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Uvod
V zadnjih petindvajsetih letih je bilo v procesu izgradnje avtocestnega 
omrežja na področju vzhodne, osrednje in južne Slovenije odkrito večje 
število arheoloških najdišč z ostanki iz bronaste dobe, ki so temeljito do-
polnili in hkrati spremenili naše poznavanje tega prazgodovinskega ob-
dobja (Kavur 2007). Nekaj delnih objav je prehitevalo monografske objave 
posameznih najdišč in napovedovalo potencial tega, kar nas čaka (Črešnar 
2010; 2011; Kavur 2011; 2012; Kerman 2011). Predvsem v zadnjem desetletju 
pa smo poleg katalogov dočakali tudi poskus izkoriščenja velike količine 
novih podatkov in sintetičnega združevanja interpretacij v kulturnozgodo-
vinski pregled (Teržan in Črešnar 2014a), ki bi bil utemeljen na absolutni 
kronologiji (Črešnar 2009; Teržan in Črešnar 2014b). Doseženi rezultati so 
spremenili našo percepcijo preteklosti oziroma razumevanje vpetosti arhe-
oloških najdišč, to je naselij in grobišč, v nekdanje pokrajine. Pokazalo se je, 
da je bilo v pokrajini neizmerno več sledi preteklih človeških delovanj, kot 
smo lahko domnevali tri desetletja prej ter, morda najpomembneje, da so se 
ljudje vedno znova vračali na prostore, katerim v tradicionalnem sklepanju 
o interakciji pokrajine in prebivalstev v preteklosti nismo pripisovali nobe-
nega posebnega, kaj šele izjemnega, pomena (slika 1). Zaradi svojevrstne, 
predvsem logistično-gradbeniške in urbanistične, logike umeščanja infra-
struktur v prostor smo spoznali, da je atraktorjev v prostoru, ki so vedno 
znova privabljali poseljevanje, veliko več. Med slednjimi lahko postavimo 

Življenje ob meji je nevarno in težko
Skupnosti mrtvih, družbe živih: 
poznobronastodobno grobišče v Zavrču
Martina Blečić Kavur
UP FHŠ Oddelek za arheologijo in dediščino ter Inštitut za arheologijo in dediščino
martina.blecic.kavur@upr.si

doi: https://doi.org/10.26493/978-961-7023-13-8(1).49-62
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tudi Zavrč – dolgotrajno arheološko najdišče, na katerem je bilo pod ces-
to, ki vodi k mejnemu prehodu med Zavrčem in Dubravo Križovljansko, 
odkrito tudi poznobronastodobno grobišče (sliki 1 in 2). Žgani grobovi in 
ostanki naselbine iz bronaste dobe so bili odkriti pod številnimi plastmi 
rimskodobne in srednjeveške poselitve ter cestne infrastrukture, v prete-
klosti večkrat trasirane natančno pod sedanjo (Lubšina Tušek 2008; 2010). 

Razprava se bo osredotočila na nekatere možnosti interpretacije najdi-
šča Zavrč v smislu kontinuitete uporabe prostora, povezane s »konceptom 
smrti« pozne bronaste dobe severovzhodne Slovenije.

Slika 1. Najpomembnejša najdišča pozne bronaste dobe v severovzhodni Sloveniji (1 
Brinjeva gora, 2 Slivnica, 3 Spodnje Hoče, 4 Rogoza, 5 Pobrežje, 5 Malečnik in Meljski hrib, 
7 Sodolek, 8 Ptuj, 9 Gorice pri Turnišču, 10 Ormož, 11 Pod Kotom-sever, Kotare-baza in 
Nova tabla, 12 Pri Muri, 13 Oloris, 14 Pince, 15 Zavrč (po Lubšina Tušek, Kavur in Blečić 
Kavur 2014, 74, Fig. 3).

