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POLUDNIOWEJ CZl^SCI PO JEZIERZA
MAZURSKIEGO

Sposrod licznycli i bogatych pozostalosci pradziejowego osadnictwa ziemi szczycien-
skiej', na szczeg61nc\uwagQ zashigujX tzw. groby ski^zynkowe. Zabytki tego typu pojawily siq
w polnocno-wschodniej Polsce u schytku mJodszej epoki kamienia - neolitu, to jest okresu
preemian gospodarczych, ktore zainicjowaly wejscie dzisiejszych ziem Warmii i Mazuf w
orbit^ wptywow swiata rolniczego. Pojqciem „skrzynkowy" lub „megalityczny" (z greckiego:
megas - wielki i lithos — kamien) okresla si? groby, ktorych konstrukcje wzniesiono z plyt ka-
miennych bt\dz glazow narzutowycli, wstawianych pionowo do wykopanych wczesniej jam.
Budowano je z reguly na planie prostoktita, o dhigosci do okoto 6 m. Czqstym zwyczajem byto
wylepianie scian glint\^, licowanie ich piytami kamiennymi i opatiywanie szczelin zwirem. Nie-
kiedy vvewnqtrzntt przestrzen grobu dzielono na dwie lub trzy osobne komory, ktore zazwyczaj
zaopatrywano w bnikowanttpodlog? lub klepisko i pokiywy wykonane zkilku duzych kamie-
ni. W przypadkach, gdy do budowy nie uzywano „surowycli" glazow, plyty kamienne uzyski-
wano popi-zez wymiazdzanie za pomocti miotow. Wewni\trz grobu znajdowali miejsce spo-
czynku zmarli (od jednego do kilkunastu - np. na Kujawach), ktoiych wyposazano najcz?sciej
w dai7 grobowe - ozdoby i narz?dzia oraz naczynia (zob. lyc. 6), zawieraj^ce pierwotnie naj-
pewniej jadlo. Zgodnie z owczesnym obrzttdkiem pogrzebowym, zmariych skladano niespalo-
nych - niestety bardzo cz?sto do naszych czasow nie przetrwaty zadne pozostalosci ich szkie-
letow (co zapewne ma zwic^zek z warunkami zalegania).

Zwaite skupisko grobow skrzynkowych z okoiic Szczytna - najwi?ksze w polnocno-
wschodniej Polsce - od bardzo dawna budzi zrozumiale zainteresowanie prehistorykow".

' W dawnycli granicach powiatu. Por. M. .1. HotYinann. Ziemia szczycienska wpradziejach i wczesnvm srednio-
wieczii, Rocznik Maziirski, Sz.cz.ytno 1997, t. 2, s. 3 16; H, Tiska, W. Kuscliel, Der Kreis Onelshwg mil Eintra-
giing der voigeschichlliche Eundxiellen. Braunschweig (b.r.w.), mapa w skali 1:50 000.

" Por, np. C. lingel. Die nstpreufii.ichen Mcgalilhgriiher. Kornvannen. t. 28. Stockliolm 1933. s. 85-90; W. La
Baiinie, Die iungstcinzeidichc Kiigelamphoren-Kidliir in O.sl- tmd Westpreufien. Prussia. Zeitschrift fiir Heimatkun-
de. Kdnigsberg 1943. Bd. 35. s. 13 - 80; S. Nosek, Kidliini ainjdr kidislycli ic Polsce. Wroclaw Warszawa Krakow
1967; r. Wislanski. Pleiniona kultwy amfor kulislych. w; Pruhisloriu ziem polskich. t. 2.Wroclaw- Warszawa Kra
kow 1979. s. 261 301; Z. Krzak. A-Zcgatoi'Z;j/;o/n'. Warszawa. 1994.
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Rye. 1. Rozmie.szczenie zabylkow r mlodszej epoki kanuenia wgraiiicacli d. powiam
szczvcienskiego wg M. J. Hoffnianna (op.cit.)

•  grobowce inegalilyczne: / - Groin: 2 - Malszewko, 3 - Mi^tkw; 4 - Raii.sk:
5 - Romany; 6 - Szczepankowo: 7 - Szczytno; 3 - Trelkowo

O pozo-itale punkty osadnicze z ndod.szej epoki kamienia



Odkrycie wiqkszoki cmentarzysk neolitycznych na tym terenie zawdzi^czamy Hansowi
Tisce, miejscowemu nauczycielowi i opiekunowi zabytkow, ktory by} jednoczesnie za}o-
zycielem i piei-wszym kierovvnikiem szczycienskiego muzeum. Prowadzi} on na prze}omie
lat dwLidziestych i trzydziestych obecnego stulecia szeroko zakrojone badania terenowe,
ktoiych efektem bylo odnalezienie dziesiiitkow nowych, nieznanych dot^d nauce, stanowisk
archeologicznych, a nast^pnie badania wykopaliskowe najwazniejszych obiektow - zwia-
szcza grobow ski-zynkowych. Efektem tycli posziikiwan byio, oprocz wzmianek w lokai-
nych periodykach, opublikowanie wraz z W. Kiischeiem - rowniez szczycienskim nauczy-
cieleni - mapy powiatu, zawierajticej iokalizacjq wszystkich znanych owczesnie stanowisk
archeoiogicznycii. Jego zastugii bylo rowniez zgromadzenie kolekcji zabytkow, ktora staia
si^ zahtzkiem zbiorow miizealnych. Na przypomnienie zasiugiije fakt, iz najbardziej spekta-
kuiarne groby z badan Tiski (z Treikowa. Raiiska, Szczepankowa) zostaiy zrekonstruowane
dla zwiedzajucych na dziedzincu szczycienskiego imizeunr^ (zob. rye. 5).

W miejscowosci Grom"*, dziqki badaniom Heimiita Agde w 1935 roku, odkryto
grob skrzynkowy o wymiarach zewiiQtrznych 2,70 x 1,80 m, bez wyposazenia i szczqtkow
szkieietu; wsrod kamieni konstrukcji znaieziono niewieiki kainien zarnowy. W Malszew-
ku\ w 1934 roku Hans Tiska odkryl a nast^pnie przebadal, zniszczony czQsciowo, dwuko-
morowy grob skrzynkowy o calkowitej dfugosci ok. 6 m, zbudowany z ogromnych blo-
kow kamiennych. W Miqtkich'' w 1908 roku ulegly przypadkowemu zniszczeniu dwa gro
by skrzynkowe. Wedlug ustalen H. Tiski, zawartosc pierwszego - konstnikcji o wymia
rach ok. 2 X 0,8 m przykrytej trzema plytami kamiennymi - stanowily resztki szkieietu
ludzkiego (kosci r^ki i nogi) oraz trzy naczynia gliniane, wisiorki i paciorki bursztynowe.
W polozonym nieopodal grobie 2, ktorego diugosc szacowano na ok. 1,2 m, odnaleziono
wyposazenie, na ktore sktadaly sitj rowniez trzy naczynia. W 1929 i 1936 r. przebadano
dwa groby skrzynkowe w RahskiE (zob. rye. 3, 6). Pierwszy, przykryty dwoma glazami
ponad metrowej srednicy, kryt w sobie cztery naczynia, siekierq kamienn^oraz zdobiony
krzyzem wisior, cztery koliste guzy i rurkowate paciorki z bursztynu (badania H. Tiski).
Wyposazenie drugiego grobu - o dlugosci 2,6 m, przykrytego trzema kamieniami - sklada-
lo sitj z pozostalosci szesciu naczyh oraz kosci swini (naleztice do wyposazenia). W Roma-
nach^ (zob. rye. 2, 6), w 1928 r., H. Tiska przebadal dwukomorowy gr6b o wymiarach 3,5
X I m. zorientowany po osi wschod-zachod. Komor^ grobowt\ dzielily w dwoch trzecich
dlugokd plyty kamienne, zas z wn^trza wydobyto osiem calych naczyii i ulamki dziewi^-
tego oraz trzy „noze" i odlupki krzemienne. W Szczepankowie'' (zob. 17c. 6) H. Tiska od
kryl w 1927 roku niewieiki gr6b skrzynkowy (1,7 x 0,6 m) zbudowany, wraz z pokryw^p z
nieobrobionych glazow narzutowych. Jego wnqtrze kryto oprocz rozrzuconych koki trzy

Por. C. Eiigel. Vorgeschichle dcr Alli>reiiJ.lischen Slcininic, Bd. 1, talil. 40 a, Kdnigsberg 1935; E. Weise
(oprac.). Ucindhuch der hislnrischcn Stdtten. Osl- mid IVc'slpreiilk'it. Stuttgart 1981, s. 164; W. La Bauine. op. cit.

