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Od Wydawcy

Przekazujemy w Państwa ręce nowe wydawnictwo, Studia Archaeologica Sudauica.
W założeniu wydawców, Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ma to być pismo naukowe poświęcone archeologii Suwalszczyzny
i wschodnich Mazur. Na tym terenie w pradziejach wyróżniają się dwa zasadnicze okresy:
epoka kamienia, trwająca wyjątkowo długo oraz dzieje Bałtów Zachodnich w epoce żelaza.
Tom inaugurujący zawiera artykuły i komunikaty z zakresu archeologii bałtyjskiej. Mamy
ambitne plany kontynuacji wydawnictwa, z podziałem na wymienione powyżej serie.
Przygotowania do wydania niniejszej publikacji trwały długo. Pierwotnie miała się
ona ukazać drukiem w 2006 roku. Niestety, zbieg przeszkód organizacyjno-finansowych
spowodował ponad dziesięcioletnie opóźnienie. Z tego powodu przed ponownym przygotowaniem publikacji do druku większość tekstów napisanych dużo wcześniej zostało poddanych aktualizacji przez autorów, a wszystkie - pracom redakcyjnym. Niestety, niektórzy z autorów po tak długim czasie przestali zajmować się archeologią, bądź też redakcji
nie udało się z nimi skontaktować, co spowodowało brak możliwości odautorskiej korekty
i aktualizacji artykułów, za co Czytelników przepraszamy.
Pierwszy tom Studia Archaeologica Sudauica poświęcamy zmarłemu 28 listopada
2016 roku dr. Janowi Jaskanisowi, znakomitemu archeologowi, który całe swoje zawodowe życie związał z północno-wschodnią Polską. W latach 1955-1974 pełnił funkcję inspektora do spraw zabytków archeologicznych w województwie białostockim prowadząc
jednocześnie liczne badania wykopaliskowe na Suwalszczyźnie: na cmentarzyskach i osadach w Osowej, Korklinach, Jemielistem i Wólce. W 1959 roku został sekretarzem naukowym powołanej do życia Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej. W okresie 1974-1980 był
dyrektorem Muzeum Okręgowego w Białymstoku, a w latach 1980-2000 kierował Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Przenosiny do Warszawy, do muzeum
zajmującego się całą Polską w pełnym spectrum dziejowym, utrudniły mu kontakt z ukochaną Suwalszczyzną. Przyniosły jednak dobre owoce w postaci silnego wsparcia rozwoju
Działu Archeologii Bałtów, kierowanego przez Mariana Kaczyńskiego. Po uwolnieniu się
od obowiązków administracyjnych, na emeryturze powrócił do pracy naukowej, przygotowując publikacje poświęcone sztandarowym stanowiskom Suwalszczyzny, badanym w
młodości. Autorzy niniejszego tomu są dumni, że mogli zaliczać się do grona przyjaciół,
znajomych i współpracowników Pana Jana. Mamy nadzieję, że ta skromna dedykacja będzie dowodem pamięci wszystkich dobrych chwil, które razem przeżyliśmy...
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Wojciech NOWAKOWSKI
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum czy peryferie?
Dorzecze Czarnej Hańczy u schyłku
starożytności

Suwalszczyzna w odczuciu przeciętnego współczesnego Polaka stanowi „koniec świata”,
niewiele ustępujący przysłowiowemu ongiś Berdyczowowi. Dorzecze Czarnej Hańczy wydaje się leżeć poza obszarem wydarzeń wstrząsających Europą, czy to obecnie, czy też znacznie wcześniej – w pradziejach. Pomijając tu problemy współczesne trzeba jednak przyznać,
że u schyłku starożytności Suwalszczyzna odgrywała istotną, choć ciągle jeszcze nie do
końca wyjaśnioną rolę, w systemie kultur archeologicznych łączonych z ludami bałtyjskimi.
U schyłku starożytności, w późnym okresie wpływów rzymskich, znajdowało się tu najprawdopodobniej centrum kulturowe pośredniczące w kontaktach pomiędzy mieszkańcami Pojezierza Mazurskiego i Półwyspu Sambijskiego z jednej strony, a ludnością dorzeczy środkowego i górnego Niemna oraz górnego i środkowego Naddnieprza – z drugiej. Owa niezbyt
długotrwała koniunktura była skutkiem syntezy różnokierunkowych prądów kulturowych,
a przypuszczalnie także – połączenia się różnych grup ludności bałtyjskiej.

Początki: Galindai i Soudinoi
Za niewątpliwe, a jednocześnie bardzo efektowne, „wejście” omawianego obszaru do
europejskiej historii uchodzi słynny przekaz Klaudiusza Ptolemeusza o Galindai i Soudinoi
[Ptol. Geogr. III, 5, 9; według: J. Fischer 1932; por. M. Plezia 1952, 42]. Ludy te zostały
wyliczone w łańcuchu plemion między Bałtykiem a Morzem Azowskim, przy czym Galindowie mieliby zajmować ziemie na wschód od Gythones – Gotów, których można identyfikować z ludnością kultury wielbarskiej zajmującej Pomorze Nadwiślańskie i zachodnie
skraje Warmii. Siedziby Galindai należałoby więc umieszczać na Pojezierzu Mazurskim,
a dalej na wschód lokalizować Soudinoi. Oba etnonimy wymienione przez Ptolemeusza
pokrywają się z nazwami plemion, zapisanymi w średniowieczu. Przekazy historyczne jednoznacznie lokują Galinditae – Galindów w południowej części Pojezierza Mazurskiego:
na Pojezierzu Mrągowskim i w zachodniej części Krainy Wielkich Jezior [J. Nalepa 1976].
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Nie ulega również większym wątpliwościom rozmieszczenie Sudavitae – Jaćwięgów. Ich dwa
główne plemiona – Połekszanie (Pollexiani) i Jaćwięgowie sensu stricto, czyli Antivingas, zajmowały, zgodnie z logiką ich nazw, ziemie nad dwiema rzekami: nad Ełkiem / Łęgiem (Lec)
i nad Czarną Hańczą (Antia), zaś dwa pozostałe szczepy jaćwięskie – Sudovia i Dainove –
miały swe siedziby dalej na wschód1.
Zbieżność nazw skłoniła archeologów do identycznego lokowania ptolemejskich Galindów i Sudynów oraz do podjęcia prób doszukiwania się ich archeologicznych odpowiedników już w okresie wpływów rzymskich [por. C. Engel 1933; H. Jankuhn 1933; 1950;
J. Okulicz 1981; W. Nowakowski 1995]. Dokładna analiza materiału archeologicznego nie daje jednak na to pytanie tak prostej odpowiedzi, jak próbowano to formułować w latach trzydziestych XX wieku. Najbardziej wówczas dopracowana koncepcja
Carla Engla analizowała przede wszystkim sytuację z młodszego okresu wpływów rzymskich, podkreślając ówczesne różnice między „grupą zachodniomazurską-galindzką”
(westmasurisch-galindische Gruppe) a „grupą wschodniomazurską-sudawską” (ostmasurisch-sudauische Gruppe) oraz zwracając uwagę na charakterystyczne dla tej ostatniej
cmentarzyska kurhanowe [C. Engel 1933, 276-278; 1935, 78]. Powojenne badania na
Suwalszczyznie, które dostarczyły obfitego materiału z cmentarzysk kurhanowych zakładanych w fazach B2 / C1-C1a, wydawały się potwierdzać taki podział kulturowy i wynikające z niego interpretacje [por. J. Kostrzewski, W. Chmielewski, K. Jażdżewski 1965,
268-269, 280-282, ryc. 93, 97-98]. Tymczasem dzieło Ptolemeusza powstało wprawdzie
około połowy II wieku, ale opis tej części Sarmacji Europejskiej opierał się najprawdopodobniej na starszej pracy Marinosa z Tyru i odnosił się do sytuacji z początków II wieku
lub nawet końca I wieku [E. Polaschek 1965, 695-696, 753-757]. Informację o Galindai
i Soudinoi należy więc synchronizować z „archeologiczną” fazą B2a – ewentualne podziały
kulturowe z młodszego okresu wpływów rzymskich nie mogą więc stanowić podstawy do
lokalizacji obu ludów.
W fazie B2a centrum Pojezierza Mazurskiego – Pojezierze Mrągowskie i Krainę Wielkich Jezior oraz Pojezierze Ełckie – a więc obszar pokrywający się częściowo ze średniowieczną Galindią, zajmowała kultura bogaczewska [por. W. Nowakowski 1995, 17-20].
W tym przypadku zasięg archeologicznej jednostki kulturowej, lokalizacja Galindai oraz
siedziby Galinditae w dużym stopniu nakładają się na siebie, dając rzeczywiście podstawę
do identyfikowania ludności kultury bogaczewskiej z ptolemeuszowymi Galindami. Dodatkowym argumentem może być wyraźna ciągłość kulturowa, a nawet osadnicza, obserwowana na Pojezierzu Mazurskim od wczesnego okresu wpływów rzymskich przynajmniej po schyłek okresu wędrówek ludów [W. Nowakowski 1980].
Inaczej przedstawia się kwestia Soudinoi lokalizowanych przez Ptolemeusza na
wschód od Galindai. Archeologicznie uchwytnym śladem Sudynów powinna bowiem być
odrębna jednostka kulturowa, zajmująca obszar na wschód od terytorium kultury bogaczewskiej. Tymczasem w dorzeczu Czarnej Hańczy, które w okresie późnorzymskim
stanowi wyraźne centrum osadnicze i kulturowe i któremu przypisuje się rolę centrum

1 Por. J. Nalepa 1981. Występujące w starszej literaturze opinie o „Wielkiej Jaćwięży”, sięgającej aż po
Bug, należą już wyłącznie do historii nauki; przegląd i krytykę tych twierdzeń wraz z pełną literaturą przedstawił J. Tyszkiewicz [1975].
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średniowiecznej Jaćwięży, brak właściwie dobrze datowanych stanowisk z okresu wczesnorzymskiego. Do nielicznych wyjątków należą materiały z grodziska w Szurpiłach*.
Z obiektu 68 pochodziło profilowane okucie końca pasa typu I / 1 (Tabl. I:1) oraz ostroga
zbliżona do typu A (Tabl. I:2) [J. Okulicz-Kozaryn 1993, 140, ryc. 5], a więc zabytki
z fazy B1 [por. J. Ginalski 1991, 55, ryc. 3; R. Madyda-Legutko 2011, 17-31, tabl. I-VI].
W dwóch innych obiektach (148 i 156) znaleziono wczesnorzymskie szpile z wiosłowatą
główką (Tabl. I:3) [J. Okulicz-Kozaryn 1993, 140, ryc. 5]; ich datowanie może zostać
jednak rozciągnięte na fazę B2 / C1 [por. A. Juga-Szymańska 2014, 330]. Z kolei fragment
miecza jednosiecznego, który można zaliczyć do typu D / 2, znaleziony w osadzie „Targowisko”, położonej u stóp grodziska (Szurpiły, stanowisko II) pochodzi najprawdopodobniej
z fazy B2 [L. Sawicka 2007; por. M. Biborski 1978, 124-128)]. Być może, wczesną metrykę
ma też osada w Osinkach – odkryta tu zawieszka na pręciku ze spiralnie skręconych drutów [I. Rek 1998, 319] przypomina egzemplarze występujące w kulturze bogaczewskiej
w ciągu całej fazy B2. To w sumie trochę krótka lista znalezisk z obszaru, który miałby być
centrum ludu będącego przedmiotem zainteresowania Rzymian w I wieku.
Obserwacja ta skłania do szukania siedzib Soudinoi poza dorzeczem Czarnej Hańczy.
Jedną z możliwości jest sytuowanie ich na wschodnim skraju obszaru zajmowanego przez
kulturę bogaczewską, na Pojezierzu Ełckim – zgodnie z lokalizacją Pollexiani, jednego z odłamów średniowiecznych Jaćwięgów [por. J. Nalepa 1967; 1981, 129-130]. Stanowiska z okresu
wczesnorzymskiego tworzą tu wyraźną koncentrację oddzieloną od reszty terytorium bogaczewskiego szerokim pasem wyraźnie rozrzedzonego osadnictwa. Przeciw takiej interpretacji
przemawiają jednak niewielkie rozmiary owego skupiska osadniczego oraz brak wyraźnych
różnic kulturowych pomiędzy „grupą ełcką” a głównym obszarem kultury bogaczewskiej.
Bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje się więc lokowanie Soudinoi dalej na wschód: na tzw. Litwie Zaniemeńskiej i na Litwie Wschodniej, a w konsekwencji – uznanie za ich ślady znalezisk kultury ceramiki sztrychowanej z tego obszaru2
[A. G. Mitrofanov 1978; A. A. Egaréjčanka 1999, 116-118]. Na wschodniolitewskich
grodziskach rejestrowane są pojedyncze znaleziska – zapinki oczkowate serii pruskiej,
szpile typów Beckmann A i H, czy charakterystyczne ozdoby głowy3 – które można z całą
pewnością datować na wczesny okres wpływów rzymskich. Obecność takich zabytków
nawiązujących do materiałów z Mazur, Sambii czy Litwy Centralnej sugeruje, że znajdujące się tu peryferyjne ugrupowanie kultury ceramiki sztrychowanej znacznie odbiegało do „klasycznego” wzorca. W jeszcze większym stopniu tę specyfikę podkreślają
stanowiska sepulkralne obce „bezcmentarzyskowej” kulturze ceramiki sztrychowanej.
Należy do nich płaskie cmentarzysko ciałopalne w Kernavė datowane na młodszy okres

* Przynależność administracyjna miejscowości wymienionych w tomie patrz wykaz na końcu fascykułu – przyp. red.
2 Zastosowanie rusycyzmu „kultura ceramiki sztrychowanej” zamiast poprawnego językowo określenia „kultura ceramiki kreskowanej” ma na celu podkreślenie, że chodzi o konkretną kulturę archeologiczną z jej specyficzną ceramiką, a nie o jakąkolwiek ceramikę z ornamentem kresek.
3 Por. Aukštadvaris (szpile typu Beckmann A i H oraz bransoleta z guzkowymi końcami) –
M. Michelbertas 1978e; 1978c; 1978d; Nemenčine (ozdoba głowy) – A. Tautavičius 1978, 6, mapa 1;
Velikuškes (szpila typu Beckmann H) – M. Michelbertas 1978d; Vorėnai (szpila typu Beckmann H) –
M. Michelbertas 1978d; Vosgeliai (zapinka oczkowata serii pruskiej) – M. Michelbertas 1978b.
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przedrzymski [A. Luchtanas 1992; por. A. Bitner-wróblewska 2002, 21-22]. Nieco późniejsza była nekropola w Pažarstis, na Litwie Zaniemeńskiej. W grobie szkieletowym w
kurhanie 54 znaleziono zabytki z fazy B2a: zapinkę oczkowatą serii pruskiej (Tabl. I:7), fibulę Almgren 72 (Tabl. I:6), naszyjnik z trąbkowatymi końcami (Tabl. I:4) oraz bransoletę
zdobioną poprzecznymi wałkami (Tabl. I:5) [M. Michelbertas 1978g, 62-63, ryc. 8:1-2,
4-5]. Być może, do tego samego ugrupowania można także włączyć leżące nieco dalej na
zachód ciałopalne cmentarzysko płaskie w Stanaičiai, na którym znaleziono popielnicę
przypominającą naczynia kultury bogaczewskiej z okresu wczesnorzymskiego [E. Grigalavičienė 1995, 232-233, ryc. 137; por. C. Engel 1935, ryc. 43:d; P. Szymański 2000, 153]
oraz położoną jeszcze dalej na południe, słynną nekropolę z grobami z konstrukcjami kamiennymi i pochówkami szkieletowymi w Radužnoe [A. Bezzenberger 1896]. To ostatnie
stanowisko znajdowało się poza zwartym zasięgiem kultury bogaczewskiej; również obrządek pogrzebowy wydaje się odbiegać od reguł przyjętych w tej kulturze.
Można więc przypuszczać, że we wczesnym okresie wpływów rzymskich pomiędzy
górną Gołdapą (Radužnoe) a Wilią (Kernavė) uformowała się szeroka strefa, w której, być
może, doszło do połączenia cech kultury ceramiki sztrychowanej i kultury bogaczewskiej.
Jej odrębność pozwala, mimo zapewne rzadkiego zasiedlenia, dopatrywać się w niej siedzib Soudinoi. Omawiana strefa leżała wprawdzie na północny-wschód od „galindzkiej”
kultury bogaczewskiej, podczas gdy zarówno Galindowie, jak i Sudynowie znajdowali się
na szlaku z północnego-zachodu na południowy-wschód. Można jednak przypuszczać, że
trasa ta nie biegła w linii prostej, lecz prowadząc znad Bałtyku ku Morzy Azowskiemu wiodła przez lokalne ośrodki, nie konieczne rozmieszczone z geograficzną precyzją. Wydzielany obszar pokrywał się zresztą częściowo z rejonami, w których umieszczano północne
i wschodnie odłamy średniowiecznych Jaćwięgów [por. J. Nalepa 1967, mapa].
Dorzecze Czarnej Hańczy w okresie wczesnorzymskim byłoby więc południowo-zachodnim pograniczem owego hipotetycznego ugrupowania „sudowskiego”, wydzielającego się coraz wyraźniej z poligenicznego kompleksu kultury ceramiki sztrychowanej. Dopiero następne wieki nadały temu rejonowi o wiele większe znaczenie.

Rozkwit: „kultura sudowska” w dorzeczu Czarnej Hańczy
W fazach B2 / C1-C1a opisana sytuacja zaczęła się zmieniać: na do tej pory „bezcmentarzyskowej” Suwalszczyźnie pojawiły się wówczas pierwsze nekropole. Na jej zachodnim i południowo-zachodnim obrzeżu – w Bargłowie Dwornym [M. Kaczyński 1976b],
w Raczkach (Tabl. II:1-6) [W. La Baume, W. Gronau 1941] i w Przebrodzie4 – zostały założone płaskie cmentarzyska ciałopalne, które zarówno pod względem obrządku pogrzebowego, jak i wyposażenia nie różnią się od nekropoli z Pojezierza Mazurskiego. Daje to podstawę do uznania ich za ślad przesunięć ludności kultury bogaczewskiej ku wschodowi.
Do wymienionych cmentarzysk należy dodać jeszcze stanowisko z Brodu Nowego,
odległe od cmentarzyska w Przebrodzie o zaledwie kilka kilometrów. Ustalenie pełnych
ram chronologicznych funkcjonowania tej nekropoli, znanej do tej pory tylko dzięki opublikowanym materiałom z późnego okresu wędrówek ludów, umożliwiło dopiero najnow-

4 Por. artykuł M. Klewka w tym tomie.
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sze opracowanie monograficzne [por. M. Żuberek, w druku]. Obecność wśród zabytków z
Brodu Nowego późnej żelaznej szpili typu Beckmann A oraz fragmentów beczułkowatych
bransolet mankietowych5 pozwala uznać to stanowisko za współczesne wymienionym wyżej cmentarzyskom w Bargłowie Dwornym, Raczkach i Przebrodzie.
Położone nieco dalej na wschód, u południowo-zachodniego krańca jeziora Wigry,
cmentarzysko płaskie w Płocicznie [W. Gronau 1942] zachowało wprawdzie „boga
czewski” wzorzec wyposażenia grobowego, lecz obrządkiem odbiegało od reguł przyjętych w kulturze bogaczewskiej. Na tej nekropoli w trakcie prac ziemnych, prowadzonych
w czasie II wojny światowej, odkryto rzekomo „podwójny grób” szkieletowy, który miał
zawierać aż sześć zapinek – dwie trójgrzebykowe i cztery kuszowate z podwiniętą nóżką
Almgren 161-162 – oraz dwie pary beczułkowatych bransolet mankietowych, komplet
okuć pasa z przedstawieniami antropomorficznymi i dwie monety rzymskie, w tym jedną
zidentyfikowaną jako sesterc Gordiana II z 238 roku [W. Nowakowski 2011]. Okoliczności
odkrycia oraz anachroniczny skład znaleziska – zapinki trójgrzebykowe, typowe dla fazy
B2 / C1-C1a wraz z monetą wybitą pod koniec pierwszej połowy III wieku! – wskazują jedno
znacznie, że ów „grób podwójny” był „rekonstrukcją” złożoną z wyposażeń co najmniej
kilku pochówków złożonych tu w fazach C1-C2. Bardzo prawdopodobna, mimo wszystkich
zastrzeżeń, obecność grobów szkieletowych wskazuje, że ludność użytkująca tę nekropolę
w Płocicznie nie mogła w całości pochodzić z obszaru kultury bogaczewskiej, gdyż taki obrządek pogrzebowy był całkowicie obcy ówczesnym mieszkańcom Pojezierza Mazurskiego.
Jeszcze większe różnice w stosunku do wzorców kultury bogaczewskiej wykazują birytualne cmentarzyska kurhanowe zakładane w fazie B2 / C1 w centrum Suwalszczyzny – nad
górną Czarną Hańczą. Na tę właśnie fazę można datować najwcześniejsze groby z płaskiej
części słynnego cmentarzyska w Szwajcarii [J. Okulicz 1973, 410, 418; J. Jaskanis 2013,
247-260]. Pochówek szkieletowy z grobu płaskiego S.4 był bowiem wyposażony w trójgrzebykową fibulę tzw. typu mazurskiego, uznawanego za jeden z podstawowych wyznaczników
fazy B2 / C1 [J. Jaskanis 2013, 67, tabl. XCVIII:1]. Razem z tą zapinką znaleziono dwie szerokie bransolety mankietowe. Pary niemal identycznych bransolet wystąpiły w kilku innych
obiektach z cmentarzyska w Szwajcarii, przy czym były to zarówno groby płaskie (groby S.1;
S.24), jak i najwcześniejsze kurhany (nr XXIII; LXXXIV) [J. Jaskanis 2013, 154-155]. Najbardziej efektowne znalezisko stanowił słynny grób kobiecy nr 2, z kurhanu XX. Parze beczułkowatych bransolet mankietowych towarzyszyła tu znów trójgrzebykowa fibula typu
Almgren 96; datowanie tego zespołu na fazę B2 / C1 potwierdza zaś dodatkowo obecność
pary zapinek Almgren 129 [J. Jaskanis 2013, 38-39, ryc. 16, tabl. XXVIII-XXXII], które
w kulturze przeworskiej należą do przewodnich form wspomnianej fazy.
Oprócz grobów z zapinkami trójgrzebykowymi – generalnie interpretowanych jako
kobiece – do znalezisk z fazy B2 / C1 można też zaliczyć ciałopalny pochówek 2 z kurhanu L,
wyposażony w sprzączkę z rozwidlonym kolcem i okuciem końca pasa typu J.IV.1
[J. Jaskanis 2013, 50-51, tabl. LVI:1-2]. Natomiast zespół ze sprzączką z podwójnym kolcem i umbem z tzw. pseudokolcem, z grobu S.25 [J. Jaskanis 2013, 71-72, tabl. CIX:1; CX:3]

5 Proponowane tu określenie „beczułkowate bransolety mankietowe” oznacza bardzo szerokie bransolety zdobione wypukłymi wałkami i pasmami nacięć, typowe dla kultury bogaczewskiej w fazie
B2 / C1-C1a – por. W. Nowakowski 1998, 61, ryc. 20:587, tabl. 29:587.
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trzeba datować już raczej na fazę C1a [por. K. Godłowski 1970, tabl. II:21; 1992, 82,
ryc. 3:5; 1994, ryc. 5].
Na oddalonym od nekropoli w Szwajcarii o 5 km cmentarzysku w Żywej Wodzie odkryto
dwa kurhany, zawierające groby z fazy B2 / C1. W grobie szkieletowym nr 1, w kurhanie 15,
znaleziono dwie zapinki trójgrzebykowe, w tym jedną typu „mazurskiego” [Wł. Ziemlińska-Odojowa 1961, 206-208, tabl. X:1-2]. Pochówek ciałopalny w sąsiedniej mogile był wyposażony w parę bransolet wężowatych (kurhan 14, grób ciałopalny nr 1) [Wł. Ziemlińska�
-Odojowa 1961, 204-206, tabl. VII:1-3] stanowiących import z kultury wielbarskiej,
pewnie datowany na fazę B2 / C1. W grobie szkieletowym nr 3 z tego samego kurhanu natrafiono natomiast na parę beczułkowatych bransolet mankietowych. Towarzyszyły im zapinki kuszowate z podwiniętą nóżką [Wł. Ziemlińska-Odojowa 1961, 202, tabl. IX:5-6],
co przesuwa datowanie całego zespołu na początki fazy C1.
Na trzecim wreszcie słynnym cmentarzysku z Suwalszczyzny, w Osowej, leżącej 7 km
od Szwajcarii i 4 km od Żywej Wody, w grobie ciałopalnym, w kurhanie 78, znaleziono zapinkę kolankowatą (Tabl. II:7), również pochodzącą z fazy B2 / C1 [J. Jaskanis 1961, 172,
tabl. VI:15; por. W. Nowakowski 1995, 41-42, tabl. VIII:21]. Ciałopalny grób 2, z kurhanu 114
w Osowej zawierał natomiast sprzączkę z podwójnym kolcem i okucie końca pasa typu J.IV.1
[J. Jaskanis 1962, 274-275, tabl. VII:8-9].
Znaleziska z fazy B2 / C1 z Suwalszczyzny wskazują więc jednoznacznie, że zakładano tam wówczas cmentarzyska, na których występowały zarówno groby płaskie, jak
i kurhany, przy czym stosowano jednocześnie ciałopalenie i inhumację. Opisywana grupa
stanowisk odbiega – mimo wszelkich podobieństw wyposażenia – od modelu kultury
bogaczewskiej, stąd trudno uznać ją za lokalny, peryferyjny wariant tej kultury. Konsekwencją było wydzielanie odrębnej jednostki archeologicznej – tzw. kultury sudowskiej
[M. Kaczyński 1976a]. Wyodrębnienie obszaru w górnym dorzeczu Czarnej Hańczy
zmusza do zastanowienia się nad przyczyną, dla której na tym – wcześniej „bezcmentarzyskowym” terytorium pojawiły się nekropole o tak zróżnicowanym obrządku pogrzebowym i formach grobów. Uwagę zwraca przy tym mała liczba pochówków datowanych
na fazę B2 / C1 oraz skupianie się tych znalezisk na niewielkiej przestrzeni w centrum Suwalszczyzny. Można więc przypuszczać, że jest to ślad grup ludności, które przybyły w te
strony przynosząc ze sobą nowy obrządek pogrzebowy: kurhany i groby szkieletowe. Najbardziej logicznym punktem wyjścia dla owej migracji byłoby pobliskie terytorium litewsko-łotewskiej kultury cmentarzysk kurhanowych [H. Moora 1938, 603-606, 620-627,
665-670; por. A. Tautavičius 1980, 82, ryc. 2], gdzie w okresie wczesnorzymskim panował taki właśnie obrządek pogrzebowy.
Przeciwko jednoznacznemu przyjęciu tej interpretacji przemawia jednak wyposażenie
pochówków. Beczułkowate bransolety mankietowe, zapinki trójgrzebykowe typu mazurskiego czy sprzączki z podwójnym kolcem to formy znane z kultury bogaczewskiej, z Pojezierza Mazurskiego, ale bez analogii na Litwie czy Łotwie [por. W. Nowakowski 1991,
54-59, ryc. 6-8]. Dlatego bardziej prawdopodobna wydaje się raczej sambijska geneza opisywanego obrządku pogrzebowego: w kulturze Dollkeim-Kovrovo kurhany z pochówkami
szkieletowymi występowały od okresu wczesnorzymskiego, zaś w zespołach z fazy B2 / C1
znane są liczne zapinki trójgrzebykowe typu mazurskiego oraz bransolety żmijowate
i bransolety z szerokiej taśmy brązowej stanowiące prototypy mazurskich bransolet mankietowych [W. Nowakowski 1996, 55-63].
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Można pokusić się o przedstawienie jeszcze jednej interpretacji: być może, omawiane
pojawienie się cmentarzysk na obszarze, na którym wcześniej nie notowano nekropoli, mogło być wynikiem przyjmowania się tam nowego obrządku pogrzebowego, stanowiącego
połączenie zwyczajów typowych z jednej strony dla kultury bogaczewskiej, z drugiej zaś –
dla kultury ceramiki sztrychowanej. Można sobie wyobrazić, że panująca – przypuszczalnie
– w tej ostatniej zasada umieszczania nie spalonych zwłok zmarłego na nadziemnych rusztowaniach lub w konarach drzew [por. M. Haavio 1979, 39], została połączona z „bogaczewską” regułą chronienia szczątków zmarłego przez ukrycie ich w ziemi. Niewielka liczebność
pochówków z fazy B2 / C1 oraz ich różnorodność mogłyby być właśnie śladem „powstawania” nowego obrządku pogrzebowego, który w następnych dziesięcioleciach upowszechnił
się i ustabilizował. Twórcy „kultury sudowskiej” byliby więc połączeniem miejscowej ludności, wywodzącej się z kręgu kultury ceramiki sztrychowanej oraz przybyszów z Pojezierza
Mazurskiego, z terytorium kultury bogaczewskiej, przy czym nie można całkowicie wykluczyć dodatkowych domieszek z sambijskiej kultury Dollkeim-Kovrovo. Różnorodność konstrukcji grobowych i rodzajów pochówków można by więc uznać za ślad owej polietniczności. Oczywiście, przedstawiona wyżej interpretacja jest tylko „tematem do zastanowienia”,
propozycją wymagającą dokładnego i długotrwałego przebadania.
Obok wzajemnych relacji kultur sudowskiej i bogaczewskiej równie ważne są powiązania cmentarzysk z górnego dorzecza Czarnej Hańczy ze znaleziskami z obszaru położonego dalej na wschód, nad górnym środkowym Niemnem oraz nad Wilią. Kulturowy obraz
tych ziem na początku młodszego okresu wpływów rzymskich nie rysuje się szczególnie
jasno. Na stanowisku w miejscowości Nača [por. A. M. Medvedev 1996, 54-56], na północno-zachodniej Białorusi, znaleziono beczułkowatą bransoletę mankietową (Tabl. II:9), nie
odbiegającą od okazów z Pojezierza Mazurskiego [M. M. Čarnjauski 1993]. Identyczne bransolety wystąpiły na kilku stanowiskach we wschodniej Litwie [M. Michelbertas 1978g].
Większość egzemplarzy pochodzi wprawdzie z przypadkowych odkryć lub znalezisk luźnych, ale nawet w tych przypadkach okoliczności wskazują, że bransolety te należały do
wyposażeń grobowych. Za materiały z cmentarzyska można bowiem uznać znaleziska
z Bakšiai [A. Spicyn 1898, 358-359, tabl. I:6-7; M. Michelbertas 2011]; ze zniszczonych
grobów pochodziły również bransolety z Medžionys [J. Antanavičius 1969, 79, ryc. 5],
Seliūnai [I. Sadauskaitė 1959, 60, ryc. 2:5; M. Michelbertas 1986, ryc. 54:2] Z dwóch
grobów szkieletowych pochodzą również dwie pary beczułkowatych bransolet mankietowych z Kairėnai (Tabl. III) [I. Sadauskaitė 1959, 59, ryc. 6:1-3]. W jednym z nich bransoletom towarzyszyła zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, zdobiona pierścieniami
nacinanego drutu, reprezentująca tzw. pruski wariant serii 1, grupy VI Almgrena [1923,
225, przyp.]. Na podstawie analogii mazurskich i sambijskich pozwala ona datować cały zespół na fazę C1, być może już na stadium C1a. Zdecydowanie późniejszym znaleziskiem jest
natomiast para bransolet mankietowych z grobu szkieletowego w Pakrauglė (Tabl. II:8),
której towarzyszyła kuszowata zapinka z pełną pochewką Almgren 172 [H. Cehak-Hołubowiczowa 1939; H. i Wł. Hołubowiczowie 1940, 7; por. A. Bliujenė 2006, ryc. 1], stanowiąca formę typową dla fazy C2 [A. Bitner-Wróblewska 2007, 56].
W przypadku pozostałych beczułkowatych bransolet mankietowych znalezionych
na wschodniej Litwie brak całkowitej pewności, czy pochodziły one ze zwartych zespołów grobowych. Znaleziska z Seliūnai były wyposażeniem co najmniej dwóch grobów.
Jeden z nich, męski, zawierał uzbrojenie: grot włóczni (Tabl. IV:3) i umbo z krótkim, tę-
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pym „pseudo-kolcem” (Tabl. IV:2), identyczne jak wspomniany wyżej okaz z grobu S.25
ze Szwajcarii, znaleziony razem ze sprzączką z podwójnym kolcem [J. Jaskanis 2013,
71-72, tabl. CIX:1; CX:3]. Analogiczne umba, występujące w kulturze przeworskiej, datowane są na stadium C1a [K. Godłowski 1970, tabl. II:21; 1992, 82, ryc. 3:5; 1994, ryc. 5].
Pozostałe znaleziska z Seliūnai, w tym obie bransolety, można uznać za wyposażenie
grobu kobiecego. Oprócz kompletu brązowych cylinderków i kolistych zawieszek zawierał on także naszyjnik z końcami owiniętymi drutem, z tzw. łyżeczkowym (lub: łódeczkowym) zapięciem (Tabl. V). Brązowe cylinderki i naszyjnik z łyżeczkowym zapięciem znaleziono też razem z parą bransolet mankietowych w Medžionys.
Naszyjniki z końcami owiniętymi drutem występowały na szerokich obszarach Barbaricum od początku okresu późnorzymskiego; jedyną podstawą do precyzyjnego datowania poszczególnych odmian jest właśnie kształt zapięcia. Okazy z łyżeczkowym zapięciem
stanowią specyficzną formę bałtyjską, co utrudnia określenie ich chronologii. Poza centralną i wschodnią Litwą [M. Michelbertas 1978a, 19, mapa 10] naszyjniki z łyżeczkowym zapięciem znaleziono na cmentarzysku w Szwajcarii: jeden z grobów szkieletowych
w kurhanie XCI zawierał taki naszyjnik wraz ze szpilą z kolistą główką oraz szpilę typu
Szwajcaria z główką w kształcie kulki i z wyrostkiem zdobionym poziomymi wałeczkami
[J. Jaskanis 2013, 64-65, tabl. XCIV:1, 3; por. A. Juga-Szymańska 2014, 332]. Szpile takie występowały na tym samym cmentarzysku w początkach jego funkcjonowania, między innymi we wspomnianym już grobie 2 z kurhanu XX z fazy B2 / C1-C1a. Drugi naszyjnik z łyżeczkowym zapięciem odkryto w Szwajcarii w kurhanie XXVIII, razem z kubkiem
należącym do typu Szwajcaria, datowanego na fazy B1 / C1 i C1 [J. Jaskanis 2013, 42-43,
tabl. XXXIX:1; XL:10; por. P. Iwanicki 2004, 24, tabl. III].
Wcześniej wspomniane znalezisko z Medžionys, stanowiące zapewne wyposażenie
zniszczonego grobu, zawierało także naszyjnik zwijany z drutu z pętlicowymi końcami oraz
przynajmniej jedną zapinkę podkowiastą, zdobioną emalią. Fibule te to kolejny element charakterystyczny dla Pojezierza Mazurskiego w fazach B2 / C1–C1a, współwystępujący, miedzy
innymi, z bransoletami mankietowymi. Zapinki podkowiaste z Mazur to z reguły egzemplarze typu V2 według G. F. Korzuchiny o charakterystycznym trójkątnym przekroju kabłąka
[por. G. F. Korzuchina 1978, 29]. Potwierdzeniem ich datowania na fazy B2 / C1–C1a jest
znalezisko ze słynnego cmentarzyska „gockiego” w Masłomęczu. W grobie 294 fibuli podkowiastej z emalią towarzyszyła tam para zapinek grzebykowych Almgren 127, stanowiących
wyznaczniki fazy B2 / C1 w kulturze wielbarskiej [A. Kokowski 1995, 188, ryc. 31, 45].
Poza znaleziskiem z Medžionys podobne fibule zarejestrowano luźno na kilku stanowiskach ze wschodniej Litwy, w tym na wspomnianym już wyżej, zniszczonym cmentarzysku w Bakšiai oraz w grobie szkieletowym, w jednym z kurhanów na cmentarzysku
w Mežionys [M. Kaczyński 1963, 123, ryc. 13]. Niemal wszystkie omawiane elementy wystąpiły w ciałopalnym grobie kobiecym w kurhanie II na cmentarzysku w Eitulionys. Były
to: para beczułkowatych bransolet mankietowych, naszyjnik z łyżeczkowym zapięciem
oraz zapinka podkowiasta zdobiona emalią. Wymienionym zabytkom towarzyszyła żelazna zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką (Tabl. VI) [A. Bliujus 1983, 34-35, ryc. 7, 9],
co pozwala lokować cały zespół w fazie C1, najprawdopodobniej już w stadium C1a.
Listę wschodniolitewskich znalezisk z początków okresu późnorzymskiego zamyka
unikatowe wykonane z brązu okucie końca pasa typu J.IV.1 (Tabl. IV:1) z cmentarzyska
kurhanowego Pamušiai [W. Szukiewicz 1900, 13, ryc. 22]. Analogie z kultury bogaczew-
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skiej, a przede wszystkim z kultury przeworskiej, pozwalają datować to znalezisko nie później niż na stadium C1a [K. Godłowski 1970, 11-12, tabl. I:44].
Wyliczone znaleziska wskazują, że podobnie jak w przypadku Suwalszczyzny, również
na wschodniej Litwie najpóźniej na stadium C1a można datować ślady niewielkich cmentarzysk lub nawet pojedyncze płaskie groby. Jednocześnie jest to czas, gdy zaczęły pojawiać
się pierwsze kurhany, które od późnej fazy młodszego okresu rzymskiego (C2) panowały
tu już niepodzielnie. Analogie do zjawisk z Suwalszczyzny pozwalają przypuszczać, że
w obu wypadkach mechanizm formowania się nowych jednostek był podobny: nałożenie
się na tradycje kultury ceramiki sztrychowanej wpływów z Pojezierza Mazurskiego lub
z Sambii. Obserwacja ta odsyła do opisanej wyżej strefy między górną Gołdapą a Wilią,
w której w okresie wczesnorzymskim można domyślać się specyficznego ugrupowania kultury ceramiki sztrychowanej z silnymi wpływami z Mazur czy z Półwyspu Sambijskiego.
Daleko posunięta zbieżność obrządku pogrzebowego i podobieństwo genezy „grupy suwalskiej kultury sudowskiej” oraz kultury kurhanów wschodniolitewskich prowadzi do postawienia pytania, czy rzeczywiście jest to przypadek dwóch odrębnych kultur archeologicznych, cały bowiem obszar od Czarnej Hańczy po środkową Dźwinę wydaje się od początku
okresu późnorzymskiego stanowić jedną strefę kulturową [por. A. M. Medvedev 1999,
ryc. 96], której szczególną cechą – poza cmentarzyskami kurhanowymi – była wyraźna izolacja: w tej strefie na przykład praktycznie nie występuje zwyczaj wyposażania grobów w monety rzymskie, tak charakterystyczny dla innych obszarów bałtyjskich [A. Bursche 1992;
1996, 170-184; W. Nowakowski 1996, mapa 12]. Przy stosunkowo dużym bogactwie grobów z fazy C1, brak w nich zresztą – poza niezbyt licznymi paciorkami szklanymi – także i innych importów rzymskich [M. Kaczyński 1991; W. Nowakowski 1995, 57-69; 2001, mapa].
Widoczne podobieństwa do znalezisk ze wschodniej Litwy nie przesądzają jednak
o jednoznacznej przynależności stanowisk znad górnej Czarnej Hańczy do kultury kurhanów wschodniolitewskich. Podobnie jak w przypadku kultury bogaczewskiej na przeszkodzie stoi oddzielenie szerokim pasem pustek oraz wyraźne różnice w wyposażeniu grobowym – jak choćby niemal zupełny brak na wschodniej Litwie zapinek trójgrzebykowych.
W tej sytuacji „grupę suwalską kultury sudowskiej”, czyli zaledwie kilka cmentarzysk
kurhanowych – początkowo, w fazie B2 / C1-C1a Szwajcaria, Żywa Woda, Osowa, później,
w fazach C1b-C2 także Szurpiły – należałoby uznać za niewielkie terytorialnie centrum lokalne, najprawdopodobniej czerpiące szczególne zyski z dogodnego położenia na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych i pośredniczenie pomiędzy dwoma ugrupowaniami,
których wpływy krzyżowały się w górnym dorzeczu Czarnej Hańczy: kulturą bogaczewską
i kulturą kurhanów wschodniolitewskich.
Na pozycję centrum suwalskiego jako pośrednika w wielokierunkowych i dalekosiężnych kontaktach wskazują znaleziska z kurhanów cmentarzyska w Szwajcarii, niekiedy,
mocno na wyrost, nazywanych „grobami książęcymi”. We wzmiankowanym już kurhanie
XX znaleziono parę zapinek Almgren 129, stanowiących specyficzną formę charakterystyczną dla kultury przeworskiej i znajdywaną na stanowiskach położonych wzdłuż „szlaku
bursztynowego” [por. K. Godłowski 1986, ryc. 8; M. Mączyńska 2011, 58-59, ryc. 25].
W nieco późniejszym, datowanym na fazę C1b, kurhanie 2 odkryto, między innymi, grot
typu Venolum [J. Antoniewicz, M. Kaczyński, J. Okulicz 1958, 31, tabl. V:7; J. Jaskanis 2013, 170-171, ryc. 20; por. J. Ilkjær 1990, 94-109, ryc. 79], występującego w zachodniej części basenu Bałtyku oraz nachrapnik z przedstawieniem twarzy znajdujący analogie
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na tym samym obszarze. Wreszcie w kurhanie 25 z fazy C3 znaleziono importowany miecz
rzymski z dziwerowanej stali wraz z ozdobnym guzem do rzemienia [J. Antoniewicz 1962,
191-196, ryc. 3; J. Jaskanis 2013, 180-182, ryc. 23; por. W. Nowakowski 2001, 109-110,
ryc. 12]. Można więc przypuszczać, że przez blisko 150 lat Suwalszczyzna mogła odgrywać
rolę istotnego pośrednika w „wewnątrz-barbarzyńskich” kontaktach.

Czas izolacji: okres wędrówek ludów
W tym okresie Suwalszczyzna nie była raczej miejscem „wielkich wędrówek ludów”, lecz
i tu można doszukiwać się gruntownych zmian struktury osadniczej. Ich śladem było porzucenie cmentarzysk kultury sudowskiej użytkowanych w okresie wpływów rzymskich i założenie nowych nekropoli. Nowe stanowiska, zakładane w ciągu faz D (ok. 350 / 375 – 450 / 475)
i E (ok. 450 / 475 – 600 / 650), to w dalszym ciągu cmentarzyska z kurhanami o kamiennych
płaszczach, zawierające już jednak wyłącznie pochówki ciałopalne. Przy wyraźnym zubożeniu wyposażeń grobowych uwagę zwraca znaczne zwiększenie liczby nekropoli nad Czarną
Hańczą korespondujące z pojawieniem się podobnych cmentarzysk kurhanowych dalej na
zachód, w łuku Gołdapy i na północno-wschodnich skrajach Krainy Wielkich Jezior. Tłumaczenie tego zjawiska wyłącznie rozwojem demograficznym i ekspansją mieszkańców Suwalszczyzny ku zachodowi wydaje się mało przekonywujące. Bardziej uzasadnione wydaje
się przyjęcie, że lokalny model kultury znad Czarnej Hańczy stał się wówczas – przy czym
początku tego procesu można doszukiwać się już u schyłku okresu późnorzymskiego – na
tyle atrakcyjny, że został zaakceptowany przez mieszkańców północno-wschodniego skraju
Pojezierza Mazurskiego – byłoby to odwróceniem oddziaływań czytelnych we wczesnym
okresie wpływów rzymskich. Można przypuszczać, że atrakcyjność „suwalskiego wzorca
kulturowego” wynikała z roli, jaką pełniły w nim opisane wyżej kontakty „wewnątrz-barbarzyńskie”, odporniejsze na kryzys końca antyku niż powiązania z upadającym Imperium
Romanum mieszkańców Mazur czy Sambii. Nie sposób też wykluczyć, że ziemie nad Czarną
Hańczą mogły wówczas przyciągnąć grupki przybyszów – zapewne z sąsiedniego obszaru
kultury kurhanów wschodniolitewskich z dorzecza środkowego Niemna – wtapiających się
w miejscową ludność i „wypełniających” nowe stanowiska.
Hipotezę, że opisywane przemiany miały charakter „etnograficzny”, a nie „etniczny”
wydają się potwierdzać relacje pomiędzy ową nowo uformowaną „grupą prudziską”
[por. A. Bitner-Wróblewska 1994, 227-230] a tzw. grupą olsztyńską powstałą w fazie E nad
górną Łyną. Obu jednostek nie sposób jednoznacznie rozgraniczyć: rozdziela je – a zarazem
łączy! – szeroka strefa wspólnego występowania charakterystycznych elementów: typowych
dla grupy olsztyńskiej zapinek płytkowych aż po Czarną Hańczę [por. Kaczyński i in. 1987,
154, ryc. 636; M. Żuberek, w druku], czy naczyń kuchennych naśladujących garnki „prudziskie” na osadach z Pojezierza Mrągowskiego [A. Bitner-Wróblewska 1994, 233].
W VII wieku, być może już w jego pierwszej połowie, następuje stopniowy zmierzch
„grupy prudziskiej”, najprawdopodobniej – tak jak w przypadku grupy olsztyńskiej – spowodowany zajęciem Europy Środkowej przez Słowian i ostatecznym przerwaniem tradycyjnych więzi. Konsekwencją było przyjęcie wzorca kulturowego dominującej ówcześnie
siły – słowiańskiego systemu osadnictwa z grodziskiem jako ośrodkiem lokalnej wspólnoty
i „bezcmentarzyskowego” obrządku pogrzebowego. Kontynuacją tej nowej struktury była
już plemienna Jaćwięż we wczesnym średniowieczu.
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Na zakończenie należy wrócić do kwestii przedstawionej w tytule tego tekstu – czy
u schyłku starożytności Suwalszczyzna była wyłącznie peryferią powstających wokół niej
ośrodków z Pojezierza Mazurskiego, Półwyspu Sambijskiego czy Litwy, czy też niekiedy
wyrastała do roli osobnego centrum? Wydaje się, że w młodszym okresie wpływów rzymskich dorzecze Czarnej Hańczy uzyskało pozycję pośrednika organizującego kontakty pomiędzy ośrodkami na Mazurach i Sambii, zaangażowanymi w kontakty z naddunajskimi
i nadreńskimi prowincjami Imperium Romanum, a ich nadniemeńskim zapleczem. W okresie wędrówek ludów słabość pozycji organizatora kontaktów „wewnątrz-barbarzyńskich”
okazała się początkowo zaletą – ubogi, lokalny, „zaściankowy” model kultur zniósł całkiem dobrze perturbacje związane z upadkiem rzymskiego partnera. Dopiero całkowita
zmiana oblicza Europy Środkowej po zajęciu jej przez Słowian zepchnęła jądro późniejszej
Jaćwięży na peryferię – na pogranicze ekspandującego świata słowiańskiego z kurczącym
się coraz bardziej bałtyjskim matecznikiem.
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Center or periphery?
The Czarna Hańcza River basin at the close of Antiquity
The Czarna Hańcza River basin (Suwałki Region) was most probably first noticed in history in the
famous account of Claudius Ptolemaeus entitled Galindai and Soudinoi [Ptol. Geogr. III, 5, 9; acc. to:
J. Fischer 1932; cf. M. Plezia 1952, 42]. The names of both tribes located between the Baltic and the Sea
of Azov correspond to the ethnonyms recorded in Middle Ages, according to which Galinditae – Galindians inhabited the southern part of Masurian Lake District: i.e. Mragowo Lake District and the western
part of Mazurian Lake District [J. Nalepa 1976], whereas Sudavitae, i.e. Jacwingian tribe resided at Ełk
(Pollexiani) and Czarna Hańcza (Antivingas – Jacwingian tribe sensu stricto) or further east (Sudovia and
Dainove) [cf. J. Nalepa 1982; J. Tyszkiewicz 1975, 99-207]. The similarity of names forced archeologists to locate the Ptolemian Galindai and Soudinoi in the same place and to look for their archeological
counterparts already in the Roman Period [cf. C. Engel 1933; H. Jankuhn 1933; 1950; J. Okulicz 1981;
W. Nowakowski 1995].
Detailed analysis of archeological material does not allow for an explicit interpretation, which results from the difficulties with the reconstruction of a cultural situation described in Ptolemian records.
Although his work came into being in the middle of the 2nd century, the description of this part European Sarmatia was most probably based on older records of Marinos of Tyre and it referred to the
situation from the beginnings of the 2nd century or even the end of the 1st century (phase B2a) [cf. E. Polaschek 1965, 695-696, 753-757]. At that time the centre of the Masurian Lake District, which partially
overlapped with the territories of medieval Galindia, was occupied by the so-called Bogaczewo Culture
[cf. W. Nowakowski 1995, 17-20]. On these grounds we can identify these societies of Bogaczewo Culture with Ptolemiam Galindians [W. Nowakowski 1980].
The issue of Soudinoi is considerably different: there are no properly dated Early Roman sites in the
Czarna Hańcza River Basin. The only scarce exceptions are the materials from two huts constructed in
the main yard of a fortified hill in Szurpiły (Table I:1-3) [J. Okulicz-Kozaryn 1993, 140, fig. 5; cf. J. Ginalski 1991, 55, fig. 3], which forces archeologists to look for the settlements of Soudinoi outside the territories of Czarna Hańcza River basin. The only possibility seems to be to situate these societies at the
eastern edge of the territories occupied by Bogaczewo culture, in Ełk Lake District – in line with the localization of Pollexiani, one of medieval fractions of Jacwingian tribes [cf. J. Nalepa 1967; 1981, 129-130].
Early Roman sites form a visible concentration and are separated from the remaining part of the territories occupied by Bogaczewo culture with a wide strip of underpopulated land. However, insignificant
size of settlement concentration and lack of clear cultural differences between Ełk group and the main
area of Bogaczewo culture weigh against such interpretation.
A more feasible solution seems to be to affiliate Soudinoi with the population of Hatched Pottery
Culture from Lithuania [A. G. Mitrofanov 1978; A. A. Egaréjčanka 1999, 116-118; cf. M. Michelbertas 1978b; 1978d; 1978e; 1978f; A. Tautavičius 1978, 6, map 1]. The presence of artifacts related
with the materials from Masuria, Sambia or Central Lithuania indicates that the peripheral group of
Hatched Pottery Culture differed considerably from its classical version. Its peculiarity is reflected in
sepulchral sites that are totally alien to Hatched Pottery Culture, in the case of which burial grounds
are nonexistent. The examples of such cemeteries are a cremation burial ground in Kernavė dated
back to early Pre-Roman Period [A. Luchtanas 1992; cf. A. Bitner-Wróblewska 2002, 21-22] and
slightly older cemetery in Pažarstis, Lithuania (Table I:4-7) [M. Michelbertas 1978g, 62-63, fig. 8:12, 4-5]. It is likely that this group also included a flat cremation burial ground in Stanaičiai [E. Grigalavičienė 1995, 232-233, fig. 137; cf. C. Engel 1935, fig. 43:d; P. Szymański 2000, 153] as well as the
cemetery from Radužnoe with skeleton burials having a stone construction [A. Bezzenberger 1896].
Therefore it can be presumed that in the Early Roman Period (phase B2) an extensive zone was formed
between the upper Gołdap (Radužnoe) and Wilia (Kernavė), where the features of Hatched Pottery
Culture and Bogaczewo culture merged. Due to its peculiarity, it can be affiliated with Soudinoi, despite insignificant population of the area. The first necropoles came into existence in Suwałki District
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in phases B2/C1-C1a. Flat cremation burial grounds existed at western and south-western outskirts of
this zone (Bród Nowy, Bargłów Dworny, Płociczno, Przebród, Raczki). Both in respect of funeral rites
and grave furnishing they did not differ from the necropoles in Masurian Lake District (Table II:1-6)
[W. Gronau 1942; W. La Baume, W. Gronau 1940; M. Kaczyński 1976b]. Biritual barrow cemeteries
were founded at the same time in the centre of Suwałki Region [J. Okulicz 1973, 410, 418]: in Szwajcaria [cf. J. Jaskanis 2013; M. Kaczyński i in. 1987, 112, 115-116, fig. 339-340, 358-360, 362-363],
Żywa Woda [Wł. Ziemlińska-Odojowa 1961, 202, 204-208, table VII:1-3; X:1-2, IX:5-6] and Osowa
[J. Jaskanis 1961, 172, table VI:15; 1962, 274-275, table VII:8-9; cf. W. Nowakowski 1995, 41-42, table VIII:21]. The group of sites described above is regarded as the core of the so-called Sudowska Culture [M. Kaczyński 1976a].
It is not clear what was the character and territorial range of Sudowska culture in the territories
located further east, along the upper and middle Niemen River and Wilia River. Archeologist discovered
there barrel-shaped cuff bracelets, which did not differ from specimens from the Masurian Lake District
(Table II:8,9, III:3,4,6,7, V:4,5, VI:7,8) found in the sites dated back to phased B2/C1-C1 [A. Bliujus 1983,
34-35, fig. 7, 9; H. Cehak-Hołubowiczowa 1939; M. M. Čarnjauski 1993; M. Michelbertas 1978g;
1986, fig. 54:2; I. Sadauskaitė 1959, 59-60, fig. 2:5, 6:1-3; A. Spicyn 1898, 358-359, table I:6-7]. Another example are belt fittings of J.IV.1 type (Table IV:1) [W. Szukiewicz 1900, 13, fig. 22]. These artifacts indicate that similarly to Suwałki Region, minor burial grounds or even singular flat graves from
eastern Lithuania could have originated in phase C1a. The first barrows started to emerge simultaneously
and they became prevailing in the late phases of the Late Roman Period (C2). Due to certain analogies to
the phenomena typical of Suwałki Region, it can be presumed that the mechanism of formulation was
the same in both cases: the influences from Masurian Lake District or Sambia merged with the tradition
of Hatched Pottery Culture. The group of sites from Czarna Hańcza River basin – i.e. initially in phase
B2/C1-C1a: Szwajcaria, Żywa Woda, Osowa, and possibly Bród Nowy, and subsequently in phases C1b-C2:
Szurpiły – constituted a local center that most probably benefited from an attractive location at the intersection of communication routes and intermediation between two groups, i.e. Bogaczewo culture and
East Lithuanian Barrow Culture.
Although there were no major movements of population within Suwałki Region during the Migration
Period, the settlement structure changed radically, which is reflected in the abandonment of Sudowska
Culture settlements from the Roman Period and establishment of new necropoles. The new sites dated
back to phase D (ca. 350/375 – 450/475) and E (ca. 450/475 – 600/650) are burial grounds with barrows
having stone coats and containing exclusively cremation burials with considerably poorer grave furnishing.
Similar necropoles also occurred along Gołdap and in the north-eastern outskirts of Masuria Lake District.
It can be presumed that the cultural model from the territories of Czarna Hańcza River became attractive
enough to be accepted by the inhabitants of north-eastern outskirts of Masurian Lake District.
The gradual twilight of Prudziska group came in the 7th century or even in its first half. As in the
case of Olsztyn group, most probably it was the result of Slavic expansion in Central Europe and final
discontinuation of traditional relationship. Consequently local communities assimilated the cultural pattern of the dominant Slavic system of settlements with fortified hills as the main centre for the local community as well as funeral customs void of burial grounds. The new structure further transformed into
Jacwingian tribal organization of the Early Middle Ages.
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Tablica I. Szurpiły, grodzisko, obiekt 68 (1,2), obiekt 156 (3);
Pažarstis, kurhan 54, grób 2 (4-7);
1-3 – według J. Okulicz-Kozaryn 1993; 4-7 – według M. Michelbertas 1978g
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Tablica II. Raczki (1-6); Osowa, stan. I, kurhan 78 (7);
Pakrauglė (8); Nača (9 – bez skali)
1-6 – według W. La Baume, W. Gronau 1941; 7 – według J. Jaskanis 1961;
8 – według H. Cehak-Hołubowiczowa 1939; 9 – według M. M. Čarnjauski 1993
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Tablica III. Kairėnai, grób 1 (1-4), grób 2 (5-7)
1-7 – według I. Sadauskaitė 1959
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Tablica IV. Pamušiai (1); Seliūnai, „grób męski” (2,3)
1 – według W. Szukiewicz 1900; 2,3 – według I. Sadauskaitė 1959
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Tablica V. Seliūnai, „grób kobiecy”
1-6 – według I. Sadauskaitė 1959

34

Centrum czy peryferie? Dorzecze Czarnej Hańczy u schyłku starożytności

Tablica VI. Eitulionys
1-8 – według A. Bliujus 1983
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Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich
w Borzymach koło Ełku
Wielokrotnie opisywane zniszczenia, których ofiarą pod koniec II wojny światowej
padły zbiory zabytków i dokumentacja archeologiczna, zgromadzone w licznych muzeach dawnych Prus Wschodnich1, sprawiły, że wiele stanowisk badanych w XIX wieku,
czy w latach pomiędzy obu wojnami światowymi znanych jest tylko z krótkich wzmianek rozproszonych w literaturze archeologicznej. Dotyczy to nawet tak wielkich i znanych nekropoli jak cmentarzyska w Kosewie [por. M. Rudnicki 2015] czy Spychówku
[por. J. Jaskanis 1977, 324-325] na Mazurach. Trzeba przy tym pamiętać, że wykopaliska na takich stanowiskach trwały po kilka sezonów i były prowadzone przez członków ówczesnej elity archeologicznej Prus. W tej sytuacji wyniki badań ratowniczych na
zniszczonych obiektach nie miały żadnej szansy „przebicia” się do literatury i pozostają
z reguły całkowicie nieznane.
Szczególnie słabo znane są rezultaty wykopalisk prowadzonych w latach trzydzies
tych XX wieku, co było efektem specyficznej organizacji badań terenowych. W latach międzywojennych prawną podstawę ochrony zabytków archeologicznych w Prusach Wschodnich stanowiła tzw. Ustawa o wykopaliskach (Ausgrabungsgesetz)2. Zgodnie z nią ochrona
zabytków znajdowała się w rękach tzw. Vertrauensmänner für kulturgeschichtliche Bodenaltertümer. Takim „mężem zaufania” w Prusach Wschodnich został 30 lipca 1920 roku
Max Ebert [M. Jahn 1927a, 2], którego stosunkowo szybko, bo już w 1924 roku, zmienił

1 Tekst został przygotowany w ramach działań międzynarodowej Kommission zur Erforschung von
Sammlungen archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa – Concilium
ad investigandum colletiones testimoniaque archaeologica ad Europam mediam, septentrionalem
orientalemque pertinentia. Chciałbym podziękować Panu Prof. Matthiasowi Wemhoffowi, Dyrektorowi Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie, oraz Panu Dr. Horstowi Woersterowi, w latach dziewięćdziesiątych Kierownikowi archiwum Johann Gotfried Herder-Institut w Marburgu, za
udostępnienie mi przedstawionych niżej archiwaliów i zgodę na ich opublikowanie.
2 Por. omówienie ustawy – Gesetz... 1925, 25-26.
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Wilhelm Gaerte, dyrektor Prussia-Museum, a wkrótce także przewodniczący Towarzystwa
Starożytniczego Prussia (Altertumsgesellschaft Prussia).
Mimo ogromnego autorytetu, którym cieszyli się obaj kolejni „mężowie zaufania”,
ochrona zabytków w Prusach Wschodnich nie funkcjonowała początkowo całkiem zadowalająco [M. Jahn 1927b, 34-36] – przyczyną były niewystarczające środki, nie pozwalające
na zorganizowanie sieci terenowych współpracowników meldujących o przypadkowych odkryciach. Nawet zawiadomienie w porę nie zawsze zapewniało zresztą przejęcia do publicznych zbiorów wręcz unikatowych znalezisk, o czym mogą świadczyć losy zabytków ze słynnego „grobu jeźdźca” z Dobrocina (ówczesne Groß Bestendorf) [W. Gaerte 1926, 310-311].
Powodem były właśnie nieprecyzyjne określenie prawa własności do znajdowanych zabytków w pruskiej Ustawie o wykopaliskach [W. Petzsch 1932, 177-179].
Mała skuteczność pruskiej Denkmalpflege w latach dwudziestych XX wieku była uważana za skutek niewielkiej wiedzy społeczeństwa na temat pradziejów [M. Jahn 1927b,
34-36], co z kolei miało być skutkiem niemal całkowitej nieobecności archeologii pradziejowej na pruskich uniwersytetach [M. Jahn 1930, 150] – chlubnym wyjątkiem był właśnie
Królewiec w czasach Maxa Eberta. Funkcjonowanie pruskiej Ustawy o wykopaliskach było
jednak możliwe dzięki działalności lokalnych współpracowników zbierających meldunki
i przesyłających je do Królewca. Z urzędu w tej roli występowały lokalne muzea. Obok
nich istotną rolę odgrywali „opiekunowie” (Pfleger), rekrutujący się spośród miejscowych
miłośników starożytności. Najczęściej byli to nauczyciele: publikowane od połowy lat trzydziestych wykazy nowych odkryć powtarzają wielokrotnie formułę: „Lehrer meldet ...”3.
Niektórzy z tych nauczycieli-miłośników starożytności wyrastali na samodzielnych badaczy – przykładem może być Hans Tiska ze Szczytna prowadzący własne badania wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych w środkowej części Mazur [J. Sobieraj 1999].
Dalszy rozwój pruskiej Bodendenkmalpflege nastąpił w Trzeciej Rzeszy, gdy prahistoria zaczęła być traktowana jako dyscyplina o „narodowym znaczeniu”4. Wzrost popularności archeologii widoczny był w zwiększeniu się doniesień o odkryciach: w 1934 roku
było ich 737, a więc o ponad połowę więcej niż w ostatnim roku Republiki Weimarskiej
[W. Gaerte 1937, ryc. 1]. Nie można więc wykluczyć, że zgłoszenie – opisanego niżej –
odkrycia „skorup i kości” w Borzymach było właśnie efektem owego rozkwitu „nauki o narodowym znaczeniu”. Nie ma natomiast wątpliwości, że większość pruskich archeologów
identyfikowała się z nową rzeczywistością. Świadczy o tym formuła Heil Hitler! stosowana
nie tylko w pismach oficjalnych (por. Aneks, № 4), lecz także w korespondencji całkowicie prywatnej (por. Aneks, № 1). Przed sformułowaniem jednoznacznych potępień trzeba
jednak przypomnieć, że również wybitnym polskim archeologom zdarzało się wielbić
wodza, który nad swym niemieckim „kolegą” górował tylko bardziej sumiastymi wąsami
[por. S. K. Kozłowski 1996].
3 Takie meldunki pojawiały się w rubryce Neue Bodenfunde w kwartalniku „Alt-Preußen”. Por. np.:
Neue Bodenfunde 1935, 170; 1936a, 233-235; 1936b, 32; 1937a, 66, 69-70, 73; 1937b, 126-128, 130;
1937c,178-179; D. Bohnsack 1938a, 25-29; 1938b, 59, 61; 1939a, 27-29; 1939b, 59-61.
4 Por. opinię W. Gaertego: welche Forschung konnte eher Forderungen vom nationalsozialistischen
Staate erwarten, wenn nicht die Urgeschichte, deren hervorragend nationale Bedeutung von jedem
national Empfindenden schon vor der Machtübernahme längst erkannt und betont worden war! –
W. Gaerte 1934b, 21; powtórzoną – W. Gaerte 1935b, 105.
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Mapa I. Borzymy. Położenie cmentarzyska i sąsiednich nekropoli
1 – Bargłów Dworny; 2 – Dręstwo; 3 – Judziki;
4 – Netta; 5 – Podliszewo; 6 – Romoty; 7 – Sypitki;
8 – Woźna Wieś

Znacznie poważniejsze skutki, niż włączenie archeologii w służbę narodowo-socjalistycznej ideologii, wywołało jednak niemal całkowite odejście od publikowania materiału –
ukazywały się wówczas liczne teksty popularyzacyjne lub krótkie notatki o ciekawych odkryciach, ale nie pojawiały się pełne opracowania poszczególnych cmentarzysk czy osad.
Zniszczenia II wojny światowej spowodowały, że ogromna większość badanych wówczas
stanowisk jest dziś tylko pustymi nazwami.
Szczególna pod tym względem jest sytuacja Pojezierza Ełckiego (Mapa I). Leżało ono
na pograniczu Prus Wschodnich, z dala od głównych ośrodków naukowych i preferowanych
rejonów badawczych pruskich archeologów – konsekwencją była niewielka liczba zarejestrowanych stanowisk. Do pewnej poprawy doszło dopiero z początkiem lat trzydziestych, gdy
na Pojezierzu Ełckim rozwinęło działalność dwóch archeologów-amatorów. Adolf Pogoda
z Ełku od schyłku lat dwudziestych publikował krótkie teksty bądź poświęcone odkryciom
archeologicznym bądź popularyzujące pradzieje. Zamieszczał je przede wszystkim w miesięczniku „Unser Masurenland”, kulturalno-historycznym dodatku do codziennej „Lycker
Zeitung” [np. A. Pogoda 1926a; 1926b; 1927a; 1927b; 1927c; 1928; 1930; 1931a; 1931b;
1932]. Aktywność pisarska Pogody nie wykroczyła, niestety, poza popularyzację – wyniki
jego licznych wykopalisk nie doczekały się pełnej prezentacji drukiem.
Nieco młodszy Franz Kotzan, nauczyciel w pobliskim Grabniku, swą archeologiczną
działalność rozpoczął dopiero na początku lat trzydziestych. Jego największe przedsięwzięcia badawcze to wykopaliska na cmentarzyskach Sypitkach [F. Kotzan 1935] i w Skomacku
[F. Kotzan 1936; 1937a; 1937b]. Wyniki tych badań zostały opublikowane w formie lako-
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nicznych wyliczeń pozyskanych zespołów grobowych. Na tej podstawie można stwierdzić, że
Kotzan nie zawsze orientował się w naukowej wartości swych odkryć. We wstępnej publikacji
znalezisk z cmentarzyska w Skomacku nie sposób dostrzec, by jej autor zdawał sobie sprawę, że
miecz pochodzący z grobu 23 to rzymski gladius [F. Kotzan 1936, 90; por. W. La Baume 1941,
54, ryc. 6:c-d; W. Nowakowski 1994, 383-384, ryc. 2:4; 2001, 97, ryc. 10; 2007, 88-89,
ryc. 2:2-3], a więc zabytek w Prusach zupełnie wyjątkowy. Owo szczególne podejście do znalezisk archeologicznych, ograniczające badania pradziejowe do prac terenowych, bez refleksji
nad ich znaczeniem dla nauki, wydaje się być w ogóle typowe dla archeologii pruskiej w czasach Trzeciej Rzeszy. Zaważyło ono również na dokumentacji wyników badań w Borzymach.

Badania na cmentarzysku w Borzymach i ich dokumentacja
Badania w Borzymach zostały podjęte na początku września 1933 roku na skutek odkrycia fragmentów ceramiki i przepalonych kości przez Horsta Tetzlaffa, młodego wieśniaka
z Borzym. Powiadomił on o tym fakcie miejscowego nauczyciela Broziusa, który obejrzał
miejsce odkrycia i znalazł tam dwie na pół odsłonięte popielnice. Upewniony, co do wagi
znaleziska, Brozius zawiadomił Kotzana, powiatowego opiekuna zabytków archeologicznych. Ten już następnego dnia, 5 września, przybył na miejsce i zidentyfikował je jako zarejestrowane w literaturze stanowisko 6. W trakcie badań ratowniczych – przeczekując deszcz
(por. Aneks № 2) – Kotzan sprowadził z pobliskiego Ełku innego archeologa-amatora, a jednocześnie działacza ochrony zabytków – Adolfa Pogodę. Wynikiem działań obu badaczy
było wyeksplorowanie pięciu grobów odsłoniętych przez orkę. Rozszerzenie obszaru badań
uniemożliwiły uprawy. Ostatecznym efektem było wstępne rozpoznanie stanowiska określonego jako ciałopalne cmentarzysko płaskie z wczesnego okresu wpływów rzymskich.
Rezultaty badań w Borzymach nie doczekały się pełnej publikacji – na ich temat ukazały się wyłącznie krótkie wzmianki [F. Kotzan 1933a; 1933b; por Aneks № 5 ]. Cmentarzysko z Borzym wymieniano później jeszcze kilka razy w literaturze nie przytaczając jednak
informacji na temat pozyskanego materiału [W. Gaerte 1934a, 22-23; 1935a, 40; C. Engel,
W. La Baume 1937, 263; D. Bohnsack 1939b, 61; J. Jaskanis 1977, 261; L. Kilian 1981, 46-47].
W tej sytuacji ogromną wartość mają archiwalia zawierające nieznane wcześniej informacje.
Ich listę otwiera korespondencja Carla Engla przechowywana w archiwum Instytutu Herdera
w Marburgu. Znajduje się w niej odręczny list Franza Kotzana (Aneks № 1), autora badań w Borzymach, wyraźnie poruszonego wynikami wykopalisk. Odkrycie w tym rejonie płaskich grobów z wczesnego okresu wpływów rzymskich podważało bowiem koncepcję C. Engla, według
której dla tzw. grupy wschodniomazurskiej charakterystyczne miały być cmentarzyska kurhanowe [por. C. Engel 1933, 276-278]. Do listu dołączony został odręczny odpis sprawozdania
z badań (Aneks № 2), najprawdopodobniej przesłanego W. Gaertemu, „mężowi zaufania” do
spraw ochrony zabytków archeologicznych. Sprawozdanie zawiera opis pięciu odkrytych grobów wraz ze szkicem popielnicy I z grobu 1 oraz „sprzączki” z grobu 4.
Uzupełnieniem tej dokumentacji jest plan wykopalisk w Borzymach znajdujący się wśród
zachowanej partii archiwaliów królewieckiego Prussia-Museum przechowywanej obecnie
w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie (Aneks № 3). Plan ten został wyrysowany
na arkuszu papieru milimetrowego formatu A2, w skali 1:50. Zatytułowany został Gräberfeld
Borszymmen, Kr. Lyck, 5. 9. 1933 i podpisany Kotzan. W jego prawym dolnym rogu znajduje się
pieczątka: № 8302, stanowiąca zapewne dawny numer archiwum Prussia-Museum. Na plan
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Rycina I. Borzymy. Plan stanowiska

zostały naniesione w tej samej skali (1:50) plany grobów 1-5, opisanych przez Kotzana w jego
sprawozdaniu (Aneks № 2). Na planie znajdują się również rysunki czterech obiektów określonych jako Brandstellen (I-IV) – z uwag umieszczonych przy rysunkach można wnioskować, że
były to jamy wypełnione ziemią z domieszką spalenizny, nie zawierające materiału zabytkowego ani przepalonych kości. Punktem, od którego prowadzono pomiary był grób 1, a ściślej
popielnica 1 z tego grobu (por. Aneks № 2). Pięć metrów na północ od grobu 1 znajdował się
grób 2, dalej dwie Brandstellen (I-II). Na wschód od grobu 1, w odległości około 10 m odsłonięto
groby 3-4, nieco dalej grób 5 oraz dwie dalsze Brandstellen (III-IV). Przy planach obiektów znajdują się rysunki profili w tej samej skali, wyjątkiem są tylko groby 3-4, których profile zostały
narysowane w pewnej odległości od planów. Wszystkie rysunki wykonano ołówkiem, przy
nich, jak wyżej wspomniano, umieszczono dodatkowe informacje również wypisane ołówkiem.
Listę archiwaliów dotyczących wykopalisk w Borzymach zamyka maszynowa kopia listu
W. Gaertego skierowanego do F. Kotzana. Zawiera on podziękowania za sprawozdanie z wykopalisk, najprawdopodobniej identyczne z przekazanym C. Englowi (por. Aneks № 2); opisany wyżej plan wykopalisk został prawdopodobnie do niego dołączony. Gaerte informuje
jednocześnie o nagrodzie przyznanej odkrywcy (całe pięć Reichsmarek!) oraz o planach
wznowienia badań po zebraniu upraw. Brak śladów w publikacjach i archiwach wskazuje,
że zamiary te nie zostały zrealizowane. Badania Kotzana pozostały więc jedynymi wykopaliskami prowadzonymi na tym cmentarzysku.

Wyniki badań ratowniczych Franza Kotzana
na cmentarzysku w Borzymach
Przytoczone dokumenty pozwalają w miarę wiernie i dokładnie odtworzyć wygląd
przebadanych obiektów oraz, już w mniejszym stopniu – określić znalezione zabytki. Porównanie kopii sprawozdania Kotzana ze sporządzonym przez niego planem (Ryc. I) wraz
z uwagami przy rysunkach umożliwia następujący opis zarejestrowanych obiektów:
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Grób 1 (Tabl. I)
Obiekt ten rysował się bezpośrednio pod warstwą ziemi ornej, na głębokości 0,26 m od powierzchni gruntu
jako owalna warstwa gliny rozciągnięta na południe prawdopodobnie przez orkę. Jej miąższość nie przekraczała 0,05 m, wymiary wynosiły 3×1,2 m. W warstwę tę wstawiono dwie popielnice; jedna z nich stała
w centrum (popielica I), druga zaś – na południe od pierwszej, oddalona o 0,05 m (popielnica II). Dna popielnic znajdowały się na głębokości 0,43 m. Pod warstwą gliny i pod obu urnami znajdowała się owalna jama
o wymiarach 1,55×1,3 m, zorientowana według osi N-S, wypełniona ziemią z niewielką ilością spalenizny
i z licznymi przepalonymi kośćmi. Dno jamy znajdowało się na głębokości 0,59 m od powierzchni gruntu.
Popielnica I była w górnej części zniszczona przez orkę, jej średnica mierzyła 32 cm (Tabl. I:1).
Popielnicę wypełniały słabo przepalone kości, a na dnie jej leżała żel. sprzączka.
Popielnica II miała baniasty brzusiec (średnica 32 cm), cylindryczną lub lekko stożkowatą szyjkę z prostym wylewem; nie była zdobiona. Wypełniały ją przepalone kości. W popielnicy leżała żelazna zapinka
ze sprężyną zamkniętą w cylindrze, zdobiona srebrną folią5. W piasku, w popielnicy, znaleziono również
grudki rdzy, najprawdopodobniej ślad po całkowicie przerdzewiałym przedmiocie żelaznym.

Grób 2 (Tabl. I)
Obiekt ten wystąpił bezpośrednio pod warstwą ziemi ornej, na głębokości 0,26 m od powierzchni
gruntu. Tworzyła go owalna jama o wymiarach 1,3×1 m, zorientowana NNE–SSW, o miąższości zaledwie 0,08 m. Na jej dnie, w południowej części stała popielnica o baniastym brzuścu (średnica 28 cm),
z górną częścią zniszczoną przez orkę, wypełniona przepalonymi kośćmi. W górnej części naczynia leżał
żel. nóż, z którego zachował się trzpień do rękojeści i ułamek ostrza (Tabl. I:2).

Grób 3 (Tabl. I)
Grób ten był znacznie zniszczony przez orkę: przepalone kości i fragmenty ceramiki, w tym ułamki z rytym ornamentem, występowały na powierzchni gruntu. Poniżej, bezpośrednio pod warstwą ziemi ornej,
na głębokości 0,16 m, widoczna była owalna plama rozciągnięta przez pług wzdłuż linii NE–SW do wymiarów 1,8×1,35 m. W jej NE części rysowało się niemal okrągłe zaciemnienie mierzące 1,05×0,95 m,
stanowiące zachowaną część właściwego grobu. Miąższość wypełniska sięgała 0,7 m. Widoczne w niej
były dwie cienkie warstwy ziemi ze spalenizną, rozdzielone w północnej części grobu pokładem piasku,
grubym na 0,05 m. W dolnej warstwie znaleziono ucho niewielkiego naczynia (przystawki).

Grób 4 (Tabl. II)
Bezpośrednio pod warstwą ziemi ornej, na głęb. 0,18 m od powierzchni gruntu wystąpiła owalna plama
o wymiarach 1,5×1,4 m, zorientowana NE–SW. Było to dno grobu niemal całkowicie zniszczonego przez
orkę – miąższość zachowanego wypełniska wynosiła 0,12 m. W zachowanej części obiektu znaleziono
okucie pasa złożone z kółka i trapezowatej skuwki (Tabl. II:1).

Grób 5 (Tabl. II)
Bezpośrednio pod warstwą ziemi ornej, na głębokości 0,18 m od powierzchni gruntu wystąpiła owalna plama
o wym. 1,65×0,9 m, zorientowana N–S, w której znajdowało się spękane dno naczynia zniszczonego przez orkę.
Miąższość wypełniska tego obiektu nie przekraczała 0,1 m. Było to dno zniszczonego grobu popielnicowego.

Obiekt I (Tabl. II)
Bezpośrednio pod warstwą ziemi ornej, na głębokości 0,18 m od powierzchni gruntu wystąpiła w przybliżeniu okrągła jama o średnicy 0,55 m i miąższości 0,08 m. Obiekt wypełniony był ziemią zmieszaną
ze spalenizną, nie zawierał kości ani fragmentów ceramiki.
5 Tak określił materiał, z którego wykonano tę zapinkę L. Kilian, który przed 1945 r. miał dostęp do
dokumentacji Prussia-Museum; por. Rollenfibel aus Eisen, die mit hauchdünnem Silber überzogen war –
L. Kilian 1981, 46-47.
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Obiekt II (Tabl. II)
Bezpośrednio pod warstwą ziemi ornej, na głębokości 0,18 m od powierzchni gruntu wystąpiła w przybliżeniu okrągła jama o średnicy 0,8 m i miąższości 0,1 m. Obiekt wypełniony był ziemią zmieszaną ze
spalenizną, brak danych na temat materiału zabytkowego.

Obiekt III (Tabl. II)
Bezpośrednio pod warstwą ziemi ornej, na głębokości 0,18 m od powierzchni gruntu wystąpiła okrągła
jama o średnicy 0,5 m i miąższości 0,08 m. Obiekt wypełniony był ziemią zmieszaną ze spalenizną, brak
danych na temat materiału zabytkowego.

Obiekt IV (Tabl. II)
Bezpośrednio pod warstwą ziemi ornej, na głębokości 0,18 m od powierzchni gruntu wystąpiła owalna
jama o wymiarach 1,25×0,7 m, zorientowana NE–SW i wypełniona popiołem i spalenizną. Miąższość
wypełniska o półkolistym zarysie wynosiła 0,23 m. Obiekt nie zawierał kości ani fragmentów ceramiki.

Analiza znalezisk
Spośród zabytków metalowych najbardziej interesującym znaleziskiem jest żelazna zapinka z popielnicy II w grobie 1. Fibula ta została opisana jako Rollenfibel (kurze Rolle) mit
Silberblech bedeckt – to nieprecyzyjne określenie daje kilka możliwości interpretacji. Można
bowiem przypuszczać, że był to egzemplarz trzeciej serii grupy IV Almgrena, obejmującej okazy o sprężynie zamkniętej w cylindrze [O. Almgren 1923, 45-47, tabl. IV:88-93],
określonym przez Kotzana jako „Rolle”. Silnie profilowane fibule z cylindrem, w tym okazy
żelazne, występowały na Pojezierzu Mazurskim, przy czym zdarzały się okazy zdobione
srebrną folią. Zachodniobałtyjskie egzemplarze datowane są na szeroki odcinek okresu
wpływów rzymskich – od rozwiniętej fazy B2 (typ Almgren 88) po początki okresu późnorzymskiego (faza C1a – typ Almgren 93). Enigmatycznie opisana Rollenfibel z Borzym mogła również reprezentować typ Almgren 130: zapinki takie często wykonywane były z żelaza i zdobione srebrem [O. Almgren 1923, 60, tabl. VI:130]. Grzebykowe zapinki typu
Almgren 130 występowały jednak przede wszystkim na stanowiskach sambijskiej kultury
Dollkeim/Kovrovo [W. Nowakowski 1996, 50-51], natomiast na Pojezierzu Mazurskim
znajdowano je tylko wyjątkowo, co czyni taką interpretację znaleziska z Borzym mniej
prawdopodobną niż przedstawiona wyżej. Nie można też całkowicie wykluczyć, że użyte
przez Kotzana określenie Rollenfibel oznaczało zapinkę kapturkową (Rollenkappenfibel),
najprawdopodobniej najbardziej rozpowszechnionego na obszarach zachodniobałtyjskich
typu Almgren 42 [O. Almgren 1923, 19, tabl. II:42; por. W. Nowakowski 1996, 48-49].
Przeciwko takiej interpretacji przemawia jednak wykonanie jej z żelaza oraz zdobienie
srebrną folią, nie spotykane wśród egzemplarzy tego typu. W sumie, przy wszelkich niejasnościach opisu, uzasadnione wydaje się uznanie zapinki z Borzym za silnie profilowaną
fibulę grupy IV Almgrena z cylindrem na sprężynę (seria 3)6.
Części pasa to dwa przedmioty określone jako „sprzączki” (Schnallen). Pierwsza z nich
to żelazny okaz nieustalonej formy znaleziony w popielnicy I w grobie 1. Druga „sprzączka”,

6 Por. cztery okazy z jednego grobu na sambijskim cmentarzysku w Povarovce – A. Bezzenberger 1909, 124-125, ryc. 130.
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z grobu 4, została przedstawiona na bardzo schematycznym rysunku (Tabl. II:1) – skłania on
do uznania tego znaleziska za tzw. zawieszkę [por. R. Madyda 1977, 388], to jest za okucie
złożone z kółka i trapezowatej skuwki, przeznaczone do przywieszania przy pasie podręcznych przyborów. Takie zawieszki znaleziono między innymi w grobach 17 i 39 na cmentarzysku w Mojtynach, w centrum Pojezierza Mazurskiego [E. Hollack, F. E. Peiser 1904, 45,
49, tabl. III:f, IV:39.c1]. Znalezisko z grobu 17 – któremu towarzyszyła zapinka grzebykowa
Almgren 126 oraz sprzączka z podwójnym kolcem typu G.37 [R. Madyda-Legutko 1987, 155]
i okucie końca pasa J.IV.1 [por. K. Raddatz 1957, mapa 11] – można datować na schyłek
fazy B2 [por. K. Godłowski 1970, 50-51; 1974, 62-63; 1985, 53].
Listę przedmiotów metalowych zamykają: zachowany we fragmentach żelazny nóż
z grobu 2 (Tabl. I:2) oraz niezidentyfikowany przedmiot żelazny, po którym zachowały
się tylko grudki rdzy (grób 1, popielnica II).
Ceramikę reprezentowały trzy naczynia, występujące w grobach w roli popielnic
(grób 1, popielnice I i II; grób 2). Można przypuszczać, że wszystkie trzy były okazami
o szerokich brzuścach i wydzielonych cylindrycznych lub stożkowatych szyjkach, zbliżonymi do przedstawionej na schematycznym rysunku popielnicy I z grobu 1 (Tabl. I:1).
Naczynia takie mieszczą się w ramach grup IB-IE ceramiki sepulkralnej kultury bogaczewskiej [P. Szymański 2000, 115-119, tabl. III-XII; por. W. Nowakowski 1998, 88-90,
ryc. 32:302, 320-321]. Czas występowania egzemplarzy wspomnianych typów pokrywa
się z wczesnym okresem wpływów rzymskich i z początkową fazą młodszego okresu rzymskiego (C1) [P. Szymański 2000, 128-129]. W grobie 4 znaleziono dno, być może podobnej
popielnicy, a w grobie 3 – fragmenty ceramiki, w tym ułamki niewielkiego naczynia z uszkiem, zapewne kubka grupy IV [P. Szymański 2000, 120-121, tabl. XVII:11-14].

Wnioski
W sumie wyniki współczesnej analizy wydają się potwierdzać wstępna ocenę Franza
Kotzana i Adolfa Pogody datujących cmentarzysko z Borzym na okres wczesnorzymski,
przy czym materiały z przebadanej części sugerują ograniczenie chronologii do rozwiniętego odcinka fazy B2. Nie można też wykluczyć dalszego użytkowania nekropoli w fazie B2/C1. Ograniczony obszar badań i ich ratunkowy charakter powodują, że powyższe
ustalenia trudno uznać za ostateczne i jednoznaczne.
Cmentarzysko w Borzymach należy do niewielkiego skupienia cmentarzysk na wschodnim skraju Pojezierza Ełckiego (Mapa I), wokół Jeziora Rajgrodzkiego [por. M. Kaczyński 1981, 171-173]. Najwcześniejszymi znaleziskami, które można datować już na początek
wczesnego okresu wpływów rzymskich lub nawet schyłek młodszego okresu przedrzymskiego, są: ostroga z dużymi guzkowatym zaczepami, zbliżona do typu Jahn 46 z cmentarzyska w Judzikach [J. Marciniak 1950, 59, tabl. XIX:7] oraz sprzączka z przedłużonym kolcem typu C.4 z Podliszewa [A. Bitner-Wróblewska, P. Iwanicki 2001, 127, tabl. XXXVI:7;
por. R. Madyda-Legutko 1987, 161, nr 673]. Zapewne jeszcze w fazie B1 zaczęła funkcjonować nekropola w Romotach [A. Pogoda 1934a; 1934b; W. Nowakowski 2006, 45], a w następnej fazie B2 zostały założone kolejne cmentarzyska: w Sypitkach [A. Kotzan 1935]
oraz właśnie w Borzymach. W fazie B2/C1-C1a powstały cmentarzyska w Dręstwie [J. Jas
kanis 1968; J. Brzozowski, P. Szymański 1999] i w Woźnej Wsi [P. Iwanicki 2001] oraz
najdalej na wschód wysunięte nekropole w Bargłowie Dwornym [J. Marciniak 1950,
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60-65, ryc. 19-26, tabl. XX-XXII; M. Kaczyński 1976b, 475-477, ryc. 1-2; 1981, 173] i w Netcie [A. Bitner-Wróblewska 2007]. Na wszystkich tych stanowiskach w okresie wpływów
rzymskich występowały płaskie groby ciałopalne, typowe dla kultury bogaczewskiej z Pojezierza Mrągowskiego i Krainy Wielkich Jezior [por. J. Okulicz 1973, 393, 409], brak było
natomiast pochówków szkieletowych i kurhanów7, znanych z nieodległego dorzecza Czarnej
Hańczy [M. Kaczyński 1976a, 263-268]. Także wyposażenie grobowe, w tym także ceramika, nie odbiega od wzorców z centrum Pojezierza Mazurskiego.
Opisywane skupienie cmentarzysk w pobliżu Jeziora Rajgrodzkiego [por. M. Engel,
P. Iwanicki, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz 2006, ryc. 1; 4; 8] stanowiło więc zapewne
lokalny ośrodek kultury bogaczewskiej, powstały już w momencie jej formowania się
u schyłku młodszego okresu przedrzymskiego. Rozwój „skupienia rajgrodzkiego” był początkowo zbieżny ze wzorcem kulturowym całej kultury bogaczewskiej, świadczy o tym
występowanie płaskich cmentarzysk ciałopalnych, takich jak nekropola w Borzymach,
której „niezgodność” z koncepcją Carla Engla tak bardzo zdumiała Franza Kotzana. Dopiero u schyłku okresu wczesnorzymskiego na wschodnim skraju tego ugrupowania, wokół cmentarzyska w Netcie, zaczęło się kształtować kolejne lokalne centrum przyjmujące
niektóre cechy tzw. kultury sudowskiej [por. M. Kaczyński 1976a, 273; 1981, 178-186].
Przedstawiona rekonstrukcja wydarzeń jest, co oczywiste, tylko hipotezą i to zbudowaną na bardzo słabych przesłankach. Jedną z nich jest odtworzony z trudem strzęp
wiadomości o cmentarzysku w Borzymach. Można więc przy tej okazji ocenić zarówno
skalę ryzyka błędu, którym obciążone są takie rekonstrukcje „zaginionych stanowisk”,
jak i wagę uzyskiwanych tą drogą informacji.
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Aneksy: Źródła do badań ratowniczych na cmentarzysku
w Borzymach przeprowadzonych w 1933 roku
1. List Franza Kotzana do Carla Engla [Engel DSHI, 164/3]:
Grabnick, dem 7. 9. 33.
Lieber Herr Dr.!
Nun haben wir Lycker wieder eine Überraschung. Am 5. 9. habe ich, wie Sie aus beiliegenden Fundbericht sehen, mit Pogoda ein Flachgräberfeld gegraben. Das ist nur der östliche Rand eines großen Feldes. Wir
haben immer. noch nicht durch Suchgraben den Umfang festgestellt, aber der Bauer hat uns gesagt, daß er
dort ebensolche Stellen gefunden hat und sein Sohn, der den Fund gemeldet hat, bestätigt das auch. Wie steht
das nun mit der Theorie, daß die Sudauer ihre Toten von der Bronzezeit zur Ordenszeit in Hügelgräbern bestattet hätten? Pogoda und ich schätzen den Fund auf Periode B oder A Übergang B.
Pogoda erzählte mir, daß Sie nach Riga ziehen. Meine besten Wünsche begleiten Sie und ich hoffe, daß
Sie doch bald wieder zu uns nach Ostpr. kommen. Jedenfalls werden Sie auch in Riga über den Kreis Lyck tadellos in Bildern sein. Wann Sie wert damit lagen, schicke ich Ihnen auch die Fundkarte vom Borszymmener
Gräberfeld zu.
Heil Hitler!
Kotzan

2. Odręczna kopia sprawozdania Franza Kotzana z badań ratowniczych
w Borzymach, 5 września 1933 roku [Engel DSHI, 164/5]:
Grabnick, dem 7. Sept. 1933
An das Prussia-Museum
Kbg.
Fundbericht
Am 4.9 wurde ich vom Hauptlehrer Brozius – Borszymmen angerufen und mir gemeldet, daß der Besitzersohn Horst Tetzlaff – Borszymen ein Gräberfeld beim Pflügen entdeckt habe. Scherben und Knochenstückchen seien gefunden und Brozius hätte die Stelle besichtigt und 2 Urnen halb freigelegt, die schon vom Pflügen
gefaßt wären. Ich bin demnach sofort am 5. 9. hingefahren und habe folgendes festgestellt:
Es handelt sich um die Scherbenstelle, die auf Messtischblatt Borszymmen zusammen unter Nr. 6 eingetragen ist. Dort befindet sich ein Flachgräberfeld mit Urnenbestattung, daß sich 80 m von BorszymkaBach auf einem schmalem Sandrücken nach der Höhe 132,7 hinzieht. Es scheint der Ostrand eines großeren Gräberfeldes zu sein. Vor 50-80 Jahren war dort Wald. Da nun 2 Urnen bereits frei lagen, ausßerdem
durch den Pflug an anderen Stellen (Grab 2, 3, 4) Scherben und Knochen herausgehoben waren, beschloß
ich diese Stelle zu untersuchen und zu bergen. Bis Mittag war ich mit dem Abdecken der Humusschicht
fertig und der starke Regen einsetzte, der das Fotografieren unmöglich machte, rief ich telefonisch noch Pogoda an, der auch um 14½ Uhr zur Stelle war. Wir haben nun alle aufgedeckten Fundstellen aufgenommen
und geborgen.
Grab 1, Urne 1 = 0 Punkt
Urne 1 ist bis zur Schulter abgepflügt, war voll von schlecht gebrannnten (z. T. blauschwarzem.) Knochenstückchen. Dazu, fast am Boden der Urne, eine Eisenschnalle. Urne 2 ist besser erhalten, alle Scherben
ohne Verzierung und weist etwa diese Form auf: [Tabl. I:1]
In dieser Urne fanden wir eine Rollenfibel (kurze Rolle) mit Silberblech bedeckt. Dann waren noch einige
Roststellen im Sand, aus vollkommen vergangenen Eisengeräten. Das Grab wies wenig Branderde auf und
hatte eine bis 5 cm starke Lehmlage, die etwa bis zum Schulter des Gefäßes reichte (s. Zeichnung). Die Urnen
standen auf gemischter Erde mit Knochenstückchen, die unter den Urnen sehr zahlreich waren. Auch Urne 2
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war bis oben mit Knochenchen gefüllt. Durchmesser beider Urnen je 32 cm. Urne 2 stand etwas schräg nach
N geneigt, 5 cm von dieser entfernt nach S.
Grab 2 enthielt eine Urne. Der größte Teil war weggepflügt. Unten, in der Urne der Heftteil (es stak aus
dem Gefäß nach O heraus) eines Messers. Von der Klinge wurde nur ein kürzer Stück gefunden. Durchmesser
der Urne 28 cm-34 cm tief auf gemischtem Boden.
Grab 3 voll zerstört, da der größte Teil der Knochen und Scherben auf der Ackerfläche lag. Hier Scherben mit 2 Strichverzierungen und 1 Scherben (Rand) mit einem Strich am Kragen. Sonderbar an dieser
Stelle ist, daß sie 2 Schichte gemischter Erde hat, die in N Teil durch eine 5 cm starke Sandschicht getrennt
sind. In der tieferen Schicht fand sich der Henkel eines Beigefäßes. Ebenso zerstört ist Grab 4. Dort fanden
wir aber noch eine Schnalle (Trensenbeschlag?) [Tabl. II:1].
Vom Grab 5 fanden wir gleich unter Pflugschicht noch den vollkommen vergangenen Boden, der nicht mehr zu
bewegen war.
Bei allen Gräbern ist bemerkenswert, daß die Knochen sehr sauber in die Urne gesammelt waren und die
Mischerde kaum ein Stückchen aufzumischen hatte (außer Grab 1, dort direkt unter der Urne).
Bei Grab 3 kann ich. noch Folgendes vorliegen: Im Weltkriege sollen auch an dieser Stelle Schützenlöcher
gewesen sein. Dann würde sich die 2. Schicht wohl erklären.
Außer den Gräbern und einer reinen Brandstelle, sind nun noch Stellen mit gemischten Erde. Es kann
sich da auch um Gräber handeln, die vom Pflügen voll zerstört sind.
Wie schon eingangs gesagt, zieht sich das Gräberfeld ansteigend nach W. hin, denn der Besitzer
Tetzlaff kannt dort manchen Stellen, wo Scherben gleicher Art gefunden wurden. Jetzt ist dort Saradella- und Kleebrache. Die Saradellabrache wird nach einigen Wochen gepflügt.

3. Uwagi zamieszczone na planie wykopalisk w Borzymach 5 września
1933 r. autorstwa Franza Kotzana [PM–A 167, Bd. 1/1]:
Gräberfeld
Borszymmen, Kr. Lyck, 5. 9. 1933
Grób 1: uwaga przy planie obiektu: Lehmschicht unter Pflugschicht. Dodatkowe informacje przy profilu:
–26 cm Humus, 5 cm Lehm, –43 cm Urnenboden, –59 cm Boden des Grabes. Według dopisku pod oboma
rysunkami: Beide Urnen stehen auf Mischerde mit viel Knochenstückchen. In der Mischerde sehr wenig
Brand. U 1. eiserne Schnalle. U 2. Fibel (Rollenfibel mit Silber).
Grób 2: uwagi przy profilu: 26 cm Humus, 8 cm gemischte Erde. Według dopisku pod oboma rysunkami:
Urne (abgepflügt) mit viel calz. Knochen. 1 Messer darin. Obok rysunek noża, podpisany “1 Messer”.
Grób 3: 16 cm Humus; Schicht I. bis –47, gemischte Erde mit Scherben u. Knochen; Schicht II. bis –70, .
Scherben mit 2 Rillen, 1 Randscherbe m. 1 Rille am Kragen, dabei 1 Henkel.
Grób 4: 18 cm Humus, 12 cm gemischte Erde mit Scherben, Knochen, 1 Schnalle. Obok rysunek zawieszki,
tu określonej jako sprzączka.
Grób 5: 18 cm Humus; 10 cm gemischte Branderde, Gefäßboden (vergangen), viel calz. Knochenstückchen.
Obiekt (Brandstelle) I: 18 cm Humus, 8 cm gemischte Erde. Erde gemischte mit Brandasche ohne Knochen
u. Scherben.
Obiekt (Brandstelle) II: 18 cm Humus, 10 cm gemischte Erde.
Obiekt (Brandstelle) III: 18 cm Humus, 8 cm gem. Erde.
Obiekt (Brandstelle) IV: 18 cm Humus, 23 cm darunter Brandasche; reiner schwarzer Brand – ohne Kn. + Sch.
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4. Kopia maszynowa listu Wilhelma Gaertego do Franza Kotzana,
z 26 września 1933 roku [PM–A 167, Bd. 1/2]:
Fundarchiv 862/33.
26. September ___3
Dr. G[aerte]L.
An
Herrn Lehrer Kotzan
Grabnick
Kr. Lyck
Mein lieber Herr Kotzan!
Für die Einsendung der Berichtes von der Grabung in Borszymmen sage ich Ihnen besten Dank. Wir haben dem
Besitzersohn Horst Tetzlaff, Borzymmen, eine Fundprämie von 5.– RM übersandt, über die er sich sicherlich freuen
wird. Das Gräberfeld gehört, soweit es untersucht ist, dem 2. Jahrhundert n. Chr. an. Eine Anschrift meines Schreibens an Herrn Pogoda, Lyck, lege ich bei.
Wollen Sie bitte den besitzer des Ackerstückes veranlassen, daß er mit dem Pflügen bis zur nächsten Woche wartet. Ich werde meinen Assistenten, Herrn Dr. Nowothnig, herunterschicken, der die Stelle untersuchen
wird.
Mit den besten Grüßen und
Heil Hitler!
Ihr
G.[aerte]
1 Anlage!

5. Artykuł Franza Kotzana, Bedeutender Vorgeschichtsfund im Kreise Lyck,
„Unsere Heimat” 15, 1933, № 21, 250:
Durch die Aufmerksamkeit des Besitzersohnes Horst Tetzlaff in Borzymmen konnte der Ostteil des Flachgräberfeldes geborgen werden. Es handelt sich um Brandgräber aus dem 1. bis 2. Jahrhundert nach Christi
Geburt, die damit erstmalig im Kreise Lyck auftreten. Da die Urnen sehr flach in losem Sand standen, ist ein
großer Teil bereits vom Pflüge vernichtet worden. Drei Urnen, gefüllt mit kalzinierten Knochenstückchen und
je einer Beigabe (Schnalle, Rollenfibel, Messer) konnten wenigstens zum Teil sichergestellt werden. Die Gefäße
wiesen als einzigen Schmuck einfache Rillenverzierung auf. Es steht zu hoffen, daß der größere westliche Teil
des Gräberfeldes weiteren Ausschluß über Menschenschlag und Kultur des hier im Sudauerland ansässigen
Volkes gibt.

Roman Period cemetery in Borzymy near Ełk
As a result of damage that at the end of the World War II afflicted archeological artifacts and documentation collected in numerous museums of the old East Prussia, many sites excavated in 19th century or in
the interwar period are known only from short mentions dispersed in archeological literature. This refers
even to such famous necropolis as the cemetery in Kosewo or Spychówko in Masuria [cf. M. Rudnicki 2015;
J. Jaskanis 1977, 286-287, 324-325]. It should be remembered that exploration of such sites lasted a few
archeological seasons and excavation works were conducted by contemporary archeological elite of Prussia. In such circumstances the results of rescue excavations of destroyed sites did not stand the chance
of being published in literature and have remained totally unknown. The situation of Ełk Lake District is
very special in this respect. As a consequence of its location at the border land of East Prussia, far from
main academic centers and preferred research areas of Prussian archeologists, the number of recorded
sites is insignificant. The situation improved already at the beginning of the thirties, when two amateur
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archeologists commenced their activity at the territories of Ełk Lake District: namely Adolf Pogoda
[cf. A. Pogoda 1926a; 1926b; 1927a; 1927b; 1927c; 1928; 1930; 1931a; 1931b; 1932] and Franz Kotzan
[F. Kotzan, 1935; 1936; 1937a; 1937b], who in September 1933 undertook rescue excavation works in
Borzymy. The results of exploration in Borzymy had never been published with the exception of only two
short mentions [F. Kotzan 1933a; 1933b; cf. Annex 5; cf. also W. Gaerte 1934, 22-23; 1935, 40; C. Engel,
W. La Baume 1937, 263; D. Bohnsack 1939b, 61; J. Jaskanis 1977, 261; L. Kilian 1981, 46-47]. Therefore archive materials from the legacy of Carl Engel, kept in Johann Gotfried Herder-Institut in Marburg
(Annex, 1-2) and excavation records stored in the preserved part of Königsberg Prussia-Museum, at present
to be found in Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin (Annex, 3-4) are of particular value.
Excavation works revealed five flat cremation burials (№ 1-5) and four dark patches (№ I-IV), the
infills of which contained the mixture of pyre remains, without any burnt bones or artifacts. Among the
findings, the most interesting artifacts included an iron fibula from urn II in grave 1, that most probably represents the third series of Almgren’s group IV [O. Almgren 1923, 45-47, pl. IV:88-93], the counterparts of which existed in the Masurian Lake District between the late phase B2 and the beginnings
of the Late Roman Period (phase C1a). Archeologists also discovered two objects defined as Schnallen
(urn I from grave 1; grave 4). The specimen from grave 4, known from a figure in archive records, is the
so-called pendant [cf. R. Madyda 1977, 388]. Similar objects from Masuria can be dated to the close
of phase B2 [cf. E. Hollack, F. E. Peiser 1904, 45, 49, pl. III:f, IV:39.c1; dating cf. K. Godłowski 1970,
50-51; 1974, 62-63; 1985, 53]. And finally the list of metal objects includes: fragments of an iron knife
(grave 2) and unidentified iron object the only remains of which are three rusted lumps (grave 1, urn II).
The three vessels most probably had wide bellies and separated cylindrical or cone-shaped neck - type
IB-IE of sepulchral pottery affiliated with Bogaczewo Culture [P. Szymański 2000, 115-119, pl. III-XII;
cf. W. Nowakowski 1998, 88-90, fig. 32:302, 320-321]. All the above mentioned specimens occurred in
the Early Roman Period and initial phase of the Late Roman Period (C1) [P. Szymański 2000, 128-129].
Grave no. 4 contained a bottom, which was probably a part of a similar urn, whereas grave no. 3 fragments of pottery, including pieces of a small vessel with a handle which is likely to belong to group IV
[P. Szymański 2000, 120-121, pl. XVII:11-14].
In general the burial ground in Borzymy shall be dated to the Early Roman Period, whereas the
studies of materials from the excavated part of the necropolis indicate limitation of chronology to the
middle phase B2. It cannot be excluded, that the cemetery was further used in phase B2/C1. Due to a limited scope of conducted excavation works and their rescue character, it is hard to consider the findings
as final and unambiguous. The burial ground in Borzymy belongs to a minor concentration of cemeteries at the eastern edge of Ełk Lake District, around Rajgrodzkie Lake. It must have constituted a local
centre of Bogaczewo Culture created already during its formation at the close of the early Pre-Roman
Period. The evolution of Rajgród concentration initially coincided with the cultural pattern of the entire Bogaczewo Culture, the evidence of which is the existence of flat cremation burial grounds, such
as the cemetery in Borzymy. Not until the close of the early Roman Period, another local centre started
to develop at eastern outskirts of the territories inhabited by this group, around the burial ground in
Netta and it assimilated certain features of the so-called Sudowska Culture [cf. M. Kaczyński 1976a,
273; 1981, 178-186; A. Bitner-Wróblewska 2007]. The presented reconstruction of events constitutes
certainly only a hypothesis built on very weak premises, such as a snatch of information concerning the
cemetery in Borzymy. Therefore this situation renders the possibility to assess both the risk of mistake
related to reconstructions concerning “lost sites” as well as the value of information obtained from such
sources.
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Tablica I. Borzymy. Groby 1, 2 i 3
1 – ceramika, 2 – żelazo (według Engel DSHI; bez skali)
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Tablica II. Borzymy. Groby 4 i 5 oraz obiekty I-IV
(według Engel DSHI, bez skali)
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Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich
i okresu wędrówek ludów w Przebrodzie,
pow. suwalski
Cmentarzysko będące przedmiotem niniejszego opracowania1 położone było na niewielkim wzniesieniu, około 60 m na południowy-wschód od szosy Suwałki-Olecko, w pobliżu zachodniej granicy wsi Przebród, na polu Henryka Pietrewicza2 (Ryc. 1). W okolicy cmentarzyska rozciąga się lekko pagórkowaty teren o wysokości bezwzględnej sięgającej
170-180 m n.p.m., przecięty biegnącym południkowo korytem rzeczki Szczeberki.
Pierwsze prace wykopaliskowe na cmentarzysku w Przebrodzie przeprowadzono
w dniach 12-15 września 1979 r., w związku z informacją ówczesnego właściciela pola
Zygmunta Sobolewskiego o wyoraniu przezeń popielnicy ze spalonymi kośćmi. Pracami
w 1979 roku kierowała Krystyna Lenarczyk z Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Początkowo były to badania sondażowe następnie zaś ratownicze (wobec perspektywy głębokiej orki). W pierwszym sezonie wykopaliskowym w Przebrodzie założono siedem
wykopów (I-VII) o wymiarach 5×5 m; łącznie przebadano 175 m2 odkrywając osiem ciałopalnych grobów płaskich (obiekty № 1-8), w tym sześć popielnicowych i dwa jamowe.
Prace wykopaliskowe kontynuowano w dniach 10-27 sierpnia 1981 r.; prowadzili je Jacek
Andrzejowski i Aleksander Bursche z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

1 Przedstawiony tekst jest skróconą i poprawioną wersją pracy magisterskiej napisanej w Instytucie
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. W. Nowakowskiego w 2002 roku.
Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej powstania, przede wszystkim mgr.
Jerzemu Brzozowskiemu, mgr. Jerzemu Siemaszko, mgr Anettcie Ejdulis z Muzeum Okręgowego
w Suwałkach za udostępnienie materiałów z cmentarzyska w Przebrodzie i życzliwe zainteresowanie, zaś mgr Renacie Maskowicz za przygotowanie rysunków zabytków. Za wykonanie niektórych rysunków zabytków wdzięczny jestem także mgr Aleksandrze Cybulskiej. Ponadto dziękuję dr.
hab. Pawłowi Szymańskiemu i dr. hab. Bartoszowi Kontnemu z Instytutu Archeologii UW za rady
i cenne uwagi.
2 W 1981 r. ustalono, iż stanowisko leży już na obszarze pól wsi Żyliny; w dokumentacji utrzymano
jednak pierwotną nazwę Przebród.
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Przebadano wówczas około 575 m2 powierzchni; odkryto 24 obiekty (№ 9-32), w tym między innymi szczątkowo zachowany kurhan I (obiekty № 10-15), oraz dziesięć ciałopalnych
grobów płaskich (obiekty № 17-20, 26-28, 30-32) – najprawdopodobniej pięć popielnicowych i pięć jamowych. Trzeci sezon badań trwał od 9 sierpnia do 10 września 1982 r.;
pracami kierował Wojciech Nowakowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przekopano wówczas 800 m2 powierzchni odkrywając jeden płaski ciałopalny grób
jamowy (obiekt № 33) oraz ślady kurhanu II (obiekty № 34-37). Czwarty, ostatni sezon
badań na cmentarzysku w Przebrodzie trwał od 15 do 27 sierpnia 1983 r.; pracami ponownie kierował Wojciech Nowakowski. Penetrując peryferia cmentarzyska rowami sondażowymi oraz eksplorując zachodnie partie kurhanu II – przekopano 260 m2 powierzchni.
Ostatni rok badań przyniósł odkrycie „obiektu z brukiem” oraz grobu konia na obwodzie
kurhanu II. Łącznie w ciągu czterech sezonów badawczych na cmentarzysku w Przebrodzie przekopano 1810 m2 powierzchni, odkryto 19 grobów płaskich oraz ślady dwóch
kurhanów (Tabl. I).