1. Obrazci in dinamika uporabe prostora
Grobišče v Zavrču ne predstavlja posebnosti zgolj zaradi številčnosti od-
kritih grobov in bogastva posameznih, ampak je priča o izjemno dol-
gotrajni vpetosti lokacije v mentalne obrazce prostora bronastodobne (in 
starejšeželeznodobne) družbe (slika 2). Analize materialne kulture, pred-
vsem oblik in okrasa keramičnega posodja, nam ponujajo, zaradi dolgot-
rajnega pokopavanja na grobišču, možnost vpogleda v kulturne spremem-
be v času celotnega trajanja pozne bronaste dobe oziroma kulture žarnih 
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grobišč med koncem 15. in 10. stoletjem pr. n. št. na prostoru južnega roba 
Podravja (Lubšina Tušek, Blečić Kavur in Kavur 2014; Blečić Kavur, Kavur 
in Lubšina Tušek 2018). Obravnavane v lokalni kot tudi globalni perspekti-
vi nam pričajo o pretoku idej, znanj in blaga, ki je omrežene družbe pove-
zoval z najnovejšimi slogovnimi in tehnološkimi odkritji tedanjega sveta. 
Zaradi spremenljivosti same materialne kulture kot tudi obredov pokopov 
na grobišču se odpirajo možnosti za razumevanje predvsem družbenih di-
namik tega izjemnega časa v človeški preteklosti. 

Številni arheološki ostanki, odkriti na omejenem prostoru, so v pre-
teklosti velikokrat predstavljali težave pri tradicionalnih arheoloških in-
terpretacijah. Težko je bilo razločiti med dolgotrajno poselitvijo prostora 
in vedno vnovičnim vračanjem na isto mesto, ki je zlilo ostanke mnogih 
kratkotrajnih obdobij dejavnosti. Za kulturnozgodovinsko interpretaci-
jo bi to pomenilo, da lahko v primeru kontinuirane poselitve opazujemo 
notranjo kulturno evolucijo (materialne) kulture predniških in skupnos-
ti potomcev. V primeru vnovične poselitve pa smo soočeni zgolj z nepove-
zanimi izseki iz kulturnih procesov, za katere domnevamo vzročno pove-
zanost. Upoštevajoč količino arheoloških podatkov kot tudi metodologijo 
arheološkega dela lahko slednje le s težavo, kljub trditvam, dokažemo. Vsaj 
na naselbinah nam natančna izkopavanja, podprta z analizami materialne 
kulture in absolutnimi datacijami, omogočajo prepoznavo ter pojasnitev 

Slika 2. Geografska lega Zavrča na širšem območju Ptuj – Ormož – Varaždin (po Lubšina 
Tušek, Kavur in Blečić Kavur 2014, 73, Fig. 2). 
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časovne in prostorske dinamike posameznih obdobij poselitve. Grobišča 
pa imajo povsem drugačno perspektivo!

Kako misliti kontinuiteto? Prav poznobronastodobno grobišče v 
Zavrču ponuja nekaj odgovorov na to vprašanje (slika 2). Če se je na prvi 
pogled zdelo, da je število grobov dokaj veliko, saj gre za enega izmed večjih 
grobišč, odkritih na prostoru severovzhodne Slovenije (slika 1), smo po pre-
udarku, upoštevajoč dolžino trajanja pokopavanja, vzajemno s preliminar-
nimi analizami kronologije pokopavanja, morali priznati, da je iz vsakega 
obdobja prisotnih zgolj manjše število grobov. Povrh vsega ni mogoče do-
ločiti v prostoru časovno omejenih skupin grobov, ampak so bili ti naključ-
no raztreseni po celotnem prostoru grobišča. Očitno so tukaj svoje pokoj-
nike pokopaval generacije, za katere je bil ta prostor zelo poseben. Zagotovo 
je predstavljal pomembno geografsko lego prehoda, kjer se je iz predalp-
skih dolin pogled razširil v panonsko ravnico, prehoda, preko katerega so 
se novosti iz vseh smeri »bronastodobnega sveta« prepletale in posledično 
spreminjale lokalne skupnosti tega dela Podravja (Lubšina Tušek, Kavur in 
Blečić Kavur 2014; slika 2). Zdi se, da grobišče v Zavrču ni pokopališče lo-
kalne skupnosti, na katerem so končali vsi pokojniki. Tako izjemno boga-
ti kot tudi izjemno revni grobovi v različnih obdobjih pričajo, da so bili tu-
kaj pokopani le redki izbranci. Gre namreč za skrbno izbrane predstavnike 
družbe ali družb, ki so na ideološki ravni lastninile prostor, v katerega so 
namensko umeščale svoje člane, deležne novih oblik in odrazov njihovih 
identitet. Na ta način je družba živih konstituirala skupnost mrtvih na iz-
razitem kraju in v izjemnem prostoru. 