C. Engel, W. La Batniie, Kidliircii mid Volkcr di'r l''rii/i-c'il iiii I'lviificiilriiide. Alias des Osl- mid H'esl-
preii/kschcii L.aiidcsgeschichlv, Tl. 1, Kdnigsberg 1937, s. 237; W. La Baiime, op. cit., s. 61.

^ C. Engel, Vorgi'schichtc, s. 323; C. Engel, \V. La Baunie, op. cit., s. 237; W. La Baume, op. cit., s. 61.
C. Engel, Vorgaschichie, s. 324; C. Engel, VV. La Bannie, op, cit., s. 237; W. La Baunie, op. cit., s. 62.
' W. La Baunie, op. cit., s. 66 67.

C2 Engel, Die ostpreii/iisclieii. s. 88; tenze, Aiis oslpreiifiischer Vni-zeil, Kiinigsberg 1935, s. 80; tenze,
Vorgeschichle. s. .32.3; C. Engel, W. La Baume, op. cit., s. 237; W. La Baume, op. cit., s. 67 69.

'' C. Engel, Votgeschichie, s. 323; C. Engel, W. La Baume, op. cit., s. 237; W. La Baume, op. cit.. s. 69 70.



naczynia gliniane, paciorki z bursztynu oraz dwie krzemienne siekiery. Na terenie Szczyt-
na'° w 1931 roku zostai zniszczony grob kamienny o dlugosci 2,5 m, zawierajqcy wedlug
H. Tiski fragmenty czaszki i kosci dtugich, ktorego inwentarz stanowily cztery naczynia,
siekiera krzemienna i siedem paciorkow rurkowatych z bursztynu. W 193 I roku Tiska
przebadal rowniez dwa groby skrzynkowe w Trelkowie" (zob. rye. 6). Pierwszy z nich -
zniszczona wskutek niewiedzy wlasciciela gruntow w 1927 r. skrzynia o wymiarach 2,5 x
I,2 m, nakryta czterema duzymi glazami - zawieral dziewiqc naczyn (w tyiri czqsc zacho-
wanych szcz^tkowo) oraz dwie siekieiy krzemienne i pozostalosci rurkowatych pacior
kow z bursztynu. W drugim grobie, we wn^trzu skrzyni o ponad trzymetrowej dlugosci,
znaleziono piqc naczyh.

Omawiane skupienie megalitycznych cmentarzysk z oczywistych wzgl^dow nie
zawiera siq scisle w administracyjnych granicach powiatu szczycienskiego. Podobne po
zostalosci kryj^w sobie rowniez tereny polozone w bezposrednim sasiedztwie.

Na obszarze dawnego powiatu nidzickiego zarejestrowano dwa takie cmentarzy-
ska. W miejscowosci Baldy'- w 1876 roku odkryto czQSciowo zniszczony, przykryty po-
noc kurhanem, grob skrzynkowy, z ktorego wydobyto szczq.tki dwoch naczyn, dwie sie
kiery krzemienne i bursztynowy paciorek. Znacznie lepiej udokumentowane jest znalezi-
sko dokonane w 1938 roku przez Gerharda KnieBa w Wierzbowie'^ (zob. rye. 4). Badacz
ow odkryt podobny, podkurhanowy gr6b skrzynkowy o dlugosci 3 in, podzielony na dwie
komory. Wewn^trz znajdowaly siq trzy dobrze zachowane pochbwki ludzkie - szkielety
lez^ce na boku w skurczonej pozycji oraz piqc naczyn, dwa szydla kosciane, siekiera krze
mienna, paciorki i wisiory bursztynowe, a takze zuchwa swini.