Wyniki badań
Informacje dotyczące ludzkich szczątków kostnych oparte są na wynikach analizy antropologicznej przeprowadzonej przez K. Piaseckiego3. Klasyfikacji znalezisk z Przebrodu dokonano na podstawie opracowań B. Beckmanna [1969] (szpile), R. Madydy-Legutko [1987]
(sprzączki), Ch. Beckmann [1969] (pierścionki), M. Tempelmann-Mączyńskiej [1985] (paciorki), P. Kaczanowskiego [1995] (groty), M. Jonakowskiego [1996] (krzesiwa). Przy opisie naczyń kultury bogaczewskiej z cmentarzyska w Przebrodzie zastosowano klasyfikację
P. Szymańskiego [2000].
Obiekt 1, ar K7d (Tabl. II-III)
Grób popielnicowy bez widocznych śladów jamy grobowej, na głębokości 0,3 m. W popielnicy (1) kości
kobiety w wieku adultus (wczesny). Inw.: 1) naczynie grupy ID; z wychylonym na zewnątrz kołnierzem,
dwustożkowatym brzuścem i wyodrębnionym dnem. Brak fragmentów wylewu i górnej partii brzuśca.
Powierzchnia dolnej części brzuśca chropowacona poprzez narzucenie warstwy rzadkiej glinki, powierzchnia powyżej gładzona, barwy jasnobrunatnej; dość liczna, średnio- i gruboziarnista domieszka
czerwonego tłucznia, widoczna w przełomie i na powierzchni wewnętrznej. Wym.: D – 14 cm, B – 30 cm,
W – 18 cm, H – 25 cm (Tabl. II:1). – 2) niewielki, dwustożkowy dzban; zbliżony do grupy ID; zdobiony
rytymi liniami, powierzchnia gładka, barwa ciemnoszara. Wym.: D – 5,6 cm, B – 16 cm, W – 10 cm,
H – 14,8 cm (Tabl. II:2). – 3) zachowane fragmentarycznie naczynie, zapewne grupy ID, o brzuscu poniżej załomu delikatnie chropowaconym przez narzucenie grubej warstwy glinki, powyżej gładzonym;
barwa brunatna; drobno- i średnioziarnista domieszka czerwonego tłucznia widoczna jedynie w przełomie. Wym.: D – 12-13 cm, B – 28 cm, H (zachowana) – 16 cm (Tabl. III:1). – 4) naczynie misowate zbliżone
do grupy IIA zachowane fragmentarycznie; górna część gładzona, dolna chropowata; barwa jasnoszarobrunatna; nieliczna średnioziarnista domieszka czerwonego tłucznia widoczna w przełomie i na powierzchni wewnętrznej, sporadycznie na powierzchni zewnętrznej. Wym.: D – ok. 12 cm, B – ok. 24 cm,
W – ok. 24 cm, H – ok. 15 cm (Tabl. II:4). – 5) fragment kołnierza; gładzony, ciemnobrunatny; w przełomie widoczna liczna domieszka średnioziarnistego czerwonego tłucznia. Wym.: W – 12 cm, H (zachowana) – 4 cm (Tabl. II:3). – 6) ok. 20 niecharakterystycznych fragmentów ceramiki o zewnętrznej po-

3 Por. aneks K. Piaseckiego w tym tomie.
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wierzchni gładzonej, barwy jasnobrunatnej z drobnoziarnistą domieszką różowego tłucznia widoczną
w przełomie.
Uwagi: w Muzeum Okręgowym w Suwałkach nie udało się odnaleźć naczynia 2; opis podano na podstawie dokumentacji wykopaliskowej. Fragmenty naczynia nr 4 znajdowały się w Muzeum również wśród
znalezisk z grobu 4 (naczynie 1), co może być wynikiem rozwleczenia górnych części wypełnisk obu
obiektów przez orkę (oba w prostej linii dzieli niecałe 2 m) lub przemieszania materiałów w czasie dwudziestoletniego przechowywania.

Obiekt 2, ar K7d (Tabl. III-IV)
Grób popielnicowy; na głębokości 0,3 m zarysowała się owalna jama o wymiarach ok. 0,9×0,8 m w profilu ma kształt odwróconego stożka, jej miąższość to ok. 0,45 m; wypełnisko barwy ciemnoszarej. Popielnica (1) nakryta kamieniem, pod nią od strony zachodniej duży nóż (4) i grot oszczepu (5). W popielnicy
i w jamie kości mężczyzny w wieku adultus. Inw.: 1) naczynie grupy ID (może IB?) z lekko wychylonym
na zewnątrz kołnierzem oraz z dwustożkowatym brzuścem o półkolistym załomie. Brak górnych partii brzuśca oraz większości wylewu. Powierzchnia dolnej części chropowacona, górnej gładzona, barwy
ciemnobrunatnej; dość liczna średnioziarnista domieszka czerwonego tłucznia widoczna w przełomie
i na powierzchni wewnętrznej. Wym.: D – 11,5 cm, B – 29,5 cm, W – 15,5 cm, H – 27,5 cm (Tabl. IV:1).
– 2) misa grupy IIA; brak przydennej części brzuśca i dna. Dolna część brzuśca jest delikatnie chropowacona, górna gładzona; barwa ciemnobrunatna; liczna domieszka średnioziarnistego, czerwonego tłucznia widoczna na powierzchni wewnętrznej i w przełomie. Wym.: B – 24 cm, W – 22 cm, H (zachowana)
– 12 cm (Tabl. IV:2). – 3) 25 niewielkich ułamków (ceramiki) gładzonych jasnobrunatnych ze średnioliczną
domieszką drobnoziarnistego czerwonego tłucznia, w tym fragment wylewu. Wym.: W – ok. 21,5 cm
(Tabl. IV:3). – 4) żel. nóż (na znacznej części patyna ogniowa). Wym.: całkowita dł. – 23,6 cm (przed
konserwacją 24,3 cm), dł. trzpienia – 5,3 cm (na skutek konserwacji trzpień utracił ok. 0,7 cm swej długości), maksymalna szer. ostrza – 3,1 cm, szer. trzpienia– 1,2/1,5 cm, grub. ostrza – 0,3 cm, grub. trzpienia – 0,25 cm (Tabl. III:4). – 5) żel. grot oszczepu silnie skorodowany, o płaskim liściu i tulei z otworami
do nitów. Wym.: całkowita dł. (zachowana) – 14,2 cm (przed konserwacją 14,4 cm), zewnętrzna dł. tulei – ok. 6/6,5 cm, wewnętrzna dł. tulei – ok. 5,5 cm, szer. liścia (zachowana) – 2 cm (przed konserwacją 2,5 cm), grub. liścia – 0,2 cm, zewnętrzna średn. tulei – 1,5 cm (u nasady) oraz 0,7-0,9 cm (w części szczytowej), wewnętrzna średn. tulei – ok. 0,6 cm (w części szczytowej), średn. otworów – 0,2 cm
(Tabl. III:3). – 6) dwa fragmenty żel. ramy czworokątnej sprzączki typu G (?). Wym.: dł. (zachowana)
– ok. 4 cm, szer. – ok. 0,5 cm, grub. – 0,3-0,4 cm (Tabl. III:2).

Obiekt 3, ar L7a (Tabl. V)
Grób popielnicowy bez widocznych śladów jamy grobowej. Na głębokości 0,25 m fragmenty górnej
partii popielnicy z kośćmi mężczyzny w wieku adultus-maturus. Inw.: 1) naczynie grupy IA z krótkim
pionowym kołnierzem oraz z podciętym w dolnej części brzuścem o wysoko umieszczonym załomie
i z nieznacznie wyodrębnionym dnem. Powierzchnia w dolnej części chropowacona poprzez narzucenie warstwy rzadkiej glinki z bardzo liczną drobną domieszką czerwonego tłucznia, powyżej gładzona;
barwa brunatna; liczna, średnio- i gruboziarnista domieszka czerwonego tłucznia widoczna w przełomie
i na powierzchni wewnętrznej. Wym.: D – 16,7 cm, B – 30 cm, W – 20,5-21,0 cm, H – 25,5 cm (Tabl. V:1).

Obiekt 4, ar K7d (Tabl. V)
Grób ciałopalny jamowy; na głębokości 0,25 m wystąpiła wydłużona jama o wymiarach ok. 0,8×1,1 m ciemnoszarej barwie, w profilu nieckowata o miąższości ok. 0,3 m; w wypełnisku kości osobnika w wieku maturus,
nieustalonej płci. Inw.: 1) fragmenty misy. – 2) fragmenty ceramiki, powierzchnia gładzona, barwa jasnobrunatna. – 3) żel. nóż silnie skorodowany. Wym.: łączna dł. części – 9,6 cm (przed konserwacją, gdy nóż stanowił całość – 9,9 cm), maksymalna szer. ostrza (zachowana) – 1,6 cm (przed konserwacją – 1,9 cm), grub.
ostrza – 0,25 cm, szer. trzpienia do rękojeści – 0,7/0,8 cm, grub. trzpienia do rękojeści – 0,3 cm (Tabl. V:2a,b).
– 4) fragment żel. rękojeści noża (?) zarejestrowany tylko w rysunkowej dokumentacji polowej z sezonu
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1979; w kształcie zbliżony do trójkątnego, prostokątny w przekroju o tępych krawędziach. Wym.: dł.
(zachowana) – 6,3 cm, maksymalna szer. – 1,6 cm, grub. – 0,3/0,4 cm (Tabl. V:3).
Uwagi: fragmenty misy nr 1 stanowiły część naczynia nr 4 z obiektu 1. Fragmentu noża (nr 4) brak
w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, opis na podstawie dokumentacji wykopaliskowej.

Obiekt 5, ar K7a/c (Tabl. VI-VIII)
Grób popielnicowy; na głębokości 0,3 m regularne czworokątne szarobrunatne zaciemnienie o wymiarach ok. 1,3×1,1 m, o miąższości ok. 0,3 m i nieckowatym profilu. W jamie trzy popielnice przykryte misami (1-2, 3-4, 5-6), zawierające kości jednego (!) mężczyzny w wieku maturus. Inw.: 1) misa
grupy IIA (pokrywka) z krótkim niemal pionowym kołnierzem o półkolistej w profilu krawędzi wylewu
oraz brzuścem o wysoko umieszczonym załomie; powierzchnia w dolnej części chropowacona, oddzielona od górnych starannie gładzonych partii poziomą linią rytą. Na powierzchni chropowaconej występuje ornament w postaci skośnych rytych linii układających się w zygzak; barwa ciemnobrunatna. Wym.:
D – 6,5 cm, B – 18 cm, W – 16,5 cm, H – 12 cm (Tabl. VI:1). – 2) naczynie grupy ID (popielnica) z lekko
wychylonym na zewnątrz kołnierzem o półkolistej w przekroju krawędzi wylewu oraz ze stożkowatym
brzuścem o załomie umieszczonym nieco poniżej ½ wysokości; powierzchnia w dolnej części brzuśca jest
chropowacona, powyżej gładzona. W górnej części brzuśca pionowa listwa plastyczna o pofałdowanej
powierzchni; barwa ciemnobrunatna. W przełomie i na powierzchni wewnętrznej widoczna domieszka
czerwonego tłucznia. Wym.: D – 15-15,5 cm, B – 34 cm, W – 16,5 cm, H – 32 cm (Tabl. VII:1). – 3) misa
grupy IIA (pokrywka) o krótkim pionowym kołnierzu z półkolistą krawędzią wylewu oraz o brzuścu
z wysoko umieszczonym załomem; powierzchnia zewnętrzna niestarannie gładzona; barwa brunatna;
w przełomie i na powierzchni wewnętrznej widoczna gruboziarnista domieszka czerwonego i różowego
tłucznia. Wym.: B – 21 cm, W – 19-22 cm, H (zachowana) – 10 cm (Tabl. VI:2). – 4) naczynie grupy IB
(popielnica) o dość wysokiej szyjce (kołnierzu) lekko wychylonej na zewnątrz i baniastym brzuścu osadzonym na wydzielonym dnie; powierzchnia dolnej części brzuśca delikatnie chropowacona poprzez
narzucenie warstwy rzadkiej glinki, powyżej starannie gładzona; na szyjce widoczne wyraźne smugi od
gładzenia twardym narzędziem. Naczynie ma barwę ciemnobrunatną. W przełomie i na powierzchni
wewnętrznej liczna gruboziarnista domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: D – 13,5-14 cm, B – 31,5 cm,
W – 18 cm, H – 27-28 cm (Tabl. VII:2). – 5) misa grupy IIA (pokrywka) z krótkim lekko zachylonym do
wewnątrz kołnierzem o półkolistej w przekroju krawędzi wylewu i z brzuścem o wysoko umieszczonym załomie. Zachował się tylko niewielki fragment brzuśca z wylewem oraz drobne niecharakterystyczne ułamki. Powierzchnia zewnętrzna gładzona o brunatnej barwie; w przełomie i na powierzchni
wewnętrznej widoczna grubo- i średnioziarnista domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: B – 22 cm,
W – 20,5 cm, H (zachowana) – 7 cm (Tabl. VI:3). – 6) naczynie grupy ID (popielnica) z wychyloną na
zewnątrz szyjką o półkolistej krawędzi wylewu oraz ze stożkowatym brzuścem o załomie umieszczonym
w połowie wysokości; powierzchnia dolnej części brzuśca chropowacona, powyżej gładzona, barwy brunatnej. W przełomie i na wewnętrznej powierzchni widoczna duża ilość drobno- i średnioziarnistej domieszki czerwonego tłucznia. Wym.: D – 10-10,5 cm, B – 26 cm, W – 15,5 cm, H – 21,5 cm (Tabl. VIII:1).
Uwagi: nie wykluczone, że obecność kości jednego człowieka w trzech naczyniach –”popielnicach” jest
wynikiem przemieszania materiału w magazynie, błędnego zadokumentowania lub niewłaściwej eksploracji. Prawdopodobnie fragmenty ceramiki (dno z częścią przydenną gładzoną brunatną, z widoczną
w przełomie i na powierzchni wewnętrznej drobno- i średnioziarnistą domieszką czerwonego tłucznia;
Wym.: D – 10,5 cm, H (zachowana) – 3,3 cm (Tabl. VI:4) znalezione w materiale przypisanym obiektowi
6 to części naczynia 3 lub 5 z obiektu 5. Przemawia za powyższym włączenie do dokumentacji rysunkowej z sezonu 1979 – szkicu dna zamieszczonego na karcie poświęconej ceramice z grobu 5. Rysunek
ten nie został podpisany, co wskazuje, że nie można było wówczas jednoznacznie przyporządkować tego
znaleziska do któregoś z naczyń (3 lub 5) – fragment ceramiki pochodzący z grobu 6 zostałby w dokumentacji rysunkowej zapewne opisany. Dodatkowym argumentem jest niekompletność przechowywanego w Muzeum Okręgowym w Suwałkach materiału z grobu 6 oraz jego niewątpliwe przemieszanie
(por. niżej).
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Obiekt 6, ar K6c (Tabl. VIII)
Grób popielnicowy; na głębokości 0,35 m widoczny jako nieregularne szare zaciemnienie o wymiarach ok. 0,6×0,5 m, o miąższości 0,5 m. W nim popielnica (1) z kośćmi kobiety w wieku adultus-
-maturus i drugie naczynie (2) oraz ułamki przedmiotów brązowych: bransolety (4) i pierścionka (5),
a także kilkanaście paciorków szklanych (6). Najprawdopodobniej z tego obiektu pochodzi również
fragment naczynia miniaturowego (3). Inw.: 1) 46 ułamków całkowicie zniszczonego naczynia (popielnicy). Wym.: W – ca 20 cm, H – 46 cm. – 2) 28 drobnych fragmentów całkowicie zniszczonej misy
(pokrywki?); wyodrębnione dno, powierzchnia zewnętrzna niezbyt starannie zagładzona, barwy brunatnej; w przekroju i na powierzchni wewnętrznej widoczna liczna drobno- i średnioziarnista domieszka
czerwonego tłucznia. Wym.: D – 7 cm, B (zachowana) – 22 cm, H (zachowana) – 7 cm (Tabl. VIII:2).
– 3) fragment miniaturowego naczynia-przystawki grupy V; powierzchnia gładzona barwy brunatnej,
w przełomie i na obu powierzchniach widoczna drobnoziarnista domieszka czerwonego tłucznia. Wym.:
D – 2 cm, B – 4,5 cm, H (zachowana) – 3,2 cm (Tabl. VIII:3). – 4) fragmenty br. bransolety o taśmowatym
przekroju, zdobionej poziomymi, równolegle biegnącymi plastycznymi ukośnie nacinanymi listwami.
Wym.: szer. – 2 cm, grub. – 0,2-0,4 cm (Tabl. VIII:4-5). – 5) pierścionek grupy I z taśmy brązowej o półkolistym przekroju. Wym.: średn. zewnętrzna – 2-2,1 cm, szer. taśmy – 0,4 cm, grub. taśmy – 0,2 cm
(Tabl. VIII:6). – 6) paciorki z nieprzejrzystego szkła: 6a) ciemnoniebieski; zbliżony do typu TM 7. Wym.:
1,1×0,9 cm, średn. otworu – 0,4 cm (Tabl. VIII:10); 6b) biały typu TM 6(?). Wym.: 0,9-1,1×0,8 cm,
średn. otworu – 0,2 cm (Tabl. VIII:11); 6c) biały typu TM 6(?). Wym.: 0,8×0,7 cm, średn. otworu – 0,3 cm
(Tabl. VIII:12); 6d) jasnoniebieski z zielonym odcieniem; typu TM 18. Wym.: 0,7×0,5 cm, średn. otworu
– 0,1 cm (Tabl. VIII:7); 6e) podwójny „ze złotą wkładką” typu TM 387b. Wym.: średn. – 0,6 cm, średn.
otworu – 0,1 cm, średn. przewężenia – 0,4 cm (Tabl. VIII:13); 6f) podwójny „ze złotą wkładką” typu
TM 387b. Wym.: średn. – 0,6 cm, średn. otworu – 0,1 cm, średn. przewężenia – 0,3 cm (Tabl. VIII:14);
6g) „ze złotą wkładką” typu TM 387a. Wym.: 0,6-0,7×0,5 cm, średn. otworu – 0,1 cm (Tabl. VIII:8);
6h) „ze złotą wkładką” typu TM 387a. Wym.: 0,7-0,8×0,6-0,7 cm, średn. otworu – 0,1 cm (Tabl. VIII:9);
6i) podwójny „ze złotą wkładką” typu TM 387b. Wym.: średn. 0,5-0,6 cm, średn. otworu – 0,1 cm,
średn. przewężenia – 0,3 cm (Tabl. VIII:15); 6j) fragment segmentowego okazu „ze złotą wkładką” typu
TM 387b. Wym.: średn. – 0,5-0,6 cm, średn. otworu – 0,1 cm (Tabl. VIII:16); 6k) fragmenty trzech – pięciu okazów „ze złotą wkładką”.
Uwagi: fragmentów naczyń 1 i 2 nie udało się odnaleźć w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, informacje o nich pochodzą z dokumentacji wykopaliskowej. Opis misy (naczynia 2) na podstawie niewielkiego
fragmentu, który mógł się znależć w zespole grobu 6 na skutek przemieszania materiału. Do znalezisk
z grobu 6 w dokumentacji muzealnej włączono prawdopodobnie fragmenty naczyń z innych obiektów:
popielnicy z grobu 3 oraz jednej z mis z grobu 5 (nr 3 lub 5).

Obiekt 7, ar K6c (Tabl. IX)
Grób popielnicowy(?), na głębokości 0,4 m tworzył owalne, szare zaciemnienie o wymiarach ca 1,1×0,7
m; jama w profilu nieckowata, przy dnie jaśniejsza, o miąższości ca 0,4 m. Wypełnisko zawierało kości
jednego osobnika nieustalonej płci w wieku infans I/II oraz kilkadziesiąt fragmentów dwóch naczyń:
większego (1 – popielnica?) oraz mniejszego (2 – pokrywka?). Inw.: 1) naczynie zblizone do grupy IB,
zachowane we fragmentach, z dość wysokim wychylonym na zewnątrz kołnierzem o półkolistej w przekroju krawędzi wylewu oraz z lekko baniastym brzuścem o załomie umieszczonym w połowie wysokości. Powierzchnia w dolnej części brzuśca chropowacona oddzielona poziomą linią rytą od górnej starannie gładzonej części; barwa brunatna. Na chropowaconej części ornament rytych linii pionowych
oraz rytych linii biegnących ukośnie ku pionowym; w przełomie i na powierzchni wewnętrznej widoczna
gruboziarnista domieszka czerwonego koloru. Wym.: D – 13 cm, B – 28 cm, W – 17-18 cm, H – 28 cm
(Tabl. IX:1). – 2) misa grupy IIA(?) zachowana w silnie rozdrobnionych fragmentach, z krótkim wychylonym na zewnątrz kołnierzem o półkolistej w profilu krawędzi wylewu. Powierzchnia w części górnej
gładzona, barwy brunatnej; na obu powierzchniach i w przełomie widoczna drobno- i średnioziarnista
domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: B – 15-15,5 cm, W – 14 cm, H (zachowana) – 5,2 cm (Tabl. IX:2).
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Obiekt 8, ar K6c/d (Tabl. X)
Grób ciałopalny jamowy; na głębokości 0,35 m tworzył dwie ciemnoszare plamy połączone warstwą jaś
niejszą – całość o wymiarach ok. 1,2×0,5 m; w przekroju półkoliste zaciemnienia osiągały miąższość
ok. 0,23 i 0,18 m, zaś środkowa warstwa jaśniejsza – 0,15 m. W jamie grobowej bardzo drobne, przepalone fragmenty kości i fragmenty naczynia. Inw.: 1) naczynie grupy IIA(?) z krótkim lekko wychylonym na zewnątrz kołnierzem o półkolistej w profilu krawędzi wylewu oraz z łagodnie profilowanym
brzuścem o wysoko umieszczonym załomie; powierzchnia starannie gładzona, jasnobrunatnej barwy.
W górnej partii naczynia ornament dwóch rytych, poziomych linii oraz linii rytych wykonanych ukośnie
między poziomymi; w przełomie drobnoziarnista domieszka różowego tłucznia. Wym.: B – 14,8 cm,
W – 14 cm, H (zachowana) – 9,7 cm (Tabl. X:1).

Obiekt 9, ar L9c (Tabl. X)
Jama bez materiału zabytkowego, stanowiąca fragment zarysu kurhanu II. Obiekt zarysował się na głębokości 0,2-0,25 m. W planie było to nieregularne koliste zaciemnienie o średnicy ok. 1,1 m, o czarnym
wypełnisku z brunatnymi plamami; strop jamy został nieco rozciągnięty przez orkę po osi EW; rozwleczona pługiem ziemia miała barwę brunatną. Od strony S wystąpiło kilka kamieni; na N od kamieni –
niewielka (0,25×0,4 m), wydłużona po linii NS jamka o plamistym, szaro-czarnym, na zewnątrz brunatnym wypełnisku. W profilu jama nieckowata, o miąższości 0,25-0,28 m; mała jamka – w kształcie leja
o miąższości 0,34 m.

Obiekt 10, ar L9a (Tabl. XI)
Jama bez materiału zabytkowego; fragment zarysu kurhanu I; na głębokości 0,2-0,25 m rysowało się
nieregularne, owalne zaciemnienie o wym. ca 0,7×0,6 m, z wypełniskiem szarobrunatnym w centrum
i czarnym na obrzeżach. Wydłużona obstawa z kamieni polnych przylegała do jamy wzdłuż linii NE–SW;
kamienie leżały w trzech-czterech warstwach przy północnej krawędzi obiektu tworząc ściankę. W profilu: jama miała kształt odwróconego stożka i miąższość ok. 0,4 m. W jamie bardzo drobne fragmenty
węgli drzewnych.

Obiekt 11, ar L9a/c (Tabl. XI)
Jama bez materiału zabytkowego; fragment zarysu kurhanu I; na głębokości 0,2 m nieregularna jama
o wym. ok. 2,2×1,3 m i czarnobrunatnym wypełnisku. W profilu: jama nieckowata o zmiennej miąższości 0,05-0,32 m; wypełnisko ze śladami węgli drzewnych.

Obiekty 12 i 12a, ar L9d (Tabl. XII)
Skupisko ceramiki, stanowiące fragment zarysu kurhanu I. Obiekt odkryto na głębokości ok. 0,25 m
– w planie pojawiły się wówczas dwa zaciemnienia. Pierwsze (obiekt 12) owalne, o wymiarach
ca 0,5×0,2 m i brunatnej, w części W szarobrunatnej barwie; w profilu miało kształt nieckowatej jamy
o zmiennej miąższości od 0,07-0,1 m do ok. 0,2 m. W jamie, pomiędzy dwoma dużymi kamieniami natrafiono na naczynie stojące do góry dnem (1).
Około 1 m na E od tego naczynia odsłonięto drugie, nieregularne, owalnie prostokątne zaciemnienie
(obiekt 12a), o wymiarach ok. 0,65×0,25 m i brunatnej barwie wypełniska, które zawierało dalsze
fragmenty naczynia 1 oraz fragmenty kolejnych dwóch naczyń (2 i 3). Inw.: 1) niestarannie wykonana
misa, zbliżona do grupy IIA, z krótkim, nieznacznie zachylonym do wewnątrz kołnierzem o półkolistej w profilu krawędzi wylewu oraz z rozszerzającym się ku górze brzuścem o wysoko umieszczonym
załomie. Powierzchnia chropowata, z widocznymi śladami ugniatania palcami, barwy jasnobrunatnej. Glina z obfitą, drobnoziarnistą domieszką czerwonego tłucznia. Wym.: D – 12,5 cm, B – 23,4 cm,
W – 22,6 cm, H – 14-14,5 cm (Tabl. XII:1). – 2) zachowane we fragmentach naczynie z krótkim, silnie,
niemal poziomo, wychylonym na zewnątrz kołnierzem o półkolistej w profilu krawędzi wylewu oraz
z silnie profilowanym, stożkowatym, prostym w dolnej części i wklęsłym w górnej brzuścem o załomie
umieszczonym w połowie wysokości; dno wyodrębnione. Naczynie w górnej części jest gładzone, w dol-
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nej zaś raczej niegładzone, ze śladami ugniatania; w górnej części brzuśca naklejana plastyczna listwa
pozioma zdobiona ukośnymi żłobkami. Powierzchnia barwy jasnobrunatnej; w przełomie oraz na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej widoczna obfita drobnoziarnista domieszka czerwonego tłucznia.
Wym.: D – 17 cm, B – 28 cm, W – 20 cm, H – 26,5 cm (Tabl. XII:2). – 3) fragmenty górnej partii brzuśca
naczynia wraz z wylewem, powierzchnia gładzona barwy jasnobrunatnej; w przełomie, a także na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej widoczna drobnoziarnista domieszka białego i czerwonego tłucznia. Wym.: W – 14-18 cm, H (zachowana) – 7 cm (Tabl. XII:3).

Obiekt 13, ar L8c (Tabl. XIII)
Grób popielnicowy (?); zniszczony przez orkę, stanowiący integralną część kurhanu I. Obiekt odkryto na
głębokości ok. 0,2 m. W planie pojawił się strop jamy – o owalnym kształcie, wymiarach ok. 0,9×0,35 m
i brunatnym (w centrum, miejscami przy krawędziach) oraz czarnym wypełnisku; w profilu jama nieckowata o brunatnej barwie i zmiennej miąższości od 0,07 do 0,2 m. Od NE rozmyta jama przylegała
do obiektu 14. W wypełnisku natrafiono na drobne, przepalone fragmenty kości oraz fragmenty ceramiki należące do naczynia, które, być może, użyte zostało jako popielnica. Inw.: 1) naczynie zachowane
w niewielkich, silnie rozdrobnionych fragmentach, zapewne z krótkim pionowym kołnierzem o półkolistej w profilu krawędzi wylewu, z rozszerzającym się ku górze brzuścem z wysoko umieszczonym załomem oraz z wyodrębnionym dnem. Powierzchnia chropowata, barwy jasnobrunatnej; w okolicy załomu
podwójny, poziomy rząd dołków paznokciowych. Na powierzchniach i w przełomie widoczna obfita
średnio- i drobnoziarnista domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: D – 12 cm, B – 24,5 cm, W – 23 cm,
przybliżona H ok. 23 cm (Tabl. XIII:1).

Obiekt 14, ar L8c (Tabl. XIII)
Jama bez materiału zabytkowego stanowiąca fragment zarysu kurhanu I. Strop jamy pojawił się w planie
na głębokości ok. 0,2 m, jako nieregularnie kwadratowe zaciemnienie o wymiarach ok. 0,75×0,75 m,
przy NE krawędzi nieco rozciągnięte. Wypełnisko barwy czarnej ze śladami węgli drzewnych. W N i S
części wystąpiły duże polne kamienie. W profilu zarys nieckowaty, o miąższości 0,15 m.

Obiekt 15, ar L9a (Tabl. XIV)
Jama bez materiału zabytkowego stanowiąca fragment zarysu kurhanu I. Jama odkryta na głębokości
ok. 0,18 m, o kształcie owalnym, wydłużonym wzdłuż linii NE-SW, o wymiarach ok. 1,8×0,4 m. Szarobrunatne (na zewnątrz) i szaroczarne (w centrum) wypełnisko zawierało luźno wrzucone kamienie polne. W profilu kształt nieckowaty, o miąższości 0,25-0,3 m.

Obiekt 16, ar M8a/c (Tabl. XIV)
Jama bez materiału zabytkowego. Obiekt pojawił się na głębokości 0,3 m jako owalne brunatne zaciemnienie wydłużony po osi NW-SE, o wymiarach ok. 1,5×1 m. W profilu kształt nieckowaty, o zmiennej
miąższości od ok. 0,25 m w części NW do 0,65 m w części SE. W partii przydennej w części SE, wypełnisko o barwie czarnej ze śladami węgli drzewnych.

Obiekt 17, ar K7a (Tabl. XVI, XXXIV:1)
Grób popielnicowy. Jamę grobową odkryto na głębokości ok. 0,2 m. Miała kształt prostokątny, wymiary
ok. 0,8×0,55 m, wypełnisko plamiste brunatnoczarne. W profilu zarys nieckowaty o zmiennej miąższości od ok. 0,2 m (po bokach) do ok. 0,4 m (w partii środkowej). W centralnej części jamy, w czarnej
ziemi, natrafiono na popielnicę (1) nakrytą misą (2). W popielnicy szczątki dziecka w wieku infans I/II.
Inw.: 1) naczynie zbliżone do grupy ID zachowane w dużej części; brak fragmentów górnych partii brzuśca oraz wylewu. Naczynie o stożkowatym brzuścu oraz lekko wklęsłym dnie. Powierzchnia dolnej partii brzuśca delikatnie chropowacona poprzez narzucenie warstwy rzadkiej glinki; górne partie są gładzone. Powyżej i poniżej załomu brzuśca dwie poziome ryte linie; dolna linia oddziela powierzchnię
chropowaconą od gładzonej. W górnej części brzuśca doklejane tzw. ucho wielokrotne o pofałdowanej
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powierzchni z niewielkimi otworami (częściowo zniszczone). Powierzchnia zewnętrzna naczynia brunatna, przechodząca w pomarańczową, powierzchnia wewnętrzna jasnoszaro-brunatna; w przełomie
i miejscami na powierzchni wewnętrznej widoczna liczna bardzo drobna domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: D – 10,5 cm, B – 24 cm, H (zachowana) – 15 cm (Tabl. XVI:1). – 2) misa zachowana w drobnych fragmentach, rozgnieciona na szyjce popielnicy.
Uwagi: ułamków naczynia 2 nie udało się odnaleźć w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, ich opis na
podstawie dokumentacji wykopaliskowej.

Obiekt 18, ar K7b (Tabl. XV, XXXIV:2)
Grób ciałopalny jamowy, obsypany resztkami stosu. Na głębokości ok. 0,18 m miał kształt zbliżony do
prostokątnego, wymiary ok. 1,05×0,85 m. Wypełnisko brunatne i brunatnoczarne głównie w centrum
i przy SE krawędziach. W profilu zarys nieckowaty, o miąższości dochodzącej do 0,2 m. W wypełnisku,
w części NW, przepalone kości dorosłej kobiety oraz fragmenty dwóch naczyń (1-2), sprzączka do pasa
(3), pięć paciorków wraz z drobnymi ułamkami kolejnych (4), a także szpila (5) i fragmenty bransolety
mankietowej (6). W jamie natrafiono na drobne ślady węgli drzewnych. Inw.: 1) zachowane we fragmentach brzuśca i dna naczynie (1), najprawdopodobniej mały dzbanuszek lub nietypowa miska zbliżona do
grupy IIA; załom brzuśca dość ostry, starannie gładzona powierzchnia barwy jasnobrunatnej, średnio
i gruboziarnista domieszka widoczna w przełomie i na powierzchni wewnętrznej. Wym.: D – 8-8,5 cm,
B – 14,5 cm, H (zachowana) – 10 cm (Tabl. XV:1). – 2) niewielki fragment brzuśca naczynia (2), w górnej części jest gładzony, w dolnej chropowaty (chropowacony?). Powierzchnia zewnętrzna barwy jasnobrunatnej, powierzchnia wewnętrzna ciemnobrunatna, w przełomie i na powierzchni wewnętrznej
widoczna średnio liczna domieszka drobno i średnioziarnistego czerwonego tłucznia. Wym.: B – 18 cm,
H (zachowana) – 6,5 cm (Tabl. XV:2). – 3) żel. sprzączka typu C.13 z kolistą ramą o okrągłym przekroju;
kolec lekko wygięty w części środkowej, czworokątny w przekroju. Wym.: średn. zewnętrzna sprzączki –
3,2 cm, średn. drutu (z którego została wykonana ramka sprzączki) – 0,4-0,5 cm, dł. kolca – 3,4 cm, szer.
kolca – 0,3-0,4 cm (Tabl. XV:3). – 4) paciorki z pasty szklanej: 4a) paciorek ciemnoniebieski; zbliżony do
typu TM 23, Wym.: 0,6-0,75×0,4 cm, średn. otworu – 0,2 cm (Tabl. XV:4); 4b) dwa, stopione w całość,
paciorki ciemnoniebieskie z czerwonymi bardzo słabo widocznymi pasmami (Tabl. XV:5); 4c) przetopiony paciorek wodnistozielony typu TM 4 (?) (Tabl. XV:6); 4d) zniszczony, kulisty paciorek ciemnoniebieski; 4e) ułamki paciorków z ciemnoniebieskiego szkła. – 5) żel. szpila typu A, z trójkątną płasko
rozklepaną i zwiniętą główką. Wym.: dł. – 6,8 cm, maksymalna szer. główki – 1,2 cm (Tabl. XV:7). – 6)
br. bransoleta mankietowa, o zwężających się końcach, częściowo przetopiona; zachowana we fragmentach, zdobiona ornamentem poprzecznie nacinanych wałeczków. Wym.: łączna dł. fragmentów –
ok. 17,3 cm, szer. – 1,5- 2,5 cm, grub. blachy – 0,2 cm (Tabl. XV:8).

Obiekt 19, ar K7b (Tabl. XVI-XVIII, XXXV:1)
Podwójny grób popielnicowy. Obiekt na głębokości ok. 0,2 m rysował się jako regularne prostokątne zaciemnienie o wymiarach ok. 1,1×0,95 m, z wypełniskiem o brunatnoczarnej oraz czarnej barwie w części N i W; w części SE odsłonięto pas jaśniejszej, szarobrunatnoczarnej ziemi (ok. 0,7×0,5 m). W profilu
kształt wyraźnie prostokątny, miąższość ok. 0,35 m. W jamie grobowej dwie popielnice nakryte pokrywkami (naczynia 1-2 oraz 5-6), pomiędzy nimi stały dwie przystawki (naczynia 8-9). W wypełnisku jamy
grudka przetopionego brązu (10).
Popielnica 1 (1) nakryta misą (2), w niej kości zapewne mężczyzny w wieku maturus, nóż (3) i krzesiwo (4). Inw.: 1) naczynie grupy ID o wysokim, półkoliście wychylonym na zewnątrz kołnierzu z półkolistą w przekroju krawędzią wylewu oraz o stożkowatym brzuścu z załomem umieszczonym w połowie
wysokości. Dolna część brzuśca chropowacona, górna gładzona. Nieco powyżej załomu brzuśca ornament
rytych zbiegających się ku sobie skośnych linii. Powierzchnia barwy jasnobrunatnej, miejscami brunatnej;
w przełomie i na powierzchni wewnętrznej widoczna liczna domieszka drobnoziarnistego, czerwonego
tłucznia. Wym.: D – 20-21 cm, B – 34 cm, W – 18 cm, H – 27 cm (Tabl. XVIII:1a-b). – 2) zachowana w kilku
niewielkich, silnie rozdrobnionych fragmentach misa grupy IIA, o krótkim lekko wychylonym na zewnątrz
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kołnierzu z półkolistą w przekroju krawędzią wylewu oraz łagodnie profilowanym brzuścu z wysoko
umieszczonym załomem. Powierzchnia gładzona, barwy brunatnej. W przełomie widoczna liczna drobnoziarnista domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: B – 28-30 cm, W – 26- 28 cm, H (zachowana) – 8,5 cm
(Tabl. XVII:1). – 3) żel. nóż o długim ostrzu z łukowato wygiętym grzbietem; ostrze o trójkątnym przekroju.
Wym.: całkowita dł. – 18,4 cm (przed konserwacją – 20,4 cm), dł. trzpienia do rękojeści – ok. 6 cm, maksymalna szer. ostrza – 2,4 cm, szer. trzpienia – 0,8-1,7 cm, grub. ostrza – 0,25 cm, grub. trzpienia – 0,35 cm
(Tabl. XVI:4). – 4) żel. krzesiwo sztabkowate z uszkiem typu IA. Wym.: dł. – 10 cm, szer. – 0,7-0,8 cm
(w części środkowej) i 1,6-1,8 cm (przy końcu), grub. – 0,3-0,4 cm (Tabl. XVI:2).
Popielnica 2 (5) nakryta misą (6) o średnicy wylewu mniejszej od średnicy wylewu popielnicy, w niej
kości mężczyzny w wieku adultus oraz grot oszczepu (7). Inw.: 5) naczynie grupy ID o wysokim półkoliście wychylonym na zewnątrz kołnierzu, ze stożkowatym brzuścem z załomem umieszczonym w połowie wysokości i z lekko wklęsłym dnem. Powierzchnia w dolnej części brzuśca chropowacona, wyżej gładzona, barwy szarobrunatnej, miejscami jasnobrunatnej. Na powierzchni wewnętrznej widoczne ślady
rdzy. W przełomie i na powierzchni wewnętrznej widoczna średnioliczna grubo- i średnioziarnista domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: D – 14,5 cm, B – 43,5 cm, W – 20 cm, H – 41,5 cm (Tabl. XVIII:2).
– 6) misa grupy IIB, o łagodnie profilowanym brzuścu i lekko zagiętym do środka wylewie o półkolistej
w przekroju krawędzi. Powierzchnia niestarannie gładzona, barwy brunatnej. W przełomie oraz na
powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej widoczna domieszka drobnoziarnistego czerwonego tłucznia.
Wym.: D – 7 cm, B – 15 cm, W – 14,7 cm, H – 8-8,4 cm (Tabl. XVII:2). – 7) żel. grot włóczni z wąskim
liściem o daszkowatym przekroju oraz z długą tuleją. Wym.: całkowita dł. (zachowana) – 17,5 cm (przed
konserwacją – 20,3 cm), dł. tulei – ok. 10 cm, szer. liścia (zachowana) – 2,4 cm (przed konserwacją –
2,6 cm), grub. liścia – 0,5 cm, zewnętrza średn. tulei – 2-2,2 cm (u nasady) i ok. 1,5 cm (w części szczytowej), wewnętrzna średn. tulei – 1,6-1,8 cm (u nasady) (Tabl. XVI:3).
W jamie grobowej: 8) mały dzbanek zbliżony kształtem do grupy ID, z wysokim wychylonym na zewnątrz kołnierzem oraz stożkowatym brzuścem z załomem umieszczonym w połowie wysokości; powyżej załomu podwójne uszko. Powierzchnia gładzona twardym przedmiotem, barwy ciemnobrunatnej; na obu powierzchniach widoczna średnio liczna drobno- i średnioziarnista domieszka czerwonego
tłucznia. Wym.: D – 4 cm, B – 12,5 cm, W – 7 cm, H – 12,5 cm (Tabl. XVII:3). – 9) kubek grupy IVA. Powierzchnia gładzona, barwy ciemnobrunatnej. Wym.: D – 7-7,5 cm, B – 14 cm, W – 12,5 cm, H – 14,5 cm
(Tabl. XVII:4). – 10) grudka przetopionego brązu.

Obiekt 20, ar K7b (Tabl. XVIII)
Grób ciałopalny jamowy. Na głębokości ok. 0,2 m rysował się jako regularne koliste zaciemnienie o średnicy ok. 0,4 m i czarnym wypełnisku. W profilu kształt półkolisty, wypełnisko czarne o miąższości ok. 0,2 m.
Jama zawierała bardzo drobne fragmenty kości osoby w wieku najprawdopodobniej infans II-juvenis.

Obiekt 21, ar I7a (Tabl. XIX)
Jama bez materiału zabytkowego. Na głębokości ok. 0,19 m zarysował się nieregularny kształt o wymiarach ok. 1,4×1,3 m z niejednolitym zabarwieniem: od czarnobrunatnego (w części środkowej) poprzez
szarobrunatne (w części SW), ciemnobrunatne (przy krawędzi N) po brunatne i brunatnożółte (na pozostałej powierzchni). Jama w profilu nieckowata, o miąższości ok. 0,35 m.

Obiekt 22, ar I7a (Tabl. XVIII)
Jama bez materiału zabytkowego, odkryta na głębokości ok. 0,22 m. Miała nieregularny kształt wydłużony
po linii N-S i wymiary ok. 1,3×0,35-0,65 m. Wypełnisko niejednolite: od brunatnożółtego do ciemnobrunatnego (w centrum) i czarnego (w części S). Jama w profilu nieckowata dwudzielna, o miąższości 0,1-0,3 m.

Obiekt 23, ar I7a (Tabl. XIX)
Jama bez materiału zabytkowego odkryta na głębokości ok. 0,2 m. W planie miała wydłużony po linii
W – E rozmyty strop o wymiarach ok. 0,75 x 0,3 m i niejednolitej barwie – szaroczarnej (przy krawędziach),
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szarożółtej (głównie w części S) oraz brunatnej (miejscami). Jama w profilu: nieregularnie nieckowata,
o miąższości dochodzącej do ok. 0,2 m. W wypełnisku jamy natrafiono na ślady węgli drzewnych.

Obiekt 24, ar I7b (Tabl. XIX)
Jama bez materiału zabytkowego odkryta na głębokości ok. 0,2 m, o owalnym zarysie wydłużonym po
osi N-S, o wymiarach ok. 0,75×0,4 m. Wypełnisko o barwie brunatnej (w środku) i czarnobrunatnej
(na zewnątrz). Jama w profilu nieckowata, o miąższości do 0,15 m.

Obiekt 25, ar N6a/c (Tabl. XX)
Jama (grób bezpopielnicowy?) stanowiąca ślad zniszczonego kurhanu (?). Obiekt pojawił się na głębokości ok. 0,15 m jako duże, owalne zaciemnienie o wymiarach ok. 3,9×2,7 m, z czarnym (tuż przy krawędzi E intensywniejszym) i brunatnoczarnym (głównie przy krawędziach) wypełniskiem pokrytym
nieregularnym, rozoranym brukiem z kamieni polnych. Jama w profilu płytka, nieckowata, o miąższości do 0,2 m, z wypełniskiem czarnej i brunatnoczarnej (w części SW – przy dnie) barwy. W wypełnisku
jamy, pomiędzy kamieniami, znaleziono kilka fragmentów ceramiki oraz drobne fragmenty przepalonych kości dorosłej osoby nieustalonej płci.

Obiekt 26, ar K7c (Tabl. XXI)
Grób popielnicowy, odkryty na głębokości ok. 0,15 m, jama o prostokątnym kształcie i wymiarach
ok. 0,5×0,4 m, z wypełniskiem barwy czarnej. W profilu prostokątny zarys o miąższości do 0,15 m. W jamie popielnica (1) nakryta misą (2), z kośćmi najprawdopodobniej kobiety w wieku adultus. Inw.: 1) naczynie grupy IA z krótkim nieznacznie wychylonym na zewnątrz kołnierzem o półkolistej w przekroju
krawędzi wylewu oraz z silnie podciętym w dolnej części brzuścem o wysoko umieszczonym półkolistym
załomie. Powierzchnia w dolnej części lekko, powyżej załomu starannie zagładzona, barwy brunatnej;
w przełomie i na powierzchni wewnętrznej widoczna nieliczna gruboziarnista domieszka czerwonego
tłucznia. Wym.: D – 14 cm, B – 31,5 cm, W – 26 cm, H – 29 cm (Tabl. XXI:2). – 2) misa grupy IIA z krótkim zachylonym do wewnątrz kołnierzem o półkolistej w przekroju krawędzi wylewu oraz z rozszerzającym się ku górze brzuścem o wysoko umieszczonym załomie. Powierzchnia górnej części naczynia
gładzona, dolnej chropowacona, barwy ciemnobrunatnej. Wym.: D – 12 cm, B – 27 cm, W – 24,5 cm,
H – 14 cm (Tabl. XXI:1).

Obiekt 27, ar K6a (Tabl. XXII)
Grób ciałopalny jamowy, częściowo wyrabowany(?). Na głębokości ok. 0,2 m zarysowało się prostokątne zaciemnienie o wymiarach ok. 1,1×0,9 m, z wypełniskiem w części NW barwy czarnej, w części
NE brunatnoczarnej; w części centralnej i S - żółtobrunatnej – widoczny wkop rabunkowy. W profilu zarys nieckowaty, o miąższości do 0,5 m. W jamie grobowej przepalone kości mężczyzny w wieku adultus,
fragmenty dwóch naczyń (1-2), sprzączka (3), nakładka na pas (4) i szydło (5). Inw.: 1) fragmenty
kubka (?) grupy IVB lub czarki grupy IIB(?) z lejowatym brzuścem; powierzchnia niegładzona lub
tylko bardzo niestarannie wygładzona, barwy brunatnej. Na powierzchni wewnętrznej i w przełomie
widoczna obfita, drobnoziarnista domieszka białego tłucznia. Wym.: B – 13,5 cm, W – 13 cm, H (zachowana) – 7,5 cm (Tabl. XXII:1). – 2) fragment wylewu o półkolistej w przekroju krawędzi, powierzchnia gładzona, barwy jasnobrunatej; zdobienie linią rytych zygzaków ograniczoną od dołu poziomą
linią rytą. Na powierzchni zewnętrznej i w przełomie widoczne pojedyncze drobne ziarna domieszki
białego tłucznia. Wym.: W – ok. 12 cm, H (zachowana) – 2 cm (Tabl. XXII:2). – 3) żel. sprzączka
przypuszczalnie grupy C.13; kolista, jednodzielna rama o przekroju okrągłym, kolec płaski. Wym.:
średn. zewnętrzna sprzączki – ok. 4 cm, średn. drutu (z którego została wykonana ramka sprzączki) –
0,3 cm, dł. kolca (zachowana) – 2,5 cm, szer. kolca – 0,5 cm (Tabl. XXII:3). – 4) żel. nakładka na
pas prostokątna z dwoma nitami. Wym.: dł. – 2,7 cm (3,5 cm przed konserwacją), szer. – 0,9-1 cm,
grub. – 0,2-0,25 cm (Tabl. XXII:4a, b). – 5) żel. szydło. Wym.: dł. – 11,2 cm (przed konserwacją –
12,5 cm), średn. – 0,3-0,4 cm (Tabl. XXII:5).
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Obiekt 28, ar K6d (Tabl. XXIII, XXIV, XXXV:2, 3)
Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu. Na głębokości ok. 0,18 m kolisty kształt o średnicy
ok. 0,8 m, z czarnobrunatnym i czarnym wypełniskiem. Jama w profilu prostokątna o miąższości
ok. 0,5 m. W jamie popielnica (1) – obsypana ziemią z węglami drzewnymi – z przepalonymi kośćmi,
być może mężczyzny w wieku adultus-adultus/maturus. W urnie nóż (3), grot oszczepu (4) i sprzączka
(5), obok niej kubek (2). Inw.: 1) naczynie grupy IA, ze znacznie wychylonym na zewnątrz kołnierzem o półkolistej w przekroju krawędzi wylewu, z silnie podciętym w dolnej części brzuścem o załomie umieszczonym powyżej połowy wysokości, oraz z wyraźnie wyodrębnionym dnem. Powierzchnia
w dolnej części brzuśca chropowacona, powyżej gładzona, barwy brunatnej. W przełomie i na powierzchni wewnętrznej widoczna drobno- i średnioziarnista domieszka czerwonego tłucznia. Wym.:
D – 14 cm, B – 31 cm, W – 23 cm, H – 29 cm (Tabl. XXIV:1). – 2) kubek grupy IVA, z krótką lekko wychyloną na zewnątrz szyjką o półkolistej w profilu krawędzi wylewu oraz z podciętym w dolnej części
brzuścem o wysoko umieszczonym załomie; powierzchnia gładzona. Wym.: D – 4,5 cm, B – 10,6 cm,
W - 10,4 cm, H – 9,5 cm (Tabl. XXIII:4). – 3) żel. nóż z patyną ogniową. Ostrze o lekko łukowato wygiętym
grzbiecie i trójkątnym przekroju, trzpień do rękojeści obustronnie wyodrębniony, prostokątny w przekroju. Wym.: całkowita dł. – 11,2 cm, dł. trzpienia – ok. 3,7 cm, maksymalna szer. ostrza – 1,9 cm, szer.
trzpienia – 0,5-1,1 cm, grub. ostrza – 0,3 cm, grub. trzpienia – 0,2 cm (Tabl. XXIII:2). – 4) żel. grot
oszczepu typu VII/1, z patyną ogniową, o płaskim romboidalnym w przekroju liściu z bardzo słabo zaznaczonym żeberkiem oraz z długą okrągłą w przekroju tulejką. Wym.: całkowita dł. – 17,6 cm, dł. tulejki – ok. 8,5 cm, maksymalna szer. liścia – 2,8 cm, grub. liścia – 0,5 cm, zewnętrzna średn. tulei –
1,9 cm (u nasady), wewnętrzna średn. tulei – 1,6 cm (u nasady) (Tabl. XXIII:1). – 5) żel. sprzączka
grupy C.13, z kolistą, jednodzielną ramą o przekroju okrągłym. Wym.: średn. zewnętrzna sprzączki –
3,3-3,5 cm, średn. drutu (z którego została wykonana ramka sprzączki) – 0,3 cm, dł. kolca – 3,7 cm,
szer. kolca – 0,2-0,3 cm (Tabl. XXIII:3).

Obiekt 29, ar N6a (Tabl. XXII)
Jama odkryta na głębokości ok. 0,2 m, miała kształt zbliżony do prostokątnego, o wymiarach ok. 1,0×0,55 m;
wypełnisko w części środkowej barwy czarnej, na zewnątrz brunatnoczarnej. Jama w profilu: nieckowata, o miąższości ok. 0,5 m. W części środkowej znaleziono dwa drobne fragmenty przepalonych kości
oraz kilka dużych bryłek węgla drzewnego.

Obiekt 30, ar K7c (Tabl. XXV)
Jama, w jej NW części grób (?) ciałopalny. Na głębokości ok. 0,2 m wystąpił prostokątny zarys o zaokrąglonych narożnikach, wymiarach ok. 3,5×1,4 m i brunatnej barwie. W części NW niewielkie, czarne zaciemnienie. Na głębokości ok. 1,2 m. od powierzchni gruntu zarys zmniejszył się do ok. 2,8×0,6-0,7 m.
W profilu kształt prostokątny, sięgający do głębokości ok. 1,1 m; wypełnisko przecięte kilkoma warstewkami orsztynów. W jamie, w części NW, kilka niewielkich fragmentów sklepienia czaszki dziecka
w wieku infans I oraz drobnych ułamków ceramiki. Inw.: 1) dwa fragmenty naczynia z uszkiem, o gładzonej powierzchni barwy jasnobrunatnej. Na powierzchni zewnętrznej widoczne pojedyncze drobne
ziarna domieszki białego tłucznia (Tabl. XXV:1). – 2) dziesięć ułamków naczynia o powierzchni gładzonej, barwy brunatnej. Na obu powierzchniach i w przełomie widoczna drobnoziarnista domieszka czerwonego tłucznia.

Obiekt 31, ar J7b/d (Tabl. XXIV)
Grób ciałopalny, jamowy, prawdopodobnie wyrabowany. Na głębokości ok. 0,2 m tworzył nieregularne
owalne zaciemnienie o wymiarach ok. 1,7×1,0 m, wydłużone po linii NW-SE. Wypełnisko barwy brunatnej przy krawędzi NW, w pozostałej części jasnobrunatna ziemia z czarnymi plamami, najprawdopodobniej ślad wkopu rabunkowego. W profilu kształt nieckowaty, o zmiennej miąższości od 0,15 m
(w części NW) do ok. 0,35 m (w części środkowej – wkop). W części NW jamy duże skupisko przepalonych kości jednej osoby dorosłej, prawdopodobnie płci męskiej.
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Obiekt 32, ar J6d/J7b (Tabl. XIX)
Grób ciałopalny, wyrabowany, odkryty na głębokości ok. 0,17 m. Miał regularnie kwadratowy kształt
o wymiarach ok. 0,9×0,9 m. Wypełnisko w częściach N i E barwy czarnej, w pozostałej części szarobrunatne – ślad wkopu rabunkowego. W profilu kształt zbliżony do prostokątnego, miąższość ok. 0,25 m.
We wschodniej części jamy odkryto kilka fragmentów przepalonych kości osoby dorosłej.

Obiekt 33, ar L6a (Tabl. XXV, XXVI)
Grób ciałopalny jamowy, z obstawą kamienną, odkryty na głębokości ok. 0,2 m, tworzył nieregularny zarys o wymiarach ok. 1,2×1,1 m; w NW części obiektu krawędź wykopu z 1979 roku. Na głębokości ok. 0,7 m kształt owalny, wydłużony po osi NW-SE, o wym. ok. 1,1×0,65 m i czarnobrunatnym oraz czarnym (w centrum) wypełnisku. Na tej głębokości wystąpiło dwuwarstwowe skupisko
kamieni polnych. Jama grobowa w profilu: nieregularna, o kształcie zbliżonym do prostokątnego;
spąg na głębokości 0,9-1,0 m od powierzchni gruntu. W jamie, zwłaszcza przy dnie, bardzo duża
ilość kości, być może jednej osoby dorosłej, nieustalonej płci, oraz nieliczne kości osoby w wieku
najprawdopodobniej infans II/juvenis. W górnej części wypełniska fragmenty małej miski (1) oraz
drobne ułamki innego naczynia (2), w partii środkowej fragment żel. szpili (4), zaś przy dnie fragment kolejnego naczynia (3) oraz nóż (6) i mały ułamek przedmiotu żel., być może drugiej szpili
(5) – dwa ostatnie zabytki odkryto wewnątrz półkola utworzonego przez kamienie. Inw.: 1) czarka
grupy IIB z nieznacznie zagiętym do środka wylewem o półkolistej w przekroju krawędzi i z rozszerzającym się ku górze brzuścem. Powierzchnia gładzona, barwy jasnobrunatnej, miejscami ciemnobrunatnej; w przełomie widoczna niewielka ilość drobnoziarnistej domieszki czerwonego tłucznia.
Wym.: B – 12,3 cm, W – 12 cm, H (zachowana) – 4,5 cm (Tabl. XXVI:3). – 2) dwa drobne ułamki
brzuśca o powierzchni zdobionej ukośnymi rytymi liniami; w przełomie widoczna drobnoziarnista
domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: H (zachowana) – 4 i 3,5 cm (Tabl. XXVI:4a, b). – 3) fragment naczynia z krótkim, wychylonym na zewnątrz kołnierzem o półkolistej w przekroju, niedbale
uformowanej krawędzi wylewu oraz z lekko profilowanym brzuścem o wysoko umieszczonym załomie. Powierzchnia brzuśca chropowata, niestarannie obmazana, powierzchnia kołnierza zagładzona, barwy brunatnej; powierzchnia wewnętrzna jasnobrunatna; zdobienie odciskami palców
na załomie brzuśca. W przełomie i na powierzchni wewnętrznej widoczne nielicznie drobne ziarna
domieszki białego tłucznia. Wym.: B – 16 cm, W – 15 cm, H (zachowana) – 7 cm (Tabl. XXVI:5).
– 4) żel. szpila typu A. Wym.: dł. (zachowana) – 5,3 cm (przed konserwacją – 5,7 cm), maksymalna
szer. (zachowana) – 0,8 cm (Tabl. XXVI:1). – 5) dwa drobne ułamki żel. przedmiotu, być może
szpili. Wym.: łączna dł. fragmentów – 2,3 cm (przed konserwacją – 3,6 cm), maksymalna szer. (zachowana) – 0,7 cm (Tabl. XXVI:2). 6) żel. nóż z długim ostrzem o trójkątnym przekroju, brak trzpienia do rękojeści. Wym.: dł. (zachowana) – 20,8 cm (przed konserwacją – 28 cm), maksymalna szer.
ostrza – 2,4 cm, grub. ostrza – 0,5-0,3 cm (Tabl. XXV:2).

Obiekt 34, ar L10a (Tabl. XXVII)
Grób popielnicowy w kurhanie II. Na głębokości ok. 0,15 m, w rudawym calcowym żwirze odkryto popielnicę z kośćmi mężczyzny w wieku subadultus/adultus (nie starszego niż maturus). Wokół naczynia
brak śladów jamy grobowej. Inw.: 1) naczynie z brzuścem o wysoko umieszczonym załomie, z nieznacznie wklęsłym dnem. Powierzchnia dolnej części brzuśca grubo chropowacona poprzez narzucenie warstwy rzadkiej glinki; górne partie starannie gładzone, barwa brunatna, przechodząca przy dnie w pomarańczowobrunatną. W przełomie widoczna nieliczna średnioziarnista domieszka czerwonego tłucznia.
Wym.: D – 16,5 cm, B – 30 cm, H (zachowana) – 28 cm (Tabl. XXVII:1).
Uwagi: fragmenty tego naczynia znaleziono również w obiekcie 37.

Obiekt 35, ar L10a (Tabl. XX)
Zaciemnienie stanowiące fragment kurhanu II. Na głębokości 0,15-0,2 m miało nieregularny kształt
o wymiarach ok. 1×0,8 m i żółtobrunatne wypełnisko z kamieniami polnymi.
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Obiekt 36, ar L10b (Tabl. XXI)
Zaciemnienie stanowiące fragment zarysu kurhanu II. Na głębokości ok. 0,15 m miało barwę szarobrunatną, szerokość ok. 0,5-0,6 m i miąższość ok. 0,15 m. W zaciemnieniu kamienie polne oraz drobne
fragmenty ceramiki. Inw.: 1) fragmenty prawdopodobnie tego samego naczynia z silnie wychylonym na
zewnątrz kołnierzem o półkolistej w przekroju krawędzi wylewu. Powierzchnia szorstka, barwy jasnobrunatnej. Na powierzchni zewnętrznej i w przełomie widoczna drobnoziarnista domieszka czerwonego
tłucznia. Wym.: W – 19 cm, H (zachowana) – 4 cm (Tabl. XXI:3).

Obiekt 37, ar L10c (Tabl. XXVII-XXVIII)
Skupisko ceramiki stanowiące fragment zarysu kurhanu II. Skupisko odkryto na głębokości 0,3-0,4 m,
tworzyły je fragmenty trzech naczyń, w tym ułamki popielnicy z obiektu 34. Inw.: 1) fragmenty popielnicy z obiektu 34. – 2) fragmenty naczynia z wychylonym na zewnątrz krótkim kołnierzem o półkolistej
w przekroju krawędzi wylewu, z podciętym w dolnej części brzuścem o wysoko umieszczonym załomie
oraz z wyraźnie wyodrębnionym dnem. Powierzchnia niestarannie zagładzona, barwy jasnobrunatnej,
poniżej załomu brzuśca ornament złożony z nieregularnie rozmieszczonych odcisków paznokci. Na obu
powierzchniach i w przełomie widoczna obfita średnio- i gruboziarnista domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: D – 14 cm, B – 27 cm, W – 23-24 cm, H – 27 cm (Tabl. XXVIII:1). – 3) fragmenty naczynia
z „kielichowato” rozchylonym dość wysokim kołnierzem o półkolistej w przekroju krawędzi wylewu
oraz ze stożkowatym brzuścem o załomie umieszczonym w połowie wysokości. Powierzchnia poniżej załomu brzuśca chropowacona, powyżej gładzona, barwy jasnobrunatnej. W przełomie i na powierzchni
wewnętrznej widoczna nieliczna drobnoziarnista domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: B – 27 cm,
W – 26 cm, H (zachowana) – 30,5 cm (Tabl. XXVIII:2).
Uwagi: obecność fragmentów popielnicy z obiektu 34 mogła być wynikiem przemieszczenia przez orkę,
co jednak wydaje się mało prawdopodobne, gdyż oba obiekty dzieliła odległość ok. 5 m. Można więc
przypuszczać, że był to skutek celowych działań w starożytności.

„Obiekt z brukiem”, ar M5d (Tabl. XXIX)
Na głębokości 0,2-0,25 m wystąpiła jama o kształcie zbliżonym do prostokątnego, wydłużona po linii
NW-SE, o wymiarach ok. 3,1×1,2 m; wypełnisko o żółtobrunatnym zabarwieniu, tylko nieznacznie odbiegającym od barwy calca. W profilu kształt nieckowaty; miąższość dochodziła do 0,7 m. W wypełnisku
obiektu odsłonięto prostokątny bruk kamienny; pomiędzy kamieniami występowały drobne fragmenty
ceramiki i zachowane we fragmentach naczynie. Inw.: 1) naczynie zbliżone do grupy ID o dwustożkowatym brzuścu i wychylonym na zewnątrz wylewie z półkolistą krawędzią; powierzchnia dolnej części
brzuśca niegładzona powyżej gładzona; barwa jasnobrunatna. Średnioliczna drobnoziarnista domieszka
różowego tłucznia widoczna w przełomie i na powierzchni wewnętrznej. Wym.: W – 13 cm, B – 20 cm,
D – 10 cm, H – 22,5 cm (Tabl. XXIX:1).

Grób konia, ar K10b/d (Tabl. XXX)
Grób konia stanowiący fragment zarysu kurhanu II. Na głębokości 0,3 m rysował się jako owalne szare
zaciemnienie o wymiarach 0,8×0,6 m. Na głębokości 0,4-0,45 m wystąpił szkielet konia w owalnej jamie, wydłużonej na osi NW-SE, o wymiarach ok. 2,15×0,9 m i brunatnym wypełnisku. W profilu jama
prostokątna, o miąższości ok. 0,7 m. Na dnie szkielet konia, samca około 12 – letniego4 z wędzidłem (1)
w pysku, poniżej leżała para ostróg (2-3). Inw.: 1) żel. wędzidło z rogowymi pobocznicami. Człony międzyzębia wykonano z facetowanych ośmiokątnych w przekroju sztabek żelaznych połączonych przegubowo. Rogowe pobocznice połączone z międzyzębiem kabłączkami sześciokątnymi w przekroju; na pobocznicach zdobienie rytymi podwójnymi krzyżującymi się liniami oraz trzema równoległymi dookolnymi
liniami na końcach pobocznic. Wym.: dł. wędzidła – 20,7 cm, dł. pobocznic – 12,5 i 12,8 cm (Tabl. XXX:1).

4 Por. Aneks A. Lasoty-Moskalewskiej w tym tomie.
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– 2) żel. ostroga z niskim płasko wypukłym żłobkowanym kabłąkiem, poszerzonym pod bodźcem
najprawdopodobniej w prostokątną płytkę oraz ze stożkowym, cienkim bodźcem o czworokątnym
przekroju. Na ramionach kabłąka z obu stron kilka pasm trzech-czterech żłobków. Wym.: rozstaw ramion – 7 cm, wysklepienie kabłąka – 2,7 cm (Tabl. XXX:2). – 3) żel. ostroga z wąskim, dość wysoko wysklepionym, asymetrycznym kabłąkiem, poszerzonym pod bodźcem w prostokątną płytkę i z cienkim
bodźcem. Wym.: rozstaw ramion – 7,4 cm, wysklepienie kabłąka – 4,6 cm (Tabl. XXX:3).
Uwagi: por. Kaczyński i in. 1992, 48, ryc. 641-643.

Kurhan I, ar L8/L9 (Tabl. XXXI)
Kolisty zarys kurhanu o całkowicie zniszczonym nasypie. Składały się nań obiekty 10-15 oraz szaroczarne zaciemnienie (w części NE kręgu), nie wydzielone jako osobny obiekt. Domniemany kurhan miał
średn. ok. 8 m. Przypuszczalnie w jego nasypie znajdowały się groby popielnicowe, jednym z nich był,
być może, obiekt 13. Na obwodzie kurhanu znajdował się zapewne płytki rowek, którego fragmentami
były obiekty 12-12a.

Kurhan II, ary K10, L9/L10/L11 (Tabl. XXXI-XXXII)
Kolisty zarys kurhanu o całkowicie zniszczonym nasypie. Składały się nań obiekty 9, 34-35, rowek z obiektami 36 i 37, grób koński oraz szereg zaciemnień nie wydzielonych jako osobne obiekty. Kurhan miał
średnicę ok. 10 m. Najlepiej zachowany w części E i SE, gdzie znajdował się rów o szerokości 0,5-0,6 m
i niewielkiej głębokości tylko miejscami dochodzącej do 0,45-0,5 m, z szarobrunatnym wypełniskiem.
Rów wypełniony był kamieniami i bardzo licznymi fragmentami potłuczonych naczyń (1-9) (z obiektów
36 i 37), w tym ułamkami popielnicy z obiektu 34. W centrum kurhanu znajdował się grób popielnicowy
(obiekt 34). W ziemi ornej, w obrębie zarysu kurhanu znaleziono okucie końca pasa (10). Leżało ok. 1 m
na SW od obiektu 34 i, być może, stanowiło pierwotnie wyposażenie tego grobu. W południowej części
kurhanu (ar L10c,d, K10d), w darni i próchnicy ornej znaleziono nieliczne fragmenty przepalonych kości ludzkich; w części W, na obwodzie znajdował się grób konia. Inw. (z ziemi ornej w obrębie zarysu
i rowu) oprócz przedmiotów z obiektów 34, 36, 37 i grobu konia stanowią: 1) naczynie z bardzo krótką,
lekko wychyloną na zewnątrz szyjką o półkolistej w przekroju krawędzi wylewu, ze stożkowatym brzuścem o wysoko umieszczonym załomie. Powierzchnia szorstka, barwy jasnobrunatnej; tuż pod krawędzią
wylewu widoczne są spękania powstałe po suszeniu lub wypaleniu. Załom brzuśca zdobiony poziomym
rzędem dołków palcowych. W przełomie widoczna obfita drobno- i średnioziarnista domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: B – 12,5 cm, W – 10,5 cm, H (zachowana) – 10 cm (Tabl. XXXII:1). – 2) naczynie
z silnie wychylonym na zewnątrz kołnierzem o półkolistej w profilu krawędzi wylewu. Powierzchnia gładzona spękana, o barwie brunatnej; w przełomie widoczna średnio- i gruboziarnista domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: W – ok. 15 cm, H (zachowana) – 5,5 cm (Tabl. XXXII:2). – 3) naczynie z silnie wychylonym na zewnątrz kołnierzem o półkolistej w przekroju krawędzi wylewu. Powierzchnia szorstka,
barwy jasnobrunatnej, z nalepioną poziomą listwą. W przełomie widoczna średnioziarnista domieszka
czerwonego tłucznia. Wym.: W – 18 cm, H (zachowana) – 9 cm (Tabl. XXXII:3). – 4) niewielki fragment
brzuśca naczynia gładzonego z listwą plastyczną na załomie brzuśca, zdobioną ukośnymi żłobkami. Powierzchnia barwy ciemnobrunatnej, na obu powierzchniach i w przełomie gruboziarnista domieszka
czerwonego tłucznia. Wym.: B – ok. 27 cm, H (zachowana) – 7,5 cm (Tabl. XXXII:4). – 5) fragment naczynia z kołnierzem wychylonym na zewnątrz o półkolistej krawędzi wylewu. Fragment szyjki naczynia ma niestarannie gładzoną powierzchnię o barwie brunatnej; w przełomie występują średniolicznie, zaś na obu powierzchniach pojedynczo drobne ziarna czerwonego tłucznia. Wym.: W – ok. 11 cm,
H (zachowana) – 3,5 cm (Tabl. XXXII:5). – 6) fragment brzuśca naczynia o gładzonej powierzchni
barwy brunatnej. Na powierzchni wewnętrznej i w przełomie widoczna drobnoziarnista domieszka
czerwonego i białego tłucznia; na powierzchni zewnętrznej nieliczne drobne czerwone ziarna. Wym.:
B – ok. 25 cm, H (zachowana) – 13 cm (Tabl. XXXII:6). – 7) fragment pokrywy obejmującej, z niskimi
pionowymi ściankami o prawie płaskiej krawędzi wylewu oraz z płaskim, niewyodrębnionym dnem. Powierzchnia niestarannie zagładzona, barwy ciemnobrunatnej. W przełomie widoczna drobnoziarnista
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domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: D – 16 cm, W – 17 cm, H – 4 cm (Tabl. XXXII:7). – 8) niewielki
fragment naczynia z silnie wychylonym na zewnątrz kołnierzem o półkolistej w przekroju krawędzi wylewu. Powierzchnia gładzona, spękana na wylewie, barwy jasnobrunatnej. W przełomie widoczna drobnoziarnista domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: W – 18 cm, H (zachowana) – 8 cm (Tabl. XXXII:8).
– 9) niewielki fragment naczynia z silnie wychylonym na zewnątrz kołnierzem o półkolistej w przekroju
krawędzi wylewu. Górną część naczynia zagładzona, zdobiona poziomą listwą plastyczną. Powierzchnia barwy brunatnoszarej; w przełomie widoczna drobnoziarnista domieszka czerwonego tłucznia.
Wym.: W – 19-19,5 cm, H (zachowana) – 6,5 cm (Tabl. XXXII:9). – 10) br. językowate okucie końca pasa
pierwotnie wyłożone srebrna blachą z ornamentem stempelkowym (fragment zachowany przy nitach).
Wym.: dł. – 10,3 cm, szer. – 1,6-2 cm, grub. – 0,1-0,15 cm (Tabl. XXXII:10).

Znaleziska luźne (Tabl. XXXIII)
a) naczynie wanienkowe; powierzchnia niestarannie zagładzona, nosi ślady ugniatania, wyraźnie widoczne są też lekkie spękania powstałe na powierzchni po suszeniu lub wypaleniu; dno ze śladami
podsypki czerwonego tłucznia. Powierzchnia zewnętrzna barwy jasnoszaro-brunatnej, wewnętrzna
ciemnoszara z jaśniejszymi brunatnymi plamami. W przełomie oraz na powierzchni wewnętrznej dna
widoczna obfita średnioziarnista domieszka czerwonego tłucznia. Wym.: dł. (zachowana) – 38 cm,
szer. (zachowana) – 25 cm, H (zachowana) – 5 cm (Tabl. XXXIII:1).
		Uwaga: naczynie wraz ze spalonymi kośćmi wyorał przypadkowo właściciel pola na południowym
zboczu wzniesienia, w obrębie ara L9 lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wśród fragmentów ceramiki znalezionej w dookolnym rowku kurhanu II znajdowały się drobne ułamki tego naczynia –
być może, była to popielnica z jednego ze zniszczonych grobów z tego kurhanu.
b) fragmenty żel. grotu włóczni z okrągłą w przekroju tuleją i, najprawdopodobniej, płaskim liściem.
Wym.: łączna dł. fragmentów – 14,2 cm, maksymalna szer. liścia (zachowana) – 2,7 cm, grub. liścia
(zachowana) – 0,2 cm, średn. tulei – 1,7-1,9 cm (Tabl. XXXIII:2).
c) fragment ostrza żel. noża o trójkątnym przekroju. Wym.: dł. – 3,3 cm, maksymalna szer. – 2,1 cm,
grub. – 0,15-0,2 cm (Tabl. XXXIII:3).
		Uwaga: grot (b) i nóż (c) znaleziono razem w wykopie III, w którym odkryto groby 1, 2 i 4; być
może, należały one pierwotnie do wyposażenia jednego z tych grobów.
d) wisiorek ósemkowy z jasnego metalu z kółkiem, w górnej części zdobiony pionowymi żłobkami.
Wym.: dł. – 1,4 cm, średn. – 0,3-0,4 cm (Tabl. XXXIII:4).
		Uwaga: Wisiorek znaleziono na powierzchni ara L9a, w warstwie ziemi ornej.
e) odłupki krzemienne z młodszej epoki kamienia (Tabl. XXXIII:5-6).
		Uwaga: Odłupki znaleziono na powierzchni ziemi w kwadracie arów I2,3 – J2,3. Określenie chronologiczne K. Szymczaka w dokumentacji w archiwum Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Analiza materiału
Szpile żelazne z obiektów 18 i 33 o trójkątnej zrolowanej w górnej części główce
(Tabl. XV:7; XXVI:1) należą do grupy A według B. Beckmanna [B. Beckmann 1969, 108,
ryc. 1:A]. Główki szpil brązowych były z reguły bogato zdobione rzędami trybowanych
punktów oraz wybijanymi koncentrycznymi kółkami [por. A. Bezzenberger 1896, 41,
ryc. 10], natomiast okazy żelazne nie były ornamentowane [por. J. Okulicz 1958, 55,
ryc. 4:e]. Szpile typu A występowały w okresie wczesnorzymskim [B. Beckmann 1969, 108;
por. C. Stadie 1919, 397] oraz zapewne w fazie B2/C1-C1a. Okaz z Przebrodu, z obiektu 18,
można datować na fazy B2/C1-C1, znaleziono go bowiem z bransoletą mankietową charakterystyczną dla tej fazy. Szpili z obiektu 33 towarzyszył fragment naczynia o załomie zdobionym ornamentem palcowym – taki sposób zdobienia naczynia pozwala wiązać obiekt z początkami wyodrębniania się kultury sudowskiej, czyli z fazami B2/C1-C1a.
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Chronologia obu zespołów pozwala więc uznać szpile z Przebrodu za najpóźniejsze znaleziska z grupy A.
W obiektach 6 i 18 odkryto bransolety mankietowe (Tabl. VIII:4,5; XV:8). Podobne
bransolety występowały na Pojezierzu Mazurskim i Suwalszczyźnie [por. W. La Baume,
W. Gronau 1941, 59, tabl. 1:a-b; J. Marciniak 1950, 63-64, tabl. XXI:3,4; J. Okulicz 1958,
54, 95, ryc. 5:f; Wł. Ziemlińska-Odojowa 1961b, 202, tabl. IX:5-6; M. Kaczyński 1966a,
94, ryc. 9:12, 14], a także na Sambii i Nizinie Pruskiej [por. O. Tischler, H. Kemke 1902,
27, 40, tabl. XIV:16, 19; W. Gaerte 1929, ryc. 72:d] oraz na obszarach południowo-zachodniej Litwy [W. Nowakowski 1991, ryc. 8]. Bransolety z Przebrodu należą do wariantu
o wyjątkowo małej szerokości, który reprezentuje, między innymi, egzemplarz z pobliskich Szlinokiemi [A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska 1987, ryc. 6]. Bransolety mankietowe datowane są od fazy B2/C1 po początek fazy C2 [W. Nowakowski 2007, 63-64].
W grobie 6 znaleziono pojedyncze i segmentowe paciorki „ze złotą wkładką” typu
TM 387 (Tabl. VIII:8-9, 13-16), dwa paciorki barwy białej, typu TM 6 (?) (Tabl. VIII:11,12), jeden
ciemnoniebieski typu TM 7 (Tabl. VIII:10) oraz jeden jasnoniebieski typu TM 18 (Tabl. VIII:7).
Paciorki te występowały w szerokich ramach chronologicznych [M. Tempelmann-Mączyń
ska 1985, 94-95, tabela 8], lecz towarzysząca im bransoleta mankietowa pozwala uściślić ich
datowanie na fazy B2/C1-C1a. Z obiektu 18 pochodzi 5 paciorków: ciemnoniebieski, zbliżony do
typu TM 23 (Tabl. XV:4), wodnistozielony typu TM 4(?) (Tabl. XV:6), trzy – ciemnoniebieski
oraz ciemnoniebieskie z czerwonymi pasmami (Tabl. XV:5), które ze względu na zniszczenie nie
mogą zostać sklasyfikowane. Podobnie jak w przypadku grobu 6 podstawą datowania zespołu
jest towarzysząca paciorkom bransoleta mankietowa, najprawdopodobniej z fazy B2/C1-C1a.
Wisiorek (Tabl. XXXIII:4) znaleziono luźno, przypomina okazy ósemkowate, znane
z cmentarzysk kultury bogaczewskiej, datowane na fazy B2-B2/C1 [por. H. Kemke 1900,
118, tabl. III:2; J. Okulicz 1958, 54, 57, tabl. II:8, IV:1; M. Karczewski 1999, 83, ryc.
VIII:21; por. W. Nowakowski 2007, 52]. Okaz z Przebrodu wyróżnia się jednak specyficznie zdobioną górną częścią – pionowymi żłobkami.
Pierścionek z grobu 6 (Tabl. VIII:6) należy do grupy I, której okazy występowały
w ciągu całego okresu wpływów rzymskich, zarówno w rzymskiej jak i barbarzyńskiej Europie [Ch. Beckmann 1969, 26-30, tabl. 1: 1-5; 7-8], w tym na terytorium kultury bogaczewskiej [por. J. Okulicz 1958, 59, 65; K. Lenarczyk 1991, 101, tabl. XI:3; M. Schmiedehelm 1990, tabl. XVI:6]. Na Pojezierzu Mazurskim pierścionki grupy I występowały
głównie w okresie od późnego odcinka fazy B2 po fazę C2 [W. Nowakowski 2007, 58-59].
Datowanie okazu z grobu 6 można uściślić do fazy B2/C1-C1a, na podstawie towarzyszącej
mu bransolety mankietowej.
Z obiektów 18, 27 i 28 pochodzą trzy żelazne sprzączki o jednodzielnej, kolistej ramce
z ruchomym kolcem (Tabl. XV:3; XXII:3; XXIII:3) typu C.13. Sprzączki takiego typu występowały dość licznie od fazy A3 do końca fazy C [R. Madyda 1977, 364-365; R. Madyda-Legutko 1987, mapa 14, tabl. 7:13]. Sprzączkę z obiektu 28 można datować na rozwinięte
stadium fazy B2 na podstawie towarzyszącego jej grotu typu VII/1, zaś sprzączkę z obiektu
18 na fazę B2/C1-C1a dzięki bransolecie mankietowej. Sprzączce z obiektu 27 towarzyszyła
prostokątna nakładka na pas, która może być w kulturze bogaczewskiej datowana na czas
od późnej fazy B2 po początki fazy C2. W grobie 2 znaleziono fragmenty prawdopodobnie
czworokątnej sprzączki (Tabl. III:2) typu G – stopień zachowania tego zabytku nie pozwala, niestety, na dokładne ustalenia.
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Prostokątna nakładka na pas z obiektu 27 (Tabl. XXII:4a,b) należy do zabytków o szerokim zasięgu. Nakładki tego typu występowały w kulturze przeworskiej, wielbarskiej
w rozwiniętej fazie B2 oraz w fazie C1a, a także w kulturze bogaczewskiej od fazy B2b po
początki fazy C2 [R. Madyda 1977, 391; W. Nowakowski 2007, 75-76]; datowania okazu
z Przebrodu nie sposób uściślić, gdyż towarzyszyła mu tylko sprzączka z jednodzielną, kolistą ramą – o równie szerokiej chronologii.
Okucie końca pasa (Tabl. XXXII:10) z kurhanu II zdobione stempelkowym motywem plecionych zygzaków nawiązuje do znalezisk z obszarów merowińskich [A. Bitner-Wróblewska 1994, 223]. Z terenów zachodniobałtyjskich znane są nieliczne okucia
zdobione motywem plecionych zygzaków [por. E. Hollack, A. Bezzenberger 1900, 181;
B. Ehrlich 1931, ryc. 5-6] datowane na fazę E3, czyli na VII wiek [J. Kowalski 2000, 213,
218, 224]. Z dużym prawdopodobieństwem można tak datować również okucie z Przebrodu.
Trzy groty włóczni odkryto w obiektach 2, 19, 28 (Tabl. III:3; XVI:3; XXIII:1), czwarty
egzemplarz (Tabl. XXXIII:2) to znalezisko luźne. Daleko posunięta korozja uniemożliwiła
jednoznaczne zaklasyfikowanie większości grotów z Przebrodu. Jedynie okaz z obiektu 28
można zaliczyć do typu VII/15, datowanego w kulturze przeworskiej na rozwinięte stadium
fazy B2 [P. Kaczanowski 1995, 18, tabl. VIII:1-2]. Zapewne z tego samego czasu pochodzi
okaz z grobu 28 w Przebrodzie.
Ostrogi z grobu końskiego w kurhanie II (Tabl. XXX:2,3) z czworokątną płytką pod bodźcem mają niezbyt liczne analogie. Należą do nich dwie ostrogi z obiektu z pobliskiego Brodu
Nowego [M. Kaczyński i in. 1987, 155, ryc. 639; por. M. Żuberek, w druku] oraz ostroga
z grobu 59, z Miętkich I [V. Кulakov 1989, rys. 8: 4]. Podobny do ostrogi (2) z Przebrodu
o żłobkowanym kabłąku (Tabl. XXX:2), wydaje się być też okaz z Miętkich, z analogicznym
ornamentem, lecz bez rozszerzenia kabłąka pod bodźcem [W. Gaerte 1929, ryc. 243:d].
Spośród wyżej wymienionych precyzyjnie datować można jedynie egzemplarz z grobu 59
w Miętkich, któremu towarzyszyła brązowa zapinka szczeblowa [V. I. Kulakov 1989, 180,
rys. 8:4] z fazy E2, to jest z drugiej połowy VI wieku [J. Kowalski 2000, 216]. Prawdopodobnie można na ten sam czas datować parę ostróg z Przebrodu.
Wędzidło z grobu końskiego w kurhanie II (Tabl. XXX:1) należy do najlepiej zachowanych zachodniobałtyjskich okazów z rogowymi pobocznicami. Wędzidła z rogowymi pobocznicami miały z reguły dwudzielną konstrukcję międzyzębia. Rzemienie
ogłowia i wodzy mocowano najprawdopodobniej bezpośrednio do kabłączków. Wędzidła z rogowymi pobocznicami, według analizy przeprowadzonej ostatnio przez A. Piwowarską6, mogą być datowane już od przełomu faz D/E1 po fazę E2 okresu wędrówek ludów. Chronologię okazu z Przebrodu pozwala uściślić obecność w tym samym
zespole ostróg z fazy E2.
Noże o długości ostrza przekraczającej 20 cm uważane są za noże bojowe [W. Nowakowski 2007, 82]. Na cmentarzysku w Przebrodzie znaleziono je w obiektach 2 i 33
(Tabl. III:4; XXV:2). Okaz z grobu 2 ma wprawdzie nieco krótsze ostrze (18 cm), ale profil ostrza wskazuje jednoznacznie na bojowe przystosowanie. W kulturze bogaczewskiej

5 Dziękuję dr. hab. B. Kontnemu z Instytutu Archeologii UW za pomoc przy opracowaniu grotów.
6 Por. artykuł A. Cybulskiej w tym tomie.
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noże bojowe występowały bardzo licznie, wypełniając lukę wynikającą z braku mieczy, zapewne już od faz A3/B1 po okres późnorzymski [por. R. Odoj 1958, 131-132, tabl. XX:11-14;
P. Szymański 2005, tabl. XXIV:6]. Chronologię noża z grobu 33 można zapewne uściślić
do faz B2/C1-C1a, na podstawie obecności w zespole szpili grupy A oraz fragmentów naczynia „sudowskiego”. Noże znaleziono również w obiektach 4, 19, 28 (Tabl. V:2a,b; XVI:4;
XXIII:2). Są to najczęściej spotykane narzędzia kultury bogaczewskiej [W. Nowakowski 2007, 90-91], należą do form długotrwałych, których kształt nie podlegał zmianom.
Występowały od fazy A3 po początki fazy C [W. Nowakowski 2007, 91]. Okazy z obiektów
19 i 28 z Przebrodu na podstawie towarzyszących im zabytków można datować na rozwinięte stadium fazy B2 (grób 28) lub na fazy B2-C1 (grób 19).
W obiekcie 19 znaleziono krzesiwo sztabkowe typu IA (Tabl. XVI:2). Takie zabytki pojawiły się na Pojezierzu Mazurskim i Suwalszczyźnie w fazie B2 [W. Nowakowski 2007, 93]. Krzesiwo z Przebrodu reprezentuje wariant z końcem zagiętym w uszko
[por. H. Kemke 1900, 116, tabl. III:14; J. Marciniak 1950, 60, tabl. XIX:10; J. Antoniewicz 1963, 181, ryc. 6:b].
Szydło z obiektu 27 (Tabl. XXII:5) należy również do form długotrwałych, o kształcie
ściśle wynikającym z funkcji. Szydła miały kształt prostych prętów o przekroju okrągłym
w części „roboczej” i czworokątnym w miejscu osadzenia oprawy [por. J. Jaskanis 1961,
159, tabl. IV:13; Wł. Ziemlińska-Odojowa 1961a, 51, tabl. XII:5]. Szydło z Przebrodu
można datować tylko ogólnie na podstawie pozostałych znalezisk z grobu 27 na czas od
schyłku fazy B2 po fazę C2.
Naczynia z Przebrodu dzielą się na dwa zestawy: pierwszy z nich stanowi ceramika
kultury bogaczewskiej, drugi zaś to ceramika kultury sudowskiej. Analizę ceramiki kultury bogaczewskiej oparto na klasyfikacji typologiczno-chronologicznej P. Szymańskiego
[2000], przyjmując zaproponowany podział na grupy.
a) grupę IA reprezentują popielnice z obiektów 3, 26 i 28 (Tabl. V:1; XXI:1; XXIV:1).
Okazy grupy IA datowane są na fazy A3-B2 [P. Szymański 2000, 115]. Brak jakichkolwiek innych znalezisk z wcześniejszych faz sugeruje przyjęcie datowania okazów
z Przebrodu na fazę B2. Chronologię te potwierdza obecność grotu typu VII/1 w grobie
28.
b) do grupy IB należy popielnica 4 z obiektu 5 (Tabl. VII:2), a być może również naczynie
1 z obiektu 7 (Tabl. IX:1). Naczynia grupy IB występowały w fazach A3-B2/C1 [P. Szymański 2000, 116]. Podobnie jak w przypadku okazów grupy IA należy przyjąć chronologię ograniczoną do faz B2-B2/C1.
c) w grupie ID mieści się większość naczyń z Przebrodu: naczynia 1-3 z obiektu 1
(Tabl. II:1,2, III:1), naczynie 1 z obiektu 2 (Tabl. IV:1), naczynia 2 i 6 z obiektu 5
(Tabl. VII:1, VIII:1), popielnica z obiektu 17 (Tabl. XVI:1), a także naczynia 1, 5 i 8
z obiektu 19 (Tabl. XVIII:1a-b, 2; XVII:3) oraz naczynie znalezione w „obiekcie z brukiem” (Tabl. XXIX:1), cechujące się mniej starannym wykonaniem. Naczynia dwustożkowate grupy ID występowały od fazy A3 po fazę C [P. Szymański 2000, 117], przy
czym datowanie okazów z Przebrodu można zawęzić do faz B2-B2/C1 [por. P. Szymański 2000, 131].
d) do grupy IIA zostały zaliczone: naczynie 4 z obiektu 1 (Tabl. II:4), naczynie 2 z obiektu 2
(Tabl. IV:2), naczynia 1, 3 i 5 z obiektu 5 (Tabl. VI:1,2,3), naczynie 2 z obiektu 19
(Tabl. XVII:1) oraz naczynie 2 z obiektu 26 (Tabl. XXI:1). Naczyniami z tej grupy są, być
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może, również kolejne dwa okazy: naczynie 2 z obiektu 7 (Tabl. IX:2) oraz naczynie
z obiektu 8 (Tabl. X:1), zachowane tylko we fragmentach. Spośród znalezionych w Przebrodzie naczyń grupy IIA wyróżnia się misa 1 z grobu 5 (Tabl. VI:1) zdobiona motywem
zygzaka, która ma analogie na cmentarzysku w Gąsiorze [por. M. Schmiedehelm 1990,
tabl. XXXIII:5]. Misy grupy IIA występowały w całym okresie rzymskim [P. Szymański 2000, 119], okazy z Przebrodu można datować ogólnie na fazy B2-B2/C1.
e) grupę IIB reprezentuje naczynie 6 z obiektu 19 (Tabl. XVII:2) oraz naczynie 1 z obiektu
33 (Tabl. XXVI:3). Misy tej grupy występowały prawdopodobnie od fazy B2 po fazę C2
[P. Szymański 2000, 119].
f) do grupy IVA należą: naczynie 9 z obiektu 19 (Tabl. XVII:4) oraz naczynie 2 z obiektu
28 (Tabl. XXIII:4). Najbliższą analogię stanowi dla nich kubek z grobu 6 w Raczkach
[W. La Baume, W. Gronau 1941, 61, tabl. 1:m]. Kubek (naczynie 2) z grobu 28 należy
wiązać z rozwiniętym stadium fazy B2 za sprawą współwystępującego w tym grobie
grotu oszczepu typu VII/1, natomiast okaz z grobu 19 można datować na fazy B2-B2/C1.
g) do kubków grupy IVB należy, być może, naczynie 1 z obiektu 27 (Tabl. XXII:1). Zachowało się ono fragmentarycznie, brakuje też ucha, co powoduje, że nie można całkowicie wykluczyć, że był to okaz grupy IIB. Naczynie z Przebrodu ma charakterystyczną,
smukłą formę, czym przypomina kubek z grobu 1, ze Sterławek Wielkich [K. Lenarczyk 1991, 66, tabl. II:1]. Kubki z grupy IVB występowały w fazie C [P. Szymański 2000,
120; por. J. Okulicz 1963, 196-197, ryc. 7:e]..
h) grupę V, naczyń miniaturowych, reprezentowało zapewne naczynie 3 z obiektu 6
(Tabl. VIII:3). Naczyniom tej grupy nadawano z reguły formy podobne dużym okazom [P. Szymański 2000, 121]. Okazy miniaturowe w kulturze bogaczewskiej występowały głównie w fazie C [por. M. Schmiedehelm 1990, 21-22, tabl. V:3, 7; K. Lenarczyk 1991, 71-73, tabl. IV:2, 5-6, VI:1], jednak mogły pojawić się już w fazie B, za
czym przemawia obecność w grupie V miniaturowych kopii naczyń baniastych z grupy
IB, typowych dla okresu wczesnorzymskiego [P. Szymański 2000, 157, tabl. XVII:3].
Datowanie naczynia 3 z grobu 6 w Przebrodzie można uściślić do fazy B2 /C1-C1, dzięki
znalezionej w tym grobie bransolecie mankietowej.
Ceramikę kultury sudowskiej reprezentują naczynia odkryte w kurhanach I i II oraz,
jak się wydaje, również naczynia z dwóch grobów płaskich: № 6 i № 33. Brak opracowania
i klasyfikacji ceramiki kultury sudowskiej powoduje, że naczynia z cmentarzyska w Przebrodzie muszą być analizowane oddzielnie.
a) fragmentarycznie zachowane naczynie rzekomo znalezione w grobie 6 odznacza się
wyodrębnionym dnem (Tabl. VIII:2). Misy z wyodrębnionymi dnami (pełną nóżką)
znane są z cmentarzysk kultury sudowskiej z V-VI wieku: Wołowni [M. Kaczyński 1966b, 172, 186, 203, tabl. VII:1, IX:10], Prudziszek [O. Kleemann 1942, 22,
tabl. 3:l; por. M. Kaczyński 1958, 133, tabl. XL:5], Netty [J. Okulicz 1955, 288-289,
tabl. XXXIX:5-6; M. Kaczyński 1966a, tabl. II:9]. Być może, występowały one także
już w okresie późnorzymskim, co sugerowałby fragment takiej misy z grobu 6 w Przebrodzie znaleziony razem z bransoletą mankietową. Brak jednak pewności, czy ten
ułamek rzeczywiście pochodzi z grobu 6.
b) ułamki naczynia 2 z obiektu 33 (Tabl. XXVI:4a-b), zdobione rytymi skośnymi liniami,
znajdują analogie w materiale z osady w Osinkach. W obiekcie 14a wraz z fragmentami
takiego naczynia znaleziono fragment brązowej zawieszki w formie niekształtnego
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c)

d)

e)

f)

kółka umocowanego do pręta składającego się z dwóch, spiralnie skręconych drutów [I. Rek 1998, 321, 323, tabl. IX:13, X:14]. Stanowi ona naśladownictwo zawieszek kolistych z kultury bogaczewskiej z fazy B2 [W. Nowakowski 2007, 47-49].
Na tę fazę, najprawdopodobniej na jej schyłek, można zapewne datować naczynie
z grobu 33.
naczynie 3 z obiektu 33 (Tabl. XXVI:5) wyróżnia się ornamentem dookolnego rzędu
odcisków palca na wysoko umieszczonym załomie brzuśca. Podobne naczynia, znacznie jednak większe, znane są z osad kultury bogaczewskiej, gdzie wydzielane są w tzw.
typ Muntowo, datowany na fazę przejściową pomiędzy okresem wczesno- a późnorzymskim oraz na okres późnorzymski [por. P. Szymański 2001a, 188, 191, ryc. 4].
Omawiane tu naczynie z grobu 33 w Przebrodzie odbiega, jak wspomniano, od klasycznych naczyń „typu Muntowo” mniejszymi wymiarami, ma też silniej wychyloną na
zewnątrz szyjkę, a krawędź wylewu nie posiada nacięć ani zaszczypywań [P. Szymański 2001a, 188]. Te różnice pozwalają uznać naczynie z Przebrodu za lokalne, „sudowskie” naśladownictwo naczyń „typu Muntowo” z kultury bogaczewskiej, choć jednoznaczną ocenę utrudnia niedostateczny stopień opracowania ceramiki z osad zarówno
kultury bogaczewskiej [P. Szymański 2001a, 186] jak i kultury sudowskiej [A. Bitner-Wróblewska 1994, 219]. Na Suwalszczyźnie naczynia zbliżone do „typu Muntowo”
występowały zapewne już w fazach B2/C1-C1a [A. Rek 1998, 198-199, ryc. 9:n, 10:a].
Naczynie 3 z grobu 33 w Przebrodzie znaleziono wraz ze szpilą typu A i z ceramiką
zdobioną rytymi skośnymi liniami, jego datowanie zamyka się więc również w fazach
B2/C1-C1a.
naczynie 1 z obiektów 12 i 12a w obrębie kurhanu I (Tabl. XII:1) swą formą przypomina misy z grupy IIA kultury bogaczewskiej, lecz niestaranne wykonanie i mocno
chropowata powierzchnia nawiązuje do reguł ceramiki kultury sudowskiej. W kulturze sudowskiej podobne misy występowały już w początkach fazy C1 [por. J. Okulicz 1963, 198-200, ryc. 13-14; M. Kaczyński 1976, ryc. 5:7; 1998, 175]. Misa
z obiektów 12-12a pochodzi najprawdopodobniej z okresu wędrówek ludów, za czym
przemawia towarzyszące jej naczynie 2.
naczynie 2 z tego samego obiektu 12-12a w kurhanie I (Tabl. XII:2) reprezentuje formę
charakterystyczną dla kultury sudowskiej – o silnie wychylonym na zewnątrz kołnierzu, brzuścu zdobionym nad załomem poziomą listwą plastyczną [por. M. Kaczyński 1961b, 218, 227, 236, 242, tabl. VII:4, IX:7, XII:5, XIII:6; J. Jaskanis 1968a, 315,
tabl. V:2-3]. Naczynia tego typu na cmentarzyskach suwalskich z V-VI wieku znajdowano z reguły mocno rozbite na brzegach kurhanów, czasami razem z kilkoma innymi
potłuczonymi naczyniami; być może były one używane w trakcie styp lub obrzędów
ofiarnych, lecz nie występowały w grobach w roli popielnic [M. Kaczyński 1961b,
268-269; 1966b, 200-201]7.
naczynie z obiektu 13 w kurhanie I (Tabl. XIII:1) należy do dość licznej grupy naczyń kultury sudowskiej, które wyróżniają się rozszerzającym się ku górze brzuścem
z wysoko umieszczonym załomem oraz ornamentem paznokciowym, umieszczo-

7 Wyjątek stanowią naczynia z przepalonymi kośćmi, znalezione w kurhanach na cmentarzysku
w Brodzie Nowym koło Suwałk – por. M. Żuberek, w druku.
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g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

nym w okolicy załomu brzuśca [por. T. Żurowski 1958, 110, ryc. 4:b; M. Kaczyński 1958, 124-126, tabl. XXXVII:2,4; 1961b, 214, 229, tabl. VII:2, XI:5; 1966b, 190-192,
tabl. XII:7; J. Jaskanis 1968a, 305-306, tabl. I:9]. Naczynia omawianego typu pojawiły się w V wieku [M. Kaczyński 1961b, 266-267].
popielnica z grobu 34 w kurhanie II (Tabl. XXVII:1) to dwustożkowate naczynie z wysoko umieszczonym załomem brzuśca, w górnej części gładzone, w dolnej chropowacone. Podobne okazy znaleziono na cmentarzyskach Suwalszczyzny [por. M. Kaczyński 1958, 128, tabl. XXXVIII:1; 1961b, 212, 226, tabl. VI:8, X:5b; 1966b, 174, 176,
tabl. VII:7, ryc. 6:2; D. Jaskanis 1963, 294, tabl. IV:3]. Naczynia omawianego typu
można datować od połowy V do połowy VII wieku [por. D. Jaskanis 1963, 307; M. Kaczyński 1966b, 205].
naczynie 2 z obiektu 37 w kurhanie II (Tabl. XXVIII:1), dwustożkowate, z wysoko
umieszczonym załomem, zdobione na większości powierzchni zaszczypywaniem,
należy do form, które w kręgu zachodniobałtyjskim skupiają się na Suwalszczyźnie
[A. Bitner-Wróblewska 1994, 221; 1998, 307; por. T. Żurowski 1958, 122, ryc. 23:a;
M. Kaczyński 1961b, 211, tabl. VI:7b]. Kilka egzemplarzy pochodzi z terenów mazurskich, gdzie są one uważane za lokalną odmianę powstałą w grupie olsztyńskiej
[A. Bitner-Wróblewska 1998, 307]. Podobne naczynia występowały również na Litwie, lecz tylko pojedyncze egzemplarze nawiązują formą do okazów z cmentarzysk
suwalskich [A. Bitner-Wróblewska 1998, 307]. Chronologię naczyń omawianego
typu można zamknąć w fazach D-E okresu wędrówek ludów [A. Bitner-Wróblewska 1994, 223; 1998, 306].
naczynie 3 z obiektu 37 w kurhanie II (Tabl. XXVIII:2), o charakterystycznym „kielichowatym” wylewie, przypomina naczynie z Szurpił, z kurhanu XII na stanowisku II
[T. Żurowski 1958, 124, ryc. 29].
naczynie 1 z kurhanu II (Tabl. XXXII:1) to niewielki, dwustożkowaty okaz zdobiony
na załomie podwójnym rzędem odcisków palcowych; wyraźnie nawiązuje do równie
niewielkiego naczynia z Korklin, z grobu 2 w kurhanie 3 na stanowisku I [J. Jaskanis 1968a, 315, tabl. IV:5].
zachowane tylko częściowo naczynie 3 z kurhanu II (Tabl. XXXII:3) wydaje się
przypominać okaz z Bilwinowa, kurhan 6, grób 5 [M. Kaczyński 1961b, 220-222,
tabl. VIII:5b]. Naczynie z Bilwinowa jest dwustożkowe, z załomem brzuśca w połowie
wysokości i z plastyczną listwą poziomą powyżej załomu brzuśca. Kurhan 6 z Bilwinowa można datować na VI wiek [M. Kaczyński 1961b, 273], co sugeruje podobną
chronologię naczynia z Przebrodu.
pokrywa obejmująca (naczynie 7) z kurhanu II (Tabl. XXXII:7) reprezentuje bardzo charakterystyczną grupę naczyń kultury sudowskiej [M. Kaczyński 1958, 121,
133-136, tabl. XXXV:8, XLI:6, 9, XLII:4, 7, 12-13; 1961b, 219, 224, 226, tabl. VIII:2a,
IX:2a, 6a, X:1a; 1966b, 186, 187, tabl. IX:9, X:4; D. Jaskanis 1963, 290, tabl. II:10].
Naczynia te są datowane na lata od poł. V wieku [por. M. Kaczyński 1966b, 204-205,
tabl. X:6] po VI wiek [por.M. Kaczyński 1958, 149], a nawet pierwszą połowę
VII wieku [D. Jaskanis 1963, 307].
fragmentarycznie zachowane naczynie 9 z kurhanu II (Tabl. XXXII:9) miało najprawdopodobniej formę dwustożkowatą oraz dość wysoko umieszczony załom brzuśca
podkreślony poziomą listwą plastyczną. Okaz ten mógł przypominać dwustożkowate
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naczynia zdobione na załomie guzkami [por. M. Kaczyński 1961b, 239, tabl. XIII:1;
J. Jaskanis 1968a, 305, 309, tabl. I:6, III:2]); być może na naczyniu z Przebrodu zamiast guzków zastosowano listwę.
n) popielnica wanienkowa (znalezisko luźne – Tabl. XXXIII:1) należy do naczyń stanowiących specyficzną formę kultury sudowskiej [D. Jaskanis 1963, 299, ryc. 13;
M. Kaczyński 1958, 124, tabl. XXXVI:7; 1961b, 228-230, 263, tabl. XI:1a-c, 9a-c;
O. Kleemann 1942, 22, tabl. 2:k;]. Większość „wanienek” miała kształt owalny; wyróżnia się jedna popielnica prostokątna z grobu 1 w kurhanie 8 z Bilwinowa [M. Kaczyński 1961b, tabl. XI:1a-c]. Popielnice wanienkowe występowały od przełomu
V/VI wieku [M. Kaczyński 1961b, 230, 270-271, tabl. XI:10] po pierwszą połowę
VII wieku [D. Jaskanis 1963, 299-301, 306, tabl. VIII:5].