2. O konceptu smrti
Vpeljava »koncepta smrti« kot zgodovinskega subjekta v arheološke ana-
lize je ponovno vzbudila interes za preučevanje »konca življenja« (Harke 
1997; Nilsson Stutz 2014). Kljub obsežni literaturi o načinih uporabe po-
datkov o pokopih z namenom, da bi se dokopali interpretacij družbenih in 
kulturnih okvirov preteklih populacij, razumevanje pokopavanja temelji 
na sistematizaciji podatkov ter vrednotenju sprememb v prostoru in času. 
Tako so se v zadnjih dvajsetih letih raziskovalci osredotočali predvsem na 
preučevanje »izstopajočih« grobov – to je tistih, s pomočjo katerih so lah-
ko na podlagi redkih ali številnih pridatkov materialne kulture predpos-
tavljali poseben družbeni status pokojnika. Pozornosti so bili deležni t. i. 
»deviantni« pokopi, ki so se v bistvu razlikovali po drugačni manipulaciji 
s pokojniki in z grobnimi pridatki. Slednje pomeni, da so bili posamezni-
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ki pokopani na način, ki se ni skladal z uveljavljeno normo iz obdobja ali 
pa preučevane družbene strukture. Angažiranost raziskovalcev je posle-
dično težila k monumentalnosti, a deviantnost, na spodnjem robu lestvice 
identifikacije, je spodbudila veliko manj pozora. Analize pokopov, grobnih 
pridatkov, obredov in človeških skeletnih ostankov ne nudijo pomembnih 
informacij samo o naravi družbenih, ekonomskih, političnih in, širše, kul-
turnih statusov preminulih v času njihovega življenja, ampak veliko več. 
Konec koncev mrtvi ne pokopavajo sebe, temveč je smrt simbol živih, ki 
v določenem protokolu redefinirajo obstoječe in konsolidirajo nove druž-
bene prakse (Fahlander in Østigaard 2008; Insoll 2011; Nilsson Stutz 2010; 
2014). 

Prav zato izstopajoči načini manipulacije s pokojniki ali pridatki, po-
vezani s kompleksnim razponom različnih družbenih in religioznih pre-
pričanj, pričajo o odločitvah živih in ni nujno, da so v linearni povezavi s 
statusom pokojnikov za časa življenja (Nilsson Stutz 2008; 2010). Zato jih je 
potrebno opazovati kot del norme skupaj z »normalnimi« pokopi in ne izo-
lirano, kar pomeni da niso zgolj bogati, ampak so vsi grobovi dosežek po-
zitivne selekcije, s katero želijo živi definirati status pokojnikov (Oestigaard 
in Goldhahn 2006; Knappett 2011; Insoll 2011). Pri tem je tudi prostorska 
umeščenost grobov del namenske konstrukcije identitete. Tako dolgotraj-
no pokopavanje v Zavrču ni samo posledica ustaljenega prebivanja stabilne 
družbe v neposredni bližini, ampak je posledica vztrajnega prepričanja, da 
je potrebno pokojnike vedno znova pokopavati na prehodu nad reko Dravo 
(slika 2). Odkrito grobišče predstavlja drugačno sliko kot večina drugih 
na prostoru severovzhodne Slovenije (slika 1) in severozahodne Hrvaške. 
V kronološkem smislu je izjemno zaradi prisotnosti grobov iz starejše in 
mlajše faze kulture žarnih grobišč in zaradi dejstva, da najmlajši pokopi 
grobišča sodijo že v sam začetek starejše železne dobe. Ekstravagantnost 
završkih grobov se odraža v kulturnozgodovinskem pogledu, predvsem 
zaradi odstopajočih praks pokopavanja ter kvalitete in kvantitete grobnih 
pridatkov v posameznih obdobjih.

