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Jan Schuster

Dobór i układ darów w inhumacyjnych grobach książęcych
z pierwszej połowy I tysiąclecia po Chr.
w północnej i środkowej Europie
Arrangement and distribution of grave offerings in princely inhumation graves
from the first half of the first millennium AD in northern and central Europe

Bardzo bogato wyposażone groby inhumacyjne – umownie zwane książęcymi lub okazałymi1 – z okresów wpływów rzymskich i wędrówek ludów, ze względu na ich wyjątkowy i zróżnicowany inwentarz, który zawsze obejmuje
importowane naczynia rzymskie (Ryc. 1), od dawna budziły wśród archeologów duże zainteresowanie. W wypadku akurat tych grobów często jednak wiemy bardzo
mało o rozmieszczeniu wyposażenia, o ile przy ich odkryciu takie obserwacje były w ogóle notowane. Jest to m.in.
wynikiem faktu, iż wiele z nich odkryto przypadkowo,
przy tym jeszcze przed okresem wypracowania podstaw
metodyki prac wykopaliskowych. Tym cenniejsze są dobrze udokumentowane obiekty sepulkralne, jak np. grób
8 z Haßleben w Turyngii (W. Schulz 1933), grób z Gommern nad środkową Łabą (M. Becker 2010a), niektóre
groby z Häven w zachodniej Meklemburgii (ostatnio:
H.-U. Voß 2014, ryc. 12–20) czy groby 4 i 7 z Neudorf-Bornstein w Holsztynie (ostatnio: A. Abegg-Wigg 2014,
ryc. 4, 10). W grobie pod kurhanem 1 w Pielgrzymowie
(d. Pilgramsdorf) na północnym Mazowszu natrafiono na
jedną z najlepiej zachowanych konstrukcji drewnianych
w północno- i środkowoeuropejskim Barbaricum; grób
został wtórnie otwarty w starożytności, mimo tego udało się w znacznym stopniu odtworzyć i zrekonstruować
przestrzenny układ wyposażenia pochowanej tu osoby
(ostatnio: N. Lau 2012; 2014, s. 203–215). Ewenementem,
z uwagi na samą konstrukcję i stan jej zachowania, jest
1
 Literatura na temat tych grobów jest nader obfita. Podstawy, także
teoretyczne, dają m.in. prace H. J. E g g e r s a (1953), M. G e b ü h r a
(1974), W. S c h l ü t e r a (1970), E. K o s s a c k a (1974), J. P e š k i
i J. Te j r a l a (2002a), H. S t e u e r a (2006), D. Q u a s t a (2009a)
oraz J. S c h u s t e r a (2010a).

podwójna komora grobu z miejscowości Poprad-Matejovce na Słowacji (Ryc. 2), zbudowana na przełomie IV
i V wieku po Chr. (ostatnio: N. Lau, K. Pieta 2014). Na
szczególną uwagę, m.in. ze względu na świetnie zachowane tekstylia i inne przedmioty z materiałów organicznych, zasługuje grób z Högom w szwedzkiej prowincji
Norrland, pochodzący z ok. 500 roku po Chr. (P. H. Ram
qvist 1992). Wszystkie wyżej wymienione groby kryją pochówki z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich bądź z okresu wędrówek ludów. Grobów okazałych
z pierwszych dwóch wieków po Chr., które nie byłyby
naruszone ani w starożytności ani w czasach nowożytnych i przebadane nowoczesnymi metodami, właściwie
nie znamy. Wyjątkiem jest tu datowany na fazę B2 grób
książęcy 6 z miejscowości Zohor w zachodniej Słowacji
(K. Elschek 2013), odkryty ostatnio w stanie pierwotnym
i wyeksplorowany podczas systematycznych wykopalisk.
W bogato wyposażonych grobach okazałych spotykamy szereg przedmiotów luksusowych, pochodzących
z terenów Cesarstwa Rzymskiego, często lokalne wyroby z metali szlachetnych lub nimi zdobione, wyposażenie osobiste oraz kości zwierzęce jako pozostałości po
darach mięsnych. W dobrze zadokumentowanych grobach inhumacyjnych tej grupy uwidacznia się pewien
porządek rozmieszczenia darów grobowych, co zazwyczaj interpretowane jest jako odzwierciedlenie podziału
przestrzeni grobowej na różne sfery „życia” pochowanej osoby. Dobrze ilustruje to interpretacja wspomnianego już grobu z Högom (Ryc. 3). Częste mocne akcentowanie w grobach książęcych aspektu „życia” zmarłego
w budowanym dla niego pomieszczeniu i tu jest wyraźnie podkreślane. S. Fischer, J. Soulat i H. Victor (2009,

Ryc. 1. Importowane naczynia
z grobu 1 na stan. Sandberg
w L u b i e s z e w i e (d. Lübsow)
na Pomorzu. Fot.: C. Plam (Museum
für Vor- und Frühgeschichte, Berlin)
Fig. 1. L u b i e s z e w o (former
Lübsow), Pomerania, site Sandberg.
Imported Roman vessels from grave 1.
Photo: C. Plam (Museum
für Vor- und Frühgeschichte, Berlin)

Ryc. 2. Grób komorowy
z miejscowości P o p r a d - M a t e j o v c e w północnej Słowacji,
po usunięciu belek pokrywających
komorę zewnętrzną oraz dachu
komory wewnętrznej i wyjęciu darów
grobowych. Wg: K. Pieta 2009
Fig. 2. Chamber grave from
P o p r a d - M a t e j o v c e, northern
Slovakia. Timbers covering the outer
chamber and the roof of the inner
chamber are removed, grave goods
are taken off. After: K. Pieta 2009
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Ryc. 3. Rekonstrukcja organizacji przestrzeni w grobie komorowym w H ö g o m w prow. Norrland: część odpoczynkowa,
biesiadna oraz zbrojownia ze spiżarnią. Wg: S. Fischer, J. Soulat, H. Victor 2009
Fig. 3. Reconstruction of the space arrangement in the chamber grave from H ö g o m, Norrland: sleeping chamber,
feast gear and armory/food). After: S. Fischer, J. Soulat & H. Victor 2009

s. 188) piszą: The chamber grave, then, must be defined
as a conceived room, in which the deceased is able to live
on, to move around, eat, drink, and rest. Przy takim rozumieniu wszystkie elementy wyposażenia służyć mają
zmarłemu w następnym życiu – podobnie interpretowane są grobowce faraonów. Autorzy widzą w grobie z Högom podział na „sypialnię”, pomieszczenie biesiadne oraz
zbrojownię połączoną ze spiżarnią (S. Fischer, J. Soulat,
H. Victor 2009, s. 190). Przy takiej interpretacji rodzi
się jednak kilka pytań: dlaczego zmarły „śpi” w pełnym
uzbrojeniu i jaka jest przyczyna złożenia w tej samej strefie broni i żywności? Nie zwrócono uwagi, że włócznie
(tj. groty ze „zbrojowni”) w rzeczywistości spoczywały
pierwotnie na łożu obok zmarłego (zob. niżej), dlatego
nie należy włączać ich do inwentarza tej części komory.
Mam świadomość, że nie mogę tu rozwiązać problemów związanych z naszkicowaną kwestią, chcę natomiast – na przykładzie wybranych grobów – przedstawić
tę problematykę i omówić wybrane aspekty dyskusji na
temat grobów okazałych i ich wyposażenia. W tym celu
przedyskutuję kwestię konstrukcji i rozmiarów tych grobów jako „pojemników” na ciało zmarłego, problem wyposażenia zmarłego oraz znaczenia niektórych jego elementów. Nacisk kładę przy tym na pytanie o funkcję, jaką
pełniły poszczególne elementy wyposażenia w grobach,
czy rozmieszczano je według potrzeb zmarłej osoby, czy
też nie miały one z nią bezpośredniego związku, odgrywając jedynie określoną rolę podczas ceremonii pogrzebowej. Wszystkie te kwestie sprowadzić można do pytania
ogólniejszej natury: czy w grobie wyraża się tylko tożsamość indywidualna, czy ewentualnie także grupowa?

Komora grobowa – groby komorowe
Ogólną cechą wszystkich społeczeństw, w których pojawiła się potrzeba zademonstrowania wysokiej rangi
zmarłego przedstawiciela elity społecznej, jest utrwalenie pozycji (stanu), którą osiągnął on za życia, w jakiej
chciano go przedstawić, bądź do której został podniesiony po śmierci. Dla właściwego zaaranżowania grobu
i prezentacji pochówku wraz z przeznaczonym dla niego wyposażeniem – obojętnie w którym z wymienionych
celów – potrzebna była określona przestrzeń. W tym
celu budowano puste w środku konstrukcje kamienne
lub – tam, gdzie nie było tradycji lub możliwości wznoszenia budowli kamiennych – drewniane2. Obiekty takie
określamy mianem komór grobowych, względnie grobów
komorowych, pojęcia te są jednak zdefiniowane w sposób jednoznaczny. Nie ma powszechnie przyjętych ustaleń, do jakiej wielkości tych konstrukcji możemy mówić
o zwykłej trumnie jako „pojemniku” na ciało zmarłego,
a od jakiej już o „grobie komorowym”, zbyt zróżnicowane są bowiem rozmiary takich konstrukcji3.
2
 Możliwe było też zorganizowanie jedno- lub kilkudniowej prezentacji zmarłego z całym wyposażeniem na powierzchni gruntu, a potem pochowanie go w małym grobie już bez darów. Takich sytuacji
nie można co prawda wykluczyć, nie sposób ich jednak jednoznacznie
potwierdzić, a znaleziska archeologiczne z całej Eurazji, z północnej
Afryki oraz z Ameryki Środkowej i Południowej mówią same za siebie.
3
 Nie ma takiej definicji (oprócz jednej próby – zob. niżej) także w poświęconym tej problematyce tomie pokonferencyjnym (A. A b e g g - W i g g, N. L a u 2014), widać jednak cichą zgodę wszystkich autorów, by każde większe pomieszczenie grobowe (niekoniecznie wysokie) umownie określać jako „komorę”.

7

Ryc. 4. Plany i przekroje grobów okazałych ze skrzyniami drewnianymi. 1 – Ve n d e h ø j, grób b; 2 – B r e d a l; 3 – H v e s a g e r;
4 – A g e r s b ø l, kurhan 2 (1–4: Jutlandia); 5 – G o s ł a w i c e (Opole-G., d. Wichulla, Śląsk Opolski).
Wg: B. Ejstrud, C. K. Jensen 1998 (1), D. Kaldal Mikkelsen 1990 (2, 3), L. Christensen 1993 (4), G. Raschke 1939 (5)
Fig. 4. Plans and cross-sections of the princely graves with timber chests. 1 – Ve n d e h ø j, grave b; 2 – B r e d a l; 3 – H v e s a g e r;
4 – A g e r s b ø l, barrow 2 (1–4: Jutlandia); 5 – G o s ł a w i c e (Opole-G., former Wichulla, Silesia).
After: B. Ejstrud & C. K. Jensen 1998 (1), D. Kaldal Mikkelsen 1990 (2, 3), L. Christensen 1993 (4), G. Raschke 1939 (5)
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W wypadku bogato wyposażonych grobów określenie
„komora” rozważane musi być na dwóch płaszczyznach.
Po pierwsze – w pierwotnym sensie słowa – oznacza ono
konstrukcję, która mieści w sobie (i zamyka) określoną
przestrzeń. Aby to osiągnąć i stworzyć wystarczająco duże
pomieszczenie, potrzebne są odpowiednie rozwiązania
techniczne. Po drugie, komora jest również – mówiąc
słowami M. Beckera (2014, s. 233, przyp. 9) – „architekturą wraz z łożem zmarłego oraz strukturalną inscenizacją wszystkich obiektów”4 (podobnie: S. Fischer, J. Soulat,
H. Victor 2009, s. 189 n.; S. Fischer 2014, s. 389). W wypadku tego zadania, czyli stworzenia właściwej aranżacji, konieczne było takie zaprezentowanie (ułożenie) samego zmarłego, ale przede wszystkim jego własności
i darów grobowych, jakie było potrzebne podczas ceremonii pogrzebowej oraz (lub) zmarłemu po zamknięciu
grobu – w zaświatach. Świadomie oddzielam przedmioty stanowiące własność zmarłego od darów grobowych,
ponieważ nie mamy pewności, czy wszystko, co znalazło
się w grobie, rzeczywiście należało do pochowanej osoby za jej życia (patrz niżej).
O ile w młodszym okresie wpływów rzymskich w wypadku grobów książęcych komora grobowa jest zjawiskiem dość powszechnym, to analiza takich grobów
z okresu wczesnorzymskiego (J. Schuster 2014) wykazała,
że wówczas w środkowo- i północnoeuropejskim Barbaricum komory grobowe należały do rzadkości. H. J. Eggers (1953, s. 104) – raczej intuicyjnie i bez dokładnego
sprawdzenia poszczególnych obiektów – przyjął, iż jedną
z podstawowych cech grobów książęcych grupy Lubieszewo (Lübsow-Gruppe) jest „większa komora drewniana” (nie tłumacząc bliżej, co rozumie pod określeniem
„większa”), jednak ślady jakichkolwiek konstrukcji drewnianych są potwierdzone dla mniej niż połowy wszystkich wymienionych przez niego grobów (J. Schuster 2014,
s. 32, ryc. 1)5. Czasem do dziś słowo „komora” jest nadużywane w wyniku automatycznego założenia, iż bogato
wyposażony grób grupy Lubieszewo i komora grobowa
wzajemnie się warunkują. Przy zdefiniowaniu „komory”
jako pomieszczenia, do którego można wchodzić (franc.
chambre, ang. chamber, niem. Kammer), chociażby na
kolanach, jako minimalną wysokość konstrukcji należy
przyjąć 1,30–1,40 m – jest to wysokość wystarczająca do
wygodnego siedzenia na współczesnym krześle (J. Schuster 2014, s. 35). Jeśli konstrukcja drewniana jest niższa,
to wówczas należy w moim przekonaniu określić ją jako
„skrzynię”. Dotyczy to np. grobu z Gosławic na Śląsku
Opolskim (d. Wichulla; G. Raschke 1939, ryc. 3) – niewielkie rozmiary i wysokość tej konstrukcji zbliżają go
4

Tłum. J. Schuster.

 W pewnym stopniu może to być spowodowane brakiem szczegółowych obserwacji w chwili odkrycia danego grobu, co jednak nie zmienia faktu, iż wiele grobów okazałych rzeczywiście nie była wyposażonych w dużą komorę drewnianą.
5

do współczesnych grobów z Jutlandii, z dość szerokimi i długimi, ale niskimi skrzyniami (Ryc. 4). Zgodnie
z opisem również w wypadku grobu książęcego z Zohoru konstrukcja drewniana jest zbyt mała (2,15×1,10 m,
wys. 0,60 m; K. Elschek 2013, s. 97), aby móc ją nazwać
komorą (patrz niżej). Również zamykanej drewnianą
konstrukcją przestrzeni grobu w Zgliczynie-Pobodzym
na północnym Mazowszu nie można nazwać komorą,
bo w planie mierzyła tylko ok. 2,70×1,00 m, a jej wysokość wynosiła ok. 0,90 m (A. Grzymkowski 2006, s. 62).
Niewątpliwie z komorą mamy do czynienia w wypadku grobu 1 na stan. Tunnehult w Lubieszewie (J. Schuster, A. Cieśliński 2012) – jej konstrukcja składała się
z czterech słupów (łątek) w narożnikach i horyzontalnie
ułożonych desek lub belek (sumików) i miała wymiary
1,70–1,90×2,60–2,80 m (Ryc. 5). Spąg grobu znajdował
się 2 m pod ówczesnym poziomem gruntu; uwzględniając grubość warstwy kamieni pokrywających komorę,
jej wysokość oszacować można na 1,70 m. Analiza dokumentacji archiwalnej pozwala określić z całą pewnością jako komorowy również grób A z Łęgu Piekarskiego6 (Ryc. 6) nad środkową Wartą (K. Jażdżewski 1979;
K. Jażdżewski, G. Rycel 1981). Spąg jamy o rozmiarze
2,80×2,00 m wyłożony był belkami, zachowanymi jeszcze in situ7, po konstrukcji ścian zostały już tylko przebarwienia. Dość gruba warstwa kamieni (miąższości
ok. 0,80 m), pierwotnie pokrywająca komorę grobową,
po rozłożeniu się drewnianego stropu zapadła się do jej
wnętrza; wysokość komory grobowej od dna do stropu
oszacować można na 1,50 m (J. Schuster 2014, s. 37 n.).
Drugim grobem z Łęgu Piekarskiego, dla którego mamy
w miarę wiarygodne informacje o obecności drewnianej
komory, jest grób II. Z. Durczewski zarejestrował w nim
bliżej nieokreśloną konstrukcję drewnianą z podłogą
(K. Jażdżewski, G. Rycel 1981, s. 36). Grób III to grób ciałopalny, o drewnianej komorze grobowej nic nie wspomniano (tamże, s. 37), zaś jama grobu I prawdopodobnie była wkopana bardzo płytko, ponieważ na zabytki
natrafiano już od głębokości 0,25 m poniżej powierzchni
gruntu, co raczej wyklucza możliwość istnienia tu głębszej komory (tamże, s. 36). Konstrukcja komory grobu
w Szarbii w Małopolsce opierała się na sześciu słupach,
połączonych elementami poziomymi (R. Naglik 2001);
więcej informacji dotychczas nie opublikowano. Komora mierzyła 3,00×1,80 m w planie, jej głębokość sięgała
ok. 2 m; ta ostatnia wartość wystarczy, aby zaliczyć obiekt
do grobów komorowych.
Składam serdeczne podziękowania dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Łodzi, prof. dr. hab. Ryszardowi Grygielowi, za możliwości
skorzystania z zachowanej archiwalnej dokumentacji badań w Łęgu
Piekarskim. Wyniki opracowania tych materiałów zostaną publikowane w odrębnym artykule.
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 Część tej konstrukcji odcięto i usunięto podczas budowy nowożytnej
studni.

7

9

Rys. 5. Grób 1 na stan. Tunnehult w L u b i e s z e w i e (d. Lübsow) na Pomorzu. Plan grobu na poziomie spągu, z wkopem nowożytnym (a).
Zaznaczono lokalizację srebrnych zapinek (b) i żelaznych gwoździ (c), znalezionych in situ. Rys.: J. Schuster
Fig. 5. L u b i e s z e w o (former Lübsow), Pomerania, site Tunnehult. Plan of the floor of grave 1, with a modern trench (a).
Silver brooches (b) and ron nails (c) found in situ are marked. Drawing: J. Schuster

Łącznie znanych jest pięć grobów książęcych z wczesnego okresu wpływów rzymskich, które na pewno posiadały komorę grobową: wspomniane wyżej Szarbia,
Lubieszewo, stan. Tunnehult, grób 1, oraz Łęg Piekarski,
groby A i II, a także Mušov na Morawach (J. Schuster
2014, s. 37 nn., 50, ryc. 15 – tu starsza lit.). Konstrukcje
w innych grobach były o wiele niższe, skrzyniowe (zob.:
J. Schuster 2014). Z tzw. grupy lubieszewskiej (Lübsow-Gruppe) znamy również groby, w wypadku których nie
zaplanowano budowy złożonej konstrukcji drewnianej.
Trudno powiedzieć, jakie czynniki decydowały o budowie – bądź nie – komory lub skrzyni. Wydaje się jednak,
10

iż początkową dowolność z okresu wczesnorzymskiego
w młodszym okresie wpływów rzymskim zastąpił ścisły związek pomiędzy grobem okazałym a komorą. Te
późniejsze obiekty nieraz osiągały zresztą pokaźne rozmiary. W wypadku grobu z Gommern komora mierzyła
3,40×2,20 m, a jej wysokość wynosiła ok. 1,40–1,60 m.
Podłoga składała się z około 10 półpni ułożonych wzdłuż
dłuższej osi jamy, ściany skonstruowano z desek o szerokości 0,20 m (M. Becker 2010a, s. 33 n.). Plan komory
grobu pod kurhanem 1 w Pielgrzymowie (Ryc. 7) mierzył 2,84×1,96 m (podobne wymiary miał grób II z Łęgu
Piekarskiego), podłogę tworzyły deski o grubości 5–6 cm,

Ryc. 6. Plan i profil grobu A z Ł ę g u P i e k a r s k i e g o w zachodniej Wielkopolsce (1 – nowożytna studnia).
Rys.: J. Schuster (na podstawie dokumentacji polowej)
Fig. 6. Ł ę g P i e k a r s k i, western Great Poland. