoče se
pravilnosti, je skoraj zagotovo ritualnega pomena (Kyriakidis 2005, 28-40; Bell 1997,
138-169; nav. v Kyriakidis 2007, 297). Berggrenova in Nilsson Stutzova na podlagi
drugih avtorjev prepoznavata ritual kot del strukturiranih razmerij, ki skrbijo za
spremembe in kontinuiteto v družbi (Bell 1992; O’Shea 1984; Tainter 1975; 1978;
nav. v Berggren in Nilsson Stutz 2010, 173). Nilsson Stutzova pojasni kako se te
spremembe in pravilnosti kot posledica rituala poznajo v načinu tretiranja mrtvega
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telesa. V način tretiranja trupla vključujemo posebne načine pokopov, posebne
oblike nege telesa pred smrtjo, tudi upoštevanje grobnih pridatkov (Nilsson Stutz
2003) - kar je tudi arheološko vidno in se da v nadaljevanju navezati na ideje o
socialni strukturi, osebni in družbeni identiteti. Arheološko vidno je s pomočjo
pristopa anthropologie de terrain, ki združuje znanje o posmrtnem procesu
dekompizicije telesa in arheoloških opažanjih in na ta način razloži naravne in
umetne procese, skozi katere so šli človeški ostanki – na primer razloži, če je nek
opažen premik kosti posledica naravnih procesov, kot je dekompozicija, ali gre za
posledico sekundarnih grobnih praks (Duday et al. 1990; Duday 2009; nav. v Nilsson
Stutz 2010).
Zagotovo je ritual nekaj, kar ima ne glede na religiozno vsebino močen osebni
in simbolni pomen za ljudi. Kot vrsta aktivnosti je ritual lahko marsikaj, tudi povsem
vsakodnevna aktivnost lahko postane ritual skozi proces ritualizacije (Kyriakidis
2007, 291). Pojem ritualizacija je vzpostavila Catherine Bell in razlaga ga kot proces
ločevanja med dejanji, ki imajo različne pomene. Specifično dejanje je definirano
kot ritualno, če je pomembno, nosi velik pomen in je priviligirano. Ustvari se svet
pomenov, kjer vsak posamezen gib, zvok ali kretnja postane del procesa
strukturiranja rituala (Bell 1992; nav. v Berggren in Nilsson Stutz 2010, 175), na
primer ples in petje. V pogledu Bellove ritual sam po sebi ne izraža pomenov, pomen
rituala se ustvari vsakič znova ob njegovem izvajanju in osebnem ter družbenem
doživljanju. Znanje o ritualu se skozi proces ritualizacije in skozi osebno doživljanje
namreč vsakič znova ukorenini in utrdi v udeležencu, torej ob vsaki ponovitvi rituala
ta postaja izvajalcu bolj domač, samoumeven. Izvajalčevo telo dobi v tem procesu
najpomembnejšo vlogo in deluje kot orodje za uspešo izpeljan ritual s kretnjami in
ritualnimi dejanji in kot receptor za ritualno doživetje v obliku čutnih zaznav. Tip,
sluh in vonj se v telesu in v osebi shranijo kot spomini, znanje in sposobnost
ponovitve enakega rituala (Asad 1993; De Boeck 1995; Humphrey in Laidlaw 1994;
nav. v Berggren in Nilsson Stutz 2010, 176). Ritualno znanje se skozi čas ukorenini v
posamezniku in postopoma celotni družbi, postane samoumevno in dokončno
(Berggren in Nilsson Stutz 2010, 175-176; Nilsson Stutz 2010, 35-36). To ritualno
znanje postane del osebe in njegove percepcije sveta in mu močen pomen daje lahko
že samo zaradi tradicije izvajanja. Osebna percepcija ni vse kar se spremeni. Ritual
postane pomembno sredstvo za vzpostavljanje povezav med ljudmi in okoliškim
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svetom in stvarmi v svetu. Novo vlogo in pomen dobi prostor, kjer se ritual izvaja
ter artefakti, ki se ob izvajanju uporabljajo. Vsi trije aspekti, prostor, predmeti in
osebno doživljanje, delujejo v skupnem prepletu in odnosu en od drugega. Struktura
rituala postane objektificirana v prostoru, kjer se izvaja in v predmetih, ki se
uporabljajo, in utelešena v udeležencu. Utelešeno v udeležencu razumemo kot
čutna doživetja ob posameznem gibu, zvoku ali storjeni kretnji med izvajanjem
rituala. S čutnimi doživetji ljudje doživljamo vse, kar se dogaja v svetu okrog nas.
Naj bo to sprožen čutni spomin ob predmetih, ki so bili rabljeni ob izvajanju
pokopnega rituala ali spomin sprožen zaradi vonjav, če so ob ritualnem procesu
uporablja kadila, ali pa zvoke, če se uporablja specifična vrsta petja itd. (De Boeck
1995; Nilsson Stutz 2004, Seremetakis 1994, 6; nav. v Berggren in Nilsson Stutz 2010,
177). Ritual na ta način res popolnoma spremeni osebno percepcijo na mnoge ali
celo vse aspekte življenja. Predvsem pa bom zaradi namena diplomske naloge v
ospredje postavil percepcijo do smrti. Pokopni rituali služijo žalujočim in jim
pomagajo pri poslavljanju od trupla, ki je bilo iz živega telesa/osebe redefinirano v
statičen objekt, torej v nekaj nepremičnega, v nekaj brez življenja. V nekaj kar je
registrirano kot nekaj ne več človeškega, kot nekaj že skoraj nadčloveškega.
Pomemben je čustveni vidik redefinicije telesa, kjer se z ločitvijo telesa in duše ter
s spominom na osebo lahko žalujoči razidejo s smrtjo in to sprejemanje tudi
strukturirajo v obliki različnih ritualnih procesov in dejanj skozi katere pokaže svoj
odpor do smrti in kontrolo, ki jo ima nad njo.
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2. OBRAVNAVANO OBMOČJE
Na začetku bom na kratko predstavil območje, ki ga obravnavam v svoji
diplomski nalogi pogrebnih praks severne Evrope. To je južna Skandinavija, ki je za
to temo še najbolj reprezentativna, ter severni del Baltika. V omembah se bom
sproti dotaknil tudi nekaterih drugih lokacij izven omenjenega območja, a jih ne
bom uporabil v splošnem opisu, saj teh lokacij ne bo veliko. Da bo bralec imel še
nekoliko širšo predstavo o prostoru in času, v katerem se gibamo, pa bom na kratko
predstavil še najbolj znane karakteristike, ki zaznamujejo pozni mezolitik severne
Evrope. Najdišča, ki bodo pri iskanju značilnih karakteristik pogrebnih praks in
posebnosti pogrebnega rituala najbolj izpostavljena, morajo imeti dovolj velika
grobišča. S pomočjo teh se lahko vzpostavi temeljna idejo o tem, kakšne pogrebne
prakse ponekod prevladujejo, katere so uporabljene redkeje in katerih ni mogoče
zaslediti, oziroma se jih da v minimalnih količinah. Prav tako morajo ta najdišča biti
vsaj nekoliko sočasna. Le tako lahko natančno vidimo, katere pogrebne prakse so
med posameznimi družbami deljene/enake in katere, če sploh kakšne, se druga od
druge razlikujejo. Najdišča, ki tem pogojem najbolj ustrezajo in ki sem jih vključil
v svojo diplomsko nalogo kot osrednji fokus obravnave, so Oleneostrovski mogilnik,
Skateholm, Vedbæk-Bøgebakken in Zvejnieki.
Skateholm je najdišče na jugu Švedske, čigar območje vsebuje eno največjih
koncentracij poznomezolitskih pokopov v severni Evropi. Najdišče Skateholm je
zaznamovano predvsem z grobiščem oziroma natančneje – z dvema. To sta
Skateholm I in Skateholm II, ki sta s tega območja, ki sicer drži grobišča oštevilčena
od Skateholm I do Skateholm IX največji in najbolj reprezentativni. Tu je bilo
odkritih največ grobov (Fahlander 2008, 33).

V Skateholm I (sl. 2), grobišču,

katerega velikost je bila ocenjena na približno 40 x 50 metrov je bilo izkopanih 65
grobov, od tega je 57 človeških pokopov z 62 posamezniki, preostalih 8 pa pripada
pasjim pokopom, h katerim se bom vrnil kasneje v nadaljevanju diplomske naloge.
Zanimivo je, da imamo v celem grobišču Skateholm I le 6 otroških pokopov, ki so v
skupnih kontekstih s pokopi odraslih. V Skateholm II pa je bila odkrita le približno
tretjina vseh grobov iz Skateholm I, 22. Ti so ležali na območju, velikem 30 x 15
metrov, torej ne gre za ogromno grobišče (Larsson 1990a, 370–374). Treba pa se je
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zavedati pomembnega dejstva, da kljub poimenovanju Skateholm II predstavlja prvo
fazo pokopov, Skateholm I pa drugo (Fahlander 2008, 39).

Slika 1 Zemljevid prikazuje južni del Švedske na desni strani, kjer je povsem spodaj označen Skateholm,
in vzhodni del Danske, kjer je v osrednjem delu slike označen Vedbaek (po: Pihl 2010, 37)
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Slika 2 Prikaz razporeditve grobov v grobišču Skateholm I (po: Larsson 1990a, 371)

Slika 3 Prikaz razporeditve grobov v grobišču Skateholm II (po: Larsson 1990a, 374)
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Vedbæek-Bøgebakken je grobišče na Danskem (sl. 1), čigar lokacija znotraj
fjorda je prav gotovo presunljiva. Je del celega kupa najdišč znotraj istega fjorda,
a z grobiščem, ki šteje 22 grobov predstavlja Vedbæk-Bøgebakken eno največji
skupin pokopov v tej okolici in je najbolj primeren za obravnavo (Albrechsten in
Brinch Petersen 1976; nav. v Raemaekers 1999, 184). V nadaljevanju bom uporabljal
zgolj ime Vedbæk.
Zvejnieki je grobišče ob jezeru Butnieks v severni Latviji in predstavlja eno
boljših vodil za raziskovanje pogrebnega rituala Baltika vse od mezolitika do
neolitika. Tu je bilo odkritih že vsaj 329 pokopov (sl. 4), ki so vsi v veliki meri dobro
ohranjeni.

Slika 4 Razporeditev grobov v grobišču Zvejnieki (po: Zagorska 2006, 110).

Oleneostrovski mogilnik je grobišče na otoku, ki leži ob Severni obali jezera
Onega v Kareliji, zahodni Rusiji. Odkritih je bilo 141 grobov, ki so vsebovali 177
človeških pokopov. Ker pa je bil večji del grobišča uničen zaradi delovanja
kamnoloma, se predvideva, da bi celotno število grobov lahko naraslo čez 400, kar
bi Oleneostrovski mogilnik postavilo na prvo mesto po velikosti mezolitskih grobišč
(Price 1991, 224).
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Slika 5 Položaj otoka Oleni na jezeru Onega (po: Stoliar 2001, 82).
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Slika 6 Razporeditev grobov v grobišču Oleneostrovski mogilnik (po: O`Shea in Zvelebil 1984, 5).
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3. OSNOVNE ZNAČILNOSTI
ARTEFAKTOV, POSELITVE IN
KRONOLOGIJE SEVERNE EVROPE V
ČASU MEZOLITIKA
Območje severne Evrope je bilo v prazgodovini poseljeno le relativno kratko
obdobje (približno med 10.000 in 3000 BC, natančneje spodaj v nadaljevanju). Kljub
temu pa je to območje med arheologi eno najbolj priljubljenih. Že samo v
Skandinaviji je bilo dolgo časa opravljenih največ arheoloških raziskav in največ
pridobljenih arheoloških podatkov kjerkoli na svetu. Arheološki material pa je zaradi
njihove odložitve v močvirjih in mokriščih relativno odbro ohranjen, kar dodaja
pridobljenemu znanju o nekdanjem življenju Skandinavije še novo dimenzijo (Price
1991, 213). Začetek mezolitika je postavljen okvirno okoli 10.000 BP, najzgodnejše
najdbe, ki jih lahko pripišemo času mezolitika v severni Evropi, pa so bile datirane
v čas približno 9.500 BP. Konec mezolitika v severni Evropi običajno postavimo nekje
med 6.000 BP in 5.000 BP, ko pride do preskoka iz lovstva in nabiralništva in se tudi
tu pojavi poljedelstvo. Trenutno najbolj sprejeta kronologija mezolitika severne
Evrope temelji na tipologiji malih kamenih orodij, radiokarbonskih datiranjih in
pelodnih analizah (Price 1991, 216–217). Za potrebe diplomske naloge se bom
osredinil zgolj na kronologijo mezolitika južne Skandinavije, ki je razdeljena na 3
večja obdobja (Price 1991, 218), to pa so Maglemose, ki je trajal med 10.000 BC in
5.500 BC in označuje zgodnji mezolitik, Kongemose, ki je trajal med 5.500 BC in
4.500 BC in označuje srednji mezolitik ter Ertebølle, ki je trajal med 4.500 in 3.200
BC in označuje pozni mezolitik (Nash 2001, 231). V Ertebølle je prišlo do mnogih
inovacij v tehnologiji. Iz tega časa je znanih več različnih tipov orodja kot v obeh
obdobjih prej, prav tako pa je bilo poleg kamna za izdelavo orodij v uporabi več
različnih materialov. To so les, kost in roževina. Pojavi pa se še nekaj značilno
poznomezolitskega (in zgodnjeneolitskega), to je keramika. Pojav keramike
namiguje tudi na začetek stikov med skupnostmi južne Skandinavije in že
zgodnjeneolitskimi družbami iz vzhodnih delov Evrope in celo Sibirije. Splošno
gledano je mezolitik severne Evrope karakteriziran s podobnostmi v tehnologiji
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izdelave in tipih orodij in drugih kamnitih izdelkov. Znano je, da so se na splošno
uporabljala orodja različnih oblik, namenov in funkcij: lok ter puščica, puščične osti,
sekire so le peščica izmed širokega izbora kamnitih orodij. Ni pa vse temeljilo le na
kamnu; puščične osti na primer so bile izdelane tudi iz kosti, roževine ali pa tudi kar
iz lesa. Za vodni prevoz so uporabljali lesene kanuje, ki so bili uporabljeni tudi pri
ribolovu, seveda z izdatno pomočjo mrež in pasti za ribe, pa tudi trnka (Price 1991,
216). Prav v južni Skandinaviji je zelo veliko nahajališč kakovostnega kremena, ki so
ga uporabljali za izdelavo kamnitih orodij. Na Baltiku, predvsem na vzhodnem delu,
pa so kamnita orodja izdelana pretežno iz skrilavca, kar pomeni da verjetno ni tu
bilo na voljo enakega materiala kot v južni Skandinaviji (Price 1991, 220). Poselitev
je bila, vsaj sodeč po znanih naselbinah, sezonska še v času zgodnjega mezolitika.
Znana najdišča so bila opisana kot kratkotrajni tabori, največkrat postavljeni ob
celinskih jezerih (primeri: Zvejnieki) ali ob rečnih dolinah. V srednjem mezolitiku so
se ljudje ustalili in predvsem ob morski obali se je začelo obdobje stalne naselitve.
Več tipov poselitve pa je mogoče zaznati v poznem mezolitiku, kjer poznamo štiri
različne tipe naselbin, in sicer 1) obalne naselbine, namenjene celoletnemu bivanju,
2) manjše sezonske obalne naselbine, ki so služile predvsem ribolovu, lovu na tjulnje
in ptice, 3) celinske naselbine, tako imenovane “trapping station”, namenjene
postavljanju pasti in lovu na živali ter 4) naselbine ob obalah jezer, kot tiste
naselbine ob morski obali verjetno namenjene celoletnemu bivanju (Price 1991,
220).
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4. ZAMEJENOST PROSTORA MED ŽIVIMI
IN MRTVIMI TER POMEMBNOST
IZBIRE PROSTORA ZA POKOP
Oleneostrovski mogilnik, Skateholm, Vedbæk in Zvejnieki imajo nekaj
skupnega. Oleneostrovski mogilnik je grobišče na otoku blizu severne obale jezera
Onega, Skateholm leži v relativni bližini morske obale, Vedbæk je v fjordu in
Zvejnieki ob obali jezera Burtnieks. Skupno jim je to, da vsi ležijo ob vodnem telesu,
ampak od kod ta navidezna pomembnost vode? Zakaj je pomembno, da so grobišča
ob vodi?
Marek Zvelebil je povezavo med smrtjo in vodo razložil s pomočjo
“severnjaške lovsko nabiralniške kozmologije”. Med mnogimi nekdanjimi in še
današnjimi severnjaškimi evrazijskimi ljudstvi služi voda kot nekakšen portal v svet
mrtvih (Zvelebil 2003; nav. v Conneller 2013, 354). Zagotovo pa voda ni bila
pomembna le simbolno. Človek je bil od nje odvisen, saj mu je ponujala nujne vire
za preživetje in je v kombinaciji s tlemi in zrakom igrala močno simbolno vlogo. Kot
navajata Ingold in Zvelebil je razdelitev vesolja v severnih Evrazijskih kulturah
tridelna, zemlja kot osrednji del, kjer je življenje, svet pod nami, ki je svet smrti
in nebo nad nami (Ingold 1986, 246; Zvelebil 1997; nav. v Fowler 2004, 78).
Oleneostrovski mogilnik, Skateholm, Vedbæk in Zvejnieki pa vsi ležijo prav na
območju, kjer se zemlja, voda in nebo združijo. Ribe bi lahko dobile močen pomen,
saj se gibljejo po tem mediju, ki hkrati ljudem prinaša življenje (hrana), hkrati pa
lahko predstavlja tudi svet smrti, ki obstaja pod svetom življenja, torej zemljo.
Že na primeru Oleneostrovskega mogilnika je mogoče trditi, da je bila izbira
posebnega prostora za pokope pomembna in da so se morali kar precej potruditi, da
so svoje mrtve preko jezera prepeljali do otoka z očitno velikim pomenom v
simbolnem svetu tiste družbe. Pozimi, ko je bil dostop do otoka zaradi zamrznjene
vodne površine jezera lažji, pa naj ne bi pokopavali, saj je bila zamrznjena tudi
zemlja in kopanje grobnih jam onemogočeno (O’Shea in Zvelebil 1984, 29). Družba,
ki je tu živela je vse svoje mrtve pokopavala na tem otoku z izjemo ene starostne
skupine, otrok (Stoliar 2001, 81). Otroški pokopi na otoku so precej redki, ampak
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zagotovo so med stotinami (predvidenih) pokopov predstavljali večji odstotek, torej
so morali biti pokopani nekje drugje. Prav to prostorsko ločevanje med starostnimi
skupinami pa lahko pove še kaj o percepciji osebnosti severnoevropskih mezolitskih
ljudi. V Skateholmu je razlikovanje starostnih skupin tudi glede na položaj v samem
grobišču precej očitno. Otroški pokopi so tako v Skateholm I kot Skateholm II povsem
na obrobju grobišča. Pomagajmo si s skicami grobišč (sl. 7 in sl. 8). Kot lahko vidimo
na spodnjih risbah grobišč Skateholm I in II, kjer so otroški pokopi obarvani s sivo,
so ti postavljeni povsem na robu grobišč. V Skateholm I so na južnem in zahodnem
robu, v Skateholm II pa na severnem in južnem robu. Čemu tako specifično ločevanje
med otroškimi pokopi in pokopi odraslih oseb? Po eni strani lahko tovrstno prostorsko
razlikovanje razlagamo s socialnim statusom. V socialnem smislu so otroci mnogokrat
videni kot še nerazviti ljudje, saj nimajo jasno razvitega spola, telesa, identitete in
kar je v tem kontekstu primarne pomembnosti, socialnega statusa. Na obrobju
grobišča so verjetno bili pokopani prav zaradi slednjega – v življenju otroci bolj kot
ne sledijo in ne vodijo, kar pomeni tudi nižji socialni status. Temu primerno so bili
tudi pokopani izven središča enega najbolj pomembnih, če ne celo najpomembnejših
lokalitet ritualnega in simbolnega življenja.
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Slika 7 Prikaz posebej označenih skupnih pokopov človeka in psa (oba črtasta vzorca), samostojnih
pokopov otrok (siva) in psov (črna) v Skateholm I (po: Fahlander 2008, 40).