Na samem začetku pokopavanja so kulturne povezave, kot so jih odra-
žale oblike keramičnih posod in ritual pokopa, izkazovale neposredne po-
dobnosti s kulturnimi značilnostmi skupnosti na južneje ležečem medrečju 
Save in Drave, severozahodne Hrvaške. Prepoznavne so po uvedbi t. i. kul-
turnega fenomena sežiganj pokojnikov in njihovih pokopov v žarah, v ar-
heološki literaturi opredeljenih z enotnim pojmom skupina Virovitica zgo-
dnje kulture žarnih grobišč (Vinski-Gasparini 1973; 1983; Ložnjak Dizdar 
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2011; 2014). Vzporedno z dokajšnjo uniformnostjo, obravnavano znotraj 
širših nadregionalnih formalnih trendov, je bilo izpostavljeno tudi obli-
kovanje keramičnih posod oziroma posebnosti, ki se pojavljajo na omeje-
nem prostoru severovzhodne Slovenije, primarno kot odraz številnih iden-
titet pokojnikov (Lubšina Tušek, Blečić Kavur in Kavur 2014; Blečić Kavur, 
Kavur in Lubšina Tušek 2018; slika 3).

V poznem delu starejše kulture žarnih grobišč se pojavijo nadregio-
nalno veliko bolj razširjeni, pa vendar v celosti materialne kulture v manj-
ši meri zastopani skupni trendi, kar sicer lahko interpretiramo kot širitev 
omrežij, pa vendar širitev skupnih kulturnih imenovalcev. Tako zraven po-
dobnosti s keramiko zagrebške skupine lahko razložimo tudi oblike, ki jih 
poznamo od zahodne Panonije v širšem smislu pojmovanja pa vse do osre-
dnje Slovenije in predalpskega prostora. Tudi druga grobišča v regiji, ki so 
se začela v Bd D, so ostala v uporabi do horizonta Ha A, ko so nastopili 
novi oblikovni elementi (Dular 2002, 204–206). Nato so se pokopavanja na 
teh grobiščih večinoma zaključila. V Zavrču pa mlajši grobovi starejše faze 
kulture žarnih grobišč izkazujejo na eni strani fragmentacijo nekdaj po-
vezujočega kulturnega fenomena in po drugi strani začetke procesov izo-
blikovanj lokalnih (tehnoloških) tradicij v okviru širših kulturnih pojavov 
(Blečić Kavur, Kavur in Lubšina Tušek 2014, 77–78; slika 3). 

