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Pami^ci Hansa Tiski - niestrudzonego badacza
zamierzchlej przeszloici ziemi szczycienskiej

ZIEMIA SZCZYCIENSKA W PRADZIEJACH

I WCZESNYM SREDNIOWIECZU

Ziemia szczyciehska potozona jest na pohadmowej rubiezy strefy pofudmowo-wscho-
draego Pobrzeza Bahyku. Obszar ten - rozumiany przez autora jako teren bylego powiatu
Szczytno - wchodzi prawie w calosci w obr^b mezoregionu geograficznego, zwanego R6w-
nin^ Mazurskq. Jedynie pohiocna i zachodnia cz§sc tego terenu nale^ do Pojezierzy Mrq.-
gowskiego i Olsztynskiego. Mezoregion wchodzi w sklad wielkiego sandru kurpiowskie-
go, potozonego w obr^bie zasi^gu najstarszej fazy zlodowacenia bahyckiego. Charaktery-
zuje si^ on wyst^powaniem w poJnocnej cz^sci jezior i zabagnionych obnizeii o charakte-
rze wytopisk oraz pofatdowan^ rzezb^ powierzchni, natomiast Jego pohidniowa partia ma
juz wybitnie rowninny charakter. Powierzchnia terenu wznosi si? w pohiocnej cz?sci na
wysokosc 130 - 140 m n.p.m., by w pohidniowej granicy wyst?powama zag}?bien wytopi-
skowych obnizyc si? do 115 - 120 m.

Siec hydrograficzn^ obszaru tworz^ jeziora, z ktorych najwi?ksze to: Sasek Wielki,
Walpusz, Leleskie, Kalwa, Ranskie, Sasek Maly i Malszewskie oraz rzeki: Omulew, Wat-
pusz, Sawica, Suchora, Jerutka, Radostowka i Rozoga'.

Pokryw? glebow^ ziemi szczycienskiej tworz^ przede wszystkim utwory bielico-
ziemne oraz torfy, mursze i mady, ktore wypelniaj^ doliny rzek. Najstarsze slady pobytu
gromad ludzkich na tym obszarze pochodz^ z IX tysiqclecia p.n.e., z przelomu starszej
epoki kamienia, zwanej paleolitem oraz srodkowej epoki kamienia, czyli mezolitu. Okres
ten zwi^zany byt ze schylkiem ostatniego zlodowacenia. Wraz z ocieplaniem si? klimatu
l^dolod ust?powal na potnoc, a na terenach przez niego opuszczonych pojawiala si? tun
dra. Stwarzalo to warunki do zycia grupom ludzkim poluj^cym na wyst?puj^ce w tym sro-
dowisku renifery. W?dr6wki stad tych zwierz^t zmuszaly towcow do koczowniczego try-
bu zycia. Z tego wzgl?du zamieszkiwano wowczas male, krotkotrwale obozowiska, ktore
skladaly si? z jednego b^dz kilku szatasow zbudowanych z zerdzi pokrytych skorq^. Siedli-
ska lokowano z reguly na wydmach, w poblizu jezior i rzek.

' J Kondracki, Polska pdlnocno-wschodnia. Warszawa 1972, s. 223-224
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^ - punkty osadnicze ze srodkowej epoki kamienia
0 - punkty osadnicze 1 osiedia z mfodszej epoki kamienia
0 - cmentarzyska z mtodszej epoki kamienia
X - punkty osadnicze z wczesnej epoki br^zu
H - punkty osadnicze i osiedia z poznej epoki brs^zu

i wczesnej epoki Zelaza
I. cmentarzyska z pbznej epoki brs^zu i wczesnej epoki zelaza
^ - skarby i znaieziska luzne z poznej epoki br^zu

i wczesnej epoki zelaza
^ - punkty osadnicze i osiedia z okresu wplywbw rzymskicti
\y - cmentarzyska z okresu wptywbw rzymskich
^ - punkty osadnicze i osiedia z wczesnego Sredniowiecza
Q - grodziska z wczesnego ̂ redniowiecza
mm -waly podtuZne z wczesnego sredniowiecza
1 \ - cmentarzyska z wczesnego Sredniowiecza

Rye. 1. Zasiedlenie ziemi szczycieiiskiej w pradziejach i wczesnym sredniowieczu
Oprac. Miroslaw J. Hoffiman, Jaroslaw Sobieraj



W tym czasie czolo l^dolodu skandynawskiego, po opuszczeniu poinocno-wschodniej
Polski, wycofalo si? ku pohidniowej Szwecji, a dalsze ocieplanie si? klimatu sprawilo, ze
w miejsce tundry pojawily si? lasy brzozowe, a nast?pnie sosnowo-brzozowe. Okreslo-
ne warunki klimatyczne i srodowiskowo-botaniczne umozliwily egzystencj? faiuiie: re-
niferom, tosiom, turom, dzikim koniom, niedzwiedziom, bobrom oraz ro^ym gatun-
kom ryb i ptactwa. Do zmienionych warunkow klimatyczno-przyrodniczych stopniowo
przystosowal si? cztowiek, ktorego zasadniczym zaj?ciem staly si? myslistwo, lybo-
lowstwo i zbieractwo. W dalszym ci^gu jednak najwi?ksze znaczenie dia owczesnej
gospodarki miai renifer. Zwierz? to byio podstaw^ wyzywienia, dostarczalo skor do
wyrobu odzienia i budowy szaiasow, a takze poroza i kosci shiz^cych do wytwarzania
narz?dzi i broni. Te ostatnie wyrabiano rowniez z krzemienia, kamienia i drewna. Sto-
sowane wowczas narz?dzia krzemienne ulegty tak zwanej mikrolityzacji - ich wiel-
kosc nie przekraczala z reguly 2 cm. Narz?dzia te, zwane zbrojnikami, mocowane
byiy po kilka sztuk w koscianych oprawach, tworz^c strzaiy i harpuny. W stalym uzy-
ciu byty ponadto kamienne i krzemienne siekierki, ciosaki, groty strzat oraz wykonane
z poroza lub kosciane: motyki, sztylety, szydla i haczyki do w?dek.