Slika 8 Prikaz posebej označenih skupnih pokopov človeka in psa (legenda enaka kot pri sliki 7) (po:
Fahlander 2008, 37).

19

Morda je poznomezolitska družba na otroke, prav zaradi ne jasno razvitega
spola, telesa in identitete bili videni kot nekaj drugega kot ljudje. In točno to
ločevanje med različnimi vrstami ''bitij'' je pripeljalo tudi do prostorskega ločevanja
(Fahlander 2008, 36–38). Sam se s to idejo ne morem popolnoma strinjati, saj so
ljudje spremljali otroke v procesu otroštva in naprej v procesu odraščanja in so
vedeli, da se bo iz njih razvila odrasla oseba. Mnogokrat smo se v mezolitskih in
neolitskih grobnih kontekstih soočili s pojmom metamorfoza. Če velja, da so proces
dekompozicije mrtvega telesa razumeli kot proces transformacije oziroma
metamorfoze

iz

nečesa

živega

in

subjektivnega

v

nekaj

statičnega

in

objektificiranega, je lahko v procesu odraščanja šlo za povsem obraten postopek.
Na otroke so lahko gledali kot na ne povsem razvite osebe, nekaj nečloveškega, ki
more to človeškost še pridobiti. Koncept človeškosti v tem pomenu razumemo kot
skupek značilnosti, ki sestavljajo bitje, človeško ali nečloveško, funkcionalno v tako
materialnem kot tudi v spiritualnem svetu in je tretirano kot enako preostalim. To
bitje mora imeti fizično telo, dušo (animistična percepcija sveta), um in čutila za
interakcije s svetom, ki ga interpretira na svoj način in se nanj tudi prilagaja (Fowler
2004, 65). Pridobljena je skozi socializacijo, s katero pridejo zraven še mesto v
družbi, in skozi biološke procese, kjer se jim razvije telo in izrazi se spol. Skozi čas
so postali prave odrasle osebe in ker so odrasle osebe verjetno tudi razvile koncept
človeškosti, so v procesu razvoja telesa in duše na razvijajočo se osebo imeli
postopoma vedno bolj izrazito človeško percepcijo. Definicija je sicer močno
orientirana le v smer človeškega razvoja, ampak jo lahko prenesemo tudi na živali
(v nadaljevanju).
Med dvojnimi pokopi so primeri skupnih pokopov odraslih oseb, a v večini
primerov gre v takšnih situacijah za skupne pokope odraslih oseb in otrok. Na skici
grobišč so tovrstni pokopi označeni s črtastim vzorcem. Zanimivo je, da le-ti niso
pokopani na obrobju, temveč v večini primerov bolj proti notranjosti. Je to morda
zaradi vpliva odraslih oseb, ali zato ker je v teh primerih bil pogled na otroka
drugačen kot v ostalih primerih? V vsakem primeru smo lahko prepričani, da takšna
postavitev pokopov ni naključna, temveč načrtna. Naj bo to zaradi ločevanja med
vrstami/različnimi bitji ali pomanjkanja socialnega statusa, na otroke so imeli
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povsem drugačen, specifičen pogled. Socialni ali družbeni status je zagotovo
povezan s stopnjo človeškosti. Kot že omenjeno, z razvojem človeka se je razvijala
tudi percepcija človeškosti nanj. Vemo, da so odrasli pokopi imeli več pridatkov v
grobovih kot otroški in tudi med odraslimi je njihova količina bila različna od groba
do groba, nekateri grobovi so bili zapolnjeni s pridatki, nekateri pa so imeli pridano
le kakšno kamnito orodje, če sploh kaj. Mišljeno je, da se na tak materialen način
odražajo socialni statusi, pomembnejše osebe imajo več pridatkov. Otroški pokopi
jih nimajo veliko, torej je percepcija nanj zagotovo drugačna kot na odraslega in
ravno tu bi lahko šlo za to percepcijo človeškosti, ki skrbi za to, da je nek individuum
viden kot umeščen nekam v socialno hierarhijo. A pridobitev človeškosti ni nujno
omejena zgolj na ljudi, kot bi lahko sklepali iz zgornje definicije. Zanimivo je, da bi
sodeč po otroških pokopih, ki vsebujejo mnogo manj grobnih pridatkov kot pokopi
psov, bi lahko celo sklepali, da je bil pogled na psa celo bolj človeški kot na
dejanskega človeškega otroka (v nadaljevanju). A ne smemo prehitro postavljati
zaključkov v tej zgodbi. Otroci res verjetno niso imeli izjemno pomembne socialne
vloge, a vseeno so bili del družbe. In da so tudi imeli poseben pomen v svetu odraslih
lahko interpretiramo skozi različne kontekste. Na prvem mestu imamo pokop otroka,
ki mu je bila po smrti v grob pridana velika harpuna, ki je otrok sam v času življenja
ne bi bil zmožen sam uporabljati (Fahlander 2008, 36). Lahko, da gre samo za
nekakšno darilo osebe, ki je prisostovala ob pogrebu, ampak zakaj potem tudi drugi
otroški pokopi nimajo tovrstnih grobnih pridatkov? Verjetno so bili ljudje prisotni ob
vseh ali vsaj ob večini pogrebov, tudi otroških. Temu primerno bi lahko pričakovali
več takšnih ali podobnih daril v otroških grobovih. Ampak ni tako. Otroški pokopi so
še vedno najmnanj okrašeni izmed vseh, se pa ta situacija spremeni v skupnih
pokopih odraslih in otrok. Naj izpostavim, da med dvojnimi pokopi prav skupni
pokopi otrok in odraslih predstavljajo največji odstotek te prakse (primeri tovrstnih
pokopov v nadaljevanju).
Ko poizkusimo razložiti prostorsko umestitev psov, se pojavi dilema. Na skici
obeh grobišč smo vzpostavili, da sivo obarvana polja pomenijo otroške pokope. Črna
polja so pa pokopi psov. Kot vidimo, so prostorsko umeščeni na istih mestih kot so
otroški pokopi, torej na obrobju grobišča (sl. 7 in sl. 8). V Skateholm I je en skupek
pasjih pokopov pomešan z otroškimi pokopi na južnem delu, dva pa sta še na
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vzhodnem robu. V Skateholm II pa so pasji pokopi bili zabeleženi le na zahodnem
delu. Če bi upoštevali zgolj prostorsko postavitev pasjih pokopov, bi mislili, da tako
kot otroci tudi oni niso bili zmožni pridobiti visokega družbenega statusa in da so na
grobišču res prostorsko ločevali med vrstami. Res je, da gre očitno za drugačno
življenjsko obliko, kot je človek in na prvi pogled bi praktično identična umestitev
(po vseh obrobnih delih grobišča Skateholm I, le v severnem delu ne) njihovih
pokopov otroškim pokopom v Skateholmu I in II izdala prav to, da je pes enakovreden
otroku, ki je manjvreden od odraslega človeka. A z natančnejšim vpogledom v
grobne celote pasjih pokopov je ugotoviti nekaj povsem nasprotnega. Pasji pokopi
se v Skateholmu pojavijo v vsaj sedmih pokopih skupaj z ljudmi, v posameznih
kontekstih tudi samostojno. In pri tem je najbolj zanimivo to, da so v takšnih
kontekstih pokopani psi imeli kakovostno in kvantitativno takšne grobne pridatke kot
ljudje, torej rdečo okro, posuto po pasjem telesu, kamnita orodja in/ali jelenovo
rogovje. Četudi primerjamo samostojne pasje pokope z otroškimi, je razvidno, da
so njihovi grobovi na splošno bolj okrašeni. Že samo dejstvo, da je pasji pokop XXI
iz grobišča Skateholm II en izmed najbolj okrašenih, priča o pomembnosti psa v
takratni družbi. Ob hrbtu je imel pes položen rog, ob boku tri rezila izdelana iz
kremena ter še ena, zelo posebna najdba. Gre za okrašeno kladivo, narejeno iz
rogovja, ki je bilo postavljeno na pasje truplo in ki velja za unikatno najdbo med
grobnimi pridatki (Larsson 1988; nav. v Fahlander 2008, 36; Larsson 1990b, 156).
Čeprav so bili prostorsko specično namerno pokopani na obrobje grobišča
(predvidoma kot posledica ločevanja grobov osebkov različnih vrst), pa je vseeno
mogoče zaznati tudi socialne vidike, ki so bili upoštevani pri njihovih pokopih.
Družbena pomembnost se odraža v grobnih pridatkih. Kot omenjeno, je pasji grob
XXI iz Skateholm II en bolj okrašenih s pridatki, a ni edini pasji pokop, kjer so bili ti
vključeni. Grobni pridatki, največkrat v obliki kamnitih orodij (rezila iz kremena),
so bila znotraj groba položena, kot so bila v mnogih primerih tudi v skladu s
človeškimi pokopi, torej ob boku telesa. Prav tako je bilo vsaj 5 psov v Skateholm I
posutih z rdečo okro, tako kot je to značilno za človeške pokope (Grünberg 2013,
238). Med temi je v grobu 65 bil tudi pasji mladiček, ki je bil z rdečo okro posut še
posebej na debelo (Jonsson 1986; Larsson 1994; nav. v Grünberg 2013, 238). Niso pa
vsi psi dobili takšnega posebnega, in kot vse kaže sensualnega tretmaja. V dveh
primerih skupnega pokopa človeka in psa, VIII in X, namreč izgleda, kot da je pes bil
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v grobno jamo v času pokopa kar odvržen. Temu primerno je prej verjetno bil tudi
namerno ubit, da bi bil ponovno združen s svojim življenjskim gospodarjem v
posmrtnem življenju, kot na primer v grobu VIII v Skateholm II (Grünberg 2013, 238;
Larsson 1990b, 156–157).

Slika 9 Skupni pokop odrasle ženske in psa v grobu VIII v Skateholm II. Za psa se predvideva, da je bil
ubit in odvržen v grobno jamo (po: Larsson 1990b, 158).