3. Obredne prakse pokopa kot identitete družb v regiji
Znotraj tega procesa lahko z analizo grobov opazujemo procese sprememb 
statusa grobišča v okviru tvorbe lokalnih identitet, ki jih na prostoru med 
dravsko dolino in Ptujskim poljem že več kot stoletje poznamo kot ru-
ško skupino kulture žarnih grobišč. Pravzaprav bi lahko 11. stoletje pr. n. 
št. okvirno določili kot obdobje začetka pokopavanja na klasičnih grobi-
ščih te skupine, pri čemer so najstarejši grobovi na slednjih dokaj redki 
(Pahič 1972, Tab. 8, 17–18; Pare 1998, 343; Teržan 1999, 113; Črešnar 2011, 64). 
Spremembam poselitvenih vzorcev, mobilnosti populacij v regiji in gospo-
darstva, opazovani na naselbinah (Črešnar 2010, 72–73; 2011, 64–65) in del-
no odraženi v strukturi in sestavi depojskih najdb (Teržan 1999, 120), so 
sledile spremembe v »industriji« bronastih predmetov, kjer so alpski broni 
prevladali nad karpatskimi (Trampuž Orel, Klemenc in Hudnik 1993, 165; 
Trampuž Orel 1999, 415–419). Slednje lahko razumemo ne zgolj kot menja-
vo tehnologij, ampak predvsem kot spremembe omrežij trgovine na dolge 
razdalje in oskrbovanja s ustreznimi surovinami.
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Sklenemo lahko, da so se največje spremembe v regiji odvile na koncu 
stopnje Ha A1, ko so se nehala pokopavanja na manjših in se začela na več-
jih grobiščih. Na Zavrču pa se je pokopavanje nadaljevalo – kar nekaj gro-
bov lahko pripišemo temu obdobju. Še več, gre za najbogatejše odkrite gro-
bove tako na grobišču kot tudi v regiji. V nasprotju z vsesplošnim vzorcem 
je količina bronastih predmetov v nekaterih grobovih izjemna, še pred-
vsem zato, ker je bilo v moških grobovih odkrito orožje ter v ženskih boga-
ta noša in nakit. Prav tako lahko opazujemo kompleksne obrede pokopa, ki 
niso bili prepoznani na drugih grobiščih. Povrh vsega pa so bile ugotovlje-
ne tudi prakse namenskega uničevanja, fragmentacije in selektivne depo-
zicije predmetov. Gre za prakse, ki smo jih doslej poznali zgolj iz grobov v 
Mariboru, v katerih je prav tako bilo odkrito uničeno orožje (Müller-Karpe 
1959, T. 118; Pahič 1968, 24, sl. 4). 

Z nastankom mlajše faze kultur žarnih grobišč se v regiji začne inten-
zivnejše pokopavanje na večini večjih (npr. Ruše, Maribor, Brinjeva gora, 
Hajdina, Pobrežje) in manjših (npr. Ruše, Ptuj-Rabelčja vas, Ormož)  grobišč, 
vključenih v ruško skupino (Teržan 1995; 1999) (slika 1). Pokopavanje v 
Zavrču pa se je še kar nadaljevalo – vendar na drugačen način. Na vseh gro-
biščih se je povečevala količina keramičnih pridatkov v grobovih in vzpo-
redno tudi velikost posod, predvsem žar. V Zavrču pa tovrsten trend ni bil 
prepoznan. Da bi pojasnili ta regionalno deviantni fenomen, ne moramo 
zgolj domnevati, da je geografska lega grobišča predstavljala poglaviten de-
javnik za kontinuiteto pokopavanja.

Slika 3. Žari iz grobov 49 in 52 iz grobišča v Zavrču (po Lubšina Tušek, Kavur in Blečić 
Kavur 2014, 77–78, Fig. 6–7).
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Zaključek
Z opazovanjem točk v topografiji prostora, kot da bi bile slednje odraz prete-
klih družbenih sistemov, pridemo do teme gibanja v prazgodovini. Gibanje 
v bistvu zadeva odnose med časom, predmeti, osebami in prostorom. Pri 
tem se izpostavlja omrežena narava ljudi in predmetov s posebnim foku-
som na časovnost kot odraz prekrivajočih se tokov trajanja. Razumevanje 
gibanja v preteklosti zahteva odmik od tradicionalnih, na terenskih raz-
iskavah temelječim arheoloških ontologij proti fluidnim, na transmisijah 
in pogajanjih temelječih študijam (Tilley 1997; Barrett 1999; Knappett 2011; 
Harmanşah 2014). Arheologija po svoji naravi razvrsti predmete, dobese-
dno zamrznjene v prostoru, v tridimenzionalne matrice, v najdišča, iz kate-
rih so bili odstranjeni ljudje. Arheologija gibanja pa se odmika od statičnos-
ti in ustvarja nove poti, ki sledijo prestopom meja kontekstualno neločljivo 
v mobilnosti predmetov in ljudi (Tilley 1999; Knappett 2011). Ta odmik od 
tradicije zahteva recepcijo kontradikcije, kratkotrajne sledi in bežne odno-
se, ki so jih v gibanju zapustili ljudje in stvari. Novi pristopi k mobilnosti 
tudi postavljajo visoko stopnjo fleksibilnosti in kreativnosti, predvsem pa 
zahtevajo razumevanje konceptov družbenih (pod)elit – tistih, ki niso bile 
zgolj mobilne, ampak so imele moč kontrole, reduciranja in stimuliranja 
mobilnost (ljudi in predmetov) kot tudi prenehanja teh mobilnosti oziro-
ma njihovo vključitev v grobove in depojske najdbe.