Okolo VII tysi^clecia p.n.e. renifer ostatecznie wyw?drowaI na polnocny wschod,
a wraz z nim opuscila ten obszar cz?sc gromad ludzkich, ktora nie mogia lub nie chciala
przystosowac si? do nowych warunkow klimatyczno-ekologicznych. Pozostali mie-
szkancy tych terenow i ludy naplywaj^ce od wschodu i pohidnia przystosowali si? do
nowego srodowiska. Rozprzestrzenienie si? lasow zmusilo do zakladania obozowisk na
terenach niezalesionych, z reguly przy brzegach rzek i jezior. Podstaw^ gospodarki bylo
rybolowstwo, zbieractwo i - przede wszystkim - lowiectwo o charakterze traperskim,
ktore zast^ilo dawne lowy gromadne na zwierzyn? stadn^ glownie renifery. Ta nowa
jakosc w gospodarce zmienila dotychczasowy tryb zycia na polkoczowmczy. W dalszym
ciqgu mieszkano w szalasach, wznoszonych jednak bardziej stabilnie^.

Ziemia szczycienska jest rejonem najwi?kszej koncentracji stanowisk archeolo-
gicznych ze srodkowej epoki kamienia w strefie pohidniowo-wschodniego Pobrzeza Bal-
tyku. Najcz?sciej sq to luzno znalezione narz?dzia z poroza renifera lub losia polamego,
ktore odnotowano w kilkudziesi?ciu miejscowosciach, m.in. w: Borkach Wielbarskich,
Botowie, Chochole, Jerutach, Jurgach, Kasprach, Klonie, Lipniaku, Lipowej Gorze, Luce,
Nowych Kiejkutach, Olszewkach, Piwnicach Malych i Wielkich, Romanach, Rudziskach,
S?drowie, Spalinach Wielkich, Szczytnie, Swi?tajnie, Trelkowie, Wawrochach, Wielbar-
ku, Wielkich Kwiatuszkach, Wyst?pie oraz Zielonem. Znaleziska te dowodz^ dose inten-
sywnej penetracji omawianego obszaru w srodkowej epoce kamienia, nie jednak wy-
znacznikiem wzgl?dnie stalej okupacji gospodarczej terenu.

W mlodszej epoce kamienia, czyli neolicie, przypadaj^cej na okolo 4-1,5 tysi^ca
lat p.n.e. nastqpila na ziemiach polskich zmiana trybu zycia ludnosci, zwi^ana z dhigo-
trwalymi przemianami srodowiska oraz impulsami kulturowymi z pohidniowej Europy.
Etap ten stanowil przejscie od gospodarki w petni przyswajaj^cej do wytworczej. Zmiana
ta miala zwi^ek z zasadniczym przelomem cywilizacyjnym, ktory dokonal si? w Azji
Mniejszej, promieniuj^c potem, mi?dzy innymi, na rozlegle obszary Europy. Polegala ona

^ W. Gaerte, Urgeschichte Oslpretissens, Konigsberg 1929, s. 9-19



na pojawieniu si? i stopniowym upowszechnieniu rolnictwa - uprawy ziemi i hodowli
zwierz^t. Te nowe zdobycze raiejscowa ludnosc o tradycjach mezolitycznych przyswajaia
sobie wbardzo roznym stopniu, zaleznym od geograficzno-przyrodniczych uwarunkowan
srodowiska. Intensywnie zalesiony i bogaty w jeziora obszar ziemi szczycienskiej sprzyja
gospodarce lowiecko-rybacko-zbierackiej. Mimo ze owczesne grupy ludzkie nalezaly juz
- w sensie chronologicznym - do mlodszej epoki kamienia, kulturowo kontynuowaly je-
szcze tradycje mezolityczne. Dopiero w mtodszej fazie neolitu przyj^to wi^kszosc zdo y
czy cywilizacyjnych tej epoki, mi?dzy innynu umiej?tnosc wyrobu naczyn glinianych oraz
gtadzenia narz?dzi kamiennych i krzemiennych. Powszechny dost?p do pozywienia natu
ralnego — zdobywanego drog^towiectwa, ryboiowstwa i zbieractwa — spowodowat, ze lue
przestawiono si? naupraw? zboz i chow zwierz^t tak szybko jak w innych rejonach Pols i-

W pomej fazie mlodszej epoki kamienia ziemia szczycienska zasiedlona y ̂
przez ludnosc, ktor^utozsamia si? z kultur^ amfor kulistych^. Nazw? t? urobiono od c a
rakterystycznych form wytwarzanych naczyn, ktore miaty kszrtalt amfor o kulistych brzu
kach i krotkich, cylindrycznych szyjkach (rye. 2).

Rye. 2. Wyposaznie megalitycznego grobu skrzynkowego z mlodszej epoki kamie
nia, pochodz^cego z miejscowosci Romany. Wedhig Carla Engla

^ W. La Baume, Diejungsteinzeitliche Kugelamphoren-Kultur in Ost- und Wesipreussen, Sitzungsberichte
der Aitertumsgesellschaft Prussia, 1943, Bd. 35, s. 13-80.



Owczesni mieszkancy tego obszaru zajmowali si? upraw^ pszenicy i j?czmie-
nia na polach zagospodarowanych przez wypalanie lasow i karczunek. Po wyjatowieniu
areahi przeznaczonego pod uprawy przygotowywano pod zasiew tereny polozone obok, a
na opuszczonych wypasano owce, kozy i bydlo. Po kilkunastu latach przenoszono siedli-
ska w inne miejsca, przystosowuj^c do rolniczego uzytkowania nowe tereny. Niekiedy
powracano do ekmnen osadniczych opuszczonych przed laty. Z tego wzgl?du osadnictwo
mlodszej epoki kamienia nazywane bywa rotacyjnym.

Zanueszkiwano osiedla sytuowane najcz?sciej w zakolach rzek i na jeziomych p6i-
wyspach. Skiadaly si? one, na ogol, z kilku budynkow drewnianych, wzniesionych w kon-
strukcji plecionkowej, ktore peinily zarowno fimkcje mieszkalne, jak i gospodarcze.