Obrządek pogrzebowy
Na cmentarzysku w Przebrodzie zarejestrowano 18 lub 19 płaskich grobów ciałopalnych odpowiadających regułom obrządku pogrzebowego kultury bogaczewskiej [W. Nowakowski 2007, 124]. Przepalone szczątki chowano w dwojaki sposób: w popielnicach
lub bez onych.
a) groby popielnicowe były najliczniejsze – odkryto ich 11 (№ 1-3, 5-7, 17, 19, 26,
28, 32). Większość z nich zawierała jedną popielnicę; tylko w grobie 19 stały dwie,
a w grobie 5 – trzy popielnice. W jednym grobie (№ 28) popielnicę obsypano resztkami stosu. W kilku grobach (№ 5, 17, 19, 26) popielnice nakryto misami, w grobie 2 –
kamieniem. W popielnicach składano zarówno szczątki kobiet (№ 1, 6, 26) jak i mężczyzn (№ 2, 3, 5, 19, 28). Urny z kośćmi lokowano w jamach o kolistym (№ 2, 28),
owalnym (№ 7) bądź czworokątnym (№ 5, 17, 19, 26, 32) kształcie.
b) grobów bezpopielnicowych odkryto tylko 7 lub 8 (№ 4, 8, 18, 20, 27, 30?, 31, 33).
Większość miała formę jam o kolistym (№ 20), owalnym (np. № 31) bądź czworokątnym (np. № 18) kształcie. Kości występowały w wypełnisku w dużym rozproszeniu,
niekiedy wraz z resztkami stosu (№ 18). W grobach jamowych składano zarówno
szczątki kobiet (№ 18) jak i mężczyzn (№ 27, 31).
Spośród odkrytych w Przebrodzie grobów bezpopielnicowych wyróżnia się grób 33
(Tabl. XXVI). Jama tego grobu została obwarowana na brzegach kilkunastoma kamieniami
rożnej wielkości. Groby płaskie z konstrukcjami kamiennymi w okresie wczesnorzymskim
występowały w kulturze bogaczewskiej bardzo rzadko [W. Nowakowski 2007, 124, 140].
W późnym okresie wpływów rzymskich ciałopalne groby jamowe w obstawach kamiennych
pojawiały się na pograniczu kultury sudowskiej [por. M. Kaczyński 1976, 273; 1981, 174].
Na szczególną uwagę zasługuje również obiekt (grób?) 30 (Tabl. XXV). Była to duża
prostokątna jama, być może przygotowana dla pochówka szkieletowego lub na grób symboliczny. W północno-zachodniej części obiektu 30 odkryto niewielkie zaciemnienie, przypominające nieduże koliste jamy ze spalenizną i węglami, jakie odkrywano przy grobach
szkieletowych kultury sudowskiej [M. Kaczyński 1976, 265]. W zaciemnieniu z obiektu
30 wystąpiły drobne fragmenty przepalonych kości oraz ułamki ceramiki, bardziej prawdopodobne jest więc, że w dużą jamę wkopano ciałopalny pochówek jamowy.
Na cmentarzysku w Przebrodzie odkryto również ślady po najpewniej dwóch kurhanach kultury sudowskiej (nie można wykluczyć, że pozostałościami kurhanów były:
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obiekt 25 oraz „obiekt z brukiem”). Nasypy obu kurhanów były zupełnie zniszczone, zapewne w wyniku prac polowych. O ich istnieniu świadczą jednak zachowane częściowo,
płytkie rowy (obiekt 12 i 12a w kurhanie I, rów z obiektami 36-37 w kurhanie II) wypełnione ciemną ziemią, kamieniami oraz fragmentami potłuczonych naczyń. Można przypuszczać, że pierwotnie otaczały one nasypy kurhanów. Podobne rowy znane są z niedalekich cmentarzysk w Bilwinowie [M. Kaczyński 1961a, ryc. 2; 1961b, 257, ryc. 4]
i Bachanowie [D. Jaskanis 1999, 251, 263]. Ich obecność jest tłumaczona zwyczajem składania wokół mogił bądź resztek stosu wraz z naczyniami ofiarnymi (zawierającymi jadło?)
bądź pozostałości stypy – potłuczonych naczyń [M. Kaczyński 1961b, 258].
Na podstawie danych, których dostarczyły cmentarzyska kurhanowe z Suwalszczyz
ny, możemy przypuszczać, że płaszcze kurhanów w Przebrodzie składały się najprawdopodobniej z jednej-dwóch (kilku?) warstw kamieni polnych, a wysokość była niewiele
wyższa od 0,5 m [M. Kaczyński 1976, 263]. Kurhan I (Tabl. XXXI) miał średnicę około
8 m, zaś nieco większy kurhan II – około 10 m (Tabl. XXXI).
Kurhany z Przebrodu należały raczej do wielopochówkowych – „rodowych” – z ciałopalnymi grobami. Za wielością grobów w kurhanie I przemawia lokalizacja domniemanego pochówka (obiekt 13) w pobliżu zewnętrznej krawędzi nasypu – wątpliwe, by w takim miejscu
umieszczono jedyny pochówek w całym kurhanie. W kurhanie II, oprócz centralnego grobu
popielnicowego (obiekt 34), znaleziono między innymi drobne ułamki popielnicy wanienkowej, którą można uznać za relikt kolejnego grobu popielnicowego z tego kurhanu.
Szkieletowy grób koński odkryty w Przebrodzie (Tabl. XXX) to przykład specyficznych
zwyczajów wyróżniających bałtyjski obrządek pogrzebowy [por. J. Jaskanis 1968b, 79].
Zgodnie z nimi praktykowano bądź kultowe ofiary, bądź zabijano konia po śmierci jego
właściciela-wojownika. Składanie koni do grobów łączono również z ofiarami dla pasterzy
stad koni [A. Lasota-Moskalewska, U. Perlikowska-Puszkarska 1994, 196].
Grób zawierający szkielet konia zlokalizowano na obwodzie kurhanu II, na zachód od
centralnego ciałopalnego pochówka ludzkiego. Układ ciała w owalnej jamie, ułożonego
wzdłuż linii NW-SE, z głową zwróconą ku południowemu-wschodowi, odpowiada sytuacji
obserwowanej na Suwalszczyźnie [por. J. Jaskanis 1968b, 82, 85, 96-97], gdzie pochówki
końskie towarzyszyły grobom ludzi pod kurhanem [J. Jaskanis 1968b, ryc. 3]. Cecha ta
odróżnia pochówki końskie kultury sudowskiej od współczesnych im tego typu obiektów
z terenu Mazur, gdzie z kolei pochówki końskie występowały w innych niż pochówki ludzkie wydzielonych częściach cmentarzysk [A. Lasota-Moskalewska, U. Perlikowska-Puszkarska 1994, 195, 197].

Cmentarzysko w Przebrodzie – rozplanowanie i chronologia
Cmentarzysko składało się z dwóch wyraźnie odmiennych stref. W północnej części cmentarzyska występowały groby płaskie, natomiast w części południowej – kurhany
(Tabl. I). Partię północną od południowej oddzielała wolna, pozbawiona obiektów przestrzeń szerokości około 10 m. Około 18-20 m na północny-wschód i wschód od skupiska
grobów płaskich odkryto obiekty wypełnione kamieniami (obiekt 25, „obiekt z brukiem”),
być może również stanowiące ślady kurhanów – z okresu rzymskiego(?). W części północnej, około 12 m na zachód od skupiska grobów płaskich, odkryto również kilka pradziejowych jam o niewiadomym przeznaczeniu (obiekty 21-24).
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Na podstawie analizy wyposażeń grobowych można przyjąć, że cmentarzysko w Przebrodzie było użytkowane przez ludność kultury bogaczewskiej (groby płaskie), później przez
ludność kultury sudowskiej (kurhany). Najstarsze groby płaskie pochodzą z faz B2-B2/C1a. Należą do nich grób 5, w którym znaleziono między innymi naczynie zdobione listwą plastyczną
imitującą ucho, grób 19 – zawierający między innymi krzesiwo sztabkowe i naczynie zdobione
podwójnym uszkiem, oraz grób 28, datowany na fazę B2b grotem oszczepu. Podobną chronologię należałoby zapewne przypisać pobliskim grobom 3, 7(?), 17 i 26, w których znalazły się
między innymi popielnice o cechach ceramiki z okresu wczesnorzymskiego. Nieco późniejsze,
z faz B2/C1-C1a, były groby 6 i 18 z bransoletami mankietowymi – grób 6 zawierał także paciorki, a grób 18 szpilę typu A, oraz grób 27 z prostokątną nakładką na pas, kolistą sprzączką
i późnorzymskim kubkiem. Współczesny im był najprawdopodobniej także grób 33 ze szpilą
typu A i naczyniami o cechach ceramiki kultury sudowskiej. Pozostałe groby płaskie (№ 1-2,
4, 8, 30) zawierały zabytki o datowaniu obejmującym cały okres wpływów rzymskich lub
brak w nich było materiału zabytkowego (№ 20, 31-32). Ramy chronologiczne płaskiej - „bogaczewskiej” części cmentarzyska można więc wyznaczyć na fazy B2-C1. Później w funkcjonowaniu cmentarzyska nastąpiła około dwustuletnia przerwa. Cmentarzysko zaczęto ponownie użytkować w fazie E okresu wędrówek ludów – wówczas w południowej części nekropoli
z Przebrodu pojawiły się kurhany kultury sudowskiej. Kurhan I można datować tylko ogólnie
na fazę E, natomiast chronologię kurhanu II zawężają do faz E2-E3 ostrogi z grobu końskiego
i okucie końca pasa odkryte w obrębie jego zarysu.

Mazury Wschodnie i Suwalszczyzna w okresie
rzymskim oraz w okresie wędrówek ludów
– tło kulturowe cmentarzyska w Przebrodzie
We wczesnej epoce żelaza (druga połowa I tys. p.n.e.) na Mazurach Wschodnich i na
Suwalszczyźnie występowało osadnictwo ludności grupy wschodniomazurskiej kultury
kurhanów zachodniobałtyjskich widoczne głównie w okolicach jezior Orzysz i Szóstak oraz
w rejonie Ełku, Olecka i Gołdapi. Dalej na wschód rozciągała się strefa pograniczna, niejednoznaczna kulturowo – na styku terytoriów kultury kurhanów zachodniobałtyjskich i kultury ceramiki kreskowanej [J. Okulicz 1981, 158, mapa 2; 1993, 112-114; Ł. Okulicz 1981, 144-145].
U schyłku okresu przedrzymskiego, w fazie A3, w centrum Pojezierza Mazurskiego
uformowała się kultura bogaczewska o płaskich cmentarzyskach ciałopalnych [W. Nowakowski 1991, 43]. Osadnictwo kultury bogaczewskiej dotarło na omawiany tu obszar już w fazach A3-B1 – założono wówczas płaskie cmentarzyska w okolicach Rajgrodu
[M. Kaczyński 1981, 175; W. Nowakowski 2007, 135, mapa I] oraz w okolicy Olecka
[J. Siemaszko 1991, 83]. Ślady specyficznego osadnictwa łączącego wątki kultury bogaczewskiej i sambijskiej pojawiły się także na północnych rubieżach regionu, w Puszczy Rominckiej [W. Nowakowski 2007, 137, mapa I; P. Szymański 2000, 138]. Archeologicznym
wyznacznikiem tych zjawisk jest przede wszystkim rozrzut najbardziej charakterystycznej
dla faz A3-B1 kategorii zabytków – sprzączek z kolistą ramką i z nieruchomym kolcem przedłużonym w skuwkę [W. Nowakowski 1991, 49, ryc. 2].
W fazach B2-C1 na Mazurach Wschodnich i Suwalszczyźnie nastąpiła intensyfikacja osadnictwa [M. Kaczyński 1976, 261]. Zapewne w fazie B2b funkcjonowały już nowe
cmentarzyska płaskie w okolicach Rajgrodu [M. Kaczyński 1981, 171-172; W. Nowakow-
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ski 2007, 135, mapa I] i w okolicy Suwałk (np. Przebród) [W. Nowakowski 1995, 76].
W fazie B2/C1-C1a pojawiły się główne nekropole kultury sudowskiej (Szwajcaria, Osowa,
Żywa Woda, Szurpiły [W. Nowakowski 1991, 46; 1995, 76-77]. W tym czasie na Mazurach
Wschodnich i Suwalszczyźnie ciągle silne były oddziaływania kultury bogaczewskiej, których śladem są zapinki trójgrzebykowe typu mazurskiego, prostokątne sprzączki z podwójnym kolcem oraz bransolety mankietowe [W. Nowakowski 1991, 54, 59, ryc. 6-8; 1995, 19].
Zestaw form naczyń z nekropoli w Przebrodzie potwierdza dominację wzorców ceramiki
kultury bogaczewskiej.
Płaskie cmentarzysko w Przebrodzie jest wysuniętym najdalej na wschód, w pełni
udokumentowanym stanowiskiem kultury bogaczewskiej. Można przypuszczać, że zostało
założone przez ludność napływową, która zapewne przybyła tu z południa, z okolic Rajgrodu. Płaska część cmentarzyska była użytkowana prawdopodobnie przez 100-120 lat,
co odpowiadałoby 4-5 pokoleniom. Liczba odkrytych 19 grobów płaskich wydaje się niska.
Możliwe są dwa, równie prawdopodobne wyjaśnienia. Być może, pierwotnie liczba grobów płaskich w Przebrodzie była zdecydowanie większa, a część z nich zniszczyła orka.
Nie można też wykluczyć, że niewielka liczba odkrytych w Przebrodzie grobów płaskich
była skutkiem przemieszczenia się części tamtejszej społeczności. Migracja ta mogła mieć
miejsce w czasach ostatniego pokolenia i być wynikiem „wielkiej siły przyciągania” jaką
niosły nowe i atrakcyjne wzorce kulturowe płynące z bliskiego sąsiedztwa kultury sudowskiej. Za tą drugą hipotezą przemawia fakt, iż płaską część cmentarzyska w Przebrodzie
przestano użytkować współcześnie z „narodzinami” późnorzymskiej kultury sudowskiej.
Dla tej nowej jednostki charakterystyczne były birytualne cmentarzyska kurhanowe
[M. Kaczyński 1976; J. Jaskanis 1977, 308-309, 330-331, 346; W. Nowakowski 1995, 77].
Zasięg jej początkowo (faza C) ograniczał się do Suwalszczyzny; w ówczesnym inwentarzu
widoczne były wpływy „bogaczewskie” – między innymi najpóźniejsze bransolety mankietowe, zapinki podkowiaste i zapinki kuszowate [A. Bitner-Wróblewska 1998, 308]. Poza
wspomnianą kulturą sudowską w omawianym regionie Mazur Wschodnich i Suwalszczyzny w okresie późnorzymskim funkcjonowały dwa skupiska osadnicze – skupienie stanowisk w dolinie Gołdapy oraz grupa augustowska w rejonie Rajgrodu [M. Kaczyński 1976,
269-284]. Skupienie znad Gołdapy charakteryzowały ciałopalne cmentarzyska kurhanowe [J. Jaskanis 1977, 258-259, 275] i silne wpływy sambijskie, widoczne w ceramice
[A. Bitner-Wróblewska 1998, 308], zaś grupę augustowską – ciałopalne cmentarzyska
płaskie [J. Jaskanis 1977, 255, 305-306]) i oddziaływania z Mazur [A. Bitner-Wróblewska 1998, 308].
W okresie wędrówek ludów na Mazurach Wschodnich i Suwalszczyźnie doszło do
istotnych zmian. Miał wówczas miejsce znaczny wzrost gęstości osadnictwa kultury sudowskiej. Wówczas też kultura sudowska rozszerzyła swój zasięg oddziaływania na skupienie
gołdapskie i grupę augustowską [A. Bitner-Wróblewska 1998, 305, 308-309]. Na omawianym obszarze dominowały odtąd wielopochówkowe kurhany z wyłącznie ciałopalnymi
grobami [A. Bitner-Wróblewska 1998, 305]. Charakterystycznym dla okresu wędrówek ludów stało się też stopniowe ubożenie „suwalskich” inwentarzy grobowych – z wyposażenia
znikła broń, pojedynczo występowały zapinki kuszowate z pełną pochewką i długą nóżką,
zapinki z poprzeczką na końcu nóżki, zapinki zdobione pierścieniami i wędzidła [A. Bitner-
-Wróblewska 1998, 306] – kontrastujące z bogactwem pochówków z cmentarzysk znad
Gołdapy i w grupie augustowskiej [M. Kaczyński 1976, 270; 1981, 195-196].
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Z późnym okresem wędrówek ludów (faza E) wiąże się druga faza użytkowania cmentarzyska w Przebrodzie. Być może, wśród mieszkańców przetrwała świadomość sepulkralnego charakteru miejsca i ponowne zlokalizowanie tu nekropoli nie było przypadkowe.
Kurhany z Przebrodu, mimo niemal całkowitego zniszczenia, dokładnie odpowiadają
współczesnym im obiektom z Suwalszczyzny. Ceramika z obu kurhanów (I i II) obejmuje
formy najbardziej charakterystyczne wyróżniające kulturę sudowską. Inne znaleziska
z Przebrodu – okucie końca pasa, ostrogi i wędzidło z grobu konia w kurhanie II – świadczą o powiązaniach ludności kultury sudowskiej z resztą świata zachodniobałtyjskiego.
Obraz kulturowy Mazur Wschodnich i Suwalszczyzny zaczął się zmieniać w rozwiniętym okresie wędrówek ludów. Wydaje się, że najwcześniej, już w końcu V wieku,
przestały funkcjonować cmentarzyska grupy augustowskiej [M. Kaczyński 1976, 281;
1981, 198]. W końcu VI wieku zarzucono kurhanowy obrządek pogrzebowy nad Gołdapą;
kurhanowe cmentarzyska „suwalskie” przetrwały najdłużej – do wieku VII [W. Nowakowski 1995, 80]. Powyższe przemiany mogły być wynikiem silnych oddziaływań „bezcmentarzyskowej” kultury słowiańskiej [W. Nowakowski 1995, 80].

-

Przedstawione wyżej cmentarzysko z Przebrodu nawiązuje – formą i wyposażeniem
grobów – do standardów kultury bogaczewskiej oraz kultury sudowskiej. Nie pozbawione
jest jednak osobliwości. Płaska część nekropolii w Przebrodzie ma szczególne znaczenie –
wyznacza bowiem obecnie wschodni zasięg kultury bogaczewskiej, a także dokumentuje
etap największej ekspansji tej kultury (fazy B2-C1). Naukowe znaczenie cmentarzyska podwyższa obecność kurhanów z zabytkami (wędzidło, ostrogi, okucie końca pasa) dość rzadkimi w kulturze sudowskiej. Cmentarzysko z Przebrodu jest niewątpliwie ważnym punktem na mapie archeologicznej Mazur Wschodnich i Suwalszczyzny, może więc informacje
zawarte w tym opracowaniu staną się przyczynkiem do dalszych badań nad kulturami bogaczewską i sudowską lub też słabo dotychczas rozpoznanym pograniczem bogaczewsko-sudowskim.
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The Roman and Migration Period cemetery at Przebród,
Suwałki District
The paper presents a full monograph of the cemetery in Przebród, situated near Suwałki, based
on archeological excavations conducted in the years 1979 and between 1981-1983. The total number
of 1810 m2 was explored at the site in Przebród, which resulted in the discovery of 19 flat cremation
burials and traces of two barrows as well as a profusely equipped horse burial. The remaining part of the
burial ground was destroyed prior to the commencement of excavation works. The analysis of obtained
source material revealed, that the site should be affiliated with two cultural groups existing in this territory. In phases B2-C1 the cemetery was used by the community of Bogaczewo culture, the members
of which built flat graves situated along the northern edge. Subsequently there is a two-hundred-year
break in the use of the necropolis. In phase E of the Migration Period, the barrows of Sudovian Culture
appeared in the southern part of the cemetery. Barrow I can be dated to phase E, whereas the chronology
of barrow II is limited to phases E2-E3.
As regards the form and grave furnishing, the cemetery in Przebród refers to the standards of Bogaczewo and Sudovian cultures. Yet it is not void of peculiarities. The flat part of the cemetery in Przebród is of particular importance, as it demarcates the eastern extent of Bogaczewo culture territories,
as well as it constitutes documentation of the times of the largest expansion of this culture. The significance of the burial ground is additionally increased by the presence of artifacts in the barrows, e.g. bit,
spur, belt fittings, which were rather rare in the case of Sudovian culture. The cemetery in Przebród is undoubtedly an essential spot on the archeological map of Eastern Masuria and Suwałki Region. The information included in this elaboration may contribute to further research upon Bogaczewo and Sudovian
cultures or on vaguely known Bogaczewo and Sudovian borderland.
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Rycina 1. Przebród. Lokalizacja stanowiska
Legenda do tablic
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Tablica I. Przebród. Plan cmentarzyska

86

Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Przebrodzie...

Tablica II. Przebród. Obiekt 1
1-4 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica III. Przebród. Obiekty 1 i 2
1 – ceramika, 2-4 – żelazo (rys. R. Maskowicz)
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Tablica IV. Przebród. Obiekt 2
1-3 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica V. Przebród. Obiekty 3 i 4
1 – ceramika, 2,3 – żelazo (rys. R. Maskowicz)
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Tablica VI. Przebród. Obiekt 5
1-4 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica VII. Przebród. Obiekt 5
1,2 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica VIII. Przebród. Obiekty 5 i 6
1-3 – ceramika, 4-6 – brąz, 7-16 – szkło (rys. R. Maskowicz)
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Tablica IX. Przebród. Obiekt 7
1,2 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica X. Przebród. Obiekty 8 i 9
1 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XI. Przebród. Obiekty 10 i 11
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Tablica XII. Przebród. Obiekty 12 i 12a
1-3 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XIII. Przebród. Obiekty 13 i 14
1 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XIV. Przebród. Obiekty 15 i 16
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Tablica XV. Przebród. Obiekt 18
1,2 – ceramika, 3,7 – żelazo, 4-6 – szkło, 8 – brąz (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XVI. Przebród. Obiekty 17 i 19
1 – ceramika, 2-4 – żelazo (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XVII. Przebród. Obiekt 19
1-4 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XVIII. Przebród. Obiekty 19, 20 i 22
1,2 - ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XIX. Przebród. Obiekty 21, 23, 24, 32
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Tablica XX. Przebród. Obiekty 25 i 35
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Tablica XXI. Przebród. Obiekty 26 i 36
1-3 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XXII. Przebród. Obiekty 27 i 29
1,2 – ceramika, 3-5 – żelazo ; 4a - przed konserwacją, 4b - po konserwacji (rys. R. Maskowicz)

107

Mariusz Klewek

Tablica XXIII. Przebród. Obiekt 28
1-3 – żelazo, 4 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XXIV. Przebród. Obiekty 28 i 31
1 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XXV. Przebród. Obiekty 30 i 33
1 – ceramika, 2 – żelazo (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XXVI. Przebród. Obiekt 33
1,2 – żelazo, 3-5 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XXVII. Przebród. Obiekt 34 i 37
1 – ceramika (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XXVIII. Przebród. Obiekt 37
1,2 – ceramika (rys. R. Maskowicz)

113

Mariusz Klewek

Tablica XXIX. Przebród. „Obiekt z brukiem”
1 – ceramika (rys. P. Szymański)
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Tablica XXX. Przebród. Grób koński
1 – żelazo, róg, 2,3 – żelazo (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XXXI. Przebród. Kurhany 1 i 2
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Tablica XXXII. Przebród. Kurhan 2
1-9 – ceramika, 10 – brąz i srebro (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XXXIII. Przebród. Znaleziska luźne
1 – ceramika, 2,3 – żelazo, 4 – „jasny metal”, 5,6 – krzemień (rys. R. Maskowicz)
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Tablica XXXIV. Przebród. Obiekty 17 (1) i 18 (2)
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Tablica XXXV. Przebród. Obiekty 19 (1) i 28 (2, 3)
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Analiza antropologiczna ludzkich
szczątków kostnych z cmentarzyska
w Przebrodzie, pow. suwalski
Obiekt 1
Około 5 tysięcy fragmentów, dobrze przepalonych i silnie rozdrobnionych, reprezentujących szkielet jednego osobnika w wieku adultus (wczesny), płci żeńskiej. Część ułamków osiąga dość znaczne rozmiary,
do 100 mm. Zachowały się: obie części skaliste, 3 fragmenty żuchwy (dwa ułamki łuku i prawa głowa),
6 zębów, oba wyrostki dziobiaste, ponad 30 dużych stosunkowo cienkich, jak na te rozmiary odłamków
sklepienia z otwartymi szwami, kilka fragmentów paliczków, liczne zniszczone żebra, kilkanaście trzonów kręgowych, w tym axis o typowo żeńskiej budowie, kilkanaście większych odłamków nasad oraz
ponad setka dłuższych odłamków trzonów kości długich.

Obiekt 2
Około 2,5 tysiąca, z reguły bardzo drobnych fragmentów kostnych, dobrze przepalonych, reprezentujących,
jak należy sądzić, szkielet jednego osobnika. Fragmentów diagnostycznych zachowało się niewiele, lecz zachowane odcinki szwów wskazują na wiek adultus, a dół kłowy raczej na płeć męską, choć nie może to być do
końca pewne. Z innych fragmentów diagnostycznych mamy: około 10 większych odłamków sklepienia (dość
drobnych), 19 fragmentów zębowych, silnie rozdrobnionych, około 15 średniej wielkości fragmentów nasad,
30 dłuższych (do 40 mm) odłamków trzonów kości długich i 5 fragmentów łuków żebrowych.

Obiekt 3
Nieco ponad setka, z reguły bardzo drobnych, dobrze przepalonych fragmentów kostnych i kilkanaście
większych fragmentów diagnostycznych, w tym: ułamki ściany wewnętrznej żuchwy, wskazujący na
stosunkowo wysoki trzon, fragmenty lewej kości jarzmowej, typowo męskiej, fragmenty dołu żuchwowego i fragmenty lewej gałęzi żuchwy, 6 odłamków sklepienia czaszki, średnio grubych i pozbawionych
szwów, 4 większe ułamki miednicy. Osobnik zdecydowanie dorosły, lecz precyzyjniejsza ocena wieku
trudna, raczej adultus-maturus, płeć bez wątpienia męska.

Obiekt 4
Około 3 tysięcy drobnych i średnich, dobrze przepalonych fragmentów kostnych, silnie rozdrobnionych
i mało diagnostycznych. Najprawdopodobniej należą do jednego osobnika dorosłego w wieku raczej
maturus, płeć niepewna. Fragmenty diagnostyczne: około 20 fragmentów sklepienia, średniej grubości,
2 fragmenty łuku żuchwy, część skalista, 17 fragmentów zębowych, 2 ułamki żebra, kilkanaście nasad,
około 10 dłuższych fragmentów trzonów kości długich.

Obiekt 5
Kilka tysięcy, z reguły bardzo drobnych fragmentów kostnych, dobrze przepalonych, reprezentujących
szkielet jednego osobnika, płci męskiej, w wieku maturus. Fragmenty diagnostyczne: ponad 20 grubych
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i większych odłamków sklepienia, fragmenty podstawy z okolicy obu dołów żuchwowych, prawa
głowa żuchwy, 2 fragmenty łuku zębodołowego żuchwy z jednym zębem, fragmenty szczęki, 23 fragmenty zębowe, 3 fragmenty kości śródręcza/śródstopia, ponad 30 dłuższych (do 80 mm) odłamków
trzonów kości długich, ponad 50 fragmentów nasad i trzonów. Nadto fragment przypalonego paciorka
bursztynowego.

Obiekt 6
Zespół zawiera około 3 tysięcy, z reguły bardzo drobnych fragmentów kostnych reprezentujących, jak
się wydaje, szkielet jednego osobnika płci żeńskiej, w wieku adultus-maturus (brak fragmentów pozwalających na dokładniejszą ocenę wieku, choć bardziej prawdopodobny jest adultus). Fragmenty diagnostyczne: ponad 30 fragmentów sklepienia czaszki, część z odcinkami szwów wskazującymi na wiek nie
starszy niż maturus, fragmenty wewnętrznego łuku żuchwy, ułamek podstawy z okolicą prawego dołu
żuchwowego, fragmenty prawej kości jarzmowej, 9 korzeni zębowych i jedna korona, fragmenty obu
części skalistych, około 30 dłuższych (do 50 mm) odłamków trzonów kości długich, około 20 fragmentów nasad i kilka dość delikatnych paliczków.

Obiekt 7
Około tysiąca, z reguły bardzo drobnych i średnio przepalonych fragmentów szkieletu jednego osobnika
w wieku infans I/II. Zachowanych kilkanaście odłamków sklepienia, 7 koron zębów mlecznych, 7 koron
zębowych stałych, reszta to trzony i nasady kości długich.

Obiekt 17
Około 100 dobrze przepalonych fragmentów kostnych reprezentujących wszystkie regiony anatomiczne
szkieletu jednego osobnika w wieku infans I/II (ewentualnie wczesny infans II), o czym świadczą zachowane korony zębów mlecznych.

Obiekt 18
Ponad 500 silnie rozdrobnionych, niewielkich fragmentów kostnych, dobrze przepalonych, reprezentujących, jak się wydaje, szkielet jednego osobnika dorosłego, który sądząc po budowie fragmentu prawej
głowy żuchwy był płci żeńskiej. Fragmenty diagnostyczne: 6 fragmentów zębowych, fragmenty łuku zębodołowego żuchwy wskazujące raczej na wiek maturus, około 15 odłamków sklepienia czaszki, 40 fragmentów trzonów kości długich (do 45 mm), obie części skaliste.

Obiekt 19
Kości z powierzchni obiektu – kilka odłamków sklepienia czaszki, w tym jeden znaczny (40 mm), dość
grubych, raczej w wieku maturus, płeć niepewna, jeden fragment zębowy i 5 dłuższych odłamków trzonów
kości długich (do 80 mm). Nadto dość duży (35 mm) odłamek sklepienia czaszki o podobnej morfologii.
Popielnica 1 – kilka tysięcy fragmentów słabo przepalonego szkieletu jednego osobnika w wieku
maturus, płci raczej męskiej. Reprezentowane są wszystkie regiony anatomiczne, część fragmentów dużych rozmiarów (do 120 mm). Elementy diagnostyczne: axis ma mały delikatny ząb, co sugeruje płeć
żeńską, sklepienie czaszki też niezbyt grube, a brzeg górny oczodołu słaby, za to lewa kość jarzmowa ma
brzeg dolny zdecydowanie wygładzony i wyraźnie męski, na co wskazuje też okolica stawu żuchwowego,
zachowane dwa fragmenty łuku żuchwy oraz głowy kości femur i radius nie rozstrzygają tego problemu,
natomiast kość jarzmowa wyraźnie ma budowę męską. Nadto mamy 2 przedtrzonowce, 3 trzonowce
i 11 korzeni, oraz paliczki o niezdecydowanej budowie. Najprawdopodobniej płeć męska.
Popielnica 2 – około 2 tysięcy silnie rozdrobnionych, przepalonych fragmentów kostnych należących
do jednego osobnika płci męskiej w wieku adultus. Zachowały się następujące fragmenty diagnostyczne:
części obu szczęk (lewa z 3 korzeniami zębowymi), okolica dołu kłowego wskazująca na przynależność
do odmiany białej (raczej bez domieszki laponoida), 6 fragmentów żuchwy, ale bez okolicy podbródkowej, zachowana lewa głowa ma wyraźnie męski charakter, ponad 15 większych odłamków sklepienia,
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część z otwartymi odcinkami szwów, fragmenty podstawy, 7 fragmentów zębowych, 7 paliczków, nieliczne większe odłamki nasad i ponad 20 grubszych odłamków trzonów kości długich. Nadto 3 fragmenty żelazne, w tym jeden z nitem?

Obiekt 20
Około 10 bardzo drobnych, silnie przepalonych fragmentów kostnych (dł. do 10 mm), cienkich i mało
diagnostycznych. Wiek: najprawdopodobniej infans II-juvenis.

Obiekt 25
Trzy drobne fragmenty sklepienia, około 10 grubszych odłamków trzonów kości długich (do 35 mm długości). Płeć niejasna, wiek dorosły.

Obiekt 26
Około 2 tysięcy dobrze przepalonych lecz nieźle zachowanych fragmentów kostnych (9 dł. do 90 mm) reprezentujących szkielet jednego osobnika w wieku adultus, płci najprawdopodobniej żeńskiej. Z fragmentów diagnostycznych mamy: obie części skaliste, około 60 odłamków sklepienia czaszki (max. 40×50 mm),
2 fragmenty podstawy, 3 fragmenty szczęki, fragmenty łuku żuchwy (wewnętrzna okolica bródkowa),
kilka odłamków paliczków, kilka fragmentów żeber, jeden fragment zębowy, ułamek kości jarzmowej,
ponad 50 fragmentów trzonów kręgowych i nasad z obfitością istoty gąbczastej oraz około 100 dłuższych
ułamków trzonów kości długich.

Obiekt 27
Ponad tysiąc, głownie drobnych, dobrze przepalonych szczątków kostnych, reprezentujących jednego
osobnika męskiego w wieku adultus. Silnie rozdrobnione, zwłaszcza kości czaszki. Z elementów diagnostycznych mamy: ponad 20 drobnych odłamków sklepienia, w większości z odcinakami otwartych
szwów, fragmenty lewego wyrostka jarzmowego, kości czołowej (morfologia męska), fragmenty lewej
głowy żuchwy, 6 korzeni zębowych, 10 dłuższych (do 60 mm) odłamków trzonów kości długich.

Obiekt 28
12 drobnych mało diagnostycznych fragmentów kostnych, wiek: juvenis-dorosły.

Obiekt 28 (kości z popielnicy)
Około 1,5 tysiąca dobrze przepalonych i silnie rozdrobnionych fragmentów kostnych reprezentujących
szkielet jednego osobnika w wieku adultus-adultus/maturus, płci być może męskiej, sądząc po masywności trzonów kości długich, lecz brak dobrych fragmentów diagnostycznych uniemożliwia ustalenie
tego z większą pewnością. Fragmenty diagnostyczne: kilkanaście nieco większych odłamków sklepienia
czaszki, 12 fragmentów zębowych (dwa trzonowe), drobny fragment szczęki i drobny fragment łuku żuchwy, 5 paliczków, ponad 20 większych odłamków nasad z obfitością istoty gąbczastej, około 40 dłuższych
(do 60 mm) fragmentów trzonów kości długich, kilka większych odłamków łuków żebrowych.

Obiekt 29
Fragment ściany kości tibia (wiek co najmniej juvenis) oraz dobrze przepalony nie diagnostyczny fragment kostny.

Obiekt 30 (kości z NW części obiektu)
Kilkadziesiąt cienkich fragmentów sklepienia czaszki w wieku infans I.

Obiekt 31
Kilkaset z reguły drobnych, dobrze przepalonych fragmentów kostnych jednego osobnika dorosłego, raczej płci męskiej. Fragmenty diagnostyczne: około 20 nieco większych odłamków sklepienia czaszki, ale
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bez odcinków szwów, fragmenty obu części skalistych, fragmenty żuchwy, około 10 większych odłamków nasad, kilkanaście dłuższych (do 50 mm) i grubszych ułamków trzonów kości długiej, których grubość sugeruje płeć męską, jeden korzeń zębowy.

Obiekt 32
Kilka drobnych, mało diagnostycznych fragmentów kostnych, trzonów kości długich i odłamków sklepienia czaszki osobnika dorosłego. Płeć niejasna.

Obiekt 33
№ inw. 8/82 – ponad 50 fragmentów, raczej drobnych (do 40 mm) najprawdopodobniej pochodzących
od jednego osobnika dorosłego o niepewnej płci. Poza 3 drobnymi fragmentami sklepienia czaszki i fragment zęba trzonowego są to ułamki trzonów kości długich.
№ inw. 9/82 – około 60 drobnych (do 30 mm) fragmentów kostnych, być może pochodzących od jednego osobnika, w tym 5 grubszych odłamków sklepienia czaszki (bez szwów) i korzeń siekacza, zdecydowanie pochodzących od osobników dorosłych. Reszta to fragmenty żeber i trzonów kości długich.
№ inw. 13/82 – około 50 fragmentów, z reguły bardzo drobnych, przy czym większość pochodziła być
może od jednego osobnika dorosłego, najprawdopodobniej w wieku adultus, o niepewnej płci (9 fragmentów sklepienia czaszki, korzeń siekacza i korona trzonowca). Reszta mogła pochodzić od osobników
w wieku, infans II-juvenis.
№ inw. 16/82 – dwa fragmenty trzonu kości długiej osobnika dorosłego (być może płci męskiej, bo
grube) nadto 20 bardzo drobnych niediagnostycznych fragmentów.
№ inw. 19/82 – około 70 drobnych (do 40 mm) fragmentów kostnych, raczej od jednego osobnika
w wieku juvenis-subadultus, w tym fragmenty zęba stałego, 9 cienkich fragmentów sklepienia czaszki,
kilkanaście fragmentów żeber, reszta to odłamki trzonów i blaszki kostne.
№ inw. 20/82 – ponad 2 tysiące drobnych i bardzo drobnych fragmentów kostnych, dobrze przepalonych, być może pochodzących od jednego osobnika dorosłego, płeć niepewna. Fragmenty diagnostyczne: 6 odłamków korzeni zębów stałych, kilkanaście większych (do 45 mm) fragmentów sklepienia,
z których tylko jeden fragment łuski czołowej mógłby sugerować płeć żeńską, reszta niepewna, kilka
fragmentów nasad i ponad 50 dłuższych (do 55 mm) fragmentów trzonów kości długich.
№ inw. 23/82 – około 50 przepalonych fragmentów kostnych (do 30 mm) reprezentujących szkielet najprawdopodobniej jednego osobnika w wieku adultus, płci, sądząc po masywności trzonu kości długiej,
być może męskiej. Z fragmentów diagnostycznych mamy: 10 fragmentów sklepienia czaszki, z reguły
rozwarstwionych, korzeń kła, kilka odłamków nasad, reszta to trzony kości długich.
№ inw. 25/82 – kilkanaście cienkich fragmentów trzonów kości długich (do 50 mm dł.), dwa drobne
fragmenty sklepienia należące razem do osobnika w wieku najprawdopodobniej infans II/juvenis. Nadto
duże i grube łuski trzonów kości długich kończyn, osobnik zdecydowanie dorosły.

Obiekt 34
Okolice obiektu, warstwa pod darnią (№ inw. 12/82) – około 60 drobnych i bardzo drobnych fragmentów kostnych pochodzących od jednego osobnika dorosłego. Z fragmentów diagnostycznych mamy
dwa fragmenty sklepienia czaszki i korzeń zęba trzonowego.
Okolice obiektu (№ inw. 14/82) – około 20 drobnych fragmentów kości ludzkich, przepalonych, zdecydowanie nie diagnostycznych, grubość odłamków trzonów kości długich sugeruje dorosłego mężczyznę.
12 cm nad dnem popielnicy (№ inw. 17/82) – około tysiąca silnie rozdrobnionych fragmentów kostnych pochodzących najprawdopodobniej od jednego osobnika dorosłego (nie starszego niż maturus) płci
męskiej. Z fragmentów diagnostycznych: trzy odłamki sklepienia, fragmenty obu szczęk (nos był wąski), fragmenty łuku wewnętrznej ściany żuchwy, fragmenty łuski czołowej z górnym brzegiem prawego
oczodołu o budowie typowo męskiej, górna część zębu axis, także typowo męskiego, 2 fragmenty żeber,
kilkanaście nasad, 2 fragmenty zębowe (trzonowce), ponad 20 dłuższych (do 70 mm) i dość grubych
odłamków trzonów kości długich kończyn.
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Popielnica (№ inw. 18/82) – kilka tysięcy silnie rozdrobnionych, dobrze przepalonych fragmentów
szkieletu jednego osobnika w wieku subadultus/adultus, płci męskiej. Zachowało się wiele fragmentów
diagnostycznych (poza okolicą twarzy): ponad 50 dłuższych (do 50 mm) odłamków trzonów kości długich, grubych i masywnych, fragmenty obojczyków, żeber, łopatek, kości śródręcza i śródstopia, 6 paliczków, 12 fragmentów zębowych ze wszystkich partii uzębienia, dużych i masywnych, lewa głowa żuchwy
i fragment z wyrostkiem dziobiastym, wewnętrzna ściana żuchwy z okolicą bródkową świadcząca o wysokim trzonie, ponad 20 bardzo grubych lecz niezbyt dużych odłamków sklepienia, kilkadziesiąt większych fragmentów nasad, głów i trzonów kręgowych.

Obiekt 37c
9 fragmentów sklepienia czaszki silnie przepalonych. Wiek adultus-maturus, płeć niepewna.

Obiekt 38a
Fragment (dł. 25 mm) trzonu tibii osobnika dorosłego, być może płci męskiej.

Znaleziska luźne z warstwy próchnicy ornej
Ar J7, ćwiartka A (№ inw. 1/82) – dwa fragmenty możdżenia owcy/kozy.
Ar J7, ćwiartka C (№ inw. 2/82) – trzy fragmenty przepalonych kości, mało diagnostycznych (do 10 mm),
osobnik raczej dorosły.
Ar K9, ćwiartka D (№ inw. 3/82) – kilka nie diagnostycznych, drobnych fragmentów kostnych oraz fragmenty trzonu kości radius osobnika dorosłego i fragmenty sklepienia czaszki, raczej należący do osobnika w wieku infans II.
Ar K10, ćwiartka D (№ inw. 15/82) – fragment sklepienia czaszki (25 mm) osobnika w wieku maturus,
płeć niepewna.
Ar L8, ćwiartki B, D (№ inw. 4/82) – pięć odłamków kostnych, z których jeden jest fragmentem trzonu
kości długiej, bardzo gruby i zdecydowanie od osobnika męskiego, dorosłego, duży korzeń zęba raczej
osobnika męskiego (stały siekacz), cienki fragment sklepienia czaszki (juvenis?) oraz dwa fragmenty
niediagnostyczne.
Ar L8, ćwiartki B, D (№ inw. 5/82) – pięć fragmentów trzonów (do 15 mm) kości długich, raczej od
osobnika dorosłego.
Ar L8, ćwiartka B, D (№ inw. 7/82) – trzy drobne fragmenty kostne, w tym jeden dobrze przepalony
osobnika dorosłego oraz drobne fragmenty ściany czaszki (także osobnik dorosły). Trzeci fragment nie
diagnostyczny.
Ar L8, ćwiartki B, D (№ inw. 10/82) – pięć fragmentów (dł. do 15 mm) zdecydowanie niediagnostycznych (starszych niż infans I).
Ar L10, ćwiartki A-B (№ inw. 6/82) – około 20 drobnych fragmentów kostnych, głównie trzonów kości
długich osobników dorosłych. Nadto fragmenty sklepienia czaszki z odcinkiem szwu wskazującego na
wiek maturus.
Ar L10, ćwiartki A-B (№ inw. 11/82) – kilkanaście odłamków przepalonych kości, w tym dwa większe
(do 29 mm) fragmenty trzonów kości długich kończyn, wskazujących na osobnika dorosłego i fragment
łuski skroniowej, płeć niepewna.
Ar L10, ćwiartki A-B (№ inw. 22/82) – ponad 20 krótkich (do 25 mm), ale bardzo grubych odłamków
trzonów kości długich kończyn, które mogły pochodzić od jednego osobnika dorosłego, płci bez wątpienia męskiej. Nadto drobny fragment sklepienia czaszki, także dość gruby, bez odcinków szwów.
Ar L10, ćwiartka C (№ inw. 26/82) – fragment żebra i fragmenty trzonu kości radius osobnika dorosłego, reszta to nie diagnostyczne odłamki trzonów kości długich (ponad 30 sztuk) od różnych osobników w wieku od infans II do dorosłych.
Ar L10, ćwiartki C-D (№ inw. 21/82) – trzy blaszki kości dziecięcych, dwa fragmenty ulna osobnika dorosłego oraz 6 fragmentów niediagnostycznych.
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Ar L10, ćwiartka C-D (№ inw. 24/82) – ponad 20 drobnych fragmentów kostnych, być może pochodzących od jednego osobnika, w tym trzy grubsze fragmenty sklepienia raczej męskie, ze szwem wskazującym na wiek maturus, raczej późny. Nadto korzeń zęba i fragmenty miednicy z wcięciem kulszowym,
raczej męskim. Płeć najprawdopodobniej męska.
Ar M11, ćwiartki A, C (№ inw. 28/82) – fragment sklepienia czaszki (8 mm) i trzonu kości długiej osobnika dorosłego.
Ar M11, ćwiartki A, C (№ insw. 29/82) – drobny (6 mm) nie diagnostyczny fragment kostny.
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Ocena archeozoologiczna szkieletu
końskiego z cmentarzyska w Przebrodzie,
pow. suwalski
Materiał osteologiczny został odkryty* jako pochówek szkieletowy związany z kręgiem kamiennym lub kurhanem otaczającym ciałopalny pochówek ludzki. Pośród zespołu
kości zwierzęcych znaleziono wędzidło i parę ostróg. Całość znaleziska jest datowana na
okres wędrówek ludów.
Wszystkie kości w tym zespole pochodzą ze szkieletu jednego konia. Ułożone były
w porządku anatomicznym, bez żadnych śladów rąbania czy cięcia kości, co świadczy
o tym, że koń był złożony do ziemi wraz z ciałem. Szkielet ułożony był wzdłuż osi SE-NW,
z tym, że przednia część ciała skierowana była na SE, a kończyny w pozycji podkurczonej
na SW. Stan zachowania kości nie był dobry, co wynikało wyraźnie z działania czynników
glebowych nie sprzyjających konserwacji. Wszystkie kości o delikatniejszej strukturze,
czyli z przewagą istoty gąbczastej nad zbitą, były pokruszone. Jedynie kości długie zachowały się w stanie nienaruszonym.
Ogółem określono 421 kości lub ich fragmentów oraz zębów. Pełny ich spis zamieszczono
w części katalogowej. Kości lub ich fragmenty nadające się do badań osteometrycznych zmierzono
zgodnie z normami międzynarodowymi [A. Driesch 1976]. Rozdzielenie członów palcowych
na pochodzące z kończyny piersiowej lub miednicznej dokonano metodą U. Forstera [1960].
Wysokość w kłębie obliczono używając współczynników L. Kiesewaltera [1888]. Wiek oznaczono na podstawie zużycia powierzchni trących siekaczy [T. Olbrycht 1960].
Z przeprowadzonej analizy archeozoologicznej wynika, że badany szkielet konia należał do samca w wieku około 12 lat. Koń ten mierzył w kłębie około 129 cm. Liczba ta jest
średnią arytmetyczną dwunastu liczb uzyskanych z kalkulacji wymiarów różnych kości i odpowiednich współczynników. Rozrzut tych wartości waha się od 126 (na podstawie kości
udowej) do 135 (na podstawie długości profilu czaszki). Jest on dość duży z powodu wzięcia
za podstawę kalkulacji wymiarów w różnym stopniu skorelowanych ze wzrostem. Koń ten
należał do grupy niskich według klasyfikacji H. Kobrynia [1984]. W okresie, w którym żył,
konie o tej wysokości były dość rozpowszechnione na terenie Polski i występowały w około
60 % całej populacji. Pozostałe 40% stanowiły konie wyższe [H. Kobryń 1984]. Na niektórych kościach badanego szkieletu zaobserwowano zmiany patologiczne, które skonsultowano
1

*

Analiza ta została wykonana w 1983 roku i uzupełniona przez autorkę na potrzeby publikacji.
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z prof. dr. hab. H. Kobryniem. Zmiany te określono jako efekt akropachii czyli rozrostowego
zapalenia kości i okostnej (osteoperiostitis hypertrophicans). Choroba ta charakteryzuje się wytworzeniem tkanki kostnej w postaci porowatych narośli. Nie jest to związane z urazem mechanicznym, a najczęściej skojarzone jest z innymi chorobami ogólnymi organizmu (np. gruźlica lub nowotwory płuc, przewlekłe stany ropne i martwicowe, rozedma płuc, awitaminoza
C). Zmiany typu akropachii występowały na doogonowej powierzchni członów palcowych
I kończyny piersiowej, na lewej kości śródręcza III (bardzo nikłe) i na trzech kręgach piersiowych – na brzusznej stronie ich trzonów. Występowanie tego typu zmian nie jest u koni rzadkością. W literaturze są one opisane najczęściej na kościach dalszych odcinków kończyn. Także
na kręgach znaleźli je H. Kobryń i F. Kobryńczuk [1966] opisując szkielet lwa.
Z analizy rozkładu anatomicznego badanego zespołu kości wynika, że występują
wszystkie części szkieletu wraz z najdrobniejszymi, takimi jak trzeszczki czy kręgi ogonowe. Stopień rozdrobnienia poszczególnych kości jest jednak różny. Mając całkowitą
pewność, że cały zespół kostny pochodzi z jednego szkieletu, oraz że szkielet ten nie był
celowo rozdrabniany, można było zbadać, jak układa się procentowy rozkład anatomiczny
będący odbiciem jedynie niszczących warunków glebowych.
Rozkład ten porównano z rozkładem anatomicznym uzyskanym dla koni, których kości
były resztkami konsumpcyjnymi. Materiał porównawczy pochodził z grodziska w Tykocinie
[A. Lasota-Moskalewska 1984], gdzie szczątki konia występowały w stosunkowo dużej liczbie i gdzie nosiły wyraźne ślady rąbania związanego z konsumpcją mięsa. Ich stan zachowania
w ziemi był dobry, znacznie lepszy niż szkieletu z Przebrodu. Porównanie z sobą tych dwóch
rozkładów anatomicznych może rzucić pewne światło na różnice ilościowe fragmentów kostnych wynikających z rozdrobnienia naturalnego oraz celowego, związanego z konsumpcją.
W przypadku tego ostatniego obserwuje się mniej fragmentów żeber i kręgów a więcej fragmentów związanych z kośćmi przedramienia i podudzia oraz członów palcowych. Kości żeber
i kręgów jako bardziej kruche, w resztkach konsumpcyjnych są zazwyczaj tak rozdrobnione, że
nie nadają się do identyfikacji gatunkowej, dlatego ich odsetki są niższe.
Kości długie kończyn zwłaszcza te, które są związane z konsumpcyjnymi partiami
szkieletu, są rąbane zachowując jednakże cechy rozpoznawcze i dlatego liczba ich fragmentów jest wyższa. Człony palcowe nie ulegają zniszczeniu ani nie są rąbane, ale jest ich
więcej ze względu na większą liczbę osobników będących dostarczycielami mięsa.
Rozkład anatomiczny kości szkieletu końskiego z Przebrodu może stanowić pewien wzorzec rozdrobnienia zaistniałego jedynie pod wpływem niszczących czynników glebowych.

Katalog kości zwierzęcych
Szkielet konia
Czaszka oraz 16 jej fragmentów, 12 zębów siecznych, 2 kły, 3 fragmenty kości grzykowej, 2 połówki żuchwy oraz 1 jej fragment, 7 kręgów szyjnych, 12 kręgów piersiowych (na trzech zmiany patologiczne na
brzegowej stronie trzonów w postaci narośli kostnych), 6 kręgów lędźwiowych, 11 kręgów ogonowych
oraz 45 fragmentów różnych kręgów, 4 fragmenty kości krzyżowej, 8 fragmentów mostka, 138 fragmentów żeber, 64 fragmenty chrząstek żebrowych, 8 fragmentów łopatki, 2 kości ramienne i 1 jej fragment,
2 kości promieniowe (1 razem z łokciową), fragment kości łokciowej, 12 kości nadgarstka, 2 kości śródręcza III (na lewej zmiany patologiczne na końcu dalszym – drobne narośla kostne), kość śródręcza II, kość
śródręcza IV, 1 połówka miednicy i 6 jej fragmentów, kość udowa i 2 fragmenty kości udowej, 2 rzepki,
2 kości piszczelowe, 2 fragmenty kości strzałkowej, 8 kości stępu, 2 kości piętowe, 2 kości skokowe,
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2 kości śródstopia III, 6 fragmentów z odcinków metapodialnych, 4 człony palcowe I (na dwóch narośla
kostne), 4 człony palcowe II, 4 człony palcowe III, 11 trzeszczek.

Wymiary kości ze szkieletu konia
Czaszka

[Numery pomiarów zgodnie
z A. Driesch 1976, 19-20]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
15.
17.
18.
19.
22.
23.

Długość profilu
Długość największa: acrocranion –
prosthion
Długość kondylobasalna: aboralny
brzeg kłykci potylicznych – prosthion
Długość basalna: basion – prosthion
Krótka długość czaszki
basion – premolore
Oś podstawy czaszki
basion – hormion
Oś podstawy twarzy
hormion – prosthion
Długość neurocranium acrocranion –
supraorbitale
Długość twarzowa
supraorbitale – prosthion
Basion – najbardziej oralny punkt na
grzebieniu twarzowym
Najbardziej oralny punkt na grzebieniu twarzowym – prosthion
Boczna długość twarzy: ectorbitale –
prosthion
Basion – staphylion
Pośrodkowa długość podniebienia:
staphylion – prosthion
Długość zębowa: postdentale –
prosthion
Długość szeregu zębów policzkowych (mierzona wzdłuż zębodołów)
Długość szeregu zębów trzonowych

500
486
458
34
11
34
17
34
25
23
35
21

największa szerokość skrzydeł
największa długość
największa szerokość pow. staw.
czaszkowej
największa szerokość pow. staw. tylnej

141
88
80

długość P2
długość P3
długość M1
długość M2
długość M3
gov – cond. proc.
I Kręg szyjny

76

II Kręg szyjny
największa długość z zębem
największa długość łuku
szerokość na poziomie wyr. poprzecz.

135
105
87

Łopatka
długość szyjki
długość wyr. staw.
długość panewki
szerokość panewki

prawa
68
83
52
-

lewa
67
84
51
43

prawa
269
257
71

lewa
268
257
70

Kość ramienna

280
165
76

Żuchwa
długość szeregu zębów
długość P1

lewa
26
25
23
23
31
-

24

24. Długość szeregu zębów przedtrzo89
nowych
34. Największa szerokość na kłykciach
78
potylicznych
Największa
szerokość
otworu
poty36.
34
licznego wielkiego
38. Największa szerokość neurocranium:
105
euryon – euryon
41. Największa szerokość czaszki:
ectorbitale – ectorbitale
190

prawa
163
31

prawa
27
25
24
23
31
193

lewa
163
30

długość największa
długość główkowa
szer. końca dal.

Kość promieniowa
długość największa
długość boczna
długość przyśrodk.
szerokość końca bliż.
szerokość końca dal.
szerokość trzonu
długość przedramienia

prawa
309
300
296
76
68
35
-

lewa
309
301
297
75
67
35
371

Kość śródręcza III
długość największa
długość boczna
długość przyśrodk.
szerokość końca bliż.

prawa
207
200
200
49

lewa
207
199
201
47
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prawa
47
31

szerokość końca dal.
szerokość trzonu

lewa
47
31

Miednica (prawa)
55
51

Kość udowa (prawa)
360
330
85
Rzepka
prawa lewa
64
64
61
61
Kość piszczelowa
prawa
324
294
300
88
68
37

lewa
322
-

Kość skokowa
prawa
55
58

długość
szerokość

lewa
55
58

Kość piętowa
wysokość największa

prawa
100

lewa
97

Kość śródstopia III
długość największa
długość boczna
długość przyśrodkowa
szerokość końca bliż.
szerokość końca dal.
szerokość trzonu

prawa
251
243
245
47
46
29

lewa
250
244
245
47
47
28

Człon palcowy I
długość największa
81
szerokość końca bliż. 50
szerokość końca dal. 45
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ręka
80
50
45

długość największa

ręka
noga
43 43 42 42

Człon palcowy III

długość największa
długość główkowa
szerokość końca dal.

długość największa
długość boczna
długość przyśrodkowa
szerokość końca bliż.
szerokość końca dal.
szerokość trzonu

noga
32
32
35
35

Człon palcowy II

długość panewki
szerokość panewki

długość
szerokość

szerokość trzonu
grubość kości bliż.

ręka
32
33
34
34

75
50
42

noga
75
50
42

długość podesz.
długość grzbietowa
wysokość
szerokość

ręka
63 63
45 47
35 36
69 69

noga
62 55
49 46
38 37
68 67

Wysokość w kłębie
podstawa wyliczenia

współ
cm
czynnik
2,70 135,0
długość profilu czaszki
kość ramienna
(dł. największa)
4,87 131,0 130,5
kość promieniowa
(dł. boczna)
4,34 130,2 130,6
przedramię – długość
3,40 126,1
kość udowa
(dł. największa)
3,51 126,4
kość piszczelowa
(dł. boczna)
4,36 128,2
kość śródręcza III
(dł. boczna)
6,41 128,2 127,6
kość śródstopia III
(dł. boczna)
5,33 129,5 130,0
Rozkład anatomiczny
części szkieletu
czaszka + żuchwa + zęby
kręgi + kość krzyżowa
żebra + mostek
łopatka
ramię
przedramię
nadgarstek
śródręcze
miednica
udo + rzepka
podudzie
stęp
śródstopie
człony palcowe

Przebród Tykocin
liczba %
%
37 9,0
85 20,7
210 51,2
8 2,0
3 0,7
3 0,7
12 2,9
7
1,7
7
1,7
5 1,2
4 1,0
12 2,9
5 1,2
12 2,9

19,2
13,4
5,3
5,9
2,7
8,3
3,7
2,1
2,3
6,4
12,8
7,5
1,6
9,6
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Bałtyjskie wędzidła z rogowymi
pobocznicami z okresu wędrówek ludów
Pochówki zwierzęce zawsze były uważane za interesujący przedmiot badań nad obrządkiem pogrzebowym różnych kultur. Uwagę archeologów zajmujących się dziejami Bałtów
przyciągały zwłaszcza groby koni charakterystyczne dla kultur północno-wschodniej Polski
[por. J. Jaskanis 1968b; 1974; M. Müller-Wille 1972; T. Węgrzynowicz 1982; A. Lasota-Moskalewska, U. Perlikowska-Puszkarska 1993; T. Baranowski 1996]1.
W zakres prowadzonych badań weszły również przedmioty towarzyszące pochówkom
końskim: wędzidła, ozdobne okucia ogłowia, sprzączki uzdy i wodzy, a także strzemiona,
elementy siodła oraz przedmioty nie służące bezpośrednio do kierowania koniem, lecz stanowiące wyposażenie jeźdźca. Rezultatem były opracowania poszczególnych elementów
rzędu końskiego, zajmujące się ich genezą, odtwarzaniem rozwoju typologicznego i rekonstrukcją [J. Hampel 1905; W. La Baume 1944; T. Baranowski 1973; A. N. Kirpičnikov 1973;
V. I. Kulakov 1990; J. Oexele 1992; M. Ørsnes 1993]. Nie wszystkie rodzaje zabytków
były traktowane z jednakowym zainteresowaniem. Największą uwagę skupiały na sobie
te przedmioty, które zdawały się być wyjątkowe i atrakcyjne w sposobie skonstruowania
i zdobienia. Innym kryterium wyróżniającym opisywane typy bywał wspólny zasięg terytorialny, ramy czasowe lub przynależność kulturowa – doskonałym przykładem są tu
tzw. wędzidła krzesełkowe, charakterystyczne dla Sambii w fazie B2/C1, znajdowane razem z ozdobnymi nachrapnikami [T. Baranowski 1973; A. Lawson 1978]. Rząd koński
był również analizowany w monografiach poszczególnych stanowisk i publikacjach materiałowych [por. M. Weigel 1892; J. Heydeck 1895; H. Schmidt 1906; H. Heym, Zohpen;
J. Jaskanis 1968a; V. I. Kulakov 1989; 1994a; 1994b; T. Baranowski 1996].
Wędzidła z rogowymi pobocznicami były długo w tych badaniach pomijane – wyjątek stanowiły opracowania dotyczące zabytków horyzontu awarskiego i charakte-

1 Niniejszy tekst jest skróconą i poprawioną wersją pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem
prof. W. Nowakowskiego w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i obronionej w 2000 r.
Autorka nosiła wówczas nazwisko A. Piwowarska.
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rystycznych dla niego bogatych pochówków jeźdźca z koniem [por. J. Hampel 1905].
Bałtyjskie wędzidła z rogowymi pobocznicami z okresu wędrówek ludów zostały po raz
pierwszy dokładniej opracowane dopiero przez Herberta Heyma [H. Heym, Zohpen,
67-72] w nieopublikowanej monografii stanowiska w ówczesnym Zohpen, Kr. Wehlau
(obecne Suvorovo). Według H. Heyma tego rodzaju okazy należy zaliczyć do podtypu
Ib, obejmującego wędzidła ze sztabkowymi pobocznicami, o dwudzielnym międzyzębiu,
długości 20-26 cm. H. Heym datował podtyp Ib na fazę DE, która, jego zdaniem, przypadała na VI wiek. Kilka lat później uwagę na wędzidła z rogowymi pobocznicami zwrócił Wolfgang La Baume. W jego podziale wędzideł z Prus Wschodnich okazy z rogowymi
pobocznicami zostały zakwalifikowane do typu Daumen [W. La Baume 1944, 2-19].
Według La Baume`a moment ich pojawienia się na ziemiach bałtyjskich miał przypadać na schyłek VII wieku i wiązać się z ekspansją Awarów na tereny Europy – właśnie
od Awarów miał pochodzić pierwowzór rogowych pobocznic. Niemal pół wieku później
wędzidła z rogowymi pobocznicami uwzględnił w swojej typologii Vladimir Kulakov
[1990], zaliczając je do trzeciej grupy – wędzideł ze sztabkowymi pobocznicami. Grupa
ta dzielić się miała na kilka typów, przy czym okazy z rogowymi pobocznicami należały
do podtypu 3.4 – podtypu Tumiany [V. I. Kulakov 1990; 1994b, 59]. Zdaniem Kulakova
nawiązywały one do znalezisk horyzontu awarskiego z lat 675-700, z dorzecza środkowego Dunaju [V. I. Kulakov 1994b, 63].
Wydaje się jednak, że istnieje potrzeba ponownego spojrzenia na wędzidła z rogowymi pobocznicami.

-

W poniższym opracowaniu przyjęto następującą terminologię poszczególnych części
rzędu końskiego [por. M. Gradowski, K. Żygulski 1982, 94-98]:
• Rząd koński – to komplet oporządzenia do jazdy wierzchem. Składa się z: uzdy, złożonej z ogłowia i wodzy oraz siodła ze strzemionami i dodatkowymi rzemieniami
podpiersia i podogonia ułatwiającymi umocowanie siodła i pełniącymi dodatkowo
funkcje zdobnicze.
• Uzda – ogłowie z kiełznem i wodzami. Uzda, której jedynym kiełznem jest wędzidło,
nazywa się tręzlą.
• Ogłowie – rzemienie opinające łeb konia. Składają się z dwóch bocznych policzków, połączonych nagłówkiem, naczółkiem, nachrapnikiem, podbródkiem i podgardlem. Ogłowie wraz z uwiązem nazywa się uździenicą i służy do przeprowadzania i wiązania konia. Ogłowie zaopatrzone w kiełzno i wędzidło (uzda), służy do kiełznania konia. Paski
ogłowia i wodzy nie są mocowane do kiełzna bezpośrednio, lecz za pomocą okuć-łączników znajdowanych często przy pobocznicach w pochówkach końskich. Rzemienie ogłowia posiadają również sprzączki i okucia spełniające rolę konstrukcyjną (sprzączki),
zdobniczą (okucia) lub obydwie te funkcje jednocześnie (rozdzielacze).
• Kiełzno (wędzidło) – przedmiot żelazny wkładany do pyska konia, służy do powodowania wierzchowcem. Składa się najczęściej z dwu metalowych prętów, tzw. ogniw
(międzyzębie), połączonych ruchomym przegubem. Na końcach ogniw umieszczone
są pobocznice koliste, niekiedy pobocznice sztabkowe.
• Międzyzębie (ogniwa) – to część wędzidła, która tkwi w pysku zwierzęcia, za jego
pomocą jeździec kieruje zwierzęciem. W okresie, z którego pochodzą wędzidła z ro-
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Mapa 1. Rozrzut znalezisk wędzideł z rogowymi pobocznicami
1 – Tumiany; 2 – Wyszembork; 3 – Reszel; 4 – Przebród; 5 – Korkliny; 6 – Suvorovo; 7 – Pionersk

gowymi pobocznicami, międzyzębia mają konstrukcję dwu- lub trójdzielną. Składają
się z dwóch członów połączonych ze sobą uszkami, w jakie wygięte zostały ich wewnętrzne końce (konstrukcja dwudzielna), lub dodatkowym środkowym ogniwem,
w postaci kółka lub ósemkowo wygiętego łącznika (konstrukcja trójdzielna).
• Pobocznice – mocowane są do zewnętrznych końców międzyzębia, jak z tego wynika
występują zwykle parami. Zapobiegają wysuwaniu się wędzidła z pyska konia i łączą
wędzidło z resztą ogłowia i wodzami. Pobocznice ze względu na kształt można podzielić na: koliste i sztabkowe. Te ostatnie, często nazywane krępulcami, mają formę prostopadłościanów lub walców i wykonane są z żelaznych lub brązowych sztabek. Wśród
pobocznic sztabkowych występują również egzemplarze wykonane z poroża o kształcie
lekko wygiętym, z jednym końcem tępo ściętym a drugim zakończonym naturalnie, jak
poroże jelenia. Zabezpieczone są przed wypadaniem z wędzidła za pomocą kabłączków.
• Kabłączki – zabezpieczają pobocznice przed wypadaniem z wędzidła. Mają postać
cienkich, żelaznych sztabek wygiętych lirowato lub w kształt litery U lub W. Końce
sztabek są wygięte lub często zaklepane na zewnątrz.

Omówienie materiału
W niniejszej pracy zgromadzono informacje na temat dwunastu wędzideł z rogowymi
pobocznicami z cmentarzysk Mazur, Suwalszczyzny i Sambii (Mapa 1). Znajdowano je
przy pochówkach końskich lub w grobach ludzkich, którym towarzyszyły konie. Niewiele
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egzemplarzy zachowało się w dobrym stanie – zniszczeniu ulegały przede wszystkim pobocznice wykonane z nietrwałego materiału – większość wędzideł została znaleziona bez
pobocznic lub tylko z jedną, bądź ze szczątkami sugerującymi obecność rogowych krępulców. Same elementy żelazne były z reguły uszkodzone przez korozję.
Na podstawie analizy elementów konstrukcyjnych udało się opracować zestaw cech pozwalających dokonać selekcji opisywanych zabytków. Wędzidła z rogowymi pobocznicami
powinny posiadać rogowe pobocznice osadzone, o ile nie uległy zniszczeniu, w zewnętrznych
pierścieniach wędzidła. Pobocznice powinny być zdobione prostym wycinanym ornamentem. Konstrukcja sztabek międzyzębia zawsze jest dwu- lub trójdzielna. Sztabki międzyzębia
powinny być połączone uszkami, w jakie zostały wygięte ich wewnętrzne końce lub dodatkowym, środkowym ogniwem. Zewnętrzne końce sztabek międzyzębia powinny być zakończone pojedynczymi pierścieniami wygiętymi z tych sztabek. Rogowe pobocznice powinny
być zabezpieczone przed wypadaniem z wędzidła za pomocą kabłączka o kształcie lirowatym
lub litery W/U, z końcówkami odgiętymi na zewnątrz albo prostymi. W przypadku nie zachowania się pobocznic, przy wędzidle powinny znajdować się wspomniane kabłączki.

Katalog
1. Korkliny, st. 1, gm. Suwałki, woj. podlaskie, kurhan nr 1 (Tabl. I:B)
Grób konia, przy dwóch skupiskach kości ludzkich. W pysku konia żel. wędzidło, nieopodal lirowaty
kabłączek (?) oraz kilka niecharakterystycznych fragmentów ceramiki.
Wędzidło żel. o dwudzielnej konstrukcji międzyzębia, kabłączek lirowaty. Konstrukcja wędzidła, a zwłaszcza obecność zaczepu wskazuje, że miało ono pierwotnie rogowe pobocznice [por. J. Jaskanis 1968a,
304]. Wym.: dł. – 19 cm, średn. kółek – 3,4 cm, wym. kabłączka – 3,8×4,3 cm.

2. Pionersk – Gora Velikanov, raj. Zelenogradsk, Obwód Kaliningradzki,
(dawn. Rantau-Hünnenberg, Totenburg, Kr. Fischhausen), grób 144 (Tabl. I:A)
Grób konia przy pochówku ludzkim. W pysku konia żel. wędzidło i kabłączek. Przy korpusie znajdował się
fragment ceramiki, strug oraz dwie D-kształtne sprzączki datowane na okres wędrówek ludów [por. R. Madyda-Legutko 1987, 68, 72].
Wędzidło żel. o dwudzielnej konstrukcji międzyzębia, obecność kabłączków sugeruje, że miało pobocznice wykonane z poroża [V. I. Kulakov 1994a, 47-53; 2014, 222, ryc. 54].

3. Przebród, st. 1, gm. Suwałki, woj. podlaskie, kurhan nr II2
Grób konia pod kurhanem. W pysku konia wędzidło żel. z rogowymi pobocznicami w jamie dwie
żel. ostrogi [Kaczyński i in. 1987, 155, ryc. 639, 641]. Jedna z nich przypomina egzemplarz z Miętkich
znaleziony wraz z fragmentami żel. noża i z zapinką szczeblową [por. V. I. Kulakov 1989, 148-275], datowaną na przełom VI i VII w. [J. Kowalski 1991, 72, ryc. 2, 80]3.
Wędzidło żel. o dwudzielnej konstrukcji międzyzębia. Człony międzyzębia wykonano z żel. sztabki,
ośmiokątnej w przekroju. Połączone są za pomocą pierścieni, w jakie zostały wygięte wewnętrzne końce
sztabek. Zewnętrzne końce sztabek zostały wygięte w pierścienie. Osadzono w nich pobocznice, zabezpieczając je przed wypadnięciem za pomocą zaczepów o motylkowatym kształcie. Kabłączki wykonano z żel.
sztabek o sześciokątnym przekroju. Końce zaczepów są wygięte lub zaklepane na zewnątrz. Pobocznice
wykonane z poroża, zdobione są przy końcach ornamentem rytym w postaci trzech równoległych do2 Wędzidło zilustrowane zostało na tabl. XXX:1 w artykule M. Klewka, w tym tomie.
3 Por. też okaz z Brodu Nowego [M. Żuberek, w druku].
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okolnych linii. Zewnętrzna (eksponowana) powierzchnia pobocznic zdobiona jest motywem krzyżujących się ze sobą podwójnych linii rytych, tak aby sugerowały splot rzemienia dookoła całej pobocznicy.
Wym.: dł. – 20,7 cm, dł. pobocznic – 12,5 i 12,8 cm [por. artykuł M. Klewka, w tym tomie].

4. Reszel, gm. loco woj. warmińsko-mazurskie, (dawn. Rössel lub Rössel-Abbau,
Kr. Rössel)
Na tym stanowisku znaleziono pięć wędzideł, w tym jedno ze zdobionymi rogowymi pobocznicami,
znane tylko z krótkiej wzmianki (5 Trensen, eine mit durchgesteckten, ornamentierten Knochenstangen).
Brak dokładnego opisu i rysunku [A. Bezzeneberger 1895, 252; por. J. Kolendo 1999].

5. Suvorovo, raj. Gwardejsk, Obwód Kaliningradzki, (dawn. Zohpen, Kr. Wehlau),
grób 115 (Tabl. I:C)
Grób konia z wędzidłem, bez innego wyposażenia.
Wędzidło o trójdzielnej konstrukcji międzyzębia, z dodatkowym ogniwem łączącym sztabki międzyzębia.
Kabłączek od pobocznicy przedstawiony na rysunku w pracy Heyma wskazuje, że pierwotnie było zaopatrzone w rogowe pobocznice. Według Heyma [H. Heym, Zohpen, 69, ryc. 110] reprezentuje typ Ib z VI wieku.*

6. Suvorovo, raj. Gwardejsk, Obwód Kaliningradzki, (dawn. Zohpen, Kr. Wehlau),
grób 172 (Tabl. I:D)
Grób konia z wędzidłem, bez innego wyposażenia.
Wędzidło z kabłączkiem mocującym pobocznicę
[V. I. Kulakov 1990, tabl. XII:1; por. H. Heym, Zohpen].

w zewnętrznym

pierścieniu

międzyzębia

7. Suvorovo, raj. Gwardejsk, Obwód Kaliningradzki, (dawn. Zohpen, Kr. Wehlau),
grób 183 (Tabl. II)
Grób konia z wędzidłem z rogowymi pobocznicami i z nieokreśloną fibulą brązową [V. I. Kulakov 1990,
tabl. XII:11].
Wędzidło o dwudzielnej konstrukcji międzyzębia z zachowaną jedną pobocznicą z poroża, osadzoną
w zewnętrznym uchu utworzonym przez zagiętą sztabkę międzyzębia. Pobocznica zabezpieczona została przed wypadaniem za pomocą kabłączka o lirowatym kształcie, tkwiącym w pobocznicy. Końce
kabłączka wychodzące poza pobocznicę były wygięte. Pobocznica miała jeden koniec spiczasto zakończony, drugi był tępo ścięty, w przekroju ośmiokątny. Pobocznica była ozdobiona liniowym ornamentem. Wędzidło uznane przez La Baume’a [1944, 17-18, ryc. 27] za egzemplarz wzorcowy typu Daumen
(Tabl. II:B). Okaz ten był w zmienionych wersjach ilustrowany przez Heyma [H. Heym, Zohpen, 69,
ryc. 109] (Tabl. II:A) i Kulakova (Tabl. II:C), który pomieszał wędzidła z grobu 115 i 183, przypisując
omawianemu okazowi konstrukcję trójdzielną [V. I. Kulakov 1990, tabl. XII:11].

* Zabytki z Suvorova (Zohpen) zostały zilustrowane w księgach inwentarzowych Prussia-Museum niedawno zrekonstruowanych przez polskich konserwatorów por. A. Bitner-Wróblewska, T. Nowakiewicz,
A. Rzeszotarska-Nowakiewicz, W. Wroblewski, Treść i znaczenie odzyskanych ksiąg inwentarzowych
Prussia-Museum/Inhalt und Bedeutung der wieder gewonnenen Inventarbucher des Prussia-Museums/
Содержание и значение возвращенных инвентарных книг музея «Пруссия», [w:] A. Bitner-Wróblewska (red.), Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum /Die archaologischen
Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum /Археологические инвентарные книги бывшего
музея «Пруссия», Aestiorum Hereditas I, Olsztyn 2008, 128-189, księga 13 (1928?), karty 13-009,
13-012. V. I. Kulakov korzystał z nich w XX wieku, gdy stan ich zachowania nie był tak zły. Stąd jego
ilustracje są znacznie lepsze od obecnie dostępnych fragmentów rysunków - przyp. red.
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8. Tumiany, st. 1 „Most”, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie,
(dawn. Daumen, Kr. Allenstein), grób 25 (Tabl. III:A)
Grób z częściowym pochówkiem końskim (znaleziono jedynie fragmenty szczęki) z wędzidłem, bez innego wyposażenia.
Wędzidło dwudzielne, pobocznice, które były osadzone w zewnętrznych pierścieniach międzyzębia,
nie zachowały się. Kabłączek pobocznicy w kształcie litery W został uznany przez Heydecka [1895, 46]
i Kulakova [1989, 188] za ramę sprzączki [por. F. Jakobson 2009, 39, tabl. 8].

9. Tumiany, st. 1 „Most”, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie,
(dawn. Daumen, Kr. Allenstein), grób II (Tabl. III:B)
Zniszczony, podwójny grób koński z wędzidłem z pobocznicami oraz fragmentami żel. przedmiotów.
Wędzidło o dwudzielnej konstrukcji międzyzębia, zakończone pojedynczymi pierścieniami wygiętymi
ze sztabek międzyzębia. Zachowała się jedna pobocznica z poroża jelenia zdobiona dookolnymi rytymi
liniami na obu końcach, z otworami na kabłączek mocujący ją w pierścieniu zewnętrznym wędzidła i zabezpieczający przed wypadaniem. [T. Baranowski 1996, 84-86, ryc. 6-7]. Według T. Baranowskiego
[1996, 82] okaz ten stanowi analogię dla wędzidła z Cikó (Com. Tolna, Węgry) [por. J. Hampel 1905,
246, ryc. 582], przeciwko czemu przemawiają jednak inne rozmieszczenie ornamentu i odmienna konstrukcja międzyzębia. Wym.: dł. – 19 cm, dł. bez pierścieni – 13 cm, średn. pierścieni – ca 2,8 cm, dł. pobocznicy – 12,1 cm, średn. przy tulejce – 2,1 cm, średn. otworu tulejki – 1,5 cm.

10. Tumiany, st. 1 „Most”, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie,
(dawn. Daumen, Kr. Allenstein), grób III (Tabl. III:C)
Potrójny grób koński. Przy koniu nr 4 znaleziono wędzidło z żel. zaczepem, sprzączkę żel. o owalnej ramie typu H [por. R. Madyda-Legutko 1987], prostokątne okucie, trzy ułamki folii srebrnej, cztery fragmenty br. drutu, rogowy grzebień typu III [por. S. Thomas 1960, 111-113], żel. noża o łukowato wygiętym ostrzu, żel. nożyce, fragment żel. okucia rzemienia.
Wędzidło o dwudzielnej konstrukcji międzyzębia, końce sztabek międzyzębia zagięte w pierścienie,
w których tkwiły pobocznice. Pobocznice się nie zachowały. W jednym z pierścieni tkwił żel. kabłączek
mocujący pobocznicę w wędzidle [T. Baranowski 1996, 86, ryc. 9:a-f]. Ze względu na kształt zaczepu
i konstrukcję wędzidła przypuszczać można z wielkim prawdopodobieństwem, że było to, podobnie jak
egzemplarz z grobu II, wędzidło z rogowymi pobocznicami. Kabłączek mocujący pobocznicę ma kształt
lirowaty, podobnie jak przy egzemplarzu z Przebrodu. Wym.: dł. – 16 cm, średn. pierścieni – 3 cm,
grub. pierścieni ca 0,8 cm.

11. Wyszembork, st. II, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, obiekt 23
Częściowy pochówek koński. Znaleziono w nim czaszkę końską oraz kości śródstopia przednich kończyn
zwierzęcia4. Wyposażenie pochówku stanowiło żel. wędzidło oraz przedmioty będące elementami uzdy
końskiej: mosiężna ozdoba rzędu końskiego (nachrapnik?), cztery ogniwa żel., każde z okuciem końca
rzemienia i niewielką żel. sztabką, ogniwo żel. z okuciem do rzemienia o zbliżonym do prostokąta kształcie, ogniwo żel. z dwoma okuciami rzemienia, z płytkami do nitów o wrzecionowatym kształcie. Między
płytkami okuć znaleziono materiał organiczny, przedmiot żel. (prawdopodobnie zapięcie rzemienia5).
Wędzidło o dwudzielnej konstrukcji międzyzębia, sztabki międzyzębia połączone ze sobą przez uszka,
w jakie wygięte zostały ich wewnętrzne końce. Zewnętrzne końce sztabek również wygięto w pierścienie. W zewnętrznych pierścieniach tkwiły ogniwa z pojedynczym okuciem do rzemienia przy każdym
z nich. Jedno z ogniw zniekształcone. W zewnętrznych uszkach tkwiły również żel. sztabki wygięte

4 Wyniki analizy przeprowadzonej przez prof. A. Lasotę-Moskalewską.
5 Materiały niepublikowane. Dziękuję dr. A. Walusiowi i dr. D. Manasterskiemu za możliwość wykorzystania ww. informacji dotyczących pochówku konia ze stanowiska II w Wyszemborku.
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w kształt litery U, które mogły stanowić mocowanie rogowej pobocznicy. Mosiężna ozdoba uzdy miała
kształt w przybliżeniu trapezoidalny, udekorowana była ornamentem trybowanym w postaci równoległych linii przy bocznych krawędziach i dwóch skrzyżowanych linii w środkowej części płytki. W górnej
części ozdoby umieszczone zostało uszko, na zewnętrznych krawędziach zdobione drobnymi nacięciami.
W otworze uszka tkwi fragment żel. sztabki, na której osadzone zostało niewielkie okucie służące do
mocowania ozdoby. W środkowej części okucia znajdował się otwór po nicie. Zachowało się tylko jedno
okucie, ale konstrukcja ozdoby sugeruje, że w oryginale były tu dwa takie okucia umieszczone po obu
stronach uszka. Przy omawianym wędzidle nie znaleziono pobocznic. Możliwość istnienia rogowych pobocznic sugeruje jedynie obecność U-kształtnych zaczepów, tkwiących w zewnętrznych uszkach międzyzębia. Fizyczna nieobecność pobocznic nie pozwala jednak na zdecydowane zakwalifikowanie opisywanego wędzidła do typu z rogowymi pobocznicami. Wym.: długość ogniw – ok. 13,5 cm, średn. pierścieni
wewnętrznych – 1,8-2,1 cm, średn. pierścieni zewnętrznych – 1,7-1,8 cm, średn. ogniwa (jedno z ogniw
zniekształcone) – 2,2 cm, dł. okuć rzemieni (zachowana) – 1,5-2,7 cm, maksymalna szer. zachowanych
części płytek do nitów – 0,8-1,5 cm, wysklepienie zachowanych części kabłąków – 2,4-2,5 cm.

12. Wyszembork, st. IVa, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, obiekt 251
(Tabl. IV:A)
Grób koński wyposażony w wędzidło żel., dwie żel. sprzączki, żel. nożyce kabłąkowe, żel. okucie, cztery
fragmenty br. przedmiotu [P. Szymański 2005, Tabl. XXXI:4-7].
Wędzidło o dwudzielnej konstrukcji międzyzębia, sztabki międzyzębia łączą się ze sobą za pomocą pierścieni, w które zagięto ich wewnętrzne końce. Zewnętrzne końce sztabek również zostały zagięte w pierścienie, w których osadzone były pobocznice. Zabezpieczeniem przed ich wypadaniem były znalezione
przy wędzidle kabłączki. Człony międzyzębia wykonane zostały z żel. sztabek o przekroju prostokątnym.
Końcówki członów, przed zagięciem ich w pierścienie, zostały mocniej spłaszczone. Zaczepy wykonane zostały także z żel. sztabek o przekroju prostokątnym. Ich kształt przypomina w przybliżeniu literę U. Końcówki sztabek zostały wygięte na zewnątrz. Resztki pobocznic odsłonięto dopiero po konserwacji. Drobne
części rogowych pozostałości przyklejone zostały przez rdzę do wewnętrznych powierzchni pierścieni wędzidła. Zachowały się ponadto drobne fragmenty kościane, będące najprawdopodobniej fragmentami pobocznic.

Analiza stylistyczna
Opisane wędzidła stanowią jednorodną grupę – wyróżniają się tylko egzemplarze
z Suvorova, z grobów 115 i 183, oraz z Wyszemborka, st. II, z obiektu 23. Specyficzną
cechę wędzidła z grobu 115 z Suvorova stanowi trójdzielne międzyzębie (Tabl. I:C), natomiast wędzidło z grobu 183 z tej samej nekropoli ma unikatową, ośmiokątną w przekroju dolną część pobocznicy (Tabl. II). Wędzidło z Wyszemborka wyróżniają dodatkowe
elementy konstrukcyjne tkwiące w zewnętrznych pierścieniach międzyzębia, jakimi są
ogniwa z okuciami rzemienia. Spośród dwunastu znalezisk jedynie przy trzech okazach
zachowały się pobocznice. W liczbie tej znajdują się zarówno egzemplarze pochodzące
z badań współczesnych, jak i przedwojennych prowadzonych przez archeologów niemieckich. Wędzidła te pochodzą ze stanowisk w Tumianach, grób II; Przebrodzie, kurhan II,
i Suvorovie, grób 183.
Na wszystkich wymienionych pobocznicach wędzideł występował prosty, geometrycz
ny ornament rytych lub wycinanych linii. Zdobienie to miało formę dookolnych, równoległych linii (Tabl. III:B) lub podwójnych linii krzyżujących się i opasujących pobocznicę
(Tabl. II), bądź imitujących taki wzór. Możliwe, że ornament miał naśladować oplatanie
pobocznic cienkim rzemieniem.
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Wędzidła z rogowymi pobocznicami wiązane są z pojawieniem się w Europie ludów
koczowniczych, w tym przypadku Awarów. Od nich miały się wywodzić okazy znajdowane
na cmentarzyskach bałtyjskich. Teza ta była podstawą poszukiwań analogii dla wędzideł
bałtyskich oraz ich ornamentyki na terenach kaganatu awarskiego.
W zdobnictwie awarskim wydziela się dwie fazy stylistyczne z dominującymi w nich
typami motywów dekoracyjnych wyróżnionych na podstawie analizy ornamentyki płytek
ozdobnych z pasów awarskich [I. Erdélyi 1966, 35-36]. Faza I (568 – druga połowa VII w.)
charakteryzuje się obecnością cienkich plakietek tłoczonych, z czasem dodatkowo zdobionych imitacją frędzli lub splecionych w warkocz rzemieni. Sposób wykonania pozwalał na
uzyskanie bardzo dużej serii identycznych plakietek. Dla fazy II (koniec VII-IX w.) typowe
było występowanie plakietek w formie odlewanych, grubych sztabek z ornamentem wycinanym w kształcie gryfów bądź winnej latorośli. Były one wytwarzane według osobistego gustu zamawiającego z uwzględnieniem znaku rodowego – tamgi [N. Fettich 1935, 192-200].
W obu fazach pojawia się ornament antropomorficzny: w pierwszej w postaci uproszczonych masek, w drugiej – figurek, czasem w walce ze zwierzętami.
Pobocznice awarskie mają niezwykle bogaty złożony ornament. Przeplatają się tu zarówno motywy z pierwszej, jak i drugiej fazy zdobnictwa. Wszystkie detale zdobnicze tworzą w efekcie bardzo rozbudowany ornament (por. Tabl. V) i nawet te pobocznice, których
zdobienie uznać można za geometryczne, są bardzo odległe w charakterze od „surowych”
egzemplarzy bałtyjskich. Ponadto wędzidła awarskie mają w porównaniu z bałtyjskimi
znacznie bardziej rozbudowane pobocznice, dotyczy to także wędzidła z Cikó, podawanego jako analogia do wędzidła z Tumian [J. Hampel 1905, 246, ryc. 582; por. T. Baranowski 1996, 73, 82].
Obszarem, na którym można natomiast trafić na ornament podobny do zdobień wędzideł bałtyjskich, jest Skandynawia, w której w V wieku rozprzestrzenia się styl Nydam
[O. Voss 1955; B. Hougen 1967]. Łączy on w sobie dwa sposoby zdobienia charakterystyczne
dla Skandynawii – styl Sösdala, datowany na początek V wieku, styl Sjörup, datowany na
V, a nawet VI wiek [J. Forssander 1937], ze względu na analogiczne znaleziska z prowincji
rzymskich (chip-carving) wykonywane pod wyraźnym wpływem germańskim. W zdobnictwie tego stylu występują różne motywy, wśród nich wzór zmiennych naciętych podwójnych
linii i rzędów punktów [B. Hougen 1967, ryc. 10; O. Voss 1955, ryc. 14:4,7,10,14,18,29]. Styl
charakteryzuje się głównie wycinanym ornamentem w postaci spirali lub linii spiralnych,
czasem też występuje ornament geometryczny w postaci „splecionych” ze sobą rytych, pojedynczych lub podwójnych linii [J. Forssander 1937]. Ta ostatnia cecha skłania do porównań ze zdobieniem pobocznic wędzideł bałtyjskich, przede wszystkim okazów z Suvorova,
grób 183 oraz z Przebrodu. Niestety, na terenie Skandynawii nie znaleziono dotąd ani jednego wędzidła z rogowymi pobocznicami z okresu wędrówek ludów.

Datowanie
Wędzidła z rogowymi pobocznicami były dotychczas datowane na schyłek VII wieku naszej ery [W. La Baume 1944, 17; V. I. Kulakov 1990, 36; T. Baranowski 1996, 82]. Zabytki
towarzyszące opisywanym wędzidłom nie potwierdzają jednak tej tezy, sugerują natomiast
przesunięcie datowania wędzideł na okres nieco wcześniejszy. Znalezione w trzech pochówkach końskich (Tumiany, grób III; Wyszembork, grób 251; Pionersk - Gora Velikanov,
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grób 144) sprzączki o owalnej ramie (por. tabl. I, III, IV) datowane są głównie na wczesną fazę
okresu wędrówek ludów [por. R. Madyda-Legutko 1987, 69, 72, tabl. 18-22]. Okazy niewielkich rozmiarów lokowane są w szerokich ramach chronologicznych, obejmujących fazy C3-E,
natomiast większą sprzączkę z ornamentowaną metopą na kolcu pochodzącą z grobu 251
z Wyszemborka (Tabl. IV:A), można datować na fazę D, z możliwością rozciągnięcia chronologii na fazę E. Okazy analogiczne do sprzączki z Wyszemborka często znajdowano na
stanowiskach sambijskiej kultury Dollkeim-Kovrovo w zespołach z zapinkami z gwiaździstą
nóżką typu II, datowanego na V wiek [por. A. Bitner-Wróblewska 1991, 58-61; W. Nowakowski 1996, tabl. 16:1-8; 76:10-12; 78:8-11].
Grzebień z grobu III z Tumian (Tabl. III:C) należy do wariantu z dzwonowatym uchwytem typu III [por. S. Thomas 1960, 111-113]. Podobne okazy występowały w zespołach grupy
olsztyńskiej w początkach fazy E [T. Baranowski 1996, 78-79]. Natomiast ostrogi z Przebrodu
znajdują analogię wśród zabytków z wyposażenia grobu 59 w Miętkich I [V. I. Kulakov 1989,
180, rys. 8:4]. Ostrogę z Miętkich znaleziono z zapinką szczeblową datowaną na przełom
VI i VII wieku [J. Kowalski 1991, 72, 80, ryc. 2].
Przedstawione wyżej obserwacje skłaniają do wyznaczania momentu pojawienia się
wędzideł z rogowymi pobocznicami na przełom faz D i E1, pozwalając jednocześnie rozciągać czas ich użytkowania przynajmniej po fazę E2 [J. Kowalski 1991, 72-74]. Nawiązania
stylistyczne ze Skandynawii również zdają się potwierdzać wcześniejsze niż dotychczas
przyjmowano datowanie wędzideł z rogowymi pobocznicami.

Geneza wędzideł z rogowymi pobocznicami
Wędzidła z pobocznicami z poroża wiązano tradycyjnie z koczownikami [por. S. Skorij 1996, 42, rys. 10, V. Murzin 1996, 50, rys. 2], przede wszystkim z Awarami. Okazy
awarskie i bałtyjskie różnią się jednak między sobą – dotyczy to także znaleziska z Cikó,
wielokrotnie cytowanego jako analogia do okazów mazurskich [por. J. Hampel 1905,
246; T. Baranowski 1996, 82]. Wędzidła z Węgier (Tabl. V:A-C) różnią się od okazów bałtyjskich tym, że zewnętrzne końce sztabek międzyzębia zakończone są podwójnymi pierścieniami ułożonymi jeden za drugim. W wewnętrznych osadzane były pobocznice, rogowe lub żelazne, a do zewnętrznych przytwierdzane były rzemienie ogłowia
[J. Hampel 1905; L. Gyula 1970, 161-190, ryc. 9-14]. Same pobocznice kształtem różnią
się od bałtyjskich. Są zakończone spiczasto z jednej strony, drugi zaś koniec jest w kształcie
łopatek o brzegach uformowanych w kształt trzech łuków ułożonych sąsiadująco. W przekroju są płaskie [L. Gyula 1970, 178-180, ryc. 9-14; I. Dienes 1966, 215-218, ryc. 7-9]. Nawet proste pobocznice grubszą część mają spłaszczoną, a cieńsza często ma zakończenie
w postaci żołędzia. Odmienna jest również ornamentyka. Okazy awarskie noszą rozbudowane zdobienia złożone z motywów roślinnych lub tzw. plecionych rzemieni. Brak więc
podstaw, by znaleziska awarskie uznać za prototypy znalezisk z Mazur.
Czytelne dzięki obecności zapinek płytkowych kontakty grupy olsztyńskiej ze światem merowińskim sugerowały również tamtejszą proweniencję omawianych wędzideł.
Okazy merowińskie miały jednak pobocznice w postaci niezdobionych pałeczek kościanych o nieskomplikowanym wydłużonym cylindrycznym kształcie, płasko ściętym
końcu, z metalowymi okuciami w kształcie „czapeczek”. Pobocznica osadzona była
w metalowej tulejce na stałe zespolonej z zewnętrznym pierścieniem wędzidła. Przez
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tulejkę przechodził nit przebijający również pobocznicę, co zabezpieczało ją przed wypadaniem [por. J. Oexle 1992]. Ten sposób mocowania pobocznicy jest bardzo odległy
od bałtyjskiego.
W Skandynawii nie zarejestrowano do tej pory ani jednego wędzidła z rogowymi pobocznicami. Trudno stwierdzić, czy jest to wynik złych warunków glebowych [M. Ørsnes 1993,
183-292], czy po prostu tego typu wędzidła nie były w Skandynawii w użyciu.
Na Bałkanach znane są pojedyncze znaleziska, które można byłoby uznać za analogie dla
okazów bałtyjskich (Tabl. IV:B.1,2). Jednym z nich jest pobocznica z rogu jelenia z Kiustendil
(Tabl. IV:B.1), z tkwiącym w niej żelaznym zaczepem mocującym [J. Ivanov 1920, 111-112,
ryc. 89]. Rogowe pobocznice datuje się w Bułgarii na VI-XII wiek [G. Atanasov 1987, 107-108].
Wędzidła z rogowymi pobocznicami znajdowane są również na środkowym Podnieprzu (Tabl. IV:B.3). Zostały one zebrane przez A.N. Kirpičnikova który zaklasyfikował je
do trzeciego wariantu typu I [A. N. Kirpičnikov 1973, 11-19]. Według Kirpičnikova wędzidła z rogowymi pobocznicami znajdowane na Rusi były formą pośrednią pomiędzy
okazami awarskimi a bałtyjskimi [A. N. Kirpičnikov 1973, 15, tabl. IV:3]. Także V.I. Kulakov łączył wędzidła ruskie z wzorami bałtyjskimi [V. I. Kulakov 1990, 36, tabl. 4]. Uwagę
zwraca bardzo późne datowanie okazów z Podnieprza – zdaniem Kirpičnikova był to
IX-XIII wiek.

Wnioski końcowe
Wzajemne podobieństwo wędzideł bałtyjskich pod względem ich konstrukcji i zdobienia, brak analogii na terytoriach, z którymi ludność grupy olsztyńskiej utrzymywała kontakty, oraz brak wcześniejszych obcych wzorców sugeruje miejscową genezę omawianych
zabytków. Wędzidła z rogowymi pobocznicami pojawiły się na terenach bałtyjskich w okresie wędrówek ludów na terenach zajmowanych przez trzy odrębne jednostki kulturowe –
grupę olsztyńską, kulturę sudowską i kulturę Dollkeim-Kovrovo (mapa 1) – których ludność
pozostawała ze sobą w ścisłym związku. W późnym okresie wędrówek ludów (faza E) dominującą rolę odgrywała grupa olsztyńska, wyróżniająca się szczególnie bogatym wyposażeniem pochówków o interregionalnym charakterze. Prawdopodobnie to właśnie w jej środowisku doszło do pojawienia się wędzideł z rogowymi pobocznicami w wyniku impulsu
kulturowego, który dotarłby na wybrzeże Bałtyku na skutek kontaktów z południem Europy,
przy czym konstrukcja, ornamentyka i wcześniejsze datowanie okazów bałtyjskich przeczą
dotychczas przyjmowanej genezie awarskiej.
Uwagę zwracają nawiązania ornamentów spotykanych na bałtyjskich pobocznicach
do zdobnictwa skandynawskiego stylu Sjörup-Nydam, który charakteryzuje się wycinanym
ornamentem spiralnych lub splecionych ze sobą rytych linii pojedynczych lub podwójnych
[J. Forssander 1937, 11-100]. Odpowiada to zdobieniom pobocznic z Suvorova, z grobu
183, i z Przebrodu. Niestety, jak wyżej wspomniano, w Skandynawii nie znaleziono dotąd
ani jednego wędzidła z rogowymi pobocznicami datowanego na fazę E.
Szczególnie istotnym wnioskiem wynikającym z analizy bałtyjskich wędzideł z rogowymi pobocznicami jest ustalenie, że pojawiły się one już w początkach fazy E. Wyklucza to, jak wyżej wielokrotnie wspominano, ich awarskie pochodzenie, a tym samym
zmusza do ponownej analizy datowania końcowego horyzontu grupy olsztyńskiej i kultury sudowskiej.
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Balt bits with antler check pieces from the Migration Period
The subject of this paper is the analysis of bits with antler check pieces originating from the territory
inhabited in the Roman Period by Balt Tribes. This type of artifacts was dated back to the late section
of phase E and was affiliated with Avarian tribes. The purpose of this paper is to verify these assumptions.
Detailed characteristics of bits with antler check pieces conducted by the author rendered the possibility
to determine the distinctive features for this category of artifacts. On the basis of the analysis 12 specimens, including incomplete pieces (without side surfaces), were categorized to this group. The review
of the genesis of Balt bits with antler check pieces led the author to the conclusion, that stylistic references shall be derived from Scandinavian and not from Avarian sites, as previously presumed. According
to these observations, bits with antler check pieces emerged at the turn of phases D and E1 and they were
used at least as long as phase E2. Stylistic relations seem to confirm the hypothesis, that the bits with antler check pieces are younger than previously assumed.
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Tablica I. Znaleziska wędzideł z rogowymi pobocznicami
A – Pionersk, grób 144 [według V. I. Kulakov 1994a]; B – Korkliny, kurhan 1 [według J. Jaskanis 1968a];
C – Suvorovo, grób 115 [według H. Heym, Zohpen]; D – Suvorovo, grób 172 [według V. I. Kulakov 1990]
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Tablica II. Wędzidło z rogowymi pobocznicami z Suvorova, grób 183
A – według H. Heym, Zohpen; B – według W. La Baume 1944; C – według V. I. Kulakov 1990
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Tablica III. Znaleziska wędzideł z rogowymi pobocznicami z Tumian
A – grób 25 [według F. Jakobson 2009]; B – grób II [według T. Baranowski 1996];
C – grób III (pochówek konia nr 4) [według T. Baranowski 1996]
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Tablica IV. Znaleziska wędzideł z rogowymi pobocznicami
A – Wyszembork, st. IVa, grób 251 (rys. A. Cybulska); B:1 – Silistra [według G. Atanasov 1987];
B:2 – Kiustendil [według J. Ivanov 1920]; B:3 – Cymliansk [według A. N. Kirpičnikov 1973]
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Tablica V. Znaleziska awarskich wędzideł z rogowymi pobocznicami
A – według L. Gyula 1970; B – według I. Dienes 1966; C – według J. Hampel 1905
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Cezary SOBCZAK
Państwowe Muzeum Archeologiczne

Osada w Krzywólce, pow. suwalski.
Nowe materiały do badań nad
osadnictwem Suwalszczyzny

Pomimo półtorawiekowej tradycji badań archeologicznych Suwalszczyzny, w ciągu ostatniego półwiecza prowadzonych ze szczególną intensywnością, osady eksplorowane były niezmiernie rzadko i na niewielką skalę. Rezultatem tego jest niedostateczny stan wiedzy o tych stanowiskach i materiałach z nich pozyskanych, szczególnie o ceramice. Opracowanie i publikacja
ceramiki pradziejowej i późniejszej, już z czasów historycznych, wydaje się być kluczem do lepszego poznania przemian kulturowych zachodzących na Suwalszczyźnie. Przemian związanych
między innymi z powstaniem, funkcjonowaniem oraz schyłkiem tzw. kultury sudowskiej. Nazwa
ta będąca roboczym określeniem zjawisk kulturowych zachodzących w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów na obszarze pomiędzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, środkowym
biegiem Niemna, rzeką Biebrzą na południu i górnym dorzeczem Szeszupy na północy, użyta
została po raz pierwszy przez M. Kaczyńskiego [1976]. Prób jej uściślenia podjęła się A. Bitner-Wróblewska, która wskazała także na rolę ceramiki jako podstawowego źródła archeologicznego w studiach nad kulturą sudowską [A. Bitner-Wróblewska 1991; 1994].
Podstawowym celem niniejszej pracy jest szczegółowa prezentacja i analiza materiału
zabytkowego pozyskanego w trakcie badań wykopaliskowych przeprowadzonych ćwierć
wieku temu na osadzie w Krzywólce, st. 31.

1 Przedstawiony tekst jest skróconą i poprawioną wersją pracy magisterskiej przygotowanej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. W. Nowakowskiego. Pragnę
podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w opracowaniu materiałów z Krzywólki: prof. Wojciechowi Nowakowskiemu, dr. hab. Pawłowi Szymańskiemu za okazaną pomoc i poświęcony mi czas,
dr hab. Annie Bitner-Wróblewskiej i pracownikom Działu Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie za udostępnienie materiałów ze stanowisk bałtyjskich oraz cenne uwagi
i wskazówki, Pracownikom Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Suwałkach za wypożyczenie
materiałów z osady w Krzywólce oraz śp. Prof. Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi za pełne życzliwości
uwagi i spostrzeżenia. Pragnę także szczególnie podziękować mojej rodzinie za cierpliwość i wsparcie.
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Lokalizacja stanowiska i przebieg prac badawczych
Stanowisko nr 3 w Krzywólce położone w północno-wschodniej części rozległego wyniesienia morenowego, na dnie doliny Czarnej Hańczy, oddalone jest o około 3-4 kilometry
w kierunku północno-zachodnim od centrum Suwałk2. Wyniesienie to (kilka metrów ponad
poziom rzeki) znajduje się pomiędzy obecnym korytem rzeki a zarośniętym, częściowo zabagnionym starorzeczem. W przeszłości rzeka zataczając duży łuk, następnie przebijając się
krótszą drogą wytworzyła z natury obronne, niedostępne miejsce (Tabl. I).
Stanowisko zostało odkryte przez J. Okulicza latem 1954 r. w trakcie badań powierzchniowych. W rezultacie przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono zaleganie na
powierzchni stanowiska wielu drobnych ułamków ceramiki, kości zwierzęcych i węgielków drzewnych na obszarze około 1 ha. Znalezioną ceramikę reprezentują niecharakterystyczne fragmenty o powierzchni chropowaconej, a także ucho naczynia o dobrze wygładzonej powierzchni wykonanego z ciemnobrunatnej gliny ze schudzającą domieszką
tłucznia kamiennego [J. Okulicz 1955, 367]. Opierając się na tych przesłankach autor
badań określił stanowisko jako osadę, którą początkowo datował na wczesną epokę żelaza
[J. Okulicz 1955, 366]. Badacz zastrzegał jednak, iż na podstawie odkrytego materiału
oraz stanu badań brak podstaw do uściślenia chronologii osady [J. Okulicz 1955, 367].
Kolejne badania powierzchniowe przeprowadzone przez ekipę Konserwatora Zabytków Archeologicznych odbyły się w sierpniu 1971 r.
W latach 1980-1981, na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach przeprowadzono badania wykopaliskowe, którymi kierował W. Nowakowski,
a w 1981 r. dodatkowo także H. Gorczycka. Uczestniczyli w nich studenci IAUW3 oraz
miejscowi robotnicy zatrudnieni przy pracach ziemnych. Głównym celem badań było
zweryfikowanie ustaleń opartych na wynikach badań powierzchniowych [W. Nowakowski 1980; 1981]. W 1982 r. H. Gorczycka i W. Nowakowski sporządzili kartę AZP, w której
oszacowali obszar stanowiska na około 5 ha, określili ogólne datowanie osady na okres
późnorzymski oraz jej przynależność do kultury sudowskiej.
W kwietniu 2004 r. w związku z przygotowywaniem niniejszego opracowania autor
dokonał wizytacji i ogólnej prospekcji terenowej stanowiska, zostały wykonane zdjęcia
oraz przeprowadzony wywiad z właścicielami gospodarstw4, na terenie których leży stanowisko. W wyniku tych rozmów dokonano pewnych ustaleń dotyczących znalezisk materiałów zabytkowych na stanowisku5.
Biorąc pod uwagę stan upraw oraz występowanie zabytków na powierzchni, w trakcie badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1980 i 1981 zostały założone
wykopy eksploracyjne. Zlokalizowano je we wschodniej części stanowiska, na łagodnym
stoku przyległym do rzeki Czarna Hańcza, na polu Z. Gobera przyległym do jego zabudowań gospodarczych oraz na sąsiadującej z nim łące należącej do W. Tylendy (Tabl. II).