Tako razumevanje bi lahko pojasnilo »kontinuiteto« pokopavanj kot 
tudi spreminjanje strukture, kvantitativno kot kvalitativno, grobnih pri-
datkov v grobovih Zavrča. Seveda je tovrstna interpretacija enostavna v 
primeru, ko opazujemo bogate grobove z bronastim nakitom in orožjem, ki 
jih v populistični arheološki retoriki imenujemo pokopi družbene elite. V 
preteklosti so bili razlogi za oblikovanje družbenih elit razlagani z akumu-
lacijo bogastva ali kontrolo nad proizvodnjo oziroma s kombinacijo obeh. 
Kasneje so bili dodani še koncepti kontrole nad trgovino na dolge razda-
lje in redistribucijo luksuznih/prestižnih predmetov. Več dejavnikov kot je 
bilo dodajanih, neprepričljivejše so postajale razlage, iskanje enega samega 
vzroka pa manj verjetno. Enovzročne razlage teh procesov so torej zastare-
le, zato moramo dejavnike, ki so povzročili te dogodke, obravnavati na več 
različnih nivojih. Procesi demografskih, ekonomskih in družbenih spre-
memb so bili verjetno posledica klimatskih in tehnoloških sprememb, ki so 
pospešile spremembe skupnosti v dinamičnih stanjih ponovnih vzpostavi-
tev družbenih struktur zaradi tehnoloških inovacij in sprememb verskih/
slogovnih dojemanj sveta. V skladu s funkcionalistično teorijo sociologije 
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najverjetneje tudi takrat ni obstajala samo ena sama elita, manjšina izbra-
nih na eni in večina ostalih na drugi strani, problematiziran je tudi obstoj 
vladajočega razreda v piramidalni shemi (Hartman 2007, 37–39). Družba je 
bila tudi v preteklosti sestavljena iz več različnih (pod)elit, ki včasih tekmu-
jejo za vire oziroma prestiž na istih nivojih, včasih pa delujejo popolnoma 
vzporedno. Zato so prav družbe živih, in njihove podelite, definirale, izva-
jale in kontrolirale vse družbene prakse, vključno s protokolom pokopava-
nja in nadzora nad skupnostmi mrtvih.

Pokopavanje pokojnih članov družbe z določenim družbenim in eko-
nomskim statusom, kot tudi spremljajoči obredi in odloženi predmeti, so 
bili dodatno nabiti s simbolizmom. Njihovo prepoznavanje je na materi-
alnem nivoju enostaven postopek, znotraj katerega percepcija predmetov 
sproži aktivacijo različnih kognitivnih procesov, ki jih vodi predvsem pred-
hodno pridobljeno znanje o teh specifičnih predmetih. Te podatke so posre-
dovali skozi kulturno konstruirane dejavnosti, ki so vsebovale oblikovanje 
obligacijskih razmerij med udeleženci v produkcijskih ciklusih ter, najpo-
membneje, znotraj omrežij trgovine na dolge razdalje. Poglavitne točke teh 
dejavnosti, osi, okoli katerih so se vrtela družbena razmerja, pa so bili po-
kopi in depojske najdbe – s simbolizmom nabite družbene prakse. Tako so 
v obredih javnega razkazovanja predmetov kot tudi dejanj živi obligacijska 
razmerja opredelili v prostoru in času (Nilsson Stutz 2008; 2010). Grobovi v 
Zavrču so prav to – posledica dolgotrajnih procesov pogajanj o medseboj-
nih odnosih med družbenimi (pod)elitami v regiji. 