Zakaj takšna pomembnost in skorajšnje tretiranje psa kot dejanskega človeka
v grobnih kontekstih Skateholma? Izmed 77 grobov v tako Skateholm kot Skateholm
II je bil v 17 grobovih pokopan pes (sam ali poleg človeka) in z izjemo enega pokopa
srne poleg kremiranega groba v Gøngehusvej 7 (Brinch Petrsen in Meiklejohn 2003,
489; nav. v Fowler 2004, 79) gre za edino živalsko vrsto, ki je bila pokopana sama
ali s človekom (Fowler 2004, 79). Več avtorjev je predlagalo razne ideje, Larsson
(1994, 568; nav. v Fahlander 2008, 36; Larsson 1990b, 157) predstavi pokopane pse
kot nekakšne zamenjave za izgubljena trupla, tu predvsem izpostavi na morju
izgubljena trupla, torej ''mornarje'' oziroma ribiče, ki so utonili, ali pa njihove
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lastnike. Če je ta ideja pravilna, potem postane pomembnost pokopa in rituala toliko
bolj očitna. Če so bili zgolj zaradi pogreba pripravljeni tudi ubiti psa, verjetno zelo
spoštovanega in ljubljenega člana družbe, je pogrebni ritual moral biti neizbežen
del simbolnega življenja. Strassburg (2000, 161, 213) predlaga pse kot nekakšna
utelešenja ali pa zgolj kot simbolizirana utelešenja umrlih šamanov, Munt in
Meiklejohn (2007, 167) pa kot čuvaje grobišča in verjetno tudi naselbine še po smrti.
Če pa na primer pogledamo še današnje človeško-pasje odnose, je resnica v veliki
meri takšna, da so psi imeli veliko vlogo v življenju kot čustvih ljudi, družb,
posameznih družin, pri katerih so živeli. Niso bili le domesticirani čuvaji, sodelovali
so tudi pri drugih vsakodnevnih človeških opravilih, kot je na primer lov (Tilley 1996,
65; nav. v Fowler 2004, 79). In zagotovo je prav ta pomembnost en izmed razlogov
za relativno bogato okrašene pasje pokope. Njihova družbena pomembnost se je
razvila skozi čas njihovega življenja in odvisno od naklonjenosti njihovega
gospodarja se je to poznalo tudi ob njihovi smrti. Zakaj sem tu specifično uporabil
izraz naklonjenost? V nekaterih primerih skeletnih ostankov psa ni nobenih
eksplicitnih znakov naklonjenosti do živali. Do neke mere bi lahko tako interpretirali
primere, kjer so bila pasja trupla domnevno le odvržena v grobno jamo v procesu
njene zapolnitve, kot na primer zgoraj omenjeni grob VIII v Skateholm II, kjer je bilo
obglavljeno truplo velikega psa odvrženo v grobno jamo poleg ženskega pokopa,
podobni kontesti pa so bili opaženi tudi drugod, en tak primer je bil odkrit tudi v
švedskem najdišču Sjöholmen. Nekateri skeletni ostanki psov pa morda nekoliko
presenetljivo kažejo znake človeškega prehranjevanja z njimi. Ponekod so bili v
grobnih ostankih najdeni le posamezne kosti oziroma fragmenti posameznih kosti,
na katerih pa so v nekaj primerih bile zaznane tudi sledi žganja. Lahko bi šlo le za
kremiran grob, ne moremo pa izključiti pečenja tudi pasjega mesa. Predvsem je to
mišljeno za enega izmed štirih pasjih grobov v prav tako švedskem najdišču Almeö
(Dahr 1937, 7; Winge 1900, 84; Arnesson-Westerdahl 1983, 71; nav. v Larsson 1990b,
158). Kot ljudje so tudi psi verjetno bili ubiti na nasilne načine. V kar nekaj primerih
iz Skateholma so znaki nasilja nad pokopano osebo očitni, na primer grob 33 iz
Skateholm I, kjer je truplo bilo odvrženo v grob in nato prestreljeno s puščicami. Na
grob je bila položena pasja lobanja skupaj še z drugimi pridatki (kamnita orodja)
(Strassburg 2000, 163; nav. v Fowler 2004, 79). Streljanje človeških trupel spominja
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na lov na živali, kot nekako izpostavi tudi Fowler (2004, 83). To še dodatno poudari
pomembnost živali za spiritualen svet človeka.
Glede na te grobne kontekste psa zagotovo ne smemo enačiti z otroci in
njihovim reltivno nizkim socialnim statusom, čeprav bi zaradi identične prostorske
umestitve na grobišču pomotoma naredili prav to; otroški grobovi so locirani povsem
na obrobju obeh grobišč v Skateholmu, le redko so tako okrašeni oziroma bogati s
pridatki kot pokopi odraslih in tudi treiranje telesa je bilo povsem drugačno kot pri
odraslih (Fahlander 2008, 36, Baxter 2005; nav. v Fahlander 2008, 36). Pasji status
v družbi je kot kaže bil višji in glede na grobne vsebine ni čudno, da jih nekateri
avtorji, kot na primer Lars Larsson, obravnavajo že kot osebe ali vsaj nastajajoče
osebe (Larsson 1989; 1990; nav. v Fowler 2004, 80). Njihova pomoč pri lovu na živali
in pri varovanju ljudi (pred drugimi živalmi) zagotovo prispeva mnogo k dobrobiti
celotne družbe, zato so jih kot del nje tudi dojemali. Kot vključene v družbo jih
lahko dojemamo tudi kot del neke skupne osebnosti in identitete družbe, zato na
videz nasilna dejanja proti njim, kot so dekaptacija in druge oblike usmrtitve, lahko
razumemo kot način žrtvovanja in ponujanja delov osebe (Fowler 2004, 80). Izraz
osebnost bi lahko do neke mere enačili s človeškostjo, oziroma bi lahko rekli, da je
ena izmed značilnosti, ki definirajo človeškost. Pomeni, da bitje vsebuje nekaj, kar
jo ločuje od drugih bitij in jo naredi človeku podobno, v primeru živali seveda ne
fizično, ampak skozi človeško percepcijo - pes pomaga človeku, torej se obnaša
podobno kot človek, torej delno je človek. V nekaterih kulturah je pes viden kot
razvit iz človeka (Fowler 2004, 66), podobno bi lahko veljalo tudi za poznomezolitske
severnoevropejske kulture. Pasja “razvita” osebnost pa je zato razlog ne samo za
njihove samostojne in človeku praktično identične pokope, ampak njihova vključitev
v skupne grobove z ljudmi. Če je osebi “manjkal” del osebnosti, naj bo to zaradi
dejanskega izgubljenega uda ali pa izgube dela osebnosti zaradi nepoznanih
simbolnih in spiritualnih razlogov, je ta bila lahko nadomeščena z delom ali pa kar
celim pasjim telesom. O tem piše tudi Fowler in omeni, da so psi v severnih
evrazijskih ljudstvih mnogokrat uporabljeni za žrtvovanja. V teh ljudstvih je pasja
duša razumljena kot tista človeka, saj gre za udomačeno žival, ki jo kontrolira človek
(Ingold 1986, 255; nav. v Fowler 2004, 80). S tem, ko se žrtvuje psa, se žrtvuje tudi
del osebe družbi (Fowler 2004, 80). Nadomestitev človeških telesnih delov s pasjimi
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ima podoben pomen, le del človeškega telesa ali raje del telesa bitja, ki ima
človeškost, bi dopolnil fragmentirano človeško telo.
Torej živali, ne le njihovi telesni deli, kot ljudje vsebujejo s strani ljudi
opažene spritualne elemente, ki vplivajo na življenje ljudi. Živali so bile umeščene
v grobove, ker bi svoje značilnosti prenesle na ljudi, ki so bili z njimi pokopani.
Uporabljeni deli živalskih teles so v mnogih primerih deli tistih živali, ki so v močni
povezavi s človeških svetom. Ti deli teles so sami po sebi tisti, ki so jih koristili za
premikanje, prehranjevanje ali celo borbo - na primer jelenovo rogovje, ki ga
zasledimo v mnogih posebnih grobnih kontekstih (na primer morebitni šamanski
grobovi v Vedbæku in Skateholmu). Zobje in čeljusti živali so pogosto bile priložene
ob glavi, vratu in prsih. To so deli telesa, ki so povezani s prehranjevanjem in
dihanjem. Ptičja krila in kosti nog drgih živali asociirajo na gibanje in premikanje.
Morda so zato ptičje kosti toliko razširjene po grobovih, predvsem je treba
izpostaviti grobišče Zvejnieki (Mannermaa 2006; Mannermaa 2008), saj so kot
lokacija grobišč povezani s tremi življenjskimi okolji našega sveta, zemlja, voda in
zrak (Fowler 2004, 74–76). Vsi živalski deli po svoje omogočajo osebi, da se premika
kot žival in ima interakcije z okoljem kot žival, podobno kot specifične telesne
postavitve ali pridatki orodij skušajo doseči mimiko vsakodnevnih človeških
aktivnosti (Fowler 2004, 77). Živalski telesni deli, ki so bili izbrani za umestitev v
grobove, pričajo o tem, kako so te živali bivale v njihovem življenjskem prostoru in
kako so bile vanj vključene tudi v razmerju z drugimi živalmi. Že prej omenjene
čeljusti skupaj z zobmi povedo, kaj je žival jedla, če je žival bila plen ali plenilec,
rastlinojedec ali mesojedec (Fowler 2004, 76).
Za samo fragmentacijo človeškega telesa ponudi nekaj razlag Nilsson
Stutzova. Na primeru groba 28 iz Skateholma, ki mu je bilo odstranjeno kar nekaj
kosti po dekompoziciji mehkih tkiv, se sprašuje o tem, ali je bila takšna praksa
izvajana zaradi specifične posebnosti te osebe, ali gre za bolj spiritualne razloge kot
na primer, da še vedno predstavljajo umrlega v času življenja in bi temu primerno
lahko bile uporabljene kot pripomočki ob izvajanju ritualov, najverjetneje
povezanih s predniki oziroma kultom prednikov (Berggren, Nilsson Stutz 2010, 181).
Izpostavi tudi dejstvo, da je večina pokopov primarnih in in situ, njihovo umestitev
so poznali in spoštovali, zato mlajši grobovi tudi ne sekajo starejših, a v redkih
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primerih sekundarnih grobnih praks in sekanj grobov niso “popravili” pokopa in dali
kosti starejših skeletov na svoje pravo mesto. To je morda zato, ker so verjeli, da
je celotno telo že prešlo v svet mrtvih in tako ne more več vplivati na življenja še
živečih. To pomeni, da posamezni telesni deli, ki tudi vsebujejo posamezne dele
osebe/osebnosti, tudi ne morejo več vplivati na ljudi in so temu primerno “varni za
uporabo” v svetu živih (Nilsson Stutz 2008, 24).

5. OSREDINJENJE POZORNOSTI IN
POSEBNE OBLIKE TRETIRANJA TELESA
Po Renfrewu je arheološko zaznavanje osredinjenja ali fokusa pozornosti
indikator za prisotnost rituala. Preprosto povedano fokus pozornosti pomeni
kognitivno zmožnost posvečanja pozornosti neki stvari/osebi/dogodku skozi
neomejeno časovno obdobje (CogniFit 2018). Toda, kako bi lahko kognitiven proces
zaznali arheološko? Predvsem se osredotočimo na pozornost in neomejen čas. Z
upoštevanjem teh dveh faktorjev lahko za neko stvar pričakujemo, da bo dlje časa
ostala v spominu ljudi, da se je bodo zavedali v njeni prostorski umestitvi dolgo časa.
Če prenesemo to na primer grobov v severni Evropi, lahko pričakujemo naslednje:
zavedali so se, kje so grobovi pokopani, temu primerno so njihovo prostorsko
umestitev tudi spoštovali in če to drži, so lahko tudi izvajali sekundarne grobne
prakse, ne da bi poškodovali ali uničili primarni pokop. Ne samo, da to pomeni
relativno pomembnost vsakega posameznega pokopa, pomeni tudi pomembnost
same lokacije pokopa, o tem sem bolj na široko pisal že prej.
Kaj pa to specifično pomeni za pokopne prakse? Pri tem sem za razlage
uporabil pristop Nilsson Stutzove (Nilsson Stutz 2003; 2010), kjer je telo in tretiranje
telesa v kombinaciji z njegovo dekompozicijo ključnega pomena za razumevanje
načina pokopa umrlega, če je bil pokop primarni, če so bile v igri še sekundarne
grobne prakse itd. Glede na to, da je bila lokacija pokopa znana, lahko pričakujemo,
da bomo opazili tri stvari: večina pokopov bo primarnih, mlajši grobovi ne bodo
sekali ali poškodovali starejših in kjer bo zaznati sekundarne prakse ne bo uničenja
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primarnih pokopov. Na par primerih bom preveril, ali to drži, še prej pa zaradi
jasnosti definirajmo primarni pokop in sekundarne pokopne prakse. Gre za pokop,
kjer po zasutju trupla z zemljo ni prišlo do nikakršnih nadaljnih posegov v grobno
jamo. Kosti so še vedno postavljene tako, kot bi to pričakovali za skelet. Čeprav
lahko zaradi raznih dejavnikov pride do ločitve med kostmi v sklepih, se v mnogih
primerih kosti tam še stikajo – so artikulirane. Ko je truplo postavljeno v grobno
jamo, je zasuto za vedno. Nasprotno pa velja za sekundarne pokope, pri katerih se
truplo ponovno odkoplje z namenom odstranitve kosti ali celega skeleta – pride do
namerne disartikulacije ali v redkih primerih celo odstranitve celotnega skeleta iz
grobne jame.
Kot osnovni primer primarnega pokopa bi lahko izbral praktično skoraj
katerikoli grob iz Skateholma, Vedbæka, Oleneostrovskega mogilnika ali Zvejniekov,
saj so praktično vsi skeleti iz teh najdišč primarni pokopi. Izbral sem grob II iz
grobišča Skateholm II. Na sliki (sl. 10) vidimo, da so kosti še vedno artikulirane v
vseh sklepih. Skelet je odlično skoraj v celoti ohranjen z izjemo prstnih kosti na levi
roki, katerih disartikulacijo pa lahko preprosto razložimo s položajem roke na levi
stegnenici. Ko je bilo truplo zakopano, je med roko in nogo nastal zračni žep, ki je
tam ostal tudi med dekompozicijo (Nilsson Stutz 2003, 213). V primeru torej ni težav
pri določevanju primarnosti ali sekundarnosti pokopa, se pa pojavijo v nekaterih ne
tako očitnih situacijah. To velja za grob 55 iz grobišča Skateholm I, ki je dober
vpogled v to, kako izgledajo človeški ostanki v zelo slabo ohranjenem stanju (sl. 11).
Nekaj kosti oziroma njihovih delov je še delno ohranjenih, večina se je pa že
dekompozirala. Glede na splošno uničenost kosti in upoštevanja usmeritve predvsem
kosti spodnjih okončin (na sliki stegnenica in golenica), ki ležita kot bi tudi pri
artikuliranih kosteh spodnjih okončin, gre najverjetneje za z naravnimi procesi
močno uničen primarni pokop (Nilsson Stutz 2003, 215). Zanimiv pa je v tem
kontekstu še grob 61 iz grobišča Skateholm I, ki vsebuje le ostanke lobanje in
kamnito sekiro (sl. 12). Zaradi izjemno slabega stanja ohranitve je praktično
nemogoče oceniti, ali gre za primaren ali sekundaren pokop (Nilsson Stutz 2003,
217). Ni nemogoče izključiti možnosti, da je bil celoten skelet z izjemo lobanje
odstranjen iz grobne jame.
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Slika 10 Primarni pokop v grobu 55 v Skateholm I. Očitno gre za primarni pokop (Foto: Lars Larsson;
nav. v Nilsson Stutz 2003, 213)

Slika 11 Verjetno primaren pokop v grobu 55 v Skateholm I. Primarnost pokopa je težo ocenljiva zaradi
slabega stanja skeletnih ostankov (Foto: Lars Larsson; nav. v Nilsson Stutz 2003, 215)
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Slika 12 Grob 61 iz Skateholm I, kjer je zaradi izjemno slabega stanja ohranitve praktično nemogoče
določiti primarnost pokopa (Foto: Lars Larsson; nav. v Nilsson Stutz 2003, 217)

Primarnost pokopov velja ne zgolj za grobove z eno pokopano osebo, ampak
tudi za tiste, kjer imamo v istem grobnem kontekstu dve ali redkeje tri osebe. Kot
primer takšne prakse sem spet izbral grob iz Skateholma, in sicer grob X iz Skateholm
II (sl. 13), saj je poleg dveh oseb v grobnem kontekstu še nekaj zanimivega. En izmed
skeletov (na sliki levo) je namreč v sedečem položaju. To ne more biti posledica
zemeljskih premikov ali kakšnih drugih zunanjih vplivov, temveč je ta posameznik
bil tako nameno pokopan. Kakorkoli že, jasno je tudi, da sta bili obe osebi v grob
vstavljeni sočasno. Na to nas predvsem opozarjata dva faktorja: da sta blizu drug
drugemu in da ni nič od skeletov, niti v skepnih predelih, uničenega. Torej ni ne med
pokopom niti po pokopu prišlo do nobenih vplivov človeških ali drugih zunanjih
dejavnikov. Če bi bi bil najprej pokopana le ena oseba in čez nekaj časa še druga,
bi lahko zaradi kopanja nove jame in odstranitve sedimenta prišlo do uničenja
prvotno zakopanega, sosednjega skeleta. A kot že na začetku omenjeno v
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Skateholmu ni zaslediti, da bi mlajši pokopi sekali starejše, tudi v Vedbæku ne
(Nilsson Stutz 2003, 226).

Slika 13 Grob X iz Skateholm II, kjer sta bili dve osebi hkrati pokopani v eno grobno jamo (Foto: Lars
Larsson; nav. v Nilsson Stutz 2003, 226).

V Skateholmu, Vedbæku in Oleneostrovskem mogilniku imamo redke dokaze
za sekundarne grobne prakse. Za eno obliko sekundarne prakse, odstranitev skeleta
iz grobne jame, lahko vzamemo prej omenjeni grob 61 iz Skateholm I. Nilsson
Stutzova zapisuje, da je nemogoče oceniti, ali gre za primarni ali sekundarni pokop,
a sam menim, da gre za sekundarnega. Vsi skeleti tega grobišča so bili pokopani v
povsem enakih razmerah in dvomim, da bi lahko prišlo do takšnega naravnega
uničenja, da ne bi bilo od skeleta nič ohranjenega. Poleg tega je bila v grobni jami
še vedno ohranjena lobanja, ki bi se v primeru dekompozicije celotnega skeleta tudi
uničila. Veliko boljši in očiten primer sekundarnih postdepozicijskih praks,
natančneje v tem primeru odstranitve kosti iz groba, je prav tako v Skateholm I, gre
za grob 28 (sl. 14). Na hrbtu ležečemu skeletu z iztegnjenimi okončinami so bile
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odstranjene leva nadlahtnica, leva koželjnica, leva kolčnica ter leva stegnenica. Med
raziskavami je bilo zabeleženo, vidno je tudi na sliki, da preostanek skeleta ni uničen
in je tudi po umešavanju v grobni kontekst ostal in situ. To je možno le, če so se po
pokopu še vedno zavedali točne lokacije telesa in če so se tovrstne prakse lotili v
finalnih fazah dekompozicije trupla, ko se kosti niso več držale skupaj z mehkimi
tkivi, saj so le-ta pred tem že razpadla. Kot navaja tudi Fahlander so bile na Levi
roki kosti dlančnice še popolno artikulirane, pogačica pa se je še vedno držala
golenice. Ta dejstva so pomembna, saj so to mesta, kjer so se pred odstranitvijo še
držale nato odstranjene kosti. To najverjetneje pomeni, da so se točno zavedali
lokacije pokopanega telesa in da so tudi truplo lahko predhodno pripravili na
odstranitev kosti v prihodnosti (Berggren in Nilsson Stutz 2010, 181; Fahlander 2008,
38; Nilsson Stutz 2003, 242, 310-312).
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Slika 14 Grob 28 iz Skateholm I, kjer so skeletu bile s ponovnim odprtjem groba odstranjene nekatere
kosti leve roke in noge (Foto: Lars Larsson; nav. v Nilsson Stutz 2003, 242).

V evropski prazgodovini sekundarne grobne prakse, kot so ponovno odpiranje
grobov, odstranitev kosti ali celih skeletov niso nobena redkost. Lahko jih razumemo
kot delovanje v okviru nekakšnega kulta prednikov, kosti so v mezolitskih kontekstih
po disartikulaciji in odstranitvi iz groba še krožile po grobišču ali pa celo po različnih
lokacijah, lahko so jih tudi obdržali sorodniki umrle osebe in s tem v svojih življenjih
obdržali še nek del osebe. Connellerjeva pa omeni celo možnost, da je namerna
disartikulacija človeškega telesa lahko močen vir za ugotavljanje živalsko človeških
odnosov, razdelitev telesa na več delov jo namreč spominja na razkosavanje živali
v procesu priprave hrane (Conneller 2006, 159, 162; nav. v Gray Jones 2011, 29).
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Lahko pa gre za podaljšek pogrebnega rituala, kjer gre telo skozi različne faze. To
me spominja na nekakšen proces metamorfoze, kjer pokopana oseba postopoma
izgublja, kar jo dela človeško. Razdelitev telesa pa lahko močno povežemo tudi s
Fowlerjevo idejo dividualnosti osebe. Spomnimo se, da Fowler razume vsak del
telesa, človeškega in živalskega, kot nosilca dela duše in osebnosti (Fowler 2004).
Razdelitev telesa lahko poteka vse do njene nerazpoznavnosti kot človeka ob izgubi
individualnosti prevladajo zgolj posamezni deli, oseba ni več prepoznana kot taka,
kakršna je bila. Morda je nerazpoznavnost tudi cilj, če je šlo za osebo s slabim
stasom v času njenega življenja, ali pa, kot poda idejo Fahlander, gre za
agresivno/nasilno delovanje proti osebi, morda s strani neke druge skupine ljudi ali
kulta (Fahlander 2008, 38). Prakso, ki se zelo približa ideji agresivnega delovanja
proti človeku in ki tudi spominja na idejo Connellerjeve o razkosavanju telesa kot
pri živali je grob 13 iz Skateholma (sl. 15). Je delno disartikuliran skelet in ne
ohranjen v celoti, podobno kot pokop 28. Večji sklepi, posebej te pri udih, so
disartikulirani, manjši pa so se še ohranili. A ima eno veliko razliko. Pokopan je bil,
kot se predvideva glede na postavitev kosti znotraj grobne jame, v nekakšni vreči
ali zabojniku/krsti. Ena izmed najverjetnejših razlag je, da je bilo truplo v
predvidoma vreči pokopano, ker je bilo močno iznakaženo pred pokopom. S tem
vsem prisotnim ob pogrebu ni bilo treba usmerjati pogleda na iznakaženo ali kot se
zdi celo razčetverjeno telo. Morda pa je tudi v tem primeru šlo za nekakšno
kaznovanje osebe v času pred ali med pogrebom, kjer so ji odstranili človeškost z
razčetverjenjem njenega telesa (Berggren, Nilsson Stutz 2010, 181-182).
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Slika 15 Skelet razčetverjenega trupla v grobu 13 v Skateholm I. Truplo je predvidoma bilo zavito v
vrečo iz organskega materiala, ko je bilo pokopano (Foto: Lars Larsson; nav. v Nilsson Stutz 2003, 220)

Obstajajo torej obstajajo prakse, ki so poskrbele za popolno nevidnost trupla
pred človeškimi očmi. Ne le, ko je truplo pokopano, v tem primeru bo prst prekrila
truplo in le-to ne bo vidno v nobenem primeru. V zgornjem primeru groba 13 iz
Skateholma truplo ni bilo vidno že pred zasutjem z zemljo, pozornost je bila na nek
način usmerjena stran od telesa in na podlagi jasnih znakov odnosa do te osebe je
družba želela nanj morda celo pozabiti. V pozabo pa zagotovo niso odšli prav posebni
posamezniki v Oleneostrovskem mogilniku. Prav poseben primer koncepta
usmerjene pozornosti je usmerjen k štirim specifičnim pokopom. Gre za pokope, ki
se na vse načine izogibajo standardnemu načinu pokopa, zabeleženega v
Oleneostrovskem mogilniku. Večina grobov vsebuje skelete, ki ležijo na hrbtu in so
usmerjeni proti vzhodu. Ti štirje grobovi dveh moških, ene ženske in enega
mladostnika pa so bili pokopani obrnjeni proti zahodu, njihove grobne jame pa so
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bile skoraj vertikalne. Že iz neznačilnega izgleda grobov je mogoče sklepati, da gre
za posebne pokope, primer groba 100 pa to le še potrdi. Grob moškega srednjih let
je bil okrašen z več kot 500 artefakti, kar predstavlja kar 1/15 vseh najdb tega
grobišča (Stoliar 2001, 85), ki so bili razporejeni povsod po in ob njegovem telesu;
okrog glave in ramen, na medeničnem predelu in pod koleni. Na telesu je imel
položene tudi bobrove mandibule, ki veljajo za del šamanove opreme med mnogimi
sibirskimi družbami. Truplo je bilo obloženo s kamni, da je obstalo v vertikalnem
položaju, grobna jama pa je bila posuta z rdečo okro (Budja 2012, 149–150).
Predlagano je bilo tudi, da je glava tega morebitnega šamana gledala iz jame in bila
povsem vidna vsem prisotnim (Stoliar 2001, 86). Večjo pomembnost grobu 100 Stoliar
pripisuje tudi zaradi njegove očitne starosti. Predlaga, da je bil to prvi ali eden
izmed prvih pokopov na otoku Oleni in da je “ustanovitev” grobišča sledila temu
pokopu, ki je bil zagotovo unikaten dogodek (Stoliar 2001, 85). Predlagano je bilo
tudi, da je bil grob 100 iz otoka Oleni po primarnem pokopu delno odprt zaradi
izvajanja ritualnih praks (Stoliar 2001, 86).
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Slika 16 Vertikalni pokop morebitnega šamana iz groba 100 v Oleneostrovskem mogilniku. Moški je ležal
v praktično navpični grobni jami ter bil obdan s kamni in posut z rdečo okro. Predlagano je bilo tudi, da
glava ni bila prekrita z zemljo/sedimentom (po: Gurina 1956, sl. 13 in sl. 50; nav. v Budja 2012, 150).

POKOPI V KRSTAH IN POVITA TRUPLA

Znanje o tem, kje in kako so ljudje bili pokopani je izvajalcem posebnih
ritualnih praks kot je odstranjevanje kosti iz grobov omogočilo opravljati takšna dela
ne da bi povzročili veliko škode na skeletih. Na nek način lahko zavedanje prostora
razumemo tako tudi kot način protekcije telesa. Dodatno pa lahko o pomembnosti
telesa in o želji njegove čim boljše ohranitve pričajo morebitne krste. S pristopom
arheologije terena je v mnogih primerih namreč postalo razvidnega nekaj dokaj
neobičajnega, in sicer na eni strani nekakšna navidezna stisnjenost skeletov kot
posledica tesno zavitega telesa, razvidna je rotacija dolgih kosti navznoter in
navidezna stisnjenost prsnega koša veljata za najbolj očitne indikatorje ovojev,
skupaj z vertikalno usmeritvijo ključnice, pojavom, ki je bil dokumentiran tudi v

37

srednjeveških pokopih, kjer je bilo zavijanje trupel v prte pogosta praksa (Nilsson
Stutz 2006, 220), na drugi strani pa neobičajna “razprostranjenost” kosti znotraj
grobnega konteksta. S tem ne mislim, da kosti ležijo kar vse povprek, ampak
predvsem na širše razprte kosti prsnega koša in na manjše premike dolgih kosti.
Slednje je značilno za pokope, kjer truplo ni bilo direktno zasuto z zemljo, temveč
je bilo v “odprtem” prostoru, temu bomo splošno rekli kar krsta, saj izraz še najbolj
ustreza temu, kar srečujemo pri nekaterih primerih. Tovrstni zavoji in zabojniki, če
so res obstajali, so morali biti narejeni iz organskih materialov, saj jih v zdajšnjih
kontekstih v njihovi primarni obliki ne bomo opazili. Najbolj ustrezni materiali,
namenjeni tovrstnim načinom tretiranja trupla, so vrvi iz naravnih materialov,
tkanine, les in lubje, poleg tega pa se v nekateri literaturi omenja tudi krzno kot
material, ki je bil uporabljen kot zavoj. Idejo podpirajo najdbe medvedjih krempljev
ob telesu pokopanega, kot je to na primer v enem izmed grobov iz Gonduhusveja,
vzhodne Danske. Ti kremplji bi prav lahko bili ostanki kože/krzna celega medveda,
ki je bilo uporabljeno kot ovoj, sicer pa ne obstajajo nobeni dokazi o uporabi takšnih
materialov (Brinch Petersen et al. 1993; nav. v Nilsson Stutz 2006, 231). Podobno
lahko indirektno dokazujemo tudi prisotnost krst. Na en način to lahko naredimo s
pomočjo antropologije terena, lahko pa tudi z zaznavanjem sledi dekompozicije
materialov, iz katerega so bile krste narejene. In dejansko je v parih primerih
kemijska analiza pokazala, da je bilo truplo verjetno v lesenem zabojniku. Prvi
tovrsten primer je grob XX iz Skateholm II, kjer je skelet obkrožala tanka linija, ki
je bila temnejše barve kot preostala zamlja okoli, ta temnejša barva pa se je
nadaljevala tudi po dnu grobne jame pod skeletom. Kemijska analiza je pokazala,
da je ta tanka linija bila zagotovo razpadel les (Larsson 1988, 112-114; Nilsson Stutz
2003, 280). A težava groba XX je, da poleg lesene linije okoli skeleta nič drugege ne
nakazuje na dekompozicijo v odprtem prostoru, saj naj ne bi prišlo do nobenih
premikov kosti in disartikulacij, ki bi jih lahko razložili z dekompozicijo znotraj krste
(Nilsson Stutz 2003, 232). Podoben primer grobu XX najdemo še v VedbaekBogebakken, kjer sta že Albrehtsen in Brinch Petersen pri opisu grobov 10 in 11
opisovala podobno tanko temno linijo na robu grobne jame, ki naj bi prekrivala
celoten kontekst groba 10. Žal se podrobnejšim analizam nista natančneje posvetila,
a sta v nadaljevanju teksta opisala druge zanimive podrobnosti, in sicer, da je bilo
v obeh grobnih jamah najdeno jelenovo rogovje, na katerem je v grobu 10 skelet, v
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grobu 11 pa skeleta ni bilo najdenega (Albrehtsen in Brinch Petersen 1977, 6; nav. v
Nilsson Stutz 2003, 280).
Tudi v latvijskem grobišču Zvejnieki imamo dokaze za skelete, pokopane v
povojih, tako v enojnih in dvojnih grobovih. Najbolj očiten primer tovrstne prakse
je v grobu 45, katerega je preučevala že Zagorska (2004) in skelet opisala kot zavit,
kar je Nilsson Stutzova s pomočjo pristopa anthropologie de terrain le potrdila.
Skelet opisuje kot v celoti nekoliko zarotiran in da kosti kažejo očitne znake
bilateralnega pritiska, predvsem je to opazno pri kosteh prsnega koša, kar je za
tesno povita trupla značilno (Nilsson Stutz 2006, 221-22). Seveda to ni edini primer
zavitega trupla v Zvejniekih, s pristopom anthropologie de terrain je bilo enako
ugotovljeno še za vsaj 5 enojnih pokopov, kot sem omenil pa so bila tu odkrita tudi
povita trupla v dvojnih grobovih. Izpostavljen je grob 254/255, kjer pa le pokop 255
kaže znake zavijanja trupla, in grob 184/185, kjer tudi le slednji kaže znake
zavijanja (Nilsson Stutz 227-229), ki je zagotovo bilo del pokopnih praks v Zvejniekih
in tako še doda k pestrosti pokopov tega grobišča (Nilsson Stutz 2006, 230).
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Slika 17 Grob XX iz Skateholm II, kjer je bila okoli skeleta zabeležena temna linija, katere analiza je
pokazala, da gre za strohnel les (Foto: Lars Larsson; nav. v Nilsson Stutz 2003, 232).

Možna interpretacija tanke temne linije je, da ni šlo prav za krsto, ki bi
najverjetneje bila pravilnih oblik. Temna linija okoli groba XX pa je bila pri glavi
ovalna (Larsson 1988, 112; nav. v Nilsson Stutz 2003, 280). Prej sem omenil
morebitne zavoje trupel v lubje, kar bi lahko bil primer tudi tu. Je pa bolj jasen
primer takšne prakse bil odkrit na Danskem. Gre za najdbo skeleta iz Korsør Nora,
ki je bil zavit v sicer že dokaj uničeno, a še vedno ohranjeno ovojnico iz lubja. Stvari
pa so mnogo bolj zanimive pri najdbah iz Mollegabeta, prav tako na Danskem, kjer
so pokojni bili položeni v čoln, ki bi potenciano lahko bil cel zavit v lubje. O
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legitimnosti pokopa pričajo poleg človeških ostankov najdeni različni artefakti, ki so
služili kot grobni pridatki. Gre za dva takšna primera, dva pod vodo najdena čolna,
en cel in en polovičen, v katerih so bili odkriti skeletni človeški ostanki. Lesen čoln
oziroma kanu je v tem primeru skupaj z ovojem iz lubja prevzel vlogo krste (Skaarup
in Gron 1991, 5; nav. v Nilsson Stutz 2003, 281–282).
Tovrstni primeri pokopov znotraj krst so kot vidimo še nekoliko nejasni v
smislu točnega določevanja načina pokopa. Mnogo bolj smo lahko zagotovi pri
identifikaciji pokopov, kjer je bilo truplo tesno zavito. Razvidna in očitna rotacija
dolgih kosti navznoter in navidezna stisnjenost prsnega koša veljata za najbolj očitne
indikatorje ovojev, skupaj z vertikalno usmeritvijo ključnice, pojavom, ki je bil
dokumentiran tudi že v srednjeveških pokopih, kjer je bilo zavijanje trupel v prte
pogosta praksa (Nilsson Stutz 2006, 220). Eden izmed najboljših primerov za
predstavitev te prakse je pokop 22 iz Vedbaek-Bogebakkena (sl. 18), kjer je bil prsni
koš več kot očitno bil stisnjen, razvidno je ožji kot bi bil pri normalnem procesu
dekompozicije. Poleg tega so dolge kosti zgornjih okončin tesno ob trupu in rotirane
navznoter, leva ključnica pa je ležala v omenjenem vertikalnem položaju. Seveda
bi bilo zelo enostavno razlagati stisnjenost telesa z ozko grobno jamo, ki bi telo
prisililo v takšen položaj, a zadeva ni tako enostavna. Grobna jama je v tem primeru
zagotovo bila precej širša od telesa. To vemo, ker je bilo pod glavo in vratom
pokopanega položeno jelenovo rogovje, iz slike razvidno kot vsaj enkrat širše od
telesa pokopanega (Nilsson Stutz 2006, 220-221). K temu grobu se bom nekoliko
natančneje vrnil še v nadaljevanju.
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Slika 18 Grob 22 iz Vedbaek-Bogebakkena, kjer je tudi bila zabeležena tanka temna linija okoli skeleta
(Foto: Lenart Larsen; nav. v Nilsson Stutz 2003, 237).

Stisnjenost telesa in navznoter zarotirane kosti zgornjih okončin sta bila
opažena tudi v istoštevilčnem grobu 22 (sl. 19) v Skateholm I, kot tudi v grobu XVI
(sl. 20) iz Skateholm II. V slednjem je že na sliki vidna bilateralna stisnjenost prsnega
koša, kosti zgornjih okončin so močno približane prsnemu košu. Do tega ne bi prišlo,
če bi dekompozicija potekala v bolj “odprtem” okolju. Na tem skeletu je bila
zabeležena tudi močno ''ukrivljenost'' prsnega koša navznoter, kar namiguje na
močno silo, ki je dlje časa delovala na truplo (Nilsson Stutz 2003, 198-199, 238-239,
299-300).
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Slika 19 Grob 22 iz Skateholm I, ki kaže znake bilateralne stisnjenosti telesa, očiten znak tesnega
zavijanja telesa pred pokopom (Foto: Lars Larsson; nav. v Nilsson Stutz 2003, 238).

Slika 20 Grob XVI iz Skateholm II, kjer skelet kaže povsem enake znake kot skelet iz groba 22 v
Skateholm I (Foto: Lars Larsson; nav. v Nilsson Stutz 2003, 239).
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5.1.

SKUPNI POKOPI

Zgoraj sem se pri primerih skupnih pokopov več oseb ustavil bolj kot ne le pri skupnih
pokopih človeka in psa, a nekaj izrazitih primerov skupnih človeških grobov je tudi
treba izpostaviti. Kot sem že omenjal, med skupnimi (natančneje v tem primeru
dvojnimi) pokopi so najbolj razširjeni skupni pokopi otrok in odraslih. Njihovo
razporeditev po grobišču Skateholm I je mogoče videti na sliki 7, kjer so skupni
pokopi otrok in odraslih označeni s črtastim vzorcem, obrnjenim v desno). Prvi
takšen primer iz Skateholma je grob 6, skupni pokop odrasle ženske v sedečem
položaju z otroškim skeletom v naročju. Gre za zelo majnega otroka, morda celo
novorojenčka. Zanimivo je, da je prav na tem mestu, kjer je bil položen otrok,
ženski skelet okrašen z velikim številom zobnih jagod, ki bi lahko izvirali iz ženske
ogrlice ali okrašenega oblačila. Morda pa so bili zobni obeski okras nekega zavoja iz
organskega materiala, v katerega je bil otrok zavit, podobno kot skeleti v prej
omenjenih primerih, recimo grob 22 iz Skateholma (sl. 19) ali grob 22 iz Vedbæka
(sl. 18). Kot ti posamezniki je tudi otrok iz groba 6 dobil dodaten sloj protekcije in
prav poseben način varovanja otroka se zdi kot osrednji aspekt otroško-odraslih
pokopov. Grob 41 iz Skateholm I je primer takšnega pokopa, ki očitno kaže nekakšno
sentimentalnost in skrbnost s strani starša do otroka. Moški, ki je bil pokopan na
boku v skrčenem položaju drži otroka med rokami (sl. 21). Otrok je kot v nekakšnem
objemu odraslega moškega, predvidoma očeta. Levo roko ima moški pokrčeno in
položeno čez otroško lobanjo, desnica pa je tudi pokrčena in leži nekoliko nižje od
leve. Vseeno je tudi desna roka kot lahko vidimi v direktnem stiku z otrokom. Videti
je, kot da bi ga držal ob sebi, mu dal varnost in protekcijo na podoben način kot
oseba objame svojega otroka v življenju - na ta način postavitev ljudi v grobu imitira
vsakdanje življenje, nekaj kar je v severni Evropi precej razširjena praksa. Po
mnenju Nilsson Stutzove bi moški lahko bil ubit posebej za takšen pokop, da bi ostal
s svojim otrokom tudi v smrti (Nilsson Stutz 2003, 329).
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Slika 21 Grob 41 skateholm I moški pokopan z otrokom v naročju (foto: Lars Larsson; nav. v Nilsson
Stutz 2003, 241).

Da je bil moški res ubit z namenom skupnega pokopa z otrokom, je možno, a
je zgolj ideja. Zabeleženih ni nobenih opažanj in namigov, ki bi točno pričali o
usmrtitvi moškega. Bolj očiten primer najdemo v Vedbæku, kjer so v grobu 19
skeletni ostanki treh ljudi, dveh odraslih (najverjetneje) žensk (19A in 19C, skrajno
levo in skrajno desno na sliki 22) ter otroka (19B, na sredini med 19A in 19C). Odrasli
ženski ležita na hrtbu z iztegnjenimi okončinami, otroški skelet med njima pa je
močno fragmentiran. Nekaj zanimivega je bilo odkritega zapičenega med dvema
vratnima vretencema ženske 19A. Gre za pušično konico (sl. 23), ki je verjetno bila
odgovorna za smrt omenjene osebe in prav to namiguje k namerni usmrtitivi, kot
navaja Brinch Petersen. Omeni tudi možno usmrtitev ženske 19C, ob njenem vratu
je namreč bilo odkrito kamnito rezilo (sl. 24). Obe ženski bi lahko zaradi neznanih
razlogov doletela enaka usoda in varovanje otroka v posmrtnem življenju (Brinch
Petersen et al. 2015, 141–143). Grob je poseben tudi zaradi navidezne imitacije
vsakodnevnega življenja, ženska 19C leži nekoliko čez skelet otroka 19B in Brinch
Petersen tu omeni podobnost z nošnjo otroka v grenladnskim amaut-om, neke vrste
nosilom (Brinch Petersen et al. 2015, 141). Svoje otroke bi v tamkajšnji taktratni
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družbi prav lahko prenašali v podobnih nosilih in vključitev tega v grob bi dodalo
posebno realistično noto, značilno za takšne pokope, kjer mrtvi mnogokrat
“oponašajo” vedenje ljudi v vsakdanjem življenju.

Slika 22 Grob 19, Vedbæk, trojni pokop dveh odraslih oseb in otroka med njima (foto: Lars Larsson;
nav. v Brinch Petersen et al. 2015, 142).

Slika 23 Puščična konica med vretenci skeleta 19A (foto: Lars Larsson; nav. v Brinch Petersen et al. 2015,
143)
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Slika 24 Kamnito rezilo na vratu skeleta 19C (foto: Lars Larsson; nav. v Brinch Petersen et al. 2015, 144)

Eden najbolj presunljivih primerov skupnega pokopa otroka in odrasle osebe je
zagotovo grob 8 iz Vedbæka (sl. 25), kjer je bila pokopana odrasla ženska z
iztegnjenimi okončinami, ob njej pa je ob njeni desni strani telesa ležal še skelet
novorojenega otroka. Ta je bil položen na krilo laboda, ki je je lahko služilo kot
nekakšna zibka (Brinch Petersen et al. 2015, 105). Na modernih fotografijah groba 8
seveda krila ni jasno videti, a v času pokopa je zagotovo odražalo prav posebno
lepoto. Tudi izbira ptice odraža posebnost tega pokopa, kot navajata Andersen in
Møhl so v mnogih delih južne Skandinavije obstajali sezonski tabori, kjer je bila
glavna aktivnost lov na labode (Andersen 1979; Møhl 1979; nav. v Brinch Petersen et
al. 2015, 218). Če je bilo celo preživetje takratnih družb odvisno od teh ptic je
morda nekoliko lažje reči, da gre za grob z vsebinsko velikim pomenom. Njegovo
posebnost in pomembnost vidimo tudi v velikem številu zobnih obeskov, ki so bili
pridani ob ženskem telesu in morebitnim kupom oblačil ali podobnih stvari iz
organskega materiala, ki bi razložili njeno nenavadno postavitev zgornjega dela
telesa (Brinch Petersen et al. 2015, 105; Nilsson Stutz 2003, 286–289).
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Slika 25 Grob 8, Vedbæk, skupni pokop matere in otroka na labodjem krilu (foto: Lenart Larsen; nav. v
Nilsson Stutz 2003, 233).
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6. GROBNI PRIDATKI IN POKOPNI
RITUALI
6.1.

DAROVANJE …

Eden od indikatorjev rituala po Renfrewu sta sodelovanje in darovanje.
Darovanje je lahko zelo raznoliko, v njegov okvir lahko štejemo darove, ki jih
zaznavamo posredno, na primer libacija (izivanje tekočine kot daritev), ali
neposredno, kar so fizični predmeti, ki so bili vključeni v grob kot darila za
pokojnega. Grobni pridatki se v grobnih kontekstih mezolitika pojavljajo vedno
znova v raznovrstnih oblikah. To so predmeti, ki so pokopani v grobu poleg osebe in
lahko gre za predmete, ki so bili v uporabi v vsakdanjem življenju, na primer kamnita
orodja, kamnita rezila ali ostala kamnita orožja, tudi leseni predmeti kot je na
primer harpuna. Lahko pa gre za predmete, ki (predvidoma) niso bili v rabi v
vsakdanjem življenju in bi lahko bili izdelani tudi za potrebe pokopa. Kot take lahko
omenimo izdelke iz živalskih in v redkejših primerih tudi človeških kosti, mnogokrat
tudi iz rogovja kopitarjev, kot so srna, jelen, los in druge vrste. Ti izdelki so lahko
kipci, ogrlice in drugi predmeti namenjeni okrasitvi telesa in groba. V obeh primerih,
naj bo to izdelek v rabi ali izdelek namenjen okrasitvi telesa/groba, ti pridatki so se
znašli v grobu, ker nekaj pomenijo. Nekaj pomenijo ljudem, ki so jih poleg mrtvega
telesa vstavili v grob in nekaj pomenijo oz. so pomenili ljudem, ki so z njim
pokopani. Lahko omenimo možnost, da gre za predmete, ki si jih je oseba lastila v
času življenja in ki imajo prav zato za njih sentimentalno vrednost, enako pa lahko
velja tudi v primeru, da ljudje darujejo mrtvemu svoje lastne predmete.
Sentimentalna vrednost po Fowlerju pomeni tudi da darovani predmet vsebuje del
esence ali duše darovalca in ima zanj velik spiritualen pomen. Na nek način bi lahko
misel nadaljevali tako, da je možno tudi predmete dojemati kot osebe ali rajše kot
metaforo za osebo, saj imajo velik vpliv na mišljenje in dojemanje drugih ljudi in
ker so zaradi izmenjave in darovanja lahko videni tudi kot aktivni v družbenih
razmerjih (Fowler 2004, 31–32, 34–35). Grobni pridatki so lahko darila, ki odražajo
razmerja med žalujočim in mrtvim. Širše, lahko odražajo tudi razmerja med ljudmi,
živalmi in spiritualnim svetom (Conneller 2013, 351). V nadaljevanju bom najprej
predstavil nekaj najbolj izstopajočih grobnih kontekstov, kjer so vključeni grobni
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pridatki živalskega izvora, nato pa se bom posvetil razlagi njihovega simbolnega in
ritualnega pomena.
Izpostavil bi predvsem dva grobova v Vedbæku. Prvi je grob 10 (sl. 26), kjer
je skelet starejšega moškega, ležeč na hrbtu z iztegnjenimi okončinami, ležal na
dveh jelenovih rogovjih. Eno je ležalo pod prsnim košem, drugo pa pod predelom
medenice. Drugi grob je grob 22 (sl. 18), za katerega se predvideva, da je bilo truplo
starejše ženske pred pokopom tesno zavito v nekakšen ovoj (opažene so bile sledi
bilateralne stisnjenosti skeleta). Jelenovo rogovje je bilo položeno pod glavo kot
nekakšen vzglavnik (Nilsson Stutz 2003, 230, 237). V obeh primerih jelenovo rogovje
deluje kot podlaga, na katero je bilo truplo položeno. Podobno kot v nekaj drugih
primerih, za katere se predvideva, da je truplo znotraj grobne jame ležalo na
nekakšni leseni konstrukciji, tudi tu ni prišlo do direktnega stika med telesom in
dnom grobne jame. Enako lahko rečemo tudi za pokope v krstah ali povojih. V
primeru groba 10 iz Vedbæk-Bøgebakkena je ideja o morebitni platformi v grobu še
dodatno podprta s kamni, ki so ležali ob nogah pokopanega in so morda imeli
podobno vlogo kot rogovje (Nilsson Stutz 2003, 337). Povsem možno pa je, da imajo
kamni v tem primeru povsem drugo vlogo. Sredinski kamen je položen dejansko čez
noge, kot vidimo na sliki (sl. 21), torej ne more delovati kot del podpore ali
platforme. Mikhailova omenja, da je grob 10 eden izmed najglobjih v celem grobišču
Vedbæka, kot je tudi grob 22, ki tudi vsebuje jelenovo rogovje. Globina groba
mnogokrat poudarja pomembnost osebe v času njenega življenja, specifična
postavitev rogovja v grobu skupaj s kamni, ki so položeni čez truplo pa nakazujeta
na šamanski status osebe. Zakaj specifično šamanski? Mikhailova razloži, da je kot
šaman oseba lahko nevarna za ljudi in s svojimi “magičnimi” močmi bi lahko vplival
na življenje ljudi tudi po svoji smrti. Kamni položeni čez noge bi to nevarno osebo
zadržali v grobu in izničili njihovo grožnjo živečim (Mikhailova 2006, 192–193).
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Slika 26 Grob 10 iz Vedbaeka, kjer skelet leži na dveh jelenovih rogovjih. Noge ima prekrite s težkimi
kamni, kar je bilo interpretirano kot neke vrste kontrola nad umrlim (foto: Lenart Larsen; nav. v Nilsson
Stutz 2003, 230).