2 W kwadracie AZP 16-84 oznaczone jest numerem 18.
3 Między innymi: A. Bitner, D. Cyngot, M. Dmochowski, G. Iwanowska, A. Jabłońska.
4 Tj. z Zenonem Goberem, jego siostrą Teresą Sulewską oraz z teściową Wacława Tylendy, syna
Józefa Tylendy (obaj już nie żyją).
5 Por. Aneks II do artykułu.
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W 1980 r. badania prowadzono od 15 lipca do 9 sierpnia. Wykopy założono w północno-wschodniej części wyniesienia, dodatkowo, aby zlokalizować zasięg stanowiska,
w kierunku rzeki poprowadzono wykop sondażowy o długości 13,5 m i szerokości 1 m.
W 1980 r. przebadano 214,25 m², w rezultacie czego zlokalizowano 20 obiektów z materiałem zabytkowym. W 1981 r. badania trwały od 27 sierpnia do 25 września, przebadano
174,5 m² i zlokalizowano 44 obiekty z materiałem zabytkowym.
Łącznie na stanowisku przebadano 388,75 m², oraz nadano numery 64 obiektom
z materiałem archeologicznym (Tabl. III). W trakcie badań stwierdzono, że warstwa kulturowa w znacznym stopniu została zniszczona przez działalność ludzi, roślin i zwierząt
oraz wylewy Czarnej Hańczy. Na całym badanym obszarze zalegała stosunkowo cienka
(0,2-0,3 m) warstwa próchnicy, zawierająca obfity materiał archeologiczny. Poniżej próchnicy, prawie na całym obszarze wystąpił jasny żwir calcowy, tylko w wykopie sondażowym
zalegała warstwa spływowa, barwy intensywnie czarnej, zawierająca przemieszany chronologicznie materiał zabytkowy. Odsłonięty pod próchnicą calec miał liczne rudo-brunatne zaciemnienia najczęściej o nieregularnych kształtach. Ich eksploracja wykazała,
że nie zawierały one materiału zabytkowego, w związku z tym nie nadano im numerów.
Według badaczy zaciemnienia te najprawdopodobniej były wytrąceniami żelazistymi wokół korzeni rosnących w przeszłości na stanowisku drzew i krzewów6. Przebarwienia calca
mogły ewentualnie powstać w wyniku wytrącania się związków żelaza wokół przesięków
z wypełnisk wyżej położonych i zniszczonych obiektów pradziejowych. Za drugą hipotezą
miało przemawiać występowanie analogicznych zaciemnień poniżej niektórych przebadanych obiektów. Ziemia z wypełnisk kilku obiektów została poddana szlamowaniu, w wyniku którego znaleziono nieliczne ziarna zbóż.
Cześć obiektów nie została przebadana w całości. Na przeszkodzie w rozszerzeniu wykopów stanęło między innymi bliskie sąsiedztwo zabudowań gospodarczych, a także brak
zgody właścicieli gruntów na ewentualne zniszczenie części upraw.
Materiał zabytkowy pozyskany w trakcie wykopalisk, przechowywany do 1989 r. w magazynach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, został w latach osiemdziesiątych wstępnie posegregowany i częściowo opracowany7. Następnie przekazano
go Muzeum Okręgowemu w Suwałkach, gdzie dokonano inwentaryzacji i przepakowania, zabytki metalowe poddane zostały konserwacji. W wyniku tych wydarzeń i oczekiwania na opracowanie część materiału zaginęła, część uległa zniszczeniu (np. naczynie
z obiektu 21) i przemieszaniu.
Dokumentacja opisowa i rysunkowa przeprowadzonych badań jest dość bogata, choć
niekiedy niepełna i zawierająca błędy, zwłaszcza w przypadku badań z 1981 r. Braki i błędy
w dokumentacji (także na metryczkach torebek z materiałem) uniemożliwiły identyfikację
części materiału ceramicznego (Tabl. XLVI:10-14), rekonstrukcję kilku planów i profili obiektów, a także odtworzenie informacji na temat materiału zaginionego (np. obiekty 40, 50
i 50a). Cennym źródłem informacji okazały się sporządzane po każdym sezonie sprawozdania

6 Według właścicieli pola w przeszłości rósł na tym terenie las.
7 Wydzielono materiały krzemienne, które następnie zaginęły oraz szczątki zwierzęce, w celu poddania ich analizie. Wyniki analizy archeozoologicznej wykonanej w 1985 r. przez A. Lasotę-Moskalewską patrz Aneks I do artykułu w tym tomie.
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dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach, wykonane przez W. Nowakowskiego [1980; 1981].
Podczas badań w 1980 r. sporządzono: dziennik wykopalisk uzupełniony dziennikami
studentów odpowiadających za poszczególne wykopy, polowy inwentarz zabytków z licznymi rysunkami, przejrzystą dokumentację rysunkową z bardzo dobrymi kolorowymi rysunkami planów i profili ćwiartek poszczególnych arów oraz obiektów. Niestety, części danych nie można było odtworzyć – brak m.in. planów obiektów 3, 4, 15 oraz profilu obiektu
18. W omawianym sezonie nie wypełniano kart obiektów.
W trakcie badań 1981 r. sporządzono: dziennik wykopalisk, inwentarze: krzemieni8,
węgla, kości, a przede wszystkim zabytków wydzielonych wraz z rysunkami9. Sporządzono karty obiektów, niestety, brakuje 20 z nich, o numerach: 30, 32, 39, 41, 45, 46, 47,
48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63. Ponadto, karty bywają nieprecyzyjne i często nie do końca zostały wypełnione. Dokumentacja rysunkowa jest niepełna i zawiera
liczne błędy, zwłaszcza zbiorczy plan wykopów. Brak planów obiektów 30, 41, 42. Brak
profili obiektów 41 i 53.
Nie do odtworzenia okazał się brak niektórych pomiarów. W niniejszym opracowaniu
kształty, wymiary oraz kolory wypełnisk obiektów w większości odtwarzano na podstawie
rysunków polowych, brak dodatkowych opisów wpłynął na ogólnikowość katalogu i do
pewnego stopnia ograniczył możliwości analizy.

Katalog
W niniejszym ujęciu fragmenty ceramiczne zostały połączone w grupy o takich samych
lub bardzo zbliżonych cechach (kolorystyka, morfologia, opracowanie powierzchni). W obrębie tych grup szczegółowiej przedstawiono zrekonstruowane naczynia oraz fragmenty
charakterystyczne naczyń tj. części wylewów, den, szyjek oraz fragmenty ornamentowane.
Jeśli było to możliwe, przeprowadzono identyfikację, do jakiego elementu zastawy stołowej
lub kuchennej należał dany fragment. Do ceramiki stołowej zaliczono fragmenty: naczyń
dzbanowatych, mis, waz, czarek, kubków oraz naczyń miniaturowych różniące się morfologią, opracowaniem powierzchni oraz zdobieniem od fragmentów ceramiki kuchennej
tj. garnków10. Za fragmenty nieokreślone uznano te, których nie udało się bliżej scharakteryzować z uwagi na niewielki rozmiar, zniszczenie powierzchni czy silne przepalenie.
W ramach opisu ceramiki pochodzącej z okresu rzymskiego zrezygnowano z każdorazowego podawania, iż mamy do czynienia z ceramiką lepioną ręcznie bez użycia koła garncarskiego, wypalaną w atmosferze utleniającej. W nielicznych przypadkach zamieszczono
informacje o wyjątkowym słabym wypale lub o ewentualnym przepaleniu naczynia.
Do wyrobu wszystkich naczyń użyto gliny żelazistej. Ponieważ w przypadku ceramiki
pradziejowej glinę schudzano prawie zawsze znaczną ilością tłucznia kamiennego w kolorze czerwonym, w katalogu zaznaczono jedynie odstępstwa od tej reguły tj. wystąpienie
tłucznia koloru białego, a w przypadku naczyń obtaczanych i toczonych obecność piasku,
8 Brak rysunków uniemożliwił dokładniejszą analizę krzemieni.
9 Brak kilku końcowych stron inwentarza.
10 Obszerniej na temat różnicy pomiędzy ceramiką stołowa a kuchenną w części poświęconej omówieniu ceramiki.
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ewentualnie miki. W charakterystyce domieszki schudzającej przyjęto za M. Kaczyńskim
następujące przedziały grubości ziarna: drobnoziarnista (średnica nie przekracza 1 mm),
średnioziarnista (od 1 mm do 2 mm) i gruboziarnista (powyżej 2 mm średnicy). Stopień
nasycenia gliny domieszką podawano w przypadkach odbiegających od przeciętnego
[M. Kaczyński 1961, 205-206; 1966, 170].
W opisie zawsze podawano barwę powierzchni zewnętrznej naczynia, a także barwę
powierzchni wewnętrznej i przełomu w przypadkach, gdy wyraźnie się od niej odróżniały. Powierzchnie analizowanych naczyń pradziejowych pokryte były warstwą tłustej
glinki, dlatego w katalogu skupiono się jedynie na staranności i sposobie ich opracowania
tj. rodzaju zagładzania (z wybłyszczaniem włącznie) i chropowacenia (obrzucanie tłustą
glinką, przecieranie powierzchni itp.).
Znalezione na stanowisku krzemienie (za wyjątkiem zabytku z obiektu 55), zabytki
kamienne, węgle drzewne11 oraz ziarna zaginęły. Ewentualne rysunki i opisy zabytków
sporządzono na podstawie dokumentacji polowej. Informacje dotyczące faktu zaginięcia
wymienionych zabytków nie są zamieszczone w katalogu.
Obiekt 1 – jama zasobowa (Tabl. IV - VII)
Obiekt w planie dość nieregularny zbliżony do kolistego barwy czarnej o średnicy ca 1,3 m, w profilu
dość regularny o prawie pionowych ściankach i płaskim dnie; miąższość 0,85 m. Wypełnisko stanowiła
jednolita czarna ziemia oraz liczne kamienie o średnicy od 3 do 10 cm. Inw.: 1) 258 fragmentów ceramiki, w tym: a) 5 fragmentów naczyń stołowych koloru ciemnobrunatnego, prawie czarnego i czarnego
o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnie równe, wewnętrzne ze śladami przecierania, zewnętrzne
wyświecone. W tym: - fragment górnej partii brzuśca i szyjki z charakterystycznymi delikatnymi fałdami powstałymi na etapie formowania wylewu naczynia (Tabl. V:5), - fragment górnej partii brzuśca
wraz z łagodnie ukształtowanym załomem. Na załomie widoczne cienkie linie ryte, prawdopodobnie
powstałe podczas wygładzania ścianek naczynia (Tabl. V:6), - zniszczony fragment brzuśca naczynia
o powierzchni słabo gładzonej; b) 44 fragmenty naczyń stołowych koloru brunatnego i ciemnobrunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnie równe, wewnętrzne ze śladami przecierania
czasem z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne gładkie. W tym: - fragment pionowego wylewu,
krawędź lekko ścieniona, przypłaszczona. Wym.: W – 14 cm (Tabl. V:7), - 3 niewielkie fragmenty delikatnie wychylonych wylewów prawdopodobnie niewielkich mis, o krawędziach lekko ścienionych i zaokrąglonych. Powierzchnie częściowo zniszczone (Tabl. V:8-10), - fragment prawdopodobnie niewielkiej
misy o łagodnym załomie brzuśca (Tabl. V:11), - fragment niewielkiej misy z delikatnym ryciem w miejs
cu przejścia szyjki w brzusiec (Tabl. V:12), - 4 fragmenty prawdopodobnie jednej misy o dość łagodnym
załomie brzuśca, w dolnej części słabo zagładzanej. Powierzchnie opracowane niezbyt staranie. Wym.:
B – 41 cm (Tabl. V:13), - 2 fragmenty misy o dość łagodnym załomie brzuśca. Powierzchnie bardzo dobrze opracowane, wyświecone. Wym.: B – 36 cm (Tabl. V:14); c) 6 fragmentów naczyń stołowych koloru
jasnobrunatnego z domieszką drobno- i średnioziarnistego czerwonego, niekiedy dodatkowo lub wyłącznie białego tłucznia. Powierzchnie równe, wewnętrzne ze śladami przecierania, zewnętrzne bardzo
gładkie, niekiedy wyświecone, lekko spękane, opracowane przez nałożenie dość grubej warstewki tłustej
glinki. W tym: - fragment lejkowato wychylonego wylewu naczynia dzbanowatego. Krawędź równa, zaokrąglona. Wym.: W – 16 cm (Tabl. VI:1), - fragment wychylonego wylewu naczynia dzbanowatego(?).
Krawędź lekko pogrubiona, zaokrąglona. Wym.: W – 15 cm (Tabl. VI:2); d) fragment górnej części grubościennego, prawdopodobnie dwustożkowatego(?) naczynia zasobowego koloru szarobrunatnego.

11 Węgle zostały odnalezione i przekazane do Muzeum Okręgowego w Suwałkach już po napisaniu
niniejszego opracowania.

155

Cezary Sobczak
Krawędź lekko pogrubiona, na stronie zewnętrznej zdobiona zaszczypywaniem. Domieszka średnioi gruboziarnistego czerwonego tłucznia. Powierzchnie gładkie, dobrze opracowane, z delikatnymi śladami przecierania. Wym.: W – 27 cm (Tabl. VI:3); e) 130 fragmentów średnio- i grubościennych naczyń
kuchennych koloru brunatnego i ceglastego o domieszce grubo- i średnioziarnistej. Powierzchnie szorstkie, wewnętrzne ze śladami przecierania. Część fragmentów o powierzchniach zewnętrznych chropowaconych przez obrzucanie lub obmazywanie tłustą glinką, część dodatkowo przecieranych. W tym:
- 2 fragmenty prawdopodobnie jednego garnka o delikatnie, łukowato wychylonym wylewie, o krawędzi
zaokrąglonej, zdobionej delikatnymi dołkami palcowymi. Wysoko umieszczony załom brzuśca zdobiony
jednym rzędem zaszczypywań. Powierzchnia zewnętrzna poniżej załomu chropowacona, na wylewie
przecierana. Wym.: W – 16 cm (Tabl. VI:4), - 3 fragmenty lekko wychylonych wylewów naczyń o krawędziach zdobionych dołkami palcowymi. Ślady przecierania na powierzchniach szyjek (Tabl. VI:5-7),
- 2 fragmenty lekko wychylonych wylewów naczyń o krawędziach zdobionych dość głębokim nacinaniem (Tabl. VI:8,9), - 2 fragmenty lekko wychylonych wylewów naczyń o krawędziach zdobionych delikatnym zaszczypywaniem głębokimi dołkami palcowymi i dodatkowo ściskanych (Tabl. VI:10,11),
- fragment wylewu naczynia o krawędzi zdobionej dołkami palcowymi. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. VI:14 – rekonstrukcja niepewna), - niewielki fragment wylewu o krawędzi zaokrąglonej.
Poniżej krawędzi, na zewnętrznej stronie zdobienie jednym szeregiem zaszczypywań (Tabl. VI:12 – rekonstrukcja niepewna), - niewielki fragment wylewu o krawędzi silnie ścienionej (Tabl. VI:13 – rekonstrukcja niepewna), - fragment przepalonego wylewu o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej, - fragment dużej części grubościennego, płaskiego i wyodrębnionego dna. Dno bez podsypki, ale z wystającą
gruboziarnistą domieszką, wokół części przydennej widoczne dookolne dołki palcowe. Wym.: D – 21 cm
(Tabl. VII:1), - fragment grubościennego płaskiego, wyodrębnionego dna naczynia zasobowego. Dno bez
podsypki, wokół części przydennej dookolne dołki palcowe. Wym.: D – 21 cm (Tabl. VII:2), być może jest
to część dna naczynia opisanego powyżej - Tabl. VII:1, - fragment dużej części płaskiego, wyodrębnionego
dna naczynia. Dno z podsypką drobnoziarnistego czerwonego tłucznia. Wym.: D – 20 cm (Tabl. VII:3),
- 2 fragmenty płaskiego, wyodrębnionego dna naczynia. Dno z podsypką drobnoziarnistego czerwonego
tłucznia. Wokół części przydennej rząd dołków palcowych. Wym.: D – 20 cm (Tabl. VII:4), być może jest
to część dna naczynia opisanego powyżej - Tabl. VII:3, - fragment płaskiego wyodrębnionego dna bez
podsypki. Wokół części przydennej rząd dołków palcowych. Wym.: D – 11 cm (Tabl. VII:5), - niewielki
i zniszczony fragment grubościennego niewyodrębnionego dna bez podsypki, - 3 zniszczone fragmenty
zdobione zaszczypywaniem, prawdopodobnie w postaci jednego rzędu na załomie brzuśca (Tabl. VI:15);
f) 67 fragmentów nieokreślonych. – 2) 151 niewielkich fragmentów polepy (o średnicy ca 1-2 cm), pojedyncze większe do 7 cm średnicy. Część z domieszką piasku, żwiru i białego tłucznia, a także z domieszką organiczną. Kilka fragmentów trójściennych o płaskich powierzchniach zewnętrznych opracowanych prawdopodobnie wapnem. – 3) 4 krzemienie: fragment rdzenia (lekko przepalony), odłupek,
2 wióry (Tabl. V:1-4). – 4) żużel. – 5) 125 fragmentów kości zwierzęcych.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 2 –niewielka półziemianka? (Tabl. VIII - X:1-3)
Obiekt przebadany tylko częściowo, w planie ma kształt podłużnego, nieregularnego zaciemnienia
barwy czarnej, otoczonego szarym przebarwieniem, zorientowanego w kierunku E-W, o przybliżonych
wymiarach 1,8 x 1,2 m. W profilu trapezowaty, o wypukłym dnie; miąższość ca 1 m. Wypełnisko w części
centralnej barwy czarnej, przy dnie i bokach warstwa barwy szarej i szarobrunatnej. W górnej, północnej części obiektu znaleziono żelazny nożyk. Około 0,15 m poniżej, w centrum obiektu wystąpiło skupisko dużych brył polepy, na których spoczywały liczne fragmenty naczynia zasobowego. Poniżej polepy
podczas eksploracji zaobserwowano cienką warstwę węgli drzewnych. Inw.: 1) nożyk żel. o kształcie
ostrza zbliżonym do trójkątnego, łukowatym tylcu i obustronnie wyodrębnionym trzpieniu. Wym.: dł.
całkowita – 7,2 cm, grub. – 0,08-0,27 cm, dł. trzpienia – 2,4 cm, dł. ostrza – 4,8 cm, maksymalna szer.
ostrza – 1,3 cm (Tabl. VIII:4). 2) 377 fragmentów ceramiki, w tym: a) 8 fragmentów naczyń stołowych
koloru czarnego lub ciemnobrunatnego, prawie czarnego o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnie
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bardzo gładkie, wyświecone, staranie opracowane. W tym: - część niewielkiej misy o łagodnym załomie brzuśca przechodzącym w delikatnie wychylony wylew o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej.
Delikatne rycie w miejscu przejścia szyjki w brzusiec (Tabl. IX:1), - fragment delikatnie wychylonego
wylewu łagodnie przechodzącego w górną część brzuśca prawdopodobnie niewielkiej misy. Krawędź
równa, zaokrąglona (Tabl. IX:2), - fragment pionowego wylewu i górnej części brzuśca prawdopodobnie niewielkiej misy. Krawędź równa, zaokrąglona. Delikatne rycie w miejscu przejścia szyjki w brzusiec
(Tabl. IX:3), - niewielki fragment dość niestarannie wykonanego (pionowego?) wylewu o krawędzi równej, zaokrąglonej (Tabl. IX:4 – rekonstrukcja niepewna), - zniszczony fragment górnej części brzuśca
i szyjki naczynia. Delikatne rycie w miejscu przejścia szyjki w brzusiec (Tabl. IX:5), - zniszczony fragment
wylewu miseczki(?) (Tabl. IX:6), - fragment załomu brzuśca koloru ciemnobrunatnego, ornamentowany
minimum 2 rzędami zaszczypywań (Tabl. IX:7); b) 19 fragmentów naczyń stołowych koloru brunatnego
i ciemnobrunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie gładkie, czasem nierówne, na
wewnętrznych obecne ślady przecierania. W tym: - fragment wylewu i górnej części brzuśca niewielkiego
naczynia (misy?). Krawędź równa, słabo zaokrąglona. Delikatne rycie w miejscu przejścia szyjki w brzusiec (Tabl. IX:8), - fragment dość niestarannie wykonanego wylewu o krawędzi równej, zaokrąglonej
(Tabl. IX:9), - fragment lejkowato wychylonego wylewu naczynia dzbanowatego o krawędzi delikatnie
pogrubionej i zaokrąglonej (Tabl. IX:11); c) 5 fragmentów naczyń stołowych koloru jasnobrunatnego
o domieszce drobno- i średnioziarnistego tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie bardzo dobrze opracowane, wewnętrzne ze śladami przecierania, zewnętrzne gładkie, niektóre fragmenty o charakterystycznie spękanej powierzchni. W tym: - fragment wychylonego wylewu naczynia dzbanowatego,
o krawędzi równej i zaokrąglonej. Wym.: W – 15 cm (Tabl. IX:10); d) fragment wysokiego wylewu, prawdopodobnie naczynia dwustożkowatego koloru szarobrunatnego. Wylew tuż przy krawędzi delikatnie wychylony. Krawędź ścieniona. Domieszka średnioziarnista. Powierzchnie gładkie, ze śladami przecierania.
Wym.: W – 20 cm (Tabl. IX:12); e) 285 fragmentów średnio- i grubościennych naczyń kuchennych koloru
brunatnego i ceglastego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie szorstkie, wewnętrzne ze
śladami przecierania i z wystającymi ziarnami domieszki, część fragmentów z powierzchniami zewnętrznymi chropowaconymi i spękanymi, część dodatkowo przecieranych. W tym: - 119 fragmentów zrekonstruowanego asymetrycznego garnka koloru szarobrunatnego z wysoko umieszczonym załomem brzuśca (około 4/5 wysokości naczynia). Lekko wychylony wylew, krawędź lekko pogrubiona i zaokrąglona,
na stronie górnej zdobiona dołkami palcowymi. Dno słabo wyodrębnione. Na załomie brzuśca ornament
w postaci pojedynczego szeregu zaszczypywań. Powierzchnia zewnętrzna na wylewie wyraźnie przecierana. Wym.: H (zrekonstruowana) – ca 27 cm, W – 19 cm, D – 14 cm (Tabl. X:1), - 2 fragmenty delikatnie
wychylonego wylewu o przecieranych powierzchniach prawdopodobnie jednego naczynia. Krawędź lekko
pogrubiona, zaokrąglona, zdobiona od góry nacinaniem pod kątem ostrym do płaszczyzny bocznej naczynia (Tabl. IX:13), - 2 fragmenty wychylonego, wylewu o słabo przecieranych powierzchniach prawdopodobnie jednego naczynia, o krawędzi pogrubionej, przypłaszczonej zdobionej płytkimi dołkami palcowymi
(Tabl. IX:14,15), - 3 fragmenty wychylonych wylewów o przecieranych powierzchniach, o krawędziach
lekko pogrubionych, zazwyczaj zaokrąglonych, zdobionych od góry dołkami palcowymi różnej głębokości (Tabl. IX:16-18), - fragment wylewu o przetartej powierzchni, o krawędzi zdobionej od góry płytkimi
dołkami palcowymi, dodatkowo uformowanej delikatnym ściskaniem (Tabl. IX:19), - 2 niewielkie fragmenty wylewów o przetartej powierzchni zewnętrznej, o krawędzi pogrubionej, zaokrąglonej, zdobionej
od góry dość głębokim nacinaniem pod kątem prostym do płaszczyzny bocznej naczynia (Tabl. IX:20,21),
- fragment płaskiego(?) niewyodrębnionego dna bez podsypki. Wym.: D – 10 cm (Tabl. X:2), - fragment naczynia zdobionego zaszczypywaniem na załomie brzuśca (Tabl. X:3), - fragment brzuśca grubościennego
garnka; f) 60 fragmentów nieokreślonych, w tym 3 przepalone. – 3) 321 fragmentów polepy, w tym pojedyncze większe do 10 cm średnicy. Część z domieszką piasku, żwiru i białego tłucznia, a także z otworami
po intencjonalnej(?) domieszce organicznej (sieczki?). Kilka fragmentów o odciśniętych śladach patyków,
żerdek(?) i o płaskich powierzchniach zewnętrznych opracowanych wapnem(?). – 4) rdzeń krzemienny
(Tabl. VIII:5). – 5) bryła żużla wagi około 1 kg. – 6) 52 fragmenty kości zwierzęcych.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)
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Obiekt 3 - jama zasobowa (Tabl. X:5,6, XI:1-8)
Obiekt rysował się na planie jako koliste zaciemnienie barwy czarnej; średnica ca 0,7 m. W profilu regularny o pionowych ściankach i półkolistym dnie; miąższość 0,45 m. Wypełnisko w części centralnej barwy
czarnej, przy dnie i po bokach z szarymi przebarwieniami. Inw.: 1) 48 fragmentów ceramiki, w tym:
a) 8 fragmentów naczyń stołowych koloru ciemnobrunatnego, prawie czarnego o domieszce drobnoi średnioziarnistej. Powierzchnie starannie wygładzane. W tym: - 3 fragmenty wychylonego wylewu niewielkiej misy. Krawędź lekko ścieniona, zaokrąglona. Wym.: W – 11 cm (Tabl. X:4); b) 5 fragmentów naczyń stołowych koloru brunatnego o domieszce drobnoziarnistej tłucznia koloru czerwonego i białego.
Powierzchnie wygładzane z śladami przecierania. W tym: - fragment wychylonego wylewu o krawędzi
lekko ścienionej, zaokrąglonej Wym.: W – 15 cm (Tabl. XI:1), - fragment naczynia o łagodnym(?) załomie brzuśca (Tabl. XI:2); c) 3 zniszczone fragmenty wyodrębnionego dna naczynia stołowego koloru ceglastego o domieszce drobno- i średnioziarnistego tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie
zniszczone, szorstkie, pierwotnie prawdopodobnie gładkie. Na dnie drobnoziarnista podsypka białego
tłucznia. Wym.: D – ca 8 cm (Tabl. XI:3,4); d) 28 fragmentów średnio- i grubościennych naczyń kuchennych koloru brunatnego i ceglastego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie szorstkie, wewnętrzne ze śladami przecierania i z wyczuwalnymi ziarnami domieszki, część fragmentów
o powierzchniach zewnętrznych chropowaconych przez obrzucanie i obmazywanie tłustą glinką, część
przecieranych. W tym: - duży fragment górnej części brzuśca garnka. Załom zdobiony rzędem starannie
wykonanych zaszczypywań. Poniżej załomu powierzchnia zewnętrzna naczynia dość grubo chropowacona poprzez obrzucenie glinką, powyżej silnie przecierana. Wym.: B – 36 cm (Tabl. XI:5), - fragment
grubościennego wklęsłego(?) dna i lekko podciętej części przydennej. Wym.: D – 13 cm (Tabl. XI:6),
- 2 niewielkie fragmenty brzuśców naczyń zdobionych na załomie rzędem zaszczypywań (Tabl. XI:7,8);
e) 4 fragmenty nieokreślone. – 2) 5 niewielkich fragmentów polepy, w tym 2 fragmenty z domieszką
piasku i tłucznia oraz z otworami po domieszce organicznej. – 3) 39 fragmentów kości zwierzęcych.
– 4) węgle drzewne.
Uwagi: W trakcie badań nie sporządzono rysunku planu obiektu.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 4 - jama zasobowa (Tabl. XI:9 - XIV:5)
Obiekt rysował się na planie jako niemalże koliste zaciemnienie o średnicy ca 1,6 m. W profilu zbliżony
do trapezowatego, częściowo wypełniony piaskiem nie różniącym się od calcowego, pochodzącym prawdopodobnie z osunięcia się ścian; miąższość 1,4 m. Centralna część jamy to intensywnie czarna ziemia
z licznymi węglami drzewnymi i kamykami do kilku centymetrów średnicy, w części dolnej wystąpiły warstwy zasypiskowe koloru czarnego i brunatnego. Inw.: 1) 340 fragmentów ceramiki, w tym: a) 36 fragmentów naczyń stołowych koloru od ciemnobrunatnego do czarnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnie równe, wewnętrzne ze śladami przecierania, zewnętrzne starannie opracowane.
W tym: - fragment prawie pionowego wylewu niewielkiej misy(?). Krawędź równa, zaokrąglona. Wym.:
W – ca 14 cm (Tabl. XI:11), - fragment delikatnie wychylonego wylewu misy. Krawędź równa, przypłaszczona. Powierzchnie czarne, wybłyszczone. Wym.: W – ca 30 cm (Tabl. XI:12), - fragment lejkowato wychylonego wylewu naczynia dzbanowatego o powierzchni czarnej, wybłyszczonej. Krawędź
mocno ścieniona (Tabl. XI:13), - 2 fragmenty naczyń o powierzchniach zewnętrznych starannie chropowaconych; b) 32 fragmenty naczyń stołowych koloru brunatnego i ciemnobrunatnego o domieszce
średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie gładkie, czasem nierówne, niekiedy, zwłaszcza po wewnętrznej
stronie naczyń obecne ślady przecierania. Wśród nich: - fragment pionowego wylewu czarki(?) o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej. Powierzchnie gładkie ze śladami gładzenia (Tabl. XI:14 – rekonstrukcja niepewna); c) 4 fragmenty niewielkiego naczynia (misy?) koloru ciemnobrunatnego o ostrym
załomie brzuśca. Zachylony wylew o krawędzi delikatnie ścienionej. Domieszka drobno- i średnioziarnista. Powierzchnie nierówna, z licznymi śladami zagładzania. Wym.: W – 14 cm, B – 18 cm (Tabl. XII:2);
d) 20 fragmentów, prawdopodobnie jednego naczynia dzbanowatego o baniastym brzuścu, częściowo
zrekonstruowanego (brak środkowej i dolnej części brzuśca oraz dna). Delikatnie wychylony, prosty
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wylew. Krawędź równa, zaokrąglona. Domieszka drobno- i średnioziarnista tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie bardzo gładkie, a nawet wyświecone, ze śladami przecierania, charakterystycznie spękane. Na wylewie obecne łuszczenie się grubej warstwy tłustej glinki. Wym.: W – 13 cm
(Tabl. XII:3); e) 2 fragmenty wazy(?) koloru ceglastego. Wylew łagodnie przechodzący w załom brzuśca. Krawędź równa, zaokrąglona. Domieszka drobnoziarnista tłucznia koloru czerwonego i białego.
Powierzchnie równe, starannie opracowane. Wym.: W – 16 cm (Tabl. XIII:1); f) 6 fragmentów prawdopodobnie jednej wazy(?) koloru ceglastego. 4 fragmenty wylewu, część zachylona, część delikatnie wychylona. Krawędź równa, zaokrąglona, być może delikatnie zdobiona płytkimi dołkami palcowymi. Domieszka średnio- i gruboziarnista. Powierzchnie nierówne, dość gładkie ze śladami silnego zagładzania.
Wym.: W – 24 cm (Tabl. XIII:2); g) 212 fragmentów średnio- i grubościennych naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, wewnętrzne ze śladami
przecierania, zewnętrzne grubo chropowacone, niekiedy mocno przecierane. W tym: - 47 fragmentów
zrekonstruowanego naczynia workowatego koloru brunatnego. Wylew delikatnie zachylony o krawędzi
lekko ścienionej i zaokrąglonej. Na górnej stronie krawędzi słabo widoczne ślady zdobienia(?) wykonanego paznokciem, ewentualnie to rezultat formowania wylewu naczynia. Dno słabo wyodrębnione, ze
śladami podsypki drobno- i średnioziarnistego tłucznia koloru czerwonego. Obfita domieszka drobnoi średnioziarnista. Powierzchnie z licznymi wystającymi drobnymi ziarnami domieszki, szorstkie, ze śladami obmazywania cienką warstwą glinki połączonego z odrywaniem dłoni i delikatnym uderzaniem.
Wym.: H (zrekonstruowana) – 24 cm, W – 19 cm, D – 14 cm (Tabl. XIII:3), - 4 fragmenty naczynia workowatego koloru szarobrunatnego. Krawędź wylewu równa, zaokrąglona, zdobiona od góry płytkimi
dołkami palcowymi. Drobno- i średnioziarnista domieszka czerwonego i białego tłucznia. Powierzchnie
nierówne, wewnętrzne ze śladami przecierania i z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone i spękane. Wym.: W – 22 cm (Tabl. XIV:1), - 2 fragmenty wychylonych wylewów o krawędziach
zdobionych głębokim zaszczypywaniem. Jeden fragment o powierzchni zewnętrznej grubo chropowaconej i słabo przecieranej, drugi mocno przecierany (Tabl. XIV:2,3), - 3 fragmenty (1 zniszczony) wylewów
o krawędzi ornamentowanej. Jeden fragment zdobiony nacinaniem, wykonywanym pod kątem ostrym
do płaszczyzny bocznej naczynia (Tabl. XIV:4), drugi wylew o krawędzi delikatnie zaszczypywanej, a następnie ściskanej (Tabl. XIV:5), - 3 zniszczone fragmenty naczyń zdobionych zaszczypywaniem, 1 przepalony ze zdobieniem na załomie brzuśca; h) 28 fragmentów nieokreślonych, w tym 7 przepalonych.
– 2) 104 fragmenty polepy, w tym pojedyncze większe do 9 cm średnicy. Część z domieszką piasku,
żwiru i białego tłucznia, pojedyncze z otworami po domieszce organicznej. Kilka fragmentów trójściennych o powierzchniach zewnętrznych opracowanych prawdopodobnie wapnem. Na pojedynczych fragmentach ślady obmazywania palcami. – 3) odłupek krzemienny (Tabl. XI:10). – 4) 182 fragmenty kości
zwierzęcych w tym fragment nieokreślonej kości zwierzęcej z nacięciami (Tabl. XI:9).
Uwagi: W trakcie badań nie sporządzono rysunku planu obiektu.
Chronologia: B2/C1 – C1a

Obiekt 5 – niewielka budowla zagłębiona w ziemi (Tabl. XIV:6 - XVI)
Obiekt nie został przebadany w całości. Część przebadana na planie rysowała się jako zaciemnienie koloru czarnego otoczone szarym przebarwieniem, kształtem zbliżone do prostokąta, o wym. ca 2,2 x 2 m,
zorientowane w kierunku E-W. Obiekt w profilu nieckowaty; miąższość ca 0,9 m. Wypełnisko barwy
czarnej, przy dnie brunatne. Podczas eksploracji zaobserwowano, że dno obiektu było wyłożone kamieniami. W obiekcie znaleziono m. in. duży fragment żaren nieckowatych, pod którym leżał rozcieracz.
Inw.: 1) narzędzie kościane, prawdopodobnie dłuto o łukowatym ostrzu i masywnym tylcu wykonane
z kości śródstopia bydła. Powierzchnia częściowo zniszczona, nosząca prawdopodobnie ślady zębów jakiegoś zwierzęcia, brak wyświeceń będących ewidentnym dowodem użytkowania. Wym.: dł. – 12,3 cm,
szer. 1,86 – 1,97 cm, grub. 0,2 – 1,4 cm (Tabl. XIV:6). – 2) fragment żaren nieckowatych (zabytek zaginął). – 3) rozcieracz kamienny (zabytek zaginął). – 4) 455 fragmentów ceramiki, w tym: a) 9 fragmentów cienkościennych naczyń stołowych koloru czarnego o domieszce drobnoziarnistej, rzadziej dodatkowo średnioziarnistej. Powierzchnie staranie opracowane, bardzo gładkie, niekiedy wyświecone.
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W tym: - 3 fragmenty (jeden zniszczony) wylewów niewielkich mis o krawędziach równych, zaokrąglonych. Na jednym fragmencie delikatne rycie w miejscu przejścia szyjki w brzusiec (Tabl. XIV:8,9), - fragment wylewu niewielkiej misy o krawędzi równej, przypłaszczonej (Tabl. XIV:10), - fragment wylewu
niewielkiej misy o krawędzi lekko pogrubionej, zaokrąglonej (Tabl. XIV:11); b) 64 fragmenty naczyń stołowych koloru od brunatnego do ciemnobrunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnie
równe, raczej gładkie, niekiedy, zwłaszcza po wewnętrznej stronie naczyń, widoczne ślady przecierania.
W tym: - fragment wylewu naczynia łagodnie przechodzącego w górną część brzuśca o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej. Powierzchnie opracowane niezbyt starannie (Tabl. XIV:12), - fragment wychylonego
wylewu niewielkiej misy o krawędzi równej, zaokrąglonej (Tabl. XIV:13), - fragment wylewu o krawędzi zaokrąglonej (Tabl. XIV:14), - fragment wychylonego wylewu o krawędzi zaokrąglonej (Tabl. XIV:15 – rekonstrukcja niepewna), - fragment wylewu o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej (Tabl. XIV:16), - 2 fragmenty (1 zniszczony) wylewu niewielkiego naczynia (czarki?) o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej.
Wym.: W – ca 10 cm (Tabl. XVI:3), - 2 fragmenty mocno wychylonych wylewów naczyń dzbanowatych
o krawędziach ścienionych, zaokrąglonych, ze śladami przecierania (Tabl. XVI:1,2), - fragment wałeczkowatego ucha mocowanego na czop (Tabl. XVI:4), - fragment brzuśca naczynia zdobionego ornamentem
rytym z motywem geometrycznym, kratki, może trójkątów? (Tabl. XVI:5), - fragment naczynia zdobionego
głębokim dookolnym żłobkiem (Tabl. XVI:6), - fragment brzuśca naczynia z delikatnym ryciem rozdzielającym powierzchnie gładzoną od słabo zagładzanej (Tabl. XVI:10), - fragment naczynia starannie zdobionego przynajmniej 3 rzędami dość płytkich zaszczypywań (pokrywającymi całą powierzchnię fragmentu)
(Tabl. XVI:7), - 5 fragmentów brzuśców o powierzchni zewnętrznej starannie chropowaconej; c) 20 fragmentów naczyń stołowych koloru jasnobrunatnego, o domieszce średnio- i gruboziarnistej tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie gładkie staranie opracowane przez nałożenie grubej warstwy
tłustej glinki, niekiedy zwłaszcza po wewnętrznej stronie naczyń ślady przecierania. Na powierzchni zewnętrznej charakterystyczne spękanie i łuszczenie się wierzchniej warstwy. W tym: - fragment wychylonego wylewu, o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej (Tabl. XVI:8), - fragment szyjki z delikatnymi fałdami, śladami formowania wylewu naczynia (Tabl. XVI:9); d) 208 fragmentów średnio- i grubościennych
naczyń kuchennych koloru brunatnego i ceglastego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie
szorstkie, wewnętrzne zazwyczaj z wystającymi ziarnami domieszki i śladami przecierania, zewnętrzne
chropowacone, niekiedy dodatkowo przecierane. W tym: - fragment wychylonego wylewu naczynia o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej, zdobionej od góry delikatnymi dołkami wykonanymi paznokciem.
Powierzchnia zewnętrzna przecierana. Wym.: W – 21 cm (Tabl. XVI:11), - fragment wychylonego wylewu
naczynia o krawędzi pogrubionej, zaokrąglonej, zdobionej od góry delikatnymi dołkami wykonanymi
paznokciem. Powierzchnia zewnętrzna przecierana. Wym.: W – 23 cm (Tabl. XVI:12), - fragment wychylonego wylewu o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna słabo przecierana.
Wym.: W – 12 cm (Tabl. XVI:13), - fragment naczynia o lekko wychylonym wylewie i starannie przetartej
powierzchni. Krawędź pogrubiona i silnie zaokrąglona, górna strona zdobiona szerokimi dołkami palcowymi. Łagodny załom brzuśca zdobiony starannym zaszczypywaniem (Tabl. XVI:14), - 3 fragmenty
(1 zniszczony) wylewów, o krawędziach zaokrąglonych, zdobionych od góry zaszczypywaniami. Powierzchnie zewnętrzne przecierane (Tabl. XVI:15,16), - 4 fragmenty (3 zniszczone) wylewów naczyń workowatych, o lekko ścienionych i zaokrąglonych krawędziach. Powierzchnie przecierane (Tabl. XVI:17 – rekonstrukcja niepewna), - 3 niewielkie i zniszczone fragmenty naczyń o wyodrębnionych dnach, - 6 fragmentów
(4 niewielkie i zniszczone) zdobionych zaszczypywaniem, w 3 przypadkach można stwierdzić, iż ornament znajdował się na załomie brzuśca (Tabl. XVI:18,19); e) niewielki fragment ceramiki obtaczanej koloru ceglastego o znacznej domieszce drobnoziarnistego białego tłucznia. Powierzchnie równe, szorstkie;
f) 153 fragmenty nieokreślone, 14 przepalonych. – 5) 364 fragmenty polepy, w tym kilkanaście większych,
do 8 cm średnicy. Część z domieszką piasku, żwiru i białego tłucznia oraz z otworami po domieszce organicznej. Pojedyncze fragmenty trójścienne o płaskich powierzchniach zewnętrznych opracowanych prawdopodobnie wapnem. – 6) odłupek krzemienny (Tabl. XIV:7). – 7) 157 fragmentów kości zwierzęcych. –
8) węgle drzewne. – 9) ziarna zbóż.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)
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Obiekt 6 – niewielka budowla o konstrukcji słupowej zagłębiona w ziemi
(Tabl. XVII - XVIII:1-6)
Obiekt rysował się na planie jako podłużne, zbliżone do prostokątnego, zaciemnienie koloru czarnego, otoczone szarymi przebarwieniami, zorientowane w kierunku NW-SE. Wym. ca 4 x 2 m.
Obiekt w profilu nieckowaty, o miąższości ca 1,2 m, z kilkuwarstwowym wypełniskiem wskazującym na dość szybkie zasypywanie. W części S obiektu, na poziomie pierwszego planu ukazał się
obiekt 6a, będący śladem po słupie. Oprócz niego w części N wystąpiły kolejne dwa zaciemnienia,
być może także ślady po słupach. W wielowarstwowym wypełnisku górna część jamy miała barwę
czarną, środkowa szarą o różnym natężeniu, dolna brunatną. Na głębokości ca 0,8 m, w części NW
obiektu pojawiły się dość duże fragmenty spalonego drewna oraz częściowo przepalone kamienie.
Wokół zaobserwowano czarne smugi spalenizny. Inw.: 1) 54 fragmenty ceramiki, w tym: a) niewielki fragment ceramiki stołowej o barwie czarnej i drobnoziarnistej domieszce. Powierzchnia
wewnętrzna zniszczona, zewnętrzna bardzo gładka, wyświecona; b) 4 fragmenty naczyń stołowych koloru ciemnobrunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnie starannie
opracowane, równe, wewnętrzne ze śladami przecierania. W tym: - niewielki fragment brzuśca
naczynia zdobionego w dość nietypowy sposób. Ornament ma postać rzędów V-kształtnych, płytkich rowków wykonanych delikatnie paznokciem ewentualnie jakimś narzędziem (Tabl. XVIII:6 –
rekonstrukcja niepewna), - fragment naczynia o powierzchni zewnętrznej starannie chropowaconej
i spękanej; c) niewielki fragment koloru szarobrunatnego naczynia stołowego o domieszce średnio- i gruboziarnistej tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie starannie opracowane
przez nałożenie grubej warstwy tłustej glinki: wewnętrzna ze śladami przecierania, zewnętrzna
bardzo gładka, delikatnie spękana; d) 39 fragmentów brzuśców naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej tłucznia koloru czerwonego, niekiedy dodatkowo
lub wyłącznie białego. Powierzchnie nierówne, wewnętrzne ze śladami przecierania, czasem z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone niekiedy lekko przecierane, spękane.
W tym: - 6 fragmentów brzuśców prawdopodobnie jednego naczynia, - niewielki i zniszczony fragment brzuśca naczynia zdobionego zaszczypywaniem, - fragment z bardzo dobrze widocznymi śladami linii papilarnych garncarza na powierzchni naczynia; e) 9 niewielkich fragmentów nieokreślonych, w tym jeden przepalony. – 2) 21 niewielkich fragmentów polepy, pojedyncze z domieszką
piasku i tłucznia o powierzchni zewnętrznej opracowanej wapnem(?). – 3) 5 krzemieni: 4 odłupki
(Tabl. XVIII:1-4) w tym 1 spatynowany (Tabl. XVIII:4) oraz wiór (Tabl. XVIII:5). – 4) 39 fragmentów
kości zwierzęcych. – 5) węgle drzewne. – 6) ziarna zbóż.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 7 – jama posłupowa? (Tabl. XVIII:9,10)
Obiekt w dużym stopniu zniszczony przez rośliny i zwierzęta, w planie nieregularny, pierwotnie, prawdopodobnie zbliżony do kolistego, o średnicy ca 0,5-0,7 m. Profil nieregularny zniszczony; miąższość
ca 0,15 m. Wypełnisko przemieszane, w części niezniszczonej barwy czarnej, reszta barwy brunatnoszarej. Inw.: 1) 20 fragmentów ceramiki, w tym: a) 3 fragmenty grubościennego naczynia stołowego
koloru szarobrunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie równe, wewnętrzne ze śladami przecierania, niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne gładkie. W tym: - fragment płaskiego dna z podsypką drobnoziarnistego tłucznia
koloru białego; b) 11 fragmentów średnio- i grubościennych naczyń kuchennych koloru brunatnego
i ceglastego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie szorstkie, wewnętrzne ze śladami
przecierania, część fragmentów o powierzchniach zewnętrznych chropowaconych przez obrzucanie
i obmazywanie tłustą glinką, część przecieranych. W tym: - fragment środkowej części dna naczynia
z podsypką drobnoziarnistą, - zniszczony fragment brzuśca naczynia zdobionego zaszczypywaniem;
c) 6 fragmentów nieokreślonych. – 2) niewielki fragment polepy bez domieszki. – 3) 10 fragmentów
kości zwierzęcych.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

161

Cezary Sobczak

Obiekt 8 – jama posłupowa (Tabl. XVIII:7,8,11,12)
Obiekt rysował się na planie jako koliste zaciemnienie barwy czarnej otoczone szarym przebarwieniem;
średnica ca 0,5 m. W profilu zbliżony był do trójkątnego, z czarnym wypełniskiem, miąższość ca 0,35 m.
Przy dnie kamień o średnicy około 5 cm. Inw.: 1) 25 fragmentów ceramiki, w tym: a) 3 niewielkie fragmenty cienkościennego naczynia stołowego koloru ciemnobrunatnego o domieszce drobnoziarnistej.
Powierzchnie gładkie, dobrze opracowane. W tym - fragment z ornamentem rytym (Tabl. XVIII:7);
b) 3 fragmenty naczyń stołowych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej tłucznia
koloru czerwonego i białego. Powierzchnie starannie opracowane, wewnętrzna ze śladami przecierania
niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzna bardzo gładka. W tym: - fragment górnej części brzuśca z wyraźnie zaznaczonym miejscem przejścia w wychylony wylew naczynia dzbanowatego(?)
(Tabl. XVIII:8 – rekonstrukcja niepewna); c) 5 fragmentów grubościennych naczyń kuchennych koloru
brunatnego i ceglastego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnia wewnętrzna szorstka ze
śladami obmazywania, zewnętrzna chropowacona; d) 14 niewielkich i zniszczonych fragmentów nieokreślonych. – 2) 30 niewielkich fragmentów polepy, w tym pojedyncze fragmenty polepy konstrukcyjnej ze śladami opracowania wapnem(?). – 3) kość zwierzęca.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 9 – jama użytkowa (Tabl. XIX:1-4)
Obiekt w planie zbliżony kształtem do owalnego, o średnicy od 0,8 do 1,2 m, w profilu nieregularny,
nieckowaty z przegłębieniami; miąższość maksymalna 0,35 m. Wypełnisko w części centralnej barwy
czarnej, przy dnie i po bokach barwy szarej. Inw.: 1) 22 fragmenty ceramiki, w tym: a) 3 fragmenty
naczyń stołowych koloru brunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnie starannie opracowane: wewnętrzne ze śladami przecierania niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki,
zewnętrzne bardzo gładkie. W tym: - fragment wylewu niewielkiej misy(?) o krawędzi równej, zaokrąglonej (Tabl. XIX:4); b) fragment brzuśca naczynia stołowego barwy brunatnoszarej. Domieszka
gruboziarnistego tłucznia koloru białego. Powierzchnie szorstkie, przecierane; c) 12 fragmentów brzuśców grubościennych naczyń kuchennych koloru brunatnego i ceglastego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie szorstkie: wewnętrzne ze śladami przecierania, zewnętrzne chropowacone.
W tym: - zniszczony fragment brzuśca naczynia zdobionego na załomie zaszczypywaniem, - niewielki
fragment części przydennej wyodrębnionego dna naczynia; d) 6 fragmentów zniszczonych, nieokreślonych. – 2) 7 niewielkich fragmentów polepy do 3 cm średnicy, na jednym powierzchnia zewnętrzna
opracowana prawdopodobnie wapnem. – 3) wiór krzemienny (Tabl. XIX:3).
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 10 – część przydenna zniszczonej jamy użytkowej? (Tabl. XVIII:13,14)
Obiekt w planie owalny, w części centralnej barwy czarnej otoczony szarym przebarwieniem o wymiarach 0,7 x 0,25 m, zorientowany w kierunku N-S. W profilu półkolisty o miąższości 0,15 m. Wypełnisko dwuwarstwowe, w części centralnej barwy czarnej, przy dnie i po bokach barwy brunatnoszarej. Inw.: 1) 2 niewielkie bryłki polepy bez domieszki.
Chronologia: ?

Obiekt 11 – część przydenna zniszczonej jamy użytkowej (Tabl. XIX:5-9)
Obiekt w planie rysował się jako zbliżone do kolistego zaciemnienie, centralnie barwy czarnej, otoczone
szarymi przebarwieniami; średnica 0,4-0,6 m, w profilu półkolisty o miąższości ca 0,2 m. Wypełnisko
kilkuwarstwowe, przy spągu zbliżone kolorem do calca, w części centralnej barwy czarnej, w części środkowej szare. Inw.: 1) 6 fragmentów ceramiki, w tym: a) 3 fragmenty ceramiki stołowej koloru ciemnobrunatnego, prawie czarnego o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnie równe, gładkie, bez wyczuwalnych ziaren domieszki. W tym: - niewielki mocno zniszczony fragment wałeczkowatego ucha kubka,
o przekroju zbliżonym do owalnego (Tabl. XIX:8); b) 2 fragmenty cienkościennego naczynia o barwie
jasnobrunatnej o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnie starannie opracowane, gładkie;
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c) fragment załomu brzuśca naczynia kuchennego koloru brunatnego, zdobionego głębokim zaszczypywaniem, o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnia wewnętrzna nierówna z wyczuwalnymi
ziarnami domieszki, zewnętrzna, powyżej załomu, zagładzana (Tabl. XIX:9). – 2) 5 fragmentów polepy,
na jednym powierzchnia zewnętrzna opracowana prawdopodobnie wapnem. – 3) odłupek krzemienny
(Tabl. XIX:7).
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 12 - jama użytkowa (Tabl. XIX:10-13, XX:1,2)
Obiekt w planie nieregularny, rysował się jako zaciemnienie barwy czarnej otoczone ziemią barwy szarej. Kształtem zbliżony był do kolistego, o średnicy 1-1,6 m. W profilu nieckowaty o miąższości 0,4 m.
Wypełnisko dwuwarstwowe, w górnej części barwy czarnej i szarej, w dolnej brunatne. W górnej części
obiektu wystąpiło skupisko kilku kamieni o średnicy do kilkunastu centymetrów. Inw.: 1) 40 fragmentów ceramiki, w tym: a) 4 fragmenty ceramiki stołowej koloru czarnego, o domieszce drobnoziarnistej.
Powierzchnia wewnętrzna gładka ze śladami przecierania, zewnętrzna bardzo dobrze opracowana,
wyświecona. W tym: - fragment wychylonego wylewu naczynia, o krawędzi równej, zaokrąglonej
(Tabl. XIX:10), - fragment górnej części brzuśca prawdopodobnie niewielkiej misy (Tabl. XIX:12);
b) 3 fragmenty ceramiki stołowej koloru brunatnego o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnie równe
lekko szorstkie (prawdopodobnie zniszczone), ze śladami przecierania. W tym: - fragment wychylonego
wylewu o krawędzi równej, zaokrąglonej (Tabl. XIX:11), - niewielki i zniszczony fragment wylewu naczynia; c) 3 fragmenty naczyń stołowych koloru brunatnego o domieszce drobnoziarnistego tłucznia koloru
czerwonego i białego. Powierzchnie gładkie, wewnętrzne ze śladami obmazywania, zewnętrzne gładkie,
charakterystycznie spękane. W tym: - zniszczony fragment wychylonego wylewu o krawędzi równej, zaokrąglonej; d) 21 fragmentów naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, spękane: wewnętrzne ze śladami przecierania i z wyczuwalnymi ziarnami
domieszki, zewnętrzne obrzucane i obmazywane tłustą glinką. W tym: - fragment wychylonego wylewu
o krawędzi równej, zaokrąglonej, zdobionej dołkami wykonanymi paznokciem, o gładkiej powierzchni
zewnętrznej (Tabl. XIX:13 – rekonstrukcja niepewna), - niewielki i zniszczony fragment brzuśca naczynia zdobionego zaszczypywaniem; e) 9 fragmentów zniszczonych, nieokreślonych. – 2) 21 fragmentów
polepy, w tym kilka większych, do 4 cm średnicy, część z domieszką piasku i białego tłucznia. W tym:
- 3 fragmenty trójścienne o płaskich powierzchniach zewnętrznych opracowanych po zewnętrznej stronie wapnem(?). – 3) niewielka ilość węgli drzewnych.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 13 - jama posłupowa (Tabl. XX:3,4)
Obiekt w planie nieregularny (częściowo zniszczony?), w części centralnej barwy czarnej, otoczony
szarą ziemią; średnica ca 0,5–0,6 m. W profilu obiektu można wyodrębnić dwie jego części. Część W to
płytka niecka przechodząca w jamę (część E) o prawie pionowych ściankach bocznych i wypukłym dnie;
miąższość 0,3 m. Wypełnisko jednolite koloru czarnego. Inw.: 1) 2 niewielkie i zniszczone fragmenty
brzuśców naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie
wewnętrzne ze śladami przecierania, zewnętrzne chropowacone przez obrzucanie tłustą glinką. – 2) niewielki fragment polepy bez domieszki. – 3) 4 fragmenty kości zwierzęcych. – 4) węgle drzewne.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 14 - jama użytkowa (Tabl. XXI:1-3)
Obiekt w planie rysował się jako owalne zaciemnienie barwy czarnej otoczone szarym przebarwieniem,
zorientowane w kierunku E-W. Wym.: 1,1 x 0,6 m. W profilu nieregularny zbliżony do półkolistego;
miąższość ca 0,4 m. W wypełnisku barwy czarnej znaleziono kilka kamieni o średnicy od 5 do 12 cm oraz
materiał zabytkowy. Inw.: 1) 15 fragmentów ceramiki, w tym: a) 3 fragmenty naczyń stołowych o średniej grubości ścianek koloru czarnego i domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnie gładkie, bez
wyczuwalnych ziaren domieszki, ze śladami przecierania. W tym: - fragment wychylonego lejkowato,
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wysokiego wylewu naczynia dzbanowatego o krawędzi równej, zaokrąglonej. Na całej powierzchni ślady
silnego przecierania. Wym.: W – 21 cm (Tabl. XXI:3); b) 7 fragmentów ceramiki kuchennej koloru brunatnego o średniej grubości ścianek i średnio- i gruboziarnistej domieszce. Powierzchnia wewnętrzna
szorstka ze śladami obmazywania, zewnętrzna chropowacona. W tym: - większy fragment brzuśca naczynia koloru jasnobrunatnego, chropowacony, a następnie silnie przecierany; c) 5 zniszczonych nieokreślonych fragmentów. – 2) 24 fragmenty polepy, w tym kilka większych, do 5 cm średnicy. Część
z domieszką piasku, tłucznia koloru białego i z otworami po domieszce organicznej. Kilka fragmentów
trójściennych o płaskich powierzchniach opracowanych wapnem(?) - na zewnętrznej stronie biała złuszczająca się, cienka warstwa.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 15 – jama posłupowa (Tabl. XXI:6)
Obiekt rysował się w planie jako koliste zaciemnienie barwy czarnej o średnicy ca 0,3 m, w profilu półkoliste, o miąższości 0,25 m. Wypełnisko dwuwarstwowe z kilkoma kamieniami, górna warstwa to ziemia
barwy czarnej, dolna szara. Inw.: 1) 2 fragmenty ceramiki: a) fragment naczynia stołowego koloru czarnego o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnia wewnętrzna lekko szorstka, ze śladami obmazywania,
zewnętrzna gładka; b) zniszczony fragment naczynia stołowego koloru jasnobrunatnego o domieszce
średnioziarnistego tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnia wewnętrzna gładka, obmazywana, bez wyczuwalnych ziaren domieszki, zewnętrzna zniszczona.
Uwagi: W trakcie badań nie sporządzono rysunku planu obiektu.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 16 – część przydenna zniszczonej jamy użytkowej (Tabl. XX:5,6)
Obiekt w planie rysował się jako nieregularne czarne zaciemnienie, zbliżone do kolistego, o średnicy
ca 0,4-0,5 m, w profilu był zbliżony do półkolistego, o miąższości 0,2 m. Wypełnisko dwuwarstwowe,
górna warstwa barwy czarnej, dolna szarej. Inw.: 1) 6 fragmentów ceramiki, w tym: a) 4 fragmenty
naczyń stołowych koloru brunatnego i ciemnobrunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnia wewnętrzna raczej gładka, bez wyczuwalnych ziaren domieszki, zewnętrzna starannie opracowana (w dwóch przypadkach zniszczona). W tym: - fragment o powierzchni starannie chropowaconej; b) 2 fragmenty zniszczone, nieokreślone.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 17 – zniszczona jama użytkowa? (Tabl. XXI:4,5)
Obiekt nie został przebadany w całości; rysował się w planie jako nieregularne, podłużne zaciemnienie o wymiarach ca 0,6 x 0,3 m, zorientowane w kierunku N-S. Profil, zbliżony do nieckowatego(?),
miąższość ca 0,3 m. Wypełnisko w części centralnej barwy czarnej, wokół warstwy przemieszane koloru brunatno-szarego. Inw.: 1) 3 fragmenty ceramiki, w tym: a) 2 fragmenty naczyń stołowych: jeden
ciemnobrunatny, drugi, prawie czarny. Domieszka drobnoziarnista. Powierzchnie gładkie, bez wyczuwalnych ziaren domieszki; b) niewielki fragment cienkościenny naczynia stołowego o domieszce drobnoziarnistego tłucznia koloru białego i czerwonego. Powierzchnia wewnętrzna jasnobrązowa, szorstka,
zewnętrzna ciemnobrunatna, gładka.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 18 – jama posłupowa (Tabl. XXI:7)
Obiekt nie został przebadany w całości, rysował się w planie jako zbliżone do kolistego zaciemnienie
barwy czarnej, o średnicy ca 0,45 m. Profil trudny do uchwycenia, zniszczony, pierwotnie prawdopodobnie zbliżony do trapezowatego(?); miąższość ca 0,6 m. Wypełnisko w części centralnej barwy czarnej,
wokół przemieszane warstwy barwy brunatnoszarej. Inw.: 1) 2 fragmenty ceramiki, w tym: a) fragment naczynia stołowego koloru brunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnia wewnętrzna szorstka z wyczuwalnymi ziarnami domieszki, zewnętrzna zniszczona; b) fragment naczynia
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kuchennego koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnia wewnętrzna gładka, obmazywana bez wyczuwalnych ziaren domieszki, zewnętrzna
zniszczona.
Uwagi: W trakcie badań nie sporządzono rysunku profilu obiektu.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 19 – jama posłupowa? (Tabl. XXI:8,9)
Obiekt rysował się w planie jako podłużne zaciemnienie barwy czarnej, zbliżone do prostokątnego o zaokrąglonych narożnikach, o wymiarach 0,65 x 0,3 m, zorientowane w kierunku NE-SW, w profilu zbliżone do trójkątnego, częściowo zniszczone przez zwierzęta; miąższość ca 0,3 m. Wypełnisko barwy czarnej, otoczone calcem koloru brunatnego. Inw.: 1) 3 fragmenty ceramiki, w tym: a) fragment naczynia
stołowego koloru ciemnobrunatnego, o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnia wewnętrzna gładka,
obmazywana bez wyczuwalnych ziaren domieszki, zewnętrzna zniszczona; b) 2 fragmenty naczyń stołowych koloru jasnobrunatnego, o domieszce drobno- i średnioziarnistej tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie równe, wewnętrzna, w jednym przypadku, zniszczona, w drugim, lekko szorstka,
zewnętrzne gładkie. – 2) niewielka bryłka polepy bez domieszki.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 20 – jama posłupowa? (Tabl. XXI:8,9)
Obiekt w planie nieregularny, zbliżony do owalnego, zorientowany w kierunku N-S, o wym. ca 0,65 x 0,4 m.
Profil pierwotny zbliżony do trapezowatego(?), częściowo zniszczony przez zwierzęta; miąższość ca 0,2 m.
Wypełnisko w części centralnej barwy czarnej, dookoła przemieszane warstwy barwy brunatnoszarej. Inw.:
1) 3 fragmenty ceramiki, w tym: a) lekko przepalony fragment naczynia stołowego koloru jasnobrunatnego
o domieszce drobno- i średnioziarnistej tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie równe, wewnętrzna lekko szorstka, zewnętrzna gładka, charakterystycznie spękana; b) 2 fragmenty naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie wewnętrzne szorstkie, ze śladami obmazywania, zewnętrzne chropowacone.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 21 – niewielka budowla naziemna o konstrukcji słupowej (Tabl. XXII:1-6)
Obiekt nie został przebadany w całości, w górnych partiach zniszczony przez orkę. Rysował się w planie
jako podłużne nieregularne zaciemnienie o długości ca 2,2 m i maksymalnej szerokości ca 1,3 m, zorientowane w kierunku NE-SW, w profilu nieckowaty o miąższości ca 0,25-0,3 m. W części S obiektu, 0,1 m
poniżej jego stropu ukazał się obiekt 21a - zarys słupa (jama o średnicy ca 0,35 m i głębokości ca 0,3 m).
Wypełnisko obiektu 21 w części środkowej czarne, w dolnej – brunatnoszare. Zarejestrowano skupisko
z fragmentami jednego naczynia. Inw.: 1) ceramika, w tym: a) 60 (dodatkowo kilkadziesiąt bardzo małych o średnicy do 0,5 cm) fragmentów, głównie dolnej części (do załomu brzuśca) cienkościennego naczynia dzbanowatego, na zewnątrz koloru ciemnobrunatnego, prawie czarnego, wewnątrz brunatno-szarego. Prawdopodobnie w połowie lub 1/3 wysokości naczynie posiadało dość ostry załom brzuśca. Dno
naczynia płaskie, niewyodrębnione. Poniżej załomu brzuśca powierzchnia zdobiona niestarannie wykonanym ornamentem rytym: motyw dookolnego żłobka wraz z rzędem opadających trójkątów czy też pięciokątów (być może jest to jeden szereg ciągnący się od dołu ku górze naczynia). Podobny ornament, choć
wykonany nieco staranniej, umieszczony jest na fragmencie pochodzącym prawdopodobnie z górnej części brzuśca, powyżej załomu. Domieszka średnioziarnista, powierzchnie opracowane dość niestarannie
jak na ceramikę stołową, wewnętrzne ze śladami wielokierunkowego zagładzania i pojedynczymi wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne gładsze z łuszczącą się warstwą glinki. Stan zachowania bardzo
zły, prawdopodobnie z powodu słabego wypału naczynia. Wym.: B – ca 12-14 cm, D – 5,5 cm (Tabl. XXII:5
– rekonstrukcja niepewna); b) 2 niewielkie fragmenty szarobrunatnych naczyń stołowych o domieszce
drobno- i średnioziarnistej tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie częściowo zniszczone: wewnętrzne nierówne, niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne równe, bardzo
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starannie opracowane; c) 18 fragmentów średnio- i grubościennych naczyń kuchennych o różnych odcieniach koloru brunatnego, o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie wewnętrzne ze śladami przecierania, często z wyczuwalnymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone przez obrzucanie i obmazywane tłustą glinką, część gładszych przecieranych. W tym - fragment wylewu naczynia
o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna przy krawędzi silnie przecierana
(Tabl. XXII:6 – rekonstrukcja niepewna). – 2) 5 niewielkich fragmentów polepy, w tym jeden większy
(ca 4 cm średnicy) z domieszką czerwonego tłucznia. – 3) 65 fragmentów kości zwierzęcych.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 22 – jama posłupowa (Tabl. XXIII:1,2)
Obiekt ukazał się na głębokości 0,4 m, w planie rysował się jako nieregularne, zbliżone do kolistego
zaciemnienie barwy szarej, o średnicy ca 0,4 m. Profil niemal prostokątny, z nieco rozszerzającymi
się przy dnie ściankami bocznymi. Obiekt zagłębiony w calec na głębokość 0,3-0,35 m. Wypełnisko
obiektu to żwirowata ziemia o zabarwieniu ciemnoszarym, w górnych partiach skupisko kamieni –
największy kamień o średnicy kilkunastu centymetrów. Inw.: 1) 4 fragmenty ceramiki, w tym: a) niewielki fragment naczynia stołowego koloru ceglastego o domieszce gruboziarnistej. Powierzchnia
wewnętrzna zniszczona, zewnętrzna równa, pokryta grubą warstwą tłustej glinki, wybłyszczona;
b) 3 fragmenty naczynia kuchennego koloru szarobrunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, wewnętrzna ze śladami przecierania i spękaniami, zewnętrzna chropowacona. – 2) 11 niewielkich fragmentów polepy (maksymalna średnica ca 3 cm) bez domieszki. –
3) 3 fragmenty kości zwierzęcych.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 23 – jama użytkowa (Tabl. XXIII:3,4)
Obiekt w planie miał postać nieregularnego podłużnego zaciemnienia zorientowanego w kierunku
NW-SE, o przybliżonych wymiarach 0,7 x 0,5 m, w profilu zbliżony do półkolistego; miąższość 0,4 m.
Wypełnisko dwuwarstwowe, w części centralnej ciemnoszare, niemalże czarne, przy dnie i po bokach
barwy brunatnej. Inw.: 1) 18 fragmentów ceramiki. W tym: a) 2 niewielkie fragmenty naczynia stołowego koloru ciemnobrunatnego, prawie czarnego o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnie częściowo
zniszczone równe: wewnętrzne ze śladami przecierania, zewnętrzne gładkie; b) niewielki fragment
naczynia stołowego koloru jasnobrunatnego o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnia wewnętrzna
równa i gładka, zewnętrzna zniszczona; c) 6 niewielkich, w dużym stopniu zniszczonych fragmentów
naczyń kuchennych koloru brunatnego i szarobrunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne: wewnętrzne zniszczone, zewnętrzne chropowacone i spękane; d) 9 fragmentów
nieokreślonych. – 2) 15 niewielkich fragmentów polepy (maksymalna średnica 2,5 cm) bez domieszki.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 24 – jama posłupowa (Tabl. XXIII:8-10)
Obiekt ukazał się na głębokości 0,35-0,38 m. W planie regularne niemalże koliste zaciemnienie koloru ciemnoszarego, o średnicy ca 0,5 m. W profilu zbliżony do prostokątnego, zagłębiony w calec na
ca 0,35 m. Wypełnisko – żwirowata i gliniasta ziemia o zabarwieniu ciemnoszarym, niekiedy prawie
czarnym, w górnych partiach kamień o średnicy poniżej 10 cm. Inw.: 1) 2 fragmenty ceramiki. W tym:
a) niewielki fragment górnej części brzuśca oraz szyjki naczynia stołowego koloru ciemnobrunatnego,
prawie czarnego o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnia wewnętrzna ze śladami przecierania,
zewnętrzna bardzo gładka, opracowana staranie (Tabl. XXIII:10); b) niewielki fragment brzuśca naczynia kuchennego koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie pokryte
warstwą glinki: wewnętrzne ze śladami przecierania, zewnętrzne nierówne, chropowacone i spękane.
– 2) 4 niewielkie fragmenty polepy (maksymalna średnica 3 cm) bez domieszki. – 3) fragment kości
zwierzęcej.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?
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Obiekt 25 – 3 leżące w jednej linii jamy posłupowe (Tabl. XXIII:11,12)
Obiekt ukazał się na głębokości 0,3 m jako szare zaciemnienie z trzema czarnymi plamami. Całość na
planie miała kształt owalny, zorientowany w kierunku N-S, o wymiarach 1 x 0,3 m. W profilu obiekt
nieckowaty o miąższości maksymalnej 0,35 m. Obiekt wyraźnie dał się podzielić na 3 „podobiekty”:
począwszy od strony S, 25a – o średnicy 0,25 m i głębokości 0,35 m, 25b – o średnicy 0,2 m i głębokości 0,25 m, 25c – o średnicy 0,15 m i głębokości 0,18 m. Wypełniska podobiektów były jednolite, barwy
czarnej. Warstwy wokół były przemieszane, koloru szarobrunatnego. Materiał archeologiczny pochodził
z podobiektu 25a. Inw.: 1) 2 zniszczone fragmenty, być może jednego naczynia kuchennego koloru brunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnie wewnętrzne zniszczone, zewnętrzne nierówne chropowacone i spękane, ze śladami przecierania.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 26 – jama użytkowa (Tabl. XXIII:5-7)
Obiekt, częściowo zniszczony przez działalność zwierząt, w planie rysował się jako koliste zaciemnienie
barwy ciemnobrunatnej, o średnicy ca 0,4 m, które otaczała nieregularna warstwa jasnobrunatna o średnicy 0,6-1 m. W profilu obiekt trójkątny; miąższość 0,45 m. Centralna część wypełniska koloru czarnego
otoczona warstwą koloru brunatnego o różnej intensywności. Inw.: 1) 7 fragmentów ceramiki. W tym:
a) 5 niewielkich fragmentów naczyń kuchennych koloru brunatnego i szarobrunatnego o domieszce
średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, wewnętrzne ze śladami przecierania, zewnętrzne pokryte warstwą glinki, chropowacone. W tym: - fragment naczynia koloru ciemnobrunatnego zdobionego
przynajmniej dwoma rzędami zaszczypywań (Tabl. XXIII:7 – rekonstrukcja niepewna); b) 2 fragmenty
nieokreślone. – 2) 4 niewielkie fragmenty polepy (maksymalna średnica 1 cm) bez domieszki.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 27 – prawdopodobnie niewielka budowla o konstrukcji słupowej, częściowo
zniszczona przez późniejszą jamę użytkową (Tabl. XXIV - XXV:1-7)
Obiekt w górnych warstwach zniszczony przez orkę w planie rysował się jako nieregularna podłużna
czarna plama otoczona warstwami szarą i brunatną, zorientowana w kierunku N-S, o wymiarach 2 x 1,4 m.
W części S obiekt został naruszony przez młodszy chronologicznie wkop - obiekt 27a, w części SE zaobserwowano zaciemnienie - prawdopodobnie ślad po słupie. Profil obiektu 27 zbliżony jest do nieckowatego; miąższość 0,45 m. Wypełnisko z licznymi węglami drzewnymi w centralnej części koloru czarnego
otoczonego szarobrunatną ziemią. Profil jamy 27a zbliżony jest do półkulistego o średnicy ca 0,5 m i miąższości ca 0,3 m. Obiekt ten wypełniony był szarobrunatną ziemią. Materiał zabytkowy pochodził z obu
obiektów. Inw.: 1) fragment przedmiotu wykonanego z kości o przekroju wielokątnym, zbliżonym do
okrągłego. Na powierzchni liczne podłużne ślady obróbki ostrym narzędziem. Wym.: dł. – 5,86 cm, średn.
– 1-1,34 cm (Tabl. XXIV:4). – 2) 101 fragmentów ceramiki. W tym: a) 21 fragmentów naczyń stołowych
koloru od ciemnobrunatnego do czarnego, o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnie, zwłaszcza zewnętrzne, bardzo gładkie staranie opracowane. W tym: - 3 fragmenty (1 zniszczony) wylewów niewielkich mis: 2 fragmenty o krawędziach równych, zaokrąglonych, trzeci o krawędzi przypłaszczonej
(Tabl. XXIV:5,6), - fragment górnej części brzuśca niewielkiej misy (Tabl. XXIV:7), - zniszczony fragment
zdobiony delikatnym załuskiwaniem; b) 40 fragmentów średnio- i grubościennych naczyń kuchennych
o różnych odcieniach koloru brunatnego oraz średnio- i gruboziarnistej domieszce. Powierzchnie wewnętrzne ze śladami przecierania, często z wyczuwalnymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone przez obrzucanie i obmazywanie tłustą glinką, część gładszych, przecieranych. W tym: - fragment
wychylonego wylewu o krawędzi ścienionej, przypłaszczonej. Powierzchnia zewnętrzna przecierana
(Tabl. XXIV:8), - fragment wychylonego wylewu o krawędzi mocno pogrubionej (obustronne ściskanie
tuż poniżej krawędzi) i zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. XXIV:9), - część płaskiego niewyodrębnionego dna naczynia z dolną częścią brzuśca. Dno bez podsypki. Wym.: D – 14 cm
(Tabl. XXV:1), jeden z fragmentów tego dna pochodził z obiektu 44(!), - 3 niewielkie i zniszczone fragmenty wyodrębnionych(?) den. 1 fragment z podsypką drobno- i średnioziarnistego czerwonego tłucznia,
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- 2 niewielkie i zniszczone fragmenty naczyń zdobionych zaszczypywaniem, jedno prawdopodobnie na
załomie brzuśca; c) 11 fragmentów naczyń obtaczanych koloru brunatnego i szarobrunatnego o średniej grubości ścianek z domieszką drobnoziarnistego piasku i tłucznia. Powierzchnie równe, szorstkie
(wyczuwalne ziarna domieszki). W tym: - 3 fragmenty naczyń z wylewami o krawędziach wywiniętych
na zewnątrz, lekko profilowanych, w tym jeden zdobiony w górnej części brzuśca dookolnymi żłobkami
poziomymi i falistymi wykonanymi narzędziem wielozębnym o półokrągłej końcówce ornamentującej
(Tabl. XXV:2-4), - 3 fragmenty z ornamentem dookolnych żłobków poziomych i falistych (Tabl. XXV:6,7
– rekonstrukcje niepewne) wykonanych za pomocą wielozębnego narzędzia ornamentującego o półokrągłej końcówce, - 2 fragmenty (1 zniszczony) płaskich niewyodrębnionych den (Tabl. XXV:5); d) 29 fragmentów nieokreślonych, 1 przepalony. – 3) 27 fragmentów polepy (maksymalna średnica 4 cm), pojedyncze z domieszką piasku i tłucznia. – 4) 68 fragmentów kości zwierzęcych. – 5) węgle drzewne.
Uwagi: Na etapie badań wykopaliskowych nie udało się dokładnie zaobserwować relacji stratygraficznych między obiektami 27, 27a oraz śladem po słupie, a także rozdzielić pochodzącego z nich materiału
zabytkowego. Materiał ten reprezentuje dwie fazy zasiedlenia osady.
Chronologia: pierwsza faza - B2/C1 – C2(C3?), druga faza - XII – XIII w.

Obiekt 28 – 2 jamy posłupowe (Tabl. XXVI:1,2)
Obiekt ukazał się na głębokości 0,25 m, na planie rysował się jako dwa koliste zaciemnienia barwy ciemnoszarej w części stropowej połączone fragmentem jaśniejszym (nie da się określić relacji stratygraficznej między nimi). Obiekt zorientowany w kierunku W - E. Część W – obiekt 28a o średnicy 0,35 m oraz
część E – obiekt 28b o średnicy 0,3 m. Obydwa „podobiekty” w profilu zbliżone do półkulistych, o miąższości 0,2-0,25 m. Wypełniska obydwu „podobiektów” mają barwę ciemnoszarą. Inw.: 1) niewielki,
zniszczony fragment naczynia kuchennego koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej.
Powierzchnie nierówne: wewnętrzna przecierana, zewnętrzna chropowacona i spękana. – 2) 2 niewielkie fragmenty polepy bez domieszki. – 3) 2 fragmenty kości zwierzęcych.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 29 – zniszczona jama użytkowa lub naturalne zagłębienie wypełnione
warstwą kulturową (Tabl. XXV:8,9)
Obiekt zarejestrowano na głębokości 0,3 m od powierzchni, w planie bardzo nieregularny, podłużny, zorientowany w kierunku N-S, mający postać kilku zaciemnień o barwie ciemnoszarej na tle jasnoszarego
przebarwienia (prawdopodobnie efekt działalności roślin i zwierząt). Zaciemnienie w części N miało
średnicę ca 0,5 m, w części S ca 0,7 m. Profil nieregularny, zbliżony do nieckowatego z przegłębieniami;
maksymalna miąższość ca 0,3 m. Wypełnisko to ziemia o barwie ciemnoszarej z brunatnymi przejaśnieniami w części dolnej. Materiał zabytkowy pochodził z części S obiektu. Inw.: 1) 2 fragmenty ceramiki,
w tym: a) niewielki, częściowo przepalony fragment naczynia stołowego koloru jasnobrunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej tłucznia koloru białego. Powierzchnia wewnętrzna zniszczona, zewnętrzna równa, dobrze opracowana; b) fragment nieokreślony koloru brunatnego. – 2) 2 niewielkie
fragmenty polepy bez domieszki.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 30 – jama posłupowa (Tabl. XXVI:3)
Obiekt w planie trudny do uchwycenia, nieregularny, o średnicy ca 0,5 m, w profilu trapezowaty o miąższości 0,4 m. Wypełnisko niejednorodne, przy spągu zbliżone do calca, w części centralnej barwy czarnej,
wokół której zalegała warstwa barwy szarej. W górnej części jamy wystąpił podłużny kamień o wymiarach ca 20 x 12 cm. Inw.: 1) 19 fragmentów ceramiki, w tym: a) 3 niewielkie fragmenty naczyń stołowych koloru ciemnobrunatnego, prawie czarnego o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnie równe,
gładkie, zewnętrzna na jednym fragmencie delikatnie chropowacona; b) 10 fragmentów naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, wewnętrzne ze
śladami przecierania, spękane, niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone
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z licznymi spękaniami i smugami. W tym: - 5 fragmentów prawdopodobnie jednego naczynia o ostrym,
wysoko umieszczonym załomie brzuśca, - fragment płaskiego dna bez części przydennej z podsypką
średnio- i gruboziarnistego czerwonego tłucznia; c) 6 fragmentów nieokreślonych. – 2) 17 niewielkich
fragmentów polepy, maksymalnie do ca 3 cm średnicy bez domieszki. – 3) 5 fragmentów kości.
Uwagi: W trakcie badań nie sporządzono rysunku planu obiektu.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 31 – część przydenna zniszczonej jamy użytkowej (Tabl. XXVI:4,5)
Obiekt w planie nieregularny, rysował się jako zaciemnienie koloru ciemnoszarego o brunatnych przebarwieniach. W profilu nieckowaty; miąższość maksymalnie 0,2 m. Wypełnisko żwirowate dwuwarstwowe: górna warstwa szara, dolna brunatna. Inw.: 1) niewielka bryłka polepy bez domieszki.
Chronologia:?

Obiekt 32 – jama użytkowa (Tabl. XXVI:6,7,10)
Obiekt w planie rysował się jako zaciemnienie barwy szarej zbliżone do prostokąta o zaokrąglonych narożnikach, o wymiarach ca 0,7 x 0,45 m, zorientowane w kierunku NW-SE. W profilu dość regularny,
zbliżony do półkolistego o miąższości ca 0,3 m. Wypełnisko jednowarstwowe barwy szarej. Inw.: 1) fragment wylewu naczynia kuchennego koloru jasnobrunatnego. Krawędź pogrubiona i zaokrąglona, zdobiona zaszczypywaniem. Domieszka średnio- i gruboziarnista. Powierzchnia wewnętrzna nierówna ze
śladami przecierania oraz z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzna chropowacona do samej krawędzi i spękana (Tabl. XXVI:10). – 2) 13 niewielkich fragmentów polepy do 3 cm średnicy, kilka z domieszką piasku. – 3) fragment kości zwierzęcej.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 33 – część przydenna zniszczonej jamy użytkowej? (XXVII:1,2, 5-10)
Obiekt rysował się w planie jako nieregularne podłużne zaciemnienie barwy szarej, w części centralnej
przechodzące w czarne, zorientowane w kierunku NW-SE. Wymiary obiektu: ca 0,8 x 0,4 m; w profilu była
to nieregularna jama zniszczona przez zwierzęta, wypełniona żwirowatą i gliniastą ziemią, o miąższości
0,25 m. Inw.: 1) 112 fragmentów ceramiki, w tym: a) 23 fragmenty naczyń stołowych koloru od ciemnobrunatnego do czarnego, o domieszce drobnoziarnistej, w części fragmentów dodatkowo średnioziarnistej. Powierzchnie równe, starannie opracowane. W tym: - fragment naczynia o powierzchni chropowaconej przez
obmazywanie z poziomymi pasami, śladami palców (Tabl. XXVII:5 – rekonstrukcja niepewna), - 5 fragmentów brzuśców naczyń o powierzchniach starannie chropowaconych; b) 4 fragmenty naczyń stołowych
w kolorze szarobrunatnym o domieszce drobno- i średnioziarnistej tłucznia koloru czerwonego i białego.
Powierzchnie wewnętrzne opracowane raczej niestarannie, niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne opracowane starannie, gładkie, lekko spękane. W tym: - fragment naczynia o łagodnie wygiętej
szyjce, - fragment naczynia o łagodnym załomie brzuśca; c) fragment naczynia miniaturowego o delikatnie
wychylonym wylewie przechodzącym w dość ostry załom brzuśca. Krawędź równa, zdobiona delikatnym
zaszczypywaniem. Na załomie brzuśca zdobienie w postaci rzędu zaszczypywań. Domieszka średnioziarnistego tłucznia. Powierzchnie dość starannie opracowane, zewnętrzna na wylewie gładka (Tabl. XXVII:6);
d) 49 fragmentów naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, wewnętrzne ze śladami przecierania, spękane, niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone z licznymi spękaniami i smugami, niekiedy silnie przecierane. W tym:
- 2 fragmenty wychylonych wylewów o krawędziach równych, ornamentowanych. Jeden fragment zdobiony delikatnymi dołkami palcowymi (Tabl. XXVII:7), drugi zdobiony nacinaniem (Tabl. XXVII:8), - 2 fragmenty naczyń zdobionych zaszczypywaniem: pierwszy fragment - z pojedynczym rzędem zaszczypywań
na załomie brzuśca (Tabl. XXVII:9), drugi fragment z dość głębokim zaszczypywaniem na załomie brzuśca
(Tabl. XXVII:10 – rekonstrukcja niepewna); e) 35 fragmentów nieokreślonych. – 2) 66 fragmentów polepy,
pojedyncze o średnicy do 6 cm. Kilka fragmentów z domieszką piasku i białego tłucznia.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)
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Obiekt 34 – jama użytkowa (Tabl. XXVI:8,9)
Obiekt nie został przebadany w całości. Zarejestrowany na głębokości 0,3 m od powierzchni. W planie rysował się jako nieregularne, wydłużone w kierunku N–S zaciemnienie o średnicy ca 1 m, w części centralnej
ciemnoszare z dwiema czarnymi plamami, otoczone ciemnobrunatną ziemią z domieszką gruboziarnistego
piasku i kamieni. W profilu obiekt zbliżony do trapezowatego; miąższość ca 0,5 m. W części SW prawdopodobnie ślad po słupie – obiekt 34a, o średnicy ca 0,2 m i miąższości ca 0,25 m. Wypełnisko jamy kilkuwarstwowe, w części centralnej jak i stropowej zalegały warstwy czarnej ziemi, rozdzielone warstwami barwy
szarej i brunatnej. Inw.: 1) 5 fragmentów naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, wewnętrzne ze śladami przecierania, niekiedy z wystającymi ziarnami
domieszki, zewnętrzne chropowacone, niekiedy mocno przecierane. W tym: fragment naczynia o prostej
części przydennej, z domieszką białego i czerwonego tłucznia, o powierzchni zewnętrznej przecieranej.
– 2) 5 fragmentów polepy, w tym jeden większy o średnicy ca 4 cm z domieszką piasku i białego tłucznia.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 35 – jama użytkowa (Tabl. XXVII:3,4,11)
Obiekt w planie rysował się jako zbliżone do kolistego zaciemnienie o średnicy ca 0,7 m, w części centralnej czarne otoczone ciemnoszarym przebarwieniem. Profil obiektu zbliżony do prostokątnego o miąższości ca 0,4 m. Wypełnisko w części centralnej to czarna żwirowata ziemia, poniżej której zalegała warstwa
gliniasta barwy brązowej, w części środkowej, w skupisku zalegały duże fragmenty ceramiki należące do
jednego naczynia. Inw.: 1) 10 fragmentów ceramiki, w tym: a) 6 fragmentów misy koloru szarobrunatnego. Wylew delikatnie wychylony, krawędź wylewu ścieniona, zaokrąglona. Załom brzuśca dość łagodny,
umieszczony wysoko (około 4/5 wysokości). Płaskie, delikatnie wyodrębnione dno, podsypka identyczna
z domieszką tj. drobno- i średnioziarnista tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie niezbyt
równe, opracowane przez nałożenie grubej warstwy tłustej glinki (1-2 mm na każdej ze stron przy grubości ścianek około 8 mm) z licznymi śladami gładzenia ścianek. Na powierzchni wewnętrznej wystające
ziarna domieszki, zewnętrzna powierzchnia spękana, przy dnie słabiej zagładzana. Wym.: H (zrekonstruowana) – ca 12-13 cm, W – 19 cm, D – 10 cm (Tabl. XXVII:11); b) 4 fragmenty naczyń kuchennych koloru
brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie
nierówne, wewnętrzne ze śladami przecierania, z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone i spękane. – 2) 3 niewielkie bryłki polepy bez domieszki. – 3) węgle drzewne.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 36 – fragment bruku, pozostałość pieca? (Tabl. XXVIII:1,2,5)
Obiekt nie został przebadany w całości. W planie rysował się jako owalne skupisko kilkudziesięciu
kamieni (o średnicy od kilku do 25 cm) na tle ciemnoszarej, niekiedy prawie czarnej ziemi, zorientowane w kierunku W-E; przybliżone wymiary: 1,2 x 0,8 m. W profilu obiekt miał kształt zbliżony do
nieckowatego(?) z przegłębieniem w części środkowej, o miąższości 0,4 m. Wypełnisko w części centralnej i wschodniej barwy czarnej, pozostała część szara. Inw.: 1) 21 fragmentów ceramiki, w tym:
a) 5 fragmentów naczyń stołowych koloru ciemnobrunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej.
Powierzchnia wewnętrzna ze śladami przecierania, niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzna równa, dobrze opracowana. W tym: - 3 fragmenty naczyń o powierzchniach delikatnie chropowaconych; b) fragment górnej części naczynia stołowego koloru szarobrunatnego, listwa plastyczna
w miejscu przejścia brzuśca w szyjkę. Domieszka drobnoziarnista. Powierzchnie gładkie, dobrze opracowane, delikatnie spękane (Tabl. XXVIII:5); c) 3 fragmenty naczyń stołowych koloru szarobrunatnego
o domieszce średnioziarnistej. Powierzchnie wewnętrzne nierówne, niekiedy z wystającymi ziarnami
domieszki, zewnętrzne bardzo starannie opracowanie, lekko spękane; d) 6 fragmentów naczyń kuchennych koloru brunatnego i szarobrunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, wewnętrzne ze śladami przecierania, niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne
chropowacone; e) 6 fragmentów nieokreślonych. – 2) 11 niewielkich fragmentów polepy, do 2 cm średnicy, bez domieszki. – 3) węgiel drzewny.

170

Osada w Krzywólce, pow. suwalski. Nowe materiały do badań...
Uwagi: Sporządzone rysunki planu i profilu nie są zgodne. Rysunek profilu wykonano prawdopodobnie
po zdjęciu warstwy kamieni.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 37 - 4 nieregularne, płytkie jamy o trudnej do sprecyzowania funkcji
(Tabl. XXVIII:3,4)
Obiekt w planie rysował się jako nieregularne podłużne zaciemnienie koloru szarego, zorientowane
w kierunku NE–SW; wymiary: maksymalnie 2,8 x 1,9 m. Wzdłuż osi obiektu, w jednej linii wystąpiły
cztery nieregularne zaciemnienia barwy czarnej, które potraktowane zostały jako podobiekty, począwszy od SW: 37a (0,55 x 0,35 m, miąższość 0,27 m), 37b (1 x 0,75 m, miąższość 0,3 m), 37c (0,8 x 0,65 m,
miąższość 0,17 m), 37d (0,5 x 0,35 m, miąższość 0,16 m). W profilu obiekt nieregularny, z przegłębieniami; miąższość maksymalna ca 0,3 m. Wypełniska podobiektów barwy czarnej otoczone ciemnoszarymi przebarwieniami. Materiał zabytkowy wystąpił w obrębie podobiektów 37b, 37c i 37d. Inw.:
1) 6 fragmentów naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, wewnętrzne ze śladami przecierania, niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki,
zewnętrzne chropowacone i spękane. – 2) 7 fragmentów polepy do 3 cm średnicy, 2 bryłki z domieszką
piasku i tłucznia. – 3) narzędzie(?) krzemienne.
Uwaga: Obiekt silnie zniszczony przez orkę oraz działalność zwierząt. Stopień zniszczenia spowodował
trudności w określeniu jego funkcji.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 38 – jama posłupowa (Tabl. XXX:7,8)
Obiekt ukazał się na głębokości 0,32 m, w planie rysował się jako nieregularne podłużne ciemnoszare,
a w części środkowej czarn,e zaciemnienie, o wymiarach 0,85 x 0,5 m, zorientowane w kierunku W-E.
W części E była to płytka nieckowata jama o miąższości ca 0,15 m, która w części W przegłębia się;
miąższość 0,3 m. Wypełnisko dwuwarstwowe w części centralnej koloru czarnego, otoczone warstwą
ciemnobrunatną. W części stropowej obiektu wystąpiły 3 kamienie o średnicy ca 10 - 20 cm. Materiał
zabytkowy pochodzi z wypełniska poza zarysem słupa. Inw.: 1) 1 niewielka bryłka polepy bez domieszki. – 2) 3 fragmenty kości zwierzęcych.
Chronologia: ?

Obiekt 39 – niewielka budowla o konstrukcji słupowej(?) (Tabl. XXIX - XXX:6)
Obiekt przebadany tylko częściowo, w planie rysował się jako podłużne nieregularne zaciemnienie, w części centralnej czarne, otoczone brunatną warstwą, zorientowane w kierunku E-W, wym.:
2,2 x 1,2m. W profilu, po linii E-W, obiekt miał kształt zbliżony stożkowatego o miąższości 1,1 m, po linii N-S zbliżony do nieckowatego – miąższość 0,25-0,45 m. W części N obiektu, w profilu ukazało się
przegłębienie – prawdopodobnie ślad po słupie (średnica 0,4 m, miąższość ca 0,45 m). Obiekt częściowo
wypełniony rdzawo gliniastą ziemią podobną do calcowej, pochodzącą prawdopodobnie z częściowego
osunięcia ścian, nieco powyżej: w centrum i przy stropie wypełnisko barwy czarnej rozdzielone warstwą barwy ciemnoszarej. Inw.: 1) fragment mocno skorodowanego przedmiotu – żel. noża(?) Wym.:
dł. – ca 4,3 cm, szer. – ca 1,3 cm (Tabl. XXX:1). – 2) 75 fragmentów ceramiki, w tym: a) 12 fragmentów naczyń stołowych koloru ciemnobrunatnego, prawie czarnego i ceglastego o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnia wewnętrzna ze śladami przecierania, zewnętrzna równa, dobrze opracowana.
W tym: - 3 fragmenty prawdopodobnie jednego naczynia - niewielkiej misy koloru niejednolitego: na
powierzchni zewnętrznej ceglastego, wewnątrz szarego i ciemnoszarego. Wylew wychylony o krawędzi ścienionej, przechodzący w dość ostry załom brzuśca (Tabl. XXX:2), - fragment wylewu niewielkiej misy(?) o krawędzi równej, zaokrąglonej (Tabl. XXX:3), - niewielki przepalony fragment naczynia
o niewyodrębnionym dnie, - 2 fragmenty o powierzchniach delikatnie chropowaconych; b) 4 fragmenty
naczyń stołowych koloru szarobrunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie wewnętrzne nierówne, sporadycznie z wystającymi ziarnami domieszki,

171

Cezary Sobczak
zewnętrzne równe, starannie opracowane, lekko spękane. W tym: - częściowo przepalony fragment
mocno wychylonego wylewu, o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej (Tabl. XXX:4); c) 33 fragmenty
naczyń kuchennych koloru brunatnego i szarobrunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, wewnętrzne ze śladami przecierania, niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki,
zewnętrzne chropowacone, spękane. W tym: - 3 fragmenty wychylonych wylewów o krawędziach pogrubionych, zaokrąglonych: jeden niezdobiony(?) (Tabl. XXX:5), drugi zdobiony od góry nacięciami
wykonanymi pod kątem ostrym do płaszczyzny bocznej naczynia (Tabl. XXX:6), trzeci zniszczony, zdobiony delikatnym zaszczypywaniem. Powierzchnie zewnętrzne przecierane, - niewielki i zniszczony
fragment wyodrębnionego, grubościennego dna, - 2 zniszczone fragmenty naczyń o powierzchniach
zdobionych zaszczypywaniem; d) 2 fragmenty prawdopodobnie jednego naczynia koloru jasnobrunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistego tłucznia koloru białego. Ziarna domieszki wystające po
stronie wewnętrznej naczynia, powierzchnia zewnętrzna chropowacona; e) 2 niewielkie cienkościenne
fragmenty nowożytnych naczyń toczonych, jeden koloru grafitowego, drugi ceglasty z zieloną polewą
(prawdopodobnie pochodzące z kretowin); f) 22 fragmenty nieokreślone w tym 10 silnie przepalonych.
– 3) 45 fragmentów polepy, w tym kilka większych do 5 cm średnicy Kilkanaście bryłek o domieszce piasku i białego tłucznia. – 4) 33 fragmenty kości zwierzęcych. – 5) żużel. – 6) węgiel drzewny.
Uwaga: Zabytek żelazny zaginął, rysunek sporządzono na podstawie polowego inwentarza zabytków
wydzielonych z 1981 r.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 40 – niewielka budowla zagłębiona w ziemi? (Tabl. XXXI:5-7)
Obiekt w planie rysował się jako zbliżone do owalnego zaciemnienie zorientowane w kierunku E-W,
o wymiarach 2,2 x 1,2 m, w profilu trapezowaty, o miąższości 1,1 m. Wypełnisko w części górnej i środkowej
to intensywnie czarna ziemia, poniżej na przemian warstwy barwy czarnej i brunatnej, przy spągu warstwa
szara, przemieszana z piaskiem zbliżonym do calcowego. Inw.: 1) fragment silnie skorodowanego przedmiotu
żel. (Tabl. XXXI:7) – 2) 79 fragmentów ceramiki. – 3) 45 fragmentów kości zwierzęcych. – 4) węgle drzewne.
Uwagi: Przedmiot żel. w trakcie sporządzania opracowania znajdował się w konserwacji, rysunek sporządzono na podstawie polowego inwentarza zabytków wydzielonych z 1981 r. Za wyjątkiem tego przedmiotu, pozostały materiał zabytkowy z obiektu zaginął. Na podstawie inwentarza polowego wiadomo,
że w obiekcie wystąpiły fragmenty ceramiki obtaczanej, w tym pojedyncze charakterystyczne zdobione
poziomymi i falistymi żłobkami. Niestety, nie ma możliwości stwierdzenia, czy, podobnie jak w przypadku obiektu 27, nie było w nim także ceramiki pradziejowej.
Chronologia: XII – XIII w.?

Obiekt 41 – niewielka budowla płytko zagłębiona w ziemi?
Obiekt przebadany tylko w niewielkiej części (wchodził w N profil wykopu). W planie, w części przebadanej rysował się jako narożnik większego prostokątnego(?) obiektu. W profilu płytki i nieckowaty.
Ścianki boczne, podobnie jak dno obiektu, prawdopodobnie wyklejone były polepą. Inw.: 1) 14 fragmentów ceramiki, w tym: a) fragment załomu brzuśca naczynia stołowego koloru ciemnobrunatnego, prawie
czarnego o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnia wewnętrzna nierówna ze śladami przecierania,
zewnętrzna gładka; b) 3 fragmenty naczyń stołowych koloru brunatnego. Domieszka drobno- i średnioziarnista tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie starannie opracowane, równe i gładkie;
c) 9 fragmentów naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne: wewnętrzne ze śladami przecierania, niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki,
zewnętrzne chropowacone i spękane; d) silnie przepalony nieokreślony fragment. – 2) ca 1000 fragmentów polepy, zdecydowana większość niewielkich, o średnicy do 7 cm. Znaczna część to fragmenty polepy
konstrukcyjnej z domieszką piasku i białego tłucznia, w tym kilka fragmentów trójściennych o płaskich
lub półokrągłych ściankach. – 3) 12 fragmentów kości zwierzęcych.
Uwagi: W dokumentacji brak rysunków planu oraz profilu obiektu.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?
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Obiekt 42 – jama zasobowa (Tabl. XXX:9 - XXXI:1-4)
Obiekt przebadany tylko w części, ukazał się na głębokości 0,3 m. W planie rysował się jako nieregularne, zbliżone do owalnego(?) zaciemnienie, zorientowane w kierunku NW–SE; wymiary części
przebadanej to: ca 1,5 x 1 m. Obiekt w profilu trapezowaty, o lekko wypukłym dnie; miąższość ca 1 m.
Wypełnisko w górnej i środkowej części jednolite – czarne, poniżej - dobrze uchwytne warstwy zasypiskowe, na przemian szare i brunatne. Materiał zabytkowy, znaleziony w górnych warstwach obiektu.
Inw.: 1) 272 fragmenty ceramiki, w tym: a) 16 fragmentów naczyń stołowych koloru ciemnobrunatnego niekiedy prawie czarnego o domieszce drobnoziarnistej, niekiedy dodatkowo średnioziarnistej.
Powierzchnia wewnętrzna ze śladami przecierania i wystającymi ziarnami domieszki, powierzchnia zewnętrzna równa, dobrze opracowana, zazwyczaj gładka. W tym: - fragment mocno wychylonego wylewu o krawędzi lekko ścienionej i mocno zaokrąglonej. Wym.: W – 16 cm (Tabl. XXX:10),
- fragment wychylonego, wysokiego wylewu naczynia dzbanowatego, krawędź równa, lekko przypłaszczona. Wym.: W – 15 cm (Tabl. XXXI:2), - niewielki, mocno zniszczony fragment wylewu o krawędzi równej, zaokrąglonej, - 2 fragmenty prawdopodobnie jednego naczynia zdobione delikatnym
zaszczypywaniem lub raczej załuskiwaniem, obejmującym całe fragmenty (Tabl. XXX:14 – rekonstrukcja niepewna); b) 16 fragmentów naczyń koloru jasnobrunatnego i szarobrunatnego o domieszce
drobno- i średnioziarnistej tłucznia koloru białego i czerwonego. Powierzchnie dość starannie opracowane: wewnętrzne ze śladami przecierania czasem nierówne, zewnętrzne bardzo dobrze wygładzone
a nawet wybłyszczone, niektóre fragmenty miejscami spękane. W tym: - fragment wychylonego wylewu o krawędzi równej, zaokrąglonej, prawdopodobnie zdobionej delikatnymi dołkami palcowymi.
Powierzchnia słabo przecierana, grubo pokryta warstwą złuszczającej się tłustej glinki. (Tabl. XXX:17
– rekonstrukcja niepewna), - fragment naczynia ornamentowanego linią rytą najprawdopodobniej
dookolną, rozdzielającą powierzchnię gładzoną od chropowaconej (Tabl. XXX:15 – rekonstrukcja niepewna), - fragment wychylonego wylewu o krawędzi równej zaokrąglonej (Tabl. XXX:16), - fragment
brzuśca naczynia o powierzchni zewnętrznej w części gładzonej, w części starannie chropowaconej;
c) 194 fragmenty naczyń kuchennych o różnych odcieniach koloru brunatnego, o średnio- i gruboziarnistej domieszce. Powierzchnie nierówne, ze śladami przecierania: wewnętrzne często z wyczuwalnymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone przez obrzucanie i obmazywanie tłustą glinką,
część gładszych przecieranych. W tym: - fragment wychylonego wylewu o krawędzi lekko ścienionej,
słabo zaokrąglonej (zdobionej? dołkami palcowymi) (Tabl. XXX:11), - fragment wychylonego wylewu o krawędzi pogrubionej (Tabl. XXX:12), - fragment zachylonego wylewu naczynia, tuż poniżej
krawędzi zdobiony głębokim zaszczypywaniem (Tabl. XXX:13), - mocno zniszczony fragment wychylonego wylewu o krawędzi równej, zaokrąglonej, - mocno zniszczony fragment wyodrębnionego
dna (Tabl. XXXI:1), - 7 niewielkich i zniszczonych fragmentów zdobionych zaszczypywaniem, w tym
2 prawdopodobnie na załomie brzuśca (Tabl. XXXI:3,4); d) 46 fragmentów nieokreślonych, w tym
9 przepalonych. – 2) 195 fragmentów polepy niewielkich rozmiarów, maksymalnie do kilku centymetrów średnicy, niekiedy z domieszką piasku i białego tłucznia. Kilka fragmentów trójściennych o płaskich powierzchniach zewnętrznych. – 3) 42 fragmenty kości.
Uwagi: W trakcie badań nie sporządzono rysunku planu obiektu.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 43 – jama zasobowa (Tabl. XXX:1-4)
Obiekt ukazał się na głębokości 0,35 m, w planie rysował się jako zbliżone do kolistego zaciemnienie,
w części centralnej koloru czarnego, otoczone szarą warstwą; średnica ca 0,8 m. W profilu regularny, zbliżony do prostokątnego, w górnych partiach rozszerzający się o lekko wypukłym dnie, miąższość 0,6 cm.
W górnych partiach wypełniska i przy samym dnie warstwy o barwie czarnej rozdzielone jednolitą warstwą koloru szarego. W części górnej obiektu odkryto skupisko ceramiki. Inw.: 1) 157 fragmentów ceramiki
mocno rozdrobnionej, w większości przepalonej, w tym: a) niewielki, ciemnobrunatny fragment cienkościennego naczynia stołowego o znacznej domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnie równe, dobrze opracowane; b) 3 fragmenty wazy koloru szarobrunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej białego
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tłucznia. Wysoko umieszczony załom brzuśca przechodzący w łagodnie wychylony wylew o krawędzi
równej, delikatnie przypłaszczonej. Powierzchnie starannie opracowane spękane, pokryte warstewką złuszczającej się tłustej glinki. Bardzo dobrze wygładzone w dolnej części naczynie nosi
ślady starannego chropowacenia. Wym.: W – 36 cm, B – 42 cm (Tabl. XXXII:3); c) 6 fragmentów
naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, ze śladami przecierania, wewnętrzne z wyczuwalnymi ziarnami domieszki, zewnętrzne
chropowacone i spękane. W tym: - 2 fragmenty (1 przepalony) wychylonych wylewów o krawędzi
równej zaokrąglonej, na górnej stronie zdobionej zaszczypywaniem. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. XXXII:4); d) 144 fragmentów silnie przepalonych (większość z nich to prawdopodobnie część zrekonstruowanej wazy), w tym fragmenty wylewu oraz szyjki. – 2) 14 niewielkich bryłek
polepy bez domieszki.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 44 – jama zasobowa (Tabl. XXXII:5-10 - XXXV:12)
Obiekt przebadany tylko częściowo. W planie rysował się jako zbliżone do kolistego zaciemnienie barwy
czarnej, o średnicy ca 2,2 m. Od N sąsiaduje z obiektem 36 – brukiem kamiennym. W profilu była to regularna jama, o prawie pionowych ścianach bocznych i wypukłym dnie, o miąższości ca 1,6 m. Obiekt wypełniony w górnej i środkowej części intensywnie czarną ziemią, podobnie tuż przy dnie, pomiędzy nimi,
warstwy ciemnoszara i brunatna. Całość otoczona jest warstwą zbliżoną do calcowej. W wypełnisku wystąpiły liczne kamienie. Materiał zabytkowy występował w obrębie całego wypełniska, ale koncentrował
się w części W jamy, na głębokości 0,25-0,7 m od stropu obiektu. Szlamowanie górnej partii wypełniska wykazało obecność ziaren zbóż. Inw.: 1) fragment przedmiotu kościanego – szydła(?), o przekroju
wielokątnym (ślady obróbki nożem), zbliżonym do okrągłego. Wym.: dł. – 5,61 cm, grub. – 0,4-0,8 cm
(Tabl. XXXII:10). - 2) 411 fragmentów ceramiki, w tym: a) 74 fragmenty naczyń stołowych koloru od
brunatnego do prawie czarnego. Domieszka drobno- i średnioziarnista. Powierzchnie raczej starannie
opracowane, gładzone, wewnętrzne niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki. W tym: - fragment
wylewu naczynia, krawędź lekko ścieniona, zaokrąglona. Wym.: W – ca 16 cm (Tabl. XXXII:5), - 2 niewielkie fragmenty delikatnie wychylonych wylewów prawdopodobnie mis o krawędziach równych, zaokrąglonych (Tabl. XXXII:6,7), - fragment wychylonego, wysokiego wylewu naczynia dzbanowatego
o krawędzi ścienionej, zaokrąglonej (Tabl. XXXII:9), - 2 fragmenty wyodrębnionego dna. Płaskie dno
o podsypce drobno- i średnioziarnistego czerwonego tłucznia. Wym.: D – 9 cm (Tabl. XXXII:8), - fragment wklęsłego(?) niewyodrębnionego dna bez podsypki. Wym.: D – 10 cm (Tabl. XXXIV:1), - fragment
podciętej części przydennej o powierzchni chropowaconej, - 4 fragmenty środkowych części naczyń
o ostro profilowanych załomach brzuśców (Tabl. XXXIV:2,3,5,6), - 2 fragmenty naczyń o łagodnej wydętości brzuśca, - fragment naczynia dzbanowatego(?), ornament dookolnej linii rytej w miejscu przejścia
wylewu w górną część brzuśca (Tabl. XXXIV:8), - fragment naczynia o dość ostrym załomie brzuśca przechodzącym w wychyloną szyjkę (Tabl. XXXIV:4), - fragment cienkościennej szyjki w kolorze czarnym
i powierzchni zewnętrznej mocno wyświęconej, - 13 fragmentów o powierzchniach staranie chropowaconych; b) 10 fragmentów naczyń stołowych o kolorze brunatnym i brunatno-szarym, o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnie gładkie, bardzo dobrze opracowane, niekiedy wyświecone. W tym: - 2 fragmenty wychylonych wylewów, o krawędzi pogrubionej zaokrąglonej, zdobionej delikatnymi dołkami
palcowymi(?) (Tabl. XXXIV:7,9), - fragment ucha (Tabl. XXXIV:11) oraz fragment zachylonego wylewu
o krawędzi lekko ścienionej, dość ostrej, o podobnym kolorze i masie garncarskiej, być może obydwa
fragmenty pochodzą z jednego naczynia - kubka (Tabl. XXXIV:10), - fragment wylewu o krawędzi równej, przypłaszczonej. Powierzchnia zewnętrzna wyświecona (Tabl. XXXIV:12), - fragment wychylonego
wylewu o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej (Tabl. XXXIV:13), - fragment wychylonego wylewu
o krawędzi pogrubionej, zaokrąglonej. Dość niestarannie opracowane powierzchnie (Tabl. XXXIV:14),
- fragment wyodrębnionego dna o powierzchni zewnętrznej słabo gładzonej (Tabl. XXXIV:15); c) 8 fragmentów naczyń stołowych koloru brunatnego. Domieszka drobno- i średnioziarnista tłucznia koloru
czerwonego i białego. Powierzchnie równe, opracowane dość starannie, niekiedy delikatnie spękane
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(łuszcząca się tłusta glinka). W tym: - niewielki fragment wychylonego wylewu o krawędzi ścienionej
i zaokrąglonej (Tabl. XXXIV:16), - fragment wychylonego, dość wysokiego wylewu naczynia dzbanowatego o krawędzi mocno ścienionej (Tabl. XXIX:17), - 2 fragmenty środkowych części brzuśców naczyń. Powierzchnia poniżej załomu starannie chropowacona, powyżej gładka (Tabl. XXXIV:18); d) 2 fragmenty
prawdopodobnie jednego naczynia stołowego(?) koloru brunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Ornament głębokich zaszczypywań. Powierzchnie dość nierówne, gładzone, grubo pokryte tłustą
glinką (Tabl. XXXIV:19 – rekonstrukcja niepewna); e) 223 fragmenty średnio- i grubościennych naczyń
kuchennych o różnych odcieniach koloru brunatnego, o średnio- i gruboziarnistej domieszce. Powierzchnie wewnętrzne ze śladami wielokierunkowego przecierania, często z wystającymi ziarnami domieszki,
zewnętrzne chropowacone przez obrzucanie lub obmazywane tłustą glinką, część gładszych, przecieranych. W tym: - 5 fragmentów (2 zniszczone) lekko wychylonych wylewów o krawędziach zdobionych na
stronie górnej dość głębokim zaszczypywaniem. Powierzchnie zewnętrzne przecierane (Tabl. XXXV:1-3),
- 2 fragmenty wychylonych wylewów o krawędziach raczej równych, zaokrąglonych, zdobionych na stronie górnej płytkimi dołkami palcowymi. Powierzchnie zewnętrzne przecierane (Tabl. XXXV:4,5), - fragment wylewu. Krawędź równa, przypłaszczona, zdobiona płytkimi dołkami palcowymi. Powierzchnia
zewnętrzna słabo przecierana. Wym.: W – 14 cm (Tabl. XXXV:6), - fragment zachylonego wylewu naczynia workowatego, mocno zniszczony, - 2 zniszczone fragmenty lekko wychylonych wylewów, o krawędziach lekko pogrubionych, - fragment znacznej części płaskiego, wyodrębnionego dna. Dookoła
dna ślady dołków palcowych. Wym.: D – 15 cm (Tabl. XXXV:7), - fragment wyodrębnionego dna. Dookoła dna ślady dołków palcowych. Wym.: D – 14 cm (Tabl. XXXV:8), - 2 zniszczone fragmenty den.
Pierwszy to część wyodrębnionego dna ze śladami dołków palcowych wokół, drugi grubościenny z obfitą podsypką średnio- i gruboziarnistego czerwonego tłucznia, - 7 fragmentów (3 zniszczone) zdobionych różnej głębokości zaszczypywaniem. W 4 przypadkach można stwierdzić, iż pochodzą z załomów
brzuśców, w tym jeden fragment ze zdobieniem dwoma rzędami zaszczypywań, wykonanych na przemian ruchem palców w płaszczyźnie poziomej i pionowej (Tabl. XXXV:9-12), - 8 fragmentów chropowaconych w charakterystyczny sposób przez nałożenie grubej warstwy tłustej glinki i obmazywanie,
w wyniku tego na powierzchni powstały pasy - ślady po palcach garncarza; f) 95 fragmentów nieokreślonych, w tym 8 fragmentów przepalonych. – 3) 236 niewielkich bryłek polepy o maksymalnej średnicy ca 5 cm, część fragmentów z domieszką piasku i białego tłucznia. Kilka trójściennych, o płaskich lub
półokrągłych powierzchniach zewnętrznych. – 4) 89 fragmentów kości zwierzęcych. – 5) węgle drzewne.
– 6) ziarna zbóż.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 45 – część przydenna zniszczonej jamy użytkowej (Tabl. XXXVI:1-4)
Obiekt w planie rysował się jako zbliżone do kolistego zaciemnienie o średnicy ca 0,9 m, w profilu nieckowaty o miąższości ca 0,15-0,2 m. Wypełnisko barwy czarnej, przy dnie i po bokach delikatne brunatno-szare przebarwienia. Inw.: 1) 26 fragmentów ceramiki, w tym: a) 4 fragmenty naczyń stołowych
koloru ciemnobrunatnego, prawie czarnego o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnie dobrze opracowane, gładkie, pojedyncze spękania na powierzchni zewnętrznej. W tym: - 2 fragmenty naczyń o powierzchni chropowaconej, jeden z nich to fragment prostej części przydennej; b) niewielki fragment
lekko przepalonego wychylonego wylewu naczynia stołowego o drobnoziarnistej domieszce. Krawędź
lekko pogrubiona, zaokrąglona. Powierzchnie dobrze opracowane, gładkie; c) 19 fragmentów naczyń
kuchennych koloru brunatnego i szarobrunatnego o grubo- i średnioziarnistej domieszce. Powierzchnie
nierówne: wewnętrzne – ze śladami przecierania często z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne
– grubo chropowacone ze śladami przecierania i spękaniami. W tym: - fragment lekko wychylonego
wylewu o krawędzi zdobionej od góry dość głębokimi dołkami palcowymi. Powierzchnia zewnętrzna
przecierana (Tabl. XXXVI:1), - duży fragment płaskiego, wyodrębnionego(?) dna bez podsypki. Wym.:
D – 12 cm (Tabl. XXXVI:2); d) 2 fragmenty nieokreślone. – 2) niewielki fragment polepy bez domieszki.
– 3) 3 fragmenty kości zwierzęcych.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)
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Obiekt 46 – część przydenna prawdopodobnie zniszczonej jamy użytkowej?
(Tabl. XXXV:13,14)
Obiekt w planie rysował się jako dość nieregularne, zbliżone do kolistego zaciemnienie barwy ciemnoszarej, w części centralnej dwie ciemniejsze plamy; średnica ca 0,9 m. Profil dość nieregularny, nieckowaty o miąższości 0,2-0,3 m. Wypełnisko przemieszane, częściowo zniszczone przez zwierzęta, w części
środkowej barwy czarnej, od strony W brunatne. Inw.: 1) niewielki środkowy fragment dna bez części
przydennej naczynia stołowego koloru ciemnobrunatnego o domieszce drobnoziarnistej. Na dnie podsypka drobnoziarnistego czerwonego tłucznia.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 47 – jama posłupowa (Tabl. XXXVI:5-7)
Obiekt w planie rysował się jako nieregularne zaciemnienie barwy czarnej otoczone szarymi i brunatnymi przebarwieniami; średnica ca 0,7 m. Profil dość nieregularny (prawdopodobnie zniszczony przez
zwierzęta), trapezowaty z lekko wypukłym dnem; miąższość 0,6 m. Wypełnisko przemieszane, w centralnej części barwy czarnej, wokół warstwa koloru brunatnego. Inw.: 1) niewielki fragment wylewu
czarki(?) koloru szarobrunatnego. Krawędź wylewu równa, zaokrąglona. Domieszka drobno- i średnioziarnistego białego tłucznia. Powierzchnie szorstkie, nierówne ze śladami przecierania, zewnętrzna częściowo zniszczona, lekko starta(?) (Tabl. XXXVI:7).
Chronologia: ?