Skupienie grobow skrzynkowych odnaleziono rbwniez na ziemiach dawnego po
wiatu ostrddzkiego. W D^brownie'"' odkryty zostai gr6b, opisany w 1869 roku przez Ru-
dolfa von Witticha, zawieraji^cy szkielety osobnika doroslego i dziecka oraz ulamki
dw6ch naczyn i n6z krzemienny o sierpowatym ksztalcie. We Frygnowie'-'' radca szkolnv
A. Kowalski przebadal w 1923 roku skrzyni^ kamienuci, wewn^trz ktorej znajdowaly si'
pozostalosci dw6ch naczyh i kamienna siekiera, towarzyszJice resztkom szkieletu jedne »
osobnika. W 1908 roku grob skrzynkowy w miejscowosci Januszkowo"'badal Carl Ene
Wewn^trz liczEicej 1,5 m dlugosci i 1,2 m szerokosci konstrukcji kamiennej znajdowaly

C. Engel, Vorgeschichle, s. 324; C. Engel, W, La Baume. op, oil.; W. La Baume, op. cit., s. 63-64,
" C. Engei, Voigeschiclile, s. 323; C. Engel, W. La Baume, op. cit.; W. La Baume, op. cit., s. 58 60.

Schriften der Phvsikalisch-Okonomisclicii Gesellschaf! zu Kdnigsherg i. Pi., Bd. IS, Ktinigsberg ]
s. 265; W. Gaerte, .Sleinzeitliche Kerciniik Oslprc'iifien. Konigsberg 1927, s. 54, tenze, Urgescluchte Ostpix'njj^,^^ '
Konigsberg 1929, s, 42; C. Engel, Voige.schichle, s. 323; C. Engel, W. La Baume, op. cit.

G. KnieC, Da,<: sleinzeilUche Grab vnn Wiesenfeld. Ki: Ncidcnburg, .'Ill-Preiifieii, R. 3, 7.. .3, Konigsber
1938, s. 65-67; W. La Baume, op. cit., s, 53 -55. ^

R. von Wittich, Sitzungsbericbte der Phy.sikalisch-Okonomi.ichen Ge.iell.ichafl zu klonigsberg / /j,.
Bd. 10, Konigsberg 1869, s. 143 n; E. Hollack, Erlihiternngan zur vnrge.schicblUchen Uber.sicb/skarie von On
preufiens, Glogau-Berlin 1908, s. 42; A. Lissauer, Dieprdhislorischen Denknuiler der Provinz ̂ Vestpi-euftnn und
der angreiizenden Gebiele, Leipzig 1887, s. 40; W. Gaerte, SleinzeilUche, s. 53 n, C. Engel, ̂ nrgcscbicbie s
323; C. Engel, W. La Baume, op. cit., s. 237; W. La Baume, op. cit., s. 48 49.
" A. Kowalski, Das sleinzeilUche Kislengrab vnn lleinrichswalde. Kr. OsWrode. Prussia. Heiischri/i fiir

Heimatkunde, Bd. 26, Konigsberg 1923, s. 305 n; W. Gaerte, SleinzeilUche, s, 50, 52; tenze. Grgescbicbie, rye. 29
b, c; C. Engel, W. La Baume, op. cit., s. 237; W. La Baume, op. cit., s. 48.

C. Engel, Vorgeschichle, s. 324; C. Engel, W. La Baume, op. cit.; W. La Baume, op. cit,, s. 5 1.



jedynie dwa kuliste naczynia. W Napromie", w 1940 roku, podczas wykopalisk prowa-
dzonych przez sluzby konserwatorskie, odsloni^to grob skrzynkowy o wyiTiiarach 3,2 x
1,5 in, zawierajt^cy oprocz siedmiu naczyn paciorki i guz bursztynowy oraz pozostalosci
szkieletu ludzkiego w postaci z^bow. W trakcie badaii okazalo si^, ze na cmentarzysku
znajdowal si? pierwotnie jeszcze jeden grob z konstrukcj^ kamiennq, zniszczony podczas
prac polowych kilka lat wczesniej. Innc^. zniszczonfi skrzyniq kamienn^ zarejestrowano w
1933 roku nieopodal, na gruntach naleziicych do miejscowosci Rudno"^. W pozostalo-
sciach grobu odnaleziono jedynie kilka ulamkow naczyn oraz skrobacz i fragment siekie-
ry, wykonane z krzeinienia.

Na terenacli nalezticych do powiatu szczycienskiego odnaleziono rowniez stosun-
kowo duzo innycli zabytkow z epoki kainienia. Giownie dzi^ki badaniom powierzchnio-
wyni Hansa Tiski znamy slady kilkii osad i obozowisk neolitycznych (zwlaszcza skupie-
nie osadnicze w rejonie jeziora Walpusz). Z lokalizacji znalezisk wynika, ze do osadnic-
twa wybierano piaszczyste tereny nad brzegaini jezior, rzadziej rzek. Trudno pokusic siq o
precyzyjne okreslenie stref eksploatowanych przez poszczegolne osiedla (chocby z uwagi
na ich sezonowosc), nieinniej aktywnosc przebywajticych tu grup ludzkich wyraza siq na
przyklad w niezwykle duzej liczbie znalezisk luznych z epoki kainienia, zwlaszcza porzu-
canych i zgubionycb przedmiotow codziennego uzytku - topoiow i siekier". Wyl^cznie
na terenie dawnego powiatu Szczytno zarejestrowano ponad 60 takich zabytkow, wykona-
nych z kainienia, krzeinienia i poroza (zob. rye. 1). Jest to znaczna liczba, zwazywszy na
niewielk^ liczbq podobnych znalezisk w pozostalych czqsciach Warmii i Mazur oraz zaawan-
sowanie kultuiy inaterialnej ich owczesnych inieszkahcow w ogole.

Rye. 2. Romany, d. paw. Szczytno - grob megalityczny ir trakcie wykopalisk. (Fot. H.
Tiska)

W. La Baiime, F. .laenscli, tia.': jungsteinzeitliche Sleinl<islei\gnili von Co: Nappern. Ki: Osterode. .4ll-
Preiifien, K. 5, z. 4, Kiinigsberg 1941, s. 54 n; W. La Baume, op. cil.. s, 49 51.

C. Lngel, Voigc.whichle. s. 324; C. Lngel. W. La Baume, op, cil,, 237.; W, La Baume, op, cit„ s. 52.
For, H, Tiska, W, Kuschel, op, cil,; R, K, Maziirowski, Ncntityczne wyroby krzemienne i laimienne z

oh.izctm Potstiipnlnoaw-w.'scliodniej. Wiadomoki Archeologiczne, t, 19, z, 1, s, 30 38, Warszawa 1977,



Jak wynika z analizy rozmieszczenia grobow, sytuowano je w oddaleniu od osad, w
najbardziej wyniesionych partiach terenu - wzgorzach morenovvych na pobioc od Szczyt-
na. Lokalizacja w miejscach eksponowanych stanowila zapewne element rytualu pogrze-
bowego i zwi^zanych z nim wierzen jako ze na kilkaset znanych z terenu Polski pochow-
kow megalitycznycli tego okresu jedynie w Rudnie (pow. ostrodzki) odnotovvano grob
polozony w obnizeniu terenu.

Idea budowy omawianych pochowkow ma bardzo odiegly rodowod i wic^ze siq z krQ-
giem neolitu pohidniowo- i zachodnioeuropejskiego"". Na Mazurach ich genezy upatrywac
nalezy w w^drowkach populacji kultury amfor kulistych (ukuta wsptSlczesnie nazwa pocho-
dzi od najbardziej typowych form wytwai'zanych naczyn (zob. lyc. 6) z terenu Kujaw. W kla-
sycznej fazie rozwoju wspomnianej kultuiy - na przetomie lll i II tysic^clecia p.n.e. - notuje si(;
zarowno migracjqjej ludnosci nawschodjak i zmiany vv zwyczajach osadniczych-'. W miejsce
dotycbczasowych siedlisk- lokowanych na stosunkovvo ciqzkich glebach, w poblizu i"zek - pre-
ferowano zakladanie osad na Izejszym podlozu, pitzy brzegach zamkni^tycb zbiornikow wod-
nych". Zajmuj^^ce siq najpewniej polwqdrownym wypasem (jest to ludnosc, ktora jako
pierwsza zajmowala siq na terenie polnocno-wschodniej Polski wypasem zwierztg udomo-
wionych, krow i swin-'), lowiectwem i rybolowstwem-'* owczesne populacje kultury amfor
kulistych uzytkowaly krotkotrwale, sezonowe obozowiska. Najpewniej wtasnie stosowanie
lekkich, naziemnych konstrukcji mieszkalnych tlumaczy brak czytelnych pozostalosci zabu-
dowy znanych osiedli^'. Omawiane spolecznosci pelnily rowniez rolq posrednikow w wy-
mianie dobr pomi^dzy SEtsiednimi kiilturami, na szlakach z polnocy i pohidnia oraz wschodu
i zachodu-'^'. WiQzi zadzierzgni^te na przelomie 111 i 11 tysiEicIecia p.n.e., ktore spowodowaly
szybsz^ wymianq nie tyiko towarow, ale rowniez idei, zainicjowaly przemiany zwi^zane z
kohcem neolitu. Echa tych oddzialywah stijeszcze dobrze czytelne na poczi^tku epoki br^zu
w polowie II tysi^clecia p.n.e. Przebywanie omawianych populacji w poludniowej czcjsci
Pojeziei-za Mazurskiego tlumaczy siq na ogol posrednictwem w handlu bursztynem-' (lub po
prostujego pozyskiwaniem), ktorego stosunkowo bogtUe zloza wystqpujEj. w dorzeczu Narwi
i na Rowninie Kurpiowskiej. Wykorzystywanie tego surowca, nie tyIko jako ulubionego
tworzywa do produkcji ozdob, poswiadczajci rozliczne znaleziska grobowe; przedmioty w
konane z bursztynu stanowiti niemal obowit^zkowy garnitur wyposazenia zmarlych B c
moze wiqc skupienia osadnicze okolic Szczytna, Ostrody i Nidzicy - wraz z cmentarzyy^-jj
mi tarn znajdowanymi - interpretowac wypada jako pozostalosci swoistych emporiow han
diowych kujawskich spolecznosci kultury amfor kulistych. Mozliwe rowniez, ze pozos^^
losciami „punkt6w etapowych" - sezonowych obozowisk lokowanych na trasie znacznig
dalszych wqdrowek^^.

Z. Krzak. MegaUty luiropy. Warszawa 1994, s. 9 11. 269 -280.
M, Szmyt, Spolecznosci kiilliiiy amfor kiilislych na Kujawuch, Poznaii 1996, s. 144; A. Cofta-Bro

nievvska, A. K.osko, liisloria pienvolnu spoteczeh.slw Knjaw. Warszawa Poznaii 1982,s. 81 82.
">T

■" M, Szmyt. op. cit.. s. 14.
J. Okulicz, I'radzicje ziempmskich ocl/mzncgo/xilcoliln do VII w. n.e.. Wroclaw Warszawa Krakow I97.t,
M. Szmyt, op. cit., s. 78; A. Cofta-Broniewska, A. Kosko, op. cit., s. 81 82.
A. Cofta-Broniewska, A. Ko.sko, op. cit., s. 81 81,
S. Nosek, op. cit., s. 394.
M. Szmyt, op. cit., s. 56; A. Cofta-Broniewska, A. Kosko, op. cit., s.87- 88
M. Szmyt, op. cit., s. 268.