Za šamane je značilno, da imajo posebne pripomočke, posebna oblačila
(okrašena

s školjčnimi lupinami, zobmi itd.), ogrinjala in pokrivala. Zgoraj

omenjena groba 10 in 22 nista bila bogata s takšnimi pridatki in nista kazala nobenih
posebnih znakov in sledi o njihovem obstoju, poleg rogovja in kamenja je grob
starejšega moškega (grob 10) vseboval le še dve kamniti - kremenovi rezili. Za bolj
ekspliciten prikaz šamanskega pokopa iz časa poznega mezolitika se bomo preselili
nekoliko južneje, v Bad Dürrenberg v Nemčiji, kjer je bil odkrit eden najbolj izrazitih
primerov šamanskega pokopa in en najbogatejših mezolitskih pokopov v Evropi. Grob
oziroma skelet odrasle ženske in poleg nje priloženega otroka je bil prekrit z debelo
plastjo rdeče okre. Poleg je bila priložena tudi velika količina grobnih pridatkov, ki
v zgornjih dveh primerih iz Vedbæka manjkajo. 140 različnh artefaktov in živalskih
kosti, 65 fragmentov želvjih oklepov, 120 fragmentov sladkovodnih školjk, dolga
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žerjavova kost, ki je služila kot neke vrste zabojnik za 31 dobro izdelanih mikrolitov,
kamnita sekira in ogrlica, pri kateri so jagode bile narejene iz zob različnih živali vsi
nakazujejo na pomembnost in visok status pokopane osebe v času njenega življenja.
A interpretacija tega groba kot šamanskega ne temelji na teh omenjenih pridatkih,
ampak na zgoraj omenjenem pomembnem elementu šamanske opreme, pokrivalu.
Govorim o frontalnem fragmentu srnine lobanje s še pričvrščenim rogovjem. Gre za
fragment lobanje, ki je bil najverjetneje uporabljen oziroma nošen kot del
naglavnega okrasa (Porr in Alt 2006, 396). Spet vidimo to ponavljajočo se vključitev
srninih oziroma jelenovih kosti, predvsem rogovja v grobne kontekste, predvsem pa
izstopa omemba naglavnega okrasa. Mikhailova izpostavi kult srne in jelena, ki
vključuje čaščenje srne ali nekega hibrida med srno in človekom, kjer ima
najpomembnejšo vlogo v procesu čaščenja šaman. To je oseba, ki v družbi deluje
kot nekakšen religiozni in spiritualni vodja in ima posebne moči v zdravljenju, magiji
in prerokovanju (Mikhailova 2006, 187). Za sibirskega šamana je značilen poseben
kostum, s katerim se nekako poistoveti s srno. Odet je v srnino/jelenovo krzno, kjer
je na ramenih pritrjeno malo železno rogovje, podobno kot na glavi. Naglavno
okrasje modernejšega sibirskega šamana izgleda kot nekakšna krona (sl. 27), a kot
lahko vidimo na naslednji sliki (sl. 28) je šamanovo naglavno okrasje nekdaj izgledalo
precej drugače. Tu mislim na maske iz rogovja, ki je še pritrjeno na kos lobanje,
nekaj podobnega kot je bilo najdeno v grobi XI v Skateholm II. Kot zapisuje Larsson
je v tem grobu imel mlad moški čez noge položen cel kup jelenovega rogovja, med
tem kupom je bil tudi še kos lobanje, na katerem je bilo pritrjeno rogovje (Larrson
1990a, 373). Mnogokrat se takšne izdelke povezuje tudi z lovci na srne, ki so bili
med lovom odeti v krzno in imeli na glavi takšno masko, da so bili čim bolj podobni
srni (Mikhailova 2006, 189).
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Slika 27 Naglavni okras oziroma krona sibirskega šamana narejena iz rogovja (po: Mikhailova 2006, 189)

Slika 28 Fragment jelenove lobanje, ki služi kot naglavni okras (po: Mikhailova 2006, 192).

Že upoštevajoč dejstvo, da gre za predmete, ki so izdelani iz delov živali, ima
močan spiritualen pomen. Kot eno imajo živali lahko veliko opraviti s kultom
prednikov in totemizmom. Razne živali različnega izvora se po smrti združijo skupaj
z načinom življenja pokopane osebe v umetnem svetu, ustvarjenem s strani človeka.
Vseeno pa je nekaj, kar pri živali ostane del divjine in lastnosti, ki se prenesejo na
tistega, ki jih nosi v kakršnikoli obliki že. Bližnji stik med človekom in živaljo oziroma
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živalmi bi lahko pomenil totemski pomen. Žival lahko predstavlja osebnega,
družinskega ali klanskega totemskega zaščitnika, ali pa kakšen drugačen specifičen
pomen določene živali že iz časa življenja zdaj pokopane osebe (Larsson 2006, 253;
Worbst 1977, Gebauer 1988; nav. v Larsson 2006, 253).
Skupaj s štirimi vertikalnimi pokopi v Oleneostrovskem mogilniku (zgoraj)
predstavljajo prej našteti in opisani grobovi poseben način tretiranja umrlih. Vsi so
pokopani v posebnih kontekstih; imajo nadpovprečno število grobnih pridatkov ali
pa neznačilne pridatke (na primer 500 darov v grobu 100 iz Oleneostrovskega
mogilnika ali pa jelenovo rogovje pod telesom v grobovih 10 in 22 v Vedbæku), imajo
nenavadne oblike grobnih jam (očiten primer so vertikalne grobne jame iz
Oleneostrovskega mogilnika). Po Connellerjevi pomenijo bogati in nenavadni grobovi
pokopanega človeka s posebnimi močmi, ritualnega specialista (Porr in Alt 2006; nav
v Conneller 2013, 349).
Abram D. Stoliar je na primeru Oleneostrovskega mogilika zapisal, da je med
v grobovih odkritimi artefakti največ takšnih, ki se jih povezuje z ritualnimi pomeni,
to so preluknjani zobje losa, bobra in še najpomembneje medveda (Stoliar 2001,
83). Kot v Oleneostrovskem mogilniku pa se artefakti iz teh (in drugih) živalskih vrst
največkrat pojavijo tudi v Skateholmu, Vedbæku in Zvejniekih. Tovrstni artefakti so
v največ primerih preluknjani zobje, ki so bili na prvi pogled del ogrlic, zato bom v
nadaljevanju zanje uporabljal izraz zobne jagode. Gre za zelo pomembne artefakte,
zobje so namreč edini deli telesa živali (in ljudi!), ki so bili uporabljeni kot obeski v
času mezolitika (Brinch Petersen et al. 2015, 107) in kot bomo videli nam lahko
mnogo povedo o oblačilih takratnih skandinavskih družb in tudi o morebitnih
posebnih navadah oblačenja mrtvih.
John O’Shea in Marek Zvelebil sta na podlagi analize grobov mezolitskega
grobišča Oleniostrovski mogilnik spoznala, da so bogati grobovi, torej grobovi z
mnogo grobnimi pridatki, v neposredni povezavi z zobnimi obeski. V najbogatejših
grobovih, večinoma so to bili grobovi odraslih moških, so bile odkrite najdbe obeskov
oziroma jagod narejenih iz medvedjih zob. V grobovih z manj pridatki, tokrat obeh
odraslih moških in žensk, so bili najbolj pogosti obeski narejeni iz zob bobra ali losa.
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Na koncu pa so bili še grobovi brez pridatkov zobnih obeskov, največkrat so bili to
grobovi starih moških. Opazila sta tudi ločevanje med skupinami, ki imajo različne
grobne pridatke. V prvi skupini so bili štirje najbolj znameniti pokopi
Oleneostrovskega mogilnika, štirje vertikalni šamanski grobovi, ki vsebujejo največ
grobnih pridatkov izmed vseh grobov tega karelijskega grobišča. Druga skupina je
bila pokopana z izrezljanimi (iz kosti ali rogovja?) kipci. V tej skupini so kot v prvi
bili ljudje različnih starostnih skupin, kar je O’Shea in Zvelebilo pripeljalo do
razmišljanja, da je njihov socialni položaj deden. Interpretirala sta jih namreč kot
“ritualne specialiste”, morda podobna a ne toliko pomembna vloga kot šaman. Še
tretjo skupino sta identificirala v 11 moških pokopih, ki so bili pokopani le z
pridanimi puščičnimi ostmi. Identificiara sta jih kot posebno skupino, ki je bila
zadolžena za lovske aktivnosti. Predsem pa je pomembno izpostaviti, da sta odkrila
razlike v grobnih praksah med obema večjima skupkoma pokopov, to sta severni in
južni skupek (Parker Pearson 1999, 77). Spet prilagam skico grobišča, da sta oba
skupka pokopov vidna že med branjem (sl. 29).

Slika 29 Skica grobišča Oleneostrovski mogilnik, kjer je očitna razdelitev grobišča na dve večji skupini
(po: O`Shea in Zvelebil 1984, 5).
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Njuno ločevanje temelji predvsem na grobnih pridatkih, natančneje figuricah losa,
kače in antropomorfnih figuric (sl. 30 in sl. 31). Figurice losa so značilne za severni
skupek grobov, figurice kač in ljudi pa za južni del. Slednje so sicer bile najdene v
obeh skupih a pogosteje v južnem. To ločevanje lahko še dodatno utrdi idejo o
socialni razdelitvi na vsaj dve različni skupini ljudi. Podobno ločevanje je opazno
tudi v obeskih iz losovih zob, ki se sicer tudi pojavijo v S in J skupku, ampak so v S
delu bili po grobovih številčnejši kot na J. Poseben aspekt grobnega simbolizma v
Olneostrovskem mogilniku imajo tudi t. i. prestižni pridatki. V tem primeru gre za
kamnite nože oz. bodala. Zagotovo gre za prestižen element, saj so ti artefakti
prisotni le v 18 % primerov in v enakih količinah - zaznamovalci socialnega statusa.
Pojavljajo se predvsem v moških grobovih in v “bogatih” grobovih - bogatost
ocenjena zgolj na podlagi drugih pridatkov, zobnih obeskov (O’Shea in Zvelebil 1984,
15–17). Prostorsko ločevanje in specifični pridatki lahko pomenijo klansko ločevanje,
kjer ima vsak klan nekakšen simbolni element, ki ga definira. V tem primeru so to
kipci losa, ki definirajo eno skupino ali en klan ter na drugi strani kačje in človeške
figurice, ki definirajo drugi klan. Znotraj klanov pa so prepoznavni tudi vzorci
socialne hierarhije, saj so nekateri grobovi očitno bogatejši kot drugi, prepoznani pa
so bili tudi specifični pridatki, ki so le v najbolj okrašenih, torej najbogatejših
grobovih. Nista pa O’Shea in Zvelebil prepoznala razlik v bogastvu grobov med
severno in južno skupino (O’Shea in Zvelebil 1984, 20).

Slika 30 Antropomorfna figurica (levo) in figurica losa (desno) iz Oleneostrovskega mogilnika (Foto: V.
Poikalainen; nav. v Stoliar 2001, 84)
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Slika 31 Kačja figurica iz groba 23 v Oleneostrovskem mogilniku (po: Popova 2001, 128).