Obiekt 48 – część przydenna zniszczonej jamy użytkowej ewentualnie zagłębienie
terenu wypełnione warstwą kulturową (Tabl. XXXVI:8,9)
Obiekt w planie rysował się jako podłużne zaciemnienie zorientowane w kierunku NW-SE. W części NW
szersze, barwy czarnej, w części SE węższe, barwy brunatnej; wymiary – ca 1,3 x 0,7 m. W profilu obiekt
nieckowaty o miąższości 0,2 m. Wypełnisko jednolite, w części centralnej barwy czarnej, w części SE brunatna warstwa zasypiskowa. Inw.: 1) kamienny rozcieracz. – 2) 3 fragmenty ceramiki, w tym: a) 2 niewielkie fragmenty naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, zewnętrzne chropowacone; b) fragment nieokreślony.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 49 – jama zasobowa? (Tabl. XXXVI:10,11)
Obiekt przebadany tylko częściowo, w planie prawdopodobnie zbliżony do owalnego(?), centralnie
barwy czarnej, otoczony ciemnoszarym przebarwieniem, zorientowany w kierunku N-S, dł. – 1,1 m, szer.
części przebadanej ca 0,45 m, w profilu zbliżony do prostokątnego(?) o miąższości 0,45 m. Inw.: 1) niewielki fragment cienkościennego naczynia stołowego koloru szarobrunatnego o domieszce drobnoi średnioziarnistej. Powierzchnia wewnętrzna ze śladami przecierania i z wystającymi drobnymi ziarnami domieszki, zewnętrzna równa, bardzo dobrze opracowana.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 5012 – kilka jam o skomplikowanej sytuacji stratygraficznej (Tabl. XXXVII - XXXVIII:1,2)
Zespół obiektów rysował się w planie jako nieregularne, podłużne zaciemnienie barwy czarnej, zorientowane
w kierunku N–S; wymiary: ca 2,1 x 1,3 m (Tabl. XXXVII:1). Profil N-S trudny do odtworzenia przez to, że
kilka obiektów nałożyło się na siebie. Najstarszy obiekt, znajdujący się w części centralnej, to trapezowata(?)
w profilu jama (średnicy - 0,8 m, miąższości - ca 0,8 m). Wydaje się, że w górnych partiach została ona całko-

12 W dalszej części pracy określenie „obiekt 50” ujmowano w cudzysłów, aby oddać rzeczywistą,
skomplikowaną sytuację stratygraficzną przebadanych jam. Relacji stratygraficznych pomiędzy jamami "obiektu 50" nie roztrzygniętych na etapie badań wykopaliskowych nie udało się do końca
rozwikłać także podczas analiz gabinetowych.
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wicie zniszczona przez szeroką, płytką (nieckowatą?) jamę, która w części S została z kolei naruszona przez
jamę o pionowych ściankach bocznych i wypukłym dnie – obiekt 50a. Jama ta w profilu W-E miała nieckowaty kształt, miąższość maksymalna ca 0,9 m (Tabl. XXXVII:2). Wypełnisko całego obiektu, za wyjątkiem
najstarszej jamy koloru ciemnobrunatnego, ma barwę czarną, przy dnie szarą, wokół wystąpiły brunatnoszare przebarwienia podobne do ziemi calcowej. W wypełnisku zalegało kilka kamieni. Inw.: 1) kilkadziesiąt
fragmentów ceramiki. – 2) polepa. – 3) 67 fragmentów kości zwierzęcych. – 4) węgle drzewne.
W obiekcie 50a, na linii profilowej N-S, znaleziono żel. ostrogę, tuż obok odkryto żel. sprzączkę związaną
funkcjonalnie z ostrogą. Z tego obiektu prawdopodobnie pochodzi również żel. ostrze noża. Inw.: 1) żel.
ostroga kabłąkowa z ruchomym, gwiaździstym bodźcem. Kabłąk w przekroju trapezowaty, na końcach
po dwa otwory (jeden mniejszy drugi większy) służące do zamocowania ostrogi (Tabl. XXXVIII:2). –
2) żel. sprzączka mocująca ostrogę (Tabl. XXXVIII:1). – 3) żel. ostrze noża o prostym tylcu i łukowatym
ostrzu. Wym.: dł. – ca 10 cm, szer. – ca 2 cm (Tabl. XXXVII:3).
Uwagi: Stratygrafia „obiektu 50” jest niemożliwa do odtworzenia. Na etapie opracowania materiałów
z „obiektu 50” wydzielono obiekt 50a (jamę śmietniskową?), w którym znaleziono ostrogę wraz ze
sprzączką. Ze względu na nieczytelność rysunku polowego, przedstawiającego profil N–S zespołu obiektów, zdecydowano się go nie zamieszczać w tablicach. Zaprezentowany na tablicy profil W–E należy do
obiektu 50a. Z wyjątkiem ostrza noża, odkryty materiał zabytkowy zaginął. Na podstawie inwentarza
polowego wiadomo, że podczas eksploracji „obiektu 50” znaleziono fragmenty ceramiki obtaczanej,
w tym pojedyncze charakterystyczne, zdobione poziomymi i falistymi żłobkami, podobnie jak w przypadku obiektu 40. Rysunki i wymiary zabytków, w tym ostrza noża, który w trakcie konserwacji uległ
częściowemu zniszczeniu, zaprezentowano na podstawie inwentarza zabytków wydzielonych z 1981 r.
Chronologia: obiekt 50a – jama nowożytna, prawdopodobnie XVII w.

Obiekt 51 – jama użytkowa? (Tabl. XLI:1,2)
Obiekt przebadany tylko częściowo, zniszczony przez wkopany w niego obiekt 52. W planie rysował się
jako zaciemnienie barwy szarej, w profilu nieckowaty(?) o miąższości ca 0,3 m. Wypełnisko dwuwarstwowe, górna warstwa szara, dolna brunatna. Inw.: 1) 7 fragmentów ceramiki, w tym: a) 5 niewielkich
fragmentów naczyń kuchennych koloru brunatnego i szarobrunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, wewnętrzne - ze śladami przecierania, z wystającymi ziarnami domieszki,
zewnętrzne – chropowacone ze śladami przecierania, spękane; b) 2 fragmenty nieokreślone. – 2) 11 fragmentów polepy o średnicy od 2-6 cm. W kilku fragmentach niewielka domieszka piasku.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 52 – jama zasobowa (Tabl. XXXVIII:3 - XLI:1,2)
Obiekt w planie rysował się jako nieregularne, zbliżone do kolistego zaciemnienie o średnicy ca 1 m,
koloru czarnego, otoczone ziemią warstwy szarej. W profilu zbliżony do trapezowatego, w górnych partiach o rozchylających się ściankach bocznych i niemal płaskim dnie, miąższość ca 1,1 m. Wypełnisko
w centralnej części barwy czarnej, przy dnie i po bokach jasnoszare, podobne do calca. Inw.: 1) niewielki, zniszczony fragment prawdopodobnie ciężarka tkackiego wykonanego z gliny. – 2) 238 fragmentów ceramiki, w tym: a) 15 fragmentów naczyń stołowych zazwyczaj koloru ciemnobrunatnego, prawie
czarnego, o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnie dość dobrze opracowane, raczej równe i gładkie,
czasem widoczne są ślady przecierania i pojedyncze spękania. W tym: - fragment lekko wychylonego wylewu, prawdopodobnie niewielkiej misy, o krawędzi równej, zaokrąglonej. Naczynie o ostrym załomie
brzuśca. Powierzchnie bardzo dobrze wygładzone. Wym.: W – 15 cm (Tabl. XXXVIII:3), - niewielki fragment łagodnie wychylonego wylewu niedużej misy o krawędzi równej, zaokrąglonej (Tabl. XXXVIII:4),
- niewielki fragment łagodnie wychylonego wylewu o krawędzi równej, zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna spękana (Tabl. XXXVIII:7), - 4 fragmenty o powierzchniach staranie chropowaconych; b) 9 fragmentów naczyń koloru brunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnie starannie opracowane, wewnętrzne - ze śladami przecierania niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne
– gładkie. W tym: - fragment prawie pionowego wylewu kubka. Krawędź lekko ścieniona, zaokrąglona.
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Powierzchnie niezbyt równe, lekko szorstkie, nie chropowacone. Wym.: W – 9 cm (Tabl. XXXVIII:5), - fragment płaskiego, niewyodrębnionego(?) dna (brak części przydennej). Wym.: D – 9 cm, - fragment naczynia
zdobiony poziomą (szer. 3 mm) głęboką linią rytą w miejscu przejścia brzuśca w wylew (Tabl. XXXVIII:6
– rekonstrukcja niepewna), - 2 fragmenty naczyń o ostrych załomach brzuśca (Tabl. XXXVIII:8,10);
c) 8 fragmentów naczyń stołowych koloru jasnobrunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie równe, wewnętrzna ze śladami przecierania niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki,
zewnętrzne starannie opracowane, gładkie. W tym: - fragment naczynia o łagodnej wydętości brzuśca
(Tabl. XXXVIII:9), - 2 duże fragmenty prawdopodobnie naczyń dzbanowatych o łagodnych załomach
brzuśców. Poniżej załomu brzuśca powierzchnie starannie chropowacone. 1 fragment zdobiony kilkoma delikatnymi dookolnymi liniami rytymi. Wym.: B – 40 cm, 44 cm (Tabl. XXXIX:1,2); d) fragment
płaskiego słabo wyodrębnionego dna wraz z częścią przydenną naczynia koloru szarobrunatnego. Dość
znaczna ilość domieszki drobno- i średnioziarnistego tłucznia, głównie koloru białego, ale także czerwonego. Partie przydenne asymetryczne. Powierzchnie zagładzane (nie chropowacone), dość starannie
opracowane. Na części przydennej zachowane trzy rzędy starannych zaszczypywań. Wym.: D – 11 cm
(Tabl. XXXIX:3); e) niewielki fragment prawdopodobnie załomu brzuśca z plastycznym guzkiem koloru
szarobrunatnego, o znacznej domieszce drobnoziarnistego tłucznia koloru białego. Powierzchnie gładkie
lekko spękane, opracowane raczej starannie (Tabl. XXXIX:5 – rekonstrukcja niepewna); f) 169 fragmentów średnio- i grubościennych naczyń kuchennych o różnych odcieniach koloru brunatnego, o domieszce
średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie wewnętrzne ze śladami wielokierunkowego przecierania, z wyczuwalnymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone przez obrzucanie i obmazywanie tłustą
glinką, część gładszych, przecieranych. W tym: - fragment naczynia o wychylonym wylewie. Krawędź pogrubiona, przypłaszczona, zdobiona od góry zaszczypywaniem. Powierzchnia zewnętrzna wylewu przecierana. Wym.: W – 16 cm (Tabl. XXXIX:4), - fragment niewielkiego chropowaconego naczynia o słabo
wychylonym wylewie, krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej. Wylew przechodzi w największe wydęcie
stożkowato ukształtowanego brzuśca. Powierzchnie niestarannie opracowane, na wylewie przecierane
(Tabl. XXXIX:6), - fragment wychylonego wylewu o krawędzi zdobionej(?). Powierzchnia zewnętrzna
przecierana (Tabl. XXXIX:7), - fragment wylewu przechodzącego w załom brzuśca niewielkich rozmiarów naczynia, o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna wylewu przecierana
(Tabl. XXXIX:8), - 4 fragmenty wychylonych wylewów o krawędziach raczej równych, zdobionych od
góry nacinaniem. Nacinanie ma różną postać, różni się zarówno częstotliwością jak i głębokością, wykonywane pod kątem prostym lub ostrym do powierzchni bocznej naczynia. Powierzchnie zewnętrzne
przecierane (Tabl. XL:1-4), - fragment wychylonego, mocno chropowaconego wylewu o krawędzi pogrubionej, zaokrąglonej i niezdobionej. Powierzchnia zewnętrzna słabo przecierana (Tabl. XL:5), - fragment
wychylonego wylewu o krawędzi pogrubionej zaokrąglonej zdobionej dołkami palcowymi. Powierzchnia
zewnętrzna słabo przecierana (Tabl. XL:6), - 4 niewielkie fragmenty wychylonych wylewów prawdopodobnie zdobionych dołkami palcowymi, 1 mocno przepalony. Powierzchnie zewnętrzne przecierane,
- 2 fragmenty wylewów naczyń workowatych koloru jasnobrunatnego, o krawędziach zachylonych do wnętrza
naczynia ścienionych i zaokrąglonych, być może zdobionych delikatnymi dołkami palcowymi. Powierzchnia
zewnętrzna przy krawędzi przecierana (Tabl. XL:7,8 – rekonstrukcje niepewne), - fragment wylewu naczynia
workowatego koloru brunatnego, mocno zachylony, o krawędzi mocno ścienionej, ostro zaokrąglonej. Powierzchnie nierówne, z widocznymi śladami poziomego zagładzania (Tabl. XL:9), - 4 fragmenty (w tym dwa
zniszczone) wyodrębnionych den bez podsypki, jedno dno wklęsłe. Na dwóch fragmentach ślady dookolnych
dołków palcowych (Tabl. XL:10,11), - fragment ostro profilowanego naczynia zdobionego zaszczypywaniem
na załomie brzuśca (Tabl. XL:12), - 9 (4 zniszczone) fragmentów zdobionych zaszczypywaniem. W 5 przypadkach z pewnością pochodzących z załomu brzuśca. W dwóch przypadkach ornament ma prawdopodobnie postać przynajmniej dwóch rzędów dookolnych zaszczypywań (Tabl. XL:13-17); g) 37 fragmentów
nieokreślonych. – 3) 155 fragmentów polepy, kilka większych do 10 cm średnicy z domieszką piasku i żwiru,
a także z nielicznymi otworami po domieszce organicznej. Pojedyncze fragmenty trójścienne o płaskich lub
półokrągłych powierzchniach zewnętrznych. – 4) 100 fragmentów kości zwierzęcych. – 5) węgle drzewne.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)
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Obiekt 53 – jama posłupowa? (Tabl. XLI:3-5)
Obiekt nie został przebadany w całości. W planie rysował się jako nieregularne, zbliżone do kolistego(?)
zaciemnienie barwy czarnej, o przypuszczalnej średnicy ca 0,4 m. Inw.: 1) 5 fragmentów naczyń kuchennych koloru brunatnego i szarobrunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie nierówne: wewnętrzne ze śladami przecierania, często z wystającymi
ziarnami domieszki, zewnętrzne – pokryte warstwą tłustej glinki, grubo chropowacone ze spękaniami.
W tym: a) fragment lekko wychylonego wylewu naczynia. Krawędź równa, zaokrąglona, zdobiona delikatnymi dołkami palcowymi. Powierzchnia zewnętrzna mocno przecierana (Tabl. XLI:4 – rekonstrukcja
niepewna); b) fragment płaskiego, wyodrębnionego dna. Na powierzchni zewnętrznej wystające ziarna
domieszki (rodzaj chropowacenia?). Na dnie drobno- i średnioziarnista podsypka tłucznia czerwonego
i białego (zagładzana?) (Tabl. XLI:5). – 2) 2 niewielkie bryłki polepy bez domieszki.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 54 – jama użytkowa (Tabl. XLII:1-3)
Obiekt przebadany tylko częściowo. W planie nieregularne, zbliżone do kolistego(?) zaciemnienie barwy
czarnej, o przypuszczalnej średnicy ca 1 m. W profilu obiekt nieckowaty(?) o miąższości 0,5 m. Wypełnisko częściowo zniszczone przez zwierzęta, w części centralnej barwy czarnej, otoczone szarobrunatną
ziemią. W wypełnisku wystąpiło dużo kamieni, w tym dwa większe podłużne, o długości ponad 20 cm.
Inw.: 1) 18 fragmentów ceramiki, w tym: a) 3 fragmenty naczyń stołowych koloru ciemnobrunatnego,
prawie czarnego. Domieszka selekcjonowana do drobnych i średnich ziaren. Powierzchnie bardzo starannie opracowane. W tym: - niewielki fragment zdobiony delikatnym zaszczypywaniem (załuskiwaniem?) (Tabl. XLII:3 – rekonstrukcja niepewna); b) 2 fragmenty koloru jasnobrunatnego naczynia
stołowego. Domieszka drobno- i średnioziarnistego tłucznia koloru białego i czerwonego. Powierzchnie starannie opracowane: wewnętrzna ze śladami przecierania, niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzna bardzo gładka, charakterystycznie spękana. Jeden fragment lekko przepalony;
c) 13 fragmentów naczyń kuchennych koloru brunatnego i szarobrunatnego o domieszce gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne: wewnętrzne – ze śladami przecierania, z wystającymi ziarnami domieszki,
zewnętrzne – grubo chropowacone, spękane. – 2) 69 fragmentów polepy, w tym kilka większych, maksymalnie do 5 cm średnicy. Pojedyncze z domieszką piasku i białego tłucznia. – 3) 36 fragmentów kości
zwierzęcych.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 55 – jama zasobowa (Tabl. XLII:4-17 - XLIV:1-12)
Obiekt w profilu zbliżony do prostokątnego rysował się jako jednolite zaciemnienie barwy czarnej,
zorientowane w kierunku N-S; wymiary ca 1,8 x 1,6 m.; w profilu regularny, stożkowaty o miąższości
ca 1 m. Wypełnisko dość jednolite barwy czarnej, wokół której wystąpiły brunatnoszare przebarwienia,
podobne do ziemi calcowej, w części centralnej znaleziono liczne kamienie. Inw.: 1) 465 fragmentów
ceramiki, w tym: a) 31 fragmentów naczyń stołowych koloru od ciemnobrunatnego do prawie czarnego.
Domieszka selekcjonowana do drobno- i średnioziarnistej, w przypadku grubościennych fragmentów
występuje także gruboziarnista. Powierzchnie starannie opracowane, niekiedy na ściankach widoczne
ślady wielokierunkowego zagładzania, a także sporadycznie na stronie wewnętrznej, wystające ziarna
domieszki. W tym: - fragment łagodnie wychylonego wylewu o krawędzi lekko pogrubionej, zaokrąglonej (Tabl. XLII:5), - fragment wylewu koloru brunatnego o krawędzi lekko przypłaszczonej do wewnątrz
(Tabl. XLII:6), - 3 fragmenty wychylonych wylewów prawdopodobnie niewielkich mis (Tabl. XLII:7-9),
- fragment łagodnie wychylonego wylewu o krawędzi pogrubionej, zaokrąglonej (Tabl. XLII:10), - fragment naczynia o ostro profilowanym brzuścu. Wym.: B – 34 cm (Tabl. XLII:11), - zniszczony fragment
cienkościennego naczynia o ostro profilowanym załomie brzuśca; b) 9 fragmentów naczyń stołowych
koloru jasnobrunatnego i szarobrunatnego. Domieszka tłucznia białego i czerwonego selekcjonowana
do drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnie równe opracowane starannie, zewnętrzne gładzone, delikatnie spękane, niekiedy złuszczające się. W tym: - fragment lekko wychylonego wylewu. Krawędź
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równa, zaokrąglona. Wym.: W – 21 cm (Tabl. XLII:12), - fragment naczynia z linią rytą w miejscu przejścia brzuśca w wylew (Tabl. XLII:13 – rekonstrukcja niepewna); c) 4 fragmenty naczyń stołowych – czarek koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie dość starannie opracowane,
gładkie. W tym: - 3 fragmenty wylewów, być może, jednego naczynia o krawędziach pogrubionych (na
wewnętrznej powierzchni niekiedy ślady palców poniżej krawędzi) i zaokrąglonych. Na 2 większych
fragmentach powierzchnia zdobiona dość głębokim zaszczypywaniem (Tabl. XLII:14-16), - fragment
czarki, wylew lekko zachylony o krawędzi ścienionej, zaokrąglonej. Zachowana część brzuśca zdobiona
dość głębokim zaszczypywaniem (Tabl. XLII:17); d) fragment lekko wychylonego wylewu łagodnie profilowanego naczynia miniaturowego o krawędzi zdobionej delikatnymi dołkami palcowymi. Domieszka
drobno- i średnioziarnista. Powierzchnie zagładzane (Tabl. XLIII:3); e) 315 fragmentów średnio- i grubościennych naczyń kuchennych koloru brunatnego i ceglastego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne: wewnętrzne ze śladami przecierania, niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki,
zewnętrzne chropowacone przez obrzucanie lub obmazywanie tłustą glinką, niekiedy dodatkowo przecierane. W tym: - fragment naczynia o wychylonym wylewie, z dość łagodnym przejściem w największą wydętość brzuśca (niezdobiona?). Krawędź ścieniona, powierzchnia zewnętrzna słabo przecierana
(Tabl. XLIII:4), - 3 fragmenty wychylonych wylewów o krawędzi pogrubionej, zaokrąglonej. Powierzchnie ze śladami przecierania (Tabl. XLIII:5-7), - 2 fragmenty prawdopodobnie jednego naczynia koloru
ceglastego o lekko wychylonym wylewie o krawędzi równej, zaokrąglonej, zdobionej głębokimi dołkami
palcowymi. Fragment z wyraźnie zaznaczonym przejściem górnej części brzuśca w wylew. Powierzchnia zewnętrzna zagładzana (Tabl. XLIII:8,9), - 2 fragmenty wychylonych wylewów, krawędzie mocno
pogrubione, poprzez ściskanie ścianek poniżej krawędzi, lekko pofalowane. Domieszka tłucznia koloru
białego. Powierzchnie zewnętrzne przecierane (Tabl. XLIII:10,11), - 2 niewielkie fragmenty (jeden zniszczony) zachylonych wylewów o krawędziach równych, zaokrąglonych. Powierzchnie zewnętrzne przecierane (Tabl. XLIII:12), - fragment lekko zachylonego wylewu naczynia o ostro zakończonej krawędzi.
Powierzchnia zewnętrzna przy krawędzi przecierana (Tabl. XLIII:13), - 2 fragmenty wylewów o krawędziach raczej równych, zdobionych dość głębokim nacinaniem. Powierzchnie zewnętrzne przecierane (Tabl. XLIV:1,2), - fragment wychylonego, chropowaconego wylewu o krawędzi lekko ścienionej,
odchylonej i zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna słabo przecierana (Tabl. XLIV:3), - 5 fragmentów
(2 zniszczone) wychylonych wylewów o krawędziach równych lub lekko pogrubionych, zaokrąglonych.
Powierzchnie zewnętrzne przecierane (Tabl. XLIV:4,5), - 4 fragmenty płaskich, wyodrębnionych den
wraz z częściami przydennymi. Na dwóch fragmentach wokół den ślady dołków palcowych. Wszystkie
fragmenty bez śladów podsypki (Tabl. XLIV:6-8), - niewielki fragment dna ze śladami rycia na zewnętrznej stronie – fragment znaku garncarskiego? (Tabl. XLIV:9), - 9 fragmentów zdobionych zaszczypywaniem, w tym 3 z pewnością na załomie brzuśca, 1 fragment zdobiony prawdopodobnie przynajmniej
dwoma rzędami zaszczypywań (Tabl. XLIV:10-12); f) 106 fragmentów nieokreślonych w tym 14 przepalonych. – 2) 216 fragmentów polepy, w tym kilka większych do 7 cm średnicy, część z domieszką piasku i żwiru, wystąpiły także pojedyncze fragmenty z otworami po intencjonalnej domieszce organicznej. Kilka fragmentów trójściennych o płaskich powierzchniach. – 3) odłupek krzemienny (Tabl. XLII:4).
– 4) 38 fragmentów kości zwierzęcych. – 5) węgle drzewne.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Obiekt 56 – jama posłupowa (Tabl. XLIV:13,14)
Obiekt w planie rysował się jako zbliżone do kolistego zaciemnienie barwy czarnej, otoczone brunatną
warstwą podobną do calca, o średnicy ca 0,4 m. W profilu zbliżony był do trójkątnego o miąższości
0,35 m. Wypełnisko dwuwarstwowe: w części centralnej i stropowej barwy czarnej, pozostała część
obiektu to ziemia barwy brunatnej zbliżona do calca. Inw.: 1) niewielki fragment naczynia stołowego
koloru ciemnobrunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnia wewnętrzna nierówna,
pokryta warstwą glinki ze śladami przecierania, z wystającymi ziarnami domieszki, powierzchnia zewnętrzna równa, dobrze opracowana.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?
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Obiekt 57 – jama posłupowa (Tabl. XLIV:15,16)
Obiekt częściowo zniszczony przez wkopany w niego obiekt 60. W planie rysował się jako dość regularne, zbliżone do kolistego zaciemnienie barwy czarnej, otoczone brunatnym przebarwieniem, średnica
ca 0,5 m. Profil dość regularny, trapezowaty o wypukłym dnie, miąższość 0,35 m. Wypełnisko w centralnej części barwy czarnej, w części dolnej i po bokach otoczone warstwą barwy brunatnej. Inw.:
1) 2 niewielkie bryłki polepy bez domieszki. – 2) węgiel drzewny.
Chronologia:?

Obiekt 58 – jama użytkowa (Tabl. XLV:1-10)
Obiekt częściowo wkopany w obiekt 59. W planie rysował się jako zbliżone do kolistego zaciemnienie
barwy czarnej o średnicy ca 0,7 m. Profil regularny, nieckowaty o miąższości ca 0,3 m. Wypełnisko
barwy czarnej, z kilkoma kamieniami, największy o wymiarach ca 10 x 5 cm. Inw.: 1) 53 fragmenty ceramiki, w tym: a) 5 fragmentów naczyń stołowych koloru ciemnobrunatnego i czarnego. Obfita domieszka
selekcjonowana do drobnych i średnich ziaren. Powierzchnie zewnętrzne opracowane starannie, mocno
gładzone, niekiedy nawet wyświecone, wewnętrzne ze śladami przecierania. W tym: - fragment prawie
pionowego wylewu niewielkiej cienkościennej misy o krawędzi równej i zaokrąglonej. Wysoko umieszczony bardzo łagodny załom brzuśca (Tabl. XLV:3), - fragment niewielkiej misy (kolor zewnętrzny
czarny, wewnątrz szary). Wylew delikatnie wychylony o krawędzi ścienionej i zaokrąglonej. Załom
brzuśca dość ostry (Tabl. XLV:4), - fragment niewielkiej misy (kolor zewnętrzny szaroczarny, wewnątrz
ciemnoszary). Wylew delikatnie wychylony o krawędzi lekko ścienionej i zaokrąglonej. Ostry załom
brzuśca (Tabl. XLV:5); b) 2 fragmenty naczyń stołowych koloru brunatnego o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnie nierówne, choć raczej starannie opracowane, wewnętrzne – ze śladami przecierania,
zewnętrzne – lekko przecierane. W tym: - fragment lejkowato wychylonego wylewu naczynia dzbanowatego, o krawędzi ścienionej, na powierzchni zewnętrznej ślady przecierania (Tabl. XLV:9); c) 3 niewielkie fragmenty naczyń stołowych koloru jasnobrunatnego. Domieszka drobno- i średnioziarnista.
Powierzchnie starannie opracowane przez nałożenie tłustej glinki, bardzo gładkie; d) 35 fragmentów naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie wewnętrzne
nierówne ze śladami wielokierunkowego przecierania, często z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne grubo chropowacone i spękane, niekiedy obmazywane tłustą glinką. W tym: - fragment naczynia o stożkowatym brzuścu z wysoko umieszczonym załomem bez zdobienia i krótkim wychylonym
wylewie. Krawędź wylewu lekko pogrubiona, zaokrąglona, zdobiona delikatnymi dołkami palcowymi.
Na szyjce wyraźne ślady paznokci powstałe podczas formowania wylewu. Powierzchnia zewnętrzna wylewu przecierana, pozostała część naczynia chropowacona i spękana. Wym.: W – 24 cm (Tabl. XLV:6),
- niewielki fragment naczynia o wychylonym wylewie, krawędzi lekko pogrubionej, zaokrąglonej, zdobionej delikatnymi dołkami palcowymi. Załom brzuśca prawdopodobnie zdobiony zaszczypywaniem.
Powierzchnia zewnętrzna dość gładka (Tabl. XLV:10), - fragment lekko wklęsłego, wyodrębnionego dna.
Wokół części przydennej szereg dołków palcowych. Na dnie niewielka ilość podsypki średnio- i gruboziarnistego tłucznia koloru czerwonego. Wym.: D – 18 cm (Tabl. XLV:7), - 6 fragmentów dolnej części
garnka o płaskim, słabo wyodrębnionym dnie, z niewielką ilością podsypki średnio- i gruboziarnistego
czerwonego tłucznia. Zachowana dolna część brzuśca chropowacona przez obmazywanie. Wym.: D – 9 cm
(Tabl. XLV:8); e) 7 fragmentów nieokreślonych. – 2) 8 niewielkich fragmentów polepy bez domieszki.
– 3) 12 fragmentów kości zwierzęcych. – 4) węgiel drzewny.
Chronologia: B2/C1 – C1a.

Obiekt 59 – jama użytkowa (Tabl. XLV:1,2,11)
Obiekt nieznacznie zniszczony przez wkopany w niego obiekt 58. W planie rysował się jako dość regularne,
owalne zaciemnienie barwy ciemnoszarej, o wymiarach 0,95 x 0,75 m. Profil regularny, zbliżony do stożkowatego, o miąższości ca 0,4 m. Wypełnisko jednolite barwy ciemnoszarej. Inw.: 1) 10 fragmentów ceramiki, w tym: a) 2 niewielkie fragmenty naczyń stołowych koloru ciemnobrunatnego, prawie czarnego o obfitej drobno- i średnioziarnistej domieszce. Powierzchnie dobrze opracowane, gładkie. W tym: - fragment
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wylewu niewielkiej misy. Wylew lekko wychylony, o krawędzi równej i zaokrąglonej. Wym.: W – 14 cm
(Tabl. XLV:11); b) 5 niewielkich i zniszczonych fragmentów brzuśców naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce gruboziarnistej. Powierzchnie wewnętrzne nierówne, z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone; c) 3 fragmenty nieokreślone. – 2) 35 fragmentów polepy, w tym
kilka większych, o średnicy maksymalnie 4 cm. Pojedyncze fragmenty trójścienne o płaskich lub półokrągłych powierzchniach zewnętrznych z domieszką piasku. – 3) 5 fragmentów kości zwierzęcych.
Chronologia: B2/C1 – C1a.

Obiekt 60 – jama posłupowa (Tabl. XLIV:15,16)
Obiekt wkopany w sąsiadujący z nim obiekt 57, w planie rysował się jako zbliżone do kolistego zaciemnienie barwy czarnej, otoczone brunatną warstwą podobną do calca, o średnicy ca 0,3 m. Profil zbliżony
do trapezowatego, o prawie pionowych ściankach bocznych i wypukłym dnie, miąższość 0,4 m. Wypełnisko w części centralnej barwy czarnej otoczone brunatną warstwą podobną do calca. W obiekcie nie
znaleziono materiału zabytkowego.
Chronologia:?

Obiekt 61 – jama posłupowa? (Tabl. XLVI:1,2)
Obiekt w planie rysował się jako koliste zaciemnienie barwy czarnej, o średnicy ca 0,5 m, w profilu
półkolisty o miąższości 0,25 m. Wypełnisko jednolite barwy czarnej z kilkoma kamieniami. Inw.:
1) 4 niewielkie i zniszczone fragmenty naczyń kuchennych koloru brunatnego o średnio- i gruboziarnistej domieszce. Powierzchnie częściowo zniszczone, wewnętrzne z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone. – 2) 8 niewielkich fragmentów polepy bez domieszki.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 62 – jama posłupowa? (Tabl. XLVI:3,4)
Obiekt ukazał się na głębokości 0,35 m, w planie rysował się jako zbliżone do kolistego zaciemnienie
barwy czarnej o średnicy ca 0,4 m. W profilu obiekt zbliżony do prostokątnego o lekko wypukłym dnie;
miąższość 0,4 m. Wypełnisko jednolite barwy czarnej. Inw.: 1) 11 fragmentów naczyń kuchennych koloru brunatnego o domieszce gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, wewnętrzne ze śladami przecierania, zewnętrzne chropowacone, spękane. W tym: a) fragment środkowej części naczynia o ostrym załomie brzuśca; b) zniszczony fragment wyodrębnionego(?) dna. – 2) 2 niewielkie fragmenty polepy bez
domieszki.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt 63 – część przydenna prawdopodobnie zniszczonej jamy użytkowej?
(Tabl. XLVI:7-9)
Obiekt przebadany tylko częściowo, w planie rysował się jako zbliżone do kolistego zaciemnienie barwy
szarej o średnicy ca 0,7 m. W profilu nieregularny, zbliżony do niecki(?) z przegłębieniami o miąższości
0,27 m. Wypełnisko mocno zniszczone, przemieszane (działalność zwierząt?) o barwie od jasnoszarej do
czarnej w części środkowej obiektu. Inw.: 1) 10 fragmentów ceramiki, w tym: a) 5 fragmentów naczyń
stołowych koloru ciemnobrunatnego, prawie czarnego o domieszce głównie drobno-, ale także średnioziarnistej. Powierzchnie wewnętrzne nierówne, ze śladami przecierania, zewnętrzne bardzo gładkie,
staranie opracowane. W tym: - fragment płaskiego wyodrębnionego dna bez podsypki. Powierzchnia zewnętrzna słabo zagładzana. Wym.: D – ca 12 cm (Tabl. XLVI:9), - 2 fragmenty dolnej części naczyń o powierzchni delikatnie chropowaconej; b) 4 niewielkie fragmenty naczyń kuchennych koloru brunatnego
o domieszce średnio- i gruboziarnistej. Powierzchnie nierówne, wewnętrzne ze śladami przecierania,
niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone. W tym: - niewielki i zniszczony
fragment zdobiony zaszczypywaniem; c) fragment nieokreślony. – 2) 7 bryłek polepy, w tym: 2 większe
ca 4 cm średnicy bez domieszki.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?
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Obiekt 64 – jama posłupowa (Tabl. XLVI:5,6)
Obiekt ukazał się na głębokości 0,35 m, w planie rysował się jako zbliżone do kolistego szare zaciemnienie o średnicy 0,4 m, w profilu zbliżony do półkolistego o miąższości 0,25 m. Wypełnisko w centralnej
części szare otoczone warstwą barwy brunatnej podobną do calcowej. Inw.: 1) niewielki fragment prawdopodobnie naczynia kuchennego koloru ciemnobrunatnego o średnioziarnistej domieszce. Powierzchnia wewnętrzna nierówna, ze śladami przecierania, powierzchnia zewnętrzna zniszczona.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)?

Obiekt bez numeru13 (Tabl. XLVI:10-14)
Inw.: 1) 53 fragmenty ceramiki, w tym: a) 2 fragmenty naczyń stołowych koloru ciemnobrunatnego
o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnia wewnętrzna ze śladami przecierania, powierzchnia zewnętrzna gładka, dobrze opracowana. W tym: - lekko przepalony fragment naczynia o ostrym
załomie brzuśca (Tabl. XLVI:11 – rekonstrukcja niepewna), - fragment brzuśca naczynia w górnej części o powierzchni gładkiej, w dolnej słabo zagładzanej; b) 8 fragmentów naczyń stołowych koloru jasnobrunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistego tłucznia koloru czerwonego oraz białego.
Powierzchnie starannie opracowane przez nałożenie grubej warstwy tłustej glinki, gładkie niekiedy wybłyszczone, delikatnie spękane. W tym: - fragment lekko wychylonego wylewu, prawdopodobnie wazy,
o krawędzi równej, zaokrąglonej. Wym.: W – 16 cm (Tabl. XLVI:10), - fragment o powierzchni starannie chropowaconej; c) fragment wazy o łagodnym esowatym profilu, znacznej ilości domieszki średnioi gruboziarnistego tłucznia. Powierzchnie raczej nierówne, opracowane grubą warstwą tłustej glinki,
zewnętrzna dość starannie chropowacona i przecierana, lekko spękana, wewnętrzna ze śladami przecierania. Wylew lekko wychylony, krawędź pogrubiona (przez zawinięcie), zaokrąglona. Wym.: W – 21 cm
(Tabl. XLVI:14); d) 24 fragmenty (w tym 2 przepalone) naczyń kuchennych koloru brunatnego o średnio- i gruboziarnistej domieszce tłucznia koloru czerwonego, w kilku fragmentach dodatkowo białego.
Powierzchnie nierówne: wewnętrzne ze śladami przecierania, niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone ze smugami i spękaniami. W tym: - zniszczony fragment lekko wychylonego wylewu naczynia o krawędzi równej zaokrąglonej, na stronie górnej zdobionej dołkami palcowymi (Tabl. XLVI:13), - zniszczony fragment przecieranego wylewu naczynia workowatego(?). Krawędź
wylewu ścieniona (Tabl. XLVI:12 – rekonstrukcja niepewna); e) 16 fragmentów nieokreślonych, w tym
1 przepalony. – 2) 45 fragmentów polepy, w tym kilka większych do 4-5 cm średnicy. Pojedyncze bryłki
z domieszką piasku, niekiedy także tłucznia.
Chronologia: B2/C1 – C2(C3?)

Znaleziska luźne z warstwy spływowej, w obrębie arów A6 i B6 (Tabl. XLVII - XLVIII:1-10)
1) ceramika, w tym: a) fragment naczynia stołowego, prawdopodobnie czarki koloru ciemnobrunatnego. Delikatnie wychylony wylew. Krawędź równa, przypłaszczona, zdobiona na stronie górnej regularnym delikatnym zaszczypywaniem. Naczynie zdobione było starannym zaszczypywaniem, przynajmniej 3 rzędami. Domieszka drobnoziarnista. Powierzchnie lekko szorstkie (wystające drobne
ziarna domieszki) opracowane bardzo cienką warstewką glinki. Wym.: W – 20 cm (Tabl. XLVII:10);
b) 7 fragmentów prawdopodobnie jednego naczynia stołowego - misy koloru czarnego. Lekko wychylony wylew o krawędzi równej delikatnie przypłaszczonej. Łagodnie wydęty brzusiec. Delikatny żłobek
w miejscu przejścia szyjki w brzusiec. Domieszka drobno- i średnioziarnista. Powierzchnia wewnętrzna
gładka ze śladami przecierania, z wystającymi pojedynczymi ziarnami domieszki, zewnętrzna – bardzo
gładka opracowana poprzez nałożenie cienkiej warstwy mocno złuszczającej się tłustej glinki. Wym.:
W – 23 cm (Tabl. XLVII:11); c) 45 fragmentów naczyń stołowych koloru od brunatnego do ciemnobrunatnego o domieszce drobno- i średnioziarnistej. Powierzchnie raczej równe niekiedy ze śladami

13 Zwarty zespół, którego z uwagi na błędy w dokumentacji nie udało się przyporządkować do żadnego z ponumerowanych obiektów.
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przecierania zwłaszcza na powierzchniach wewnętrznych i z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne – opracowane starannie, gładkie. W tym: - fragment wylewu czarki, o krawędzi równej, przypłaszczonej. Wym.: W – 16 cm (Tabl. XLVII:12), - 3 niewielkie fragmenty wylewów (jeden ze śladem
linii rytej(?) poniżej krawędzi), o krawędziach równych, zaokrąglonych (Tabl. XLVII:13-15), - 2 fragmenty załomów brzuśców naczyń (Tabl. XLVII:16,17), - 8 fragmentów (o częściowo zniszczonych powierzchniach) naczyń stołowych koloru jasnobrunatnego, domieszka drobno- i średnioziarnista czerwonego i białego tłucznia. Powierzchnie równe, dobrze opracowane tłustą glinką, niekiedy spękane;
d) 213 fragmentów średnio- i grubościennych naczyń kuchennych zazwyczaj koloru brunatnego i ceglastego z domieszką średnio- i gruboziarnistego tłucznia koloru czerwonego niekiedy dodatkowo lub
wyłącznie białego. Powierzchnie nierówne: wewnętrzne ze śladami przecierania, często z wyczuwalnymi ziarnami domieszki, część fragmentów z powierzchniami zewnętrznymi chropowaconymi przez
obrzucanie i obmazywanie tłustą glinką a część gładszych, przecieranych. W tym: - 5 fragmentów
prawdopodobnie jednego naczynia koloru szarobrunatnego. Wylew delikatnie wychylony, słabo przecierany. Krawędź pogrubiona, zaokrąglona, od góry zdobiona dość głębokimi nacięciami. Dość ostry,
prawdopodobnie niezdobiony załom brzuśca (Tabl. XLVIII:1,2), - 2 niewielkie i zniszczone fragmenty
wychylonych wylewów o krawędziach pogrubionych, zaokrąglonych i przecieranych powierzchniach
zewnętrznych. Fragment o krawędzi zdobionej zaszczypywaniem, drugi zbyt mały by to stwierdzić, niewielki fragment chropowaconego wylewu naczynia workowatego, o krawędzi równej, zaokrąglonej,
- fragment wyodrębnionego płaskiego(?) dna ze średnioziarnistą podsypką czerwonego tłucznia. Wym.:
D – 14 cm (Tabl. XLVIII:3), - 5 fragmentów z ornamentem zaszczypywania. 2 fragmenty ornamentowanych załomów, z tego jeden przynajmniej dwoma rzędami (Tabl. XLVIII:4,5,6); e) niewielki fragment
naczynia koloru szarobrunatnego o średnioziarnistej domieszce białego tłucznia zdobiony głębokim
zaszczypywaniem formującym jakby dwie plastyczne listwy (Tabl. XLVIII:7 – rekonstrukcja niepewna);
f) 8 fragmentów naczyń obtaczanych koloru brunatnego i szarego o średniej grubości ścianek, z drobnoziarnistą domieszką piasku i białego tłucznia. Powierzchnie równe, szorstkie, z widocznymi na powierzchniach śladami ciągów. W tym: 2 fragmenty wychylonych wylewów, o krawędziach pogrubionych
i przypłaszczonych. Wym.: W – 11 cm, 12 cm (Tabl. XLVIII:8,9), - fragment płaskiego wyodrębnionego
dna bez podsypki. Wym.: D – 12 cm (Tabl. XLVIII:10); g) 37 fragmentów nieokreślonych, 1 lekko przepalony. – 2) 53 niewielkie bryłki polepy, w tym parę większych do kilku centymetrów średnicy. Pojedyncze z domieszką piasku i białego tłucznia. – 3) materiał krzemienny, w tym: a) 3 wióry krzemienne
(Tabl. XLVII:2,3) w tym 1 spatynowany (Tabl. XLVII:1); b) 3 odłupki (Tabl. XLVII:4,5) w tym 1 przepalony (Tabl. XLVII:6); c) rdzeń (Tabl. XLVII:7); d) okruch krzemienny (Tabl. XLVII:8); e) zatępiec(?)
lekko przepalony (Tabl. XLVII:9).

Znaleziska luźne z warstwy ziemi ornej
Ar C6 (Tabl. XLVIII:11 - XLIX:7)
1) ceramika, w tym: a) 12 fragmentów naczyń stołowych koloru brunatnego o drobno- i średnioziarnistej domieszce. Powierzchnie raczej gładkie, bez wyczuwalnych ziaren domieszki, opracowane dość
starannie. W tym: - fragment wylewu prawdopodobnie niewielkiej misy koloru jasnobrunatnego o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej (Tabl. XLIX:3), - niewielki fragment prawie pionowego wylewu
o krawędzi równej przypłaszczonej (Tabl. XLIX:5), - zniszczony fragment górnej partii brzuśca łagodnie
przechodzącego w szyjkę; b) 54 fragmenty średnio- i grubościennych naczyń kuchennych koloru brunatnego i ceglastego z domieszką średnio- i gruboziarnistą. Powierzchnie szorstkie: wewnętrzne ze śladami
przecierania i wyczuwalnymi ziarnami domieszki, część fragmentów z powierzchniami zewnętrznymi
chropowaconymi przez obrzucanie i obmazywanie tłustą glinką, część gładszych, przecieranych. W tym:
- fragment wychylonego, przetartego wylewu o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej (Tabl. XLIX:4),
- 3 fragmenty (2 zniszczone) zdobione zaszczypywaniem na załomie brzuśca (Tabl. XLIX:6); c) 8 fragmentów naczyń obtaczanych koloru jasno i ciemnobrunatnego o bardzo drobnej domieszce piasku i białego tłucznia. Powierzchnie równe, szorstkie. W tym: - fragment zdobiony niestarannie wykonanymi
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dookolnymi żłobkami prawdopodobnie lekko pofalowanymi (Tabl. XLIX:7); d) 17 fragmentów nieokreślonych. – 2) 4 niewielkie bryłki polepy bez domieszki. – 3) materiał krzemienny, w tym: a) 2 wióry
(Tabl. XLVIII:11,12); b) 5 odłupków (Tabl. XLVIII:13-15, XLIX:1), w tym 1 spatynowany (Tabl. XLIX:2).

Ar C7 (Tabl. XLX:8 - L)
1) fragment br. szpili z profilowaną główką typu I według B. Beckmanna [1969]. Główka szpili kulista,
nieco spłaszczona bocznie, z centralnie umieszczonym otworem; powyżej znajduje się wypustka „składająca” się z trzech krążków – dwa środkowe węższe zwieńczone trzecim pogrubionym. W momencie
odkrycia14, szpila zachowana była w całości, jedynie lekko uszkodzona: przewężona i zgięta ca 2 cm od
ostrza. Prawdopodobnie na etapie konserwacji zabytek w tym miejscu pękł, a oderwany koniec zaginął.
Na rysunku w inwentarzu polowym u nasady główki zaznaczone są prawie niewidoczne delikatne rowki
(dookolne?), coś w rodzaju profilowania. Niestety, dziś nie ma śladów po tym profilowaniu, prawdopodobnie uległy one zatarciu na etapie konserwacji zabytku. Potwierdzeniem tej tezy jest mocno zniszczona powierzchnia zabytku. Wym.: dł.( zachowana) – 46 mm, (według rysunku w inwentarzu polowym z roku 1980 - 67 mm), dł. główki – 12 mm, szer. maksymalna główki – 8,1 mm, grub. maksymalna
główki – 6,9 mm, średn. otworu – 3,5-3,7 mm, średn. trzonka – 1-3,5 mm (Tabl. XLIX:8). – 2) fragment
br. zapinki z podwiniętą nóżką A.VI.I [Almgren 1923]. Zachował się fragment kabłąka i nóżki z pochewką. Kabłąk masywny odlewany, o trójkątnym (daszkowatym) przekroju. W miejscu przejścia nóżki
w kabłąk głębokie wcięcie na podwinięcie nóżki (4 pełne owinięcia wokół kabłąka). Wym.: dł. (zachowana) – 67,6 mm, szer. kabłąka – 6,9-7,5 mm (Tabl. XLIX:9). – 3) ceramika, w tym: a) 5 fragmentów
naczyń koloru ciemnobrunatnego, prawie czarnego, o drobnoziarnistej domieszce. Powierzchnie gładkie, dość starannie opracowane, ze śladami przecierania. W tym: - fragment delikatnie wychylonego
wylewu o krawędzi równej. Wym.: W – 14 cm (Tabl. L:3), - fragment płaskiego(?), niewyodrębnionego
dna. Wym.: D – 10 cm (Tabl. L:7), - fragment o powierzchni delikatnie chropowaconej; b) 18 fragmentów naczyń stołowych koloru brunatnego i ciemnobrunatnego, o drobno- i średnioziarnistej domieszce.
Powierzchnie zazwyczaj gładkie, dość starannie opracowane, na wewnętrznych ściankach często widoczne ślady przecierania. W tym: - niewielki, zniszczony fragment pionowego(?) wylewu o krawędzi
lekko ścienionej, zaokrąglonej, - zniszczony fragment wylewu niewielkiej misy(?) o krawędzi równej,
przypłaszczonej, - fragment załomu brzuśca wraz z szyjką misy(?) (Tabl. L:5), - fragment wykonanego
niestarannie naczynia – misy(?) z wyraźnym załomem brzuśca i częścią szyjki o gładkich ale nierównych
powierzchniach (Tabl. L:8), - fragment naczynia o ostrym załomie brzuśca (Tabl. L:6 – rekonstrukcja
niepewna), - niewielki fragment górnej części brzuśca i szyjki z delikatnym ryciem podkreślającym tektonikę naczynia, - zniszczony fragment dna naczynia o chropowaconej części przydennej, - 3 fragmenty
o powierzchniach zewnętrznych delikatnie chropowaconych; c) 6 fragmentów naczyń o różnych odcieniach brunatnego z domieszką średnio- i gruboziarnistą czerwonego, niekiedy dodatkowo lub wyłącznie
białego tłucznia. Powierzchnie gładkie: wewnętrzne opracowane gorzej, zewnętrzne opracowane starannie, lekko spękane. W tym: - fragment naczynia o delikatnie wychylonym wylewie, o krawędzi równej,
zaokrąglonej. Wym.: W – 20 cm (Tabl. L:10), - fragment naczynia o lekko wychylonym wylewie. Krawędź
pogrubiona, zaokrąglona. Wym.: W – 10 cm (Tabl. L:4), - zniszczony fragment wychylonego wylewu;
d) 2 fragmenty prawdopodobnie jednego naczynia – kubka koloru szarobrunatnego. Wychylony wylew, o krawędzi równej, zaokrąglonej, w części przypłaszczonej. Domieszka drobno- i średnioziarnista. Powierzchnie gładkie, bardzo dobrze opracowane, wewnętrzne ze śladami przecierania. Wym.:
W – ca 15 cm (Tabl. L:9); e) 118 fragmentów średnio- i grubościennych naczyń kuchennych koloru
brunatnego i ceglastego z domieszką średnio- i gruboziarnistą. Powierzchnie wewnętrzne ze śladami
przecierania i wyczuwalnymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone przez obrzucanie i obmazywanie tłustą glinką, część gładszych, przecieranych. W tym: - 3 fragmenty (1 zniszczony) wylewów naczyń o krawędziach pogrubionych i zaokrąglonych, o górnej płaszczyźnie zdobionej zaszczypywaniem.

14 Jak wynika z rysunku w inwentarzu polowym.
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Powierzchnie zewnętrzne przecierane (Tabl. L:11,12), - fragment wychylonego wylewu naczynia
o krawędzi równej, zaokrąglonej, na górnej płaszczyźnie zdobionej zaszczypywaniem. Powierzchnia
zewnętrzna chropowacona i słabo przecierana (Tabl. L:13), - zniszczony fragment wychylonego wylewu naczynia o krawędzi równej, zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna chropowacona i słabo przecierana, - fragment wyodrębnionego dna, - 3 zniszczone fragmenty grubościennych, płaskich den bez
podsypki, - 4 fragmenty (3 zniszczone) zdobione zaszczypywaniem, w jednym przypadku, być może,
w postaci 3 równoległych rzędów (Tabl. L:14 – ustawienie niepewne); f) 3 fragmenty cienkościennych
naczyń obtaczanych, koloru brunatnego. Domieszka drobnoziarnistego tłucznia koloru białego i piasku. Powierzchnie równe, lekko szorstkie. W tym: - fragment wylewu, o pogrubionej, zaokrąglonej
krawędzi naczynia prawdopodobnie pierwotnie posiadającego przykrywkę (Tabl. L:15), - fragment naczynia zdobiony żłobkami dookolnymi poziomymi, a być może także falistymi. Ornament wykonany
narzędziem o płaskiej końcówce ornamentującej (Tabl. L:16 – rekonstrukcja niepewna); g) 43 fragmenty nieokreślone. – 4) 32 fragmenty polepy, w tym pojedyncze większe do kilku centymetrów średnicy. Część fragmentów z domieszką piasku i tłucznia. W tym: a) fragment polepy mocno przepalonej;
b) fragment o płaskiej, opracowanej wapnem(?) powierzchni z otworami po intencjonalnej domieszce
sieczki(?) (Tabl. L:17). – 5) materiał krzemienny, w tym: a) 2 wióry (Tabl. XLIX:10,11); b) 4 odłupki
(Tabl. XLIX:12, L:1), 1 retuszowany (Tabl. L:2).

Ar D6 (Tabl. LI)
1) ceramika, w tym: a) 7 fragmentów naczyń koloru czarnego lub prawie czarnego o drobnoziarnistej
domieszce. Powierzchnie równe, gładkie, starannie opracowane, niekiedy wybłyszczone. W tym: - niewielki i zniszczony fragment wylewu i załomu brzuśca niewielkiej misy. Krawędź lekko pogrubiona, zaokrąglona, częściowo także lekko przypłaszczona (Tabl. LI:1), - zniszczony fragment szyjki niewielkiej
misy(?). Miejsce przejścia szyjki w brzusiec podkreślone ryciem, - fragment naczynia o powierzchni zewnętrznej częściowo gładzonej, a częściowo chropowaconej; b) 26 fragmentów naczyń koloru brunatnego i ciemnobrunatnego, o drobno- i średnioziarnistej domieszce. Powierzchnie równe, opracowane
starannie: wewnętrzne niekiedy ze śladami przecierania i wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne
gładkie. W tym: - fragment pionowego wylewu kubka, koloru ciemnobrunatnego, o krawędzi lekko
ścienionej, zaokrąglonej. Wym.: W – 7 cm (Tabl. LI:2), - fragment wylewu czarki(?) o średniej grubości
ścianek, koloru ceglastego. Krawędź lekko pogrubiona i zaokrąglona (Tabl. LI:3), - 2 fragmenty lekko
wychylonych wylewów mis(?) o krawędziach równych, zaokrąglonych (Tabl. LI:4,5), - fragment wychylonego wylewu o krawędzi równej, zaokrąglonej (Tabl. LI:6), - fragment wylewu naczynia dzbanowatego o krawędzi równej, zaokrąglonej (Tabl. LI:7), - zniszczony fragment wylewu o krawędzi lekko
ścienionej zaokrąglonej. (Tabl. LI:8 – rekonstrukcja niepewna), - częściowo zniszczony fragment wylewu
kubka(?) o krawędzi ścienionej i zaokrąglonej (Tabl. LI:9), - niewielki i zniszczony fragment pionowego
wylewu niewielkiego naczynia (kubka?) o krawędzi równej, zaokrąglonej, - fragment brzuśca naczynia
o charakterystycznym ostrym załomie. Powierzchnia wewnętrzna koloru ceglastego lekko szorstka, zewnętrzna – ciemnobrunatna (Tabl. LI:10), - 3 fragmenty środkowych partii naczyń o ostrych załomach
brzuśców; c) 14 fragmentów naczyń koloru jasnobrunatnego i brunatnego, z domieszką średnio- i gruboziarnistego tłucznia koloru czerwonego, niekiedy dodatkowo lub wyłącznie białego. Powierzchnie
wewnętrzne opracowane raczej niestarannie, przecierane niekiedy z wystającymi ziarnami domieszki,
zewnętrzne gładkie, starannie opracowanie, lekko spękane. W tym: - fragment wylewu naczynia dzbanowatego(?) o krawędzi równej, zaokrąglonej, zdobionej na górnej stronie głębokimi dołkami palcowymi. Wym.: W – 20 cm (Tabl. LI:11), - fragment o zniszczonych, mocno spękanych powierzchniach
łagodnego wylewu o krawędzi lekko ścienionej i zaokrąglonej (Tabl. LI:12 – rekonstrukcja niepewna),
- fragment górnej partii naczynia, wylew o krawędzi ścienionej i zaokrąglonej. Część środkowa szyjki wyraźnie pogrubiona. Drobno- i średnioziarnista domieszka tłucznia koloru białego (Tabl. LI:13); d) ponad
300 fragmentów naczyń koloru brunatnego i ceglastego z domieszką średnio- i gruboziarnistą czerwonego, niekiedy dodatkowo lub wyłącznie białego tłucznia. Powierzchnie raczej nierówne: wewnętrzne ze
śladami przecierania często z wyczuwalnymi ziarnami domieszki, część fragmentów o powierzchniach
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zewnętrznych chropowaconych przez obrzucanie i obmazywanie, część gładszych, przecieranych. Pojedyncze fragmenty z charakterystycznym przecieraniem na mokro rękami lub szmatką. W tym: - fragment wylewu naczynia, o mocno przecieranej i spękanej powierzchni zewnętrznej, o krawędzi lekko
ścienionej, zaokrąglonej, górna strona krawędzi zdobiona delikatnym nacinaniem. Wym.: W – 19 cm
(Tabl. LI:16 - rekonstrukcja niepewna), - fragment wychylonego wylewu naczynia o krawędzi równej,
zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna mocno chropowacona (Tabl. LI:14), - fragment wychylonego
wylewu naczynia o krawędzi pogrubionej, zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna chropowacona
(Tabl. LI:15), - fragment wychylonego wylewu naczynia o krawędzi pogrubionej, zaokrąglonej, zdobionej głębokimi dołkami palcowymi. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. LI:18), - fragment lekko
wychylonego wylewu naczynia, o krawędzi równej, i górnej stronie mocno przypłaszczonej. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. LI:17), - niewielki i zniszczony fragment wychylonego wylewu naczynia o krawędzi równej, zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. LI:19), - fragment
wyodrębnionego(?) dna z drobnoziarnistą podsypką czerwonego i białego tłucznia. Część przydenna
grubo chropowacona, - zniszczony fragment części przydennej, ze śladami dołków palcowych powstałych podczas formowania wyodrębnionego dna, - fragment płaskiego, wyodrębnionego dna. Powierzchnia wewnętrzna(!) grubo chropowacona i spękana, - fragment naczynia z głębokim zaszczypywaniem
(dwa rzędy?) na załomie brzuśca (Tabl. L:20), - 3 zniszczone fragmenty naczyń zdobionych zaszczypywaniem prawdopodobnie na załomie brzuśca; e) 12 słabo wypalonych fragmentów, prawdopodobnie
jednego grubościennego naczynia koloru jasnobrunatnego o obfitej domieszce średnio- i gruboziarnistego białego tłucznia. Powierzchnie równe, szorstkie, lekko spękane z widocznymi ziarnami domieszki,
brak opracowania warstwą glinki; f) 14 fragmentów naczyń obtaczanych koloru ceglastego i brunatnego z domieszką drobnoziarnistego piasku, w części fragmentów także tłucznia. Powierzchnie ścianek
równe, szorstkie (wyczuwalne ziarna domieszki). W tym: - fragment brzuśca naczynia koloru ciemnobrunatnego, zdobiony ornamentem poziomych żłobków dookolnych (Tabl. L:21 – rekonstrukcja niepewna), - zniszczony fragment dna z podsypką drobno- i średnioziarnistego białego tłucznia; g) 99 fragmentów nieokreślonych, w tym 10 przepalonych. – 2) 136 drobnych fragmentów polepy, pojedyncze
większe do kilku centymetrów średnicy. W części fragmentów domieszka piasku i białego tłucznia. Kilka
fragmentów trójściennych o równych krawędziach i powierzchniach, część z otworami po domieszce organicznej. W tym: a) fragment o płaskiej powierzchni zewnętrznej opracowanej wapnem(?).

Ar D7 (Tabl. LII:1-13)
1) fragment zniszczonego glinianego przęślika(?) z otworem o średnicy 0,5 cm (Tabl. LII:5). – 2) ceramika, w tym: a) 19 fragmentów naczyń koloru ciemnobrunatnego z domieszką średnio- i gruboziarnistą. Powierzchnie zazwyczaj gładkie, po wewnętrznej stronie ze śladami przecierania. W tym: - fragment
wylewu niewielkiej misy(?). Krawędź równa, zaokrąglona. Wym.: W – 10 cm (Tabl. LII:8), - niewielki
fragment wylewu niewielkiej misy(?) o krawędzi lekko ścienionej, przypłaszczonej (Tabl. LII:6), - fragment naczynia o łagodnie profilowanym brzuścu przechodzącym w szyjkę (Tabl. LII:7), - fragment ucha,
mocowanego na czop, kubka koloru czarnego (Tabl. LII:9), - zniszczony fragment górnej części brzuśca
z linią rytą podkreślającą tektonikę naczynia, - zniszczony fragment płaskiego dna, - 2 fragmenty o powierzchniach zewnętrznych starannie chropowaconych; b) 4 fragmenty naczyń stołowych koloru jasnobrunatnego, o drobno- i średnioziarnistej domieszce tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie gładkie starannie opracowane, lekko spękane. W tym: - fragment wychylonego wylewu naczynia
o krawędzi równej, lekko przypłaszczonej (Tabl. LII:11); c) 51 fragmentów średnio- i grubościennych
naczyń kuchennych koloru brunatnego z domieszką średnio- i gruboziarnistą. Powierzchnie szorstkie: wewnętrzne ze śladami przecierania i z wystającymi ziarnami domieszki, część fragmentów z powierzchniami zewnętrznymi chropowaconymi, spękanymi, a część gładszych, przecieranych. W tym:
- fragment wylewu naczynia o krawędzi równej i zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna przecierana
(Tabl. LII:10), - zniszczony fragment wychylonego wylewu o krawędzi równej, zaokrąglonej, powierzchnie zniszczone, - fragment lekko wklęsłego dna, o powierzchni mocno chropowaconej. Wym.: D – 6 cm
(Tabl. LII:12), - 3 niewielkie fragmenty zdobione zaszczypywaniem. W dwóch przypadkach zdobienie
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polegało na przynajmniej jednym rzędzie głębokich zaszczypywań na załomie brzuśca (Tabl. LII:13);
d) 2 fragmenty brzuśca cienkościennego naczynia obtaczanego koloru brunatnego, o domieszce drobnoziarnistego tłucznia koloru białego i piasku. Powierzchnie szorstkie ze śladami poziomych ciągów;
e) niewielki fragment cienkościennej, toczonej ceramiki siwej; f) 37 fragmentów nieokreślonych, w tym
3 przepalone. – 3) 10 niewielkich fragmentów polepy, niekiedy z domieszką piasku. W tym: - fragment
z odciskiem cienkiego patyka lub częścią otworu. – 4) 4 odłupki krzemienne (Tabl. LII:2), w tym 2 spatynowane (Tabl. LII:1,3) i 1 przepalony (Tabl. LII:4).

Ary E8 i E915 (Tabl. LII:14 - LV)
1) 6 fragmentów mocno zniszczonych glinianych ciężarków tkackich(?). Kształt przypuszczalnie zbliżony do stożkowatego. Domieszka piasku i tłucznia. Powierzchnie gładkie, opracowane starannie. Częściowo zachowane otwory o średnicy ca 0,6-0,7 cm (Tabl. LII:14-16, LIII:2). – 2) fragment przedmiotu
trudnego do identyfikacji wykonanego prawdopodobnie z gliny ewentualnie jakiegoś miękkiego minerału. Być może to część narzędzia lub ozdoby (pacior może końcówka przęślicy) o powierzchniach starannie opracowanych. Przedmiot bardzo lekki i kruchy. Wym.: wys. – 2,3 cm, grub. maksymalna – 1,7 cm,
zrekonstruowana średn. – ca 6 cm, zrekonstruowana średn. otworu – ca 1,5-2,5 cm (Tabl. LIII:1). – 3) ceramika, w tym: a) 10 fragmentów naczyń stołowych koloru czarnego lub ciemnobrunatnego, prawie
czarnego, o obfitej domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnie zwłaszcza zewnętrzne równe, bardzo
gładkie, staranie opracowane przez nałożenie warstewki tłustej glinki, wewnętrzne równe, niekiedy ze
śladami przecierania. W tym: - fragment wylewu misy(?), krawędź równa, zaokrąglona. Powierzchnie
bardzo dobrze opracowane, błyszczące. Wym.: W – 26 cm (Tabl. LIII:4), - fragment niewielkiego ucha
kubka koloru czarnego, o przekroju zbliżonym do owalu (Tabl. LIII:3), - niewielki fragment naczynia
zdobiony ornamentem rytym, motyw geometryczny (Tabl. LIII:5 – rekonstrukcja niepewna), - fragment
naczynia koloru czarnego zdobiony ornamentem rytym, motyw linii poziomej i dwóch ukośnych
(Tabl. LIII:6 – rekonstrukcja niepewna); b) 35 fragmentów naczyń stołowych koloru od brunatnego do
ciemnobrunatnego o drobno- i średnioziarnistej domieszce. Powierzchnie zwłaszcza zewnętrzne równe,
raczej gładkie, staranie opracowane, na powierzchniach wewnętrznych niekiedy ślady przecierania.
W tym: - fragment wylewu kubka(?) o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej. Wym.: W – 12 cm
(Tabl. LIII:9), - fragment lekko wychylonego wylewu i górnej części brzuśca niewielkiej misy. Krawędź
lekko ścieniona, zaokrąglona (Tabl. LIII:7), - fragment wychylonego lejkowatego wylewu naczynia dzbanowatego. Krawędź mocno ścieniona, zaokrąglona (Tabl. LIII:8), - fragment wysokiego lejkowatego wylewu naczynia dzbanowatego o krawędzi ścienionej, zaokrąglonej (Tabl. LIII:10) oraz fragment płaskiego dna bez podsypki prawdopodobnie tego samego naczynia, - zniszczony fragment mocno
wychylonego wylewu o krawędzi przypłaszczonej, - zniszczony fragment lekko wychylonego wylewu
o krawędzi równej, zaokrąglonej, - 2 zniszczone niewielkie fragmenty prawie pionowych wylewów, fragment szyjki wraz z dość ostrym załomem brzuśca niewielkiej misy (Tabl. LIII:11), - fragment płaskiego(?), niewyodrębnionego dna. Wym.: D – 12 cm (Tabl. LIII:12), - 2 fragmenty naczyń o powierzchniach chropowaconych; c) 40 fragmentów naczyń stołowych koloru jasnobrunatnego. Domieszka
drobnoziarnistego, niekiedy średnioziarnistego tłucznia koloru czerwonego, w kilku fragmentach dodatkowo także białego. Powierzchnie starannie opracowane: wewnętrzne niekiedy nierówne ze śladami
przecierania i z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne bardzo gładkie, charakterystycznie spękane. W tym: - fragment wychylonego wylewu o krawędzi równej, zaokrąglonej dość niestarannie wykonanego naczynia. Wym.: W – 22 cm (Tabl. LIII:13), - fragment lekko wychylonego wylewu naczynia
o krawędzi równej, zaokrąglonej (Tabl. LIV:1), - fragment wylewu lekko wychylonego o krawędzi lekko
ścienionej, delikatnie przypłaszczonej do wnętrza (Tabl. LIV:2); d) fragment brzuśca naczynia koloru
brunatnego o domieszce średnioziarnistej. Powierzchnie opracowane dość starannie grubą warstwą
tłustej glinki, zdobione głębokim, chaotycznym(?) zaszczypywaniem (Tabl. LIV:3 – rekonstrukcja nie-

15 Materiał z arów E8 i E9 opisano łącznie, gdyż nie udało się go w całości rozdzielić.

188

Osada w Krzywólce, pow. suwalski. Nowe materiały do badań...
pewna); e) 331 fragmentów ceramiki kuchennej koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistego tłucznia koloru czerwonego, niekiedy dodatkowo lub wyłącznie białego. Powierzchnie nierówne,
wewnętrzne ze śladami przecierania, często z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone i spękane. W tym: - fragment delikatnie wychylonego wylewu naczynia o krawędzi lekko pogrubionej, zdobionej głębokim zaszczypywaniem. Dość łagodny załom brzuśca prawdopodobnie niezdobiony.
Powierzchnia zewnętrzna wylewu delikatnie przecierana. Wym.: W – 22 cm (Tabl. LIV:4), - fragment
naczynia o delikatnie wychylonym wylewie, krawędzi lekko pogrubionej, zaokrąglonej, być może zdobionej? Dość łagodny załom brzuśca raczej nie zdobiony. Powierzchnia wylewu przecierana (Tabl. LIV:5),
- fragment naczynia o delikatnie wychylonym wylewie, krawędzi lekko pogrubionej zaokrąglonej, być
może zdobionej? Dość łagodny załom brzuśca raczej niezdobiony. Powierzchnia wylewu przecierana
(Tabl. LIV:6), - fragment wylewu o krawędzi zdobionej płytkimi dołkami palcowymi. Powierzchnie przecierane (Tabl. LIV:7), - fragment wylewu o krawędzi zdobionej nacinaniem. Powierzchnie przecierane
(Tabl. LIV:9 – rekonstrukcja niepewna), - fragment wylewu o krawędzi zdobionej płytkimi dołkami palcowymi, drugi o krawędzi zdobionej dołkami palcowymi. Powierzchnia zewnętrzna przecierana
(Tabl. LIV:10), - 2 częściowo zniszczone fragmenty wychylonych wylewów o krawędziach zdobionych
dołkami palcowymi. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. LIV:8,12), - niewielki fragment wylewu o krawędzi równej, zaokrąglonej, zdobionej delikatnymi dołkami palcowymi. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. LIV:11), - fragment wychylonego wylewu o krawędzi zaokrąglonej pogrubionej przez uciskanie szyjki wylewu. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. LIV:13), - fragment
lekko wychylonego wylewu o krawędzi równej przypłaszczonej. Powierzchnia zewnętrzna przecierana
(Tabl. LIV:14), - niewielki wychylony wylew o krawędzi lekko ścienionej, zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. LIV:15), - fragment niewielkiej górnej części naczynia o wychylonym wylewie. Krawędź pogrubiona, zdobiona dość głębokim zaszczypywaniem. Wysoko umieszczony łagodny
niezdobiony załom brzuśca. Powierzchnia chropowacona, brak śladów przecierania (Tabl. LIV:16),
- zniszczony fragment naczynia o wychylonym wylewie o krawędzi zdobionej dołkami palcowymi z wysoko umieszczonym załomem brzuśca (Tabl. LIV:18), - 2 fragmenty (1 fragment niewielki i przepalony)
wychylonych wylewów o powierzchniach przecieranych (Tabl. LIV:17), - fragment wylewu naczynia
workowatego, krawędzi równej, zaokrąglonej, zdobionej głębokim starannym zaszczypywaniem. Powierzchnia zewnętrzna lekko przecierana. Wym.: W – 26 cm (Tabl. LIV:19), - 2 fragmenty wylewów, być
może tego samego naczynia, o krawędziach dość mocno ścienionych. Powierzchnia zewnętrzna mocno
przecierana (Tabl. LV:1,2), - fragment górnej części brzuśca i wylewu naczynia workowatego o krawędzi
ścienionej zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna chropowacona, na wylewie silnie przecierana
(Tabl. LV:5 – rekonstrukcja niepewna), - fragmenty wylewu naczynia workowatego o krawędzi ścienionej, ostrej. Powierzchnia zewnętrzna chropowacona, na wylewie przecierana (Tabl. LV:6), - 3 niewielkie
fragmenty zachylonych wylewów naczyń, o krawędziach ścienionych, raczej zaokrąglonych. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. LV:3,4,7), - fragment zachylonego wylewu naczynia o krawędzi równej, zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. LV:8), - przepalony fragment naczynia
o wychylonym wylewie, o krawędzi pogrubionej, zaokrąglonej, z wysoko umieszczonym zdobionym zaszczypywaniem załomem brzuśca, - 2 niewielkie i zniszczone fragmenty wylewów o krawędziach zdobionych delikatnymi dołkami palcowymi, - zniszczony fragment chropowaconego wylewu o krawędzi
zaokrąglonej, - fragment lekko wychylonego wylewu o krawędzi równej, zaokrąglonej, - fragment płaskiego(?), wyodrębnionego dna z podsypką średnioziarnistego, czerwonego tłucznia. Wym.: D – ca 10 cm
(Tabl. LV:9), - niewielki fragment płaskiego, wyodrębnionego dna bez podsypki (Tabl. LV:10), - zniszczony fragment środkowej części dna bez podsypki, - fragment środkowej części dna o średnio- i gruboziarnistej podsypce czerwonego tłucznia, - fragment naczynia o załomie brzuśca zdobionym prawdopodobnie dwoma rzędami zaszczypywań (Tabl. LV:13), - fragment zdobiony prawdopodobnie dwoma
szeregami niestarannych zaszczypywań na załomie brzuśca (Tabl. LV:11), - 2 fragmenty naczyń zdobionych zaszczypywaniem na załomie brzuśca (Tabl. LV:14, LV:12), - 6 niewielkich i zniszczonych fragmentów zdobionych zaszczypywaniem, - kilka fragmentów o powierzchniach chropowaconych jak gdyby pasami(?) powstałymi przez przecieranie powierzchni na mokro palcami; f) 16 fragmentów ceramiki
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obtaczanej koloru szarobrunatnego i ceglastego o domieszce drobnoziarnistego piasku i tłucznia koloru
białego. Powierzchnie lekko błyszczące (domieszka miki?), równe, szorstkie niekiedy z wystającymi,
drobnymi ziarnami domieszki. W tym: - fragment mocno wychylonego wylewu naczynia, o krawędzi
równej, ściętej. Górna część brzuśca zdobiona dookolnymi żłobkami falistymi, narzędzie ornamentujące
wielozębne o płaskiej końcówce. Wym.: W – 15 cm (Tabl. LV:15), - fragment wylewu wychylonego o krawędzi zawiniętej, słabo profilowanej (Tabl. LV:16), - fragment wychylonego wylewu o krawędzi słabo
profilowanej (Tabl. LV:17), - fragment płaskiego(?) niewyodrębnionego dna bez podsypki. Wym.:
D – 12 cm (Tabl. LV:19), - fragment płaskiego dna o lekko podciętej części przydennej, bez podsypki.
Wym.: D – 10 cm (Tabl. LV:18), - niewielki fragment płaskiego dna ceramiki toczonej koloru szarobrunatnego, - 3 fragmenty (1 zniszczony) ornamentowane poziomymi żłobkami dookolnymi wykonanymi
narzędziem wielozębnym o płaskiej końcówce ornamentującej (Tabl. LV:21,22 – rekonstrukcje niepewne); g) fragment ucha koloru szarego doklejanego do ścianki naczynia (Tabl. LV:20); h) niewielki
fragment naczynia toczonego koloru ceglastego z zieloną polewą; i) 83 fragmenty nieokreślone, w tym
7 silnie przepalonych. – 4) 249 fragmentów polepy, w tym pojedyncze większe do kilku centymetrów
średnicy. Część z domieszką piasku i żwiru. Kilka fragmentów trójściennych o płaskich powierzchniach
zewnętrznych. – 5) 4 krzemienie, w tym: a) rdzeń krzemienny; b) 2 odłupki; c) wiór.

Ar E10 (Tabl. LVI:1-14)
1) ceramika, w tym: a) 21 fragmentów naczyń stołowych koloru od ciemnobrunatnego do czarnego
o domieszce drobnoziarnistej. Powierzchnie zwłaszcza zewnętrzne gładkie niekiedy wyświecone,
wewnętrzne czasem nierówne ze śladami przecierania. W tym: - fragment górnej partii brzuśca prawdopodobnie niewielkiej misy. W miejscu przejścia brzuśca w szyjkę wyraźne podkreślenie linią rytą
(Tabl. LVI:1), - fragment płaskiego(?), wyodrębnionego dna. Powierzchnia wewnętrzna gładka, zewnętrzna nierówna, grubo ale starannie chropowacona. Wym.: D – 15 cm (Tabl. LVI:4), - fragment
naczynia o powierzchni chropowaconej; b) 2 niewielkie fragmenty w tym wylew cienkościennego naczynia stołowego koloru jasnobrunatnego. Prawie pionowy wylew o krawędzi równej, zaokrąglonej.
Domieszka drobnoziarnista tłucznia koloru czerwonego i niewielkiej ilości koloru białego. Powierzchnia
wewnętrzna – nierówna, ze śladami przecierania, z rzadka wystają drobne ziarna domieszki ponad warstwę tłustej glinki, zewnętrzna – równa wyświecona (Tabl. LVI:2); c) 2 fragmenty naczynia stołowego
koloru szarobrunatnego, w tym delikatnie wychylony wylew o krawędzi pogrubionej, przypłaszczonej. Domieszka drobno- i średnioziarnista tłucznia koloru czerwonego i białego. Powierzchnie równe,
wewnętrzna ze śladami przecierania, zewnętrzna bardzo dobrze opracowana, spękana (Tabl. LVI:3);
d) fragment brzuśca naczynia stołowego koloru jasnobrunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej.
Powierzchnie dość starannie opracowane, zewnętrzna zdobiona ornamentem rytym z motywem krokwiowym (Tabl. LVI:5 – rekonstrukcja niepewna); e) 72 fragmenty ceramiki kuchennej koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistego tłucznia koloru czerwonego, niekiedy dodatkowo lub wyłącznie białego. Powierzchnie wewnętrzne ze śladami przecierania, z wystającymi ziarnami domieszki,
zewnętrzne – chropowacone czasem lekko przecierane. W tym: - fragment naczynia o wysoko umieszczonym załomie brzuśca (4/5 wysokości?). Wylew wychylony, o krawędzi równej, zaokrąglonej, zdobionej na górnej stronie dołkami palcowymi. Charakterystyczne ostre przejście między wylewem a załomem
brzuśca. Na załomie zdobienie rzędem zaszczypywań. Powierzchnia zewnętrzna wylewu przecierana.
Wym.: W – 12 cm (Tabl. LVI:6), - fragment lekko wychylonego wylewu wraz z załomem brzuśca zdobionym zaszczypywaniem. Krawędź ścieniona, lekko przypłaszczona. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. LVI:9), - fragment lekko wychylonego wylewu o krawędzi ścienionej, zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. LVI:7), - fragment wylewu naczynia workowatego o krawędzi
równej, zaokrąglonej. Powierzchnia zewnętrzna przecierana (Tabl. LVI:8), - fragment płaskiego(?),
wyodrębnionego dna. Powierzchnia grubo chropowacona, - 2 zniszczone i niewielkie fragmenty naczyń
zdobionych zaszczypywaniem (dwoma rzędami?) prawdopodobnie na załomie brzuśca (Tabl. LVI:11);
f) 11 fragmentów ceramiki obtaczanej koloru brunatnego i szarobrunatnego o obfitej domieszce drobnoziarnistego tłucznia białego i czerwonego. Powierzchnie lekko błyszczące (mika?) równe, szorstkie.
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W tym: - fragment wychylonego wylewu o krawędzi słabo profilowanej (Tabl. LVI:12), - fragment płaskiego(?) niewyodrębnionego dna bez podsypki (Tabl. LVI:13), - niewielki fragment zdobiony ornamentem rytym w postaci kilku równoległych żłobków poziomych i falistych. Ornament wykonano narzędziem wielozębnym o końcówce półokrągłej (Tabl. LVI:14); g) 29 fragmentów nieokreślonych, jeden
silnie przepalony. – 2) 16 niewielkich fragmentów polepy bez domieszki. – 3) odłupek krzemienny.

Ar E11 (Tabl. LVI:15-18)
1) ceramika, w tym: a) fragment prawie pionowego wylewu naczynia stołowego koloru ciemnobrunatnego
o drobnoziarnistej domieszce. Krawędź lekko ścieniona, zaokrąglona. Powierzchnie starannie opracowane
(Tabl. LVI:15); b) 8 fragmentów ceramiki kuchennej koloru brunatnego o domieszce średnio- i gruboziarnistej tłucznia koloru czerwonego (w 2 fragmentach dodatkowo białego). Powierzchnie wewnętrzne ze
śladami przecierania, z wystającymi ziarnami domieszki, zewnętrzne chropowacone, spękane; c) 5 fragmentów ceramiki obtaczanej koloru brunatnego i szarobrunatnego o domieszce drobnoziarnistego tłucznia koloru białego i czerwonego. Powierzchnie równe, lekko szorstkie. W tym: - fragment wylewu o krawędzi zawiniętej, delikatnie profilowanej (Tabl. LVI:16), - fragment wklęsłego wyodrębnionego dna bez
podsypki (Tabl. LVI:18), - fragment brzuśca ornamentowanego poziomymi żłobkami dookolnymi, wykonanymi narzędziem wielozębnym o płaskiej końcówce ornamentującej (Tabl. LVI:17), - fragment szyjki naczynia. – 2) 3 niewielkie fragmenty polepy bez domieszki. – 3) narzędzie(?) krzemienne.

Analiza
Ceramika
Materiał ceramiczny liczący około 5860 fragmentów pochodzi zarówno z obiektów,
jak i z warstwy ziemi ornej. Wydzielono z niego mniej więcej 80 fragmentów ceramiki obtaczanej, które zostały przeanalizowane oddzielnie oraz kilka pojedynczych fragmentów
nowożytnych naczyń tocznych, w tym fragment ucha wykonanego z taśmy glinianej, ze
śladami doklejania do ścianki bocznej naczynia (Tabl. LV:20). Pozostały materiał wydaje
się być dość jednolity pod względem chronologicznym. Analiza i klasyfikacja materiału ceramicznego objęła najważniejsze cechy wyodrębnione na podstawie obserwacji makroskopowych.
A) Ceramika lepiona ręcznie
Na przeprowadzoną poniżej analizę cech materiału ceramicznego z Krzywólki bardzo
duży wpływ miał zły stan zachowania odkrytych zabytków, a także czas, jaki upłynął od
chwili eksploracji do momentu jego opracowania. Materiał ten jest mocno rozdrobniony.
W przypadku części fragmentów, jak na przykład z warstwy spływowej odkrytej w obrębie arów A6 i B6, oryginalne powierzchnie zostały zniszczone przez działanie wody. Nierzadko w obiektach, a także poza nimi, wystąpiły fragmenty częściowo lub całkowicie
przepalone.
W materiale przeważają niecharakterystyczne części brzuśców naczyń. Fragmenty wylewów, den, największych wydętości brzuśców oraz fragmenty ornamentowane stanowią
jedynie około 7-8% całości materiału. Stan zachowania spowodował, że większość cech
mierzalnych analizowanych form jest nie do odtworzenia. Dysponujemy jedynie średnicą
niektórych większych fragmentów wylewów, den oraz maksymalnych wydętości brzuśców
naczyń. W przypadku tylko trzech naczyń udało się zrekonstruować wysokość.
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Wobec tak szczątkowych informacji oraz zauważalnej na pierwszy rzut oka asymetryczności i różnorodności naczyń, bardzo trudno jest przedstawić pełną listę form zastawy ceramicznej. Pomimo wszystko podjęto próbę prezentacji typologicznej najważniejszych grup wraz z przedstawieniem funkcji, jakie mogły pełnić na osadzie w Krzywólce.
Podczas opracowania zestawu form naczyń czerpano z niezbyt licznych dostępnych
w literaturze analogii. Przy ich poszukiwaniu w głównej mierze opierano się na publikacjach ceramiki z osad. Jeżeli istniała taka możliwość, to unikano wykorzystywania znalezisk z cmentarzysk. Powodem takiego działania były obserwacje dotyczące do pewnego
stopnia analogicznej ceramiki kultury bogaczewskiej, w przypadku której zaobserwowano
wyraźną różnicę w zestawie naczyń z cmentarzysk i osad oraz w sposobie ich wytwarzania [M. Kaczyński 1998, 174; P. Szymański 2001]. Różnice te prawdopodobnie wynikały
z tego, iż wyrobem ceramiki do celów sepulkralnych kierowały reguły związane ze sferą
sacrum. W przypadku naczyń znajdowanych na osadach w głównej mierze liczyła się
funkcjonalność [P. Szymański 2001, 192]16.
Na podstawie dostępnych w literaturze analogii, w tym także z terenów kultury bogaczewskiej oraz pojedynczych rekonstrukcji i zachowanych większych partii naczyń z Krzywólki, przeprowadzono klasyfikację materiału ceramicznego. Wykorzystano przy tym
już istniejącą typologię naczyń z osady w Osinkach, st. 1a [I. Rek 1999, 21-39], typologię
ceramiki cmentarzyskowej kultury bogaczewskiej [P. Szymański 2000, 114-122], klasyfikację ceramiki naczyniowej z osady kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii, st. 41
[M. Karczewska, M. Karczewski 2002, 107-117]. Dla tej części pracy bardzo istotne były
także rozważania na temat ceramiki osadowej kultury bogaczewskiej autorstwa P. Szymańskiego, w szczególności przeprowadzony podział na ceramikę stołową i kuchenną
[P. Szymański 2001, 186-192].
Podejmując próbę opracowania ceramiki pradziejowej już na wstępie zaobserwowano, iż materiał z Krzywólki także daje się podzielić na dwie części: ceramikę stołową
oraz kuchenną. Ceramika stołowa wykonana była z większą starannością niż kuchenna,
w obrębie której znacznie częściej można obserwować formy asymetryczne. Obie części
zastawy w największym stopniu różnią się opracowaniem powierzchni i jej kolorystyką,
a także użytą domieszką schudzająca i sposobem zdobienia. Po prezentacji form i funkcji
naczyń dokonano szczegółowego porównania cech poszczególnych form ceramicznych
z podkreśleniem różnic pomiędzy ceramiką kuchenną i stołową.
Formy naczyń oraz ich funkcje
Przedstawiona poniżej typologia obejmuje zdecydowaną większość fragmentów,
które wystąpiły w materiale z Krzywólki. Wyodrębniono 7 podstawowych grup naczyń,
które, jeśli było to możliwe, dzielono na typy (podstawą podziału były różnice w tektonice
naczyń) oraz odmiany (wyróżniano je ze względu na obecność ornamentu).
W przypadku pojedynczych fragmentów naczyń, zaobserwowano pewne istotne różnice w morfologii, zdobnictwie czy formie, które nie pozwoliły na włączenie ich do żadnej

16 Potwierdzeniem takiego rozumowania wydają się być obserwacje materiałów z osady kultury sudowskiej w Osowej, st. II, gdzie dwustożkowate naczynia zasobowe z okresu późnorzymskiego uznane
zostały za prototyp popielnic z okresu wędrówek ludów [D. Jaskanis, J. Jaskanis 1966, 148].
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z wyodrębnionych grup typologicznych. Ich wyjątkowość spowodowała, że zostały one
wydzielone i omówione po zaprezentowaniu podziału typologicznego w części zatytułowanej „Inne”.
Grupa 1 – garnki
To najliczniej reprezentowana grupa naczyń na osadzie w Krzywólce. Tego typu naczynia wykorzystywane były najprawdopodobniej przy gotowaniu i przechowywaniu potraw – a więc można je uznać za elementy zastawy kuchennej. W przytłaczającej większości w materiale wystąpiły niecharakterystyczne fragmenty brzuśców o powierzchniach
chropowaconych, które podobnie jak niewielkie fragmenty den i części przydennych także
o powierzchniach chropowaconych, trudno łączyć z konkretną formą naczynia.
Na podstawie zrekonstruowanych większych partii naczyń, w obrębie grupy garnków
wyróżniono dwa typy:
A) Garnki z wysoko umieszczonym załomem przechodzącym w dość krótki, łukowaty
wylew
Naczynia te (często asymetryczne) charakteryzują się dość płynnie rozszerzającym się
brzuścem, który w miejscu największej wydętości (około 4/5 wysokości naczynia) przechodzi zazwyczaj w krótki łukowaty, w różnym stopniu wychylony wylew. Krawędź garnków
zawsze zdobiona jest ornamentem plastycznym. Często załom brzuśca podkreślony jest
jednym lub kilkoma rzędami zaszczypywań. Niekiedy nieco poniżej załomu mogą wystąpić dodatkowe zaszczypywania układające się w bliżej nieokreślone17 motywy zdobnicze.
Występują zarówno duże (Tabl. X:1) jak i średniej wielkości naczynia (Tabl. LVI:6).
Do tego typu zaliczono jedno zrekonstruowane naczynie z obiektu 2 (Tabl. X:1) oraz
pojedyncze, większe części kilku garnków (np. tabl. VI:4, XI:5, XVI:12, XLVIII:1, LIV:4,
LVI:6). Dzięki charakterystycznym, wyjątkowym szczegółom cechującym ten typ garnków, włączyć należy tu także licznie występujące w materiale niewielkie fragmenty łukowatych wylewów o zdobionych krawędziach oraz fragmenty załomów brzuśców zdobione
zaszczypywaniem.
W obrębie tego typu wyróżniono dwie odmiany naczyń:
a) formy pozbawione zdobienia na powierzchni zewnętrznej (np. tabl. XLV:6, XLVIII:1,
LIV:16);
b) formy ze zdobieniem na załomie brzuśca ewentualnie także w jego sąsiedztwie
(np. tabl. VI:4, X:1, XVI:14, LVI:6,9).
Omawiane formy są typowymi garnkami występującymi na osadach sudowskich,
a także bogaczewskich. Najbliższą analogią jest grupa I naczyń z osady w Osinkach, st. 2
[I. Rek 1999, 30-31, Tabl. CLVII]. Na stanowisku tym garnki odmiany 1A.a są znacznie liczniejsze niż garnki odmiany 1A.b. Towarzyszą im liczne naczynia typowe dla okresu wczesnorzymskiego, o krótkich, cylindrycznych wylewach wyraźnie wyodrębnionych z baniastych
brzuśców, analogiczne do naczyń z jamy 1/XIX z Wyszemborka [J. Antoniewicz 1977,
ryc. 11:a-d; 12:a-d] oraz garnki typu Wyszembork [P. Szymański 2001, 188-192]. Na
stanowisku w Krzywólce w obiekcie 58 (Tabl. XLV:6) wystąpił fragment naczynia, które
ukształtowaniem brzuśca nawiązuje do typu Wyszembork, posiada jednak łukowato

17 Zdobienie wystąpiło na zbyt małych fragmentach, aby można opisać jego pierwotny wygląd.
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wychylony wylew podobny do garnków typu Muntowo [P. Szymański 2001, 188]. Wydaje
się zatem, że naczynie to należy datować na fazę B2/C1.
Formy naczyń bardzo podobne do typu 1A zazwyczaj ze zdobieniem na załomie znaleziono także na stanowisku 1a w Osinkach: w jamach: 17 i 27, obiekcie 48, skupisku 70
[J. Okulicz 1961, tabl. XXIII:4-6; 1963, ryc. 7:a,c,d; A. Rek 1998, ryc. 8:d; ryc. 12:a,d]
oraz na osadzie w Osowej, st. II [D. Jaskanis, J. Jaskanis 1966, tabl. VIII:1-4]. Analogiczne naczynia pochodzą także z terenu skupienia gołdapskiego. Znaleziono je na osadach w: Juchnajciach, st. X18, Konikowie (Rostku), st. II19 oraz Niedrzwicy, st. XVII20.
Naczynia odmiany 1A.b nawiązują do bogaczewskich garnków typu Muntowo [P. Szymański 2001, 189, ryc. 5]. Garnki omawianego typu znalezione zostały na osadzie w Paprotkach Kolonii, st. 41 [M. Karczewska, M. Karczewski 2002, ryc. 76, 78]. Znany jest
tylko jeden przykład analogicznego naczynia pochodzący z cmentarzyska21. Jest to garnek
znaleziony w grobie 33, datowanym na fazę B2/C1-C1a w Przebrodzie22.
Omawiane naczynia datowane są od fazy B2/C1 po schyłek okresu późnorzymskiego
[I. Rek 1999, 31; P. Szymański 2001, 191], analogicznie datowana jest również ceramika
z osady w Paprotkach Kolonii, st. 41 [M. Karczewska, M. Karczewski 2002, 114-117].
Na podstawie omawianego materiału nie da się określić relacji chronologicznych
między wydzielonymi odmianami. Porównując jednak materiały z Krzywólki oraz materiały ze st. 1a i st. 2 w Osinkach wydaje się, iż garnki ze zdobieniem wyłącznie na krawędzi (odmiana I.A.a) wylewu mogą być nieco wcześniejsze od naczyń ze zdobieniem na
załomie. Prawdopodobnie można je datować już na schyłek okresu wczesnorzymskiego.
Naczynia odmiany „a” wystąpiły w Osinkach, st. 2, w obiekcie 14a – wraz z jednym niewielkim fragmentem zdobionym zaszczypywaniem, w obiekcie 6 – wraz z fragmentem
ucha wielootworowego [I. Rek 1998, tabl. IX, X; 1999, tabl. XCIV-XCIX]. Oba te obiekty
datować można na fazę B2 [por. I. Rek 1999, 39]23. Podobnie datowany jest obiekt 9 z tego
stanowiska, gdzie obok fragmentu ucha wielootworowego wystąpiły naczynia wczesnorzymskie o krótkich, pionowych, cylindrycznych szyjkach, wyraźnie wyodrębnionych
z baniastych brzuśców [I. Rek 1999, 39, tabl. CXVII-CXXVI]. Naczynia odmiany 1A.a
wystąpiły także w jamie z czarną ziemią na osadzie w Bargłowie Dwornym, st. II, datowanej na fazy B2/C1 – C1a24, łącznie z garnkami typu Wyszembork [M. Kaczyński 1998,
tabl. I-III].
Trzeba zauważyć, że obydwie odmiany bardzo często występują łącznie, co widać
na przykładzie obiektu 58 w Krzywólce (Tabl. XLV:6,10), a być może także skupiska 70

18 Materiały niepublikowane z badań dr A. Rzeszotarskiej-Nowakiewicz z IAiE PAN, której dziękuję
za ich udostępnienie.
19 Materiały niepublikowane z badań dr M. Engela z PMA w Warszawie, któremu dziękuję za ich udostępnienie.
20 Materiały niepublikowane z badań mgr P. Iwanickiego z PMA w Warszawie, któremu dziękuję za ich
udostępnienie.
21 Nie pełniło ono roli popielnicy.
22 Por. artykuł M. Klewka w tym tomie.
23 Por. artykuł W. Nowakowskiego, Centrum czy peryferie, w tym tomie.
24 Propozycja P. Szymańskiego niewielkiego przesunięcia datowania osady Bargłowie Dwornym na schyłek okresu wczesnorzymskiego bądź fazę B2/C1, wydaje się uzasadniona [P. Szymański 2001, 189].
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w Osinkach, st. 1a25, w którym wystąpiła między innymi szpila typu B według B. Beckmanna
[A. Rek 1998, ryc. 9-12].
Na cmentarzyskach kultury sudowskiej z okresu wędrówek ludów brak jest tego typu
naczyń. Wydaje się, że ich miejsce zajęły tzw. „garnki prudziskie”, analogiczne do dwustożkowatego naczynia z jamy 17 w Osinkach, st. 1a [J. Okulicz 1963, tabl. XXIII:1], datowanej najpóźniej na schyłek okresu późnorzymskiego [P. Szymański 2001, 191].
B) Garnki workowate
Są to naczynia bez wydzielonej szyjki o wysoko umieszczonej największej wydętości
brzuśca. Zazwyczaj lekko zwężając się brzusiec płynnie przechodzi w krawędź wylewu.
Z reguły największa wydętość brzuśca umieszczona jest na ca 3/4 -4/5 wysokości naczynia
(Tabl. XIII:3, LV:5), rzadziej przy krawędzi wylewu (Tabl. LIV:19).
Do omawianego typu z całą pewnością można zaliczyć także charakterystycznie zachylone fragmenty wylewów o chropowaconej powierzchni (Tabl. VI:13, XIV:1, XVI:15,17,
XXII:6, XL:7,8, XLIII:12,13, LV:1-8, LVI:8).
Garnki workowate są typowymi naczyniami na osadach sudowskich i bogaczewskich,
nawiązują do typu Cierzpięty wyodrębnionego przez P. Szymańskiego na podstawie obserwacji ceramiki kuchennej kultury bogaczewskiej datowanego od fazy B2/C1 po schyłek
okresu późnorzymskiego [P. Szymański 2001, 189-191, ryc. 5].
Analogie dla garnków workowatych pochodzą z Osinek, st. 1a, z jamy 27 [J. Okulicz 1963,
ryc. 9:a], jamy 30 datowanej na fazę B2/C1 [J. Okulicz 1963, ryc. 14:a], a także z obiektu 48
[A. Rek 1998, ryc. 8:c]. Na st. 2 w Osinkach omawiane garnki występują niezbyt licznie26.
W typologii I. Reka mieszczą się one w ramach grupy E datowanej od fazy B2/C1 po schyłek okresu późnorzymskiego [I. Rek 1999, 30-31, tabl. CLVII]. Na osadzie w Paprotkach
Kolonii, st. 41, datowanej na późny okres wpływów rzymskich wyodrębniono analogiczną
grupę garnków jajowatych [M. Karczewska, M. Karczewski 2002, 115-117]. Zastanawia
fakt, że na osadzie w Bargłowie Dwornym, st. II, w jamie z czarną ziemią, nie znaleziono
ani jednego fragmentu naczynia omawianego typu.
Garnki workowate z całą pewnością można datować na cały okres późnorzymski.
Na cmentarzyskach kultury sudowskiej z okresu wędrówek ludów brak jest tego typu naczyń, jednak z uwagi na prostą formę naczyń nie można wykluczyć ich obecności na analogicznie datowanych osadach27.

25 Autorka publikacji stwierdza, że skupisko 70 to naturalne zagłębienie pełniące rolę śmietniska
[A. Rek 1998, 198]. Niestety, na podstawie artykułu trudno stwierdzić, na ile wyeksplorowany materiał jest zwarty chronologicznie.
26 Wystąpiły wyłącznie pojedyncze fragmenty górnych partii naczyń, brak jest choćby jednego całego
lub częściowo zrekonstruowanego naczynia.
27 Na stanowisku 1 w Kazimierówce wystąpiły w obiektach 25 i 35 niewielkie naczynia (prawdopodobnie czarki) o półkulistych ściankach bocznych - materiały niepublikowane z badań dr hab.
A. Bitner-Wróblewskiej, której dziękuje za ich udostępnienie. Na cmentarzysku w Prudziszkach,
st. I, w kurhanie 8 także wystąpiły fragmenty naczynia misowatego o lekko półkolistych ściankach
[M. Kaczyński 1958, tabl. XXXIX:2]. Nie można wykluczyć także istnienia garnków o analogicznej
prostej formie.
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Grupa 2 – naczynia dzbanowate
Do tej grupy zaliczono naczynia o lejkowato wychylonych prostych lub łukowatych
wylewach różnej wysokości, niekiedy z silnie przewężonymi szyjkami, ostro wyodrębnionymi z dwustożkowatych lub baniastych brzuśców. Największa wydętość brzuśca ulokowana jest prawdopodobnie na poziomie ⅓ lub ⅔ wysokości naczynia. Grupa ta jest bardzo różnorodna, oprócz różnic w profilowaniu, występują różnice w morfologii naczyń.
Wyodrębnić można naczynia cienkościenne zazwyczaj koloru czarnego, o niewielkiej pojemności, drobniejszej domieszce tłucznia koloru czerwonego (np. naczynie z obiektu 21
– tabl. XXII:5) jak również bardzo charakterystyczne naczynia średnio- i grubościenne,
koloru brunatnego o większej pojemności i o domieszce w postaci zazwyczaj średnioziarnistego tłucznia koloru czerwonego, niekiedy dodatkowo lub wyłącznie białego (np. naczynie z obiektu 4 – tabl. XII:3). Jednak ze względu na rozdrobnienie materiału w obrębie
tej grupy nie zdecydowano się na wydzielenie typów.
Biorąc pod uwagę kształt naczyń (charakterystyczne wylewy, wąskie szyjki, pękate
brzuśce) można sądzić, iż naczynia ujęte w niniejszej grupie na osadach służyły do podawania i przechowywania płynów. Grupa ta uznana została za ceramikę stołową.
Naczynia dzbanowate są dość licznie reprezentowane w materiale, oprócz wyżej wymienionych zaliczono tu kilkadziesiąt innych fragmentów (np. Tabl. V:5, VI:1, IX:10,11,
XI:13, XVI:1,2, XXI:3, XXXI:2, XXXII:9, XLV:9, LIII:10)28.
Na stanowiskach kultury sudowskiej i bogaczewskiej naczynia o analogicznych formach występują dość licznie. Odpowiadają one grupie J naczyń z osady w Osinkach, st. 2
[I. Rek 1999, 38-39, tabl. CLIX]. W typologii ceramiki cmentarzyskowej kultury bogaczewskiej naczynia takie mieszczą się z kolei w najbardziej rozbudowanej pod względem odmian grupie I [P. Szymański 2000, 115-119, tabl. II-XII]. Tego typu formy wystąpiły na
osadach w: Bargłowie Dwornym, st. II [M. Kaczyński 1998, tabl. I:6], Paprotkach Kolonii, st. 41 [M. Karczewska, M. Karczewski 2002, ryc. 43:5, 46:8, 52:8], Wyszemborku,
st. V [P. Szymański 2003, tabl. XIX:g]. Ich chronologia mieści się w szerokim datowaniu
I grupy ceramiki cmentarzyskowej kultury bogaczewskiej, od faz A3-B1 po okres późnorzymski [P. Szymański 2000, 128-130]. Analizując poszczególne cechy naczyń można częściowo uściślić to datowanie. Do najwcześniejszych form na osadzie w Krzywólce należy
naczynie z obiektu 4 (Tabl. XII:3) o dość krótkim prostym wylewie i prawdopodobnie baniastym brzuścu. Tego typu naczynia są charakterystyczne dla okresu wczesnorzymskiego,
występują jeszcze w fazie B2b. Pod koniec okresu wczesnorzymskiego i w okresie późnorzymskim wylewy stają się wyższe i półkoliście wychylone [P. Szymański 2000, 128-129],
co ma miejsce w przypadku fragmentu z obiektu 14 w Krzywólce (Tabl. XXI:3).
Warta uwagi jest niewielka, niemniej jednak charakterystyczna część naczynia
dzbanowatego z obiektu 36 z poziomą listwą plastyczną znajdującą się tuż pod szyjką
(Tabl. XXVIII:5). Na naczyniach z cmentarzysk kultury bogaczewskiej, zdobienie tego typu
jest datowane na fazy B2 i B2/C1 [P. Szymański 2000, 124]. W kulturze sudowskiej analogiczne zdobienie występuje w okresie późnorzymskim [A. Bitner-Wróblewska, P. Iwanicki 2002, 136], a także w okresie wędrówek ludów, gdy listwy zazwyczaj są nacinane

28 Wymieniono tu tylko większe fragmenty, które bez wątpienia można zaliczyć do tej grupy.
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i umiejscowione trochę niżej, w górnej części brzuśca np. naczynia z Bilwinowa, kurhany 6 i 7
[M. Kaczyński 1961, tabl. VIII:5b, IX:7].
Omawianą grupę naczyń na stanowiskach kultury sudowskiej można datować jedynie
ogólnie na okres późnorzymski. Na stanowiskach z okresu wędrówek ludów brak analogii
dla naczyń tej grupy. W okresie tym jest jednak ciekawa grupa naczyń, która, być może,
jest pewną kontynuacją form późnorzymskich. Są to zazwyczaj wysokie dwustożkowate
naczynia, gdzie górna część naczynia płynnie przechodzi w silnie wychylony, niekiedy nawet poziomy wylew. Część z nich zdobiona jest listwami plastycznymi poziomymi i pionowymi. Naczynia znane są z niezbyt licznych fragmentów, zazwyczaj znajdowanych w obrębie płaszczy kurhanów, między innymi w: Bilwinowie [M. Kaczyński 1961, tabl. VII:4,
XIII:6, IX:7, XII:5], Korklinach [J. Jaskanis 1968, tabl. V:2,3].
Grupa 3 – naczynia misowate
Jest to dość licznie reprezentowana w materiale z Krzywólki grupa naczyń. Należą
do niej naczynia cienkościenne szerokootworowe, o stożkowatych brzuścach, z wysoko
umieszczonym załomem i prostym lub lekko łukowatym kołnierzowatym wylewem. Część
naczyń misowatych podobna jest do form wazowatych, jednak obydwie grupy rozdzielone
zostały na podstawie różnic morfologicznych. Naczynia misowate to formy niskie i szerokootworowe, w porównaniu z wazami (naczynia krępe) mają inne proporcje: średnica
wylewu jest nawet kilka razy większa od wysokości. Ponadto do ich wyrobu używano zazwyczaj drobniejszej domieszki zawsze czerwonego tłucznia i najczęściej bardzo starannie
opracowywano cienkie ścianki.
W tej grupie można wyróżnić dwa typy różniące się profilowaniem brzuśca:
A) naczynia o łagodnie uformowanym brzuścu (Tabl. V:6,11, IX:1, XXVII:11, XLVII:11);
B) naczynia z ostrzejszym profilowaniem, niekiedy z wyraźnym załomem brzuśca
(Tabl. XII:2, XXX:2, XXXVIII:3, XLV:4,5).
Naczynia misowate na osadach prawdopodobnie służyły do podawania i spożywania
potraw, a zatem można je uznać za element zastawy stołowej.
Znaczna część naczyń tej grupy znana jest z niewielkich fragmentów, na podstawie których nie można stwierdzić, nawet w przybliżeniu, pierwotnego kształtu brzuśca.
W grupie tych naczyń znajdują się fragmenty zarówno niewielkich jak i dużych mis. Fragmenty wyjątkowo dużych mis pochodzą z obiektu 1 (Tabl. V:13,14), 4 (Tabl. XI:12) oraz
z warstwy ziemi ornej (Tabl. XLVII:11, LIII:4). Średnice wylewów tych naczyń dochodzą
niekiedy do kilkudziesięciu centymetrów.
Ciekawym fragmentem naczynia jest wylew misy z obiektu 4 (Tabl. XI:12). Jest dość
asymetryczny, a na powierzchni ma liczne ślady zagładzania. Forma nawiązuje do ostro
profilowanych, dwustożkowych naczyń bez wyraźnie wyodrębnionego wylewu licznie występujących w okresie wędrówek ludów29. Wydaje się, że naczynie pierwotnie mogło mieć
bardziej zaznaczony, wychylony wylew. Na kształt oddany na rekonstrukcji rysunkowej,
wpłynęło prawdopodobnie niestaranne wykonanie oraz zbyt małe zachowane fragmenty
naczynia. Należy zauważyć, iż ostre profilowanie naczyń występuje na st. 2 w Osinkach już

29 Jemieliste, kh. 1, gr. 3 [J. Jaskanis 1967, tabl. I:2], Kazimierówka, st. 1, obiekt 4 (materiały niepublikowane z badań dr hab. A. Bitner-Wroblewskiej).
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w fazie B2/C1, jak widać na przykładzie jamy 30 [J. Okulicz 1963, ryc. 13-14]. Podobnie
datowany fragment30 z ostro profilowanym brzuścem wystąpił także w jamie 136 na osadzie w Osowej, st. II, razem z fragmentem naczynia nawiązującego do typu Wyszembork i,
być może, częścią kubka typu Szwajcaria [D. Jaskanis 1974, 424, ryc. 3,4]. Dość bliskimi
analogiami dla interesującego nas naczynia są także misy z grobów 2 i 27 znalezione na
cmentarzysku w Paprotkach Kolonii, st. 1 [M. Karczewska 1998, 214, 218, tabl. 1:e, 7:a],
gdzie od stadium przejściowego pomiędzy okresami wczesno- i późnorzymskim wśród
popielnic zaczynają dominować naczynia dwustożkowate z ostrym załomem brzuśca
[M. Karczewska 1998, 224]31.
W analizowanym materiale z Krzywólki (obiekt 52) istnieje jeszcze jeden fragment
prawdopodobnie ostro profilowanej misy z wychylonym tuż przy krawędzi wylewem
(Tabl. XXXVIII:3) nieco podobnej do form z okresu wędrówek ludów. Wydaje się jednak,
że typowe okazy wędrówkowe wyglądają trochę inaczej: mają wyraźniej zaznaczone wychylenie wylewu, bardziej stożkowato ukształtowaną część dolną, poniżej załomu, a także
znacznie mniejszą średnicę dna w porównaniu do średnicy największej wydętości brzuśca32.
Tym samym fragment ten można datować najpóźniej na schyłek okresu późnorzymskiego,
co jest zgodne z ustaleniami poczynionymi na podstawie pozostałych naczyń z tego obiektu.
Analogie dla dużych mis z Krzywólki (Tabl. V:13,14, XI:12, XLVII:11, LIII:4) znaleźć można
na osadzie w Osinkach, st. 1a, we wspomnianej już jamie 30, datowanej na fazę B2/C1. Wystąpiły tu bardzo duże misy o kołnierzowatych wylewach zarówno o łagodnym jak i ostrzejszym
profilowaniu [J. Okulicz 1963, ryc. 14].
Omawiane naczynia misowate mieszczą się w grupach A i B ceramiki z Osinek, st. 2
[I. Rek 1999, 23-27, tabl. CLVI]. Grupa A datowana jest od fazy B2/C1 po późny okres
rzymski, grupa B, o ostrym załomie brzuśca, także na okres wędrówek ludów, fazę D
[I. Rek 1999, 23-27]. Fragment misy typu A znaleziony został w jamie z czarną ziemią na
osadzie w Bargłowie Dwornym [M. Kaczyński 1998, tabl. I:1]. Kilka mis pochodzi z osady
kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii, st. 41, datowanej na fazy B2/C1 - C [M. Karczewska, M. Karczewski 2002, 112, 117, ryc. 85:1,2]. Misy o łagodnie profilowanym brzuścu nawiązują do naczyń z cmentarzysk kultury bogaczewskiej (grupa IIA) i datowane są
na cały okres rzymski [P. Szymański 2000, 119, tabl. XIII-XIV].
Naczynia misowate na stanowiskach kultury sudowskiej występują zarówno w okresie
późnorzymskim jak i okresie wędrówek ludów. Z uwagi na brak typowych dla okresu wędrówek ludów form ostro profilowanych oraz znaleziska towarzyszące, naczynia misowate
z Krzywólki można datować na okres późnorzymski.
Grupa 4 – naczynia wazowate
Do grupy tej zaliczono krępe szerokootworowe naczynia zbliżone do esowatych,
z dość wysoko umieszczoną największą wydętością brzuśca, powyżej której brzusiec
30 Ostre profilowanie wystąpiło w tym przypadku na garnku.
31 Analogiczne naczynia zaobserwowano na innych cmentarzyskach bogaczewskich [M. Karczewska 1998, 224].
32 Misa taka pochodzi np. z kurhanu 117 w Osowej, st. I [J. Jaskanis 1962, tabl. VIII:6]. Ostro profilowaną misę znaleziono także w obiekcie 1 na osadzie w Kazimierówce, st. 1. [A. Bitner-Wróblewska 1991, ryc. 3:1].
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zmniejsza swoją średnicę i płynnie przechodzi w niemal pionowy, lekko łukowaty wylew.
Powierzchnie zewnętrzne opracowane są różnie, zazwyczaj są bardzo gładkie (Tabl. XIII:1,
XLVI:10), w jednym przypadku w części górnej brzuśca wyświecone, a w części dolnej
starannie chropowacone (Tabl. XXXII:3). W przypadku dwóch naczyń (prawdopodobnie
o największej pojemności) powierzchnia zewnętrzna została potraktowana odmiennie:
w pierwszym przypadku jest chropowacona i silnie przecierana zwłaszcza na wylewie
(Tabl. XLVI:14), natomiast na powierzchni drugiego naczynia wystąpiły bardzo wyraźne
ślady zagładzania (Tabl. XIII:2)33.
Naczynia wazowate wykorzystywane były na osadach prawdopodobnie do podawania
i spożywania potraw, a więc należy je uznać za formy stołowe.
W typologii naczyń z osady w Osinkach, st. 2, wazy nie zostały ujęte w oddzielną
grupę, pewne analogie znalazły się w grupie A – mis o łagodnie uformowanym załomie
brzuśca [I. Rek 1999, 23-24, tabl. CLVI]. Może to być rezultatem pewnego podobieństwa
naczyń misowatych i wazowatych. Na podstawie znajdowanych na osadach niewielkich
fragmentów zazwyczaj trudno wyrokować o formach do jakich pierwotnie należały. Być
może, powód jest inny – osada w Osinkach, st. 2. posiada nieco wcześniejszą chronologię,
dlatego brak na niej typowych waz analogicznych do grupy III w typologii P. Szymańskiego
[2000, tabl. XVI:1,2]. Wazy pochodzące z cmentarzysk kultury bogaczewskiej, datowane
są od fazy B2/C1 po schyłek okresu późnorzymskiego, prawdopodobnie występowały także
w grupie olsztyńskiej, w okresie wędrówek ludów [P. Szymański 2000, 120]. Grupa waz
z osady w Paprotkach Kolonii, st. 41, datowana jest w ramach faz B2/C1 - C [M. Karczewska, M. Karczewski 2002, 116-117].
W grupie A - mis o łagodnie uformowanym załomie brzuśca z Osinek, st. 2 [I. Rek 1999,
23-24, tabl. CLVI:grupa A:2,3], znajdujemy analogie dla naczynia o zachylonym do wewnątrz
wylewie z obiektu 4 z Krzywólki, znanego, niestety, tylko z partii górnej (Tabl. XIII:1). Bliska analogia dla tego naczynia, datowana dość ogólnie na późny okres rzymski pochodzi także z osady
w Rostku, st. 2 (obecnie Konikowo)[W. Brzeziński 1991, 375, ryc. 2:3]. Być może naczynia o tak
ukształtowanych wylewach są nieco wcześniejsze niż pozostałe okazy z Krzywólki, które przypominają klasyczne wazy grupy III z cmentarzysk bogaczewskich [P. Szymański 2000, tabl. XVI].
Na podstawie istniejących analogii datowanie naczyń wazowatych z Krzywólki można
zamknąć w ramach okresu późnorzymskiego.
Grupa 5 – czarki
Są to naczynia jednodzielne bez wydzielonej szyjki o prosto lub półkoliście rozszerzającym się brzuścu, płynnie przechodzącym w krawędź wylewu. Niekiedy koniec wylewu,
tuż przy krawędzi, jest wyraźnie zachylony. Ze względu na brak całych lub częściowo zrekonstruowanych naczyń podział typologiczny tej grupy jest bardzo trudny do przeprowadzenia. Przyporządkowanie do tej grupy naczyń znanych jedynie z niewielkich fragmentów może budzić kontrowersje. Być może część fragmentów można traktować jako kubki
typu „b” tylko o większej pojemności. Od naczyń misowatych czarki wyróżnia grubsza
domieszka, mniej staranne wykonanie, grubość ścianek, brunatny kolor, a także różnice
w zdobieniu. Zdecydowało to o ujęciu czarek w oddzielną grupę.

33 Naczynie to jest mocno asymetryczne, być może trochę na wyrost uznane zostało za wazowate.
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Wyodrębniono w niej dwie odmiany naczyń:
a) o powierzchniach niezdobionych (Tabl. XVI:3, XXXVI:7, XLVII:12);
b) o powierzchniach zewnętrznych zdobionych zaszczypywaniem (Tabl. VI:12, XLII:14,16,17,
XLVII:10).
W materiale wystąpiło również kilka mało charakterystycznych fragmentów, które
ze względu na podobieństwa morfologiczne można zaliczyć do tej grupy (Tabl. XXXIV:19,
XLII:15, LIV:3).
Czarki pierwotnie służyły prawdopodobnie do podawania i spożywania potraw, ewentualnie także napojów, na tej podstawie zaliczono je do zastawy stołowej.
Bardzo ciekawym okazem, zaliczonym do odmiany „b”, jest fragment naczynia z warstwy ziemi ornej (Tabl. XLVII:10) o zdobionej zaszczypywaniem krawędzi i powierzchni
zewnętrznej. Bardzo bliską analogią do niego jest naczynie z jamy 27 z osady w Osinkach,
st. 1a [J. Okulicz 1963, ryc. 9:c]. Jama 27 datowana była na V-VI w. [J. Okulicz 1963,
206-207], jednak bardziej prawdopodobne wydaje się datowanie nie późniejsze niż schyłek późnego okresu rzymskiego [por. P. Szymański 2001, 191]. Na tym samym stanowisku,
w skupisku 70, znaleziono kolejne podobne naczynie [A. Rek 1998, ryc. 11:j]. Bliską analogią dla czarek z ornamentem zaszczypywania przy krawędzi wylewu jest także naczynie
z osady w Osowej, st. II [D. Jaskanis, J. Jaskanis 1966, tabl. VIII:6].
Dość charakterystyczny ze względu na wygląd oraz domieszkę (szarobrunatny kolor,
szorstka powierzchnia, domieszka drobno i średnioziarnistego białego tłucznia) jest niewielki i zniszczony fragment czarki z obiektu 47 (Tabl. XXXVI:7). Jego wyjątkowość, być
może, spowodowana jest zaleganiem w specyficznych warunkach, ewentualnie wynika
z różnic chronologicznych. Analogiczne pod względem morfologii oraz formy naczynia
występują w okresie wędrówek ludów, co sugerowałoby późną pozycję chronologiczną
obiektu 47. Jest to jednak jedyny fragment z tego obiektu, dodatkowo jest on zbyt mały
i zniszczony, aby takie datowanie przyjąć za wiarygodne.
Omawiane naczynia umieszczone zostały w grupie C – mis bez wyodrębnionych szyjek
w typologii naczyń z osady Osinkach st. 2. Grupa ta datowana jest bardzo szeroko na okres
wpływów rzymskich i wędrówek ludów [I. Rek 1999, 27-28, tabl. CLVI]. Nieliczne czarki
można znaleźć na cmentarzyskach z okresu wędrówek ludów np. w Prudziszkach, st. I
[M. Kaczyński 1958, tabl. XXXIX:2]. Czarka o zaokrąglonych ściankach bocznych wystąpiła
w obiekcie 35, datowanym na okres wędrówek ludów na osadzie w Kazimierówce, st. 134.
Niezdobione czarki znajdują odpowiedniki także na terenie kultury bogaczewskiej,
w grupie IIB naczyń „doniczkowatych”, datowanej od fazy B2/C1 po fazę C2. Przy czym występują one także na stanowiskach grupy olsztyńskiej w okresie wędrówek ludów [P. Szymański 2000, 119, tabl. XV].
Datowanie czarek, jest bardzo szerokie – co nie powinno dziwić, jeśli weźmie się pod
uwagę prostą formę tych naczyń – występują one przez cały okres trwania kultury sudowskiej.
Grupa 6 – kubki
Łącznie na osadzie w Krzywólce znaleziono 5 fragmentów wylewów kubków
(Tabl. XXXIV:10, XXXVIII:5, L:9, LI:2,9). Ze względu na to, że na omawianym terenie

34 Materiały niepublikowane z badań dr hab. A. Bitner-Wróblewskiej.
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w okresie rzymskim oprócz naczyń I grupy według P. Szymańskiego [2000, 115-119]
opatrzonych bardzo charakterystycznymi uchami wielodzielnymi35, jedynie kubki posiadały ucha, 5 niewielkich fragmentów uch uznanych zostało również za części kubków
(Tabl. XVI:4, XIX:8, XXXIV:11, LII:9, LIII:3). Fragment ucha znaleziono również podczas
badań powierzchniowych w 1954 r. [J. Okulicz 1955, ryc. 2].
Ze względu na kształt brzuśca kubki z osady w Krzywólce można podzielić na dwa typy:
A) z wyodrębnionym, wychylonym wylewem, z mocno rozchylonymi ściankami i z wysoko umieszczoną wydętością brzuśca (Tabl. L:9). Typ ten reprezentowany jest jedynie przez 1 fragment naczynia, które zostało uznane za część kubka ze względu na
dość liczne i bliskie analogie znalezione z fragmentami uch (niewykluczone, że analogiczne okazy wystąpiły także bez uch);
B) kubki jednodzielne o delikatnie zachylonych wylewach i lekko jajowatych ściankach,
o średnicy wylewu poniżej 10 cm (Tabl. XXXIV:10, XXXVIII:5, LI:2,9).
Kubki, podobnie jak obecnie, używane były do picia różnego rodzaju napojów, a więc
traktować je należy jako elementy zastawy stołowej.
Dwa kubki: jeden zbliżony do typu „A” i drugi do typu „B” znaleziono w jamie 27
w Osinkach, st. 1a, łącznie z naczyniami, które można zaliczyć do grup: 1A.a i 1B, naczyniami misowatymi grupy 3 i czarkami grupy 5 [J. Okulicz 1963, ryc. 7:b,e]. Jama ta datowana jest nie później niż na schyłek późnego okresu rzymskiego [P. Szymański 2001, 191].
Kubki typu „A” znaleziono także na stanowisku 2 w Osinkach, w obiekcie 14a
[I. Rek 1999, tabl. CXXX:3] i w obiekcie 9 z fragmentem ucha wielodzielnego [I. Rek 1999,
tabl. CXXIV:2], datowanych ogólnie na fazę B236, a także w obiekcie 5, gdzie znaleziono podobne naczynie wraz z częścią ucha [I. Rek 1999, tabl. XCI:1]. Ponadto kilka fragmentów
kubków tego typu pochodzi spoza obiektów. Analogiczne naczynie z fragmentem ucha znalezione zostało również na cmentarzysku w Podliszewie [A. Bitner-Wróblewska, P. Iwanicki 2002, tabl. XXXVII:37].
Kubki typu „B” wystąpiły natomiast na osadzie w Osowej, st. II [D. Jaskanis, J. Jaskanis 1966, tabl. VIII:5]. W kulturze bogaczewskiej tego typu kubki datowane na okres
późnorzymski znaleziono między innymi w Sterławkach Wielkich [K. Lenarczyk 1991,
108-109, tabl. II:1, III:4], w Podliszewie [A. Bitner-Wróblewska, P. Iwanicki 2002,
tabl. XVI:30, XVII:15, XXIII:6]. Fragmenty kubków o prostych lub lekko jajowatych ściankach wystąpiły także na osadzie kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii, st. 41
[M. Karczewska, M. Karczewski 2002, 112-113, ryc. 86].
Na osadzie w Osinkach, st. 2, wystąpiły zarówno kubki z wyodrębnioną szyjką, jak
i kubki o prostych ściankach, wszystkie połączone zostały w grupę D [I. Rek 1999, 29-30,
tabl. CLVI]. Na podstawie analizy rysunków wydaje się, iż fragmentów kubków z wyodrębnioną szyjką jest na tej osadzie znacznie więcej niż kubków o prostych ściankach.
Na cmentarzyskach kultury bogaczewskiej kubki z wyodrębnioną szyjką grupy IV,
typu A są raczej wcześniejsze (wczesnorzymskie) w porównaniu do kubków o prostych
ściankach bocznych typu B znajdowanych nielicznie, datowanych na ogół na późny
okres rzymski [P. Szymański 2000, 120-121]. Wyjątkiem jest egzemplarz z Raczek, gr. 4

35 Ucha wielodzielne znacznie różnią się od egzemplarzy znalezionych w Krzywólce.
36 Por. artykuł W. Nowakowskiego, Centrum czy peryferie, w tym tomie.
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[W. La Baume, W. Gronau 1941, 61, ryc. 1h], datowany na wczesny okres rzymski. Prawdopodobnie w przypadku naczyń sudowskich jest podobnie. Typ A wydaje się być nieco
wcześniejszy od typu B, występuje już u schyłku okresu wczesnorzymskiego i w fazie
B2/C1, zespoły późniejsze nie są znane. Kubki typu B z całą pewnością można datować na
okres późnorzymski. Brak jest przykładów kubków datowanych na okres wędrówek ludów
[A. Bitner-Wróblewska 1998, 307].
Grupa 7 – naczynia miniaturowe
W materiale wystąpiły jedynie dwa niewielkie fragmenty, które można uznać za
części naczyń miniaturowych37, pochodzą one z obiektu 33 (Tabl. XXVII:6) i z obiektu
55 (Tabl. XLIII:3). W obydwu przypadkach są to miniatury garnków grupy 1A. Pierwszy
jest fragmentem naczynia zdobionego zaszczypywaniem na krawędzi i na załomie brzuśca, drugi garnka ze zdobieniem delikatnymi dołkami palcowymi wyłącznie na krawędzi. Zastosowana domieszka drobno i średnioziarnista oraz dość staranne opracowanie
powierzchni zewnętrznych (na wylewach gładkie, poniżej załomu zagładzane) wyróżnia
je od typowych fragmentów garnków. Ze względu na wielkość fragmentów nie można
stwierdzić, czy naczynia te zostały wykonane z jednego kawałka gliny.
Funkcja naczyń miniaturowych jest trudna do określenia, być może, pełniły jakąś rolę
w gospodarstwie (np. przechowywanie ziół?) lub były, na przykład, zabawkami.
Potwierdzają to obserwacje z terenów kultury bogaczewskiej, gdzie naczynia miniaturowe naśladują formą i zdobnictwem naczynia dużych i średnich rozmiarów [M. Karczewska, M. Karczewski 2002, 114; P. Szymański 2000, 121]. Na podstawie opracowywanych materiałów wydaje się, że w przypadku kultury sudowskiej jest podobnie. Warto
zauważyć, że dotychczas nieznane były miniatury garnków, choć być może pewne analogie wystąpiły na st. 2 w Osinkach. W obiekcie 7b znaleziono fragment niewielkiego naczynia o łukowato wychylonym wylewie i krawędzi zdobionej nacinaniem [I. Rek 1999,
tabl. CXV:1], sądząc po zestawie naczyń towarzyszących (między innymi garnki typu Wyszembork), obiekt można datować na schyłek okresu wczesnorzymskiego, ewentualnie
początek okresu późnorzymskiego. W obiekcie 9 znaleziono miniaturową czarkę o prosto
rozchylających się ściankach bocznych razem z naczyniami dzbanowatymi o krótkich prostych – kołnierzowatych wylewach. W obiekcie 14a datowanym ogólnie na fazę B238 wystąpił fragment naczynia miniaturowego(?) o lekko wychylonym, łukowatym wylewie,
zdobionej(?) krawędzi i przecieranej powierzchni. Miniaturowa czarka o prosto rozchylających się ściankach bocznych wystąpiła w obiekcie 34 na osadzie w Kazimierówce, st. 1,
datowanym na okres wędrówek ludów39.
Naczynia miniaturowe jako przystawki w obiektach sepulkralnych licznie występowały na cmentarzyskach od fazy B2/C1 po okres wędrówek ludów. Znalezione zostały
między innymi na nekropolach w Szwajcarii [J. Antoniewicz 1961, tabl. I:9,11, II:2],

37 Istnieje pewna grupa niewielkich, cienkościennych fragmentów, być może miniatur, jednak z uwagi
na stan zachowania trudno o tym przesądzać. Założono, że po ewentualnym zrekonstruowaniu naczynia, jego średnica nie przekroczy 10 cm [por. W. Nowakowski, 2007].
38 Por. artykuł W. Nowakowskiego, Centrum czy peryferie, w tym tomie.
39 Materiały niepublikowane z badań dr hab. A. Bitner-Wróblewskiej.
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Szurpiłach [T. Żurowski 1961, tabl. XIII:18, XV:1, XVIII:14], Prudziszkach, st. I [M. Kaczyński 1958, tabl. XL:2], Bilwinowie [M. Kaczyński 1961, tabl. XI:6, XIII:12, XVI:13].
W przypadku omawianych fragmentów naczyń ich datowanie prawdopodobnie pokrywa się z datowaniem naczyń dużych rozmiarów, to znaczy z chronologią garnków
grupy 1A. Brak podstaw aby rozstrzygnąć, czy pojawiły się od nich później lub czy wcześniej wyszły z użycia.
Inne
Niewielka część materiału pod wieloma względami odbiega od wyżej opisanej, ujętej w grupach. Ze względu na ich wielkość oraz stopień zniszczenia udało się wyodrębnić
tylko kilkanaście charakterystycznych fragmentów, które nie do końca pasują do reszty
materiału. Jest to prawdopodobnie wynik różnej techniki wyrobu naczyń, innego wypału,
masy glinianej wyrażający się zarówno w wyglądzie zewnętrznym jak i morfologii. Fragmenty te pochodzące zarówno z obiektów jak i z warstwy ziemi ornej, pomimo że zostały
wyłączone z przedstawionej powyżej typologii, nie mogą być pominięte w analizie.
W obiekcie 1 znaleziono fragment wylewu dużego naczynia dwustożkowatego(?)
(Tabl. VI:3). Jego krawędź jest nieznacznie pogrubiona, na tym zgrubieniu na zewnętrznej
stronie wystąpił rząd delikatnych zaszczypywań. Ten typ zdobienia jest wyjątkowy i brak
jest dla niego bliskich analogii. Dodatkowo naczynie to ma gładkie, starannie opracowane
powierzchnie, co sprawia, że trudno go uznać za formę kuchenną w rozumieniu pozostałej części materiału z Krzywólki. Forma naczynia nawiązuje do naczyń z okresu wędrówek
ludów, jednakże krawędzie tego typu naczyń znajdowanych na cmentarzyskach są niezdobione. Wydaje się, że zdobienie krawędzi naczyń znajdywanych na osadach z okresu wędrówek ludów występuje bardzo rzadko.
W materiale wystąpiło kilka fragmentów naczyń dwustożkowatych(?) o analogicznie
ukształtowanej górnej części powyżej załomu brzuśca, bez zdobienia na krawędzi. Niestety,
na żadnym z nich nie zachował się załom brzuśca. Są to: fragment naczynia z obiektu 2
(Tabl. IX:12) oraz fragment naczynia z warstwy ziemi ornej (Tabl. L:10). Z obiektu 3 pochodzi fragment naczynia o krótkim prostym wylewie dość ostro wyodrębnionym (nieco
poniżej niezdobionej krawędzi) (Tabl. XI:1). W jamie 17, na osadzie w Osinkach, st. 1a,
znaleziono analogicznie do omawianych ukształtowane naczynie zasobowe, a obok niego
naczynia (w tym jedno także zasobowe) z wyodrębnionym wylewem i z zaszczypywaniem
na załomie brzuśca [J. Okulicz 1963, tabl. XXIII:1] nawiązujące do bogaczewskiego typu
Muntowo. Wydaje się, że datowanie tej jamy przez P. Szymańskiego na późny okres rzymski jest jak najbardziej słuszne [P. Szymański 2001, 191]. Tego typu naczynia znalezione
zostały także na osadzie w Osowej, st. II, gdzie zostały uznane za pierwowzór dla popielnic
z okresu wędrówek ludów [D. Jaskanis, J. Jaskanis 1966, 148]. Na podstawie tych przykładów oraz towarzyszących zestawów naczyń należy przyjąć, że momentem pojawienia
się na osadzie w Krzywólce omawianych fragmentów był okres późnorzymski, ewentualnie jego schyłek. Chociaż nie można wykluczyć, że pojedyncze fragmenty o młodszej chronologii dostały się do obiektów w warstwach spływowych.
Z obiektu 44 pochodzi niewielki fragment brzuśca naczynia zdobionego na załomie zaszczypywaniem wykonanym na przemian w płaszczyźnie poziomej i pionowej
(Tabl. XXXV:11). Wygląd oraz typowa domieszka nie wyróżnia go od pozostałych fragmentów garnków, jego zdobienie jest jednak dość szczególne. Na obszarze kultury sudowskiej
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w okresie wpływów rzymskich brak jest analogicznych przykładów, zwłaszcza zaszczypywania wykonywanego w płaszczyźnie pionowej, chociaż nie można wykluczyć, że jest to
jedynie rezultat obecnego stanu badań. Tego typu ornament charakterystyczny jest natomiast dla okresu wędrówek ludów40. Być może jest to fragment wyjątkowy, efekt pojedynczego eksperymentu garncarza lub też sygnał wchodzącego powoli nowego stylu w zdobnictwie naczyń kultury sudowskiej. Ze względu na pewne podobieństwo do zdobionych
załomów garnków typu 1A wydaje się, że należy go jednak datować na późny okres wpływów rzymskich.
Szczególnie ciekawy fragment dna wraz z częścią przydenną naczynia o powierzchni
niechropowaconej, zdobionej zaszczypywaniem pochodzi z obiektu 52 (Tabl. XXXIX:3).
Jest bardzo prawdopodobne, że cała (ewentualnie do załomu brzuśca) powierzchnia naczynia pokryta była rzędami zaszczypywań. Zdobienie nawiązuje do charakterystycznej
grupy naczyń dwustożkowatych, zdobionych zaszczypywaniem, datowanych na okres
wędrówek ludów [A. Bitner-Wróblewska 1994, 220-224]. Trzeba jednak zauważyć, że
z okresu późnorzymskiego, z terenów kultury sudowskiej znane są także przykłady naczyń
o powierzchniach zdobionych zaszczypywaniem41. Na podstawie tych znalezisk można
jasno stwierdzić, iż o datowaniu naczynia nie decyduje skala ani sposób zdobienia, a raczej forma naczynia. Wyjątkowe są także cechy morfologiczne oraz wygląd fragmentu
tzn. jego wypał, szarobrunatny kolor, domieszka. Na tej podstawie można sądzić, iż należy go datować raczej na okres wędrówek ludów. Podobnie jak towarzyszący mu w obiekcie niewielki fragment z plastycznym guzkiem, koloru szarobrunatnego (Tabl. XXXIX:5).
Z terenu kultury sudowskiej w okresie wpływów rzymskich nie jest znane ani jedno naczynie z plastycznym guzkiem. Na terenie kultury bogaczewskiej naczynia z guzkami występują sporadycznie [P. Szymański 2000, 124]42. Guzki w kulturze sudowskiej pojawiają
się w okresie wędrówek ludów, występują na załomie brzuśca pojedynczo lub w grupach
po 2, 3 lub 4. Cała seria naczyń z guzkami pochodzi z cmentarzyska w Korklinach, st. I
[J. Jaskanis 1968, tabl. I:6,8, III:2,5, IV:6], naczynia takie znaleziono także w: Prudziszkach, st. II [M. Kaczyński 1958, tabl. XLIV:2], Bilwinowie [M. Kaczyński 1961, tabl. XIII:1]
i Wołowni [M. Kaczyński 1966, tabl. VIII:8]. Naczynia z guzkami odkrywane są na terenie
skupienia gołdapskiego w Nowej Boćwince i Czerwonym Dworze [M. Kaczyński 1958, 147].
Z badań prowadzonych w ostatnich latach pochodzi popielnica z guzkami z cmentarzyska
kurhanowego w Czerwonym Dworze43.
Niezwykle istotny jest fakt, że obydwa fragmenty zostały znalezione w obiekcie 52,
w którym pozostałą część materiału należy datować na okres późnorzymski. Obecność

40 Np. naczynie z obiektu 1 w Kazimierówce [A. Bitner-Wróblewska 1991, ryc. 1], naczynia z kur
hanu 2 w Prudziszkach, st. I [M. Kaczyński 1958, tabl. XXXVII:2,4].
41 Na cmentarzysku w Szurpiłach, w kurhanie XXI, znaleziony został kubek zdobiony zaszczypywaniem wraz z zapinką A.167 [T. Żurowski 1961, tabl. XVII:4,11], z osady w Osinkach, st. 1a, pochodzą: z jamy 5 – fragment naczynia nawiązującego do typu Muntowo [J. Okulicz 1961, tabl. XXI:6],
z jamy 27 – fragment czarki [J. Okulicz 1963, ryc. 9:c]. Prawdopodobnie późnorzymska jest także
czarka ze skupiska 70 [A. Rek 1998, ryc. 11:j], fragmenty czarek analogicznie zdobionych znaleziono także w materiale z Krzywólki.
42 Tylko dwa naczynia z Gąsiora, gr. 184, oraz z Kruklanek, gr. XXXVI [P. Szymański 2000, 124].
43 Materiały niepublikowane z badań P. Szymańskiego, w których miałem przyjemność uczestniczyć.
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w obiekcie fragmentów naczyń dzbanowatych oraz garnków grupy 1A przeczy późnemu
datowaniu całego zespołu. Materiał z obiektu 52 jest najprawdopodobniej przemieszany,
co można tłumaczyć na kilka bardziej lub mniej prawdopodobnych sposobów – obiekt 52
naruszył wcześniejszy obiekt 51, lub omawiane fragmenty dostały się do obiektu z warstwami spływowymi44.
Z warstwy ziemi ornej pochodzi niewielki fragment, koloru szarobrunatnego o średnioziarnistej domieszce białego tłucznia, zdobiony głębokim zaszczypywaniem formującym
jakby dwie plastyczne listwy (Tabl. XLVIII:7). Charakter i sposób wykonania ornamentu sugeruje, że prawdopodobnie fragment ten był częścią naczynia zdobionego głębokim zaszczypywaniem w dużej części lub na całej powierzchni. Podobne zdobienia wystąpiły np. na ceramice z późnorzymskiej jamy 5 w Osinkach, st. 1a [J. Okulicz 1961, tabl. XXI:6], jednak
najbliższe analogie to naczynia dwustożkowate o zaszczypywanej powierzchni z okresu wędrówek ludów np. z Kazimierówki, st. 1 [A. Bitner-Wróblewska 1991, ryc. 5], czy z Brodu
Nowego [M. Żuberek, w druku]. Charakter gliny i domieszki sugeruje, że fragment ten pochodzi z naczynia datowanego prawdopodobnie na okres wędrówek ludów.
Dwa fragmenty górnych części naczyń z warstwy ziemi ornej (Tabl. L:4, LVI:3), zbliżone do naczyń dzbanowatych III grupy, cechuje szarobrunatny kolor oraz niezbyt staranne wykonanie, inne niż w przypadku pozostałych fragmentów tej grupy. Wylewy są
krótkie, proste, dodatkowo pogrubione, nieco przypłaszczone. W jednym przypadku na
stronie górnej krawędzi wystąpiło zdobienie głębokimi dołkami palcowymi. Krótkie, proste wylewy wskazywałyby na bardzo wczesne datowanie tych fragmentów, choć w takim
przypadku ich krawędzie powinny być nieco inaczej ukształtowane, ścienione i zaokrąglone i przede wszystkim niezdobione. Najbliższą analogią dla tych fragmentów jest wylew naczynia z obiektu 10 z Paprotek Kolonii, st. 41, datowanego na rozwinięty okres wędrówek ludów [M. Karczewska, M. Karczewski 2002, 42-43, ryc. 32:2]. Na podstawie
tak niewielkich fragmentów trudno jednak przyjąć jakieś konkretne datowanie.
Analogie dla wszystkich wyżej wymienionych fragmentów najczęściej znajdowane
są stanowiskach datowanych na okres wędrówek ludów, ale – przynajmniej w niektórych
przypadkach – może to być wynikiem stanu badań nad ceramiką. Być może, część naczyń
reprezentuje etap przejściowy, a ich stylistykę należy wiązać ze schyłkiem okresu późnorzymskiego i z początkiem wczesnej fazy wędrówek ludów. Niestety, brak wystarczającej
bazy porównawczej ceramiki z osad, zwłaszcza datowanych na okres wędrówek ludów powoduje, że bardzo trudno przeanalizować relacje chronologiczne między tymi formami,
a pozostałą, raczej jednorodną częścią materiału ceramicznego z Krzywólki.
Ceramika stołowa i kuchenna.
Użyte w klasyfikacji nazewnictwo naczyń ma charakter umowny. Największy wpływ
na jego zastosowanie miało podobieństwo do form i funkcji naczyń współczesnych, co
z kolei determinuje także umowny podział na zastawę kuchenną i stołową45. Do ceramiki
kuchennej zaliczono obydwa typy garnków natomiast do stołowej włączono pozostałe

44 Teren objęty badaniami wykopaliskowymi jest lekko nachylony (kilkanaście stopni) w kierunku
wschodnim, w stronę rzeki Czarna Hańcza, jest stale narażony na jej wylewy.
45 Por. uwagi P. Szymańskiego na temat określeń ceramika stołowa i kuchenna [P. Szymański 2001, 192].

205

Cezary Sobczak

grupy tj.: naczynia dzbanowate, misowate, wazowate, czarki, kubki oraz naczynia miniaturowe. Analizując cechy techniczne oraz zdobnicze poszczególnych grup wydaje się, że
zastosowany podział widoczny jest nie tylko w ukształtowaniu brzuśców czy też wylewów
naczyń, ale przede wszystkim znajduje potwierdzenie w odmiennym sposobie wytwarzania, opracowania powierzchni i zazwyczaj w ornamentyce poszczególnych form.
Omawiany materiał ceramiczny w całości został wykonany ręcznie bez użycia koła
garncarskiego. Wydaje się, że przy produkcji nie stosowano wałków gliny, lecz szerokie
(do kilku centymetrów) cienkie taśmy. Szczególnie cienkimi i delikatnie wykonanymi
ściankami (poniżej 0,5 cm grubości) wyróżnia się część fragmentów niewielkich mis
(np. z obiektu 1, tabl. V:6,11), niekiedy także kubków (Tabl. LI:9). Fragmenty grubościenne (powyżej 1 cm grubości) to z reguły części dużych garnków oraz naczyń dzbanowatych.
Do produkcji naczyń użyto masy garncarskiej złożonej z gliny żelazistej oraz domieszki schudzającej – zawsze tłucznia kamiennego, zazwyczaj koloru czerwonego, choć
niekiedy także białego. W zasadzie wielkość ziaren użytej domieszki oraz jej ilość dość ściśle wiąże się z typem i wielkością naczyń, a to z kolei przekłada się na rodzaj zastawy (kuchennej bądź stołowej), do jakiej należą dane formy. W przypadku ceramiki stołowej panował większy reżim w doborze materiału nieplastycznego. Do wyrobu cienkościennych
naczyń, takich jak misy, niewielkie naczynia dzbanowate, kubki, używano dość obfitej domieszki drobnoziarnistego tłucznia koloru czerwonego. W przypadku naczyń o grubszych
ściankach, tj. dużych naczyń dzbanowatych, waz czy czarek, niekiedy także największych
mis, oprócz drobnej stosowano także średnioziarnistą domieszkę tłucznia. Zazwyczaj był
on koloru czerwonego, jednak w przypadku dużych naczyń dzbanowatych (np. obiekt 4
- tabl. XII:3) oraz niektórych waz (obiekt 43 - tabl. XXXII:3) dodatkowo, a niekiedy także
wyłącznie, występuje tłuczeń koloru białego, nierzadko o grubej wielkości ziaren.
W naczyniach kuchennych, raczej niezależnie od wielkości domieszka ma postać średnio- i gruboziarnistego tłucznia zazwyczaj koloru czerwonego, choć często dodatkowo także
koloru białego. Rzadko zdarza się, że jest to wyłącznie tłuczeń koloru białego.
Niezależnie od rodzaju zastawy można obserwować różny stopień staranności wykonania. Uwaga ta dotyczy zarówno kształtu naczynia jak i wykończenia jego powierzchni.
Mamy zatem obok naczyń symetrycznych o równej grubości ścianek i starannie opracowanych powierzchniach analogiczne formy asymetryczne - jakby „zbarbaryzowane” w odniesieniu do tych pierwszych (np. Tabl. XIII:1, XIII:2, obydwa fragmenty z obiektu 4). Trudno
stwierdzić, co jest powodem tych różnic: różne poczucie estetyki czy umiejętności poszczególnych wykonawców, a może celowy zamysł garncarza. W niektórych przypadkach, nie
można także wykluczyć, że jest to rezultat różnej chronologii naczyń.
Wylewy omawianych naczyń, oczywiście z wyjątkiem garnków workowatych, czarek
i kubków o prostych ściankach, są wyodrębnione i zazwyczaj w różnym stopniu wychylone.
Krawędzie, jak to zwykle bywa w przypadku ceramiki lepionej ręcznie, ukształtowane
są różnie, nawet w obrębie jednego naczynia. Zazwyczaj są równe lub delikatnie ścienione, o zaokrąglonej stronie górnej. Rzadziej krawędź jest silnie pogrubiona, ściśnięta
albo lekko pofalowana poprzez odpowiedni nacisk palców garncarza, z reguły dotyczy to
zastawy kuchennej (np. Tabl. IX:14,15, XIV:3,5, XVI:14). Na szyjkach naczyń dzbanowatych obecne są niekiedy delikatne fałdki powstałe na etapie formowania odchylonego wylewu (np. Tabl. V:5, XII:3, XVI:9).
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Dość często na misach, a niekiedy także na naczyniach dzbanowatych, w miejscu przejścia
szyjki w górną część brzuśca, wystąpiła delikatna linia ryta wykonana prawdopodobnie drewienkiem, mająca na celu podkreślenie tektoniki naczynia (np. Tabl. V:12, IX:1,3,5,8, XIV:8, XVIII:8).
W materiale wystąpiło 5 fragmentów uch, które z całą pewnością można łączyć
z grupą kubków (obiekt 5 - Tabl. XVI:4, obiekt 11 - Tabl. XIX:8, obiekt 44 - Tabl. XXXIV:11
oraz 2 fragmenty z warstwy ziemi ornej - Tabl. LII:9, LIII:3). Fragmenty te znalezione zostały bez części ścianek bocznych naczyń. Wszystkie ucha są wałeczkowate, w przekroju
zbliżone do owalnych. Dwa spośród nich mają zachowaną część przylegającą do ścianek
naczynia. Na ich podstawie można stwierdzić, że ucha te były mocowane na czop, co może
sugerować, że pełniły bardziej funkcję użytkową niż dekoracyjną.
Brzuśce naczyń bardzo różnią się pod względem ostrości profilowania. Ostre profilowanie zdecydowanie częściej występują na fragmentach naczyń stołowych, zazwyczaj na naczyniach dzbanowatych i misach (np. Tabl. XII:2, XXII:5). Ostre profilowanie w przypadku zastawy kuchennej występuje rzadko, tylko na garnkach grupy 1A.b
(np. Tabl. XI:5, XL:12). W materiale wystąpiły fragmenty ostro profilowanych form o gładkich powierzchniach zewnętrznych, które trudno zaliczyć do jakiejkolwiek grupy naczyń
(np. Tabl. XXXIV:6, XXXVIII:8, XLII:11), a których kształt sugerowałby, że są częściami
ostro profilowanych naczyń dwustożkowatych typowych dla okresu wędrówek ludów.
Formowanie den bywa różne, zarówno z jednego, jak i z dwóch płatów gliny, do których doklejane były taśmy będące zaczątkiem ścianek bocznych naczynia. Dna w zdecydowanej większości są płaskie w przypadku naczyń kuchennych, znacznie częściej niż
stołowych46, w różnym stopniu wyodrębnione. Obok garnków z silnie wyodrębnionymi
dnami, wokół których występują ślady dołków palcowych47 (np. Tabl. VII:1-5), występują
naczynia o dnach bardzo słabo lub praktycznie niewyodrębnionych (np. Tabl. X:1, XXV:1).
W przypadku ceramiki kuchennej dna często mają nierówną grubość, niekiedy także posiadają podsypkę w postaci tłucznia kamiennego.
Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne wszystkich omawianych fragmentów ceramiki
pokryte są warstwą tłustej glinki, pozbawionej domieszki schudzającej, czymś w rodzaju angoby. Grubość tej warstwy jest bardzo różna, zawsze grubsza na zewnętrznej stronie, niekiedy
sięga nawet 2-3 milimetrów, tak w przypadku grubościennych naczyń kuchennych, jak i stołowych, głównie naczyń dzbanowatych, do budowy których użyto średnio- niekiedy także gruboziarnistej domieszki. Oprócz tego, że warstwa miała za zadanie pokryć najgrubsze ziarna
domieszki, prawdopodobnie miała za zadanie poprawić także szczelność naczyń przeznaczonych do przechowywania płynów. Warstwa glinki na powierzchni zewnętrznej tych naczyń
bardzo często jest popękana i złuszcza się, być może ze względu na ich przesuszenie lub zbyt
wysoką temperaturę wypału (np. Tabl. XII:3). Zdarza się, że na powierzchniach wewnętrznych ceramiki kuchennej, ale także stołowej, warstwa glinki jest zbyt cienka, by zdołała pokryć
najgrubsze ziarna tłucznia (np. Tabl. XXIV:8). Niezależnie od rodzaju naczynia na powierzchni
wewnętrznej bardzo często widoczne są ślady poziomego lub wielokierunkowego, nierzadko
silnego przecierania wykonywanego szmatką, ewentualnie wiechciem(?).

46 Wydaje się, że dotyczy to jedynie naczyń dzbanowatych (np. Tabl. LVI:4).
47 Dołki palcowe nie są celowym elementem zdobiącym, a jedynie śladem stosowanej techniki budowy i formowania części przydennej naczynia. Bywa, że wokół części przydennej wystąpiło tylko kilka dołków.

207

Cezary Sobczak

W przypadku cienkościennych naczyń stołowych „angoba” jest bardzo cienka, jak
gdyby powierzchnia naczynia została delikatnie pomalowana farbą.
Z nakładaniem „angoby” bezpośrednio związany jest proces gładzenia, czy też zagładzania i chropowacenia powierzchni zewnętrznych.
Powierzchnie zastawy stołowej, przynajmniej w części górnej, były zawsze z różną starannością gładzone. Niekiedy w przypadku naczyń dzbanowatych, mis i waz w dolnych partiach, poniżej załomu brzuśca powierzchnia była słabiej zagładzana (obiekt 1 - Tabl. V:13,
obiekt 35 - Tabl. XXVII:11) lub nawet chropowacona jak w przypadku wazy z obiektu 43
(Tabl. XXXII:3). Chropowacenie na ceramice stołowej w materiale z Krzywólki występuje
bardzo rzadko, zwłaszcza w porównaniu z ceramiką cmentarzyskową kultury bogaczewskiej48. Wyraźnie różni się także od chropowacenia naczyń kuchennych, nie jest tak grube
i szorstkie (po obrzuceniu glinką powierzchnie prawdopodobnie były dodatkowo przecierane), zawsze jest umiejscowione w dolnych partiach naczynia, poniżej załomu brzuśca
i dochodzi do dna. Zdarza się, że górna gładka część naczynia oddzielona jest od części
chropowaconej, czy też słabiej zagładzanej, linią rytą, załomem brzuśca (np. Tabl. XXX:15),
a bywa też, że jedna część przechodzi płynnie w drugą bez wyraźnie zaznaczonej granicy
(np. Tabl. XXXIV:18). Dość charakterystyczna forma chropowacenia wystąpiła na fragmencie naczynia stołowego z obiektu 33 (Tabl. XXVII:5). Widoczne są na nim wyraźne poziome
linie – pasy zagładzeń powstałe przez obmazywanie palcami. W przypadku poszczególnych
naczyń zastawy stołowej, zazwyczaj mis, naczyń dzbanowatych, niekiedy także waz i kubków, powierzchnie zewnętrzne bywają bardzo starannie wybłyszczone. Najczęściej mają one
wówczas kolor czarny lub ciemnobrunatny, prawie czarny, ewentualnie także jasnobrunatny.
Powierzchnie zewnętrzne ceramiki kuchennej zawsze prawie w całości pokryte są
chropowaceniem. Garnki workowate chropowacone są na całej powierzchni, za wyjątkiem
przecieranych części przykrawędnych (np. Tabl. LV:4,5). Na garnkach z wysoko umieszczonym załomem i łukowato wychylonym wylewem chropowacenie występuje poniżej
załomu brzuśca, powyżej zaś, naczynia te były chropowacone, a następnie poziomym ruchem ręki, silnie przecierane (np. Tabl. XI:5).
W materiale występuje wiele rodzajów chropowacenia, może ono mieć postać grubej
lub cienkiej, najczęściej nierównej, warstwy. Może być bardziej lub mniej szorstkie, nosić
ślady przecierania, mieć postać złuszczającej się powierzchni, bardzo rzadko szorstkiego
wcieranego(?) w powierzchnię piasku (obiekt 2, Tabl. XIII:3) lub grudek narzuconych
przy pomocy miotełki maczanej w tłustej glince. Powierzchnie mogą również nosić ślady
przecierania wiechciem, obmazywania wykonywanego szmatką lub uderzania dłońmi
o ścianki naczynia (Tabl. X:1).
Analizowany materiał ceramiczny w całości wypalony został w atmosferze utleniającej. Wypału dokonywano prawdopodobnie nie w klasycznych piecach garncarskich (brak
znalezisk tego typu obiektów z obszarów kultury sudowskiej), lecz w otwartych ogniskach
lub też w zagłębionych jamach. Dowodem na to mogą być obecnie dokonywane próby z zakresu archeologii eksperymentalnej, przeprowadzane przez archeologów i garncarzy49.

48 Zupełny brak pasów na przemian gładzonych i chropowaconych.
49 Autor niniejszego opracowania był świadkiem takich eksperymentów w czasie objazdu naukowego
po stanowiskach litewskich w czerwcu 2004 r.
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W ich rezultacie otrzymywane są analogiczne pod względem kolorystyki i jakości wypału
naczynia. Zdecydowana większość analizowanych fragmentów pochodzi z naczyń bardzo
dobrze wypalonych, o czym może świadczyć ich twardość, a także jednolita barwa przełomów. Tylko w wyjątkowych przypadkach ceramika jest słabo wypalona, łatwo się kruszy, a także rozwarstwia się. Przykładem takim jest ornamentowane naczynie dzbanowate
z obiektu 21 (Tabl. XXII:5), znane z ponad stu fragmentów, z których udało się połączyć
jedynie kilkanaście. Warto podkreślić, iż powierzchnie zewnętrzne naczynia były koloru
czarnego a wewnętrzne szarobrunatnego.
Wydaje się, że kolorystyka powierzchni naczyń, w tym także jej plamistość, nie jest
dziełem przypadku, a najczęściej rezultatem zamierzonych działań. Poszczególne naczynia tych samych typów bardzo często mają analogiczną barwę, co bywa pomocne podczas
segregowania i opracowywania materiału. Barwa ceramiki kuchennej to odcienie brunatnego i ceglastego. Kolor ceramiki stołowej jest bardziej zróżnicowany: misy bardzo często
mają kolor ciemnobrunatny niemalże czarny lub jednolicie czarny, wazy, podobnie jak
kubki i czarki, mają zazwyczaj kolor ciemnobrunatny i brunatny, fragmenty grubościennych (ok. 1 cm) naczyń dzbanowatych mają kolor jasnobrunatny niekiedy szarobrunatny,
a cienkościennych (ok. 0,5 cm) – kolor czarny lub ciemnobrunatny, prawie czarny.
W materiale z Krzywólki wystąpiły dwa rodzaje ornamentu: plastyczny i ryty. Ornament plastyczny to zazwyczaj ornament palcowy, mający postać różnego rodzaju zaszczypywań (wykonywanych zawsze poziomym, ewentualnie lekko skośnym ruchem palców
garncarza), a także załuskiwań, dołków palcowych, wyjątkowo także odcisków paznokci.
Jeden niewielki fragment posiadał specyficzne zdobienie podwójnym szeregiem ciągłych
zaszczypywań tworzących jakby listwy plastyczne (Tabl. XLVIII:7). Oprócz wymienionych,
w materiale wystąpił: niewielki fragment naczynia dzbanowatego z poziomą listwą plastyczną znajdującą się w miejscu przejścia górnej części brzuśca w szyjkę (Tabl. XXVIII:5)
oraz fragment z plastycznym guzkiem, pochodzący prawdopodobnie z załomu brzuśca naczynia o niezidentyfikowanej formie (Tabl. XXXIX:5).
Plastyczny ornament palcowy w materiale z Krzywólki występuję zazwyczaj na ceramice kuchennej. Garnki z wysoko umieszczonym załomem i łukowato wychylonym wylewem zawsze mają zdobioną krawędź, oprócz niej ornament bardzo często podkreśla także
załom brzuśca i ma postać jednego lub kilku rzędów zaszczypywań. Na garnkach workowatych występuje rzadziej, może być umieszczony na górnej stronie krawędzi, zazwyczaj
w postaci szerokich i delikatnych dołków palcowych, ewentualnie na zewnętrznej stronie
krawędzi w postaci pojedynczego(?) rzędu zaszczypywań (Tabl. VI:12, XXX:13). Trzeba
jednak zaznaczyć, iż garnki te znane są ze zbyt małych fragmentów, aby można było dokładniej zdefiniować sposób ich zdobienia.
Zdobienie górnej strony krawędzi występuje w zasadzie wyłącznie na ceramice kuchennej
i może przybierać różne formy, w zależności od techniki i staranności wykonania. Ornament
może być wykonany bezpośrednio palcami lub narzędziem np. nożykiem garncarskim, w rezultacie na krawędziach ma on postać dołków palcowych (Tabl. XXXVI:1), zaszczypywań (ze śladami paznokci lub bez) (Tabl. LIV:4,19) oraz różnego rodzaju i głębokości nacięć wykonywanych
pod kontem prostym lub ostrym do powierzchni bocznej naczynia (Tabl. VI:8,9, IX:13,21).
Znaleziony w obiekcie 1 (Tabl. VI:3) dość duży fragment wylewu cechuje się oryginalnym zdobieniem. Jego krawędź jest nieznacznie pogrubiona, na tym zgrubieniu na zewnętrznej stronie wystąpił rząd zaszczypywań.
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Krawędzie naczyń stołowych są niezdobione, wyjątkiem są tu dwa fragmenty naczyń
z warstwy ziemi ornej zdobione dość głębokimi dołkami palcowymi tj. wylew naczynia
zbliżonego do dzbanowatego(?) (Tabl. LI:11) oraz fragment czarki zdobionej dodatkowo
starannym zaszczypywaniem na powierzchni (Tabl. XLVII:10).
W materiale wystąpiła grupa fragmentów naczyń stołowych, czarek o powierzchniach pokrytych dość głębokimi, w niektórych przypadkach, wydaje się, że chaotycznie
umiejscowionymi dołkami (czy też może głębokimi zaszczypywaniami) (Tabl. XXXIV:19,
XLII:14,16,17, LIV:3). Dość wyjątkowymi znaleziskami jest kilka niewielkich fragmentów
o cechach ceramiki stołowej, być może kubków lub czarek, ewentualnie naczyń miniaturowych o powierzchniach w całości pokrytych delikatnym zaszczypywaniem lub załuskiwaniem (Tabl. IX:7, XVI:7, XXX:14, XLII:3), a także fragment zdobiony delikatnymi
dołkami wykonanymi paznokciem (Tabl. XVIII:6). Niestety, są to na tyle niewielkie fragmenty, iż trudno na ich podstawie wyrokować o wielkości i formie naczyń.
Bardzo ciekawym, omawianym już fragmentem naczynia o cechach mieszanych ceramiki stołowej i kuchennej, jest słabo wyodrębnione płaskie dno wraz z częścią przydenną
pokrytą na całej powierzchni rzędami starannych zaszczypywań. Ornament prawdopodobnie pokrywał większą część powierzchni naczynia (Tabl. XXXIX:3).
Ornament ryty występuje zdecydowanie rzadziej niż plastyczny, został zaobserwowany na jednym częściowo zrekonstruowanym naczyniu z obiektu 21 (Tabl. XXII:5) oraz
na 12 innych, znanych z pojedynczych fragmentów (Tabl. XVI:5,6,10, XVIII:7, XXX:15,
XXXVIII:6, XXXIX:1, XLII:13, XLVII:14, LIII:5,6, LVI:5). We wszystkich przypadkach ornament ryty wystąpił na ceramice stołowej. Zdecydowana większość tak zdobionych fragmentów została jednoznacznie zinterpretowana jako części naczyń dzbanowatych.
Ornament ryty jest zazwyczaj dość płytki i delikatny, wykonany narzędziem o nieco zaokrąglonej lub trójkątnej końcówce ornamentującej. Ma zazwyczaj postać poziomych lub
ukośnych linii o różnej głębokości, tworzy niekiedy motywy geometryczne. Niestety, rozdrobnienie materiału nie pozwala na głębszą ich analizę. Wyjątkiem jest naczynie z obiektu
21, pomimo znacznego zniszczenia powierzchni można na nim zaobserwować pewien wykonany niestarannie ciąg ornamentacyjny. Ma on postać pasma opadających trójkątów(?),
czy raczej wielokątów utworzonych przez „poziomą” linię dookolną(?) i umiejscowioną poniżej linię łamaną (motyw zygzaka?). Być może, pasmo to ciągnęło się nie w „poziomie”,
lecz spiralnie od dołu ku górze naczynia. Jak już wspomniano zdarza się, że linia ryta umiejscowiona w okolicach załomu brzuśca oddziela górną, gładzoną powierzchnię naczynia od
dolnej słabo zagładzanej lub chropowaconej (Tabl. XVI:10, XXX:15, XXXIX:1).
Na niewielkim fragmencie dna (zewnętrzna strona) zaobserwowano ryte ślady wykonane już po wypale naczynia (Tabl. XLIV:9).

-

Zaobserwowane odmienności pomiędzy formami stołowymi a kuchennymi wynikały w głównej mierze z ich przeznaczenia (różna budowa - odmienne parametry termiczne i funkcjonalne), a także z poczucia estetyki starożytnych użytkowników. Kwestie te
w znacznej mierze pozostają poza możliwościami interpretacyjnymi współczesnego badacza ceramiki pradziejowej.
Wyniki analizy w dużej mierze potwierdzają obserwacje dokonane na podstawie ceramiki osadowej kultury bogaczewskiej [P. Szymański 2001, 187-188], choć widoczne są
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także pewne odmienności, np. w opracowaniu powierzchni naczyń (na ceramice stołowej
z Krzywólki chropowacenie lub słabsze zagładzanie występuje zdecydowanie rzadziej niż
w przypadku naczyń kultury bogaczewskiej) czy ornamentyce (na ceramice kuchennej
z Krzywólki zupełnie brak ornamentu rytego, a ornament palcowy występuje nie tylko na
garnkach, ale zdarza się także na naczyniach stołowych).

Fazy rozwojowe ceramiki osadowej z okresu wpływów rzymskich
i wędrówek ludów
Na podstawie ceramiki z Krzywólki oraz dostępnych materiałów ze stanowisk bałtyjskich50 podjęto próbę podziału chronologicznego ceramiki osadowej z terenów Suwalszczyzny, z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Po przeanalizowaniu wyodrębniono 3 główne fazy chronologiczne – horyzonty.
W pierwszym, wczesnorzymskim horyzoncie ceramika bardzo ściśle związana jest z rytmem rozwojowym ceramiki kultury bogaczewskiej zarówno pod względem form, morfologii jak i ornamentyki naczyń51. Do zestawu naczyń w tym okresie można zaliczyć: naczynia
o pionowych lub lekko wychylonych cylindrycznych wylewach wyraźnie wyodrębnionych
z baniastych brzuśców52, naczynia dzbanowate niekiedy wraz z uchami wielodzielnymi53,
garnki nawiązujące do typu Wyszembork [P. Szymański 2001, 188]54 i nieco smuklejsze
z krótkim, zazwyczaj łukowatym lub prostym, czasem słabo wyodrębnionym wylewem55,
50 W przypadku niniejszej części pracy zdecydowano się w dość ograniczonym stopniu włączać do
analizy naczynia z cmentarzysk, w zasadzie jedynie porównywać fragmenty znane z osad z całymi analogicznymi formami z cmentarzysk. Przedstawiona charakterystyka naczyń oparta jest
na zbyt skromnym materiale porównawczym, aby można ją było uznać za satysfakcjonującą. Zaprezentowane obserwacje mogą wynikać jedynie ze specyfiki stanowisk, z jakich pochodził materiał porównawczy. Była to ceramika z osad w Krzywólce, w Kazimierówce, st. 1 (materiały z badań
dr hab. A. Bitner-Wróblewskiej), z Szurpił (materiały z badań śp. Prof. J. Okulicza-Kozaryna, obecnie opracowywane przez specjalnie do tego powołany zespół utworzony przy Dziale Archeologii
Bałtów PMA w Warszawie, wszystkim jego członkom dziękuję za ich udostępnienie), a także materiały z badań prowadzonych w ostatnich latach na terenie skupiska gołdapskiego, w ramach Ekspedycji Sudowskiej.
51 Por. materiały z osady w Osinkach, st. 2 [I. Rek 1999, 50], kubki typu Szwajcaria [P. Iwanicki 2004],
ceramikę osadową kultury bogaczewskiej [P. Szymański 2001], materiały z osady w Paprotkach
Kolonii, st. 41 [M. Karczewska, M. Karczewski 2002, 115-116].
52 Naczynia takie wyodrębniono w grupę F.4 na stanowisku 2 w Osinkach [I. Rek 1999, tabl. CLVII:F/4].
Najbliższe analogie pochodzą z jamy 1/XIX z Wyszemborka [J. Antoniewicz 1977, ryc. 11:a-d,f, 12].
53 Odpowiadają one prawdopodobnie grupom IB i IC według P. Szymańskiego [2000], niestety znane
ze zbyt małych fragmentów. Naczynia takie znaleziono w Osinkach, st. 2, obiekty 6 i 9 [I. Rek 1999,
tabl. XCIV:3, CXXIV:3].
54 Tego typu garnki wystąpiły w: Osinkach, st. 2 [I. Rek 1999, np. tabl. XXXVIII:1, LXV:3, CXV:5], na
stanowisku 2 w Kazimierówce, w warstwie ziemi ornej (materiały niepublikowane z badań dr hab.
A. Bitner-Wróblewskiej) zaliczyć tu należy także, być może, nieco późniejszą(?) chronologicznie ceramikę z jamy 136 w Osowej, st. II [D. Jaskanis 1974, ryc. 3, fragm. 2]. Naczynia tego typu znane są
z terenu Równiny Augustowskiej, z Bargłowa Dwornego [M. Kaczyński 1998, tabl. II:1,10,15].
55 Odpowiadają one odmianie 1A.a z Krzywólki oraz dwóm grupom ceramiki (G i I) wydzielonym na
stanowisku 2 w Osinkach [I. Rek 1999, tabl. CLVII:G/1-3, CLVIII:I/1-4].
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prawdopodobnie misy grupy IIA według P. Szymańskiego [2000, 119] oraz kubki z wyodrębnionym, wychylonym wylewem56. W horyzoncie tym obok prostych, występują wyodrębnione dna, ze śladami dołków palcowych wokół części przydennej57. Ornament ryty występuje jedynie na naczyniach stołowych. Na garnkach zdobienie jest obecne prawdopodobnie
tylko na krawędziach i ma postać różnego rodzaju zaszczypywań lub nacinań.
Na przełomie pierwszego i drugiego horyzontu zanikają naczynia z wysoko umieszczoną największą wydętością brzuśca i krótką prostą szyjką, naczynia dzbanowate o rodowodzie wczesnorzymskim niekiedy występujące z uchami wielodzielnymi58, garnki nawiązujące do typu Wyszembork. Pojawiają się garnki nawiązujące do bogaczewskich typów
Muntowo i Cierzpięty [P. Szymański 2001, 188-189], kubki typu Szwajcaria [P. Iwanicki
2004, 27], wazy oraz kubki o prostych lub jajowatych ściankach. Zaczyna występować
ostrzejsze profilowanie naczyń59 oraz ornament palcowy na załomach brzuśców.
W drugim – późnorzymskim horyzoncie początkowo więzy z kulturą bogaczewską są
jeszcze dość silne, jednak stopniowo, wraz z upływem czasu, słabną. Panuje przekonanie
jakoby ceramika kultury sudowskiej posiadała technologię produkcji nieco „zbarbaryzowaną” w porównaniu z naczyniami bogaczewskimi [P. Szymański 2000, 139], wydaje się
jednak, że porównując ceramikę osadową z okresu wczesnorzymskiego i prawdopodobnie początków okresu późnorzymskiego różnice te nie są wielkie, a naczynia mają analogiczną technologię produkcji. Coraz bardziej widoczne stają się różnice w porównaniu
z „bogaczewskimi” odpowiednikami, co przejawia się w mniejszej staranności wykonania,
używanej domieszce schudzającej60 czy w zdobnictwie naczyń61. Z wyjątkiem kubków
typu Szwajcaria, które zanikły prawdopodobnie w końcu fazy C1 [P. Iwanicki 2004, 27],
pozostałe formy tzn. naczynia dzbanowate, wazy, kubki o prostych lub jajowatych ściankach przeżywają swój rozkwit. Nowym typem są garnki dwustożkowate z prawie niewyodrębnionym lub ostro wyodrębnionym krótkim prostym wylewem, które roboczo można
nazwać typem Osinki62. Ostre profilowanie na naczyniach, niekiedy bardzo silne, staje
się w tym horyzoncie bardzo popularne i wyraża się w tym, że średnica załomu brzuśca

56 Naczynia odpowiadające kubkom typu A z Krzywólki, wystąpiły m.in. na stanowisku 2 w Osinkach, w obiekcie 14a [I. Rek 1999, tabl. CXXX:3], w obiekcie 9 z fragmentem ucha kastetowego
[I. Rek 1999, tabl. CXXIV:2], w obiekcie 5 [I. Rek 1999, tabl. XCI:1], a także jako znalezisko luźne
na cmentarzysku w Podliszewie [A. Bitner-Wróblewska, P. Iwanicki 2002, tabl. XXXVII:37].
57 Por. naczynie z obiektu 14a ze stanowiska 2 w Osinkach [I. Rek 1998, tabl. X:10].
58 Grupy IA, IB i IC według P. Szymańskiego [2000].
59 Por. naczynie z jamy 30 na stanowisku w Osinkach [J. Okulicz 1963, ryc. 13-14].
60 W zastawie stołowej częściej występuje grubsza domieszka nie tylko tłucznia koloru czerwonego,
ale coraz częściej dodatkowo lub wyłącznie białego, w przypadku zastawy kuchennej brak tych różnic, w obydwu przypadkach stosowano i tłuczeń koloru czerwonego jak i białego [por. P. Szymański 2001, 188].
61 Ornament wykonany palcami występuje także na ceramice stołowej, natomiast na ceramice kuchennej brak zupełnie garnków zdobionych ornamentem rytym [por. P. Szymański 2001, 188].
62 Garnki tego typu są charakterystyczne dla cmentarzysk z okresu wędrówek ludów (tzw. garnki
prudziskie), ponieważ forma ta występuje już w okresie późnorzymskim (Osinki, st. 1a, jama 17
[J. Okulicz 1963, tabl. XXIII:1], prawdopodobnie także na osadzie w Osowej, st. II [D. Jaskanis,
J. Jaskanis 1966, 148], celowo przyjęto dla nich nazwę od stanowiska kojarzonego głównie z okresem rzymskim.
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znacznie przewyższa średnicę wylewu, a zwłaszcza dna. W horyzoncie tym dna naczyń
bardzo często są wyodrębnione, niekiedy dotyczy to także naczyń stołowych63. Wokół den
nierzadko występują ślady dołków palcowych. Bardzo popularny staje się ornament palcowy, który występuje nie tylko na garnkach, ale także na naczyniach stołowych, obejmując czasem całe powierzchnie niewielkich naczyń64. Zaszczypywanie wykonywane było
ruchem palców w płaszczyźnie poziomej ewentualnie lekko ukośnie.
Trzeci horyzont, datowany na okres wędrówek ludów, jest najsłabiej poznany ze
względu na stan badań nad osadami z tego okresu oraz nieliczne publikacje odkrywanej
na nich ceramiki. Widoczna jest tu pewna kontynuacja, a także nasilenie niektórych cech
obecnych już w poprzednim horyzoncie. Jednocześnie morfologia naczyń oraz technologia
produkcji w porównaniu z poprzednimi horyzontami, znacznie różni się. Prawdopodobnie jest to wynikiem trochę innej masy glinianej, techniki wyrobu naczyń i opracowania
powierzchni, a także odmiennego wypału (różna temperatura, być może także długość).
Wyraża się to w odmiennym wyglądzie (inna barwa), a dodatkowo jest wyczuwalne w dotyku. Kolory ceramiki z tego horyzontu są „przygaszone”, powierzchnie mają odcienie szarości połączone z kolorem brunatnym. Wcześniej, w okresie wpływów rzymskich, kolory
naczyń są „cieplejsze” i intensywniejsze: brązowe, ceglaste i brunatne (za wyjątkiem naczyń ciemnobrunatnych, prawie czarnych i czarnych).
Naczynia trzeciego horyzontu sprawiają wrażenie bardziej krępych, wykonanych
z mniejszą starannością, częściej mają grubsze ścianki, zwłaszcza poniżej załomu, nawet
w przypadku niewielkich naczyń. Wśród naczyń różnych typów i wielkości najbardziej popularne są formy dwustożkowe z ostro profilowanym załomem brzuśca. Widoczne jest podobieństwo form naczyń dużych, średnich i małych [A. Bitner-Wróblewska 1998, 306].
W przypadku części naczyń nie można określić, czy są to formy kuchenne czy stołowe.
Założenia definiujące i rozróżniające zastawę stołową i kuchenną sprawdzają się w przypadku ceramiki z okresu późnorzymskiego i nie mają zastosowania w przypadku naczyń
omawianego horyzontu. Domieszka garnków często jest drobno- i średnioziarnista, tłuczeń znacznie częściej niż w poprzednich horyzontach ma kolor biały, w masie glinianej
pojawia się także piasek. Powierzchnie garnków nie zawsze są chropowacone, często
w różnym stopniu zagładzane, podobnie jak w zastawie stołowej.
Brak w tym horyzoncie naczyń analogicznych do typu Muntowo i Cierzpięty, waz nawiązujących do typu III według P. Szymańskiego, a także kubków [A. Bitner-Wróblewska 1998, 307]. Popularną formą są naczynia typu Osinki i ostro profilowane misy. Występują także formy o łagodnym profilowaniu. Często naczynia z tego horyzontu nie mają
wyodrębnionego wylewu, jeśli jest przeciwnie, to wylew jest krótki, ostro wychylony tuż
poniżej krawędzi. Dna często silnie pierścieniowato wyodrębnione, na misach uformowane
wręcz w stopkę, niekiedy o niewielkiej średnicy w porównaniu ze średnicą załomu brzuśca. Być może, kontynuacją naczyń dzbanowatych z okresu wpływów rzymskich są formy
znajdowane na cmentarzyskach z okresu wędrówek ludów o dwustożkowatym brzuścu,
gdzie górna część naczynia płynnie przechodzi w bardzo mocno wychylony, niekiedy nawet poziomy wylew, naczynia takie zdobione plastycznymi listwami interpretowane są,

63 Por. Krzywólka, st. 3: obiekt 1 (tabl. VII:1-5), obiekt 63 (tabl. XLVI:9), znalezisko luźne (tabl. LVI:4).
64 Por. część pracy poświęconą ornamentowi oraz grupie czarek o zdobionych powierzchniach.
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jako używane podczas obrzędów pogrzebowych [M. Kaczyński 1966, 200-201]65. Wydaje
się, że wśród niektórych typów najpóźniejszych naczyń z tego horyzontu (faza E) profilowanie staje się mniej ostre, zaczynają występować formy o esowatym profilu i dość łagodnym załomie brzuśca, niekiedy zdobione stempelkami66. Naczynia te należy wiązać
z wpływami grupy olsztyńskiej [A. Bitner-Wróblewska 1998, 307].
W ornamentyce obecne są plastyczne listwy pionowe i poziome, pojawiają się guzki
(prawdopodobnie wpływy sambijskie), ale głównym ornamentem jest zaszczypywanie,
w przypadku naczyń dwustożkowatych obejmuje ono całe powierzchnie. Niekiedy, w przypadku najpóźniejszych naczyń tego horyzontu, występuje ono w górnej części naczyń,
między załomem a wylewem w postaci dookolnych poziomych szeregów zaszczypywań,
czasem pomiędzy nimi występuje także motyw zaszczypywanego lub rytego zygzaka67. Zaszczypywanie w tym horyzoncie wykonywane było nie tylko w płaszczyźnie poziomej ale
i pionowej. Trochę inaczej niż w poprzednich horyzontach przedstawia się kwestia zdobienia krawędzi. Na ceramice z cmentarzysk brak jest tego typu zdobienia. Trudno powiedzieć, jak to wygląda w przypadku naczyń z osad, wydaje się, że ornament na krawędzi,
jeśli występuje, to znacznie rzadziej niż na garnkach poprzednich horyzontów. Być może,
pojedyncze fragmenty pochodzą z osady w Kazimierówce, st. 168. Ornament ryty w tym
horyzoncie prawdopodobnie występuje bardzo rzadko.
Początek horyzontu pierwszego związany jest prawdopodobnie z momentem najsilniejszego oddziaływania kultury bogaczewskiej na tereny Suwalszczyzny, ma miejsce
w młodszej fazie podokresu wczesnorzymskiego (B2). Przełom pomiędzy horyzontami
odbywał się stopniowo gdzieś u schyłku okresu wczesnorzymskiego i fazie przejściowej
między okresami wczesno- a późnorzymskim (B2/C1). Stanowiska z tego okresu wiązane
są z osadnictwem kultury bogaczewskiej [I. Rek 1999, 50; P. Szymański 2001, 191].
Moment przejścia między drugim a trzecim horyzontem jest znacznie trudniejszy
do uchwycenia. Wydaje się, że miał on miejsce u schyłku okresu późnorzymskiego lub na
przełomie okresu późnorzymskiego i okresu wędrówek ludów. O ile w przypadku dwóch
pierwszych horyzontów można wydzielić fazę przejściową, która posiada cechy zarówno
okresu wczesno- jak i późnorzymskiego, o tyle wydzielenie analogicznej fazy między drugim a trzecim horyzontem na obecnym etapie badań jest niemożliwe. Być może, obiektem o cechach przejściowych jest jama 17 z Osinek, st. 1a [J. Okulicz 1963, tabl. XXIII:1],
ewentualnie obiekty 44 i 52 z Krzywólki, st. 3. Koniec horyzontu trzeciego w ceramice
zbiega się z zanikiem fazy prudziskiej, gdzieś u schyłku fazy E.

65 Naczynia znane są zazwyczaj z niewielu fragmentów, znajdowanych najczęściej w obrębie płaszczy
kurhanów, między innymi w: Bilwinowie [M. Kaczyński 1961, tabl. VII:4, XIII:6, IX:7, XII:5], Korklinach [J. Jaskanis 1968, tabl. V:2,3], tylko w przypadku znalezisk z Brodu Nowego naczynia te
wykorzystano jako popielnice [M. Żuberek, w druku].
66 Kazimierówka, st. 1 [A. Bitner-Wróblewska 1991, ryc. 6:1,6], Krzywólka, st. 2 [D. Jaskanis 1963,
ryc. 11, tabl. IV:1,2, V:1, VI]. Z tym okresem należy wiązać obiekt 39 ze stanowiska 1a w Osinkach
[A. Rek 1998, ryc. 6:a,b,d,e,f]. Łagodniejsze profilowanie widać także na cmentarzysku w Prudziszkach [M. Kaczyński 1958, tabl. XLIV:1,6,7].
67 Por. ceramikę z obiektu 39 z Osinek, st. 1a [A. Rek 1998, ryc. 6:a-d].
68 Niepublikowane badania dr hab. A. Bitner-Wróblewskiej.
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Podczas bezpośredniej obserwacji ceramiki z terenów Suwalszczyzny pozostaje wrażenie, że ceramika z okresu wędrówek ludów w większym stopniu różni się od ceramiki
horyzontu drugiego, niż ta ostatnia w porównaniu z horyzontem pierwszym. Odczucie to
może zweryfikować jedynie intensyfikacja badań osad oraz opracowanie i publikacja materiałów z nich pochodzących. Dla omawianej problematyki kluczowe wydają się być całościowe opracowania i publikacje materiałów z kompleksu osad w Osinkach oraz w Kazimierówce, st. 1, gdyż na stanowiskach tych wystąpił materiał zabytkowy zarówno z okresu
wpływów rzymskich jak i wędrówek ludów.
Materiał ceramiczny ze stanowiska nr 3 w Krzywólce należy łączyć z okresem przejściowym między pierwszym a drugim horyzontem oraz z horyzontem drugim. Pojedyncze
niewielkie fragmenty o cechach ceramiki trzeciego horyzontu, pochodzące z warstw, a niekiedy także z obiektów o przemieszanych pod względem chronologicznym wypełniskach,
mogłyby wskazywać na to, że osada, być może, funkcjonowała także w okresie wędrówek
ludów. Jednak na obecnym etapie badań nie ma możliwości potwierdzenia tej hipotezy.
B) Ceramika obtaczana
W zdecydowanej większości fragmenty obtaczane pochodziły z warstwy ziemi ornej.
W obrębie obiektu 27, z którego pochodziła przemieszana chronologicznie ceramika, już
na etapie badań zaobserwowano wkop – obiekt 27a, prawdopodobnie z nim należy wiązać
chronologicznie młodszy materiał. Podczas eksploracji nie udało się przeprowadzić rozdzielenia materiału z poszczególnych obiektów. Z inwentarza polowego wiadomo, że w obiektach 40 i 50 znaleziono około kilkudziesięciu fragmentów ceramiki obtaczanej. W trakcie badań wykopaliskowych wykonano schematyczne rysunki kilku fragmentów wylewów (jeden
z obiektu 40 i trzy z „obiektu 50”), część z ornamentem poziomych i falistych żłobków. Niestety, nie wiemy nic ponadto, gdyż materiał z tych obiektów w całości zaginął. Ze względu
na schematyczność rysunków z inwentarza, fragmentów tych nie włączono do analizy.
Omawiany materiał ceramiczny jest mocno rozdrobniony, w jego obrębie nie udało
się zrekonstruować ani jednego naczynia. Oprócz niecharakterystycznych części brzuśców znaleziono: 11 fragmentów wylewów (Tabl. XXV:2,3,4, XLVIII:8,9, L:15, LV:15,16,17,
LVI:12,16), 9 fragmentów den (Tabl. XXV:5; XLVIII:10; LV:18,19, LVI:13,18).
Do produkcji naczyń użyto gliny żelazistej, schudzonej dość obfitą domieszką drobnoziarnistego piasku, niekiedy także drobnego, białego tłucznia. W części fragmentów
zaobserwowano niewielką ilość miki, trudno jednak stwierdzić, czy dostała się do masy
ceramicznej przypadkiem, czy w rezultacie celowego działania.
Naczynia wykonano techniką taśmowo-ślizgową, a następnie poddano je dość silnie formującemu obtaczaniu. Obejmowało ono z pewnością górne partie naczyń, po obydwu stronach ścianek, niekiedy widoczne jest także na środkowych częściach naczyń oraz na częściach przydennych. W materiale wystąpiło wklęsłe dno ze śladami stosowania nakładki na koło (Tabl. LVI:18).
Ścianki naczyń są równe o starannie opracowanych powierzchniach, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Brak tu opracowania warstwą tłustej glinki jak to było
w przypadku ceramiki pradziejowej. Bardzo często powierzchnie ścianek są szorstkie,
czego powodem są wystające, drobne ziarna domieszki.
Naczynia wypalono dość dobrze w atmosferze utleniającej. Powierzchnie zazwyczaj
mają kolor jednolity ciemnobrunatny, rzadziej jasnobrunatny lub brunatno-szary. Brak
wyraźnych różnic między ubarwieniem powierzchni zewnętrznych a wewnętrznych.
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Ornament ryty ma postać dookolnych poziomych i falistych żłobków, umiejscowionych w dwóch przypadkach w części górnej brzuśca, tuż poniżej szyjki. Pozostałe ornamentowane fragmenty pochodziły z górnej, a być może także środkowej części brzuśca, tuż
przy jego największej wydętości. Zdobienie wykonywane było narzędziem kilkuzębnym
(grzebykiem) o płaskich lub półokrągłych końcówkach ornamentujących (Tabl. XXV:2,6,7,
XLIX:7, L:16, LI:21, LV:15,21,22, LVI:14,17).
Wszystkie opisywane fragmenty były częściami naczyń (zapewne garnków) o bardzo
wysoko umieszczonej maksymalnej wydętości brzuśca, zazwyczaj o dość słabo wyodrębnionych szyjkach i wychylonych, niekiedy bardzo krótkich wylewach. Krawędź wylewu
jest prosta lub słabo profilowana, z jednym delikatnym rowkiem umieszczonym na stronie
górnej. W jednym przypadku wyprofilowana pod pokrywkę (Tabl. L:15). Dna są zarówno
proste jak i wyodrębnione, zazwyczaj płaskie, niekiedy z podsypką w postaci piasku lub
dodatkowo drobnego, białego tłucznia.
Z uwagi na stan badań nad ceramiką okresu wczesnośredniowiecznego, zwłaszcza
na omawianym terenie [por. M. Engel 2004, 191], bardzo trudno znaleźć analogie dla
materiału z Krzywólki oraz przeprowadzić jego analizę chronologiczną.
Cechy omawianego materiału, takie jak stosowana technika budowy naczyń, użyta
drobna, dość starannie dobrana domieszka, dokładne opracowanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, płaskie dna, bardzo dobry wypał oraz zasięg i wygląd zdobienia są
istotnymi wskaźnikami chronologicznymi. W przypadku ceramiki wczesnopolskiej z XII
i XIII w. bardzo charakterystyczne jest stosowanie techniki taśmowo-ślizgowej oraz sposób zdobienia za pomocą gęstych prostych linii dookolnych wykonanych grzebieniem
[A. Buko 1981, tabl. XII:6,8, XIII:6,10; 1990, 318-320]. Przy wytwarzaniu naczyń o takich
cechach bardzo ważne było zastosowanie szybkoobrotowego koła, które pozwoliłoby na silnie formujące obtaczanie całych powierzchni, łącznie z ich częścią wewnętrzną. Naczynia
o takich cechach należą do ostatniego etapu rozwojowego ceramiki tuż przed zastosowaniem techniki toczenia i wypału redukcyjnego, które miało miejsce według Z. Kurnatowskiej około połowy XIII w. [Z. Kurnatowska 1973, 435-446]. Wydaje się, iż przynajmniej
do pewnego stopnia obserwacje te można przenieść na materiał ceramiczny z terenu północno-wschodniej Polski.
Wyraźnych podobieństw pod względem prostego ukształtowania wylewów oraz ornamentyki można dopatrywać się w szeroko datowanym, od XIII do XV w., materiale
z gródka w Bajtkowie [L. Lenarczyk 1991, 139, tabl. XII].
Specyficzna forma naczyń tj. wysoko umieszczona największa wydętość brzuśca jest
prawdopodobnie także cechą datującą. Naczynia o takim kształcie znalezione zostały na
stanowisku w Półkotach69. M. Kaczyński, badacz stanowiska, twierdzi, że były to garnki
toczone wytwarzane w XVII w., jednak część znalezionych naczyń była najprawdopodobniej tylko obtaczana i trudno się zgodzić z tak późnym ich datowaniem.
Stan zachowania oraz skromna liczba fragmentów, jakie można było poddać analizie,
ma oczywisty wpływ na datowanie ceramiki obtaczanej z Krzywólki. Pomimo to, charakterystyczne cechy materiału pozwalają na jego ogólne datowanie na XII – XIII w.

69 Niepublikowane materiały z badań M. Kaczyńskiego.
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Zabytki wydzielone
Bardzo ciekawym zabytkiem, niestety, znalezionym w warstwie ziemi ornej, w obrębie ara C7, jest szpila brązowa z profilowaną główką (Tabl. XLIX:8) analogiczna do typu
I według B. Beckmanna [1969] oraz do I grupy szpil beczułkowatych w typologii M. Michelbertasa [1978, 1986].
Szpile są bardzo charakterystyczną ozdobą plemion bałtyjskich. Służyły do spinania
odzieży. Nosili je zarówno mężczyźni jak i kobiety. Czasem znajdowane są pary szpil połączone łańcuszkiem, zdarza się, że tworzyły komplet – szpila z zapinką, niekiedy zawieszano na nich różnego rodzaju podwieszki, wisiorki.
Szpile analogiczne do okazu z Krzywólki wykonywano zawsze z brązu. Znajdowane
są w grobach kobiecych w północno-wschodniej Polsce, na Litwie i Łotwie. Szpile te są
mocno zróżnicowane, różnią się między sobą stopniem profilowania główki. Najprostsze
formy posiadają jeden krążek profilowy przykrywający „beczułkę”, niekiedy, dodatkowo,
niewielkie profilowanie lub krążek znajduje się również poniżej „beczułki”, na jej przejściu w igłę. Krążek zwieńczający główkę może być płaski lub zbliżony do półkulistego, niekiedy przypłaszczony, czasem od góry zdobiony motywem rytego krzyża. Okazy bardziej
rozbudowane mogą posiadać kilka zazwyczaj równych krążków powyżej „beczułki”, czasem mają dodatkowo rozbudowane profilowanie poniżej „beczułki” w miejscu przejścia
w igłę. Najbardziej okazałymi „barokowymi” formami z bogatym profilowaniem, które
można by łączyć z tą grupą są wyodrębnione przez W. Nowakowskiego szpile typu Szwajcaria [W. Nowakowski 1998, 46].
Z terenów Litwy znanych jest około 75 szpil z beczułkowatą główką pochodzących
z 35 stanowisk [E. Gričiuvienė, A. Tautavičius 1994, 81-82], głównie z terenów pobrzeża
Bałtyku, gdzie prawdopodobnie zrodziła się idea omawianych szpil. Znajdowane są także
na obszarze kultury kurhanów łotewsko-litewskich, grupy dolnoniemeńskiej, grupy środkowolitewskiej [M. Michelbertas 1986, 128-129]. Zostały znalezione w zespołach z zapinkami oczkowatymi (prawdopodobnie serii pruskiej) oraz zapinkami V grupy tj. trójgrzebykowymi i A.100 [M. Michelbertas 1986, 129].
Z terenów polskich analogiczne szpile pochodzą z kultury sudowskiej, znaleziono je
w Osowej: na cmentarzysku, st. 1, w kurhanie 111, gr. 3 [J. Jaskanis 1962, 267, 271] i na
osadzie, st. 2, jako znalezisko luźne w obrębie ara 9A [D. Jaskanis, J. Jaskanis 1966, 130,
tabl. VII:2]. Z kultury bogaczewskiej pochodzi 20 egzemplarzy tego typu zabytków. Większość szpil pochodziła ze znalezisk luźnych lub z zespołów pozbawionych zabytków datujących [A. Juga-Szymańska 2006, 16].
Szpile z beczułkowatą główką badacze litewscy datują na II-III w. [E. Gričiuvienė,
A. Tautavičius 1994, 81-82]. Wchodzą one w użycie już w fazie B2, zaś najwięcej egzemplarzy
znanych jest z fazy B2/C1 [M. Michelbertas 1986, 129]. Trudno powiedzieć, czy szpile te nie
występują także w okresie późnorzymskim zwłaszcza, iż szpile beczułkowate II typu, o dwustożkowej główce, najliczniej występowały w fazie C1b – C2 [M. Michelbertas 1986, 129].
Tak późne datowanie omawianego okazu wydaje się jednak nieuzasadnione. Wydaje się,
że szpilę z Krzywólki należy widzieć raczej w fazie B2/C1–C1a. Analogiczną chronologię,
niemal identycznego egzemplarza z Semeniškės II zaproponował R. Vengalis [2009, 323].
W obrębie ara C7, w warstwie humusu, znaleziony został fragment brązowej
zapinki z podwiniętą nóżką 1 serii VI grupy (Tabl. XLIX:9). Zapinka uległa zniszczeniu
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prawdopodobnie już na etapie wytwarzania, podczas profilowania kształtu kabłąka.
Za tezą, iż zapinka ta nigdy nie była używana, przemawia fakt, że w środkowej części,
w miejscu przejścia nóżki w kabłąk brak jest charakterystycznego wygięcia umożliwiającego wsunięcie igły w pochewkę. Prosty kabłąk przy nóżce mają jedynie zapinki o mocno
odchylonej od kabłąka pochewce, jak w jednodzielnych zapinkach typu A.156 i A.157,
w zasadniczy sposób różniących się od analizowanego fragmentu. Brak także ewentualnych śladów prostowania kabłąka. Na podstawie ocalałej części nie da się określić typu
zapinki. Można przypuszczać, że ze względu na sporadyczne występowanie na obszarze północno-wschodniej Polski zapinek z górną cięciwą i podwiniętą nóżką (A.158)
[K. Godłowski 1974, 67] omawiany fragment pochodzi od zapinki kuszowatej. Prawdopodobnie można ją wiązać z typami A.161-162, ewentualnie A.168 [O. Almgren 1923,
tabl. VII]. Na omawianym terenie obok zapinek zdobionych pierścieniami z nacinanego
drutu, do których nie można tego zabytku zaliczyć, są to najbardziej rozpowszechnione
typy 1 serii VI grupy.
Kuszowate zapinki z podwiniętą nóżką należą do form szeroko rozpowszechnionych
w późnym okresie wpływów rzymskich w całym Barbaricum [W. Nowakowski 2001, 129].
Zapinki A.161 pojawiają się już w zespołach z fazy C1a, chociaż równie często spotykane
są w zespołach fazy C2 [W. Nowakowski 2001, 133]. Należą do zabytków o bardzo długiej chronologii, występują także we wczesnym okresie wędrówek ludów, te najmłodsze
cechuje taśmowaty, szeroki kabłąk [A. Cieśliński 2001, 50].
Z uwagi na stan zachowania zabytku nie można dokładnie sprecyzować jego chronologii. Brak sprężyny oraz górnej części kabłąka powoduje, że większość cech, które
byłyby pomocne w określeniu chronologii zabytku, jest nie do odtworzenia70. Jedyną cechą, jaka do pewnego stopnia może pomóc w datowaniu zabytku, jest masywny kabłąk
oraz jego trójkątny przekrój. Te cechy świadczą o tym, że zapinka ta raczej nie należała
do najstarszego horyzontu tych zabytków, we wczesnej fazie okresu późnorzymskiego
analogiczne zabytki miały okrągły, owalny, ewentualnie rombowaty przekrój kabłąka
[A. Kokowski 1995, 13-15, 34-55]. Wydaje się, że zabytek ten można zatem datować na
rozwiniętą fazę okresu późnorzymskiego ewentualnie schyłek okresu późnorzymskiego
– fazę C2(C3?). Zapinki o podobnie ukształtowanych kabłąkach znaleziono między innymi w Żywej Wodzie, w kurhanie 14, grób 1, w kurhanie 15, grób 4 [Wł. Ziemlińska-
-Odojowa 1961, tabl. XI:4,5,14] oraz w Szwajcarii, w kurhanie 54 [J. Antoniewicz 1963,
ryc. 1:u].
W górnej części wypełniska obiektu 2 znaleziono żelazny nożyk o zbliżonym do trójkątnego kształcie ostrza i obustronnie wyodrębnionym trzpieniu (Tabl. VIII:4). Datowanie
tego przedmiotu jest sprawą dyskusyjną, aczkolwiek kształt zabytku jest dość typowy dla
okresu wpływów rzymskich. Taką chronologię potwierdza także znaleziona w obiekcie
ceramika, którą ogólnie można datować na okres późnorzymski, jak również dość liczne
analogie dla tego zabytku pochodzące z terenu kultury sudowskiej, a także kultury boga70 Nieznane są zatem całkowita długość kabłąka zapinki, długość ramion, sprężyny (także jej charakterystyka - ile miała zwojów, czy była z tordowanego drutu, czy lirowato wygięta, ciasno czy luźno
opasana), a przede wszystkim ukształtowanie kabłąka: czy miał być półkolisty, czy kolankowato
zgięty, czy może zgięty łagodnie – czyli szczegóły chronologicznie dystynktywne [por. A. Kokowski 1995, 13-15, 35-48; J. Okulicz 1973, 422].
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czewskiej. Noże o analogicznym kształcie, choć często różniące się wymiarami, pochodzą z: Osowej, st. 1 [J. Jaskanis 1962, tabl. VI:15, VIII:1; D. Jaskanis, J. Jaskanis 1966,
tabl. V:8], Szwajcarii [J. Antoniewicz, M. Kaczyński, J. Okulicz 1958, tabl. XIV:6],
Woźnej Wsi, st. 1. [P. Iwanicki 2001, ryc. 3, grób 2:2], Starych Kiejkut [K. Barczyk 2004,
tabl. XII:16,17], Kosewa [W. Nowakowski 1998, tabl. 6:78, 7:96], a także z kolekcji pastora Pisanskiego [W. Nowakowski 1998, tabl. 36].
W obiekcie 50a znaleziono żelazną ostrogę kabłąkową z ruchomym gwiaździstym bodźcem wraz z żelazną sprzączką mocująca i zalegające prawdopodobnie obok
ostrze noża (Tabl. XXXVIII:1,2, XXXVII:3). Ostrogi z gwiaździstym bodźcem pojawiają
się w Polsce w XIII w. i rozpowszechniają w następnych stuleciach [J. Szymczak 1990,
327]. Okazy z XIV w. mają wygięty kabłąk i niezbyt długi rozwidlony bodziec z osadzoną
w nim kilkupromienną gwiazdką, przez zaczepy ostróg przewlekano rzemyki, które spinano za pomocą klamerek i sprzączek [A. Nowakowski 1994, 250]. Egzemplarze z XV w.
charakteryzują się miseczkowatym zapiętkiem i bardzo długim, prostym bodźcem zakończonym gwiazdką o długich promieniach [A. Nowakowski 1994, 250]. Bogato zdobione
ostrogi o długich bodźcach i długich promieniach ruchomych gwiazdek trwają do początków XVII w., od tego momentu ostrogi stale zmniejszają się, aż do czasów współczesnych,
kiedy to pozbawione zostają zbędnych ozdób [G. C. Stone 1985, 580-583].
Brak cech ostróg z XV i XVI w. (brak zapiętka i krótki bodziec), a także wyraźne różnice w porównaniu z egzemplarzami z XIV w. tj. prosty kształt kabłąka i wielopromienna
gwiazdka sugerują nowożytne, najprawdopodobniej XVII-wieczne datowanie omawianego zespołu71.
Ze względu na mało charakterystyczny kształt, chronologia ostrza noża z obiektu 50a
(Tabl. XXXVII:3), może być bardzo szeroka i obejmować nawet czasy współczesne. Podobnie jak większość niewielkich noży, których kształt podyktowany jest względami funkcjonalnymi, pozbawiony on jest walorów dobrego datownika. W związku z tym, iż wystąpił
prawdopodobnie łącznie z ostrogą i sprzączką, można datować go analogicznie.
Niewiele można powiedzieć na temat dwóch silnie skorodowanych zabytków żelaznych. Nie zostały wykonane ich zdjęcia rentgenowskie. Pierwszy, pochodzący z obiektu 39
może być fragmentem noża (Tabl. XXX:1), drugi, z obiektu 40, to przedmiot niezidentyfikowany (Tabl. XXXI:7).
W obiekcie 5 znaleziono fragment kości śródstopia bydła, będącej prawdopodobnie
narzędziem, być może gładzikiem lub dłutem (Tabl. XIV:6). Powierzchnia przedmiotu jest
częściowo zniszczona ze śladami zębów(?) jakiegoś zwierzęcia, brak jest wyświeceń, będących ewidentnym dowodem używania narzędzia.
Kolejne dwa kościane fragmenty narzędzi(?) o przekrojach wielokątnych (zbliżonych do okrągłych) pochodzą z obiektów 27 (Tabl. XXIV:4) i 44 (Tabl. XXXII:10). Są to,
być może, części dłut, ewentualnie szydeł lub jeszcze innych przedmiotów (ozdób?). Na
powierzchniach widoczne są liczne podłużne ślady pozostałe po obróbce ostrym narzędziem. Narzędzia kościane wytwarzano i stosowano w okresie wpływów rzymskich doraźnie, przy okazji drobnych prac domowych jak np. obróbki skór czy drewna. Są to zazwyczaj

71 Fakt, iż ostroga i sprzączka zaginęły, a wygląd zabytków znany jest jedynie z rysunków zamieszczonych w inwentarzu polowym, miał podstawowy wpływ na dość ogólną analizę zespołu.
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niewielkie zaostrzone fragmenty różnych kości72. W wyniku ich używania na powierzchniach widnieją ślady w postaci wyświeceń. Niestety, analizowane fragmenty takich śladów nie posiadają, także z uwagi na stan zachowania nie mogą być podstawą wnikliwych analiz.
Z osad kultury sudowskiej znane są pojedyncze znaleziska narzędzi kościanych,
np. szydło znalezione na osadzie w Osowej, st. II [D. Jaskanis 1974, 426, ryc. 5]. Liczne
narzędzia kościane znane są natomiast ze stanowisk wczesnożelaznych, z terenów północno-wschodniej Polski np. z osady w Żubronajciach [P. Szymański 1998, tabl. 1].
Wydzielone zabytki gliniane są silnie rozdrobnione i zniszczone, w większości pochodzą z warstwy ziemi ornej. W obrębie ara D7 znaleziono prawdopodobnie fragment
przęślika (Tabl. LII:5). Stan zachowania nie daje podstaw do rekonstrukcji jego pierwotnego wyglądu. Kolejny zabytek luźny pochodzący z ara E9 to fragment przedmiotu
wykonanego prawdopodobnie z gliny73, o starannie opracowanych powierzchniach.
Na podstawie jego rekonstrukcji rysunkowej zidentyfikowano ten zabytek jako część paciora(?), ewentualnie końcówka przęślicy (Tabl. LIII:1). W obrębie ara E9 znaleziono kilka
fragmentów, najprawdopodobniej, ciężarków tkackich (Tabl. LII:14,15,16, LIII:2)74. Fragmenty te zostały wyodrębnione z ogólnej masy polepy na podstawie ich specyficznej domieszki – zazwyczaj drobnego piasku i/lub białego tłucznia, dobrego wypału oraz w przypadku lepiej zachowanych fragmentów, starannego opracowania powierzchni. Cztery
z nich posiadały częściowo zachowane otwory mocujące o średnicy ca 1 cm. Ciężarki
prawdopodobnie miały kształt wielościenny, zbliżony do stożkowatego. Bardzo podobne
zabytki datowane na okres wczesnego średniowiecza pochodzą z grodziska w Jeziorku
z warstwy I i II [J. Antoniewicz, J. Okulicz 1958, 35, tabl. XX:10,14]. W kontekście wczesnośredniowiecznym znaleziono analogiczne ciężarki na st. 2 w Konikowie (Rostku) koło
Gołdapi75. Mniejsze i trochę innego kształtu ciężarki znaleziono na osadzie w Kazimierówce, st. 1, szeroko datowanej od drugiego ćwierćwiecza III w. do około połowy wieku V
lub nawet do początku VI w. oraz na okres wczesnego średniowiecza (X-XI w.) [A. Bitner-Wróblewska 1991, 368, 370-371] i na osadzie w Osinkach, st. 2, datowanej od okresu
wczesnorzymskiego po okres wędrówek ludów [I. Rek 1999, 44-50, tabl. L-9, fot. 8]. Na
podstawie tych analogii i stanu zachowania zabytków trudno jest uściślić ich chronologię.
Choć wydaje się, że znaleziska te należałoby raczej łączyć z odkrytymi na stanowisku fragmentami ceramiki obtaczanej i datować na okres wczesnego średniowiecza, to nie można
wykluczyć ich ewentualnej metryki pradziejowej.
Ostatnią omawianą kategorią są zabytki kamienne76. W górnych partiach obiektu 5
znaleziono duży fragment żaren nieckowatych oraz leżący poniżej rozcieracz. Prawdopodobnie kolejny niewielki fragment takich żaren odkryto w zaciemnieniu, w obrębie
ćw. A ara E10. W płytkim wypełnisku obiektu 48 znajdował się natomiast kamień zidentyfikowany jak rozcieracz. Wymienione zabytki to typowe znaleziska osadowe, służące do
72 Informacja ustna dr A. Gręzak z IAUW.
73 Być może z piaskowca lub innego miękkiego minerału. Powodem trudności w identyfikacji jest stan
zachowania zabytku.
74 Istnieje prawdopodobieństwo, że mogą to być także części np. zabawek lub innych przedmiotów.
75 Informacja ustna dr. M. Engela z PMA w Warszawie.
76 Zabytki zaginęły, wszystkie podane informacje pochodzą z dziennika wykopalisk.
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mielenia ziaren zbóż oraz nasion dziko rosnących roślin. Wygląd i prosta forma tego typu
zabytków podyktowane są względami funkcjonalnymi, co pozbawia je cech dobrych datowników. Analogiczne zabytki znaleziono na innych osadach północno-wschodniej Polski
np. w Osinkach, st. 2 [K. Bukowski, J. Wielowiejski 1970, ryc. 31].

Krzemienie
Podczas dwóch sezonów badawczych na osadzie w Krzywólce znaleziono 46 krzemieni,
z których do momentu opracowania przetrwał jedynie odłupek krzemienny z obiektu 55
(Tabl. XLII:4), pozostały materiał zaginął. Dla 39 krzemieni z badań przeprowadzonych
w 1980 roku posiadamy rysunki zamieszczone w inwentarzu polowym, dla 6 krzemieni
znalezionych w 1981 dysponujemy jedynie określeniami z inwentarza krzemieni77. Przedstawiona poniżej analiza z oczywistych względów pozostaje więc dość ogólną78.
Spośród 46 krzemieni, 16 pochodziło z obiektów, 30 znaleziono w warstwie ziemi
ornej. W materiale wyodrębniono: zatępiec (lekko przepalony) (Tabl. XLVII:9), 5 rdzeni
(Tabl. VIII:5, XIX:7, XLVII:7), w tym 1 przepalony (Tabl. V:1), 24 odłupki (Tabl. V:2,
XVIII:1,2,3, XLII:4, XLVII:5, XLVIII:13,14,15, XLIX:1, L:1, LII:1), w tym: 3 ze śladami
retuszu (Tabl. XLVII:4, XLIX:12, L:2), 2 przepalone (Tabl. XLVII:6, LII:4), 4 spatynowane (Tabl. XVIII:4, XLIX:2, LII:2,3), 14 wiórów (Tabl. V:3, XI:10, XIV:7, XVIII:5, XIX:3,
XLVII:1,2, XLVIII:11,12), w tym 4 spatynowane (Tabl. V:4, XLVII:3, XLIX:10,11), okruch
krzemienny (Tabl. XLVII:8) oraz narzędzie(?) krzemienne. Na 4 rysunkach krzemienie
mają symbole przepalenia. Jest to dość typowa cecha znalezisk osadowych. Na podstawie
dostępnych informacji trudno stwierdzić, czy występująca na części materiału patyna, jest
ogniowa czy, co bardziej prawdopodobne, naturalna.
Cały zbiór krzemieni jest dość homogeniczny, wykonany prawdopodobnie z materiału
narzutowego techniką łuszczniową wykorzystującą twardy tłuk. Jest to technika prymitywna w porównaniu ze starszymi technikami pradziejowymi. W wyniku jej stosowania
uzyskiwano doraźne narzędzia wykorzystywane do przecinania surowców organicznych
[M. Zalewski, I. Mellin 1991, 40], na co wskazuje sporadycznie występujący retusz przykrawędny. Nieregularność kształtów i wyraźne fale odbić na powierzchni materiału świadczą o tym, że mamy do czynienia z odpadami powstałymi w trakcie eksploatacji łuszcznia.
Na podstawie dotychczasowych badań ustalono, iż w Polsce północno-wschodniej
krzemienie używane były we wczesnej epoce żelaza [M. Zalewski, I. Mellin 1991, 37-41].
W literaturze obecna jest także hipoteza o możliwości datowania materiału krzemiennego
ze śladami stosowania techniki łuszczniowej, na okres wpływów rzymskich autorstwa
J. Gackowskiego i J. Małeckiej-Kukawki [1997, 290].
Materiał krzemienny znaleziony został również w Osinkach, st. 2 [I. Rek 1998,
tabl. XI:12], a także w obiektach i w warstwie ziemi ornej na stanowiskach kultury bogaczewskiej: na osadzie w Paprotkach Kolonii, st. 41, datowanej na stadium przejściowe
między podokresami wczesno- i późnorzymskim, podokres późnorzymski oraz rozwiniętą

77 Były to: 3 odłupki, rdzeń krzemienny, narzędzie(?) krzemienne oraz wiór krzemienny.
78 Za pomoc w analizie materiału krzemiennego chciałbym podziękować mgr. M. Zalewskiemu z PMA
w Warszawie.
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fazę wędrówek ludów [M. Karczewska, M. Karczewski 2002, 22-23] i na osadzie w Bałowie, st. 2, datowanej na okres wpływów rzymskich i wczesne średniowiecze [W. Nowakowski 1995, 139-143, ryc. 7]. Jest bardzo prawdopodobne, iż analogiczne krzemienie
znajdowane były także na innych stanowiskach kręgu zachodniobałtyjskiego, jednak potraktowane zostały jako materiał chronologicznie starszy zalegający na złożu wtórnym lub
nieobrobiony materiał narzutowy.
Przedstawiony materiał krzemienny jest jednorodny pod względem chronologicznym
i wydaje się być zgodny z ogólnym datowaniem stanowiska. Skromna liczba znalezionych
krzemieni oraz ich charakter świadczy o drugorzędnej, a nawet marginalnej roli materiałów krzemiennych w gospodarce kultury sudowskiej. Z drugiej jednak strony jest dowodem na bardzo długie przeżywanie się na terenach północno-wschodniej Polski tradycji
krzemieniarskich.

Polepa
W materiale wystąpiło około 3800 różnej wielkości fragmentów polepy. W zdecydowanej większości był to materiał mocno rozdrobniony o średnicy bryłek ca 1-2 cm. W jego
obrębie udało się wydzielić dwie grupy różniące się cechami morfologicznymi.
Pierwsza, najliczniejsza grupa to: fragmenty polepy pozbawione intencjonalnej domieszki schudzającej. Bywa, że w pojedynczych fragmentach można znaleźć ziarna piasku lub żwiru ewentualnie występują także negatywy roślin, jednak są to prawdopodobnie „zanieczyszczenia”, które dostały się do masy nie intencjonalnie. Część fragmentów tej
grupy jest mocno wysuszona, część natomiast nosi ślady różnego w stopniu przepalenia.
W zdecydowanej większości fragmenty pozbawione są powierzchni płaskich. Wyjątkowo
występują ślady obmazywania palcami (obiekt 4).
Pierwotnie polepa tej grupy pełniła różne funkcje: jako spoiwo, uszczelniacz czy izolacja termiczna przy budowie palenisk, pieców, przy wylepianiu ścian jam zasobowych lub
wylepianiu podłóg [I. Jadaczykowa 1981, 230]. Fragmenty polepy tej grupy wystąpiły we
wszystkich obiektach, w których znalezionego tego rodzaju znaleziska, najprawdopodobniej dostały się do wypełnisk jako śmieci w warstwach zasypiskowych. W dokumentacji
badawczej brak spostrzeżeń o wylepionych ściankach bocznych lub dnach jam. Wyjątkiem
jest obiekt 41, być może, o charakterze mieszkalnym(?). Według obserwacji badaczy ścianki
boczne, podobnie jak dno obiektu, wylepione były polepą. W centralnej części obiektu 2 znaleziono grubą warstwę polepy, na której spoczywały fragmenty naczynia kuchennego, poniżej zaś wystąpiła „bardzo nikła warstwa węgli drzewnych widoczna jako intensywniejsze
zabarwienie w i tak czarnej ziemi”79. Prawdopodobnie były to pozostałości paleniska.
W drugiej, nielicznie reprezentowanej w materiale grupie zebrano polepę, w której zaobserwowano domieszkę piasku, żwiru, niekiedy także tłucznia. Dodatkowo w masie glinianej
występują prawdopodobnie także grudki wapna80 oraz znaczna domieszka organiczna. Świadectwem jej obecności są otwory ze śladami negatywów łodyg (plew?, sieczki?) (Tabl. L:17).

79 Informacja z dziennika polowego studentów.
80 Obecność węglanu wapnia stwierdzono w próbkach polepy konstrukcyjnej pochodzących ze stanowiska 41 w Paprotkach Kolonii [A. Dubis 2002, 155-157].
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Wielkość analizowanych fragmentów jest różna, niekiedy przekracza nawet 10 cm. Zazwyczaj są one mocno wysuszone, niekiedy wypalone, rzadko przepalone. Wspólną cechą części fragmentów tej grupy jest trójścienny lub wielościenny kształt o powierzchniach bocznych płaskich lub wyoblonych. Na kilkunastu tego typu fragmentach, głównie z warstwy
ziemi ornej, każdorazowo tylko na jednej ze stron – płaskiej powierzchni zewnętrznej wystąpiły ślady powlekania, bielenia wapnem(?) (Tabl. L:17)81. Trójścienny kształt fragmentów, specyficzna domieszka schudzająca oraz sposób opracowania powierzchni zewnętrznych świadczą o tym, że mamy do czynienia z tzw. polepą konstrukcyjną, która pierwotnie
pełniła funkcje spajające, zabezpieczające, uszczelniające i wzmacniające ściany obiektów
mieszkalnych, gospodarczych etc.
Analogiczny fragment polepy ze śladem negatywowym słupa znaleziony został
w obiekcie 7b na stanowisku 2 w Osinkach [I. Rek 1999, tabl. CVIII:9]. Z terenów północno-wschodniej Polski fragmenty takie znane są między innymi z osiedli nawodnych z Mołtajn i Pieczarek z wczesnej epoki żelaza [J. Gackowski 2000, 66].
Poprzez analizę śladów negatywowych na fragmentach polepy można doszukiwać
się pewnych elementów technik wznoszenia budynków. Niestety, opisywany materiał jest
zbyt nieliczny i rozdrobniony, by nadawał się do wnikliwych analiz. Na jego podstawie
można przypuszczać, że mieszanką gliny, minerałów i substancji organicznych wypełniano otwory między żerdziami lub słupami (o przekroju okrągłym, ewentualnie wielokątnym). Przybliżona średnica słupa lub szerokość żerdzi, odtworzona na podstawie pojedynczych większych fragmentów, wynosiła około kilkunastu, maksymalnie dwudziestu
paru centymetrów82. Bardzo prawdopodobne, że masy glinianej używano nie tylko do wypełnienia otworów, ale także do wylepiania większej powierzchni ścian (obustronnie, czy
tylko jednostronnie, po zewnętrznej czy wewnętrznej stronie?).
Charakterystyka polepy omawianej grupy zgodna jest z obserwacjami poczynionymi
na osadzie kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii [M. Karczewska, M. Karczewski 2002, 119-120], a także badaniami I. Jadaczykowej, dotyczącymi budownictwa kultury
przeworskiej [I. Jadaczykowa 1981]. Przy budowie obiektów mieszkalnych używano gliny
pomieszanej między innymi z trawą, ciętą słomą, niekiedy drobnym żwirem, piaskiem
a także wapnem dla nadania masie odpowiedniej zwięzłości i plastyczności oraz zwiększeniu jej odporności na przemarzanie [I. Jadaczykowa 1981, 230]. Zaobserwowane powlekanie ścian wapnem, tłumaczone jest względami higienicznymi – zabezpieczeniem przed
pasożytami [I. Jadaczykowa 1981, 231; M. Karczewska, M. Karczewski 2002, 119-120].
Być może powodem były również względy estetyczne.
Stosowane w budownictwie pradziejowym wapno prawdopodobnie pozyskiwano
przez wyprażanie margla jeziornego [M. Karczewska, M. Karczewski 2002, 119] lub
margla łąkowego [M. Pietrzak 1968, 277; J. Pyrgała 1971, 362-364]. Pozostałości pieca
wapienniczego, datowanego na późny okres wpływów rzymskich, odkryto m.in. na st. 2
w Konikowie (Rostku) koło Gołdapi [M. Engel 2002, 321-331].

81 Jest to biała, jednolita i cienka warstwa, łuszcząca się i łatwo dająca się oddzielić od wysuszonej
gliny. Niestety, nie wykonano badań chemicznych, które określiłyby skład substancji.
82 Analogiczne parametry określono na podstawie badań nad budownictwem mieszkalnym kultury
przeworskiej [I. Jadaczykowa 1981, 230].
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Materiał z Krzywólki jest zbyt rozdrobniony i zerodowany, by mógł być podstawą głębszych studiów na temat wykorzystania masy glinianej w budownictwie kultury sudowskiej. Wydaje się, że analiza tak masowego materiału osadowego, jakim jest polepa oraz
porównanie jej z obserwacjami z innych stanowisk, pod względem stosowanych technik
konstrukcyjnych, skali wykorzystania czy też rodzaju stosowanej masy glinianej mogłaby
być przydatna w lepszym poznaniu osadnictwa pradziejowego. Być może, obserwacje takie mogłyby być także pomocne w identyfikacji przynależności kulturowej osad, a także
w ogólnym datowaniu eksplorowanych obiektów.

Charakterystyka obiektów
W ciągu dwóch sezonów wykopaliskowych na stanowisku 3 w Krzywólce odkryto
64 obiekty (16 spośród nich zostało przebadanych jedynie w części)83, które w większości
można wiązać z osadnictwem pradziejowym. Należy ponadto dodać, iż niektóre obiekty
były w znacznym stopniu zniszczone przez orkę oraz działalność zwierząt i roślin (według
relacji właścicieli pól, na których leży stanowisko, kiedyś rósł na tym terenie las). Do zniszczenia obiektów przyczyniły się także wylewy Czarnej Hańczy.
W kilkunastu odkrytych zaciemnieniach-obiektach(?) nie znaleziono materiału zabytkowego, z powodu czego nie nadano im numerów. W wypełniskach pięciu obiektów: 10,
31, 38, 57, 60 znaleziono wyłącznie pojedyncze bryłki polepy. Ich datowanie jest niemożliwe do określenia. W przypadku obiektów o numerach: 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 37, 41, 46, 48, 49, 51, 56, 61, 62, 63, 64 odkryto jedynie
nieliczny materiał zabytkowy – maksymalnie kilka, ewentualnie kilkanaście niewielkich
fragmentów naczyń pradziejowych, niekiedy także pojedyncze bryłki polepy i kości zwierzęce. Datowanie ich określono jako niepewne i zawarto w ogólnych ramach starszej fazy
zasiedlenia stanowiska. Wypełniska kilkunastu pozostałych obiektów obfitowały nie tylko
w ceramikę i polepę, występowały w nich również kości zwierzęce, węgle drzewne, nieliczne ziarna zbóż, a także krzemienie i pojedyncze zabytki metalowe.
Odkryte na stanowisku obiekty różniły się nie tylko pod względem znalezionego w nich
materiału archeologicznego, ale także kształtu oraz charakteru wypełnisk. Ze względu
na zaobserwowane między nimi podobieństwa i różnice, udało się wyodrębnić kilka podstawowych typów, podjęta została także próba określenia ich pierwotnych funkcji.
Pozostałości niewielkich budowli
Jako pozostałości niewielkich budowli można traktować obiekt 6 (Tabl. XVII:1-3) oraz
analogiczny znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekt 5 (Tabl. XV:1,2), niestety,
tylko w części przebadany. W planie są one regularne prostokątne, w profilu nieckowate
o miąższości 0,9-1,2 m. Dno obiektu 5 prawdopodobnie wyłożone było kamieniami. Wypełniska obiektów są dość jednorodne, nie wskazują na stopniowe zasypywanie, wręcz przeciwnie prawdopodobnie zostały wypełnione warstwą kulturową w dość krótkim czasie.

83 Dodatkowo kilka podobiektów w postaci jam posłupowych, które wystąpiły w obrębie ponumerowanych obiektów (np. 21a), wkopów w starsze jamy (27a, 50a) oraz kilkanaście obiektów-zaciemnień bez materiału zabytkowego.
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Są to największe przebadane obiekty na stanowisku. Powierzchnia obiektu 6, a przypuszczalnie także 5, wynosiła ca 8 m².
Obiekty te zostały zinterpretowane jako pozostałości niewielkich budynków, prawdopodobnie o konstrukcji słupowej o dość głębokich piwniczkach (zadaszone półziemianki?). W obrębie obiektu 6 podczas eksploracji natrafiono na co najmniej jedną jamę
posłupową – obiekt 6a. Brak takich jam w przypadku obiektu 5 można tłumaczyć trudnością w uchwyceniu niewielkich przebarwień na tle intensywnie czarnego wypełniska.
Na przeszkodzie w odkryciu takich śladów mógł też stanąć stopień przebadania obiektu.
Trudno zinterpretować funkcję omawianych obiektów. Niewielka powierzchnia wyklucza
ich mieszkalny charakter. Ze względu na zagłębienie w ziemi raczej nie mogły one pełnić
także roli niewielkich chlewów czy obórek. Prawdopodobnie były to nieduże pomieszczenia gospodarcze, być może, spiżarnie. Znalezione w obiektach zabytki wskazują, że wiązać
je możemy z przygotowywaniem pożywienia: obróbką mięsa i mieleniem zboża. Uderzające są różnice między materiałem zabytkowym pozyskanym z obiektów, które, być może,
wynikają z pełnienia odmiennych funkcji lub z długości użytkowania lub wtórnego wykorzystania obiektu 5 jako jamy śmietniskowej. Zresztą tezy te wzajemnie się nie wykluczają.
Być może, obiekt 6 używany był krótko, a następnie choćby w wyniku pożaru zawalił się.
Za taką teorią przemawiałyby cienka warstwa koloru czarnego w środkowej części wypełniska oraz przepalone belki i kamienie zgrupowane w części centralnej jamy. Według badaczy nie były to pozostałości paleniska.
Analogicznym obiektem do opisanych jest prawdopodobnie obiekt 1, półziemianka
z osady w Kazimierówce, st. 1 [A. Bitner-Wróblewska 1991, 366] 84.
Do pozostałości niewielkich budowli należy zaliczyć także obiekty: 2, 39, 40, (Tabl. VIII:1-3,
XXIX:1-3, XXXI:5,6), być może, także zniszczony obiekt 27 (Tabl. XXIV:1-3). W planie obiekty te
są zbliżone do owalnych, ewentualnie czworokątnych, o długości nieco ponad 2 m i szerokości
około 1,2 m, zorientowane w kierunku E-W. W profilu są to zazwyczaj głębokie jamy, zbliżone
do trapezowatych o płaskich lub wypukłych dnach o miąższości ca 1 m. W obrębie obiektów 27
i 39, być może także obiektu 2, wystąpiły jamy posłupowe, które są śladami jakichś konstrukcji
naziemnych (zadaszeń?). Trudno interpretować, jaką funkcję mogły pełnić te obiekty. Prawdopodobnie były to niewielkie półziemianki, być może, zadaszone piwniczki do przechowywania zapasów. Z wypełnisk tych obiektów pochodzi dość liczny materiał zabytkowy.
Pojedyncze analogie, zwłaszcza dla obiektu 40, wystąpiły na osadach mazurskich,
na przykład w Muntowie, st. XIX, obiekt 1 [I. Rogala 2000, tabl. I] i Wyszemborku, st. V,
obiekt 8 [P. Szymański 2003, tabl. 5].
Obiekty 21 (Tabl. XXII:1-4) i 41, niestety, tylko w części przebadane (zwłaszcza obiekt 41),
to prawdopodobnie pozostałości płytko zagłębionych budowli o powierzchni kilku metrów
kwadratowych. W obrębie obiektu 21 zaobserwowano ślad po słupie (ob. 21a). W wypełnisku obiektu 41 znaleziono liczne fragmenty polepy, w tym pojedyncze trójścienne ze
śladami odciśniętych słupów lub żerdzi. W trakcie eksploracji zaobserwowano także, iż
ścianki boczne oraz dno tego obiektu wyklejone były polepą. Z uwagi na stopień zniszczenia i stan przebadania trudno rozważać na temat pierwotnego wyglądu oraz funkcji tych
obiektów. Być może, były to budowle gospodarcze, niewielkie obory bądź chlewy?

84 Obiekt znany tylko z opisu, w publikacji brak planu i profilu jamy.
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Jamy posłupowe
Jamy posłupowe to najliczniejsza spośród odkrytych na osadzie kategoria obiektów,
dość blisko związana z obiektami opisanymi powyżej. Z całą pewnością można do niej
zaliczyć obiekty o numerach: 6a (Tabl. XVII:1), 8 (Tabl. XVIII:11,12), 13 (Tabl. XX:3,4),
15 (Tabl. XXI:6), 18 (Tabl. XXI:7), 21a (Tabl. XXII:1,4), 22 (Tabl. XXIII:1,2), 24 (Tabl. XXIII:8,9),
25 (Tabl. XXIII:11,12), 28 (Tabl. XXVI:1,2), 30 (Tabl. XXVI:3), 34a (Tabl. XXVI:8),
38 (Tabl. XXX:7,8), 47 (Tabl. XXXVI:5,6), 56 (Tabl. XLIV:13,14), 57 (Tabl. XLIV:15,16),
60 (Tabl. XLIV:15,16), 64 (XLVI:5,6). Kilka kolejnych, o numerach: 7 (Tabl. XVIII:9,10),
19 (Tabl. XXI:8,9), 20 (Tabl. XXI:8,9), 53 (Tabl. XLI:3), 61 (Tabl. XLVI:1,2), 62 (Tabl. XLVI:3,4),
to prawdopodobne także jamy posłupowe. Do tego należy doliczyć pojedyncze nienumerowane jamy znalezione w obrębie obiektów oraz kilka lub nawet kilkanaście spośród zazwyczaj
płytkich i mocno zniszczonych zaciemnień – obiektów(?), którym nie nadano numerów, gdyż
już na etapie eksploracji istniały wątpliwości co do ich interpretacji.
W zdecydowanej większości są to niewielkie obiekty w planie okrągłe lub zbliżone do
okrągłych o maksymalnej średnicy 0,5 m i zazwyczaj prostokątnych, trapezowatych lub
stożkowatych profilach. Miąższość jest bardzo różna, po zdjęciu warstwy próchnicy wynosiła maksymalnie 0,5 m. Wypełniska są dość jednolite, w centralnej części koloru czarnego
lub ciemnoszarego, niekiedy otoczone warstwą koloru brunatnego lub szarego. W wypełniskach z reguły wystąpił nieliczny materiał zabytkowy.
Na podstawie odsłoniętych jam posłupowych nie udało się odtworzyć zarysu jakiejś
większej budowli o konstrukcji słupowej i mieszkalnym charakterze. Obecność jam posłupowych w zarysach obiektów dowodzi tego, iż na osadzie wystąpiły jakieś budowle naziemne o konstrukcji słupowej o bliżej nie sprecyzowanej funkcji. W przypadku niektórych
niewielkich obiektów (obiekt 34), być może, były to tylko proste zadaszenia. Stan zachowania obiektów nie pozwala nawet na częściową rekonstrukcję części nadziemnych.
Jamy posłupowe dość licznie wystąpiły także na innych osadach kultury sudowskiej.
Można tu wymienić stanowiska w: Osowej, st. II [D. Jaskanis 1974, 422-424], Osinkach,
st. 1a i 2 [J. Okulicz 1961, tabl. XX; 1963, ryc. 1; A. Rek 1998, ryc. 3; I. Rek 1999, tabl. III].
Bardzo ciekawym jest obiekt nr 2 odkryty w Raczkach, który miał postać okrągłej plamy czarnej ziemi o średnicy 0,7 m, z trzema jamami posłupowymi wokół obwodu [W. La Baume,
W. Gronau 1941, 59-61]. Na podstawie unikatowego znaleziska wpuszczanej pokrywy w literaturze datowany jest on na schyłek młodszego okresu przedrzymskiego ewentualnie starszą
fazę okresu wpływów rzymskich [W. Nowakowski 1990, 40-41]. Wydaje się, że z uwagi na
kształt i wielkość wylewu naczynia dzbanowatego, jaki miałaby ona przykrywać, można przyjąć datowanie obiektu raczej na okres wpływów rzymskich. Naczynia z tego typu wylewami
datowane byłyby od schyłku okresu wczesnorzymskiego po okres późnorzymski. Stanowiska
kultury bogaczewskiej, na których wystąpiły jamy posłupowe to między innymi osady w: Bałowie, st. 2 [W. Nowakowski 1994, 141], Muntowie, st. XIX [I. Rogala 2000, tabl. I], Wyszemborku, st. I [W. Nowakowski 1993, ryc. 18], st. V [P. Szymański 2003, 81, tabl. III].
Jamy zasobowe
Trzecim typem obiektów odkrytych na osadzie są pozostałości jam zasobowych. Łącznie
zaliczono tu 9 jam o numerach: 1 (Tabl. IV:1,2), 3 (Tabl. X:5), 4 (Tabl. XII:1), 42 (Tabl. XXX:9),
43 (Tabl. XXXII:1,2), 44 (Tabl. XXXIII:1,2), 49 (Tabl. XXXVI:10,11), 52 (Tabl. XLI:1,2),
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55 (Tabl. XLIII:1,2). W planie są to zazwyczaj regularne koliste ewentualnie zbliżone do
prostokątnych o zaokrąglonych narożnikach zaciemnienia. W profilu najczęściej prostokątne – o pionowych ściankach bocznych i płaskich dnach, rzadziej trapezowate. Można
wyodrębnić dwie odmiany tych jam: większe nierzadko powyżej 1,5 m średnicy i głębokości około 1-1,5 m oraz mniejsze do 0,7-0,8 m średnicy i około 0,5 m głębokości. Ich
wypełniska były dość jednolite w postaci tłustej czarnej ziemi, rzadziej wielowarstwowe
z bardzo dobrze widocznymi warstwami zasypiskowymi. Po zaprzestaniu używania jako
magazynów-spichlerzy jamy bardzo często były wtórnie wykorzystywane jako śmietniska,
ewentualnie ulegały naturalnemu zasypaniu. W przypadku większych obiektów, jak na
przykład jama 52, wydaje się, że proces ten mógł być długotrwały i doszło do przemieszania materiału zabytkowego pod względem chronologicznym. W przypadku tego obiektu
mogło to być także spowodowane naruszeniem przez niego jamy 51 lub też wymieszaniem
z warstwą spływową z wyżej położonych części stanowiska.
W wypełniskach tych jam rejestrowano zazwyczaj bardzo bogaty materiał zabytkowy,
w postaci różnorodnych fragmentów ceramicznych, licznych fragmentów polepy, kości zwierzęcych i węgli drzewnych. Szlamowanie wykazało obecność ziaren zbóż w niektórych obiektach, niestety, nie przeprowadzono szczegółowych analiz makroszczątków roślinnych. Jamy
zasobowe pełniły funkcję spichlerzy. Z uwagi na regularny kształt wypełnisk niektórych obiektów nie można wykluczyć, że były one wyłożone czymś w rodzaju plecionki wiklinowej.
Bliskimi analogiami do opisywanych jam są: obiekty 91 i 103 z osady w Osowej, st. II,
[D. Jaskanis 1974, 423, 426; D. Jaskanis, J. Jaskanis 1966, 137, ryc. 6], jamy 3, 5, 10 oraz
obiekty 39, 48 z osady w Osinkach, st. 2 [J. Okulicz 1961, 83-85; A. Rek 1998, ryc. 4-5],
obiekty 9 i 24 z osady w Kazimierówce, st. 1 [A. Bitner-Wróblewska 1991, 367]. Znane są
także liczne analogie z osad mazurskich np.: z Wyszemborka, st. I, IVb i V [W. Nowakowski 1990, 41-42, ryc. 11-13; 1993, ryc. 8; P. Szymański 2003, 74-75].
Jamy użytkowe
Najbardziej zróżnicowanym typem obiektów są pozostałości jam użytkowych. Zaliczono
tu 23 obiekty (w tym część niepewnych) o numerach: 9 (Tabl. XIX:1,2), 10? (Tabl. XVIII:13,14),
11 (Tabl. XIX:5,6), 12 (Tabl. XX:1,2), 14 (Tabl. XXI:1,2), 16 (Tabl. XX:5,6), 17? (Tabl. XXI:4,5),
23 (Tabl. XXIII:3,4), 26 (Tabl. XXIII:5,6), 29? (Tabl. XXV:8,9), 31 (Tabl. XXVI:4,5),
32 (Tabl. XXVI:6,7), 33? (Tabl. XXVII:1,2), 34 (Tabl. XXVI:8,9), 35 (Tabl. XXVII:3,4),
45 (Tabl. XXXVI:3,4), 46? (Tabl. XXXV:13,14), 48? (Tabl. XXXVI:8,9), 51? (Tabl. XLI:1,2),
54 (Tabl. XLII:1,2), 58 (Tabl. XLV:1,2), 59 (Tabl. XLV:1,2), 63? (Tabl. XLVI:7,8). Były to najczęściej niewielkie jamy, zazwyczaj płytkie zniszczone przez orkę, a także działalność roślin i zwierząt, w planie koliste zbliżone do owalnych lub nieregularne. W profilu półkoliste, a w przypadku większych obiektów nieckowate, niekiedy z przegłębieniami. Wypełniska obiektów
były bardzo różnorodne – część jedno lub dwuwarstwowych, część mocno przemieszanych,
niekiedy z różnej wielkości kamieniami. Materiał zabytkowy zazwyczaj skromny, w postaci pojedynczych fragmentów ceramiki, kości zwierzęcych, czasem polepy. Jednym z bardziej interesujących w tej grupie jest obiekt 34, w obrębie którego wystąpił ślad po słupie85.

85 Por. uwagi o obiekcie 2 z Raczek zamieszczone przy analizie jam posłupowych.
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Trudno określić pierwotną funkcję tych obiektów. Być może część z nich to paleniska,
choć nie wskazuje na to charakter ich wypełnisk – niezbyt licznie znajdowane w nich węgle drzewne oraz brak kamieni ze śladami przepalenia. Prawdopodobnie były to doraźnie
kopane jamy do codziennych potrzeb w gospodarstwie, które po zaprzestaniu użytkowania wypełniały się warstwą kulturową. Istnieje także duże prawdopodobieństwo, że część
z nich to obiekty pochodzenia naturalnego.
Pozostałe obiekty
Częściowo przebadany obiekt 36 (Tabl. XXVIII:1,2) z odsłoniętym w stropie reliktem
bruku odkryto przy wschodnim profilu ćw. C ara E9. Jest to jedyny przykład tego typu
obiektu na osadzie w Krzywólce. W trakcie eksploracji okazało się, że tworzy go pojedyncza warstwa kamieni – około 40 sztuk o średnicach od kilku do dwudziestu paru centymetrów. Po zdjęciu warstwy kamieni ukazała się jama koloru ciemnoszarego z dwiema
czarnymi plamami w części centralnej i wschodniej, w profilu zbliżona do nieckowatej(?),
z przegłębieniem w części środkowej, o miąższości około 0,4 m. Trudno określić funkcje
omawianego obiektu, być może, ma on jakiś związek ze znajdującym się w bezpośrednim
sąsiedztwie obiektem 44 (Tabl. XXXIII:1,2).
Analogiczny obiekt z brukiem kamiennym znaleziono na osadzie w Osinkach, st. 2,
z tym, że jego dno pokrywała warstwa polepy. Obiekt ten zinterpretowany został jako pozostałość pieca [I. Rek 1999, 105, tabl. XVIII, fot. 2].
Obiekt 37 (Tabl. XXVIII:3,4) prawdopodobnie mocno zniszczony przez orkę, w planie
rysował się jako nieregularne podłużne zaciemnienie barwy szarej. Wzdłuż osi obiektu
w jednej linii wystąpiły cztery nieregularne czarne zaciemnienia, w profilu płytkie i nieregularne z przegłębieniami, o miąższości maksymalnie 0,3 m. Trudno określić funkcję tego
obiektu, w interpretacji nie pomaga także znaleziony w nim skromny materiał zabytkowy.
„Obiekt 50” (Tabl. XXXVII:1,2) to w rzeczywistości kilka zachodzących na siebie i częściowo zniszczonych jam o nieznanym przeznaczeniu. Na etapie opracowania dokumentacji „obiektu 50” udało się wydzielić prawdopodobnie nowożytną jamę śmietniskową(?)
- obiekt 50a (Tabl. XXXVII:2).

Rozplanowanie i funkcja osady
Osada w Krzywólce zajmuje znaczną część wydzielonego zabagnionym starorzeczem wyniesienia. Przeprowadzone badania wykopaliskowe objęły jedynie niewielki fragment wyniesienia, niespełna 0,8%. Założone w pierwszym sezonie wykopy na wschodnim stoku tarasu
początkowo łagodnie obniżającym się w kierunku rzeki pozwoliły uchwycić północny skraj
osady. W wykopie sondażowym poprowadzonym w kierunku wschodnim w stronę rzeki nie
natrafiono na żadne obiekty. Jeśli kiedykolwiek w tym miejscu istniały, to zostały zniszczone
przez wylewy rzeki, może na to wskazywać intensywnie czarna warstwa spływowa zawierająca liczny materiał zabytkowy zaobserwowana w obrębie ara A6 sondażu. Można zatem przyjąć, iż skraj wyniesienia to wschodni kraniec osady. Centrum osady z obiektami o charakterze
mieszkalnym prawdopodobnie znajdowało się gdzieś na kulminacji wyniesienia, na południowy-zachód od przebadanego obszaru. Na południe od wykopów z 1981 r. prawdopodobnie
rozciągała się część osady zasiedlona w II fazie funkcjonowania osady. Potwierdzeniem tej tezy
może być pewne zagęszczenie materiałów datowanych na okres wczesnego średniowiecza
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w południowej części przebadanego terenu (obiekty: 27, 40?, 50?). Ze względu na stan upraw
w latach 1980 i 1981 nie można było przeprowadzić badań weryfikujących te hipotezy.
Charakter przebadanych obiektów oraz ich zagęszczenie świadczy o tym, iż tuż przy
brzegu rzeki koncentrowało się życie gospodarcze osady. Za wyjątkiem prawdopodobnego
paleniska z obiektu 2, brak jest tu obiektów o takiej funkcji. Śladami otwartych ognisk zniszczonych przez orkę oraz działalność przyrody są licznie występujące na stanowisku znaleziska węgli drzewnych oraz przepalone kamienie86. Część zwłaszcza większych obiektów pełniła funkcje gospodarcze (obórki lub niewielkie chlewy?) i magazynowe (spiżarnie, piwnice,
etc.), choć nie można wykluczyć jeszcze innych ich funkcji. Po zaprzestaniu użytkowania
jamy zasypywano bądź porzucano, czasem wykorzystywano jako śmietniska.
Przebadana część stanowiska to miejsce ściśle związane z codzienną działalnością
mieszkańców. Licznie znajdowane w obiektach i warstwie ziemi ornej szczątki zwierzęce,
często ze śladami cięcia, rąbania, przepalenia oraz rozdrabniania przy okazji konsumpcji
przez mieszkańców osady, wskazują na ubój zwierząt, rozbiórkę mięsa i jego obróbkę termiczną, jakie miały miejsce na osadzie. Znaleziska noży oraz krzemieni potwierdzają tę
tezę. Fragmenty żaren nieckowatych, rozcieracz, odkryte jamy zasobowe ze znaleziskami
ziaren zbóż są świadectwem uprawy i mielenia zboża, a co za tym idzie spożywania produktów mącznych. Dowodem wykonywania drobnych prac domowych związanych z tkactwem są fragmenty ciężarków tkackich oraz przęślika.
Wśród przebadanych obiektów brak jest pozostałości ewidentnych budowli mieszkalnych. Brak jest również dowodów na to, iż któryś z odkrytych obiektów mógł pełnić jakąś
rolę w chowie zwierząt. Jednak pośrednio, na podstawie analizy szczątków kostnych87,
można stwierdzić, iż mieszkańcy osady zajmowali się hodowlą, a także łowiectwem. Hodowano takie zwierzęta jak bydło, świnie, owce-kozy, prawdopodobnie także konie88.
Oprócz hodowli mieszkańcy osady w mniejszym stopniu zajmowali się łowiectwem. Na
osadzie znaleziono szczątki jeleni, łosi, turów, dzików, zajęcy, niedźwiedzi oraz po jednej
kości sarny i ptaka. Pomimo bliskiej odległości wody, za wyjątkiem pojedynczego fragmentu rybiej ości, brak dowodów na prowadzenie rybołówstwa, trzeba jednak pamiętać,
że ze względu na specyfikę, szczątki ryb mogły nie przetrwać do momentu eksploracji.
Pojedyncze znaleziska żużli i szlaki świadczą o tym, że na osadzie prowadzona była
także działalność związana z obróbką żelaza. Prawdopodobnie na niewielką skalę, gdyż
nie znaleziono obiektów związanych z tego typu działalnością, tj. pozostałości dymarek
czy warsztatów kowalskich, choć ze względu na ich specyfikę mogły się one znajdować
gdzieś na skraju osady, na nierozpoznanej badaniami części stanowiska.

Chronologia i przynależność kulturowa osady
Pomimo tego, iż w wypełniskach 3489 obiektów znaleziono charakterystyczne fragmenty naczyń, to bogatszy materiał ceramiczny, na podstawie którego można odtworzyć
86 Także podczas wizytacji stanowiska w 2004 r. zaobserwowano liczne ślady przepalenia na kamieniach oraz węgle drzewne i fragmenty kości.
87 Por. Aneks I.
88 Znaleziono tylko 5 fragmentów kości koni, por. Aneks I.
89 Z dwóch obiektów materiał zaginął (obiekty: 40 i 50).
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zestaw form i ustalić ogólną chronologię stanowiska, pochodził jedynie z kilku, może
kilkunastu obiektów. W związku z tym, bardzo istotnym elementem tych ustaleń był
również materiał pozyskany z warstwy ziemi ornej. Pojedyncze zabytki wydzielone pochodzące zarówno z obiektów jak i humusu pozwoliły potwierdzić i uściślić datowanie
stanowiska.
Na podstawie analizy tych materiałów wydzielono dwie fazy zasiedlenia osady
w Krzywólce. Pierwsza z nich przypada na okres wpływów rzymskich, drugą, znacznie
młodszą, można datować na okres wczesnego średniowiecza. Wnikliwa analiza porównawcza i chronologiczna zabytków wydzielonych do pewnego stopnia pomogła w uściśleniu chronologii faz osadniczych.
Pierwszą z nich można datować od etapu przejściowego między okresami wczesnoi późnorzymskim po okres późnorzymski – fazy B2/C1 – C2(C3?). Zabytki brązowe z humusu dość precyzyjnie określają ramy chronologiczne pierwszej fazy funkcjonowania
osady. Najwcześniejszym pewnie datowanym zabytkiem jest szpila z profilowaną główką,
najpóźniejszym zaś fragment zapinki 1 serii, VI grupy. Ceramika jest dość jednolita pod
względem stylistycznym oraz morfologicznym, dlatego niezwykle trudno wskazać obiekty,
które można uznać za wcześniejsze lub późniejsze.
Do najwcześniej datowanych obiektów, które należałoby synchronizować z fazą B2/C1 – C1a,
można zaliczyć: obiekt 4, obiekt 58, a także obiekt 59 (w związku z tym, że został naruszony
przez obiekt 58). Zestawy naczyń znalezione w tych obiektach łączyły cechy zarówno ceramiki wczesno- jak i późnorzymskiej. Prawdopodobnie analogicznie datowanych obiektów
na stanowisku w Krzywólce jest więcej, jednak na obecnym etapie badań brak jest wystarczających argumentów, aby można je datować precyzyjniej niż na fazę B2/C1 – C2(C3?).
Znacznie trudniej jest wymienić najpóźniejsze zespoły z osady, które dałoby się synchronizować z fragmentem zapinki z podwiniętą nóżką, tj. z fazą C2(C3?). Na obecnym
etapie badań w obrębie ceramiki datowanej na okres późnorzymski nie da się wskazać zestawów naczyń, dla których można określić precyzyjniejsze datowanie. Pojedyncze, obfitujące w ceramikę obiekty szeroko datowane w ramach funkcjonowania osady w pradziejach (B2/C1 – C2(C3?) pod względem zestawu naczyń są do siebie bardzo podobne i bardzo
trudno jest przeprowadzić analizę relacji chronologicznych między nimi. Być może, ze
względu na nasilenie pewnych cech typowych dla materiałów późnorzymskich (materiał w mniejszym stopniu przypominający ceramikę bogaczewską, ze względu na formy
naczyń, silniejsze profilowanie, różnice w zdobnictwie) do najpóźniejszych można by zaliczyć: obiekt 3, ewentualnie obiekt 44 oraz obiekt 52. W tym ostatnim obiekcie oprócz
materiałów, które uznane zostały za późniejsze i dostały się do obiektu prawdopodobnie
w wyniku przemieszania warstw, wystąpiły pewne fragmenty, być może, o cechach materiałów schyłkowo późnorzymskich. Jest to jednak datowanie dyskusyjne i należy sobie
zdawać sprawę, że niezbyt przekonywujące.
Pewnych kłopotów w datowaniu dostarczył także obiekt 47, z którego pochodzi
wyłącznie jeden, zniszczony fragment naczynia, prawdopodobnie o cechach ceramiki
z okresu wędrówek ludów. Oprócz niego w materiale wykazano obecność pojedynczych
fragmentów o analogicznych cechach. Nie ma jednak obiektów, które z całą pewnością
można datować na ten okres. Brak jest zatem podstaw, by rozciągać chronologię całej
osady na okres wędrówek ludów. Być może, osadnictwo o takim datowaniu było skupione
w innej nierozpoznanej części stanowiska, ewentualnie osada nie była objęta zasiedle-
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niem, a miejsce to w okresie wędrówek ludów było jedynie sporadycznie odwiedzane przy
okazji polowań, połowu ryb czy sezonowego wypasu bydła lub koni.
Z uwagi na stan badań nad okresem wczesnego średniowiecza w północno-wschodniej Polsce [por. W. Brzeziński, G. Iwanowska 1990, 71-78], znacznie więcej trudności
przysparza datowanie II fazy zasiedlenia osady. Analizę chronologiczną komplikuje stan
zachowania ceramiki obtaczanej90 oraz miejsca jej zalegania. Na podstawie datowania
ogólnych cech takiej ceramiki można przypuszczać, że osada w Krzywólce została zasiedlona ponownie w XII - XIII w.. Ślady tego osadnictwa nie są zbyt intensywne, prawdopodobnie częściowo uległy poważnemu zniszczeniu wskutek uprawy ziemi. Zabytki występują głównie w warstwie ziemi ornej, jako niezbyt liczny materiał luźny przemieszany
z materiałem o wcześniejszej jak i późniejszej, nowożytnej chronologii. Przypuszczalnie
obiekty o analogicznym datowaniu mogą być skupione w nieprzebadanej południowej(?)
części stanowiska. Z II fazą zasiedlenia można wiązać obiekt 27a, prawdopodobnie obiekt
40 oraz część „obiektu 50”. Niestety, nie było możliwości zbyt dokładnego przeanalizowania tych obiektów, ponieważ pochodzące z nich zabytki w większości nie przetrwały do
momentu opracowania.

-

W fazach B2b – B2/C1 kultura bogaczewska wycofuje się z terenów Suwalszczyzny, równocześnie przy współudziale ludności z północy i wschodu powstaje tu zespół określany
mianem kultury sudowskiej [M. Kaczyński 1976]. Pomimo niewątpliwych nawiązań do
kultury bogaczewskiej pierwszą fazę zasiedlenia osady w Krzywólce należy łączyć właśnie
z nowo tworzącą się na tych terenach na przełomie wczesnego i późnego okresu rzymskiego kulturą sudowską.
W okresie funkcjonowania osady kultura ta jest tworem niejednolitym, co objawia się między innymi w zestawie zabytków metalowych, a zwłaszcza w zróżnicowaniu obrządku pogrzebowego i formie grobów. Wiązane jest to z ruchami ludnościowymi i wpływami płynącymi
z terenów sąsiednich. Widoczne to jest także w materiale pochodzącym z osady w Krzywólce.
Analizowana ceramika posiada wiele cech wspólnych, a także podobny rytm rozwojowy,
co naczynia kultury bogaczewskiej. Na obecnym etapie badań, na przykład, w przypadku takich naczyń jak typ Muntowo czy Cierzpięty wyodrębnionych na podstawie materiałów z osad
kultury bogaczewskiej, nie można stwierdzić, czy mają one rodowód suwalski czy mazurski
lub, co wcale nie mniej prawdopodobne, jakiś inny bliżej niesprecyzowany.
Przykładem prawdopodobnie innych niż mazurskie wpływów jest szpila z profilowaną
główką z osady w Krzywólce. Choć nie można wykluczyć, iż szpila ta trafiła nad Czarną
Hańczę z terenów kultury bogaczewskiej, to jednak najliczniejsze i najwcześniejsze analogie do tego zabytku pochodzą z terenów dzisiejszej Litwy i Łotwy, zwłaszcza z pobrzeża
Bałtyku. Bardzo interesującym zabytkiem, niezwiązanym bezpośrednio z osadą, jest znaleziona po drugiej stronie rzeki Czarnej Hańczy brązowa bransoleta zdobiona grzebykami91. Zabytek ten, datowany na późny okres wpływów rzymskich, jest prawdopodobnie

90 Brak całych, zrekonstruowanych naczyń oraz fakt, iż część materiału zaginęła.
91 Por. artykuł A. Bitner-Wróblewskiej, Unikatowa bransoleta z Krzywólki, w tym tomie.
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importem z terenów kultury moszczyńskiej, który dostał się na Suwalszczyznę za pośrednictwem ludności zamieszkującej środkową i wschodnią Litwę92.
Osada w Krzywólce znajduje się na prawym brzegu rzeki. Po drugiej stronie, na lewym
brzegu Czarnej Hańczy, około 300-400 metrów w górę rzeki, znajdują się stanowiska:
nr 1 i nr 2 w Krzywólce. Są to cmentarzyska kurhanowe datowane na okres wędrówek ludów [D. Jaskanis 1963, 301-307]93. Analizując materiał ceramiczny pochodzący z badań
trzech kurhanów ze stanowiska 1, m.in. fragment ucha kubka, a także fragment wylewu
prawdopodobnie naczynia nawiązującego do typu Muntowo, wydaje się, że można przesunąć ich datowanie na okres późnorzymski. Nie można także odrzucić tezy, iż podczas
budowy kurhanów naruszono wcześniejsze cmentarzysko. Zresztą oba te twierdzenia nie
wykluczają się wzajemnie94. Nieco młodszy, choć niekoniecznie, może być fragment naczynia z kurhanu 3 [D. Jaskanis 1963, tabl. I].
Biorąc pod uwagę miejsce i okoliczności odkrycia bransolety zdobionej grzebykami
oraz jej datowanie na późny okres wpływów rzymskich95 można wysunąć hipotezę, iż naprzeciw osady, po drugiej stronie rzeki znajdowało się szkieletowe96 cmentarzysko późnorzymskie. Razem ze stanowiskami nr 1 i nr 2 w Krzywólce mogło ono tworzyć jedno rozległe cmentarzysko datowane od okresu wpływów rzymskich po okres wędrówek ludów.
Niestety, bez przeprowadzenia dodatkowych badań wykopaliskowych nie można zweryfikować tej interesującej hipotezy. Z drugiej strony przeprowadzenie takich badań, przy
obecnym zniszczeniu terenu nie gwarantuje, iż jakiekolwiek ślady pochówków zostaną
odnalezione. Obecnie brak w tym miejscu jakichkolwiek pagórków mogących uchodzić za
ślady ewentualnych kurhanów.
Obecność na stanowisku 2 (kurhan wielopochówkowy) materiałów datowanych na
rozwinięty okres wędrówek ludów [D. Jaskanis 1963, 302-307], być może, wskazuje na
to, że w nieprzebadanej części osady w Krzywólce, powinny znajdować się także obiekty
datowane na ten właśnie okres.
Druga faza zasiedlenia osady związana jest zapewne z ludnością jaćwieską, zamieszkującą ziemię suwalską w okresie wczesnego średniowiecza [A. Kamiński 1953]. Źródła pisane z XIII i XIV w. pozwoliły na określenie granic Jaćwieży sprzed podboju krzyżackiego – na zachodzie była to linia Wielkich Jezior Mazurskich, na wchodzie Niemen,
na południu Biebrza, a na północy dorzecze górnej Szeszupy [G. Iwanowska 1993, 121,
A. Kamiński 1953].
Nikłe ślady osadnicze, datowanie zabytków i brak materiałów o wcześniejszym rodowodzie sugeruje, że zasiedlenie stanowiska we wczesnym średniowieczu związane

92 Por. artykuł A. Bitner-Wróblewskiej, Unikatowa bransoleta z Krzywólki, w tym tomie.
93 Chronologia materiałów pochodzących z wielopochówkowego kurhanu na stanowisku 2 nie ulega
wątpliwości. Zastrzeżenia może budzić materiał zabytkowy ze stanowiska 1, wydatowany ogólnie
od III do VI w. [D. Jaskanis 1963, 301-307].
94 Analogiczna sytuacja miała miejsce na cmentarzysku w Czerwonym Dworze, st. XXI (materiały z badań dr. hab. P. Szymańskiego, w których miałem przyjemność uczestniczyć). Być może cmentarzysko
w Krzywólce posiadało także dwa skupiska kurhanów datowane na okres wpływów rzymskich i okres
wędrówek ludów, podobnie jak np. stanowisko 1 i 2 w Korklinach [J. Jaskanis 1968; 1970].
95 Por. Aneks II oraz artykuł A. Bitner-Wróblewskiej, Unikatowa bransoleta z Krzywólki, w tym tomie.
96 O czym świadczy znalezisko kości przedramienia razem z bransoletą.
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było z niezbyt liczną grupą osadników, która, być może, pod wpływem najazdów krzyżackich na Jaćwież, schroniła się w miejscu z natury obronnym i niedostępnym. Wydaje
się, że stanowisko w tym okresie nie funkcjonowało zbyt długo, choć na podstawie pozyskanego na osadzie materiału zabytkowego trudno to kategorycznie stwierdzić. Zdaniem
A. Kamińskiego drobne grupy ludności jaćwieskiej musiały ocaleć i przetrwać w Puszczy
Sudowskiej pomimo spustoszenia i systematycznego wyniszczania Jaćwieży przez oddziały krzyżackie, polskie i ruskie. Dowodem na to są nazwy geograficzne pochodzenia
jaćwieskiego, które przetrwały do czasów nowożytnych [A. Kamiński 1953, 96].
Śladem nowożytnego osadnictwa w Krzywólce są pojedyncze fragmenty ceramiki
toczonej oraz zabytki wydzielone z obiektu 50a, które można datować na XVII w.

Zakończenie
Wydaje się, że zaprezentowana próba opracowania wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych ćwierć wieku temu na osadzie w Krzywólce powinna wzbogacić stan dotychczasowej wiedzy na temat przemian kulturowych na Suwalszczyźnie.
W okresie wpływów rzymskich osada w Krzywólce znajdowała się w samym centrum
niezwykle interesujących dla archeologów wydarzeń. W odległości kilku bądź kilkunastu kilometrów od osady znajdują się liczne znane w archeologii bałtyjskiej stanowiska,
między innymi w: Brodzie Nowym, Korklinach, Osinkach, Osowej, Prudziszkach, Przebrodzie, Szwajcarii, Żywej Wodzie. W odległości kilkuset metrów, po drugiej stronie
Czarnej Hańczy, odkryto cmentarzyska kurhanowe - stanowiska 1 i 2 w Krzywólce.
Pomimo tego, że osada została przebadana jedynie sondażowo, ilość pozyskanego materiału znacznie wzbogaca dotychczasową wiedzę dotyczącą ceramiki osadowej. Zaletą niniejszej pracy jest kompleksowa prezentacja wyników badań. Dotychczas żadna z osad sudowskich nie została w ten sposób opracowana. Ze względu na
znaczną liczebność odkrywanych fragmentów ceramiki materiały zwykle opracowywane były jedynie fragmentarycznie. Stan bazy źródłowej ogranicza możliwości porównawcze i analityczne, uniemożliwia lepsze poznanie i zdefiniowanie zmian związanych z łączeniem grup ludności o różnych tradycjach kulturowych i formowaniem
się kultury sudowskiej.
Skromny zakres przeprowadzonych na stanowisku badań spowodował, iż osada
w Krzywólce wciąż kryje znaczną część swoich tajemnic. Pojedyncze fragmenty datowane prawdopodobnie na okres wędrówek ludów mogą być świadectwem użytkowania osiedla także w tym okresie. Szczególnie interesujące są kwestie dotyczące drugiej
fazy zasiedlenia osady i związanej z nią ceramiki obtaczanej. Podczas analizy najwięcej
problemów przysporzyło znalezienie analogii dla tej ceramiki oraz określenie jej datowania. Wydaje się, że na południe od przebadanego obszaru można się spodziewać wyraźniejszych śladów wczesnośredniowiecznego osadnictwa. Bez dodatkowych badań nie
można jednak z całą pewnością tego dowieść.
Kontynuacja badań mogłaby dostarczyć przykładów pozostałości obiektów o charakterze mieszkalnym. Ich brak był wyraźnie widoczny podczas analizy osady, jej funkcji oraz
rozplanowania. Badania takie mogłyby dostarczyć wielu cennych informacji związanych
z budownictwem mieszkalnym kultury sudowskiej, życiem codziennym mieszkańców tego
terenu oraz różnymi aspektami gospodarki: uprawą, hodowlą, wytwórczością itp. Zastanawia
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również brak jakichkolwiek śladów związanych z wyrobem naczyń (przygotowaniem
masy glinianej, wypałem).
Po przeprowadzeniu badań celem archeologa powinno być opracowanie i opublikowanie materiałów i poczynionych obserwacji. Jest to nieodłączny element studiów nad osadnictwem, historią ludzi żyjących na danym terenie oraz ich kulturą, zarówno materialną jak
i duchową. Okres oczekiwania na opracowanie osady w Krzywólce okazał się zbyt długi, co
spowodowało, że część odkrytego na stanowisku materiału uległa zniszczeniu, część zaś zaginęła. Należy apelować o jak najszybsze opracowywanie i publikację materiałów z przebadanych stanowisk, gdyż każda zwłoka zubaża i tak szczątkowy zasób informacji.
Analiza dokumentacji oraz metod badawczych z Krzywólki uzmysławia wagę i znaczenie
przyjętych technik eksploracji połączonych z wnikliwą obserwacją warstw zasypiskowych oraz
notowaniem nawet z pozoru nieistotnych uwag. W tym przypadku do pewnego stopnia pomocne
okazały się dzienniki polowe prowadzone przez studentów w pierwszym sezonie badań.
Trzeba mieć nadzieję, że opracowanie materiału z Krzywólki okaże się przydatne
w lepszym poznaniu kultury starożytnych Bałtów oraz stanie się zachętą do badań nad ceramiką, jednym z najbardziej zaniedbywanych źródeł archeologicznych.
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The site in Krzywólka, Suwałki District. New materials for
the studies of Suwałki Region settlement
The settlement no. 3 in Krzywólka, near Suwałki, is located at the shore of Czarna Hańcza River.
It was discovered and defined as a settlement by J. Okulicz in summer 1954. The site was excavated in
the years 1980-1981. Archeological expedition was directed by W. Nowakowski and in the year 1981
additionally by H. Górczycka. The total area of 388.75m2 (i.e. circa 0.8% of the settlement area) was
explored revealing 64 structures with artifacts. These structures were the remains of minor buildings
having post construction as well as various pits: post holes or storage and utilitarian pits etc. The material
discovered during excavation includes: fragments of pottery (5860), pugging (3806), animal remnants
(1440), flint (45), singular fragments of bone, clay and stone tools, as well as metal artifacts vital for
specification of chronology.
The analysis of pottery revealed pieces of coated vessels. The remaining part is chronologically
homogenous, extremely fragmented and can be divided into 7 main groups of vessels. The first group
includes pots with cone-shaped bellies with a separated neck as well as baggy pots; the second group
includes bell-shaped pots with squat or biconvex bellies and with a funnel-shaped protruding spout;
the third group includes bowl-shaped vessels both with gentle and distinct belly recess, the fourth group
consists of vase-shaped vessels, the fifth group includes bowls with undecorated surface or with pinched
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decoration, the sixth group includes cups with or without separated spout and with slightly oval sidewalls, and last but not least the seventh group consists of miniature vessels.
An attempt to carry out a chronological classification of pottery from settlements affiliated with
the Roman and Migration Periods in Suwałki Region was undertaken on the basis of the clay artifacts
from Krzywólka and other material available from Baltic sites. Archeologists distinguished three main
chronological phases (horizons). In the Early Roman horizon the pottery was very closely connected
with the development of Bogaczewo Culture, both as regards the form, morphology and vessel ornamentation. As in the case of Bogaczewo Culture, at the turn of the first and second horizon, in the transition
period between the Early and Late Roman Period, certain forms of clay vessels were discontinued and
were substituted by new ones. Changes could be also observed in vessel decoration, which was revealed
in the increased significance of pinched ornament. In the Late Roman horizon the relations with Bogaczewo Culture were initially quite strong, but then they gradually diminished. With the passing of time
the differences in technique, care of finishing and vessel decoration increased. The third and least known
horizon is dated back to the Migration Period. We can observe the continuation as well as intensification
of certain characteristics peculiar to the earlier horizon, for example sharp vessel profile, finger ornament which often covered the entire surface of a vessel. Besides the new types of decoration emerged, for
example bosses and stamps.
The clay material from the settlement in Krzywólka shall be affiliated with the transition period
between the first and second horizon and particularly with the second horizon. Archeologists discovered also a small number of pottery peculiar to the third horizon. Nevertheless, the material was not
discovered within one chronologically homogenous layer. Without additional archeological excavations
conducted at the site, there are no grounds to assume that the settlement was also inhabited during the
Migration period.
The analysis of the materials from Krzywólka resulted in the differentiation between two settlement
phases. The first phase is dated back to the Roman Period (from the turn of the 2nd and 3rd centuries
to 4th century) and is related with the so-called Sudowska Culture that was newly emerging in Suwałki
Region at that time. The second and considerably younger phase of settlement is dated back to Middle
Ages (end of 12th-13th century) and it can be presumably affiliated with a small Jatwings community.
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Wstęp do tablic
Dokumentację rysunkową w obydwu sezonach wykonywali studenci odbywający praktyki wykopaliskowe, a w roku 1981 także H. Gorczycka. Poszczególne rysunki różnią się pod względem jakości oraz
staranności wykonania. Niekiedy ma miejsce brak spójności planów i profili, a nawet brak podstawowych
informacji o rysunku (np. numeru obiektu). W trakcie badań, po zdjęciu warstwy ziemi ornej i ukazaniu się zarysów obiektów, sporządzano ogólne plany poszczególnych ćwiartek arów w skali 1:20. Plany
w skali 1:10 wykonano tylko w przypadku trzech obiektów (7, 21, 27) oraz skupisk materiału zabytkowego w obiektach 2 i 6. Na podstawie takiej dokumentacji przygotowano rysunki obiektów umieszczone
na tablicach. W kilku przypadkach (np. profilu obiektu 50) zdecydowano się nie zamieszczać na tablicach rysunków planów i profili obiektów ze względu na duże prawdopodobieństwo błędnej interpretacji
rysunków polowych.
Na podstawie informacji pochodzącej z dokumentacji badań wiadomo, iż obiekty ukazywały się
zazwyczaj po zdjęciu warstwy ziemi ornej, o miąższości około 0,2–0,3 m. Jedynie w przypadku kilku
obiektów istnieje dokładna informacja, na jakiej głębokości się ukazały.
Rysunki zabytków wykonał autor niniejszego opracowania. Rysunki zabytków, które zaginęły oraz
pozostających w konserwacji, zostały wykonane na podstawie dokumentacji polowej.
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Tablica I. Lokalizacja stanowisk w Krzywólce
1 – cmentarzysko kurhanowe, st. 1; 2 – cmentarzysko kurhanowe, st. 2; 3 – osada, st. 3
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Tablica II. Krzywólka, st. 3. Rozmieszczenie wykopów badawczych
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Tablica III. Krzywólka, st. 3. Plan osady
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Tablica IV. Krzywólka. Obiekt 1
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Tablica V. Krzywólka. Obiekt 1
1-4 – krzemień, 5-14 – ceramika
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Tablica VI. Krzywólka. Obiekt 1
1-15 – ceramika
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Tablica VII. Krzywólka. Obiekt 1
1-5 – ceramika
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Tablica VIII. Krzywólka. Obiekt 2
4 – żelazo, 5 – krzemień
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Tablica IX. Krzywólka. Obiekt 2
1-21 – ceramika
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Tablica X. Krzywólka. Obiekty 2 i 3
1-4 – ceramika
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Tablica XI. Krzywólka. Oobiekty 3 i 4
1-8,11-14 – ceramika, 9 – kość, 10 – krzemień
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Tablica XII. Krzywólka. Obiekt 4
2,3 – ceramika
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Tablica XIII. Krzywólka. Obiekt 4
1-3 – ceramika

254

Osada w Krzywólce, pow. suwalski. Nowe materiały do badań...

Tablica XIV. Krzywólka. Obiekty 4 i 5
1-5, 8-16 –ceramika, 6 – kość, 7 – krzemień
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Tablica XV. Krzywólka. Obiekt 5
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Tablica XVI. Krzywólka. Obiekt 5
1-19 – ceramika
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Tablica XVII. Krzywólka. Obiekt 6
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Tablica XVIII. Krzywólka. Obiekty 6, 7, 8 i 10
1-5 – krzemień, 6-8 – ceramika
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Tablica XIX. Krzywólka. Obiekty 9, 11 i 12
3,7 – krzemień, 4,8-13 – ceramika
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Tablica XX. Krzywólka. Obiekty 12, 13 i 16
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Tablica XXI. Krzywólka. Obiekty 14, 15, 17, 18, 19 i 20
3 – ceramika
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Tablica XXII. Krzywólka. Obiekt 21
5,6 – ceramika
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Tablica XXIII. Krzywólka. Obiekty 22, 23, 24, 25 i 26
7,10 – ceramika
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Tablica XXIV. Krzywólka. Obiekty 27 i 27a
4 – kość, 5-9 – ceramika
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Tablica XXV. Krzywólka. Obiekty 27 i 29
1-7 – ceramika

266

Osada w Krzywólce, pow. suwalski. Nowe materiały do badań...

Tablica XXVI. Krzywólka. Obiekty 28, 30, 31, 32, 34 i 34a
10 – ceramika
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Tablica XXVII. Krzywólka. Obiekty 33 i 35
5-11 – ceramika
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Tablica XXVIII. Krzywólka. Obiekty 36 i 37
5 – ceramika
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Tablica XXIX. Krzywólka. Obiekt 39
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Tablica XXX. Krzywólka. Obiekty 38, 39 i 42
1 – żelazo, 2-6,10-17 – ceramika
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Tablica XXXI. Krzywólka. Obiekty 40 i 42
1-4 – ceramika, 7 – żelazo
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Tablica XXXII. Krzywólka. Obiekty 43 i 44
3-9 – ceramika, 10 – kość
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Tablica XXXIII. Krzywólka. Obiekt 44
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Tablica XXXIV. Krzywólka. Obiekt 44
1-19 – ceramika
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Tablica XXXV. Krzywólka. Obiekty 44 i 46
1-12 – ceramika
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Tablica XXXVI. Krzywólka. Obiekty 45, 47, 48 i 49
1,2,7 – ceramika
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Tablica XXXVII. Krzywólka. Obiekt 50
3 – żelazo
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Tablica XXXVIII. Krzywólka. Obiekty 50 i 52
1,2 – żelazo, 3-10 – ceramika
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Tablica XXXIX. Krzywólka. Obiekt 52
1-8 – ceramika
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Tablica XL. Krzywólka. Obiekt 52
1-17 – ceramika
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Tablica XLI. Krzywólka. Obiekty 51, 52 i 53
4,5 – ceramika
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Tablica XLII. Krzywólka. Obiekty 54 i 55
3,5-17 – ceramika, 4 – krzemień
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Tablica XLIII. Krzywólka. Obiekt 55
3-13 – ceramika
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Tablica XLIV. Krzywólka. Obiekty 55, 56, 57 i 60
1-12 – ceramika
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Tablica XLV. Krzywólka. Obiekty 58 i 59
3-11 – ceramika
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Tablica XLVI. Krzywólka. Obiekty 61, 62, 63, 64 i obiekt bez numeru
9-14 – ceramika
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Tablica XLVII. Krzywólka. Znaleziska luźne
1-9 – krzemień, 10-17 – ceramika
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Tablica XLVIII. Krzywólka. Znaleziska luźne
1-10 – ceramika, 11-15 – krzemień
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Tablica XLIX. Krzywólka. Znaleziska luźne
1,2,10-12 – krzemień, 3-7 – ceramika, 8,9 – brąz
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Tablica L. Krzywólka. Znaleziska luźne
1,2 – krzemień, 3-16 – ceramika, 17 – glina
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Tablica LI. Krzywólka. Znaleziska luźne
1-21 – ceramika
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Tablica LII. Krzywólka. Znaleziska luźne
1-4 – krzemień, 5-13 – ceramika, 14-16 – glina
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Tablica LIII. Krzywólka. Znaleziska luźne
1-2 – glina, 3-13 – ceramika
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Tablica LIV. Krzywólka. Znaleziska luźne
1-19 – ceramika
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Tablica LV. Krzywólka. Znaleziska luźne
1-22 – ceramika
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Tablica LVI. Krzywólka. Znaleziska luźne
1-18 – ceramika
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Opracowanie archeozoologiczne
szczątków zwierzęcych z osady
w Krzywólce, stan. 3, pow. suwalski
Materiał osteologiczny ze stanowiska nr 3 w Krzywólce pochodzi z osady datowanej
na okres wpływów rzymskich i częściowo na wczesne średniowiecze. Ogółem zawierał
on 1440 szczątków zwierzęcych, z czego nie zidentyfikowano 887, czyli 61,6%. Ten duży
odsetek świadczy o znacznym stopniu zniszczenia materiału kostnego. Z oceny stanu zachowania kości wynika, że zniszczenie było zarówno pierwotne jak i wtórne. Pierwotne,
czyli spowodowane przez użytkowników osady obejmuje ślady rozdrobnienia kości przy
okazji konsumpcji mięsa oraz liczne ślady przepalenia. Kości były często rąbane, nawet
w przypadku żuchwy krowy, elementu szkieletu nieatrakcyjnego z punktu widzenia konsumenta. Dowodzi to oszczędnego gospodarowania mięsem i pośrednio przemawia za
niezamożnością konsumentów. Znaleziono jedną skamieniałość paleozoiczną będącą
prawdopodobnie pozostałością po głazach naniesionych przez lodowiec. Tylko jeden
szczątek pochodził od ryby i dwa od ptaków. Zwierzęta te jak widać nie miały żadnego
istotnego znaczenia w konsumpcji. O ile można się liczyć z całkowitym rozpadem szczątków rybich, o tyle kości ptasie z pewnością by się zachowały, gdyby trafiły do ziemi. Zidentyfikowano 549 szczątków ssaków. Szczegółowa ich analiza będzie przedstawiona
porównawczo w dwóch grupach materiału. Jedna grupa obejmuje kości wyeksplorowane w 1980 roku i pochodzące z wykopu leżącego na skraju osady, druga grupa są
to kości wydobyte w 1981 roku w czasie eksploracji części osady położonej, jak można
przypuszczać, bardziej centralnie.

Materiał wydobyty w 1980 roku
Grupa ta zawierała 305 zidentyfikowanych kości ssaków, z czego tylko 1,6% szczątków
należało do ssaków dzikich. Wśród kości zwierząt udomowionych prawie połowa pochodziła od bydła. Dość dużo, bo aż 36,3% pochodziło od owcy lub kozy. Do świni należało
bardzo mało, tylko 18,0% kości. Kości konia i psa wystąpiły sporadycznie. W opisywanym
materiale wyróżniono 9 obiektów zawierających szczątki kostne. Ich nasycenie materiałem osteologicznym było bardzo różne, najliczniej kości zwierzęce wystąpiły w obiekcie
nr 4, w obiektach 7, 8 i 13 kości zdarzały się sporadycznie. Łączny skład gatunkowy materiału kostnego pochodzącego z obiektów był bardzo podobny do składu gatunkowego
całej grupy kości wydobytych w 1980 roku. Porównania gatunkowego między poszczegól-
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nymi obiektami nie można przeprowadzić ze względu na zbyt małą liczbę kości występujących w poszczególnych obiektach.
Analiza udziału kości młodych zwierząt w tej grupie szczątków wykazuje niewielki ich
odsetek dla bydła i dla owcy, kozy. Niemal trzykrotnie większy jest udział kości młodych
świń. Wynik ten jest wskazówką, że mieszkańcy tej skrajnej części osady prowadzili hodowlę ustabilizowaną, gdzie zwierzęta o wielostronnej użyteczności, takie jak przeżuwacze hodowano dość długo, oszczędzając młode osobniki przy uboju na mięso.

Materiał wydobyty w 1981 roku
Grupa ta zawierała 244 zidentyfikowane kości ssaków, z czego 13,5% należało do ssaków dzikich. W odsetku tym niemałą rolę odgrywa aż 17 kości małych gryzoni, których
występowanie w ziemi mogło być przypadkowe. Jeśli kości te wyłączy się z materiału konsumpcyjnego to odsetek szczątków dzikich ssaków zmniejszy się do 7,1%. Należy podkreś
lić, że lista gatunków zwierząt dzikich jest dość duża, znacznie większa niż w grupie kości
wydobytych w 1980 roku.
Wśród kości zwierząt udomowionych połowę ich stanowią szczątki bydła. Dwie następne, równoległe pozycje zajmują kości świni oraz owcy i kozy łącznie. Kości psa nie znaleziono, a szczątki konia i kota występują sporadycznie.
W grupie tej wyodrębniono aż 20 obiektów zawierających materiał osteologiczny, niestety, bardzo skąpy. Dlatego porównanie obiektów między sobą było niemożliwe. Analiza
składu gatunkowego kości we wszystkich obiektach łącznie wykazała, że kości dzikich ssaków wystąpiły w 7%.
Zespół kości ssaków udomowionych miał prawie identyczny skład gatunkowy jak cały
materiał wydobyty w 1981 roku.
Analiza udziału kości młodych zwierząt w opisywanej grupie materiału wykazała,
że zdecydowanie najwięcej szczątków pochodziło od świni, nieco mniej od owcy i kozy
i najmniej od bydła. Porównanie między sobą tych odsetków wskazuje na typ hodowli nastawiony wybitnie na uzyskiwanie mięsa i wybijanie dużej liczby młodych zwierząt, albo
ze względu na bezpośrednią potrzebę konsumpcyjną albo na niemożność hodowania zwierząt. Może także świadczyć o zaopatrywaniu się tej grupy konsumentów w mięso młodych
zwierząt, hodowanych gdzie indziej.

Podsumowanie
Dwie grupy materiału osteologicznego pochodzące z różnie usytuowanych części późnorzymskiej osady w Krzywólce wyraźnie różnią się między sobą resztkami konsumpcyjnymi. Materiały w obiektach (czyli bardziej czyste chronologicznie) są podobne do materiałów wydobytych łącznie w obiektach i poza nimi. Dlatego wyniki porównań mogą być
przedstawione globalnie dla całych grup. W części osady leżącej bardziej centralnie (1981 r.)
jedzono znacznie więcej mięsa zwierząt dzikich. Ich lista była także bardziej urozmaicona.
Konsumenci ci jedli prawie tyle samo wołowiny co konsumenci zasiedlający drugi badany
fragment osady, leżący prawdopodobnie bardziej na skraju (1980 r.). Ci pierwsi jedli jednak znacznie mniej mięsa owcy i kozy a zdecydowanie więcej mięsa wieprzowego. Bardzo znaczna różnica występuje też w konsumpcji mięsa młodych zwierząt. Na przykład,
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czterokrotnie częściej w stosunku do drugiej grupy konsumentów jedzono mięso młodych
owiec i kóz, a dwukrotnie częściej mięso młodych świń i prawie dwukrotnie częściej mięso
młodych bydląt.
Biorąc pod uwagę wszystkie zaobserwowane różnice można przypuszczać, że konsumenci z brzeżnej części osady byli raczej rolnikami i hodowcami na swoje potrzeby.
Rzadko lub wcale nie polowali, hodowali i jedli dużo mięsa przeżuwaczy i stosunkowo
mało świni. Przeżuwacze hodowali długo ze względu na ich wielostronną użyteczność
w gospodarstwie.
Konsumenci z części osady położonej bardziej centralnie, być może, byli bogatsi i mogli zaopatrywać się w mięso z zewnątrz, jedli też więcej mięsa zwierząt dzikich. Nie wiemy
jednak, czy polowali sami czy korzystali z efektów polowań innych ludzi. Mięso bydła było
przez nich jedzone równie często jak w grupie pierwszej, ale więcej było bitych zwierząt
młodych. Nie świadczy to o rolniczym charakterze konsumentów. Jest to bowiem dowód
na mniejsze zainteresowanie bydłem jako siłą pociągową oraz źródłem nawozu. Większe
zainteresowanie mięsem świń i to młodych świadczy o wybitnie konsumpcyjnych nastawieniach do hodowli. Świnie te mogły być kupowane lub hodowane przydomowo. Niewielkie zainteresowanie hodowlą owcy i kozy jest potwierdzone głównie przez fakt konsumpcji młodych zwierząt tych gatunków.
Interpretacja powyższa jest jedną z możliwych. Oparta jest na wynikach uzyskanych
z analizy niezbyt licznych grup materiałów. Niemniej fakt odmienności resztek konsumpcyjnych w obu częściach osady wymaga wzięcia go pod uwagę, przy odtwarzaniu historii
osady późnorzymskiej w Krzywólce.
Tabela I: Zestawienie liczbowe szczątków kostnych w obiektach leżących
na brzeżnej części osady w Krzywólce (1980 r.)
1

2

3

4

5

6

7

Bydło

13

13

3

33

30

2

3

Świnia

4

4

4

19

12

18

2

6

29

12

Nr obiektu

Owca-koza
Koń

8

13
1

2
17

2

2

Pies

1

Kot
Razem

Razem

%

98

42,2%

45

19,4%

86

37,1%

2

0,9%

1

0,4%

0
35

19

Jeleń

14

81

56

1

1

1

19

5

0

3

232
3

Łoś

0

Tur

0

Dzik

0

Zając

0

Razem

0

Ptak

1

0

1

1

1

0

0

0

0

3

1,3%

1

Ryba

0

Skamieniałość

+

Nieokreślone

89

300

98,7%

0

33

24

100 100 20

5

1

1

373

61,3%
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Tabela II: Zestawienie liczbowe szczątków kostnych w obiektach leżących
w środkowej części osady w Krzywólce (1981 r.)
Nr obiektu

21 22 24 27 28 30 32 38 39 40 41 42 44 45 50 55 59 Razem

Bydło

11

Świnia

7

Owca-koza

2

1

2
5

3

1

1

6

2

2

12

4

6

1

6 13 2

4 10

57

50,3%

3

1

3

5

39

22,7%

1

10

15

1

44

24,9%

1

2

1

Koń

%

Pies

1,6%

0

Kot

1
20 3

Razem
Jeleń

1

1

6

2

0

0

1

13 20 1

1

10 24 2 23 17 0

1

3

Łoś

143

1

1

Dzik

1

1
1

1

2

Zając

2

Niedźwiedź

1

Razem

2

2
1

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

4

1

3

0

13

39 57 5

360

Ptak

1

Ryba

1

Nieokreślone 43

93,0%

6

1

Tur

0,5%

61

5

1

2 18 25 11 32 61

0

7,0%

68,3%

Tabela III: Zestawienie liczbowe kości zwierzęcych w materiale
ze st. nr 3 w Krzywólce
1980 (skraj osady)

1981 (środek osady)

N

%

N

%

Bydło

134

44,7%

107

50,7%

Świnia

54

18,0%

51

24,2%

109

36,3%

49

23,2%

Koń

2

0,7%

3

1,4%

Pies

1

0,3%
1

0,5%

211

86,5%

Owca-koza

Kot
Razem

300

Jeleń

3

Sarna

1

Dzik

1

98,4%

8
2

Niedźwiedź

1

Tur

1

Łoś

2

Zając

2

Gryzoń mały
Razem

17
5

1,6%

33

13,5%
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1980 (skraj osady)
N
Ptak

%

N

%
1

1

Ryba

1

1

Skamieniałość
Nieokreślone

1981 (środek osady)

475

61,5%

67,3%

412

Tabela IV: Udział kości zwierząt młodych w dwóch grupach materiału z Krzywólki
1980

1981

N

%

N

%

Bydło

7

5,2

10

9,3

Świnia

8

14,8

15

29,4

Owca-koza

6

5,5

11

22,4

Katalog kości zwierzęcych
Rok 1980
Ar C7, ćw. A, ob. 2, 75/80
Nieokreślono: 8
Świnia: fr. członu palcowego I
Owca – Koza: 3 fr. kręgów (młode)

Świnia: 3 zęby, 3 fr. czaszki (młode), fr. k. ramiennej
Owca – Koza: 2 fr. k. ramiennej, ząb, fr. k. udowej, fr. żebra, fr. żuchwy, fr. piszczeli, fr. śródstopia

Ar C7, ćw. A, ob. 1, 76/80

Ar D6, 81/80

Nieokreślono: 3
Krowa: fr. zęba
Świnia: ząb

Nieokreślono: 12
Krowa: fr. zęba, fr. k. ramiennej
Dzik: fr. łopatki

Ar E6, ćw. D, ob. 4, 77/80

Ar E6, ćw. D, ob. 4, 82/80

Nieokreślono: 35
Krowa: 3 fr. żeber, fr. kręgu, człon palcowy II,
fr. żuchwy, fr. śródstopia (młode), fr. k. łokciowej,
2 fr. piszczeli, k. skokowa.
Świnia: żuchwa, fr. zęba, fr. żebra
Owca – Koza: fr. k. łokciowej, 2 fr. żeber, 2 fr. k. udowej, fr. piszczeli

Ar B6, ćw. D, 78/80
Nieokreślono: 1

Ar D7, ćw. A, 79/80
Nieokreślono: 4
Krowa: fr. k. promieniowej

Ar D6, ćw. C, ob. 4, 80/80
Nieokreślono: 20
Krowa: 3 fr. żeber, fr. piszczeli, k. skokowa, człon
palcowy III
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Nieokreślono: 4
Krowa: fr. łopatki, fr. żuchwy
Świnia: ząb, 2 fr. żeber (młode)

Ar C7, ćw. A, ob. 1, 83/80
Nieokreślono: 40
Ptak: 1
Krowa: fr. k. udowej, ząb, fr. żuchwy, fr. k. skokowej, fr. śródstopia, fr. łopatki
Świnia: fr. członu palcowego I
Owca – Koza: 2 fr. żuchwy, 8 fr. zębów

Ar C7, ćw. A, ob. 2, 84/80
Nieokreślono: 1
Krowa: fr. żebra 3 zęby (1 młody), fr. k. ramiennej, fr. k. promieniowej
Świnia: 2 fr. zębów
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Ar C7, ćw. A, ob. 1, 85/80

Ary B6, A6, 98/80

Nieokreślono: 8
Krowa: fr. k. promieniowej (młoda)

Nieokreślono: 3

Ar C7, ob. 2, 86/80

Nieokreślono: 12
Krowa: fr. k. udowej
Prosię: fr. żebra
Owca – Koza: ząb

Nieokreślono: 7
Krowa: fr. k. piętowej, fr. k. promieniowej

Ar D6, ćw. C/D, ob. 6, 88/80
Krowa: fr. zęba
Owca – Koza: fr. k. udowej

Ar D6, ćw. C, ob. 4, 87/80
Nieokreślono: 35
Krowa: 2 fr. kręgów, 4 fr. zębów, 4 fr. żuchwy,
fr. czaszki, 2 fr. piszczeli, fr. łopatki
Świnia: fr. żuchwy, fr. łopatki, fr. zębów, k. nadgarstka (młoda), fr. czaszki (b. młoda)
Owca – Koza: 2 fr. kręgów, 8 fr. zębów, k. piętowa
(młoda), 2 żebra (młode), 2 fr. k. promieniowej
Jeleń: ząb

Ar C7, ćw. A, ob. 2, 89/80
Nieokreślono: 3
Krowa: człon palcowy I
Owca – Koza: 2 fr. żeber, fr. kręgu, fr. piszczeli,
fr. k. udowej (przepalona)

Ar B6, 90/80
Nieokreślono: 4

Ar C7, ćw. A, ob. 8, 91/80
Nieokreślono: 1

Ar D6, ćw. C, ob. 5, 92/80
Krowa: fr. łopatki

Ar D6, ćw. C/D, ob. 6, 93/80
Owca – Koza: 16 fr. zębów

Ar D6, ćw. C, ob. 4, 94/80
Świnia: fr. zęba

Ar B6, A – 6, 95/80
Nieokreślono: 14
Krowa: ząb, fr. żuchwy
Owca – Koza: fr. zęba, fr. k. udowej

Ar D6, 96/80
Nieokreślono: 2

Ar B6, 97/80
Nieokreślono: 5
Owca – Koza: fr. piszczeli, 2 fr. żeber, fr. k. promieniowej, 2 fr. k. udowej

Ar C7, ćw. A, ob. 2, 99/80

Ar D6, ćw. C, ob. 5, 109/80
Krowa: fr. k. śródstopia (nacięta wzdłuż i ścieniona bocznie – narzędzie w postaci gładzika, lub
dłuta)

Ar D7, ćw. A, ob. 5, 100/80
Nieokreślono: 2

Ar D6, ćw. C, ob. 4, 111/80
Nieokreślono: 1 (nacięcia na tej kości są problematyczne, albo celowe, albo konsumpcyjne)

Ar D6, 126/80
1 fr. k. spalonej (nie róg), może być fr. piszczeli
krowy

Ar D7, ćw. A, ob. 6, 127/80
Nieokreślono: 7 (przepalone)

Ar D7, ćw. A, ob. 5, 128/80
Nieokreślono: 40
Krowa: fr. kręgu, 6 fr. zębów, 4 fr. k. udowej,
fr. żuchwy, fr. k. promieniowej
Świnia: fr. śródręcza, fr. zęba, 2 fr. kręgów, fr. łopatki
Owca – Koza: fr. k. udowej, 2 fr. zębów
Jeleń: człon palcowy I

Ar C6, ćw. D, ob. 3, 129/80
Nieokreślono: 24
Krowa: 2 fr. żuchwy (rąbana), fr. kręgu
Świnia: fr. łopatki, człon palcowy I, człon palcowy III, fr. piszczeli
Owca – Koza: 2 fr. żeber, 3 fr. zębów, fr. kręgu
Pies: człon palcowy I
Jeleń: człon palcowy II

Ar D6, ćw. C, ob. 5, 130/80
Nieokreślono: 25
Krowa: fr. czaszki, fr. żuchwy, fr. piszczeli
Świnia: 2 k. skokowe
Koń: fr. k. udowej

Ar D7, ćw. B, 131/80
Nieokreślono: 1
Owca – Koza: fr. zęba
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Ar C7, ćw. A, ob. 2, 132/80

Ar C7, ćw. A, ob. 1, 236/80

Nieokreślono: 2
Krowa: 2 fr. czaszki, fr. k. krzyżowej

Nieokreślono: 11 (1 – skamieniałość)
Krowa: fr. zęba, 2 fr. k. skokowej
Owca – Koza: fr. zęba, fr. mostka

Ary B6, A6, 133/80
Krowa: 4 fr. piszczeli

Ar D6, 237/80

Ar D7, ćw. A, ob. 5, 226/80

Nieokreślone: 3
Krowa: fr. żebra

Nieokreślono: 33
Krowa: 2 fr. miednicy, fr. członu palcowego I (ogryziony), fr. k. udowej, fr. k krzyżowej, fr. żuchwy, 2 fr.
śródstopia (młode), fr. k. promieniowej, 2 fr piszczeli, fr. k. ramiennej
Świnia: fr. łopatki, fr. zęba fr. śródręcza, człon palcowy I, człon palcowy III
Owca – Koza: 3 fr. zębów, fr. żebra, fr. k. udowej,
fr. piszczeli, fr. czaszki, fr. żuchwy, fr. żebra
Koń: śródstopie

Ar C7, ćw. A, 227/80
Świnia: 2 fr. rzepki

Ar C6, ćw. D, ob. 7, 228/80
Nieokreślono: 5
Krowa: 3 fr. śródręcza
Świnia: 2 fr. łopatki

Ar D6, ćw. C, 229/80
Nieokreślono: 4
Krowa: fr. zęba
Owca – Koza: fr. zęba

Ar D6, ćw. A, 230/80
Krowa: fr. kości piętowej

Ar C7, ćw. A, ob. 1, 231/80
Nieokreślono: 2

Ar D6, 232/80
Krowa: 2 fr. k. udowej

Ar D6, 233/80
Owca – Koza: fr. k. udowej

Ar E6, ćw. D, 234/80
Nieokreślono: 45
Krowa: 4 fr. żeber, ząb, fr. czaszki, fr. piszczeli
(młoda), fr. łopatki
Świnia: fr. k. ramiennej, fr. żebra (młode)
Owca – Koza: fr. łopatki, fr. k. ramiennej, fr. zęba,
fr. piszczeli, fr. kręgu, 5 fr. żeber

Ar C6, ćw. C, 235/80
Krowa: fr. zęba
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Ar C7, ćw. A, ob. 1, 238/80
Nieokreślono: 25
Krowa: fr. k. piętowej, fr. śródstopia (młode)
Świnia: 2 fr. zębów
Owca – Koza: 2 fr. kręgów, k. stępu, 3 fr. piszczeli
(wywiercony otwór w powierzchni stawowej
końca dalszego, prowadzący do jamy szpikowej)

Ar C6, ćw. D, 239/80
Nieokreślono: 2
Krowa: fr. żuchwy

Ar D7, ćw. A/B, ob. 6, 157/80
Nieokreślono: 5 (przepalone)

Ar E6, ćw. D, ob. 4, 241/80
Nieokreślono: 5 fr. k. (przepalone, nie róg)

Ar D6, ćw. D, ob. 13, 158/80
Nieokreślono: 1
Krowa: fr. k. piętowej
Owca – Koza: fr. piszczeli, fr. żebra (przepalone)

Ar D6, ćw. C, ob. 6, 159/80
Nieokreślono: 8 (przepalone)
Krowa: fr. kręgu

Ar D7, ćw. B, 160/80
Nieokreślono: 1
Krowa: fr. k. piszczelowej

Ar D6, ćw. C, 161/80
Krowa: fr. kości promieniowej (ślad rąbania)

Ar D7, ćw. B, 162/80
Sarna: fr. rogu

Ar D6, ćw. C, 163/80
Krowa: 8 fr. członu palcowego I

Ary B6, A6, 164/80
Krowa: fr. k. piszczelowej
Świnia: fr. k. piszczelowej

Ar D6, ćw. D, 165/80
Nieokreślone: 2 (przepalone)
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Rok 1981
Ar E10, ćw. C, ob. 21, 1/81
Świnia: k. nadgarstka
Owca – Koza: ząb
Jeleń: ząb
Niedźwiedź: fr. śródręcza

Ar E9, ob. 24, 2/81
Krowa: fr. śródstopia

Ar E9, ćw. A, ob. 22, 3/81
Owca – Koza: 3 fr. zęba

Ar E10, ćw. C, ob. 21, 5/81
Świnia: 2 fr. zębów

Ar E9, ćw. A, ob. 28, 6/81
Krowa: 2 fr. zębów

Ar E9, ćw. A, ob. 30, 7/81
Nieokreślone: 5

Ar E9, ćw. C, ob. 44, 7/81
Jeleń: 2 fr. rogu (ociosane dookoła)

Ar E10, ćw. C, ob. 27, 8/81
Jeleń: fr. rogu (ociosany dookoła)

Ar E10, ćw. C, ob. 21, 8/81

Krowa: ząb, fr. żuchwy,
Świnia: fr. k. ramieniowej (młoda), fr. k. piętowej
(rąbana), fr. żuchwy, 3 fr. k. promieniowej

Ar E10, ćw. C, ob. 21, 16/81
Owca – Koza: fr. zęba

Ar E10, ćw. C, ob. 27, 17/81
Świnia: ząb, fr. żuchwy

Ar E9, ćw. A i C, 18/81
Świnia: fr. zęba

Ar E10, ćw. A i C, 19/81
Krowa: fr. k. ramieniowej

Ar E11, ćw. B, ob. 50, 20/81
Nieokreślone: 2
Owca – Koza: fr. śródręcza

Ar E10, ćw. A, ob. 45, 21/81
Krowa: fr. śródręcza (bardzo młode)

Ar E11, ćw. C, ob. 50, 22/81
Nieokreślone: 12
Krowa: 2 fr. k. udowej
Owca – Koza: fr. k. promieniowej, fr. k. ramieniowej

Nieokreślone: 40
Krowa: 4 fr. żuchwy, fr. k. promieniowej (młoda),
6 fr. zębów.
Świnia: 2 fr. żuchwy, 2 fr. zębów

Ar E9, ćw. C, ob. 44, 23/81

Ar E9, ćw. A i C, 9/81

Ar E11, ćw. C, ob. 50, 24/81

Nieokreślone: 1

Ar E10, ćw. A, 10/81
Krowa: fr. zęba

Ar E8, ćw. C, 11/81
Nieokreślone: 1

Ar E9, ćw. C, ob. 44, 12/81
Nieokreślone: 1

Ar E10, ćw. C, ob. 27, 13/81

Nieokreślone: 15
Krowa: fr. k. ramieniowej
Świnia: fr. k. skokowej
Nieokreślone: 13
Krowa: fr. czaszki, fr. żebra
Owca – Koza: 2 fr. kręgów (młode), fr. piszczeli
(młoda), fr. k. udowej (młoda), 2 fr. żeber
Jeleń: fr. rogu

Ar E9, ćw. C, ob. 44, 25/81
Nieokreślone: 4
Krowa: 4 fr. piszczeli, fr. śródręcza, fr. k. promieniowej

Świnia: 3 fr. zębów (przepalone), fr. czaszki
Owca – Koza: fr. śródstopia

Ar E10, ćw. A, 26/81

Ar E10, ćw. A i C, 14/81

Ar E11, ćw. B, ob. 39, 27/81

Nieokreślone: 15
Krowa: ząb, fr. żuchwy, fr. k. ramieniowej
Świnia: ząb, fr. k. promieniowej

Ar E11, ćw. B, 15/81
Nieokreślone: 6

Krowa: 4 fr. zębów
Nieokreślone: 13
Krowa: fr. k. łokciowej
Koń fr. żebra
Owca – Koza: fr. śródręcza
Świnia: k. nadgarstka
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Tur: ząb
Dzik: fr. k. łokciowej

Ar E9, ćw. C, 37/81

Ar E9, ćw. A, 28/81

Ar E9, ćw. C, ob. 44, 38/81

Nieokreślone: 15
Krowa: fr. zęba,fr. k. ramieniowej, 2 fr. czaszki
Owca – Koza: fr. k. ramieniowej, 3 fr. zębów,
fr. k. piętowej

Owca – Koza: fr. k. ramieniowej (przepalony)

Ar E9, ćw. C, ob. 44, 29/81
Nieokreślone: 11
Krowa: k. skokowa
Owca – Koza: 2 fr. żuchwy, 4 zęby
Jeleń: fr. śródstopia

Ar E11, ćw. B, ob. 40, 30/81
Krowa: fr. k. łokciowej
Owca – Koza: fr. żebra
Świnia: fr. k. łokciowej

Ar E11, ćw. B, ob. 50, 31/81
Nieokreślone: 3
Owca – Koza: 2 fr. żeber, fr. kręgu (młode)
Świnia: fr. kręgu (młody), fr. żebra (młode)
Kot: fr. k. ramieniowej

Ar E9, ćw. C, 32/81
Nieokreślone: 2

Jeleń: fr. zęba

Ar E9, ćw. C, ob. 44, 39/81
Nieokreślone: 14
Krowa: fr. k. ramieniowej, fr. członu palcowego
Dzik: fr. czaszki

Ar E11, ćw. B, ob. 40, 40/81
Nieokreślone: 4
Krowa: fr. czaszki
Świnia: fr. piszczeli
Mikrogryzoń: 17 kości i zębów

Ar E11, ćw. B, ob. 39, 41/81
Nieokreślone: 1

Ar E8, ćw. D, ob. 59, 42/81
Nieokreślone: 5

Ar E9, ćw. C, ob. 44, 43/81
Nieokreślone: 2

Ary E8 ćw. D i E9, ćw. B, 44/81
Nieokreślone: 2

Ar E9, ćw. C, ob. 44, 45/81

Ar E9, ćw. C, ob. 44, 33/81

Nieokreślone: 1

Nieokreślone: 4
Krowa: fr. k. piętowej (młoda), fr. śródstopia (młode)

Ar E8, ćw. D, 46/81

Ar E9, ćw. C, ob. 44, 34/81
Nieokreślone: 2
Krowa: fr. k. ramieniowej
Owca – Koza: fr. k. udowej, fr. k. ramieniowej,
fr. śródstopia

Ar E11, ćw. B, ob. 40, 35/81
Nieokreślone: 20
Świnia: 2 kręgi (młode), fr. miednicy (młoda),
fr. k. promieniowej (młoda), 5 fr. żeber (młode),
fr. k. udowej (młoda), fr. piszczeli
Owca – Koza: 2 żebra, fr. kręgu (młody), fr. zęba,
fr. k. udowej (młoda)
Krowa: fr. żebra

Ar E11, ćw. B, ob. 39, 36/81
Nieokreślone: 4
Krowa: 2 fr. śródstopia, fr. żuchwy, człon palcowy
II, k. skokowa
Owca – Koza: fr. kości piętowej, ząb
Świnia: k. skokowa
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Nieokreślone: 2

Ar E11, ćw. B, ob. 32?, 47/81
Nieokreślone: 1 (fragment przepalonej kości, nie róg)

Ar E10, ćw. C, ob. 21, 48/81
Nieokreślone: 3
Jeleń: fr. zęba

Ar D11, ćw. C, ob. 50, 49/81
Nieokreślone: 1

Ar E10, ćw. A, ob. 45, 50/81
Łoś(?):fr. k. piętowej

Ar E11, ćw. B, ob. 38, 51/81
Nieokreślone: 2
Owca – Koza: fr. k, udowej (młoda)

Ar D11, ćw. A, ob. 50, 52/81
Nieokreślone: 1

Ar E8, ćw. B i D, ob. 41, 53/81
Nieokreślone: 4
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Ar E8, ćw. D, ob. 41, 54/81

Ar E9, ćw. C, 70/81

Nieokreślone: 1

Nieokreślone: 5

Ar E11, ćw. B, ob. 40, 55/81

Ar E9, ćw. B, ob. 42 (raczej nie), 71/81

Nieokreślone: 5

Nieokreślone: 6
Krowa: fr. śródręcza, fr. k. piętowej, fr. kręgu
Świnia: fr. k. ramiennej, fr. żuchwy

Ar E10, ćw. A, ob. 45, 56/81
Krowa: ząb

Ar E9, ćw. C, ob. 44, 57/81
Nieokreślone: 4

Ar E9, ćw. C, ob. 44, 58/81
Nieokreślone: 3

Ary E8 ćw. C, ob. 42, 72/81
Nieokreślone: 20
Krowa: fr. miednicy

Ary E8 ćw. D i E9, ćw. B, ob. 52, 73/81

Nieokreślone: 2

Nieokreślone: 3
Krowa: człon palcowy II
Koń: fr. miednicy

Ar E8, ćw. C, ob. 42, 60/81

Ary E8 ćw. D i E9, ćw. B, ob. 52, 74/81

Nieokreślone: 5
Krowa: fr. piszczeli

Nieokreślone: 4
Krowa: fr. k. udowej, 3 fr. żuchwy (młode)
Świnia: fr. szczęki, fr. zęba (młody)

Ary E8 ćw. D i E9, ćw. B, ob. 52, 59/81

Ary E8 ćw. D i E9, ćw. B, ob. 55, 61/81
Krowa: 3 fr. zębów

Ary E8 ćw. D i E9, ćw. B, ob. 52, 62/81
Nieokreślone: 30
Krowa: 2 fr. zęba, fr. k. ramiennej, fr. k. łokciowej,
fr. śródstopia, fr. k. udowej
Świnia: fr. śródręcza
Owca – Koza: fr. k. ramiennej
Łoś: fr. czaszki

Ary E8 ćw. D i E9, ćw. B, ob. 52, 63/81
Nieokreślone: 24
Krowa: 12 fr. czaszki
Świnia: fr. kręgu

Ary E8 ćw. D i E9, ćw. B, ob. 55, 65/81

Ar E8 ćw. C, ob. 55, 75/81
Nieokreślone: 8
Krowa: fr. kręgu, 2 fr. żuchwy, człon palcowy III
(młody)
Owca – Koza: ząb

Ar E8 ćw. D, ob. 58, 76/81
Nieokreślone: 1
Krowa: 6 fr. piszczeli (przepalone)
Ar E9, ćw. A, ob. 55, 77/81
Nieokreślone: 8

Ary E8 ćw. D i E9, ćw. B, ob. 55, 78/81
Nieokreślone: 8
Krowa: fr. piszczeli

Nieokreślone: 20
Świnia: 3 fr. czaszki
Koń: fr. żebra

Ar E8 ćw. C, ob. 55, 79/81

Ary E8 ćw. D i E9, ćw. B, ob. 58, 66/81

Ar D11, ćw. A, ob. 50, 80/81

Nieokreślone: 4
Krowa: fr. kręgu

Nieokreślone: 7
Ryba: 1 kość
Owca – Koza: 2 kręgi (młode), żebro (młode)
Świnia: śródstopie
Zając: fr. miednicy, fr. żębra

Ar E11, ćw. D, ob. 50, 67/81
Ptak: kość

Ar E11, ćw. B, ob. 39, 68/81
Owca – Koza: człon palcowy II

Ar E9, ćw. B i D, ob. 41, 69/81
Nieokreślone: 6
Świnia: fr. zęba

Nieokreślone: 3
Krowa: fr. k. łokciowej

Ar E8 ćw. C, ob. 42, 81/81
Nieokreślone: 3
Krowa:fr. piszczeli
Świnia: ząb
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Ar E8 ćw. C, ob. 55, 82/81

Ar E8 ćw. C, ob. 41, 83/81

Nieokreślone: 10
Krowa: fr. śródręcza
Świnia: fr. żuchwy
Owca – Koza: ząb

2 fr. korzeni zębowych

Ary E8 ćw. D i E9, ćw. B, ob. 52, 84/81
Nieokreślone: 1 (fr. kości nie rogu)

Wymiary
Wymiary kości bydła
Kość ramienna
szer. k. dal.
67
Kość promieniowa
szer. k. dal.
75
Kość piszczelowa
szer. k. dal.
55 55 55
Kość skokowa
dł. boczna
59 63 58
dł. przyr.
54 58 53
40 40 39
szerokość
Człon palcowy I
60
długość		
szer. k. bl.
35
34
szer. k. dal.
Człon palcowy II
długość		
39 37 36
Człon palcowy III
dł pod.		
75
dł. grzb.
53
34
wys.		

Wymiary kości świni
Kość ramienna
szer. k. dal.
szer. pow. st.

Kość piszczelowa
szer. k. dal.
25 30 32
Kość skokowa
długość		
39 40

Wymiary kości konia
Śródstopie
długość		
dł. boczna
dł. przyś.
szer. k. bl.
szer. k. dal.
szer. trz.

250
–
245
–
45
28

Wymiary kości jelenia
Człon palcowy I
długość		
61
szer. k. bl.
20
szer. k. dal.
19

Wymiary kości dzika
Łopatka.
długość szyjki

36

43
30

Warszawa 1985
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Wyniki wizytacji stanowiska 3
w Krzywólce w 2004 r.
W kwietniu 2004 r. w związku z przygotowywaniem niniejszej pracy odwiedziłem
Muzeum Okręgowe w Suwałkach w celu wypożyczenia do opracowania zabytków wydzielonych. Przy okazji odwiedziłem Krzywólkę, wykonałem zdjęcia oraz rozmawiałem z właścicielami gospodarstw, na terenie których leży opracowywane stanowisko tj.
z Zenonem Goberem, jego siostrą Teresą Sulewską oraz z teściową Wacława, syna Józefa Tylendy (obaj już nie żyją). Okazało się, że Teresa Sulewska zbiera ciekawostki archeologiczne znajdowane na należącym do rodziny polu, w obrębie którego leży stanowisko nr 31. Zgromadziła kilka rozcieraczy oraz fragmenty żaren nieckowatych różnej
wielkości. Oświadczyła także, że kolekcjonuje większe, zachowane w co najmniej 1/3
pierwotnej wielkości, fragmenty wyorywanych naczyń glinianych. Niestety, „całe pudło
skorup przekazała jakiś czas temu jednemu chłopcu ze wsi na zajęcia z historii w miejscowej szkole”. Po zaprezentowaniu jej zabytków z badań przeprowadzonych w latach
1980-1981 opowiedziała, iż w latach siedemdziesiątych XX w., podczas kopania silosu,
Zenon Gober (potwierdził to zdarzenie) znalazł przedmiot bardzo podobny do fragmentu fibuli kuszowatej, którą mieli okazję obejrzeć, z tym, że „tamta miała sprężynkę
i igiełkę”. Zabytek ten kilka lat wisiał jako amulet na ganku rodzinnego domu, następnie
zaginął podczas pożaru pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.
Na podstawie odbytych rozmów ustaliłem także, iż brązowa bransoleta zdobiona
grzebykami znajdująca się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Suwałkach2, opracowana
przez dr hab. A. Bitner-Wróblewską3, nie została znaleziona na terenie stanowiska nr 34
(prawy brzeg rzeki), lecz na lewym brzegu Czarnej Hańczy. Miało to miejsce na terenie zagrody Tylendów, znajdującej się w odległości około 200 m od rzeki, pod koniec
lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Podczas kopania fundamentów pod oborę, na
głębokości 120 – 130 cm, Józef Tylenda znalazł bransoletę wraz z klamrą do pasa oraz

1 Stanowisko nr 1 w Krzywólce leżące po drugiej stronie Czarnej Hańczy także znajduje się na polu
należącym do rodziny Goberów.
2 Nr inw. MS/A/29 nr kat. 79.
3 Por. artykuł A. Bitner-Wróblewskiej, Unikatowa bransoleta z Krzywólki w tym tomie.
4 Informacja o tym, iż bransoletę znaleziono podczas kopania fundamentów pod stodołę Goberów
pochodząca z karty AZP wykonanej przez H. Gorczycką i W. Nowakowskiego w 1982 r., nie została
potwierdzona przez Zenona Gobera, który osobiście kopał wspomniane fundamenty.

309

Cezary Sobczak

kośćmi przedramienia5. Pomyłka prawdopodobnie nastąpiła podczas sporządzania karty
AZP osady, ponieważ opracowywane stanowisko leży częściowo na pastwisku Tylendów,
sąsiadującym z zabudowaniami gospodarczymi Goberów. W następstwie tej pomyłki
w środowisku naukowym bransoletę identyfikowano jako znalezisko ze stanowiska nr 3.
Analizując miejsce i okoliczności odkrycia bransolety oraz datowanie zabytku na
późny okres wpływów rzymskich6 można wysunąć hipotezę, iż naprzeciw osady, po drugiej stronie rzeki znajduje się późnorzymskie szkieletowe(?) cmentarzysko kultury sudowskiej. Bez przeprowadzenia badań wykopaliskowych nie można jednak zweryfikować tej
interesującej hipotezy.

5 Informacje dotyczące okoliczności i miejsca znalezienia zabytku pochodzą z karty zabytku - nr inw. jw.,
sporządzonej przez A. Doroszewską 20.10.1969 r. Klamra do pasa oraz kości przedramienia nie zostały
przekazane do muzeum.
6 Por. artykuł A. Bitner-Wróblewskiej, Unikatowa bransoleta z Krzywólki, w tym tomie.
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Unikatowa bransoleta z Krzywólki pod
Suwałkami. Dalekosiężne kontakty
dawnych mieszkańców Suwalszczyzny

W zbiorach Działu Archeologii Muzeum Okręgowego1 w Suwałkach (nr inw. MS/A/29,
kat. 69) znajduje się bardzo interesujący zabytek z miejscowości Krzywólka, obecnie w granicach miasta Suwałki – brązowa bransoleta zdobiona grzebykami2 (Ryc. 1, 2). Została ona
znaleziona przypadkowo przez Józefa Tylendę w trakcie kopania fundamentów pod oborę,
na głębokości 1,2–1,3 m od powierzchni. Znalazca podarował ją muzeum w Suwałkach
w 1969 r., brak jednak danych na temat dokładnej daty odkrycia. Według informacji na karcie katalogowej wraz z bransoletą znaleziono kości przedramienia i klamrę do pasa, ale zabytki te nie trafiły do zbiorów muzealnych.
Gospodarstwo J. Tylendy leży około 200 m od rzeki Czarna Hańcza, niedaleko młyna, na
lewym brzegu rzeki. Bransoleta była jednak przez wiele lat łączona z osadą zlokalizowaną na
prawym brzegu Czarnej Hańczy [por. W. Nowakowski 1980]. Dopiero weryfikacja w terenie
i wywiad środowiskowy przeprowadzone przez Cezarego Sobczaka w 2004 r. pozwoliły na
wyjaśnienie pomyłki i korektę lokalizacji miejsca znalezienia omawianej bransolety3.
Z miejscowości Krzywólka znane są dwa cmentarzyska kurhanowe (st. 1 i 2) oraz wspomniana wyżej osada (st. 3) położone po obu stronach rzeki Hańczy (lokalizacja stanowisk
– patrz artykuł C. Sobczaka w niniejszym tomie). Stanowiska te należą do kultury sudowskiej, występują w obrębie skupienia suwalskiego tej kultury [por. M. Kaczyński 1976;
A. Bitner-Wróblewska 1998]. Osada, odkryta w latach 50. XX w. [J. Okulicz 1955, 366–367],
1 Bardzo dziękuję dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Suwałkach, mgr. Jerzemu Brzozowskiemu za
zgodę na opublikowanie tego zabytku, a kierownikowi Działu Archeologii tego muzeum, mgr. Jerzemu Siemaszko za pomoc w przygotowaniu dokumentacji fotograficznej bransolety oraz w dostępie do materiałów archiwalnych.
2 Niniejszy tekst jest zmienioną i rozszerzoną wersją artykułu złożonego do druku do księgi jubileuszowej prof. Andreja Oblomskiego z Instytutu Archeologii Akademii Nauk w Moskwie.
3 Szczegółowo na ten temat patrz artykuł oraz Aneks do niego autorstwa C. Sobczaka, w niniejszym tomie.