Na ziemi szczyciehskiej zarejestrowano dot^d jedenascie osiedli z mlodszej epoki
kanuenia. Tworz^ one wyrain^ koncentracj? wokol jeziora Walpusz, gdzie w strefie przy-
brzeznej tego akwenu odnotowano osady w: Nowych Kiejkutach, Ochodnie, Stachach, Sta-
rych Kiejkutach oraz Wiknie. Inne odkryto w: Rudce (w zakolu rzeki Walpusz), Sasku
Wielkim (na cyplu utworzonym przez brzeg Jeziora Sasek Maly i wpadaj^c^ do niego
Sawic?), Spychowie, Trelkowku (na polwyspie jeziora Sasek Wielki), Waplewie (przy
pohiocno-wschodnim brzegu Jeziora Malszewskiego) oraz w Wielkich Kwiatuszkach'*.

Zmarlych grzebano w tak zwanych pochowkach megalitycznych - duzych, zagl?-
bionych w ziemi? skrzyniach, budowanych z ustawionych pionowo plyt kanuennych, two-
rz^cych sciany grobu, na ktorych ukladano glazy stanowi^ce pokryw? zabezpieczaj^c^
pochowek. Cz?sto skrzynie te skladaly si? z dwoch segmentow, do ktoiych skladano
zwioki jednego lub kilku nieboszczykow. Z reguly ukladano zmarlych w pozycji skurczo-
nej, na prawjon boku, z glow^ skierowan^ na wschod. Cz?sto wyposazano ich na po-
smiertne zycie w naczynia gliniane z jadlem, narz?dzia kamieruie i krzemienne oraz ozdo-
by z bursztynu, kosci i z?b6w zwierz?cych.

Z 11 udokumentowanych dotqd grobowcow megalitycznych wszystkie zbadane
zostaly przez HanSa Tisk? - nauczyciela i archeologa, ktory w okresie mi?dzywojennjmi
zajmowal si? pradziejami i wczesn^ historic ziemi szczyciehskiej. Odnotowano je mi?-
dzy innymi w; Augustowie, Gromie, Malszewku, Mi?tkiem, Rahsku, Romanach,
Szczytnie i Trelkowie. Niektore (na przyklad pochowki z Rahska i Szczytna) zbudowa-
ne byly z dwoch skrzyh, przy czym jeden z segmentow nie zawieral zwlok ludzkich.
Mozna je zatem interpretowac jako tak zwane groby kenotaficzne, czyli pochowki symbo-
liczne budowane dla zmarlych, ktorych cial nie mozna bylo z roznych powodow pogrzebac.

Powszechnie stosowane w mlodszej epoce kamienia narz?dzia krzemienne i ka-
mienne ulegly udoskonaleniu, ktore polegalo mi?dzy mnymi na wygladzeniu ich po-
wierzchni. Opanowano imiiej?tnosc wykonywania otworow w kamieniu, dzi?ki czemu
wytwarzano toporki kamienne oraz narz?dzia przypominaj^ce form^ szewskie kopyta,
ktore pelnic mogly funkcj? zarowno motyk, jak i siekier. W dalszym ci^u u^tkowano
jednak tez narz?dzia krzemienne o zahiskiwanych powierzchniach i kraw?dziach, na
przyklad: groty, siekierki oraz sierpy. Znaleziska pojedynczych egzemplarzy narz?dzi
i broni z kamienia oraz krzemienia zarejestrowano w kilkudziesi?ciu miejscowosciach
ziemi szczyciehskiej, a ich rozprzestrzenienie przedstawione jest na mapie (rye. 1).

H. Tiska, W. Kuschel, Der Kreis Orlelsbtirg mil Einlragtmg der vorgeschichtlichen Fimdstellen (mapa w

skali 1:50 000), Braunschweig.
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Bardzo daze zag?szczeme punktow osadniczych swiadczy o wzgl^dnie intensyw-
nym zasiedleniu w epoce neolitu. Natomiast znaczna liczba osiedli i cmentarzysk - a wi?c
obiektow stanowi^cych pierwociny trwalej okupacji osadniczej - dowodzi stopniowego
przejscia do osiadlego tiybu, ktore dokonalo si? najpewniej w III tysi^cleciu p.n.e.

Dalsze dzieje ludnosci zamieszkuj^cej te ziemie wi^ si? juz z epok^ br^u, ktora
przypada na XVI - VII wiek p.n.e. Glown^ zdobycz^ cywilizacyjn^ tego przedziahi czaso-
wego bylo pojawienie si? i stopniowe upowszechnienie nowego surowca - br^u (stopu
miedzi i cyny w proporcjach 9: 1).

Wczesna faza epoki br^, trwaj^ca do okolo tysi^ca lat p.n.e., nalezy do najslabiej
rozpoznanego na tym obszarze etapu pradziejow. Jedyne punkty osadnicze z tego czasu to
dwa znaleziska: czekan typu Nortycken z Wawroch oraz br^owa siekierka z miejscowo-
sci Chochol. Wyroby te sqproduktem miejscowej wytworczosci br^zowniczej, ktorej cen
trum miescilo si? na Pohvyspie Sambijskim.

Nie odkiyto dot^d cmentarzysk i osiedli z wczesnej epoki br^zu, jednak na podsta-
wie analogii z okolic Pisza domniemywac mozna, ze zmarlych chowano w kurhanach,
czyli grobach przykiytych zierrmymi lub kamienno-ziemnyini nasypami'.

W poznej fazie epoki br^u (X - VII wiek p.n.e.) notuje si? wyrazny wzrost demo-
graficzny, widoczny przede wszystkim w znacznej liczbie cmentarzysk, z ktorych naj-
wi?ksze liczyly nawet po kilkaset grobow. Cech^ charakterystyczn^ tego okresu bylo
wprowadzenie i upowszechnienie kremacji, czyli cialopalnego obrz^dku pogrzebowego.
Kremacja byla wyrazem swoistej rewolucji swiatopogl^dowej zwi^anej z kultami slo-
necznymi. Idea ta traktowala slohce i ogieh jako zywiol niszcz^cy i zarazem odradzaj^cy.
Cialopalenie bylo wi?c obrz?dem przemiany - stworzenia zmarlego na nowo - przez uwol-
nienie jego duszy - do wejscia w nast?pne zycie.

