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Bożena Bryńczak

Trzeci fragment ceramiki, barwy ceglastej, o rozmiarach
4×3,2 cm i grubości do 1,6 cm, jest pozostałością figurki „wilka
Figurka „wilka ogniowego” z osady
ogniowego” (Ryc. 2:c), z częściowo zachowanymi trzema naw Chyżynach, powiat miński
turalnymi powierzchniami: górną i dwoma bocznymi. Jedna
z powierzchni bocznych zdobiona jest motywem poziomych
Podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych na jelinii rytych, pomiędzy którymi znajdują się lekko skośne nakłusieni 2016 roku na obszarze AZP 61-731 w powiecie mińskim
cia, tworzące rodzaj przerywanej linii; możliwe, że linie ciągłe
i nakłucia wykonano naprzemiennie – zatarty ślad prawdona wschodnim Mazowszu, w materiale ceramicznym z osady
podobnie kolejnej serii nakłuć widoczny jest w dolnej części
na stan. 4 w Chyżynach (Ryc. 1) odkryto trzy fragmenty cefragmentu figurki. Niewielki fragment drugiej ścianki bocznej
ramiki przypisane kulturze jastorfskiej2. Dwa z nich to ułamjest niezdobiony, podobnie jak ścianka górna o płaskiej, lekko
ki wylewów naczyń czarnej barwy, o starannie wygładzonych
wgłębionej powierzchni. Figurkę wykonano z gliny schudzonej
powierzchniach, facetowane od wewnątrz; jeden z nich poniliczną domieszką drobno- i średnioziarnistego tłucznia mineżej krawędzi zdobiony jest delikatnymi liniami rytymi i naralnego. Zachowany fragment jest mocno wytarty, niemniej
kłuciami (Ryc. 2:a.b).
widoczne są pozostałości starannego wygładzenia powierzchni
„wilka”. Płaszczyzna zachowanego fragmentu zdobionej ścianki bocznej jest lekko zaokrąglona.
1
Badania na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa przeFigurki (podstawki) zwane wilkami, pieskami lub kozłami
prowadziła firma A. Falis „Archefach”. Pracami kierowała Bożeogniowymi
(niem. Feuerbock, ang. firedog) występują na terenie
na Bryńczak.
2
kultury
jastorfskiej,
głównie w dzisiejszych północnych NiemPoza śladem osadnictwa kultury jastorfskiej (fragment figurki ziczech
i
na
Półwyspie
Jutlandzkim, oraz w kulturze Poieneştidentyfikował dr Jacek Andrzejowski, któremu dziękuję za ozna-Lucaşeuca.
Łączone
są z kultem ognia i bóstw domowych
czenie zabytku) z powierzchni stanowiska zebrano materiał zabyti mają być efektem wpływów greckich i hellenistycznych dokowy z osady z epoki brązu – wczesnej epoki żelaza oraz z osady
z okresu wpływów rzymskich.
cierających na północ za pośrednictwem dackim. Podobnego
rodzaju gliniane przedmioty, którym
przypisuje się związek z kultem ognia,
występują również w świecie celtyckim,
trackim i dackim (T. Makiewicz 1987,
s. 96–107; T. Dąbrowska 1988, s. 186–
–188; 2008, s. 96; A. Michałowski, M. Teska 2012, s. 319–320). Na ziemiach polskich znaleziska wilków ogniowych łączone są z wędrówkami i osadnictwem
germańskich Skirów i Bastarnów – ludności kultury jastorfskiej (T. Dąbrowska
1988, s. 186–188; 2008, s. 96; M. Grygiel
2015, s. 154).
„Wilki ogniowe” kultury jastorfskiej
doczekały się dwóch klasyfikacji. Znaleziska z Jutlandii opracowane zostały
przez C. J. Beckera (1961, s. 221–222,
ryc. 149:d, tabl. 4:c, 11:c, 17:l, 22:f, 28:f.g,
29:g, 32:m), który wydzielił ich dwa podstawowe typy: pierwszy o kształcie piramidalnym, ze ściętym wierzchołkiem,
drugi o formie wydłużonej, ze szczytami
zwieńczonymi na kształt rogów. W kulturze Poieneşti-Lucaşeuca M. Babeş (1993,
s. 76–79) wyróżnił dwa główne typy, każdy z trzema podtypami. Typ I (Boroseşti)
to „wilki” piramidalne, ścięte w górnej
części, z ażurowymi lub pełnymi bokami oraz uniesioną i poszerzoną częścią
górną, typ II (Ghelăieşti) to przedmioty wydłużone, często z wydzielonymi
rynienkowatymi podstawami, zakończone w górnej części stylizowanymi
Ryc. 1. C h y ż y n y, powiat miński. Lokalizacja stanowiska
głowami zwierzęcymi; boczne płaszczyFig. 1. C h y ż y n y, Mińsk Mazowiecki County. Location of the site
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Ryc. 2. C h y ż y n y, powiat miński. Ceramika kultury jastorfskiej (a, b) i fragment glinianego „wilka ogniowego” (c).
Rys. i fot.: B. Bryńczak
Fig. 2. C h y ż y n y, Mińsk Mazowiecki County. Pottery of the Jastorf Culture (a, b) and fragment of a clay “firedog” (c).
Drawing and photo: B. Bryńczak

zny „wilków” typu II:1 są zdobione wzorami geometrycznymi
(M. Babeş 1993, s. 77–78, ryc. 22, tabl. 17:11, 22:12, 25:3–5,
26:51, 51:27.28).
Właśnie z typem II:1 łączyć można zachowany fragment
„wilka ogniowego” z Chyżyn. W większej liczbie „wilki” typu
II:1 spotykane są w dzisiejszej Mołdawii i we wschodniej Polsce, co ma wskazywać nie tylko na kontakty między tymi ziemiami, ale także wyznaczać szeroką strefę wytwarzania figurek
tego typu (T. Dąbrowska 2008, s. 96). Na Mazowszu materiały
kultury jastorfskiej występują w dwóch horyzontach: poprzedzającym osadnictwo kultury przeworskiej, datowanym na
fazę A1 młodszego okresu przedrzymskiego, i jej współczesnym, datowanym na fazę A2 (T. Dąbrowska 2008, s. 95, 99;
M. Grygiel 2015, s. 131). Fragmenty „Feuerböcke” znajdowane były również na Lubelszczyźnie, w materiałach tzw. grupy
czerniczyńskiej (np. Werbkowice-Kotorów, Strzyżów st. 1A),
datowanej od drugiej połowy III do początku I wieku przed
Chr. (A. Kokowski 2006, s. 55).
Figurki „wilków ogniowych” nie należą do częstych znalezisk, co przynajmniej częściowo może wynikać z problemów
z ich prawidłowym rozpoznaniem, zwłaszcza w wypadku
zniszczonych, niezdobionych fragmentów, na co zwracała już
uwagę T. Dąbrowska (1988, s. 187). Łącznie z terenu Polski
zebrano dane o 19 stanowiskach, niemal wyłącznie osadach,
na których odkryto „wilki ogniowe”, zwykle zachowane fragmentarycznie (zob. Lista 1).
Zachowany fragment powierzchni bocznej „wilka” z osady
w Chyżynach zdobiony jest poziomymi liniami rytymi i nakłuciami. Taki ornament, występujący również na powierzchniach figurek pochodzących z osad mołdawskich, zdaje się nawiązywać do motywów geometrycznych znanych z ceramiki

przeworskiej (T. Dąbrowska 1988, s. 186; tu dalsza literatura).
Figurki z Mazowsza, Podlasia i z Lubelszczyzny zdobione są też
kombinacjami linii rytych i trójkątnych stempelków, czego najpełniejszym przykładem jest „wilk ogniowy” typu II:1 Babeşa
z osady w Haćkach, z obiektu datowanego na młodszy okres
przedrzymski (Z. Kobyliński, W. Szymański 2015, s. 122–123,
ryc. 17). W zbliżonym stylu dekorowane są fragmenty „wilków”
z osad w Nowym Drzewiczu, Tomaszach, Werbkowicach-Kotorowie czy Wytycznie. Z Podlasia, z cmentarzyska w Drohiczynie-Kozarówce, pochodzą też jedyne jak dotąd „wilki” znalezione w kontekście sepulkralnym – w przeworskim grobie
ciałopalnym z fazy A2 odkryto fragmenty dwóch podstawek
zbliżonych do typu I:1 Babeşa (T. Dąbrowska 1978, s. 62, 78,
tabl. I:1.17; A. Michałowski, M. Teska 2012, s. 326–327, ryc. 5).
Fragment glinianego „wilka ogniowego” z osady w Chyżynach jest kolejnym śladem szeroko rozumianych związków pomiędzy mazowiecko-podlaską strefą osadniczą kultury przeworskiej a kulturą Poieneşti-Lucaşeuca.
Lista 1: „Wilki ogniowe” z Niżu Polskiego (Ryc. 3)
(wg M. Grygiela [2015, zest. 1], z uzupełnieniami [A–G]):
1 (7). Brześć Kujawski, stan. 3–5, pow. włocławski;
2 (15). Dobryń Mały, stan. VII, pow. bialskopodlaski;
3 (16). Dopiewo, stan. 26, 29, pow. poznański;
4 (25). Haćki, stan. 1C, pow. bielski (por. Z. Kobyliński, W. Szymański 2015, s. 122–123, ryc. 17);
5 (48). Leszczany, stan. 3, pow. chełmski;
6 (58). Nowa Wieś, stan. 1, 12, pow. międzyrzecki; (por. A. Michało
wski, M. Teska 2012, s. 325, 327–328);
7 (60). Nowy Drzewicz, stan. 5, pow. żyrardowski;
8 (62). Oronne, stan. 1, pow. garwoliński;
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Ryc. 3. Znaleziska glinianych „wilków ogniowych” na tle materiałów kultury jastorfskiej z obszaru Niżu Polskiego.
Numeracja wg: M. Grygiel 2015, ryc. 1, z uzupełnieniami (A–G) – zob. Lista 1
Fig. 3. Distribution of “firedogs” against the background of Jastorf Culture materials from the area of Polish Lowlands.
Numbering after: M. Grygiel 2015, fig. 1, with additions (A–G) – cf. List 1

9 (91). Strzyżów, stan. Ia, pow. hrubieszowski;
10 (98). Werbkowice-Kotorów, stan. I, pow. hrubieszowski;
11 (99). Wierzchowice, stan. 2, pow. jaworski;
12 (108). Wytyczno, stan. 5, pow. włodawski;
13 (A). Chyżyny, stan. 4, pow. miński;
14 (B). Drohiczyn, stan. Kozarówka II, pow. siemiatycki. Cmentarzysko kultury przeworskiej, grób III (T. Dąbrowska 1978, s. 64, 78,
tabl. I:1.17);
15 (C). Grabkowo, stan. 7, pow. włocławski. Osada kultury jastorfskiej
(A. Michałowski, M. Teska 2012, s. 319, 331, ryc. 2);
16 (D). Jeziory Małe, stan. 30, pow. średzki. Osada kultury jastorfskiej
(H. Machajewski, R. Pietrzak 2015, s. 404, ryc. 2:1);
17 (E). Kraków-Wyciąże, stan. 5. Osada grupy tynieckiej (Z. Woźniak,
P. Poleska 1999, s. 384–385, 388, ryc. 3:p.r; P. Poleska 2006, s. 169,
ryc. 26:2.3);
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18 (F). Nowy Łuszczewek, pow. zachodni warszawski. Osada kultury przeworskiej, obiekt 20 (http://www.mwkz.pl/archiwumwiadomosci-archeologia-przeglad/50-archeologiapub /904-jedno
-miejsce-wielu-uytkownikow (fot. 4); dostęp 20.10.2017);
19 (G). Tomasze, stan. 4, pow. ostrołęcki. Osada kultury przeworskiej
(R. Prochowicz 1999, s. 310; 2017, s. 343, tabl. I:2; T. Dąbrowska
2008, s. 96, ryc. 11:3).

Bożena Bryńczak
Siedleckie Towarzystwo Naukowe
ul. Żytnia 39
PL 08-100 Siedlce
brynczak@gmail.com
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The ‘Firedog’ from the Settlement
at Chyżyny, Mińsk Mazowiecki County
Summary
The fieldwalking survey made in autumn of 2016 (AZP 61-73) on the
settlement site at Chyżyny 4, Mińsk Mazowiecki County in south-eastern Mazowsze region (Fig. 1), brought in three finds of Jastorf Culture
pottery. One of them, orange-red in colour, 4.0×3.2 cm, 1.6 cm thick
(Fig. 2:c), was identified as a fragment of a so-called ‘firedog’ still retaining parts of its upper and later surfaces.
Fired clay ‘firedog’ figurines from Polish finds have been attributed
to the Jastorf Culture settlement and influences, and to the migration
of this population – the Germanic Scirii and Bastarnae – from Jutland
and northern Germany through the Polish territory to Moldavia, where
they gave rise to the Poieneşti-Lucaşeuca Culture.
The ‘firedog’ found in the settlement at Chyżyny presumably was
roughly rectangular in shape, with a lightly recessed top and flat side
surfaces. One of the lateral surfaces is covered by a pattern of engraved
horizontal lines with, between them, lightly diagonal jab-marks forming something like a broken line. It is possible that the solid lines and
the jab-marks were made alternately, this is suggested by the presence
of now worn traces of what appears to be one more series of jab-marks.
The ‘firedog’ from Chyżyny resembles type II:1 in the classification
of M. Babeş (1993). This type is recorded in larger number in Moldavia and in eastern Poland, suggesting not only contacts between these
areas but also the region where they were produced. Being a stray find
the figurine from Chyżyny may be dated only within the broad chronological confines of phases A1 and A2 of the Late Pre-Roman Period.
The number of ‘firedogs’ found in Poland is small. To date they have
been recorded in 19 archaeological sites (Fig. 3, List 1).
Translation: Anna Kinecka
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