Omawiaiie groby megalityczne dostarczaji\ bardzo istotnych danych na temat fuak-
cjonowania samej kultury, jej symbolicznych struktur czy wierzen ludnosci. Sam ksztah
zalozen i niektore cechy ich budowy (np. umieszczanie wejsc, licovvanie i uszczelnianie
scian itp.) interpietiije si^ jako vvyobrazenia domow. Stanowdy one miejsca pobytu dusz
zmarlych przodkow-'', ktorzy petnic mieli zarazem rolq posrednikovv mi^dzy zyj^cymi
cztonkami spolecznosci a swiatem zamieszkalym przez istoty nadprzyrodzone. Bye moze
byly takze przejawem wiary w koniecznosc tnvalego zabezpieczenia zwlok jako warunku
dla dalszej egzystencji dusz zmarlych. Wznoszenie skomplikowanych konstrukcyjnie i pra-
cochionnych zwykle zatozeh grobowych swiadczy o vvspoldzialaniu przy ich budowie sto-
sLinkowo duzycii grup ludzkich. Uvvaza sIq, ze l:\czylaje wspoinota rodowa. Udzial w obrz^-
dach pogrzebowych pokaznej liczby wspolplemiencow poswiadczajii takze pozostalosci 17-
tuainycii uczt - znaieziska kosci i ulamkow naczyh, jakie czqsto notuje si^ \v pobli^i gro-
bow. O hierarchii wewnijtrznej popuiacji kultury amfor kuiistych swiadcza z kolei zarowno
tbrmy pochowkow, jak i uprawianej gospodarki. Uwaza si^, ze pasterstwo i hodowla, a takze
vvymiana towarzyszi^ca nomadycznym vvsjdiowkom tej ludnosci, przesridzaji\ o jej patriar-
chalnej strukturze. Do podobnych vvnioskow sklania rowniez odnajdowanie na calym ob-
szarze zajmowanym przez kultury amfor kuiistych - od Brandenburgii po Dniepr i od Bahy-
ku po Kaipaty - licznych toporow okreslanych mianem „bojo\vych"-'". Wszystko to przes;^-
dza o ,.apollihskim" raczej niz „dionizyjskim" charakterze tej kultury.

Rye. 3. Run.sk, d. paw Szczytno - grab megalityczny vr irakcie wykopalisk. (Fot. H.
Tiska)

Por. Z. Krzak. op. cit.

' A. Cotia-Bronievvska, A. Kosko. op. cit., s.



Rye. 4. Wierzbowo, d. pow. Nidzica — grab megcdityczny vt' trukcie wykopah.sk. (Fot.
G. Kniefi)

pi

0

Rye. 5. Megalityeziie groby kidturv (imfor kidi.styeh, zreknn.struawane >ia dzicdzincu
muzeitm iv Szezytnie. (Fot. H. Tiska)
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(S. SiJ:

a

c)RaTisk

a) Szczepankowo b) RaAsk

e)RaoskQ) Romany

h) Ransk

g) Romany

I) Kansk

k) Trelkowo

i)Trelkowo

l>S2czytno
m) Romany n) Trelkowo

Rye. 6. Wybor zahytkow odnajdowanycb w grobach megalitycznych d. pow. Szczylno
a-c: ozdoby bwsztynowe; e-f: siekiery krzemienne: d, g-n: naczynia gliniane

vvg W. La Baume (op. cit.)
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Wznoszenie megalitycznych grobowcow byfo wyrazem ogromnej czci, jak<i darzo-
no zmarlych, a jednoczesnie przejawem gl^bszych struktur, wyrazajc^cych niekiedy iikrytii
sfer^ wierzen. Umieszczanie cmentarzysk z dala od osad, co obserwuje siq na terenie Po-
jezierza Mazurskiego, wyraza symbolicznti izolacjq zmarlego z grupy osob zyj^cycb^',
powodowan£\ nie tyle obaw^i przed nieboszczykiem, co chi^ciii iimieszczenia go vv prze-
strzeni umownie niedostqpnej dla spotecznosci-^^. Z driigiej strony, \v rytiiale pogrzebo-
wym kultury amfor kiilistych znajdiijc\ si^ elementy akcentiijqce wiqz zmarlego ze spo-
lecznoscici osady. Swiadczc^ o tym niektore zabiegi przeprowadzane na nieboszczykach,
drastyczne z dzisiejszego punktii widzenia, lecz stanowicice integralny i svvoisty element
zwyczaju pogrzebowego i wierzen tej ludnosci w ogole. Baidzo cz^sto spotyka sitj po-
chowki wieloosobowe, interpretowane niekiedy jako rodzinne, przy czym potwieidzone
jest skladanie do grobu wszystkich zmailych jednoczesnie. Zroznicowanie cech tycli po-
chowkow, zarowno ukladu, orientacji, rozmieszczenia w komoracb grobowyci: oiaz wy-
posazenia wskazuje, ze zarowno pozycja spoleczna za zycia, jak i rola posmiertna po-
szczegolnych zmarlych byla rozna. Nalezy przypuszczac, ze nie zawsze osoby towaizy-
sz^ce (dobrowolnie lub przymusowo) byly spokrewnione z „gl6wnym" zmarlym i nie za
wsze odeszly z przyczyn naturalnych (rytualne zabojstwa poswiadcza np. grob w Wierz-
bowie^^). Centralny pochowek by! najczQSciej inaczej wyposazany, umieszczany w sto-
sunku do pozostalych osobno, zwykle (aczkolwiek z nielicznymi wyjcitkami) stanowil
grob mqzczyzny, ktoremu towarzyszyly zwloki roznej plci i wieku, interpietowane jako
nalezi^ce do kobiet i niewolnikow zmarlego. Bywa, iz zwlokom zlozonym w pozycji czlo-
wieka spii^cego towarzyszji rozczlonkowane i znajdowane w chaotycznym ukladzie ciata
osob towarzyszi\cycli. Zwyczaj ten notuje sitj najczQSciej w grobach wieloosobowycb,
lecz rozczlonkowanie cial dotyczy czQsto takze centralnych i jednostkowych pochovv-
kow. Uwaza siq, ze podobne zabiegi, a zwlaszcza dekapitacja zwlok, mialy na celu zlo-
zenie jakiejs czqki szkieletu zmarlego w obrqbie osady. Praktyki te poswiadczajci znale-
ziska z obszaru Kujaw - macierzystego terytorium maziirskiej grupy kultury amtor ku-
listych - dotycz^ce czaszek lub zucbw ludzkich skladanych w ,,grobacb podizqdnych
na terenie osad'". Specyficzny ten zwyczaj stanowi echo wczesniejszycb wierzen, naka-
zuj^icych skladanie zmarlych w obr^bie zamieszkiwanych osiedli. W pochowkach inten-
cjonalnie rozczlonkowanych spotyka si? ponadto slady rytualnego kanibalizmu . Doty
czy to w rownym stopniu grobow, jak i miejsc interpretowanych jako slady uczt towarzy-
sz^cych obrz?dowi grzebania zwlok. Ta sfera tanatologii ludnosci ,,amforowej jest
jednak bardzo niejednoznaczna i trudna do interpretacji, gdyz synkretyzm wierzen i nie-
jednorodny charakter pochowkow, ktoiych znaczenia mozemy si? dzis tylko domyslac,
utrudniajq statystyczny opis zjawiska.

Wiele odnajdowanych zabytkow, a scislej ich symbolika, poswiadcza inne wierze-
nia ludnosci mazurskiej grupy kultury amfor kulistych. Jako przejaw kultu astralno-lunar-
nego lub solarnego"', uwaza si? znaki krzyza wpisanego w kolo lub swastyki umieszczane

" A. Cofta-Broniewska. A. Kosko, op. cit.. s. 89 90.
" For. P. Aries, Czlowiek i smierc. Warszawa, 19X9.
" Z. Krzak, op. cit., s. 247.

A. Cofta-Broniewska, A. K.osko, op. cit., s. 90.

Z. Krzak, op. cit., s. 247.

For. S. Nosek, op. cit.; T. Wislaiiski, op. cit.; Z. Krzak, op. cit., i in.
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na tarczkach i kr^zkach-zawieszkach, wykonywanych z bursztynu, kosci bE^dz gliny. Spo-
tyka si^ je czasem rowniez na naczyniach, przy czym wszystkie opisywane znaleziska
notuje si^ wyh\cznie vv grobach, co nad;ije im scisle rytualny charakter. Przedmioty opa-
trzone takimi znakami, obok innych amuletow skfadanych zmarlym - na przykJad zawie-
szek z klovv dzika i wyobrazen zdwojonych toporow ~ chronily zapewne od ziych mocy
dusze ich posiadaczy". Ten element leiigijnej doktryny kultury amfor kulistych stanowi
najstarszEi na terenie Nizu Poiskiego formq adaptacji kultii solarnego, uwazanego za
wspotczesny przemianom zwii^zanym Juz z poczE^tkami epoki br^zu.

S. Nosek. op, cit., s. iV.t n.
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