Szcz^tki spalonych na stosach zmarlych zsypywano do glinianych naczyh, zwanych
popielnicami, ktore nast?pnie zakopywano w ziemi. Niekiedy popielnice zabezpieczano ob-
stawami z kamieni lub ustawiano na brukach kamiennych^. Rzadziej odkrywano pochowki
zbiorowe, zlozone z kilku um, ktore byly najpewniej grobowcami rodzinnymi (rye. 3).
Cmentarzyska plaskie z tego okresu znaleziono w kilku miejscowosciach, mi?dzy imiymi
w: Budach, Dybowie, Jedwabnie, Rahsku, Rogalach i Sadowie.

Rye. 3. Naczynia grobowe z pomej epoki brqzu i wczesnej epoki zelaza z Dybowa.
Wedhig Carla Engla

^ W. Gaerte, HUgelgrMer aiis der dlteren Bronzezeit bei Possegen, Kr. Johannisburg, Sitzungsberichte der
Altertumsgesellschaft Prussia, 1926, Bd. 26, s. 308-309.

® J. D^browski, Zagadnienie genezy pochowkow cialopalnych na Warmii i Mazurach, Komunikaty Ma-
zursko-Warminskie, 1964, nr 2, s. 3-20.



Cywilizacja owczesnej ludnosci nazywana byfa grup^ mazursko-wannihskq^ kultuiy
hiiyckiej, przez co sugerowano, ze uksztaftowata si? ona pod wp^ywem impulsow kulturowych
i dosiedlen z pohidruowego zachodu. Ostatnie badania wskazuj^ jednak, ze tworcow i nosicieli
grupy mazinsko-wamimskiej uznac nalezy za ludnosc autochtomczn% Zamieszkiwano wowczas
w rozleglych (powierzchnia do 3 ha) osiedlach zakladanych w miejscach o naturalnie
obronnych walorach, w zakolach rzek i na jeziomych pohvyspach. Czasem osady umac-
niano dodatkowo fos^ lub drewnian^ palisad^^. W sWad osiedla wchodziio przewaznie
kilka domow (o powierzchni 20-30 m^) skladaj^cych si? z przedsionka i pomieszczenia
mieszkalnego. W przedsionku znajdowalo si? palenisko, na ktorym przygotowywano stra-
w?, a takze jamy zasobowe do przechowywania iywnosci. Osiedla z tego czasu odnoto-
wano dot^d m.in. w: D^browie (na pohvyspie wrzynaj^cym si? od wschodu w jezioro
Sasek Wielki), Pasymiu oraz Rahsku (w obr?bie rozleglego cypla przy pohidmowo-
wschodnim brzegu Jeziora Rahskiego).

W gospodarce cywilizacji poznej fazy epoki br^zu glownq. rol? odgrywaly ho-
dowla bydla, owiec, koz i trzody chlewnej oraz uprawa zyta i pszenicy. Istotne zna-
czenie mialy tez lowiectwo i rybolowstwo, a takze zbieractwo owocow niektorych ro-
slin dziko rosn^cych, np.: orzechow laskowych, buczyny oraz manny - rosiiny spoiy-
wanej jeszcze w XIX wieku.

W VI wieku p.n.e. ziemia szczyciehska wkroczyla w nast?pny etap swojej histoni,
zwany wczesnq. epok^zelaza. Nazwa tego okresu nie odzwierciedia jednak rzeczywiste-
go rozwoju cywilizacji, gdyz zelazo nie bylo jeszcze surowcem podstawowym. Prawie
do kohca tej epoki, czyli do I stulecia przed narodzinami Chrystusa odgrywalo ono rol?
marginaln^ W dalszyin ci^u podstawowymi surowcami stosowanymi do wyrobu na-
rz?dzi i broni byly: drewno, br^z, kamieh, kosc i poroze. Naijstotniejsz^ cech^wczesnej
epoki zelaza byla zmiana struktury spolecznej, polegaj^ca na rozdrobnieniu ludnosci na
nieduze grupy, stanowi^ce najpewniej rody pol^czone wi?zami krwi. Swiadcz^ o tym
wewn?trzne rozplanowanie cmentarzysk oraz nieduze rozmiary osiedli.

Najbardziej charakterystycznymi cechami kultury materialnej tego etapu pra-
dziejow by! wyrob naczyh o kulistych dnach, zwyczaj budowy nieduzych osiedli na-
wodnych lub lokowanych na wysoczyznach oraz regula wznoszenia grobowcow kurha-
nowych. Z tego wzgl?du cywilizacja uksztaltowana przez owczesn^ ludnosc nazwana
zostala kultury kurhanow zachodniobahyjskich®. Tworcy i nosiciele tej kultury sq^uzna-
wani pod wzgl?dem etnicznym za antenatow zachodniego odiamu Bahow, a w konse-
kwencji tego za protoplastow Prusow.

W dalszym ci^gu obowi^zywal rytual kremacji, nakazuj^cy uinieszczenie spalo-
nych szcz^tkow zmarlych w popielnicach, ktore nast?pnie ukrywano w ziemi. Z reguly
umy sktadane byly w kurhanach - zbiorowych pochowkach przykrytych kamienno-ziem-
nymi lub zieiimymi nasypami. Grobowce te zawieraly od kilku do kilkudziesi?ciu jednost-
kowych grobow. Wi?kszosc kurhanow pehiila funkcj? grobowcow rodzinnych. Popielni-
ce ukrywane w nich mialy przewaznie kuliste dna i wyromialy si? cz?sto rozbudowanym,

^ L. Fronun, Ein sensationeller Bodenfund: Die erste Siedlung der „Lausitzer Kultur Ostpreussens inAl-
lenstein entdeckt, Unsere Heimat, 1933, nr 19, s. 225.