V nasprotju s tradicionalnimi kulturno-zgodovinskimi metodologi-
jami interpretacij, ki so variabilnost materialne kulture razlagale kot velik 
skupek ločenih lokalnih enot (identitet/kultur/skupin/entitet), lahko raz-
merja med spremembami in kontinuiteto na opazovanem najdišču raz-
lagamo kot znak vztrajno spreminjajočega se in medsebojno povezane-
ga sveta (pod)elit poznobronastodobnih družb. V tej perspektivi moramo 
življenje in delovanje v preteklosti opazovati, kot da ga je oblikoval sistem 
oziroma sistemi odnosov – tako družbenih kot okolijskih. Tako življenja 
in smrt posameznikov (grobovi) ali dialektičnih posameznikov (depojske 
najdbe) na podlagi arheoloških analiz opazujemo kot metaforična, vzroč-
na in interaktivna (Tilley 1999). Gre za dejstvo, da je bilo učenje kulture 
ter družbenih vlog, to je pridobivanje idej, podob, zgodb, habitov in struk-
tur odnosov, prilagodljivo, da bi lahko dosegalo svoje cilje, zlasti obnavlja-
lo obstoječe stanje brez večjih sprememb. Zato, ker je življenje ob meji ved-
no bilo nevarno in težko, lahko spremembe v sestavah materialne kulture 
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v grobovih Zavrča razumemo kot posledico družbenih sprememb, ki pa na 
podsistemski ravni niso bile tako skrajne, da bi spremenile sistem percep-
cije delovanja družb v prostoru. Z drugimi besedami, če so se kontinuite-
te pokopavanja na drugih grobiščih spreminjale, se na Zavrču niso; če so se 
sestavi pridatkov na drugih grobiščih v regiji spreminjali, so se na Zavrču 
spreminjali drugače – družbe živih so na Zavrču sestavljale drugačno skup-
nost mrtvih.
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Summary
Life on the border is dangerous and hard 
Communities of the Dead, Societies of the Living: The Late Bronze 
Age cemetery in Zavrč

Zavrč is a long-lasting archaeological site, where a Late Bronze Age ceme-
tery was discovered under the road leading to the border crossing between 
Zavrč and Dubrava Križovljanska. It is not unique among the Late Bronze 
Age cemeteries solely because of the number of uncovered graves and the 
richness of several burials, but also due to the long period during which 
people were buried there. It is a testament to the extraordinary long-last-
ing temporal integration of the location into the mental patterns and spe-
cial perception of the Late Bronze Age (and Early Iron Age) societies in the 
region. Due to the variability of material culture itself, as well as burial rites 
and the concept of death, considered in a local as well as a global perspec-
tive, the cemetery opens up opportunities to understand the social dynam-
ics of this extraordinary time in the human past. Therefore, changes in the 
composition of material culture in the graves of Zavrč can be understood as 
reflections of social changes, which at the subsystem level were not so influ-
entially powerful to change the system, but still enough to create a variabil-
ity within the uniform perception of the functioning of societies in space. 
In other words, if the continuities of burial in other cemeteries changed, 
they did not change in Zavrč, if the composition of grave goods in other 
cemeteries in the region changed, they changed differently in Zavrč – so-
cieties of the living created different “concept of death” in the Zavrč com-
munity of the dead.