Prav verjetno je, da se podobna dinamika odraža tudi v pokopih južne
Skandinavije ter latvijskega grobišča Zvejnieki, kjer so najdbe zobnih obeskov še
predvsem razširjene. Izmed vseh grobišč na območju severne, severovzhodne in celo
osrednje Evrope je prav tu bila zabeležena največja diveriziteta med žvalskimi
vrstami, kar 18 različnih je bilo odkritih na podlagi zobnih pridatkov (Larsson 2009;
nav. v Grünberg 2013, 236; Lōugas 2003, 78). Če je živalska vrsta povezana s spolom
pokopanega, pa je število posameznih zobnih obeskov lahko povezano s socialnim
statusom osebe. V večjih količinah so bili pridani le nekaterim izbranim osebam,
največje število le-teh je v mezolitskem grobu 100 iz Oleneostrovskega mogilnika,
kjer je bilo poleg moškega, pokopanega v sedečem položaju, odkritih kar 431 zob
(Grünberg 2013, 236). A najboljši vir za raziskave diverizitete in simbolike tovrstnih
pridatkov je zaradi količine in ohranjenosti tako grobov kot zobnih obeskov zagotovo
grobišče Zvejnieki. Tu je bilo v grobovih odkritih 2446 zob sesalcev iz 86 grobov in
13 uničenih grobov, katerih pozicija glede na grob in skelet nakazuje estetski in
simbolni pomen.
Glede na estetiko samo lahko glede na mesto zoba v odnosu do telesa bolj
jasno vidimo njihovo fizično vlogo. Večja koncentracija zobnih obeskov okoli vratu
lahko pomeni ostanke ogrlice ali del ovratnika nekega oblačila. Večja koncentracija
zob ob telesu pa tudi lahko pomeni, da so zobje bili na oblačila našiti na druge dele
oblačil, na primer na rokave. Ne smemo pa izkjučiti tudi že prej omenjene možnosti,
da so v primeru zavitih trupel zobje delovali kot nekakšne igle, ki bi zavoje držali
skupaj, na ta način bi lahko razložili primere, kjer zobje nimajo jasne umestitve. Da
je v teh primerih dejansko šlo za zobe, ki so bili prišiti na oblačila, pa ne moremo
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zaključiti zgolj na podlagi prostorske umestitve. Poglejmo primer groba 190.
Največja koncenracija je tu bila odkrita ob levi strani telesa otroškega pokopa. Samo
na podlagi tega dejstva, da je največja koncentracija zob ob telesu ne moremo še
sklepati, da gre za oblačila. Tu pride na vrsto natančna analiza posameznih zob.
Tukajšnji zobni obeski kažejo razvidne sledi obrabe (npr. slika obrabe, ne istega
groba), torej so ti obeski morali biti dlje časa zvezani tesno skupaj in se drgniti en
ob drugega. To je možno le v primeru redne nošnje oblačila, na katerega so zobje
bili našiti. Vsa ta dejstva nas privedejo do zaključka, da je ob smrti k otroku verjetno
bil pridan kos oblačila, ki ga je v življenju pogosto nosil. Je pa v istem grobu, na
telesu oziroma skeletu otroka, še en manjši skupek zobnih obeskov, ki ne kažejo
tolikšnih znakov obrabe. To nam lahko pove, da otrok v grob ni imel pridanega le
enega kosa oblačila, ki ga je redno nosil, temveč še enega, ki ni bil nošen oziroma
ni bil nošen v tolikšni meri (Larsson 2006, 272, 276). Morda je bilo to oblačilo, za
razliko od tistega ob evi strani telesa, posebej izdelano za namene pogrebnega
rituala, s pridanim (lastnim) oblačilom mu je lahko bila še v smrti vrnjena neka
osebna nota (Larsson 2006, 272). Lahko pa je prav to oblačilo z manj obrabe na
zobnih obeskih pripadalo otroku, tisto z več obrabe pa je bilo podedovano. Med
odraščanjem oseba raste in temu primerno tudi menja oblačila, starejša pa bi se
zaradi koristi prenašala iz roda v rod. Enako oblačilo bi lahko nosilo več rodov, lahko
bi tudi reciklirali zobe iz starih oblačil in jih našili na oblačila iz svežih kož.
Nekaj posebnega predstavljajo najdbe skupkov zob, ki na videz ne
predstavljajo ne ostankov ogrlic kot tudi ne okrasov oblačil. S tem mislim na
kontekste, kjer se obeske povezuje z drugimi objekti, ki so ob telesu. Najbolj
značilen tak primer je pokop starejše ženske 57 iz Zvejnieki. Tu je kamnita sekira,
položena nekoliko nad lobanjo, z zobnimi obeski skupaj predstavljala nekakšno
vetrnici podobno obliko, kot lahko vidimo na spodnji sliki (sl. 32). Prav tako lahko
ob desni strani telesa vidimo še 4 takšne kontekste oziroma manjše skupke obeskov,
ki niso v direktni povezavi s telesom (v celem grobu je direktno povezan s telesom
le en skupek zobnih obeskov, ta leži na medenici) in zaradi svojega mesta v grobu
ne bi mogli biti ostanki okrasa oblačila. Torej obeski izdelani iz zob ne pomenijo
zgolj oblačil, simbolni pomen pa bi vseeno v obeh primerih lahko bil enak (Larsson
2006, 259–260, 279).
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Slika 32 Grob 57 iz Zvejnieki, kjer je levo zgoraj od lobanje pridana kamnita sekira, ki skupaj z zobnimi
obeski predstavlja vetrnici podobno sekiro (po: Larsson 2006, 259)

V nekaterih primerih pa so zobni obeski ležali tudi ob oziroma na lobanji
pokopanega. Tu bi predvsem izpostavil grobova 153 in 300, oba iz grobišča Zvejnieki
(sl. 33 in sl. 34). Glede na položaj obeskov glede na lobanjo je mogoče predvidevati,
da je šlo za dekoracijo na naglavnem okrasu, katerega funkcija ni povsem jasna. Če
ni šlo za del dekoracije na naglavnem okrasu in so bili ti obeski pridani ob glavo v
kakšnem drugem kontekstu, bi takšen kontekst lahko povezali z idejo, ki sem jo
omenil že prej. Gre za idejo o tem, da imajo deli živali posebne moči, ki se lahko
prenesejo na človeka. Zobje in čeljusti predstavljajo fizične ostanke ust in pogosto
so kot grobni pridatki umeščeni ob človeški lobanji in na ta način prenesejo lastnosti
živalskih ust na človeška usta.
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Slika 33 Zobni obeski ob lobanji v grobu 153, grobišče Zvejnieki (po: Larsson 2006, 264)

Slika 34 Zobni obeski ob lobanji v grobu 300, grobišče Zvejnieki (po: Larsson 2006, 266)

Podoben primer je tudi v Vedbæku v že prej omenjenem grobu 8 (sl. 25 in sl. 35), v
skupnem pokopu ženske in (njenega) otroka na labodjem krilu. Ženska je imela ob
glavi priloženo lepo število zobnih obeskov, vse skupaj več kot 170 obeskov iz zob
jelena, divje svinje, losa in medveda, prav tako pa so bili vmes še obeski iz požjih
hišic rečne vrste Theodoxus fluviatilis baltica (Brinch Petersen et al. 2015, 147). Na
primeru najdb v vrsto postavljenih polžjih lupinic in zobnih obeskov v medeničnem
predelu ženskega skeleta iz groba 8 (sl. 36 in sl. 37) je bilo predlagano, da gre za
obeske, ki so bili našiti na pasove večih oblek, glede na število obeskov in polžjih
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hišic naj bi bili vsaj 4 pasovi, torej tudi 4 oblačila. Kot primer takšnega pasu je
ponujena grenlanska najdba podobnega pasu, datiranega v leto 1500 (sl. 38). Te
obleke z okrašenimi pasovi so najverjetneje ležale pod njenim telesom, to bi
razložilo njihovo mesto pod in ob lobanjo ženske in s tem posledično posebno lego
njenega telesa, specifično prsnega koša, ki je bil zabeležen kot nekoliko vzdvignjen
(Brinch Petersen et al. 2015, 147–150; Nilsson Stutz 2003).

Slika 35 Grob 8, Vedbæk (Foto: Lars Larsson; nav. v Brinch Petersen et al. 2015, 148).
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Slika 36 Medenica ženske iz groba 8, kjer so odtisnjeni obeski iz zob in školjšnih lupinic (Foto: Lars
Larsson; nav. v Brinch Petersen et al. 2015, 149)

Slika 37 Medenica ženske iz groba 8, kjer so odtisnjeni obeski iz zob in školjšnih lupinic (Foto: Lars
Larsson; nav. v Brinch Petersen et al. 2015, 149)
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Slika 38 Okrašen pas iz Grenlandije (foto: Lars Larssen; nav. v Brinch Petersen 2015 et al. 151).

6.2.

… IN SODELOVANJE

Kot je bilo rečeno že na začetku poglavja po Renfrewu lahko kot indikator
rituala štejemo skupaj darovanje in sodelovanje. Če darovanje pomeni pridajanje
grobnih pridatkov s posebnim spiritualnim pomenom, pa ima sodelovanje pri
pogrebnih praksah tudi lahko izrazit spiritualen in ritualen pomen. Ena izmed oblik
sodelovanja pri pokopnih praksah, ki je povezana z darovanjem, je gostija. Živalski
ostanki v grobovih bi lahko bili sami po sebi le grobni pridatki, ampak prav možno
je, da gre v mnogih primerih, predvsem ko govorimo o ostankih ribjih kosti, za
ostanke hrane morda pokopane osebe, morda pa ostanki hrane iz gostije, ki se je
odvijala med pokopom. Le-te so bile po praktično vseh severnoevropskih grobiščih
odkrite znotraj grobov. V nekaterih primerih so ribje koščice ležale v predelu
trebuha ali medenice, kar bi lahko pomenilo, da je bila to zadnja hrana oziroma
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zadnji obrok pokopane osebe. Koncentracije ribjih kosti so bile v več grobovih
odkrite na različnih delih groba ob telesu in v nekaterih primerih so te koščice v
povezavi s temnimi ''madeži'' v zemlji, v Skateholmi navadno ob glavah pokopanih
kot navaja Jonsson (Jonsson 1986; nav. v Brinch Petersen et al. 2015, 106). Ti so
interpretirani kot ostanki posod, najverjetneje iz organskega materiala, saj se niso
ohranile in ki so bile napolnjene z ribjo obaro in pridane kot grobni pridatek (Larsson
1990a, 373). Jonsson poda vzporednico iz Tybrind Viga na Danskem, najdišča
sočasnega s Skateholmom. Tu je bila v grobu v lončku analizirana obloga iz ostankov
hrane in ugotovljeno je bilo, da so kuhali cele ribe in več vrst hkrati (Trolle-Lassen
1984, 138; nav. v Jonsson 1986, 71). Enako je bilo ugotovljeno tudi za en pokop iz
Vedbaeka. Sprva bom omenil le ta primer, kjer so zagotovo bile prisotne ribje kosti
v nekakšnem kremacijskem kompleksu v Gøngehusvej 7, kjer so bila v predelu
želodca vsaj enega pokopanega odkrita ožgana vretenca rib, v Vedbæku pa je bil
odkrit praktično identičen primer kot v Skateholmu in Tybrind Vigu. Poleg glave
pokojnega je bila odkrita manjša jamica, znotraj nje pa ostanki obroka. Spet je
verjetno šlo za nekakšno ribjo obaro, ki pa je vsebovala kar zajetno število različnih
ribjih vrst (predvsem je prevladovala trska, sledijo pa ji tudi losos, slanik, jegulja,
morski zmaj in še nekatere druge) (Brinch Petersen et al. 2015, 106). V procesu
pogrebnega rituala so prisotni ob pogrebu to jed pojedli in nekaj ostankov pustili še
pokojnemu in jih položili poleg trupla v grobno jamo.
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7. SEKIRA IZ RYEMARKSGÅRDA IN
RITUAL
Poznomezolitske družbe severne Evrope so s kompleksnostjo svoje kulture,
medsebojnih odnosov, klanskih in širših, razvili zanimiv odnos do sveta in sočloveka,
s tem tudi poseben odnos do smrti. Izvajanje rituala je bilo prav gotovo paša za oči,
a tega točno žal nikoli ne bomo vedeli. Kljub temu lahko dobimo vpogled v to, kako
so ti procesi izgledali v poznomezolitski umetnosti. Sem sodijo tako antropomorfni
kipci ali petroglifi, ampak najbolj razburljiv primer, ki bi lahko celo prikazoval
upodobitev nekega rituala, je koščena sekira iz Ryemarksgårda. Artefakt, ki je požel
ogromno zanimanja, je okrašena turova kost, odkrita v močvirju v Ryemarksgårdu
(sl. 39).

Slika 39 Koščena sekira iz Ryemarksgarda, na kateri je vrezan znamenit prizor "sprevoda" (po: Clark
1975; Nash 1998; nav. v Nash 2003, 28).

Slika 40 Prizor "sprevoda" petih ljudi in treh cik-cak linij (po: Nash 2003, 29).

Na kosti je 5 človeku podobnih figur, ki jim povsem na desni strani upodobitve
sledi pokončen cik-cak vzorec (sl. 40). Teh 6 elementov predstavlja celotno
dogajanje, vrezano v to kost. Figurice so del takšne pozornosti zagotovo požele tudi
zato, ker gre za precej unikaten motiv. Kot navaja Nash je motivu podoben le en iz
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bližnjega najdišča Vekso møse, ki je prav tako močvirje (sl. 41) (Nash 1998, 234;
Nash 2003, 30).

Slika 41 Upodobljeni osebi, ki s stilom upodobitve spominjata na 5 oseb iz Ryemarksgarda (po: Vebaek
1939; nav. v Nash 2003, 30).

Interpretacije figuric so različne, Clark na prvem mestu razume človeške oblike kot
izraz čustev, kjer je skrajno leva figura reprezentacija sreče (morda zato, ker edina
nakazuje na dinamično gibanje osebe, z rokami v zraku morda predstavlja ples?).
Zagotovo prva figura predstavlja neko posebnost, tako kot tudi peta, saj sta obe
enako uprizorjeni. Trikotna glava stoji na ovalni obliki, ki nekoliko spominja na žilnat
drevesni list s svojim poševnim črtastim vzorcem. Prav tako je skrajno leva figura
tudi edina, ki ima roke. Preostale štiri figurice imajo zgolj glavo, trup in noge.
Osrednje tri figurice so videti, kot da hodijo proti cik cak linijam na skrajni desni
strani prizora, to je jasno zaradi jasno vidne usmeritve njihovih stopal v tisti smeri.
Njihov trup je okrašen s prekrižanimi linijami v vzorcu šahovnice. Clark intepretira
osrednje tri fugure, kot tudi zadnjo, peto, kot upodobitev žalosti. Seveda je takšna
interpretacija nekoliko hitra, saj so vse glave enakih oblik in nobena od njih ne izraža
nič specifičnega, kar bi lahko povezali s čustvi. Rying je z interpretacijo šel korak
dlje in predlagal, da prizor prikazuje družinsko sceno, kjer tri noseče ženske (z
nosečnostjo razlaga njihove “napihnjene” trebuhe) hodijo med dvema moškima
obrobnima figurama. Ta dva Rying celo interpretira kot oblečena v ogrinjala, morda
kože? Svojo interpretacijo je verjetno zasnoval na drugačnem vzorcu na njunem
telesu, kot pri osrednjih figurah, in na črti po sredini telesa, ki bi lahko prikazovala
osrednji šiv tega posebnega oblačila (Clark 1975, 152; Rying 1981, 23; nav. v: Nash
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2003, 27-28). A noben od obeh avtorjev ni interptetiral treh cik cak linij na desnem
robu. To je storil Anders Fischer in te cik cak linije identificiral kot valove na vodni
gladini. Največja težava s to interpretacijo je dejstvo, da je bila okrašena kost
odkrita več kilometrov od najbližjega vodnega telesa, a Nash v tem primeru
predlaga, da je kost bila okrašena ob obali in šele nato prinešena bolj v celinsko
notranjost (Fischer 1995, 11; nav. v Nash 2003, 28).
Interpretacije antropomorfnih figuric in cik cak linij se je lotil tudi Nash, ki
je prepričan, da predstavljajo nekaj ritualnega in lahko tudi “magičnega”. Enačil je
tri osrednje človeške figure in skrajno desni cik cak vzorec. Predlagal je njihovo
simboliko v smrti oziroma v posmrtnem življenju. Obrobni figuri v tej zgodbi
osrednje tri vodita v spremembo zavesti, kjer se iz ene forme transformirajo v
drugačno in vsaka linija v cik cak vzorcu bi predstavljala enega človeka (Nash 2001,
234). Vsekakor je skorajda jasno, da se figure premikajo proti cik-cak linijam,
trebuhi osrednjih treh figur so usmerjeni proti njim. Scena morda prikazuje prehod
iz enega stanja v drugo, prehod iz življenja v smrt ali iz zavednega v nezavedno
(Nash 2003, 31), nekaj kar spominja na prehod v stanje transa, natančneje vsako od
osrednjih treh figur v transu. Lahko gre za prikaz prehoda ene osebe skozi več stanj
zavesti, ki se konča v cik-cak linijah. V tem primeru bi te prikazovale končno stanje
zavesti in še vedno bi lahko prikazovale človeka, kot ga opisuje Nash (Nash 2003,
31). In res lahko takšen vzorec enačimo s stanjem transa, po Lewis-Williamsovi
shemi namreč cik-cak vzorec predstavlja tako imenovan fosfen ali entopt (vizualno
doživetje v stanju vzbujene zavesti), ki posredno nakazuje na ritual, povezan s
spremenjenimi stanji zavesti (Lewis-Williams in Dowson 1988, 206).
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Slika 42 Lewis-Williamsova shema entopičnih fenomenov, A-IV prikazuje cik cak linije (po: LewisWilliams in Dowson 1988, 206).

Kot upodobljene osebe je ta unikatna najdba iz Ryemarksgårda služila kot
posebno orodje s posebnimi močmi, ki je ljudi prenesla iz enega sveta v drugega, iz
sveta živih v spiritualni in nadnaravni svet (Nash 2003, 32). Kot ena glavnih točk te
diplomske naloge je tudi glavna zgodba na koščeni sekiri prehod iz enega stanja v
drugega. Ta zgodba iz Ryemarksgårda naj služi kot opora za nadaljne razmišljanje o
percepciji na človeško osebnost, o poznomezolitskem dojemanju človeške zavesti,
človeškega življenja in neizogibne smrti.
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8. ZAKLJUČEK
Grobišča Oleneostrovski mogilnik, Skateholm, Vedbaek in Zvejnieki služijo kot
večno počivališče, kjer v grobovih opažamo raznovrstno dinamiko pokopov. Večina
grobov je sicer primarnega izvora, a v nekaterih redkih primerih je zaznati tudi
sekundarne grobne prakse. Predvsem se nekaj takega lahko sklepa za grobove, kjer
je pokopan več kot en posameznik, na prvem mestu skupni pokop otrok in odraslih
ali živali in odraslih oseb. Skeleti v grobovih v mnogih primerih oponašajo vedenje
ljudi v življenju, skupaj s postavitvijo telesa in v skupnem kontekstu z grobnimi
pridatki, katerih postavitev tudi lahko izraža poseben pomen, prikazuje različne
zgodbe, od predvidenega šamanskega pokopa, kjer skelet leži na jelenovem rogovju
do družinskih scen, kjer starši z objemom izkazujejo ljubezen in naklonjenost
otroku. Neverjetno pa je kolikšno pomembnost imajo živali. Te imajo zagotovo velik
pomen v simbolnem in ritualnem svetu mezolitskih človeških družb, ne le v
življenjskih, temveč tudi v posmrtnih sferah, kar je Grünbergova v svoji študiji
živalskih ostankov v mezolitskih grobovih grafično prikazala in naštela različne
načine oziroma razloge za umestitev živalskih ostankov v grobne kontekste (sl. 43).
Naštela je šest glavnih razlogov, in sicer konstrukcije znotraj groba, deli oblačil
oziroma dekoracija oblačil, žrtvovane živali, pridana hrana za umrlega na poti v
onostranstvo oziroma ostanki pojedine ob pogrebu, priključitev “ljubljenčka” v
posmrtno življenje in drugi načini umestitve živalskih ostankov s posebnimi pomeni
oziroma funkcijami.
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Slika 43 Diagram po Grünbergovi, ki našteva možne razloge za prisotnost živalskih ostankov v grobovih
(po: Grünberg 2013, 233).

8.1.

DEL KONSTRUKCIJE

Kot del konstrukcije lahko razumemo grobova 10 in 22 iz VedbækBøgebakkena, kjer so jelenove kosti položene pod skeletom pokopanih in služijo kot
podpora ali platforma. Podobno lahko velja tudi za grob XXII iz Skateholm II, kjer je
pokopani v sedečem položaju naslonjen na jelenovo rogovje (sl. 44). Takšnih ali
podobnih grobov, kjer bi oseba ležala na nekem fizičnem objektu znotraj grobne
jame je relativno malo, gre za posebna odkritja. Zagotovo so imeli taki grobovi
poseben pomen, upal bi si trditi, da je tako zaradi osebe, ki je v njem pokopana.
Zagotovo je imela v življenju poseben pomen, naj bo to vodja klana ali pa šaman.
Njegova pomembnost se odraža v posebnih kontekstih instrukturah, ki grejo kar
daleč od norme običajnega pokopa osebe leže na hrbtu z iztegnjenimi okončinami
ob telesu.
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Slika 44 Grob XXII iz Skateholm II, kjer je skelet naslonjen na jelenovo rogovje (Foto: Lars Larsson,
nav. v Nilsson Stutz 2003, 228).

8.2.

OKRAS NA OBLAČILIH

Kot del dekoracije oblačil se razume predvsem zobne obeske, ki so bili najdeni
v neposrednih kontekstih s pokopanim telesom. Največji indikatorji za to so zobje,
ki ležijo ob telesu (ob bokih), čez boke, kot na primer v grobu VIII v Skateholm II
(slika 43) in v nekaterih primerih tudi ob lobanji kot ostanki naglavnega pokrivala.

8.3.

ŽRTVOVANE ŽIVALI

Med žrtvovane živali bi lahko prišteli nekatere pasje pokope, ki so bili
pokopani skupaj z ljudmi. Predvsem je tu spet treba izpostaviti pasji pokop v grobu
VIII, ki bi prav lahko bil ubit v času pokopa in nato odvržen v grobno jamo. Tudi za
primer groba 8 iz Vedbæk-Bøgebakkena moramo razmisliti o izvoru labodjega krila,
na katerem je ležal otrok. Verjetno niso imeli prav na zalogi labodjih kril, ki bi jih
polagali v grobove. Le-to bi lahko bilo s ptice odstranjeno med pogrebom, kar pa
seveda pomeni, da je bil labod žrtvovan za pogrebni ritual. Do določene mere bi
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lahko tudi rogovja, ki služijo kot podloge (v drugih legah in kontekstih tudi), izvirala
iz žrtvovanih živali.

8.4.

OSTANKI HRANE

Zelo zanimive so ideje o pridanih ostankih hrane. Predvsem je pri tem treba
upoštevati grobove, kjer so bili odkriti ribji in ptičji ostanki. Tako Skateholm kot
tudi Vedbæk-Bøgebakken in Zvejnieki so v bližini vode (Grobišče Skateholma je
ležalo na manjših otočkih znotraj lagune, Vedbaek-Bøgebakken leži v fjordu,
Zvejnieki pa ležijo poleg velikega jezera Burnieks), torej so bile ribe zagotovo na
razpolago in velik prehrambeni vir. Na prvem mestu bi kot ostanke hrane lahko
interpretirali najdbe ribjih koščic v predelu trebuha. A bolj verjetno je, da je v
tovrstnih primerih šlo za ostanke še konzumirane hrane pokopane osebe, ko je bila
še živa. Če misel nadaljujem, kot izpostavlja Jonsson, bi prav lahko šlo za ostanke
zadnje večerje pokopanega preden je umrl. To bi lahko razložilo še relativno
ohranjenost ribjih koščic, saj jih telo po propadu telesnih funkcij ne bi bilo zmožno
do konca prebaviti (Jonsson 1986; nav. v Larsson 1990, 154). Vseeno pa so bili v
nekaterih primerih okriti bolje, skoraj v celoti ohranjeni ostanki rib. Na otoku
Gotland, kjer so bili v grob mlade ženske nad njeno glavo priloženi trije slaniki. V
primeru Skateholma pa so bile pridane v obliki nekakšne obare, kot zapisuje Jonsson
(1986, 71). Koncentracije ribjih kosti so bile v več grobovih odkrite na različnih delih
groba ob telesu in v nekaterih primerih so te koščice v povezavi s temnimi ''madeži''
v zemlji. Ti so interpretirani kot ostanki posod, najverjetneje iz organskega
materiala, saj se niso ohranile in ki so bile napolnjene z ribjo obaro in pridane kot
grobni pridatek (Larsson 1990a, 373). Jonsson poda vzporednico iz Tybrind Viga na
Danskem, najdišča sočasnega s Skateholmom. Tu je v grobu v lončku bila analizirana
obloga iz ostankov hrane in ugotovljeno je bilo, da so kuhali cele ribe in več vrst
hkrati (Trolle-Lassen 1984, 138; nav. v Jonsson 1986, 71).

8.5. SKUPNI POKOPI LJUDI IN ŽIVALI
Ljubljenček je nekoliko nerodna beseda za opis, kaj je žival v poznem
mezolitiku pomenila človeku. Pes, na primer, je zagotovo bil več kot le ljubljenček.
Nekoliko bolj primeren izraz bi lahko bil domača žival, a tudi to ne opisuje najbolje
njihovega pomena. Kot je bilo že prej pojasnjeno so bili človeško-živalski odnosi
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mnogo bolj partnerski kot danes, saj je bila percepcija na domačo žival mnogo bolj
človeška, nekaj kar zagotovo lahko trdimo v primeru psov. Bili so pomemben člen
človekovega življenja, kar lahko vidimo tudi v njihovih posmrtnih ostankih. Ob
telesih imajo pridane grobne pridatke, mnogi so bili tudi posuti z rdečo okro, prav
tako kot je to mnogo bolj ustaljena praksa med človeškimi pokopi (Larsson 1990b,
158). Kot skupne pokope človeka in psa lahko interpretiramo vse pasje pokope ob
ljudeh, med drugim tudi tistega v grobu VIII. Res sem izpostavil nekakšen slabši
odnos do živali, a to je le na podlagi domnevne odvržitve v grobno jamo. Zgolj na
tem dejstvu ne moremo točno povedati, kakšen je bil odnos do psa. Lahko pa
razmišljamo v drugi smeri: pes je bil namenoma ubit, da bi lahko bil s svojim
predvidenim gospodarjem skupaj tudi po smrti. Spominja me na omenjene primere,
kjer bi starš lahko bil ubit, da bi bil pokopan skupaj s svojim otrokom. Podobno se
izkaže naklonjenost s strani še živeče osebe, ki se s svojim ljubljenim drugim želi
združiti v posmrtnem življenju. Psi seveda pri tem nimajo nikakršne besede, a morda
je bilo ustaljeno v kulturi, da pes in njegov lastnik sodita skupaj. Temu primerno pa
je bil pes zato žrtvovan in pokopan skupaj s človekom.

8.6.

OSTALO

Za konec nam ostanejo pa še vsi drugi načini umestitve živalskih kosti znotraj
grobov. Predvsem je treba izpostaviti zobne obeske, ki nimajo točno razloženega
pomena. Torej tisti, ki niso v takem neposrednem stiku s telesom, da bi jih lahko
intepretirali kot ostanke okrasa na oblekah, kot na primer zgoraj omenjena
''vetrnica'' iz groba 57 grobišča Zvejnieki (sl. 32).
Skozi pomembnost živali in očitnih razlik med (v tem primeru) pasjih in
otroških pokopov je bila izpostavljena še ena pomembna točka, in sicer je to
percepcija osebnosti in človeškosti v poznomezolitskih družbah severne Evrope.
Pasji grobni konteksi namreč izgledajo mnogo bolj človeški kot pri otrocih, kar je
različne avtorje, predvsem Larssona (1990b) in Fowlerja (2004), privedlo do
razmišljanja, da so imeli psi v poznem mezolitiku severne Evrope pravzaprav status
osebe oziroma nastajajoče osebe v bolj izrazitem smislu kot se oseba in osebnost
razvija pri otroku. To seveda ne pomeni nujno, da otroci niso bili videni kot dejanske
osebe, ampak se je percepcija do njih kot dejanske osebe razvila kasneje kot pri
psu. In ne le to, človeška osebnost in človeškost sta pri ljudeh postopoma nastajali,
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kot že rečeno so otroci svoje mesto v družbi, torej svoj družbeni status pridobili
skozi socializacijo, poleg tega pa se jim je v procesu odraščanja skozi biološke
procese razvilo tudi telo in podoba odrasle, razvite osebe, ki je v kompleksnem
spiritualnem svetu premostila več faz razvoja osebnosti in človeškosti in naposled
svojo zgodbo končala z zadnjo transformacijo, smrtjo. Skozi pogrebne prakse in
ritual je tako oseba šla čez zadnjo stopnjo transformacije osebe in postala predmet
čaščenja kot prednika v enih in strahospoštovanja kot šamana v drugih primerih.

9. SUMMARY
Burial grounds in Northern Europe show great diversity in the context of
different kinds of burial types, manipulation of the body prior to and after burial,
quality and quantity of grave goods and in treatment of animals in burials. In
presenting this diversity I focused mainly on four locations – Oleneostrovski mogilnik,
a burial ground located on the island Oleni in lake Onega, Western Russia,
Skateholm, a burial ground in Southern Sweden which is divided into Skateholm I
and Skateholm II, Vedbæk-Bøgebakken or simply Vedbæk, a burial ground located
in a fjord in Eastern Dennmark and Zvejneki, a burial ground on the shore of lake
Burtnieks in Northern Latvia. I also mentioned burials from some other burial
grounds, but these four constitute the main focus. All four main burial grounds show
different burial types, but primary burial is the most common in all of them. Not
many burials show signs of secondary burial practices such as fragmentation of the
skeleton after the decomposition of soft tissues and the removal of these body parts
from graves, but such practices are still present. The best example of such practice
is grave 28 from the burial ground of Skateholm I where a couple bones from both
left upper and left lower limb have been removed after the decomposition of soft
tissues. Other examples show a sort of agression towards the body prior to burial,
as is presumed to be the case in grave 13 in Skateholm I, where it has been suggested
that the body was cut into pieces and then buried inside a leather bag. Other bodies
were subjects to more humane and elaborated burials, such as much known burials
10 and 22 in Vedbæk, where bodies were put to lay on antlers of reed deer or grave
XXII from Skateholm II where antlers supported the skeleton in a somewhat sitting
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position. Burials 10 and 22 from Vedbæk also showed signs of bilateral compression
of the body, which has been interpreted as the result of wrapping the body in some
sort of animal skin. There are also cases where the spatial distribution of bones
inside graves was interpreted as the result of decomposition inside a container, more
specifically a coffin. This interpretation was in some cases supported by dark lines
around the skeleton, later even identified as wooden remains, as is the case in grave
XX in Skateholm II. Protection of the body was therefore present in some cases and
not in the majority of burials. Burials of children were also givven a special kind of
attention in the context of protection of the body. Children were commonly buried
alongside adults and in many of those cases it would seem as if the adult is protecting
the child even in death. The most striking example of such a burial would definitly
be grave 41 from Skateholm I, where the adult man is essentially hugging his child.
After this case one would think that if children were buried with adults in such
manner, they were essentially the same in social status. But according to some
authors this is not the case. Even if we compare child and dog burials, one would
find that dog burials were more decorated with grave goods than child burials. And
as quality and quantity of grave goods essentially reflect the social status of a person
it is believed that dogs actually had higher social status and may even have been
percieved as ''more human'' than actual human children. Dogs were not the only
animals encountered inside grave contexts of Oleneostrovski mogilnik, Skateholm,
Vedbæk and Zvejnieki. Tooth pendants from deer, elk, beaver, bear and in some
rare cases even humans were found inside graves, in many cases around the head,
indicating the presence of a necklace or a similar kind of jewelry/ornament. There
is even a case of grave 8 in Vedbæk where a child was buried on top of a whole swan
wing. Animals were therefore surely a crucial part of late mesolithic not necessarily
only burial practices, but also the spiritual world in which burial practices are
embeded. The person and the body went through many changes and transformation
in the course of their lives and death is the final one of these transformations.
Through various burial practices the body went through one last transformation and
became a subject of worship in some and awe in other cases. In any case, these
practices present to us a lot about Northern European spiritual world and they help
us understand burial rituals better.
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