^ L. Okulicz, Kultura kiirhanow zachodnioballyjskich we wczesnej epoce Zelaza, Wroclaw - Warszawa -
Krakdw 1970, s. 143-154.



urozmaiconym omamentem. Nierzadko w umach znajdowano ozdoby z br^zu i paciorki
szklane, b?d^ce darem na posmieitn^ drog? zmarlego.

Najlepiej rozpoznany kuiban z ziemi szczycienskiej — w Tylkowie — zbadany zostal w
1922 roku przez znanego archeologa niemieckiego Maxa Eberta. Obiekt ten, o ̂ednicy 14 m,
otoczony bylrozbudowanym wiencem kamiennym (szerokosci 1 m), ktory otaczal podsta-
w? kurhanu. W centralnej cz^sci grobowca posadowiony byl prostok^tny bruk kamienny
(o wymiarach 5x2 m), na ktoiym ustawiono 30 popielnic, w tym kilka zawieraj^cych
ozdoby z brqzu. Obok bruku odkryto spalone drewniane elementy konstrukcyjne, ktore
stanowily - wedhig Eberta - relikty „domu zmarlych"'. Zblizon^ budow? mial najpewniej
jeden z kurhanow z miejscowosci J?cznik, ktory otworzony zostal w 1850 roku przez wla-
sciciela pobliskiego maj^tku, barona von Rechenberga. Ciekawostk^ jest fakt, ze dwie
popielnice wydobyte z tego obiektu trafily po kilku latach ponownie do ziemi - zlozone w
parku maj^tku obok trumien dwojga dzieci barona'®.

Nie we wszystkich kurhanach flmkcj? glownego zalozenia grobowego pelnil bruk
kamienny. W niektoiych - na przyklad w obiektach z miejscowosci Grom, Elganowo i Ja*
gielki - popielnice znajdowaly si? w skrzyniach kamiennych. Kilka kurhanow zawieralo,
oprocz popielnic i drobnych ozdob brqzowych, rowniez przedmioty bardziej okazale. W
jednym z grobowcow z miejscowosci Jagielki odkryto pod um^toporek z diorytu, nato-
miast w kurhanie z Piasutna znaleziono tzw. naszyjnik koronowaty. Ozdoby tego typu
odlewane byly z br^ na obszarze kultury jastorfskiej z obszaru Danii i polnocnych Nie-
miec. Zabytek ten traktowac zatem nalezy jako import z tego obszaru".

Na ziemi szczycienskiej zarejestrowano dotychczas co najmniej 49 kurhanow w 22
miejscowosciach, w tym mi?dzy innymi w: Brajnikach, Burd^gu, Jurgach, Kamionce
Wielkiej, Lesinach Wielkich, Mojtynach, Nowych Kiejkutach, Pierwoju, Romanach, Ru-
mach, Rusku Malym, Staiych Kiejkutach, Szczepankowie, Trelkowku oraz Zastawach.
Wi?kszosc z tych grobowcow juz nie istnieje, gdyz ulegla zniszczeniu w wyniku prac po-
lowych lub zostala rozebrana podczas pozyskiwania kamieni. Jedynie nieliczne trwaj^ w
swoim miejscu od prawie 2,5 tysi^ca lat, stanowi^c malowniczy element lokalnego krajo-
brazu, jak na przyklad kiuhany z J?cznika i Slonecznika, ktore s^ doskonale widoczne z
szosy l^cz^cej Pasym ze Szczytnem.

Znaczna cz?sc cmentarzysk kurhanowych koncentruje si? w okolicy Pasymia, wO"
koljezior Gromskiego i Leleskiego (rye. 1). Sugeruje to, ze funkcjonowalo tu intensywmie
zasiedlone skupienie osadnicze, zlozone z kilku spolecznosci uzytkuj^cych zaj?te przez
siebie ekumeny. Jedna z tych gmp zamieszkiwala osiedle polozone na wyspie przy pohi-
dniowym brzegu Jeziora Gromskiego'^. Analizy pylkowe, przeprowadzone dla tego
obiektu w latach trzydziestych przez jednego z pionierow palynologii - Hugo GroBa,
dowiodly, ze we wczesnej epoce zelaza rejon ten byl juz w sporym stopniu odlesiony.

® H. Tiska, Das bronzezeitliche HUgelgarab von Scheufelsdorf Heimatstimmen (dod. do Ortelsburger Zei-
tung), 1928, nr 2.

'® H. Tiska, Das bronzezeitliche HileeleHrab von Davidshof ibidem, nr 19.
" M. Babes, I. Untani, Der friiheste letenezeitliche germanische Fund aus der Moldau. Der Kronenhal-

sring von Dawideni, Dacia Revue D'ArcheologieetD'HistorieAncienne.NouvelleSerie,t. XIII (1969), s. 283-290.

H. Tiska, Fine vorgeschichtliche Siedlung auf der grossen Insel im Grammer See, Heimatstimmen (dod.
do Ortelsburger Zeitung), 1928, nr 30.
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a zachowane pylki zboz i roslin synantropijnych wskazuj^ na charakter gospodarki owcze-
snych osadnikow'^.

Jak wyzej zaznaczono, jedn^ z cech charakterystycznych kultury kurhanow zacho-
dniobahyjskich byt zwyczaj budowy osiedli wysoczyznowych oraz nawodnych, ktore lo-
kowano na sztucznych lub naturalnych wyspach. Znamienne, ze na ziemi szczycienskiej
obiekty wysoczyznowe nie wyst^puj^ co wynika generalnie z rowninnego uksztahowania
jej powierzchni. Wi?kszosc z odkrytych osiedli to stanowiska nawodne, posadowione na
sztucznych wyspach. Bardzo interesuj^cy jest sposob ich budowy. Wznoszone byly bo-
wiem w plytkich zatokach jezior, na platformach rusztowych zbudowanych z kilku warstw
naprzemianlegie ukladanych baii drewnianych, wzmocnionych ukosnie wbitymi w dno
palami oraz stabilizowanycb piaskiem i zwirem. Na tak wzniesionych sztucznych wysep-
kach (o powierzchni 2-4 ary) budowano pi$c - szesc domow a takze zagrod^, w ktorej
zim^ trzymano zwierz^ta. Osiedla te, pol^czone z l^dem stalym drewnianym mostem,
cz^sto bronione byly dodatkowo palisad^ usytuowan^ w odleglosci kilku metrow od plat-
fonny rusztowej. W rejonie Szczytna osiedla nawodne na sztucznych wyspach znane s^
ini^dzy innymi z L^ki Dymerskiej, Nowych Kiejkut oraz Wilamowa''*.

Rye. 4. Skarb z wczesnej epoki zelaza z miejscowosci Rumy. Wedtug Carla Engla

13 H. Gross, Die Steppenheidetheorie und die vorgeschichtliche Besiedlimg Ostpreiissens, Altpreussen,
Vierteljahresschrift fur Vorgeschichte und Volkskunde, 1935, rtf 1, s. 152-158.

K. O. Kossius, Die sogenannlen Pfahlbaiilen Ostpreussens, Prahistorische Zeitschrifl, 1933, t. XXIV,
s. 22-95.
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Podstaw^ gospodarki owczesnej ludnosci byla hodowla zwierz^t, glowme bydla,
owiec, koz i koni-tarpanow, a takze uprawa zboz (pszenicy, zyta, j^czmienia, prosa i owsa)
oraz roslin motylkowych (grochu i bobiku). Wazn^rol? odgrywalo tez iowiectwo i lybofow-
stwo. Intensyfikacja gospodarki przyczyniaia si? do uzyskiwarua nadwyzek produkcyjnych,
a w konsekwencji do pog}?biania si? roznic maj^tkowych. Swiadcz^ o tym skarby ozdob i
narz?dzi br^owych znane z miejscowosci: Borki Wielkie, Maiszewko, Rumy (rye. 4) i Spy-
chowko oraz znaleziska egzemplarzy broni (np. brqzowy grot oszczepu z Szyman).

W pierwszych stuleciach po narodzinach Chrystusa, w okresie wplywow rzym-
skich (I — V w. n.e.), obszar ten wchodzil w sklad rozlegiej prowincji kulturowej, zwanej
kr?giem zachodniobahyjskim. Nazwa wspomnianego przedziahi czasowego ma swoje
zrodlo w oddzialywaniach Imperium Rzymskiego na cal^ „barbarzynsk^" Europ?. Przez
Zachodnie Mazuiy przebiegal wowczas glowny, dalekosi?zny, szlak handlowy, ktorym
naplywaly importy rzymskie, pocz^wszy od wyrobow luksusowych, po przedmioty co-
dziennego uzytku, bron i monety. Wywozono natomiast giownie bursztyn, a takze skory,
fiitra i - bye moze - niewobiikow.

Ludnosc zasiedlaj^ca ziemi? szczyciensk^podlegata dalszym przemianom osadni-
czo-gospodarczym, wyniklym posrednio z opanowania nowych umiej?tnosci produkcyj-
nych, zwi^anych z wytopem zelaza z md damiowych i jego obrobk^. Udoskonalone na-
rz?dzia pracy pozwalaly na intensywniejszy rozwoj rzemiosta i rolnictwa, co znalazio
swoje odzwierciedlenie w dalszym wzroscie statusu maj^^tkowego ludnosci. Formowal si?
nowy uklad hierarchii - rozpadowi ulegac zacz^l dotychczasowy system wspolnot rodo-
wych, stopniowo nast?powalo zas i pog}?bialo si? rozwarstwienie spoleczenstwa. Wyo-
dr?bnila si? i rosla w sii? arystokracja wojskowa, spore znaczenie rmala tez klasa posre-
dnicz^cych w wymianie kupcow oraz rzemieslnicy. Tworzyly si? spoleczne wi?zi wspol
not terytorialnych, zal^ow plemion.

Domen^ jednej z takich wspolnot byla ziemia szczycienska, ktor^ zasiedlalo pra-
pruskie plemi? Galindow. Lud ten wyst?puje pod nazw^ Galindai juz w przekazie Ptole-
meusza, starozytnego historyka z II wieku n.e.

W obrz^dku pogrzebowym w dalszym ci^gu obowiqzywalo cialopalenie. Skremo-
wane szcz^tki ludzkie skladano w umach lub bezposrednio w ziemi, w jamach przykrywa-
nych niekiedy kamieniami. Groby z tego okresu wyrozniaj^ si? cz?sto bardzo bogatym wy-
{Kisazeniem. Na przyklad pochowek wojownika, odkryty w 1902 roku w obr?bie cmentarzy-
ska w Spychowku, zawieral grot wloczni, dwie ostrogi, zelazn^ siekier?, w?dzidlo uprz?zy
konskiej oraz sprz^czk? i kunsztowne okucia pasa. W innym z grobow znaleziono, mi?dzy
innymi, br^we i srebme monety rzymskie, denary bite za panowania Trajana i Commodu-
sa'^. W monety wyposazane tez byly pochowki z wielu iimych cmentarzysk, na przyklad w
Starych Kiejkutach, gdzie w obr?bie jednej z zarejestrowanych tam nekropolii odkryto de
nary emitowane w czasach Aleksandra Sewera. Bardzo bogato wyposazone tez byly nie-
ktore groby z jednego z cmentarzysk w Mi?tkiem. Zawieraly one: liczne zapinki, w tym zdo-
bione emali^ szklane paciorki ze zlotymi wkladkami, oszczepy, tarcze, ostrogi, noze, mone
ty, klodki oraz miniaturowe wiadro z cisowego drewna'®. Wspoln^cech^pewnych kategorii

" J. Jaskanis, Cmentarzyska kultury zachodniobaityjskiej z okresu rzymskiego. Malerialy do badan nad
obrzqdkiem pogrzebowym, Materialy StaroZytne i Wczesno^redniowieczne, 1977, t. IV, s. 239-350.

W. Gaerte, Urgeschichle Oslpreussens, KOnigsberg 1929, tabl. X, a.
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ozdob na przykJad zapinek — pochodz^cych z nekropolii tego terenu jest zdobienie ich
emali^ oraz motywami zoomorficznymi (wyobrazeniami zwierz^t).

Zaobserwowane zrotoicowarue wyposazenia grobow swiadczy o tym, ze w obr§-
bie poszczegolnych nekropolii chowano zmarlych o roznym statusie maj^tkowo-spolecz-
nym. Na podstawie fimkcji i charakteru odkrywanych w grobach przedmiotow okreslic
raozna nie tylko plec, lecz rowmez pozycj? maj^tkow^ zmarlych. Bardzo interesuj^cym
rysem rytuahi pogrzebowego by! zwyczaj pochowku koni, ktory upowszechnil si^ na tym
obszarze u schylku okresu wplywow rzymskich". Zwierz^ta te grzebano zywe, czego do-
wodzi uklad ich szkteletow rejestrowany podczas wykopalisk, np. cmentarzyska w miej-
scowosci Chochol, kolo Swi^tajna. Nierzadko pochowki te byly bogato wyposazone w
ozdobn^ uprz^. Swiadczy to o duzej roli konia w iyciu Galindow.

Na ziemi szczyciehskiej odnotowano dot^d 16 cmentarzysk z okresu wplywow
rzymskich. Oprocz juz wzmiankowanych, pozostale odkryto w: Burdqgu, Kiepunkach,
Leleszkach, Piasutnie, Rozogach, Rutkowie, Sawicy, Spychowie, Tylkdwku oraz Wiknie.
Liczyly one z reguly od okolo stu do kilkuset grobow (w obr^bie jednej z nekropolii w
Mi^tkiem, polozonej na wzniesieniu przy zachodnim brzegu jeziora Slupek odsloni?to
662 pochowki". Niektdre z tych cmentarzysk uzytkowane byly przez wiele stuleci, funk-
cjonuj^c jeszcze we wczesnym sredniowieczu.

Gorzej rozpoznane na tym obszarze s^ osiedla. Byly to najcz?sciej rozlegle osa-
dy, zakladane na stokach kraw?dzi niecek jeziomych (D^browa, Piasutno) lub dolin
rzecznych (Chochdl, Rozogi, Wilamowo). Z reguly lokowano je w bliskim s^siedztwie
cmentarzysk (na przyklad Piasutno, Rozogi, Spychdwko). Byly to tak zwane osiedla
otwarte, nie obwarowane sztucznymi umocnieniami. Ograniczony dost^p do nich wyni-
kal jedynie z naturalnie obronnych walorow miejsc, w ktorych je zakladano. Szczegdl-
nie interesuj^ce ze wzgl^du na polozenie jest jedyne osiedle nawodne z tego czasu,
ktore odkryto w miejscowosci L^ck Maly. Posadowione ono zostalo przy zachodnim,
bagnistym brzegu Jeziora Tejsowo, w miejscu, ktbre w czasach uiytkowania osiedla
znajdowalo si? pod wod^. W jego obr?bie odkryto konstrukcj? rusztow^ wzmocnion^
kamieniami, na ktorej znaleziono m.in.: naczynia gliniane, zelazne zapinki, szpile z brq-
zu, zama kamienne oraz br^zowe i srebme denary, bite za panowania cesarza Trajana .

Poziom gospodarki Galindbw byl wzgl?dnie wysoki. Uprawiano gleby lekkie, na
ktdrych wysiewano zboza oraz zyzne gleby przybagienne, przeznaczane pod upraw?
typu ogrodowego. Wazn^ rol? odgrywala w dalszym ciqgu hodowla bydla, koni, trzody
chlewnej, owiec i k6z. Nast^il tez rozwdj wyspecjalizowanych rzemiosl, w tym: hut-
nictwa, kowalstwa, bursztyniarstwa, rogownictwa, wytopu szkla, odlewnictwa brq^
oraz ciesielstwa. Ogblny wzrost zamoznosci znalazl odbicie w ukrywanych w ziemi skar-
bach oraz przedmiotach importowanych. I tak z okolic Szczytna znana jest lampka oliwna
proweniencji rzymskiej oraz - odkryty w polowie ubieglego wieku- skarb br^owych
i srebmych monet rzymskich. Zawieral on m.in. denary bite w czasach: Wespazjana,

J. Jaskanis, Human burials with horses in Prussia and Sudovia in the First millenium of our era, Ada

Baltico-Slavica, 1966, t. IV, s.

" M. J. Hoffmann, Felix Ernst Reiser - archeolog i orientalista, Bonissia, 1992, z. 5, s. 125-131.

" E. Hcllack, Die archdologische Erforschung Masuren in den Jahren 1899-1903, Mitteilungen der

Litterarischen Gesellschafl Masovia, 1903, t. IX, s. 207-217.
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Tytusa, Domicjana, Hadnana, Antoniusza Piusa, Marka Aureliusza, Lucjusza Werusa,
Conunodusa, cesarzowej Faustyny, Lucylli oraz Septymiusza Sewera^".

W uznawanym za pocz^tek wczesnego sredniowiecza VI wieku n. e. znaczna
cz§sc Europy ogami^ta byla przemieszczeniami ludow germanskich i slowianskich. Nie
dotyczyio to, pozostaj^cych na uboczu owych w^drowek, terenow zajmowanych przez
Bahow Zachodnich, w tym Galindow, dzi^ki czemu ich cywilizacja mogia si? rozwijac
harmonijnie, bez wi?kszych zaklocen. Doprowadzilo to z czasem do wyksztalcenia i kry-
stalizacji pruskich ukladow osadniczych^'.