311

Anna Bitner-Wróblewska

Rycina 1. Bransoleta z Krzywólki. Rys. B. Karch

badana była wykopaliskowo przez Wojciecha Nowakowskiego w latach 1980–1981 [W. Nowakowski 1980; 1981; por. artykuł C. Sobczaka w niniejszym tomie].
Kurhany zlokalizowano po drugiej stronie rzeki, naprzeciwko osady, w początkach
lat 60. XX w., a wykopaliska przeprowadziła tam w 1961 r. Danuta Jaskanis [D. Jaskanis 1963]. Na st. 1 znajdowało się 8 niewielkich kopców, z czego przebadano trzy, a na
st. 2 rozkopano jeden zniszczony, wielopochówkowy kurhan. Badaczka nekropoli nie wykluczała, że kurhany ze st. 1 i 2 pierwotnie wchodziły w skład jednego dużego cmentarzyska. Kurhany na stanowisku 1 przykryte były płaszczem kamiennym (1–3 warstwy), najmniej
zniszczony miał średnicę 7 m. Ze względu na stopień zniszczenia trudno oszacować liczbę
grobów w poszczególnych kurhanach, wiadomo jedynie, że były to pochówki ciałopalne.
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Rycina 2. Bransoleta z Krzywólki. Fot. W. Arasimowicz
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Zachowały się drobne przepalone kości ludzkie i niewielkie fragmenty ceramiki, których
chronologię można jedynie ogólnie określić na okres wpływów rzymskich – wczesny okres
wędrówek ludów. Pojedynczy kurhan ze stanowiska 2 miał bardzo zniszczony płaszcz kamienny o zachowanych wymiarach 7x6,5 m. Pomiędzy kamieniami płaszcza i pod nim
odkryto 21 grobów ciałopalnych, popielnicowych i jamowych. Pochówki datowane są na
okres wędrówek ludów, najpóźniejszy na fazę E2. Na taką chronologię wskazują: spiralny
pierścień z rozszerzoną częścią środkową z grobu 8, późny wariant zapinki typu Dollkeim/
Kovrovo z grobu 4 oraz niektóre formy naczyń o esowatym profilu, zdobione stempelkami
z grobu 10 [D. Jaskanis 1963, tabl. IV:2; V:1; VIII:1-2].
Materiały z osady pozwalają wydzielić tam dwie fazy użytkowania datowane na fazy
B2/C1–C2 (C3?) oraz XII–XIII w. [por. artykuł C. Sobczaka w niniejszym tomie]. Nie znaleziono materiałów z okresu wędrówek ludów, ale osada nie została przebadana w całości.
Interesująca nas bransoleta pochodziła z cmentarzyska, przy czym informacja, iż znaleziono wraz z nią kości przedramienia może sugerować, że ozdobę odkryto w grobie szkieletowym. Birytualne nekropole znane są z okresu wpływów rzymskich na Suwalszczyźnie, np. w położnej niedaleko Krzywólki Osowej [J. Jaskanis 1961; 1962] czy w Szwajcarii
[J. Jaskanis 2013]. Nie można zatem wykluczyć, iż taki obrządek pogrzebowy – zarówno
zwyczaj palenia zmarłych, jak i grzebania ich niespalonych – cechował także cmentarzysko
w Krzywólce.
Bransoleta wykonana została z szerokiej, masywnej taśmy brązowej (Ryc. 1, 2). Na
końcach i pośrodku, w poprzek bransolety, znajdują się 3 trójkątne w przekroju, wydatne
grzebyki, zdobione głębokimi żłobkami. Wzdłuż krawędzi zabytku biegną dookolne żeberka, podobne żeberko znajduje się pośrodku. W żadnym miejscu nie dochodzą one do
masywnych, poprzecznych grzebyków. Z jednej strony, na połowie obwodu bransoleta
jest zdeformowana na krawędzi. Środkowy grzebyk ma lekko startą powierzchnię, drobne
uszkodzenia widoczne są na powierzchni innych grzebyków i powierzchni żeberek, ponadto
wzdłuż krawędzi środkowego grzebyka znajdują się pęknięcia. Bransoleta nosi ślady dłuższego używania. Wymiary: średnica 7,2×6,3 cm, szerokość taśmy od 2,4 cm do 3,3 cm, grubość taśmy około 0,2 cm, wysokość grzebyków 4,5–4,7 cm, grubość grzebyków 0,4–0,5 cm.
Bransolety z grzebykami należą do tzw. wschodnioeuropejskiego kręgu ozdób z emalią,
reprezentują typ I według klasyfikacji G.F. Korzuchiny [1978, 34–35]. Do egzemplarzy tego
typu zalicza się zarówno nieliczne bransolety zdobione emalią żłobkową, jak i okazy bez
emalii. Wszystkie są szerokie, taśmowate, masywne, zaopatrzone w trójkątne w przekroju
grzebyki. Na ogół bransolety mają trzy grzebyki, do wyjątków należy egzemplarz z Migonys4
na Litwie, który posiada aż sześć grzebyków. Zabytki te zdobią ponadto dookolne żeberka,
często z nacięciami oraz rzędy stempelków w formie koncentrycznych kółek i punktów.
Okazy z emalią mają nieco inną konstrukcję. W ich środkowej części znajduje się ażurowa
tarczka z trójkątnymi, okrągłymi lub czworokątnymi gniazdami z emalią, przy czym często
emalia jest różnokolorowa – czerwona, biała, pomarańczowa i zielona. Zabytki te uważane
są za jedną z najefektowniejszych kategorii ozdób z emalią. Jedna z bransolet ze skarbu
z Brianska ma środkową tarczkę ruchomą, o konstrukcji zawiaskowej. To bardzo rzadka
forma zapięcia środkowej tarczki, znana także u dwóch egzemplarzy z miejscowoścci Pieski,

4 Literatura do poszczególnych okazów wzmiankowanych w tekście – patrz katalog.
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Rycina 3. Występowanie bransolet z grzebykami: a – egzemplarze z emalią, b – egzemplarze bez emalii.
Numery na mapie odpowiadają numerom w aneksie. Opracował J. Żabko-Potopowicz

w basenie rzeki Hopra oraz prawdopodobnie fragmentu ozdoby z Rogožkino, st. XII, publikowanej jako zawieszka z emalią, a zdaniem I. R. Achmedova, A. M. Oblomskiego i O. A. Radjuša
uważanej za część bransolety interesującego nas typu [por. Achmedov i in. 2015, 156].
Spośród 495 opublikowanych lub wzmiankowanych w literaturze egzemplarzy (patrz
Katalog6, tam zebrana literatura) piętnaście jest zdobionych emalią. Bransolety z grzebykami występują przede wszystkim w dorzeczu Dniepru, Donu i Oki, na terytorium kultur
kijowskiej i moszczyńskiej oraz na obszarze postzarubinieckim (Ryc. 3). Dwa okazy zostały znalezione na terenie wołżańskich Finów, na mordwińskich cmentarzyskach w miejscowościach Ražki i Ust’-Bryska. Z ziem bałtyjskich dotychczas znane były jedynie dwie
bransolety z Litwy – z osady u podnóża grodziska w Migonys, w środkowej Litwie (grupa
środkowolitewska) oraz egzemplarz z grodziska w Dembai-Pakačinės, we wschodniej Litwie (kultura kurhanów wschodniolitewskich). Obecnie dochodzą jeszcze dwa znaleziska

5 G.F. Korzuchina zamieściła w swoim katalogu informacje o 17 bransoletach.
6 Z pewnością liczba bransolet z grzebykami jest znacznie większa, sądząc po szybkim przyroście
źródeł pozyskanych przy wykorzystaniu wykrywaczy metali. Jednak dostęp do tych informacji jest
dla mnie bardzo utrudniony, a tym bardziej możliwość jakiejkolwiek ich weryfikacji. W tej sytuacji
mogę jedynie opierać się znaleziskach opublikowanych lub wzmiankowanych w literaturze przez
badaczy rosyjskich. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować Panu Olegovi Radjušovi
i Pani dr Vlaście Rodinkovej za pomoc w dotarciu do, często trudno dostępnej, literatury rosyjskojęzycznej na interesujący mnie temat.
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odkryte dalej na zachód, czyli omawiana bransoleta z Krzywólki na Suwalszczyźnie (kultura sudowska) i okaz z Onufryjewa7 na Mazurach (kultura bogaczewska), ten ostatni zachowany w dwóch fragmentach.
Brak dobrze datowanych, zwartych zespołów z bransoletami z grzebykami. Zabytki te
pochodzą na ogół ze skarbów, luźnych znalezisk z osad i grodzisk, rzadko z zespołów grobowych. W grobie 5 (w literaturze oznaczony także jako grób 5-6-6a) z miejscowości Ražki na terenie kultury rjazano-ockich kurhanów bransoleta omawianego typu wystąpiła wraz z ostrogą
kabłąkową [I. R. Achmedov 2010, 31, ryc. 6:5] zbliżoną do typu E3 według J. Ginalskiego
[1991, 59–62, ryc. 11:10-11], datowaną8 na fazy B2/C1–C1a. Grób 11 z cmentarzyska kultury azelinskoj w Ust’-Bryska nad dolną Kamą datowany jest na koniec IV w. [D. G. Bugrov 1994, 35],
ale ogólne informacje o jego inwentarzu nie pozwalają na weryfikację tej chronologii. Inwentarz grobu 223 z Onufryjewa nie pozwala na uściślenie datowania bransolet z grzebykami.
W zespole tym odkryto żelazną czworokątną dwudzielną sprzączkę, przęślik, popielnicę flaszowatą i pokrywkę, brak jednak danych, jak dokładnie wyglądały te elementy wyposażenia.
Zespół ten można więc jedynie ogólnie datować na późny okres wpływów rzymskich, ewentualnie przełom wczesnego i późnego okresu rzymskiego.
Największa seria bransolet z grzebykami została znaleziona w skarbie na grodzisku
w Moščino. Zawierał on m.in. napierśnik złożony z dużej lunuli z emalią, dzwonka oraz
4 zapinek trójkątnych z emalią, poza tym 6 innych fibul trójkątnych z emalią, 11 zawieszek lunulowatych różnych typów, naszyjnik pleciony z pętelkami, 2 zawieszki rombowate
z emalią, diademy z blachy srebrnej, elementy innych napierśników, kolie paciorków szklanych, 3 bransolety z grzebykami z emalią i 7 egzemplarzy bez emalii [N. I. Bulychev 1899,
tabl. VIII–XIII]. Ponadto w nasypie wału, już poza skarbem, odkryto fragment tego typu
bransolety bez emalii [N. I. Bulychev 1899, tabl. XIV:11). Skarb ten w starszej literaturze datowany był na IV–V w. [G. F. Korzuchina 1978, 55], jednak jego chronologię można
przesunąć na III stulecie. Wskazuje na to obecność wczesnych typologicznie zawieszek
lunulowatych [por. I. K. Frolov 1980; A. Bitner-Wróblewska 1993], a także naszyjników zakończonych pętelkami. Naszyjniki tego typu znane są przede wszystkim z terenów
Litwy, gdzie najwcześniejsze egzemplarze współwystępują z zapinkami oczkowatymi serii pruskiej (np. Sargėnai, grób 103 – M. Michelbertas 1978, 16–17), a okazy masywne,
bliższe znalezisku z Moščino, towarzyszą bransoletom mankietowym (np. Mežionys,
kurhan IX, grób 1 – M. Kaczyński 1963, 126–127, ryc. 27a-g) i zapinkom podkowiastym
z emalią (Medzionys, grób 1 – J. Antanavičius 1970, 135, ryc. 2, 6). W skarbie z Šišino bransoleta z grzebykami została znaleziona wraz z parą fibul trójkątnych z emalią, przy czym
cała osada jest datowana na podstawie toczonej ceramiki kultury czerniachowskiej na drugą
połowę III w. [R. V. Terpilovskij, N. S. Abašina 1992, 171].
Analiza chronologiczna skarbu z Brianska opierała się zarówno na wyznacznikach chronologicznych wchodzących w skład tego depozytu, tzn. jednodzielnej sprzączce typu D.1 według R. Madydy-Legutko [1987, 24–26], lusterku typu Х według A. M. Chazanova [1963, 58],
7 Serdecznie dziękuję Pani dr Annie Juga-Szymańskiej za udostępnienie informacji archiwalnych
o tym znalezisku wraz z danymi na temat składu zespołu grobowego.
8 Chronologia ostróg typu E3 została określona przede wszystkim na podstawie inwentarza grobu 176
z Wymysłowa, gdzie znaleziono m.in. naczynie typu terra sigillata z Lezoux z lat 150–190 [por. J. Ginalski 1991, 62, tam wcześniejsza literatura].
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Rycina 4. a – bransoleta z grobu 5 (5-6-6a) w miejscowości Ražki: a1 - [według M. R. Polesskich 1959];
a2 - [według I. R. Achmedov 2010]; b – bransoleta z grobu 11 w miejscowości Ust’-Bryska
[według D. G. Bugrov 1994]

serii paciorków szklanych, jak i analizie zabytków z emalią wchodzących w skład omawianego
skarbu [Achmedov i in. 2015, 156, 159–160, tam wcześniejsza literatura; por. także O. S. Rumianceva 2016]. Takie ich cechy jak wielkość, obecność innych kolorów emalii obok czerwonego, częste występowanie wypustek i ażuru wskazują, że ozdoby te reprezentują środkowy
etap rozwoju stylu ozdób z emalią, datowany na koniec II w. – połowę III w. [A. M. Oblomskij,
R. V. Terpilovskij 2007, 122–124].
Podsumowując powyższe rozważania wydaje się, że chronologia szerokich bransolet
z grzebykami, zarówno zdobionych emalią, jak i bez emalii, zamyka się w ramach przełomu wczesnego i późnego okresu wpływów rzymskich i takie datowanie można przyjąć
dla interesującego nas egzemplarza z Krzywólki. Korespondowałoby to z okolicznościami
odkrycia tej bransolety w grobie szkieletowym.
Znalezisko z Krzywólki to odkrycie unikatowe, z pewnością importowane, przy czym,
co ciekawe, najbliższe analogie odnajdujemy na odległych nekropolach wołżańskich Finów
w miejscowościach Ražki i Ust’-Bryska (Ryc. 4a, b). Występują tam bransolety z identycznymi
jak na egzemplarzu z Krzywólki dookolnymi żeberkami bez dodatkowym zdobień i grzebykami z głębokimi żłobkami. Fragment bransolety z grzebykami i niezdobionymi żeberkami
wzdłuż krawędzi i pośrodku ozdoby odkryto także w nasypie wału grodziska w Moščino (znalezisko z warstwy, poza skarbem).
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Powiązania ziem zachodniobałtyjskich z terenami nad górną Oką czy obszarami naddnieprzańskimi nie budzą zdziwienia. Z warsztatów wschodnioeuropejskich znad górnej Oki pochodzi trójkątna zapinka z emalią z cmentarzyska z Grunajkach nad Gołdapą [O. Tischler 1879,
210–211, tabl. V:1; A. Bitner-Wróblewska 2000, 141] oraz podobna fibula z nekropoli w Zdorach nad jeziorem Śniardwy [G. Bujack 1891, 190, tabl. II]. Importami z Europy wschodniej
jest także kilka innych zabytków z emalią, takich jak tzw. duże lunule ze Szwajcarii, kurhan
XV, grób 3 [J. Jaskanis 2013, 36, tabl. XXII/ kh. XV,3] i z Podliszewa, grób 14 [M. Kaczyński 1981, 184–185, ryc. 4:5; A. Bitner-Wróblewska, P. Iwanicki 2002, 111–112, 124–125,
ryc. 3, tabl. XIII]. Do zabytków z tego kręgu kulturowego nawiązuje również diadem z Babięt
[E. Hollack, F. E. Peiser 1904, 32–33, ryc. 34; A. Bitner-Wróblewska 2009, 415, ryc. 44].
Kontakty te miały zresztą charakter obustronny, o czym może świadczyć obecność typowo bałtyjskiej zawieszki lunulowatej typu III według I. K. Frolova (z ażurowym korpusem) w skarbie
z Moščino [N. I. Bulychev 1899, tabl. IX:6] czy zapinek podkowiastych typu V według A. Jabłońskiej (z siekierowatymi wypustkami na kabłąku), charakterystycznych dla wschodniej Litwy, w dorzeczu środkowego Dniepru [A. Jabłońska 1992, 136, 143–144].
O ile kontakty z Naddnieprzem i dorzeczem górnej Oki znajdują liczne potwierdzenie, o tyle powiązania społeczności bałtyjskiej ze światem fińskim to ciągle zagadnienie
niedoceniane. Zwracano już wprawdzie uwagę na relacje ziem zachodniobałtyjskich z terenami Finnów Bałtyckich [por. M. Schmiedehelm 1931; R. Banytė-Rowell, A. Bitner-
-Wróblewska 2005], ale kontakty dalekosiężne z odległymi regionami Finów Nadwoł
żańskich wydają się zaskakujące i warte są pogłębionych studiów. W przypadku związków między Bałtami Zachodnimi a Finami Bałtyckimi dotyczą one zarówno kultury
materialnej, jak i sfery sacrum. Ażurowe zapinki, rozetowe szpile i zapinki tutulusowe stanowią jeden ze wspólnych elementów stroju obu regionów w okresie wpływów rzymskich
[R. Banytė-Rowell 2009]. Ziemie zachodniobałtyjskie pełniły także funkcję pośredników
w przekazywaniu inspiracji stylistycznych z zachodniej strefy Bałtyku dalej na północ, do
Estonii i południowej Finlandii, czego znakomitym przykładem są pierścienie ze stylizowanymi główkami węży [R. Banytė-Rowell, A. Bitner-Wróblewska 2005, 113–114,
ryc. 7; R. Banytė-Rowell 2007, 17–24, ryc. 4, 5]. Z kolei typowo mazurskie zapinki A.133,
będące wyznacznikiem kulturowym stroju ludności kultury bogaczewskiej, stały się formą
wyjściową dla egzemplarzy o konstrukcji zawiaskowej występujących na ziemiach litewskich i łotewskich oraz we wschodniej i północnej Estonii [R. Banytė-Rowell, A. Bitner-Wróblewska 2005, 114–116, ryc. 8].
Bardzo interesujące są kontakty ziem bałtyjskich z fińskimi ośrodkami emalierskimi,
przy czym relacje te mają charakter obustronnych powiązań i wpływów. Wspomniano wyżej o ażurowych zapinkach tarczowatych bardzo popularnych zarówno w zachodniej Lit
wie [M. Michelbertas 1986, 122–123], jak i na terenie kultury cmentarzysk typu tarand
[H. Moora 1938, 100–105; S. Laul 2001, 108–113]. W środowisku fińskim ten typ ozdoby
wzbogacono dekoracją gniazd czerwonej, zielonej lub białej emalii o mniej lub bardziej
skomplikowanym ornamencie ażurowym [S. Laul 2001, 113–114]. Na terytorium bałtyjskim znana jest jedna zapinka ażurowa zdobiona emalią, znaleziona w grobie 7 na zachodniolitewskim cmentarzysku w Lazdininkai [M. Michelbertas 2000; 2016, 67]. Zapinka ta
nie ma bezpośrednich analogii, mieści się jednak w stylistyce tego typu znalezisk w obrębie kultury cmentarzysk typu tarand. Można przypuszczać, że stanowi import z ziem fińskich bądź wykonali ją miejscowi, bałtyjscy jubilerzy, zainspirowani zwyczajem zdobienia
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emalią zapinek ażurowych przez fińskich artystów. Do przykładów bezpośrednich wpływów fińskich warsztatów emalierskich należy niewątpliwie fragmentarycznie zachowany
naszyjnik z tarczkami zdobionymi emalią, odkryty w grobie 28 na cmentarzysku w Bargłowie Dwornym [A. Bitner-Wróblewska, T. Stawiarska 2009, 309]. Ciekawy przykład
wzajemnych kontaktów stanowią także pierścionki typu 26 według Ch. Beckmann [1969],
zdobione pośrodku rombowatym gniazdem z emalią. Występują one niemal wyłącznie na
Mazurach [A. Bitner-Wróblewska 1993, 123, przyp. 8], pojedynczy egzemplarz znany
jest z dawnego Plauen, Kreis Wehlau na Sambii [W. Gaerte 1929, 232, ryc. 178:f]. Zupełnie wyjątkowe znalezisko pochodzi z Estonii, z tarandu w miejscowości Truuta, gdzie odkryto naśladownictwo mazurskich pierścieni z emalią – egzemplarz z rombowatą, ażurową
częścią środkową [S. Laul 2001, 143, ryc. 57:5]. Na związki w sferze sacrum między formą
grobów typu tarand a zachodniolitewskimi cmentarzyskami w obstawach ogródkowych
zwracano już uwagę w literaturze [R. Banytė-Rowell, A. Bitner-Wróblewska 2005].
Wszystkie podane przykłady dotyczą kontaktów ziem zachodniobałtyjskich z terenami
Finów Bałtyckim. Tymczasem w przypadku bransolet z Krzywólki czy Onufryjewa mamy
dowody na relacje z obszarami nadwołżańskimi, co skłania nas do zwrócenia baczniejszej
uwagi na ten kierunek kontaktów. Tym bardziej, iż znajduje on znakomite potwierdzenie
w czasach nieco późniejszych, w rozwiniętym okresie wędrówek ludów na przykładzie
zapinek podkowiastych ze zwiniętymi spiralnie zakończeniami [por. A. Bitner-Wróblewska 2011, 559–561].
Co ciekawe, przykład bransolet z Krzywólki i Onufryjewa pokazuje, że powiązania
Bałtów Zachodnich z obszarami fińskimi w dorzeczu Wołgi musiały mieć charakter bezpośredni, bowiem egzemplarze litewskie z Migonys i Dembai-Pakačinės są zupełnie inne
niż okazy z Suwalszczyzny czy Mazur i nie mogły być inspiracją dla tych znalezisk. Co do
charakteru tych dalekosiężnych kontaktów możemy jednak tylko spekulować. Najbardziej
kusząca jest hipoteza, iż bransoletę z Krzywólki nosiła egzotyczna narzeczona, która przybyła do centrum osadniczego nad Czarną Hańczą z bardzo daleka ...

Katalog znalezisk bransolet z poprzecznymi żeberkami
z emalią i bez emalii
(uwaga: katalog uwzględnia tylko egzemplarze publikowane lub wzmiankowane
w literaturze).
1. Briansk (Брянский клад, Усух), rej. Briańsk, obw. Briański, RUS, skarb
- 4 egz. z emalią
- 4 egz. bez emalii
Lit.: Achmedov i in. 2015, 154–156, ryc. 6 (tam wcześniejsza literatura).

2. Bolšoe Storoževoe (Большое Сторожевое), rej. Ostrogožsk, obw. Voroneski, RUS
- 1 egz. bez emalii
Lit.: I. V. Zin`kovskaja 2011, 78–79, ryc. 3,3; Achmedov i in. 2015, 156.

3. Borisoglebsk (Борисоглебск), rej. Borisoglebsk, obw. Voroneski, RUS, znalezisko luźne
- 1 egz. bez emalii (zachowana w 2 fragmentach)
Lit.: D. V. Akimov, E. A. Enenko 2012, 131, ryc. 3:1; Achmedov i in. 2015, 156.
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4. Volynceve (Волинцеве), rej. Putywl, obw. Sumski, UA
- 1 egz. bez emalii
Lit.: A. М. Oblomskij, R. V. Terpilovskij 2007, 134-135, ryc. 162:2; Achmedov i in. 2015, 156.

5. Gluškovskij Rejon (Глушковский район), obw. Kurski, RUS
- 1 egz. z emalią
Lit.: O. А. Radjuš 2010, 11–12, ryc. 5:1.

6. Gorica (Гориця), rej. Mena, obw. Czernihowski, UA, znalezisko luźne
- 1 egz. bez emalii (fragment?)
Lit.: G. F. Korzuchina 1978, 71.

7. Ezdočnoe (Ездочное), st. 1, rej. Černian`sk, obw. Biełgorodzki, RUS, półziemianka 1
- 1 egz. bez emalii (fragment)
Lit.: I. V. Zin`kovskaja, A. P. Medvedev 2005, 8, ryc. 5:2; Achmedov i in. 2015, 156.

8. Zaozerje (Заозерье), rej. nieznany, obw. Vitebski, BY
- 1 egz. bez emalii
Lit.: Achmedov i in. 2015, 156.

9. Ksizovo (Ксизово), st. 19,rej. Zadonsk, obw. Lipiecki, RUS
- 1 egz. bez emalii
Lit.: Achmedov i in. 2015, 156.

10. Kurska obłast (Курская oбл.) = obw. Kurski, RUS
- 3 egz. bez emalii (w tym 2 zachowane fragmentarycznie)
Lit.: O. A. Radjuš 2010, 12, ryc. 5:2-4.

11. Lukjančikovo (Лукьянчиково), w literaturze także jako Žuravka (Журавка), rej.
Verhnij Mamon, obw. Voroneski, RUS, skarb
- 4 egz. bez emalii
Lit.: D. V. Akimov, E. A. Enenko 2012, 131–133, ryc. 3:2; Achmedov i in. 2015, 156.

12. Mežigorje (Межигiр`я), rej. Kijów, obw. Kijowski, UA, skarb
- 1 egz. z emalią (fragment)
Lit.: I. A. Chojnowski 1896, 167, tabl. XIX: nr 856.

13a. Moščino (Мощинo), rej. Masalsk, obw. Kałuski, RUS, grodzisko, skarb
- 3 egz. z emalią
- 7 egz. bez emalii
Lit.: N. I. Bulychev 1899, 19, tabl. XIII:1, 4, 7–14.

13b. Moščino (Мощинo), rej. Masalsk, obw. Kałuski, RUS, grodzisko, znalezisko
z wału, z warstwy
- 1 egz. bez emalii (fragment)
Lit.: N. I. Bulychev 1899, 20, tabl.XIV:11.

14. Pliutency (Плютенци), rej. Łubnie, obw. Połtawski, UA, znalezisko luźne (kolekcja)
- 1 egz. z emalią
Lit.: G. F. Korzuchina 1978, 34, 70.
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15. Pieski (Пiски), rej. Donieck, obw. Donecki, UA
- 2 egz. z emalią
Lit.: Achmedov i in. 2015, 156.

16. Popovo-Ležači (Попово-Лежачи), rej. Gluškovo, obw. Kurski, RUS
- 1 egz. z emalią
Lit.: O. A. Radjuš, O. A. Ščeglova 2012, 32.

17. Ražki (Ражки), rep. Mordowia, RUS, grób 5-6-6a
- 1 egz. bez emalii
Lit.: M. R. Polesskich 1959, 206, ryc. 4:1; I. R. Achmedov 2010, 31, ryc. 6:4; Achmedov i in. 2015,
156.

18. Rogožkino (Рогожкино), st. XII, rej. Azow, obw. Rostowski, RUS
- 1 egz. z emalią (fragment)
Lit.: Achmedov i in. 2015, 156.

19. Semiłuki (Семилуки), rej. loco, obw. Voroneski, RUS, grodzisko
- 1 egz. bez emalii
Lit.: D. V. Akimov, E. A. Enenko 2012, 131, ryc. 2:3; Achmedov i in. 2015, 156.

20. Sumy (Cуми), rej. loco, obw. Sumski, UA, znalezisko luźne
- 1 egz. z emalią
Lit.: A. M. Oblomskij, R. V. Terpilovskij 2007, ryc. 152:2.

21. Ust`-Bryska (Усть-Брыска), rep. Mordowia, RUS, grób 11
- 1 egz. bez emalii
Lit.: D. G. Bugrov 1994, 34, ryc. XIII:Б, 1.

22. Šišino (Шишино), st. 5, rej. Biełgorod, obw. Biełgorodzki, RUS, skarb na osadzie
- 1 egz. bez emalii
Lit.: A. M. Oblomskij 2007, 84–85, ryc.19:1; A. M. Oblomskij, R. V. Terpilovskij 2007, 133–134.

23. Dembai-Pakačinės, Zarasai sav., Utenos aps., LT, grodzisko
- 1 egz. bez emalii
Lit.: R. Kulikauskienė, R. Rimantienė 1958, 328, nr 238; M. Michelbertas 1986, 148-149.

24. Krzywólka, obecnie część miasta Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie, PL,
zniszczony grób szkieletowy
- 1 egz. bez emalii
Lit.: zbiory Muzeum Okręgowego w Suwałkach, nr inw. MS/A/29, kat. 69.

25. Migonys, Kaišiadorių sav., Kauno aps., LT, znalezisko luźne na osadzie
- 1 egz. bez emalii
Lit.: R. Kulikauskienė, R. Rimantienė 1958, 328, nr 239; R. Volkaitė-Kulikauskienė 1958, ryc. 3;
M. Michelbertas 1986, 148-149, ryc. 60,1.

26. Onufryjewo, gm. Ruciane-Nida, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie, PL, grób 223
- 1 egz. bez emalii (2 fragmenty)
Lit.: M. Schmiedehelm, Spuścizna: 7.12-103a-104; 7.13.-23; 7.13.e-36-36a; 7.20c-136-136a; 7.21-2a.
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An unique bracelet from Krzywólka near Suwałki. The far-flung
connections of the ancient inhabitants of the Suwałki Region
In 1969 in the village Krzywólka, now part of the town Suwałki, north-eastern Poland was discovered by chance a bronze, broad bracelet (Fig. 1, 2) decorated with plates (combs). It probably came
from a destroyed inhumation grave belonged to one of the cemeteries recorded in Krzywólka. The
bracelet represents type I according to G. Korzukhina’s classification and belongs to the group of east
European enamelled artefacts, among which there are also finds without enamel decoration. Bracelets
type I are widespread in the basins of Dnepr, Don and Upper Oka (Fig. 3), a single finds were recorded
in the territory of Volga Finns and the area of West Balts (east and central Lithuania: Dembai-Pakačinės, Migonys and north-eastern Poland: Krzywólka, Onufryjewo). The chronology of bracelets in
question concerns the end of 2nd c. AD and first half of 3rd c. The find from Krzywólka has the closest
analogies among items from Volga Finns cemeteries (Ražki, Ust’-Bryska – Fig. 4) and the Moshchino
hillfort. It must have been imported from these regions and confirms the far-flung connections of the
West Balt population.
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Wstępne wyniki badań ratowniczych
kurhanu 1 na stanowisku 1 w miejscowości
Garbas I, gm. Filipów, woj. podlaskie

Miejscowość Garbas I położona jest w środkowej partii Pojezierza Zachodniosuwalskiego, które stanowi strefę przejściową pomiędzy mazurskim a niemeńskim plateau
lodowcowym ostatniego glacjału. Wysokość wałów morenowych przekracza tu miejs
cami 240 m n.p.m., tworząc charakterystyczny lob Rospudy, który przecinają południkowo zorientowane rynny lodowcowe wypełnione wodami jezior. Stanowisko archeo
logiczne 1 w Garbasie I położone jest w partii szczytowej długiego wału morenowego
rozciągającego się wzdłuż północno-wschodniego brzegu Jeziora Garbaś. Od strony zachodniej wał ten opada dość stromo do jeziora, które znajduje się w odległości około 150 m,
a od wschodu łagodnie schodzi w kierunku doliny Rospudy (Tabl. I:1).
Stanowisko zostało odkryte przez mieszkańca wsi Garbas, Adama Pliszko, ucznia suwalskiej szkoły średniej. Znalazca pojawił się w Muzeum Okręgowym w Suwałkach z popielnicą wypełnioną przepalonymi kośćmi ludzkimi w dniu 5 sierpnia 2002 r. Interwencja
terenowa przeprowadzona następnego dnia w miejscu odkrycia przez dyrektora muzeum
i pracowników Działu Archeologii oraz przedstawiciela suwalskiej delegatury Służby
Ochrony Zabytków pozwoliła ustalić, że popielnica pochodzi ze zniszczonego kurhanu położonego na krawędzi nielegalnej, przydrożnej żwirowni rozcinającej naturalny wał morenowy. W trakcie interwencji stwierdzono, że kurhan został zniszczony w blisko połowie.
W części nienaruszonej obiekt rysował się dość niewyraźnie jako niewysoki pagórek porośnięty trawą. Jego średnica wynosiła u podstawy nasypu 7,1 m, zaś wysokość względna
około 0,6 m. W osypisku żwirowni znaleziono dużą ilość rozdrobnionej ceramiki i przepalonych kości. W profilu nasypu tkwiły kolejne urny zagrożone zniszczeniem. Zabytki z osypiska zebrano, wyjmując dodatkowo z profilu jedno całe naczynie wypełnione kośćmi. Na
powierzchni zachowanej części obiektu znaleziono spiralnie zwinięty pierścień brązowy
pochodzący prawdopodobnie z jednego ze zniszczonych grobów (Tabl. III:3). Dodatkowo
odkrywca stanowiska przekazał suwalskim muzealnikom jeszcze jedną urnę wyjętą z profilu kurhanu w dniu odkrycia i przechowywaną w domu.
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Na grzbiecie garbu morenowego, oprócz opisywanego obiektu, znajdowało się jeszcze sześć kurhanów – pięć w bezpośrednim sąsiedztwie kurhanu 1, na południe od niego.
Wszystkie one miały rozmiary zbliżone do kurhanu 1. Część z nich była wyraźnie naruszona usytuowanymi tu rowami strzeleckimi. Ostatni z nasypów, wyraźnie większych
rozmiarów, znajdował się w odległości ca 100 m w kierunku południowym od kurhanu 1
(Tabl. I:1.2). W trakcie powrotu do Suwałk, na odcinku między Garbasem I i Filipowem,
w pobliżu drogi zostało zarejestrowane skupisko około 15 kopców kamiennych, różnych
kształtów i wielkości – być może nowe cmentarzysko kurhanowe – Garbas I, stanowisko 2
(Tabl. I:2.2).
Natychmiast po powrocie z terenu, ze względu na realne zagrożenie zniszczeniem,
Muzeum Okręgowe w Suwałkach podjęło starania o niezwłoczne przeprowadzenie badań ratowniczych nowoodkrytego stanowiska. W krótkim czasie środki finansowe na ich
przeprowadzenie wyasygnował Podlaski Wojewódzki Konserwator w Białymstoku. Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku nr 1 w Garbasie I, gm. Filipów odbyły
się w dniach 19-31 sierpnia 2002. Badania przeprowadziło Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Kierowali nimi Jerzy Brzozowski i Anetta Ejdulis przy współpracy Renaty Maskowicz
i Wiesława Kapli1.
Przed przystąpieniem do badań wykopaliskowych kurhanu wykonano pomiary geodezyjne jego powierzchni do rekonstrukcji obiektu w ramach mającego powstać planu sytuacyjno – wysokościowego stanowiska. Sam kurhan wpisano w przestrzeń jednego ara w ten
sposób, że linie podziału ara na ćwiartki były jednocześnie liniami dzielącymi kurhan na
cztery równe części, biorąc za podstawę podziału hipotetyczny pierwotny wygląd obiektu.
Wydzielono dwie pełne ćwiartki – SW i SE (w części zachowanej) oraz fragmenty dwóch
ćwiartek NW i NE (w części zniszczonej). Pozostawiono między nimi świadki (murki) profilowe o szerokości 0,5 m. Po przystąpieniu do prac ziemnych i zdjęciu cienkiej warstwy
próchnicy z darnią, ukazał się zwarty płaszcz kamienny, zbudowany z kamieni średniej
wielkości, mający średnicę 5 m. W trakcie eksploracji w obrębie płaszcza kurhanu wydzielono mechanicznie trzy warstwy kamieni. W profilu kurhanu rysowały się wyraźnie dwie
proste do wydzielenia warstwy: wyższa stanowiąca płaszcz kamienny zabudowana z średniej wielkości kamieni polnych przemieszanych z humusem i niższa będąca pierwotnym
calcem, który stanowił w tym miejscu żwir o barwie rudej (Tabl. II). Podczas eksploracji
kolejnych warstw płaszcza kamiennego, zarejestrowano w ich obrębie występujące luzem
fragmenty ceramiki, przepalone kości oraz w części zachodniej kurhanu – śladowe ilości
węgla drzewnego i duże ilości łusek od nabojów. Całe stanowisko jest mocno naruszone
okopami wojskowymi.
W trakcie badań wykopaliskowych zadokumentowano 10 nowych grobów popielnicowych i jeden fragment wylewu naczynia z przepalonymi kośćmi – być może kolejny grób.
Wszystkie były skupione w środkowej i zachodniej części kurhanu (Tabl. II). Podczas badań nie zarejestrowano jam grobowych, popielnice wstawiane były między warstwy płaszcza kamiennego. Charakterystyczne jest ustawienie popielnic bardzo blisko siebie tak, że
często stykają się one ściankami, i tylko w środkowej części kurhanu. Jeżeli do 11 pochów-

1 Zabytki z badań cmentarzyska w Garbasie I znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Suwałkach pod numerem inwentarza MS/A/1588.
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ków zarejestrowanych w trakcie wykopalisk, dodamy 3 zachowane całkowicie popielnice
pochodzące ze zgłoszenia i interwencji terenowej oraz fakt, iż wynik wstępnej analizy
fragmentów ceramiki z osypiska żwirowni dowodzi, że pochodzą one z przynajmniej 6 naczyń grobowych, możemy założyć, że kurhan zawierał w sobie nie mniej niż 20 grobów.
Ze wstępnej analizy pionowego rozmieszczenia grobów wynika, że nie znajdowały się one
w tej samej warstwie płaszcza kamiennego, co może świadczyć o tym, iż mogły zostać złożone w różnym czasie.
Wszystkie groby w kurhanie reprezentowały typ pochówków ciałopalnych popielnicowych. Część naczyń miała silnie zniszczone partie górne, co było spowodowane ciężarem
kamieni bruku, czasami wciśniętych do środka popielnic. Kości składane do popielnic były
czyste, bez śladów węgli ze stosu. Popielnice w większości nie były przykrywane. Jedynie
dwie popielnice (№ 3 i 5) były przykryte misami odwróconymi do góry dnem, przy czym
w przypadku popielnicy 5 zostało to zaobserwowane podczas badań terenowych, natomiast misa popielnicy 3 została zrekonstruowana w trakcie prac gabinetowych. Wyposażenie grobów było niezwykle ubogie. W popielnicy 4 znaleziono grudkę przepalonego
brązu, a w popielnicy 1, przekazanej przez znalazcę, bursztynowy paciorek (Tabl. III:2).
Materiał ceramiczny z kurhanu nr 1 w Garbasie I stanowi dość zwartą morfologicznie i stylistycznie grupę naczyń. Większość popielnic odpowiada najczęściej spotykanemu
w kulturze sudowskiej typowi naczyń o dwustożkowato załamanym brzuścu, najczęściej
ostroprofilowanym, umieszczonym w około ⅔ wysokości całego naczynia (Tabl. III:1).
Oprócz nich występują także naczynia dwustożkowe łagodnie profilowane (popielnica
4). Istotną grupą są naczynia zdobione ornamentem zaszczypywania na całej swojej powierzchni. Wśród nich można wyróżnić naczynia, gdzie powyżej załomu brzuśca zaszczypywania układają się w motyw zygzaka (popielnica 20), tworzą układ poziomych pasów
(popielnica 7) (Tabl. III:4) lub są w układzie lekko nieregularnych, poziomych lub nieco
skośnych rzędów (popielnica 10). W przypadku popielnicy 14, cechą wyróżniającą jest
krawędź dna ozdobiona rzędem odcisków paznokciowych. Do grona niskich popielnic
o wysokości nie przekraczającej 15 cm możemy zaliczyć popielnicę 5. Popielnice tego typu
występują bardzo rzadko i są z reguły interpretowane jako zawierające pochówki dzieci,
co potwierdzają w tym przypadku badania antropologiczne2.
Do rzadko spotykanych należą przypadki użycia mis jako popielnic. W Garbasie takie
przypadki wystąpiły dwukrotnie – są to popielnice 9 i 11. W przypadku popielnicy 9 ma
miejsce rzadkie zjawisko ustawiania popielnic na sobie, gdzie na dwustożkowatym naczyniu zawierającym spalone kości, ustawiona jest misa stanowiąca kolejny pochówek. Misy
występujące na st. 1 w Garbasie I to przede wszystkim naczynia cylindryczne, misy - pokrywy towarzyszące popielnicom (misa przy popielnicy 3), a także misy cienkościenne,
łagodnie profilowane, które mogą pełnić funkcję popielnic (jak np. popielnica 11). Nieco
inaczej wygląda problem mis służących jako pokrywy popielnic wykonanych z grubego,
rozwałkowanego placka gliny, jak w przypadku popielnicy 5. Miseczki tego typu zachowują się bardzo rzadko ze względu na bardzo niską jakość wykonania. W trakcie analizy
2 Analizę antropologiczną materiałów kostnych z badań wykonali Wiesław Więckowski i Wiesław
Kapla (por. W. Więckowski, W. Kapla, Analiza antropologiczna materiałów ciałopalnych z kurhanu 1
ze stanowiska Garbas I stan. 1, Warszawa-Suwałki 2002 – maszynopis w archiwum Muzeum Okręgowego w Suwałkach).
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materiałów wśród fragmentów ceramiki zebranej z oczyszczania płaszcza odkryto dodatkowo fragmenty naczynia grubościennego – być może popielnicy wanienkowatej.
Opierając się na wstępnej analizie zabytków wydobytych z kurhanu 1 należy uznać
cmentarzysko w miejscowości Garbas I, st. 1, za kolejny obiekt sepulkralny tzw. kultury
sudowskiej [M. Kaczyński 1976], zawierający wielopokoleniowe kurhany rodzinne.
Według ustaleń A. Bitner-Wróblewskiej byłoby to 28 tego typu cmentarzysko na Suwalszczyźnie [A. Bitner-Wróblewska 2001, 46, mapa; por. A. Bitner-Wróblewska 1994].
W wypadku pozytywnej weryfikacji stanowisko nr 2 w Garbasie I może być jeszcze jednym
cmentarzyskiem należącym do tej kultury. Jednocześnie oba cmentarzyska są jednymi
z najdalej wysuniętymi na zachód skupienia suwalskiego. Przebadany kurhan nr 1 można
datować na okres pomiędzy końcem IV a przełomem VI i VII w. n.e., czyli ogólnie na fazy D
i E okresu wędrówek ludów.
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Tablica I. 1 – Garbas I, st.1, gm. Filipów. Rozmieszczenie kurhanów na szczycie wału morenowego;
2 – Lokalizacja nowoodkrytych stanowisk w miejscowości Garbas I, gm. Filipów

(rys. R. Maskowicz)
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Tablica II. Garbas I, st.1, gm. Filipów. Plan i profil kurhanu nr 1 z rozmieszczeniem przebadanych
grobów; a – płaszcz kamienny + humus, b – calec

(rys. R. Maskowicz)
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Tablica III. Garbas I, st. 1, gm. Filipów. Wybór zabytków z kurhanu 1. 1 – popielnica 1; 2 – paciorek
bursztynowy z popielnicy 1; 3 – brązowy pierścień spiralny; 4 – popielnica 7

(rys. R. Maskowicz)
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Grzebień rogowy z Węgielni
na Suwalszczyźnie
W magazynach Muzeum Okręgowego w Suwałkach pod numerem katalogowym 405
przechowywany jest grzebień rogowy1 (Ryc. 1). Jest to grzebień trójwarstwowy z bardzo
dobrze wygładzonymi (wyszlifowanymi), niezdobionymi okładzinami zewnętrznymi.
Warstwa wewnętrzna składała się pierwotnie z sześciu ustawionych szeregowo płytek
z wyciętymi zębami (obecnie zachowane cztery płytki) oraz siódmej płytki w górze rękojeści. Wszystkie warstwy łączone były na nity. Zachował się tylko jeden z nich, wykonany z brązu. Można przypuszczać, że pozostałe również wykonane były z tego metalu,
bowiem powierzchnia rogu dookoła otworów ma barwę zieloną. Wysokość grzebienia wynosi 62 mm, zachowana szerokość 87 mm (pierwotna około 128 mm), pierwotna grubość
około 11 mm.
Grzebień ten był darem nieżyjącego już Pana Adama Wasilewskiego z Węgielni. Według słów ofiarodawcy zabytek znaleziono przypadkowo w roku 1969 (do muzeum trafił
w 1976 r.) w żwirowni, na głębokości około 1,5-2 m. Miejsce to położone jest na wschodnim skraju wsi, na północ od drogi do Bilwinowa, określono je jako stanowisko 1 w Węgielni2. Poszukiwania powierzchniowe prowadzone tu w roku 1982 przez Wojciecha
Nowakowskiego z Instytutu Archeologii UW nie przyniosły odkrycia ani materiału zabytkowego, ani też innych śladów świadczących o charakterze stanowiska. Lustracja stanowiska przeprowadzona przez autora latem 2003 roku również nie dostarczyła żadnych
nowych znalezisk.
Konstrukcja i kształt rękojeści pozwala włączyć omawiany grzebień z Węgielni do
typu I.3 według klasyfikacji opracowanej dla grzebieni z europejskiego Barbaricum przez
S. Thomas [1960]. Typ ten obejmuje grzebienie trójwarstwowe o półkolistej, prawie trójkątnej rękojeści.

1 Dziękuję Dyrektorowi Muzeum Panu mgr. Jerzemu Brzozowskiemu i Kierownikowi Działu Archeologicznego Panu mgr. Jerzemu Siemaszko za udostępnienie zabytku do publikacji.
2 Obszar AZP 16-85, badania Wojciecha Nowakowskiego z 1982 r.

337

Paweł Szymański

Rycina 1. Grzebień z Węgielni

(Rys. E. Pazyna)

Z terenów Suwalszczyzny pochodzi stosunkowo niewiele grzebieni rogowych. Znalezione zostały na położonym w odległości 4 km od Węgielni cmentarzysku w Szwajcarii,
w „książęcym” kurhanie 2 [J. Antoniewicz, M. Kaczyński, J. Okulicz 1958, tabl. III:1],
w kurhanie 26 [J. Antoniewicz 1963, 167, ryc. 1:a] oraz w kurhanie 28 [J. Antoniewicz 1961, 10-11, tabl. III:10]. Wszystkie trzy grzebienie ze Szwajcarii, podobnie jak omawiany egzemplarz z Węgielni, są trójwarstwowe, dwa z nich są trójkątne (z kh. 2 i 28)
natomiast trzeci (z kh. 26) posiada rękojeść zbliżoną do dzwonowatych. W kurhanach 10
i 12 znaleziono ponadto dwa fragmenty grzebieni zapewne trójwarstwowych [J. Antoniewicz, M. Kaczyński, J. Okulicz 1956, 314-315, tabl. XXVIII:17, XXIX:9], jednak ustalenie
kształtu rękojeści jest niemożliwe. Wszystkie wymienione tu znaleziska datować można
ogólnie na okres późnorzymski, co zgodne jest z chronologią tego typu zabytków na pozostałych terenach Barbaricum [S. Thomas 1960, 75-76] i łączyć z tzw. kulturą sudowską
[por. M. Kaczyński 1976, 253-286; A. Bitner-Wróblewska 1998, 308-309]. Z tym też
okresem i kulturą należy wiązać omawiany grzebień z Węgielni, a ustalenie dokładniejszej
chronologii wydaje się niemożliwe.
Warto zauważyć, że grzebień rogowy znaleziono także na położonym nieco dalej na południowy-zachód cmentarzysku w Dręstwie [J. Jaskanis 1968, 403, ryc. 4]. Ma on jednak
odmienną konstrukcję, jest bowiem jednowarstwowy i wykonany z trzech płytek łączonych
nitami. Można go zatem włączyć do typu B.I według S. Thomas [1960, 62-66] i datować na
fazy B2-B2/C1, a w związku z tym wiązać najpewniej jeszcze ze schyłkowym osadnictwem
kultury bogaczewskiej na tym terenie [por. J. Brzozowski, P. Szymański 1999, 31].
Interesujący i wart analizy wydaje się kontekst odkrycia grzebienia z Węgielni. Nie
można wykluczyć, że jest on znaleziskiem „luźnym”. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, przeciwko temu przemawia zarówno zbyt dobry stan zachowania zabytku jak
i głębokość zalegania w ziemi. Znalezienie pod warstwą „około 1,5-2 m” sugeruje, że mógł
pochodzić z wypełniska jakiegoś obiektu. Gdyby założyć, że w miejscu tym mamy do czy-
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nienia z osadą, w profilach żwirowni należałoby spodziewać się obecności jam użytkowych
ewentualnie nawet warstwy kulturowej, a w osuwisku fragmentów ceramiki. Brak takich
znalezisk może sugerować, że jest to stanowisko o innym charakterze, być może cmentarzysko. Może to potwierdzać sama kategoria zabytku, znajdywanego najczęściej właśnie
na cmentarzyskach, a nie na osiedlach. Obrządek pogrzebowy w okresie późnorzymskim
na Suwalszczyźnie opierał się przede wszystkim na kurhanach z centralnym, zagłębionym pod nasyp pochówkiem szkieletowym lub ciałopalnym, przy obecności również grobów płaskich [por. M. Kaczyński 1976, 225]. Wydaje się więc prawdopodobne, że mamy
tu do czynienia ze znaleziskiem z położonego na znacznej głębokości grobu płaskiego lub
też kurhanu o zniszczonym nasypie. Możliwość zupełnego zniszczenia nasypów kurhanów
przy zachowaniu grobów mogą potwierdzać znaleziska między innymi z cmentarzyska
w Przebrodzie koło Suwałk. O istnieniu dawniej w tym miejscu kurhanów świadczyły widoczne w trakcie badań wykopaliskowych pod humusem rowki dookolne wypełnione spalenizną i fragmentami naczyń, centralny pochówek popielnicowy (obiekt 34) oraz zagłębiony na znaczną głębokość grób koński3. W przypadku, gdyby w Węgielni istniało niegdyś
cmentarzysko kurhanowe, pozostałyby jedynie pozostałości pochówków zagłębionych poniżej podstawy kurhanu, położonych w dość dużym rozrzucie wyznaczonym średnicami
kopców i przerwami między nimi. Tłumaczy to więc brak innych znalezisk ze żwirowni.
Grzebień z Węgielni należy do kategorii zabytków stosunkowo rzadkich na terenach
Suwalszczyzny. Jego specyficzny kontekst odkrycia może sugerować, że jest on śladem
cmentarzyska. Gdyby przyjąć tę tezę, uzupełniałby on stosunkowo krótką listę późnorzymskich nekropoli na Suwalszczyźnie. Żeby jednak tezę tę zweryfikować, należałoby przeprowadzić w tym miejscu sondażowe badania wykopaliskowe.
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3 Por. artykuł M. Klewka w tym tomie.
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Nulla dies sine Baltis!
Seminarium Bałtyjskie w Warszawie
W styczniu 2000 r. odbyło się pierwsze spotkanie Seminarium Bałtyjskiego. Z inicjatywą zorganizowania Seminarium wystąpił profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn (Ryc. 1), niekwestionowany Mistrz polskiej archeologii bałtyjskiej. Początkowo Seminarium prowadzili, obok prof. Okulicza-Kozaryna prof. Wojciech Nowakowski i dr Wojciech Wróblewski
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Anna Bitner-Wróblewska
z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W roku 2005 z organizacji Seminarium zrezygnował prof. W. Nowakowski. Po śmierci Mistrza we wrześniu 2012 r. spot
kania prowadzą autorzy niniejszego artykułu1.
Seminarium (Ryc. 2) zostało pomyślane jako nieformalne forum do roboczej dyskusji
nad zagadnieniami będącymi w trakcie opracowania. Wiele z tych tematów zostało później opublikowanych, inne są przygotowywane do druku. Zakres tematyczny poruszanych
tematów jest bardzo szeroki i obejmuje pełne spektrum dziejów plemion bałtyjskich od
wczesnej epoki żelaza po średniowiecze. Równie rozległy jest zasięg terytorialny – od Wysoczyzny Elbląskiej i Sambii poprzez Litwę aż po dorzecze Dźwiny i ziemie fińskie; w czasie spotkań Seminarium prezentowano także materiały z północnej i środkowej Rosji, południowej Skandynawii i północnych Niemiec. Nie sposób wymienić wszystkich problemów
dyskutowanych w trakcie spotkań, pełną listę referatów i komunikatów wygłoszonych na
Seminarium zamieszczono poniżej. W ramach Seminarium odbywały się także konferencje
i sesje naukowe (Ryc. 3, 4), których tytuły i programy przedstawiono po spisie referatów.
Od 2007 r. ukazuje się seria wydawnicza zatytułowana „Seminarium Baltyjskie”; dotychczas
wydano trzy tomy (Ryc. 5). Do udziału w Seminarium zapraszani są nie tylko archeolodzy,
ale też numizmatycy, antropolodzy i historycy. Wśród referentów znalazło się 80 badaczy
z Polski, 7 z Litwy, 1 z Łotwy, 3 z Estonii, 7 z Rosji, 9 z Niemiec i 3 ze Skandynawii.
Jednym ze szczególnie istotnych zagadnień, które przewijały się przez wiele wystąpień, jest kwestia wszechstronnej prezentacji źródeł archiwalnych. Materiały z kartotek
1 Dział Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum Archeologicznego oraz Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
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Rycina 1. Prof. Jerzy Okulicz-Kozaryn w piątą rocznicę Seminarium Bałtyjskiego. Fot. Marcin Engel

Herberta Jankuhna, Feliksa Jakobsona, Marty Schmiedehelm czy archiwum Prussia-Museum i Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie były wykorzystywane przez
wielu referentów. Często zasoby archiwalne stanowią główną podstawę rekonstrukcji
zespołów grobowych z dużych cmentarzysk (np. Tumiany/Daumen, Kielary/Kellaren,
Anduln/Anduliai-Egliškiai, Oberhof/Aukštakiemiai). Lepszemu zrozumieniu źródeł archi
walnych służą referaty dotyczące historii archeologii – m.in. pierwszych inwentaryzacji
grodzisk pruskich, aktywności terenowej Emila Hollacka, badań Otto Tischlera w Oberhof,
Carla Engla w Linkuhnen/Rževskoe czy działalności miłośników starożytności na Litwie
(Wandalina Szukiewicza, Antoniego Zaborskiego, Marii Butrymówny, Antanasa Szutinasa).
Ważną kwestią poruszaną w trakcie spotkań są kontakty ludów bałtyjskich z bliższymi
i dalszymi sąsiadami, szczególnie dobrze uchwytne w przypadku wczesnośredniowiecznych
osad rzemieślniczo-handlowych (Janów Pomorski/Truso, Połąga/Palanga, Grobina/Grobiņa,
Kaup-Wiskiauten/Mochovoe, Daugmale). Liczne prezentacje opracowywanych właśnie cmentarzysk (m.in. Marvelė, Wyszembork, stan. IVa, Żwirble/Žvirbliai, Bród Nowy, Grunajki/Gruneyken, Cerkiewnik, Bajorai, Szurpiły, stan. 8-Mosiężysko, Łężany, Samławki) były okazją do
dyskusji m.in. nad obrządkiem pogrzebowym Bałtów. Szczególne emocje wywołała kwestia
wczesnośredniowiecznych pochówków typu Czarny Las, rejestrowanych w takiej strefie ziem
pruskich, gdzie brak było wówczas uchwytnych archeologicznie nekropoli.
Na Seminarium nie zabrakło też problematyki osadniczej. Przedstawiano analizy mikroregionalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich czy Suwalszczyzny w różnych przedziałach
chronologicznych, materiały z dawnych i nowych badań na osadach (m.in. Tumiany, Wyszembork, stan. II i V, Szestno, stan. II „Ptasia Wyspa”, Szurpiły, Tałty, Olsztyn-Las Miejski). Wiele wystąpień dotyczyło wczesnośredniowiecznych grodzisk pruskich i jaćwieskich. W ostatnich latach
we wszelkich studiach osadniczych ogromną rolę odgrywają badania przyrodnicze (palinologia,
sedymentologia, geomorfologia, archeozoologia) i tej problematyki nie zabrakło także na Semi-
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Rycina 2. Logo Seminarium Bałtyjskiego. Projekt graficzny Jan Żabko-Potopowicz

narium Bałtyjskim. Przedmiotem zainteresowania referentów były również analizy różnych kategorii zabytków – ceramiki, elementów uzbrojenia, ozdób i części stroju. Od kilku lat rośnie znaczenie nieinwazyjnych metod rozpoznania stanowisk archeologicznych (badania geofizyczne,
laserowe skanowanie lotnicze) i tym zagadnieniom poświęconych było wiele wystąpień.
Duże zainteresowanie wzbudziły referaty dotyczące sensacyjnych odkryć ostatnich lat
takich, jak wczesnośredniowieczne miejsce kultu w Poganowie (pierwsza pruska baba kamienna odkryta in situ!) czy unikatowy na ziemiach bałtyjskich depozyt bagienny w Czaszkowie nad jeziorem Nidajno.
Seminaria odbywają się raz w miesiącu, od października do maja, zawsze w środy
w Sali im. Erazma Majewskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
Aktualne informacje o bieżących i planowanych spotkaniach można znaleźć na stronie internetowej www.pma.pl.

Program referatów i komunikatów wygłoszonych
na Seminarium Bałtyjskim w latach 2000–2017
Pierwszy sezon 2000 r.
• mgr Mateusz Bogucki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Problematyka wczesnośredniowiecznych skarbów pruskich na przykładzie skarbu z Brodzikowa
(b. Marienhof) koło Mrągowa
• Marcin Engel (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Zdobione okucia pochewek noży
wczesnośredniowiecznych z terenów słowiańskich i bałtyjskich
• dr Mindaugas Bertašius (Kauno technologijos universitetas, Kowno, Litwa), Obrządek pogrzebowy Aukštoty w II – XII w. na przykładzie cmentarzyska w Marvelė (Kowno)
• mgr Paweł Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Uwagi na
temat mazurskiej ceramiki osadowej z okresu wpływów rzymskich na podstawie materiałów ze stan. V w Wyszemborku
• dr Anna Bitner-Wróblewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne), prof. Wojciech
Nowakowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Zaginiona archeo
logia. Materiały z cmentarzysk w Tumianach i Kielarach w kartotece Feliksa Jakobsona

Sezon 2000/2001
• mgr Beata Dębowska (Departament Dziedzictwa Narodowego i Ochrony Zabytków
Ministerstwa Kultury), Pruskie cmentarzysko ciałopalne w Cerkiewniku
• mgr U. Kobylińska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w miejsc. Dobrzyki
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Rycina 3. Uczestnicy konferencji „Kultura bogaczewska w 20 lat później“, marzec 2003 r. Fot. Marcin Engel

• dr Maciej Karczewski (Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku), Możliwość analizy układu sieci osadniczej kultury bogaczewskiej na przykładzie mikroregionu w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
• dr Mirosław Hoffmann (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), mgr Adam Mackiewicz (Archeo-Adam), Zespoły z ceramiką z Linkuhnen i Oberhof w zbiorach Muzeum
Warmii i Mazur
• mgr Piotr Iwanicki (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Wybrane zespoły grobowe
z cmentarzyska w Podliszewie, woj. podlaskie. Próba określenia chronologii i przynależności kulturowej
• mgr Marek Jagodziński, mgr Grzegorz Stasiełowicz (Muzeum Archeologiczno-HIstoryczne w Elblągu), Nowe materiały z Truso-Janowa Pomorskiego
• mgr Jacek Wysocki (Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie), mgr Piotr Górny
(Konserwator Zabytków Archeologicznych w Olsztynie), Ciekawe materiały z cmentarzyska w Równinie Dolnej
• mgr Tomasz Nowakiewicz, dr Wojciech Wróblewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Ceramika „słowiańska” i ceramika „pruska” we wczesnośredniowiecznej Galindii

Sezon 2001/2002
• mgr Adam Cieśliński, mgr Magdalena Nowakowska, prof. Wojciech Nowakowski
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Materiały archiwalne Herberta
Jankuhna
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• prof. Vladas Žulkus (Klaipėdos universitetas, Kłajpeda, Litwa), Centrum osadnicze
w okolicach Połągi w okresie wikińskim
• mgr Dariusz Manasterski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Materiały z młodszego okresu przedrzymskiego z Rembielina
• mgr Jerzy Marek Łapo (Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie), Garnki na kurhanie. Przyczynek do obrzędowości kultury bogaczewskiej na przykładzie badań kurhanów
w Dziwiszewie i Skomacku Wielkim
• mgr Paweł Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Cmentarzysko kultury bogaczewskiej w Wyszemborku
• mgr Marcin Gładki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Osada
i miejsce kultu z wczesnej epoki żelaza na stanowisku II w miejscowości Wyszembork
• mgr Dariusz Sikorski (Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego), Organizacja
terytorialna u Prusów
• dr Mirosław Hoffmann (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), Badania archeologiczne Johana Riedla, miłośnika starożytności z XVIII w.
• Aleksandra Rzeszotarska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego),
Cmentarzyska w Grunajkach. Ścieżkami archeologii archiwalnej
• mgr Mateusz Bogucki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Grobina –
Kaup/Wiskiauten. Wczesnośredniowieczne ośrodki handlowo-rzemieślnicze na ziemiach
bałtyjskich
• mgr Grażyna Iwanowska (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Cmentarzysko
kurhanowe w Żwirblach
• mgr Gytis Grižas (Lietuvos Nacionalinis Muziejus, Wilno, Litwa), Bogaczewskie materiały z cmentarzyska w Pažarstis, na południe od Kowna

Sezon 2002/2003
• dr Mirosław Hoffmann (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pierwsze
inwentaryzacje grodzisk pruskich w 1 poł. XIX w.
• mgr Beata Balukiewicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), mgr Łukasz
Maurycy Stanaszek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Źródła antropologiczne o Bałtach i Słowianach
• dr Rasa Banytė-Rowell (Lietuvos nacionalinis muziejus, Wilno, Litwa), Litewskie
materiały archiwalne w kartotece Herberta Jankuhna
• mgr Magdalena Nowakowska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego),
Od późnej epoki brązu po młodszy okres przedrzymski – archiwalia z kartoteki Herberta
Jankuhna
• Monika Żuberek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Bród Nowy cmentarzysko kurhanowe (i nie tylko)
• mgr Magdalena Nowakowska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego),
„Ptasia Wyspa”. Szestno, stan. II – materiały z badań osiedla z późnej epoki brązu i wczes
nej epoki żelaza
• konferencja „Kultura bogaczewska w 20 lat później” (program poniżej)
• mgr Marcin Sabaciński, (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Wczes
nośredniowieczne pochówki typu „Czarny Las”
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• mgr Paulina Florjanowicz (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków),
Zagadka kościoła w Szestnie
• dr Anna Bitner-Wróblewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne), dr Audronė Bliujienė
(Lietuvos dailės muziejus, Wilno, Litwa), dr Wojciech Wróblewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), „Zaginione” cmentarzysko w Anduln, Memelgebiet

Sezon 2003/2004
• mgr Jerzy Brzozowski, mgr Anetta Ejdulis, mgr Renata Maskowicz (Muzeum
Okręgowe w Suwałkach), Nowe cmentarzysko kurhanowe z okresu wędrówek ludów
w miejsc. Garbas na Suwalszczyźnie
• mgr Leszek Godzieba (WKZ, delegatura w Ełku), Badania na cmentarzysku w Czerwonym Dworze, stan. XXI
• dr Bartosz Kontny (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Uwagi na temat uzbrojenia bałtyjskiego z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów
• mgr Tomasz Nowakiewicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Mikroregion osadniczy jeziora Salęt we wczesnym średniowieczu. Wybrane problemy
• mgr Małgorzata Karczewska (Uniwersytet w Białymstoku), Klasyfikacja ceramiki
kultury bogaczewskiej z cmentarzyska w Paprotkach Kolonii, stan. 1
• mgr Mateusz Bogucki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Wczesnośred-
niowieczny pieniądz kruszcowy w Europie północnej (VIII-IX w.)
• dr Waldemar Ossowski (Centralne Muzeum Morskie), Wczesnośredniowieczne łodzie
z Fromborka
• mgr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),
Nietypowe ozdoby ażurowe z ziem bałtyjskich. Przyczynek do powiązań bałtyjsko-fińskich
• prof. Jerzy Okulicz-Kozaryn wraz z zespołem (dr Anna Bitner-Wróblewska, mgr Marcin
Engel, mgr Piotr Iwanicki, dr Paweł Szymański, mgr Monika Żuberek) (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne), Projekt Szurpiły
• dr Arnis Radiņš (Latvijas Nacionālais Vēstures Muzejs, Ryga, Łotwa), Wczesnośredniowieczne emporium handlowe w Daugmale nad Dźwiną

Sezon 2004/2005
• dr Volker Hilberg (Archäologisches Landesmuseum, Schloß Gottorf, Schleswig, Niemcy),
Migration Period bow-brooches and the interregional connections of the Olsztyn Group
• konferencja „Ekspedycja sudowska – odkrywanie nieznanego. Badania wykopaliskowe w powiatach gołdapskim i oleckim w sezonie 2004” (program poniżej)
• dr Tadeusz Baranowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Osada z okresu wędrówek ludów w Tumianach, stan. 2, woj. warmińsko-mazurskie
• dr Maciej Karczewski (Uniwersytet w Białymstoku), Kultury bogaczewska i sudowska
w perspektywie badań archeologii środowiska
• mgr Bogusława Wawrzykowska (Muzeum Okręgowe w Toruniu), dr Mirosław Hoffmann
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kontrowersje wokół Emila Hollacka
• mgr Mariusz Wyczółkowski (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie), Śladami
Hansa Crome’go. Pochwała archeologii leśnej
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• mgr Izabela Mellin-Wyczółkowska (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie),
Zespoły ceramiki z osady w Ławnym Lasku, stan. III, gm. Piecki, datowane metodą C14
• mgr Andra Simniškytė (Lietuvos istorijos institutas, Wilno, Litwa), The role of burial
mounds in the reconstruction of agrarian society (Ist mil. AD) based on the material from
NE Lithuania – SE Latvia
• dr Marika Mägi (Ajaloo Instituut, Tallinn, Estonia), Estonian island with Baltic influences: burial customs on the island of Saaremaa from the Pre-Roman Iron Age to the Viking Age
• mgr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),
mgr Marcin Engel, mgr Piotr Iwanicki (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Nowe
spojrzenie na genezę kultury sudowskiej

Sezon 2005/2006
• dr Mateusz Bogucki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Pieniądz kruszcowy nad
Bałtykiem w X wieku
• mgr Mariusz Wyczółkowski (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie), Wczes
nośredniowieczny kompleks osadniczy w Poganówku 1 na pograniczu Barcji i Galindii
• Katarzyna Stefanowicz (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie), Materiały kostne z Poganówka 1
• dr Christine Reich (Museum für Vor- und Frügeschichte, Berlin, Niemcy), Cemetery
at Oberhof/Aukštakiemiai, west Lithuania
• dr Małgorzata Karczewska, dr Maciej Karczewski (Uniwersytet w Białymstoku),
Grodzisko „Święta Góra” w Staświnach. Archeologia archiwalna i nowa
• mgr Jerzy Marek Łapo (Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie), O babach prawdziwych i babach fałszywych. Przyczynek do określenia chronologii i funkcji tzw. pruskich
bab kamiennych
• dr Mirosław Hoffmann (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Elisabeth
Lemke (1849–1925) – badaczką folkloru i pradziejów Prus Górnych, czyli „jak mieć duszę
dziecka, serce kobiety, a rozum mężczyzny”
• dr Mirosław Hoffmann (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Immanuel
Kant i Johannes Heydeck – związki wielkiego filozofa ze znanym prahistorykiem i malarzem
• dr hab. Grzegorz Białuński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pruski
ród Tessymidów (XIII – XV w.)
• mgr Agnieszka Jaremek, mgr Magdalena Nowakowska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Jeziorko, stan. I – badania na osadzie przygrodowej.
Wstępne wyniki

Sezon 2006/2007
• prof. Jerzy Kolendo (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Goci w świadomości historycznej Polaków w XVI–XVII w. (Maciej z Miechowa, Mateusz Praetorius)
• mgr Anna Juga-Szymańska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego),
Szpile w kulturze bogaczewskiej na tle znalezisk ze wschodniego pobrzeża Bałtyku
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• dr Kazimierz Grążawski (Muzeum w Brodnicy, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku), Z nowszych badań nad pograniczem polsko-pruskim na
Ziemi Lubawskiej
• mgr Beata Balukiewicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), mgr Leszek Godzieba (WKZ, Delegatura w Ełku), dr Paweł Szymański (Instytut Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego), Cmentarzysko kurhanowe w Czerwonym Dworze, stan. XXI.
Cztery sezony badań
• Izabela Szter (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Cmentarzysko
w Inulcu w świetle źródeł archiwalnych
• mgr Marcin Engel (Państwowe Muzeum Archeologiczne), mgr Ludwika Sawicka
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Projekt Szurpiły – problematyka
osady na Targowisku
• dr Mateusz Bogucki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Pieniądz kruszcowy w strefie nadbałtyckiej w 2 poł. X – 1 poł. XI w.
• dr Mateusz Bogucki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Nowe odkrycia w okolicach Truso
• mgr Marcin Engel (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Projekt Szurpiły – uwagi
na temat systemu obronnego Góry Zamkowej
• dr Bartosz Kontny, prof. Jerzy Okulicz-Kozaryn (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), mgr Mirosław Pietrzak (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), Cmentarzysko w Nowince. Wybrane problemy

Sezon 2007/2008
• promocja książki „Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji,
26-27 marca 2003, Warszawa”
• mgr Jerzy Marek Łapo (Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie), Gdzie wbić łopatę? Prapoczątki archeologii i wiedzy o starożytnościach w świetle folkloru Mazur
• mgr Mariusz Wyczółkowski (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie), „Baba”
kamienna z Poganowa. Wczesnośredniowieczne miejsce kultu Prusów
• dr Marek F. Jagodziński (Muzeum w Elblągu), dr Mateusz Bogucki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Nowe odkrycia w Janowie/Truso
• mgr Piotr Iwanicki, mgr Iwona Małkiewicz (Państwowe Muzeum Archeologiczne),
Wstępna prezentacja materiałów z wielofazowej osady w Niedrzwicy pod Gołdapią
• sesja „Nie tylko wykopaliska. Wyniki badań gabinetowych Ekspedycji Sudowskiej” (program poniżej)
• mgr Timo Ibsen (Archäologisches Landesmuseum, Schloß Gottorf, Schleswig, Niemcy),
Looking for a needle in a haystack. New archaeological traces of the Viking Age settlement
at Wiskiauten

Sezon 2008/2009
• dr Paweł Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), mgr Konstantin
Skvorcov (Калининградский Областной Историко-Художественный Музей, Kaliningrad,
Rosja), mgr Mirosław Rudnicki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Moskiewska kolekcja, czyli o dziwnych losach niektórych zabytków z dawnego Prussia-Museum
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• Izabela Szter (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Cmentarzysko
z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Kamieniu, pow. Pisz
• Agata Chilińska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Inwentarz
grobu nr 15 z Putilova/Corjeiten na Sambii jako punkt wyjścia do rozważań o „pasach
sambijskich”
• mgr Seweryn Szczepański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Castrum
Pomesanorum: rola grodu w Starym Dzierzgoniu w początkowym okresie podboju krzyżackiego oraz podczas powstań pruskich (w świetle źródeł pisanych i archeologicznych)
• mgr Izabela Mellin-Wyczółkowska (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie),
Badania na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Robawach
koło Reszla
• dr Anna Juga-Szymańska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego),
Dziwne losy doktoratu Marty Schmiedehelm, poświęconego okresowi wpływów rzymskich
na Mazurach
• mgr Kamil Korczak, mgr Marcin Engel (Państwowe Muzeum Archeologiczne),
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bajtkowie
• mgr Mirosław Rudnicki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Cmentarzysko z późnego okresu wędrówek ludów w Leleszkach, pow. Szczytno
• prof. Michael Müller-Wille (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy),
Emporium Reric – the actual state of research

Sezon 2009/2010
• mgr Olga Homiakova (Институт Археологии, Российская Академия Наук, Moskwa,
Rosja ), Sambijskie bransolety żmijowate – geneza, typologia, chronologia
• mgr Katarzyna Szatkowska (Państwowe Muzeum Archeologiczne, współpraca),
Najwcześniejszy wariant litewskich szpil krzyżowych – typ Žviliai
• mgr Seweryn Szczepański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Umocnienia liniowe z obszaru południowej Pomezanii w konfrontacji ze źródłami pisanymi
(XIII–XIV w.)
• dr Mateusz Bogucki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Samotne konie: pierwszy sezon
badań na cmentarzysku z okresu wędrówek ludów w Komorowie Żuławskim pod Elblągiem
• mgr Magdalena Natuniewicz-Sekuła (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Elementy
baltyjskie na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach, gm. Elbląg
• konferencja „Ceramika z osady w Janowie/Truso” (program poniżej)
• prof. Valter Lang (Ajaloo ja Arheoloogia Instituut, Tartu Ülikool, Tartu, Estonia),
Bronze and Early Iron Ages in Estonia (ca. 1100 BC – 500 AD)
• mgr Ludwika Sawicka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), mgr Ceza
r
 y Sobczak (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Nowe dane na temat obrządku pogrzebowego wczesnośredniowiecznej Jaćwieży

Sezon 2010/2011
• mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne), O litewskim kolekcjonerze starożytności, Antonim Zaborskim, opowieść z morałem
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• dr hab. Ewa Smolska (Zakład Geomorfologii, Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego), Erozja gleby uwarunkowana antropogenicznie na Pojezierzu Suwalskim
• mgr Seweryn Szczepański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Drzewa
wartownicze w Prusach krzyżackich i ich archeologiczne (choć nie tylko) konteksty
• mgr Konstantin Skvorcov (Калининградский Областной Историко-Художественный
Музей, Kaliningrad, Rosja), Nowe znaleziska z czasów huńskich na Sambii
• mgr Olga Homiakova (Калининградский Областной Историко-Художественный
Музей, Kaliningrad, Rosja), Strój kobiecy w kulturze sambijsko-natangijskiej w okresie
rzymskim. Problemy chronologiczne
• mgr Piotr Iwanicki (Państwowe Muzeum Archeologiczne), mgr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), dr Paweł Szymański
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Obiekty datowane C14 ze skupienia gołdapskiego – materiały do dyskusji nad sytuacją kulturową tego regionu
• prof. Valter Lang (Ajaloo ja Arheoloogia Instituut, Tartu Ülikool, Tartu, Estonia),
Bronze and Early Iron Ages in Estonia (ca. 1100 BC – 500 AD)
• dr Wojciech Wróblewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego),
mgr Mariusz Wyczółkowski (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie), Wprowadzenie archeologiczne (do referatu dr hab. M. Kupryjanowicz i mgr M. Szal)
• dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, mgr Marta Szal (Uniwersytet w Białymstoku),
Wstępne wyniki badań paleobotanicznych nad uwarunkowaniami przyrodniczymi osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Pojezierzu Mrągowskim
• dr Christine Reich (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin, Niemcy), The cemetery of Oberhof (Aukštakiemiai) – analysis of a burial ground in the Memel region thought
long lost

Sezon 2011/2012
• mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Irytacje wileńskiego
kolekcjonera Antanasa Szutinasa
• dr Tomasz Nowakiewicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego),
dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),
Jezioro Nidajno w Czaszkowie na Mazurach – niezwykłe miejsce kultu z okresu wędrówek
ludów
• mgr Seweryn Szczepański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Chomor
Sancti Adalberti (1249) a możliwość lokalizacji terenowej „zaginionych” kościołów Pomezanii
• dr Paweł Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Schyłek
grupy olsztyńskiej? Materiały z osady na stanowisku IVb przy cmentarzysku w Wyszemborku koło Mrągowa
• dr Anna Juga-Szymańska (współpraca: dr A. Cieśliński, dr B. Kontny, dr P. Szymański; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Stan opracowania kartoteki
Marty Schmiedehelm – możliwości i ograniczenia
• dr Andres Tvauri (Ajaloo ja Arheoloogia Instituut, Tartu Ülikool, Tartu, Estonia), The
Migration Period, Pre-Viking Age and Viking Age in Estonia (ca 450–1050 AD)
• dr Vykintas Vaitkievičius (Klaipėdos universitetas, Kłajpeda, Litwa), New patterns in Lithuanian Medieval archaeology: investigations of Bajorai cemetery, Vilnius district in 2006–2011
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• mgr Bartłomiej Kaczyński, mgr Urszula Ziemska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Wyniki sondażowych badań wykopaliskowych na osadzie grupy
olsztyńskiej w Olsztynie-Brzezinach, stan. XXVIII

Sezon 2012/2013
• mgr Marcin Engel (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Systemy osadnicze wczesnośredniowiecznej Jaćwieży na przykładzie Szurpił i Konikowa
• mgr Cezary Sobczak (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Lotnicze skanowanie laserowe powiatu suwalskiego i jego weryfikacja terenowa
• mgr Seweryn Szczepański (Towarzystwo Naukowe Pruthenia), Intelektualne zaplecze
SS a sprawa archeologii i czarów w Prusach Wschodnich
• dr Anna Juga-Szymańska, «Mein lieber Kögler». Kilka słów o Wilhelmie Köglerze – zapomnianym pruskim archeologu
• mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Archiwalia Wandalina
Szukiewicza w zbiorach Pracowni Dokumentacji Naukowej PMA
• dr Mirosław Rudnicki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), Materiały grupy
olsztyńskiej z cmentarzyska w Waplewie, pow. Szczytno (b. Waplitz, Kr. Ortelsburg)
• dr Olga Zelentsova, dr Inna Kuzina, dr Sergiej Milovanov (Институт Археологии,
Российская Академия Наук, Moskwa, Rosja), Amber from the excavations in the ancient
part of Vladimir-on-the Klyazma
• mgr Katarzyna Kwiatkowska (Muzeum Ziemi w Warszawie), Wstępne badania
bursztynu ze składu z Włodzimierza nad Klaźmą
• mgr Agata Chilińska-Drapella (Zentrum für Baltische und Scandinavische Archäologie, Schleswig, Niemcy; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), mgr Izabela Szter (Museum für Vor- und Frühgeshichte, Berlin, Niemcy; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr Mirosław Rudnicki (Instytut Archeologii
Uniwersytetu Łódzkiego), Wyniki badań na wielokulturowej osadzie w Tałtach, stan. II,
woj. warmińsko-mazurskie
• mgr Robert Klimek (Ośrodek Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie),
Grody i strażnice z obszaru Jaćwieży wzmiankowane w źródłach zakonnych z XIII–XIV w.

Sezon 2013/2014
• dr Vlasta Rodinkova (Институт Археологии, Российская Академия Наук, Moskwa,
Rosja), Headbands from the East European world of enameled ornaments. Their typology,
distribution, function
• mgr Cezary Sobczak (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Nowoczesne metody badań systemów obronnych zachodniej Jaćwieży
• prof. Elżbieta Kowalczyk-Heyman (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Jaćwieskie nabytki terytorialne Mazowsza
• mgr Seweryn Szczepański (Towarzystwo Naukowe Pruthenia), Reichsarbeitsdienst
a archeologia – słowo o tym jak «dobrze wychowywać młodzież»
• mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Maria Butrymówna
«zamiłowana w archeologii» badaczka cmentarzysk na Litwie
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• mgr Agata Wiśniewska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Wstępne
wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku z późnego okresu wpływów rzymskich
i okresu wędrówek ludów w Łężanach, gm. Reszel
• mgr Izabela Szter (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin, Niemcy; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i z okresu
wędrówek ludów w Wawrochach, pow. Szczytno (d. Wawrochen, Kr. Ortelsburg)
• dr Norbert Gossler, dr Christoph Jahn (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin, Niemcy), Rauschen/Svetlogorsk in Samland and its hinterland from Roman Iron Age
to the Middle Ages. New research on grave finds from Prussia collection
• konferencja „Iron Age settlement studies in former Ostpreussen and north-eastern Poland“ (program poniżej)
• dr Charlotte Fabech, prof. Ulf Näsman (Historiska museet vid Lunds universitet,
Lund, Szwecja), Lonely rider? The Sösdala horsemen and their relation to the equestrian
elite of fifth century Europe
• prof. Ulf Näsman (Historiska museet vid Lunds universitet, Lund, Szwecja), Sandby,
a captured ringfort on Öland. A 5th century tragedy
• dr Arkadiusz Koperkiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), Olsztyn – las miejski. Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy

Sezon 2014/2015
• dr Andrzej Maciałowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Zabytki o nawiązaniach jastorfskich i skandynawskich z terenu kultury kurhanów zachodniobałtyjskich – nowe interpretacje dawnych znalezisk
• dr hab. Anna Bitner-Wróblewska, dr Marcin Engel, mgr Cezary Sobczak (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego „Archeologia Jaćwieży”
• dr Martin Gollwitzer (Vest-Agder fylkeskommune, Fylkeskonservatoren i Vest Agder, Kristiansand, Norwegia), Archaeology in Norway – legislation, organisation, reality
• dr Seweryn Szczepański (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie), O krywulach z Insterburga/Wytruci oraz poszukiwaniach śladów staropruskiej
tradycji we wsiach, muzeach, kronikach i apokryfach
• mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Analiza składu chemicznego „brązów litewskich” z kolekcji Wandalina Szukiewicza
• mgr Dominika Kofel (Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu), Pozostałości pradziejowego osadnictwa w rejonie jeziora Gil Wielki, gm. Miłomłyn. Wstępne wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych
• dr Jaroslaw Prassolow (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie,
Schleswig, Niemcy), Knives-daggers and their owners in the Migration Period Samland:
modern look at the problem
• Ekspedycja Łężany – od wczesnej epoki żelaza po okres wędrówek ludów
		mgr Marcin Gładki, mgr Agnieszka Jaremek (Fundacja Dajna im. Prof. J. Okulicza-Kozaryna), Kurhany w Samławkach
		mgr Agata Wiśniewska (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Cmentarzysko w Łężanach
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Rycina 4. Prof. Claus von Carnap-Bornheim w czasie konferencji „Iron Age settlement studies in former
Ostpreussen and north-eastern Poland“, marzec 2014 r. Fot. Roman Chojnowski

		mgr Magdalena Nowakowska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego/
Wydział Historyczny UW), Wyspa na jeziorze Legińskim
• dr Jarosław Sobieraj (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), «Szczęście debiutanta»,
czyli o wynikach badań pierwszego kurhanu z lasku w Kaup w Wiskiauten na podstawie
spuścizny archiwalnej Johannesa Heydecka
• dr Jarosław Sobieraj (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), «Książęce» wyposażenie
grobu z Kosynia pod Dobrym Miastem – nowe źródła do początków epoki brązu na Warmii
• dr Arkadiusz Koperkiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), Alt Wartenburg na Warmii – historia i archeologia
• dr Roman Širouhov (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Wilno, Litwa), Podsumowanie projektu pt. Rozwój społeczny, ekonomiczny i kulturowy plemion zachodniobałtyjskich od XI do 1 pol. XIII w. na podstawie źródeł archeologicznych

Sezon 2015/2016
• dr Sławomir Wadyl (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Kulturowe
i materialne wyznaczniki przynależności etnokulturowej w strefie tzw. pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego. O interpretacji etnicznej w archeologii wczesnego średniowiecza
• dr Marcin Engel, mgr Cezary Sobczak, mgr Piotr Iwanicki (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Nieinwazyjne rozpoznanie jaćwieskich ośrodków grodowych Pojezierza Ełckiego
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Rycina 5. Seria wydawnicza „Seminarium Bałtyjskie“: a – tom I „Kultura bogaczewska w 20 lat później.
Materiały z konferencji, Warszawa, 26–27 marca 2003“, Warszawa 2007; b – tom II „Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam“, Warszawa 2009; c – tom III Anna Juga-Szymańska „Kontakty
Pojezierza Mazurskiego ze wschodnią strefą Bałtyku w okresie wpływów rzymskich na przykladzie
szpil“, Warszawa 2014. Projekt graficzny Jan Żabko-Potopowicz

• mgr Ludwika Jończyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszwskiego), mgr Aneta
Gołębiewska-Tobiasz (Západnočeská Univerzita w Plzni, Pilzno, Czechy), Ex oriente
ad finem terrae. Kilka słów o powiązaniach jaćwiesko-koczowniczych
• mgr Grzegorz Stasiełowicz (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu), Archeolog na froncie. Śladami operacji wschodniopruskiej w 1945 r.
• mgr Marcin Rudnicki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Nieznany
rozdział pradziejów ziem Polski, czyli nowe znaleziska z okresu wędrówek ludów i próba
ich interpretacji
• mgr Mariusz Wyczółkowski (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie), Nowe źródła
archeologiczne i przyrodnicze do badań nad wczesną epoką żelaza na Pojezierzu Mrągowskim
• dr hab. Bartosz Kontny (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Tarcze
bałtyjskie i psy wojny. Ze studiów nad bronią bałtyjską w okresie wpływów rzymskich
i okresie wędrówek ludów

Sezon 2016/2017
• dr hab. Tadeusz Baranowski z zespołem (mgr Tomasz Galewski, mgr Bartosz Świątkowski, Zuzanna Tragarz, mgr Dariusz Wyczółkowski, mgr Robert Żukowski)
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Osada grupy olsztyńskiej w Tumianach,
woj. warmińsko-mazurskie
• dr Mindaugas Bertašius (Kauno technologijos universitetas, Kowno, Litwa), Tajemnicze obiekty na wielofazowym cmentarzysku w Marvelė pod Kownem
• mgr Karol Żołędziowski (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Metalurgia kolorowa Jaćwieży – charakterystyka i analiza porównawcza
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• dr Sławomir Wadyl (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Pasym. Grodzisko z późnego okresu wędrówek ludów i początków wczesnego średniowiecza. Wstępne
wyniki badań
• mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Korespondencja doktora Ottona Szreibera w sprawie zabytków z miejsc. Koniuchy koło Uciany w guberni kowieńskiej
• dr hab. Paweł Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Kurhan
z grobami piętrowymi z okresu wędrówek ludów na cmentarzysku w Czerwonym Dworze.
Sprawozdanie z realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki za lata 2013–2016
• mgr Martyna Wasilewska (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Bałtyjskie zapinki szczeblowe w grupie elbląskiej i olsztyńskiej
• prof. Zbigniew Kobyliński z zespołem (dr Jacek Wysocki, dr Fabian Welc, dr Rafał Solecki, mgr Aneta Banaszkiewicz-Chojnacka, mgr Magdalena Rutyna, mgr Kamil Rabiega, Dariusz Wach) (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
• mgr Konstantin Skvortzov (Институт Археологии, Российская Академия Наук, Moskwa, Rosja), Nowe odkrycia elitarnych grobów z okresu wędrówek ludów i okresu merowińskiego na Sambii
• dr Agata Chilińska-Früboes, dr hab. Bartosz Kontny (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Sztylet z dawnego Illischken pod lupę wzięty
• dr Christoph Jahn (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin, Niemcy), mgr Izabela Szter (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin, Niemcy; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), mgr Agata Wiśniewska (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Between Mazury
and Sambia – old and new research on the Roman and Migration Periods cemeteries of
Meisterfelde (Gęsiki) and Łężany, site 4
• dr Olga Rumiantseva (Институт Археологии, Российская Академия Наук, Moskwa,
Rosja), The Bryansk hoard and East European champleve enamels: production, technology, chemical composition of glass and possible origin
• dr hab. Bartosz Kontny, mgr Iwona Lewoc (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Jak nówka. Emaliowana ostroga z Janówka

Program konferencji i sesji organizowanych w ramach
Seminarium Bałtyjskiego
Konferencja „Kultura bogaczewska w 20 lat później“, 26–27 marca 2003 r.
• prof. Wojciech Nowakowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego),
Kilka słów wstępu
• prof. Jerzy Okulicz-Kozaryn (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Wprowadzenie do problematyki. Sytuacja kulturowa na Mazurach i wydzielenie kultury bogaczewskiej
Problem genezy kultury bogaczewskiej
• mgr Marcin Gładki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Chronologia
schyłkowej fazy kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w świetle badań na stanowisku II
w Wyszemborku
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• mgr Anna Juga (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), mgr Piotr Iwanicki (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Ze studiów nad horyzontem 1. kultury bogaczewskiej
• mgr Bartosz Kontny (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Przeworskie elementy uzbrojenia z młodszego okresu przedrzymskiego w kulturze bogaczewskiej
Nowe spojrzenie na stare problemy
• mgr Anna Juga (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Źródła archiwalne
do poznania kultury bogaczewskiej
• mgr Piotr Iwanicki (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Wschodnia strefa kultury
bogaczewskiej
• dr Paweł Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Stan badań
nad osadami kultury bogaczewskiej
• mgr Małgorzata Karczewska, dr Maciej Karczewski (Uniwersytet w Białymstoku),
Uwagi o obrządku pogrzebowym kultury bogaczewskiej na przykładzie cmentarzyska
w Paprotkach Kolonii, stan. 1 w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
• dr Anna Bitner-Wróblewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Zmierzch kultury bogaczewskiej i jej relacje z grupą olsztyńską
Sesja Posterowa
Kultura bogaczewska i jej sąsiedzi
• dr Mindaugas Bertašius (Kauno technologijos universitetas, Kowno, Litwa), Wpływy
kultury bogaczewskiej na Litwie środkowej
• mgr Gytis Grižas (Lietuvos Nacionalinis Muziejus, Wilno, Litwa), Ceramika bogaczewska
na Litwie
• mgr Konstantin Skvorcov (Калининградский Областной Историко-Художественный
Музей, Kaliningrad, Rosja), Elementy kultury bogaczewskiej na Sambii
• mgr Jacek Andrzejowski (Państwowe Muzeum Archeologiczne), mgr Adam Cieśliński (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Germanie i Bałtowie. Sąsiedztwo przyjazne czy wrogie?

Konferencja „Ekspedycja Sudowska – odkrywanie nieznanego.
Badania wykopaliskowe w powiatach gołdapskim i oleckim
w sezonie 2004“, 17 listopada 2004 r.
• dr Anna Bitner-Wróblewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Wprowadzenie
• mgr Piotr Iwanicki (Państwowe Muzeum Archeologiczne), dr Paweł Szymański
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Zrozumieć Peisera. Trzeci sezon
badań na cmentarzysku kultury bogaczewskiej w Czerwonym Dworze, stan. XV
• mgr Leszek Godzieba (WKZ, Delegatura w Ełku), dr Paweł Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Drugi sezon badań na cmentarzysku z późnego okresu
rzymskiego i okresu wędrówek ludów w Czerwonym Dworze, stan. XXI
• dr Paweł Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Badania ratownicze na osadzie w Kośmidrach, stan. I
• mgr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),
Osada w Juchnajciach, gm. Gołdap, stan. X
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• mgr Piotr Iwanicki (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Wybrane obiekty z osady
w Niedrzwicy, stan. XVII
• mgr Marcin Engel (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Wstępne uwagi na temat
struktury podgrodzia w Konikowie, stan. 2

Sesja „Nie tylko wykopaliska. Wyniki badań gabinetowych Ekspedycji
Sudowskiej”, 23 kwietnia 2008 r.
• mgr Piotr Iwanicki (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Odzyskane cmentarzysko
w Lisach
• mgr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),
Wyniki badań powierzchniowych i sondażowych w Nowej Boćwince, gm. Gołdap – próba
interpretacji
• dr Anna Bitner-Wróblewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne), mgr Ludwika
Sawicka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Projekt Szurpiły – nowe
perspektywy

Konferencja „Ceramika z osady w Janowie/Truso”, 17 marca 2010 r.
• dr Marek Jagodziński (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu), Wprowadzenie
• mgr Marcin Ignaczak, mgr Jakub Affelski (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku), Ceramika z wczesnej epoki żelaza z osady w Janowie (Truso)
• mgr Beata Jurkiewicz (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku), dr Henryk Machajewski (Katedra Archeologii, Uniwersytet Gdański), Ceramika z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów z osady w Janowie (Truso)
• mgr Michał Auch, mgr Maciej Trzeciecki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),
Wczesnośredniowieczna ceramika z badań osady w Janowie (Truso)

Konferencja „Iron Age settlement studies in former Ostpreussen and
north-eastern Poland“, 20 marca 2014 r.
• prof. Claus von Carnap-Bornheim (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie,
Schleswig, Niemcy), Presentation of the research Project «Forschungskontinuität und Kontinuitätsforschung – Siedlungsarchäologische Grundlagenforschung zur Eisenzeit im Balticum»
• dr Heidemarie Eilbracht (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin, Niemcy), Reconstructing the archaeological landscape – sources and data
• dr Jaroslav Prassolov (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig,
Niemcy), Archaeological survey in the test-region – first steps, observations and results
• dr Timo Ibsen (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig,
Niemcy), Quantity instead of quality – strategic and methodic thoughts on the dating of
hill-forts and settlements
• dr Wojciech Wróblewski, dr Tomasz Nowakiewicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego), Hill-forts, settlements and sacrum. Settlement researches in north-eastern Poland during last 20 years
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• dr Marcin Engel (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Yatvings hill-forts centres
in 9th–13th cc.
• mgr Mariusz Wyczółkowski (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie), Landscape of Early Medieval Prussian settlements. Ecology of settlement complex at Poganowo,
site 4: preliminary results of interdisciplinary research project
• mgr Cezary Sobczak (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Modern methods of settlement studies in north-eastern Poland
• dr hab. Anna Bitner-Wróblewska, dr Marcin Engel, mgr Cezary Sobczak (Państwowe
Muzeum Archeologiczne), Norwegian Project. Polish-Norwegian Modern Archaeological
Conservation Initiative «Archaeology of Yatvings»
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Przynależność administracyjna
miejscowości wymienionych w tomie
Polska
Babięta, gm. Piecki, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Babienten, Kr. Sensburg,
Ostpreussen)
Bachanowo, gm. Jeleniewo, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Bajtkowo, gm. Ełk, pow. Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
Bałowo (część wsi Zyndaki), gm. Sorkwity, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
Bargłów Dworny, gm. Bargłów Kościelny, pow. Augustów, woj.podlaskie
Bilwinowo, gm. Szypliszki, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Borzymy, gm. Kalinowo, pow. Ełk, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Borschymmen/
Borschimmen, Kr. Lyck, Ostpreussen)
Bród Nowy, gm. Suwałki, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Cerkiewnik, gm. Dobre Miasto, pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
Cierzpięty, gm. Piecki, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Cierspienten,
Kr. Sensburg, Ostpreussen)
Czerwony Dwór, gm. Kowale Oleckie, pow. Olecko, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Rothebude, Kr. Goldap, Ostpreussen)
Daumen – patrz Tumiany
Dobrocin, gm. Małdyty, pow. Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Gross Bestendorf,
Kr. Mohrungen, Ostpreussen)
Dręstwo, gm. Bargłów Kościelny, pow. Augustów, woj. podlaskie
Garbas I, gm. Filipów, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Gąsior, gm. Ruciane-Nida, pow. Pisz, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Gonschor-Jaskowska-See, Kr. Sensburg, Ostpreussen)
Gołdap, gm. Gołdap, pow. Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Goldap, Kr. loco, Ostpreussen)
Grunajki, gm. Banie Mazurskie, pow. Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Gruneyken,
Kr. Darkehmen, Ostpreussen)
Janów Pomorski /Truso, gm. Elbląg, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
Jemieliste, gm. Filipów, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Jeziorko, gm. Ryn, pow. Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Jesziorken/Preussenburg,
Kr. Lötzen, Ostpreussen)
Juchnajcie, gm. Gołdap, pow. Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Juchneitschen,
Kr. Goldap, Ostpreussen)
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Judziki, gm. Bargłów Kościelny, pow. Augustów, woj. podlaskie
Kazimierówka, gm. Jeleniewo, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Kielary (miejscowość już nie istnieje), gm. Stawiguda, pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Kiellaren, Kr. Allenstein, Ostpreussen)
Konikowo (Rostek), gm. Gołdap, pow. Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Kleeberg,
Kr. Goldap, Ostpreussen)
Korkliny, gm. Suwałki, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Kosewo, gm. Mrągowo, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Kossewen,
Kr. Sensburg, Ostpreussen)
Krzywólka (obecnie w granicach miasta Suwałki), gm. Suwałki, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Łężany, gm. Reszel, pow. Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Loszainen, Kr. Rössel, Ostpreussen
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie
Miętkie, gm. Dźwierzuty, pow. Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Mingfen,
Kr. Ortelsburg, Ostpreussen)
Mojtyny, gm. Piecki, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Moythienen,
Kr. Sensburg, Ostpreussen)
Mołtajny, gm. Barciany, pow. Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Moltheinen/
Molthainen, Kr. Rastenburg, Ostpreussen)
Muntowo, gm. Mrągowo, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Alt-Muntowen,
Kr. Sensburg, Ostpreussen)
Netta, gm. Augustów, pow. Augustów, woj. podlaskie
Niedrzwica, gm. Gołdap, pow. Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Niederwitz,
Kr. Goldap, Ostpreussen)
Nowa Boćwinka, gm. Gołdap, pow. Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Neu Bodschwingken, Kr. Goldap, Ostpreussen)
Olsztyn, gm. Olsztyn, pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Allenstein, Kr. Allenstein, Ostpreussen)
Onufryjewo, gm. Ruciane-Nida, pow. Pisz, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Onufrigowen, Kr. Sensburg, Ostpreussen)
Osinki, gm. Suwałki, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Osowa, gm. Suwałki, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Paprotki Kolonia, gm. Miłki, pow. Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Paprodtken/
Goldensee, Kr. Lötzen, Ostpreussen)
Pieczarki, gm. Pozezdrze, pow. Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Pietzarken/
Bergensee, Kr. Angerburg, Ostpreussen)
Płociczno, gm. Bakałarzewo, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Podliszewo, gm. Rajgród, pow. Grajewo, woj. podlaskie
Poganowo (miejscowość już nie istnieje), gm. Kętrzyn, pow. Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
Półkoty, gm. Sejny, pow. Sejny, woj. podlaskie
Prudziszki, gm. Jeleniewo, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Przebród, gm. Suwałki, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Raczki, gm. Raczki, pow. Suwałki, woj. podlaskie
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Reszel, gm. Reszel, pow. Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Rössel, Abbau-Rössel,
Kr. Rössel, Ostpreussen)
Romoty, gm. Kalinowo, pow. Ełk, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Romotten, Kr. Lyck,
Ostpreussen)
Rostek – patrz Konikowo
Samławki, gm. Reszel, pow. Kętrzyn, woj. wramińsko-mazurskie (dawn. Samlack, Kr Rössel,
Ostpreussen)
Skomack Wielki, gm. Stare Juchy, pow. Ełk, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Skomatzko,
Kr. Łyck, Ostpreussen)
Spychówko (część wsi Spychowo), gm. Świętajno, pow. Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
(dawn. Klein-Puppen, Kr. Ortelsburg, Ostpreussen)
Stare Kiejkuty, gm. Szczytno, pow. Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Alt-Keykuth, Kr. Ortelsburg, Ostpreussen)
Sterławki Wielkie, gm. Ryn, pow. Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Gross-Stürlack,
Kr. Lötzen, Ostpreussen)
Suwałki, gm. Suwałki, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Sypitki, gm. Kalinowo, pow. Ełk, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Sypitken, Kr. Lyck, Ostpreussen)
Szestno, gm. Mrągowo, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Seehesten,
Kr. Sensburg, Ostpreussen)
Szlinokiemie, gm. Puńsk, pow. Sejny, woj. podlaskie
Szurpiły, gm. Jeleniewo, pow. Suwałki, woj. podlaskie (lokalne nazwy części tej miejscowości – Targowisko, Góra Zamkowa, Mosiężysko)
Szwajcaria, gm. Suwałki, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Tałty, gm. Mikołajki, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Talten, Kr. Sensburg,
Ostpreussen)
Tumiany, gm. Barczewo, pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Daumen, Kr. Allenstein, Ostpreussen)
Tykocin, gm. Tykocin, pow. Białystok, woj. podlaskie
Wołownia, gm. Jeleniewo, pow. Suwałki, woj. podlaskie
Woźna Wieś, gm. Rajgród, pow. Grajewo, woj. podlaskie
Wymysłowo, gm. Krobia, pow. Gostyń, woj. wielkopolskie
Wyszembork, gm. Mrągowo, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Weissenburg,
Kr. Sensburg, Ostpreussen)
Zdory, gm. Pisz, pow. Pisz, woj. warmińsko-mazurskie (dawn. Sdorren, Kr. Johannisburg,
Ostpreussen)
Żubronajcie, gm. Krasnopol, pow. Sejny, woj. podlaskie

Litwa
Anduliai-Egliškiai, Klaipėdos sav., Klaipėdos aps. (dawn. Andullen, Kr. Memel, Ostpreussen)
Aukštadvaris, sen. Aukštadvaris, Trakų sav., Vilniaus aps.
Aukštkiemiai, Klaipėdos sav., Klaipėdos aps. (dawn. Oberhof, Kr. Memel, Ostpreussen)
Bajorai (obecnie część Kretyngi), Kretingos sav., Kretingos aps.
Bakšiai, sen. Alytaus, Alytaus sav., Alytaus aps.
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Dembai-Pakačinės, sen. Antazavės, Zarasai sav., Utenos aps.
Eitulionys, sen. Beižionys, Elektrėnų sav., Vilniaus aps.
Kairėnai, sen. Antakalnis, Vilniaus sav., Vilniaus aps.
Kernavė, sen. Kernavė, Širvintų sav., Vilniaus aps.
Lazdininkai, sen. Darbėnai, Kretingos sav, Klaipėdos aps.
Marvelė (część miasta Kowno), Kauno sav., Kauno aps.
Medžionys, sen. Stakliškės, Prienų sav., Kauno aps.
Mežionys, sen. Cirkliškis, Švenčionių sav., Vilniaus aps.
Migonys, sen. Kruonis, Kaišiadorių sav., Kauno aps.
Nemenčine, sen. Nemenčine, Vilniaus sav., Vilniaus aps. (pol. Niemenczyn)
Pakrauglė, sen. Nemenčine, Vilniaus sav., Vilniaus aps. (pol. Pokradło)
Palanga, Palangos sav., Klaipėdos aps. (pol. Połąga)
Pamušiai, sen. Varėnai, Varėnos sav., Alytaus aps.
Pažarstis, sen. Šilavotas, Prienų sav., Kauno aps.
Sargėnai (obecnie dzielnica Kowna), sen. Šilainis, Kauno m., Kauno aps.
Seliūnai, sen. Noragėliai, Lazdijų sav., Alytaus aps.
Semeniškės, Grendavės sen. Trakų sav., Vilniaus aps.
Stanaičiai, sen. Kybartai, Vilkaviškio sav., Mariampolės aps.
Velikuškes, sen. Antazavė, Zarasų sav., Utenos aps.
Vorėnai, sen. Suginčiai, Molėtų sav., Utenos aps.
Vosgeliai, sen. Leliūnai, Utenos sav., Utenos aps.
Žvirbliai-Vilnius, Vilniaus sav., Vilniaus aps. (pol. Żwirble)

Białoruś
Nača (Нача), raj. Voronovo, obl. Grodno
Zaozerje (Заозерье), raj. nieznany, obl. Vitebsk

Ukraina
Gorica (Гориця), rej. Mena, obw. Czernihowski
Mežigorje (Межигiр`я), rej. Kijów, obw. Kijowski
Pieski (Пiски), rej. Donieck, obw. Donecki
Pliutency (Плютенци – obecnie część miasta Łubnie), rej. Łubnie, obw. Połtawski
Sumy (Cуми), rej. Sumy, obw. Sumski
Volyncevе (Волинцеве), rej. Putywl, obw. Sumski

Rosja
Bolšoe Storoževoe (Большое Сторожевое), raj. Ostrogožsk, obw. Voroneski
Borisoglebsk (Борисоглебск), raj. Borisoglebsk, obw. Voroneski
Briansk (Брянск), raj. Briańsk, obw. Briański
Cymliansk (Цимлянск), raj. Cymliansk, obw. Rostov
Ezdočnoe (Ездочное), raj. Černian`sk, obw. Biełgorodzki
Fedotovo (Федотово), raj. Prawdinsk, obw. Kaliningradzki (dawn. Plauen, Kr. Wehlau, Ostpreussen)
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Gluškovskij Rejon (Глушковский район), obw. Kurski
Kaup-Wiskiauten – patrz Mochovoe
Ksizovo (Ксизово), raj. Zadonsk, obw. Lipiecki
Kurska obłast (Курская oбласть) = obw. Kurski
Linkuhnen – patrz Rževskoe
Lukjančikovo (Лукьянчиково), raj. Verhnij Mamon, obw. Voroneski
Mochovoe, raj. Zelenogradsk, obw. Kaliningradzki (dawn. Kaup-Wiskiauten, Kr. Fischhausen, Ostpreussen)
Moščiny (Мощины), raj. Mosalsk, obw. Kałuski
Pionersk – Gora Velikanov (Пионерск – Гора Великанов), raj. Zelenogradsk, Obwód Kaliningradski (dawn. Rantau-Hünnenberg, Totenburg, Kr. Fischausen, Ostpreussen)
Plauen – patrz Fedotovo
Popovo-Ležači (Попово-Лежачи), raj. Gluškovo, obw. Kurski
Povarovka (Поваровка), raj. Zelenogradsk, obw. Kaliningradzki (dawn. Kirpehnen, Kr. Fisch
hausen, Ostpreussen)
Radužnoe (Радужное), raj. Nesterov, obw. Kaliningradzki (dawn. Rominten, Kr. Goldap,
Ostpreussen)
Ražki (Ражки), rep. Mordowia
Rogožkino (Рогожкино), raj. Azow, obw. Rostowski
Rževskoe (Ржевское), raj. Sovetsk, obw. Kaliningradzki (dawn. Linkuhnen, Kr. Elchniederung, Ostpreussen)
Semiłuki (Семилуки), raj. loco, obw. Voroneski
Suvorovo (Суворово), raj. Gvardejskij, obw. Kaliningradzki (dawn. Zohpen, Kr. Wehlau,
Ostpreussen)
Šišino (Шишино), raj. Biełgorod, obw. Biełgorodzki
Ust`-Bryska (Усть-Брыска), rep. Mordowia
Zohpen – patrz Suvorovo

Łotwa
Daugmale, Ķekavas nov.
Grobiņa, Grobiņas nov.

Estonia
Truuta, Otepää vald, Valga maakond

Węgry
Cikó, Kom./meg. Tolna, jár. Bonyhádi

Bułgaria
Kiustendil, gm. Kiustendil, obw. Kiustendil
Silistra, gm. Silistra, obw. Silistra
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Wykaz skrótów
ActA
„Acta Archaeologica”, Kopenhavn.
„Acta Baltico-Slavica”, Białystok, Warszawa.
ABS
„Archaeologia Lituana”, Vilnius.
AL
„Archeologia Polski”, Warszawa.
AP
АСССР-САИ Археология СССР – Свод Археологических Источников, Москва.
CA
„Советская Археология”, Москва.
KHKM
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Warszawa.
LAA IV	A. Tautavičius [red.], Lietuvos TSR Archeologijos Atlasas IV. I-XIII a. radiniai,
Vilnius.
MAB
Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa.
MS
Materiały Starożytne, Warszawa.
MSiW
Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, Warszawa.
NfdV
„Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit”, Breslau.
„Российскaя Археология“, Москва.
PA
„Prussia”	„Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia“; 1926: „Prussia. Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Prussia”; od 1927: „Prussia. Zeitschrift für
Heimatkunde und Heimatschutz”; od 1940: „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde”, Königsberg.
RB
„Rocznik Białostocki”, Białystok-Warszawa.
RO
„Rocznik Olsztyński“, Olsztyn.
SPÖG	„Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg i.Pr.”,
Königsberg.
Światowit P
Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, Warszawa.
UH
„Unsere Heimat”, Allenstein.
UM
„Unser Masurenland”, Lyck.
WA
„Wiadomości Archeologiczne”, Warszawa.
ZNUJ–PA	Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Prace Archeologiczne”, Kraków.

H
W
B

-

– wysokość naczynia
– średnica wylewu naczynia
– średnica maksymalnej wydętości brzuśca naczynia
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Wykaz skrótów

D
Dł.
Głęb.
Grub.
Wys.
Szer.
Miąższ.
Średn.
Wym.
Inw.
żel.
br.
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– średnica dna naczynia
– długość
– głębokość
– grubość
– wysokość
– szerokość
– miąższość
– średnica
– wymiary
– inwentarz
– żelazo
– brąz