Ziemia szczycienska wchodzila w obr?b najwi?kszego pod wzgl?dem terytorialnym
pleinienia pruskiego - Galindow. Cywibzacj a przez nich stworzona nosi nazw? kultury mazur-
skiej^. Juz od pocz^tku wczesnego sredniowiecza kultura materialna Galindow wyrozniala si?
bogactwem. Dowodzi tego wyposazenie grobow cialopalnych z cmentarzysk w: Leleszkach,
Mi?tkieni, Spychowku, Trelkowku oraz Wawrochach (lyc. 5). Zawieraly one nierzadko liczne
ozdoby zbr^zu, srebra, anawet ziota, zdobione omamentem roslinnym i zwierz?cyiTi. Szcz^tki
ludzlde skladano wprost w ziemi, w jamach albo w umach z wyci?tymi w sciankach okienka-
mi, przez ktore - wedhig owczesnych wierzen - dusza zmarlego mogla opuscic miejsce spo-
czynku^^. W okresie tym rowniez wyst?puj^ groby konskie, przy czym niekiedy zwierz?ta te

>. • ' 0- v;

Rye. 5. Pucharek gliniany z cmentarzyska w Wawrochach. Pot. Alojzy Kuraczyk

M. Toeppen, Geschichte Masurens. Ein Beitrag zurpreussischen Landes- undKulturgeschichte, Danzig
1870, s, 51.

W. Nowakowski, Uwartmkowania mikroregionalne w pdlnocno-wschodniej Polsce, w: Czlowiek i Sro-

dowisko w pradziejach, Warszawa 1983, s. 316-321.

R- Odoj, Wyniki badan grodziskaz VI-VIIIw. n.e. w Pasymiu, pow. Szczylno, na lieprohlemdw kultury
mazurskiej, Rocznik Olsztynski, 1968, t. VII, s. 113-150.

G. Bujack, Vier GrOberfelder des sogen.-miuleren Eisenalters, Sitzungsberichte der Altertumsgesell-
schaft Prussia, 1884, t. IX, s. 146-154.
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grzebano dopiero po kremacji na stosie. Konie niespalone wyposazano czasem w bogato zdo-
bion% okaza}^ uprz^z, mi^dzy mnynu srebme i zlote okucia ogiowia. Podstaw^ gospodarki
Galindow by}a hodowla bydJa, koni i trzody chlewnej, uprawa roli oraz rzemiosio. Wytwoiy
metalurgii kolorowej docieraly do dosyc odleglego kr^gu odbiorcow, mi?dzy innymi na obsza-
ly slowianskie^''. Znaczn^ rol^ odgtywalo tez lowiectwo i lybotowstwo.

Na VII - VIII wiek przypadaj^pocz^tki formowania si§ pruskich jednostek osa-
dniczych, zwanych lauksami-^. Te pierwsze uklady protofeudalne twcrzyly si? w
oparciu o siec osiedli obronnych - grodow, ktore w tym czasie zacz?to wlasnie wzno-
sic. Najlepiej rozpoznanym grodem kultury mazurskiej jest osiedle w Pasymiu, ktore
badane bylo na pocz^tku lat szescdziesiq.tych przez Romualda Odoja. W jego obr?bie
odkryto ogromn^ liczb? zabytkow archeologicznych. Okazalosc niektorych, glownie
wytworow z br^zu i srebra, potwierdza wysoki poziom roznych gal?zi rzemiosla Ga
lindow, natomiast asortyment innych rzuca wiele swiatla na zycie codzienne mie-
szkancow osiedia (rye. 6). Niezaleznie od osiedli obronnych fiinkcjonowaly tez nieu-
mocnione, ktore zakladano najcz?sciej na kraw?dziach i stokach dolin jeziomych (np.
odkryta ostatnio osada w Ransku).

Rye. 6. Zabytki z grodu kultuiy mazurskiej w Pasymiu; a - naczynie gluuane, b - gli-
niany ci?zarek tkacki. Fot. Andrzej Sliwa

Grody sytuowane byly z zasady obronme (np. osiedle w Pasynuu na pohvyspie je
ziora Kalwa), a ponadto umacniano je walami ziemnymi lub kanuenno-zienmynu oraz
palisadami. Wi?kszosc z nich zostalo jednak wzniesionych dopiero w poznej tazie wcze-
snego sredniowiecza, jak na przyklad obiekty w miejscowosciach Janowo, Parleza oraz
S^Iaty. Szczegolnie duz^ rang? mial grod w Janowie, ktory ulokowany zostal w miejscu
o wybitnie obronnych walorach. Od zachodu dost?p do niego ogramczalo Jezioro Sawic-
kie, natomiast od wschodu rzeka Saska. Od polnocy dojscie do osiedia zamkni?te bylo

R. Odo}, Dzieje Pmsdwdo czasowkrzytackich, KcHnunikaty Mazui^ko-Waiminskie, 1970, nr l,s. 51-65.
L. Okulicz, Zycie codzienne Pntsow i JocMi^gow w wiekoch srednich (IX -Xlll w), Warszawa 1983
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1
wysokim walem l^cz^cym wspomniane jezioro z rzek^^ . Grody byly najpe^ej siedziba-
mi owczesnych feudatow, sprawuj^cych wladz? i piecz? nad okolic^. U ich podnoza, u
w poblizu, powstawaly nieumocnione osady przygrodowe, zanueszkiwane przez rzemie-
slnikow, rolnikow i kupcow. • u j u

Wyodr?bnienie si? grup moznych feudatow, zgromadzone przez nich dobra mate-
rialne i zdobyta wtadza doprowadzily z czasem do konfliktow, ktorych wyrazem yty
najazdy i walki plemieime. Niepokoje te wptyn?ly destabilizuj^co na dalszy rozwoj ni
sow, doprowadzaj^c na przetomie XII i XIII wieku do rozpadu dawnych wi?zi spo ecz
nych i gospodarczych. Zatarciu i zerwaniu ulegia tez wczesniejsza struktura osadnicza, a
takze wi?zi etniczne, gdy po sthimieniu powstan pruskich Krzyzacy przesiedlah niekiedy
w odlegle tereny ludnosc calych lauksow^^.

Dla umocnienia swojej wladzy wznosili Krzyzacy w dogodnych miejscac , cza
sem w centrum podbitych ziem, zamki, ktore pebiily glowme funkcje obronne i a muu
stracyjne (rye. na oktadce).

H. Tiska, W. Kuschel, Der Kreis Orlelsburg mil Eintragmg der vorgeschichtlichen Fundstellen (mapa
w skali 1: 50 000), Braunschweig.

R- Odoj, Dzieje Prusow do czasow krzyiackich, Komunikaty Mazursko -Warmihskie, 1970, nr 1, s. 51
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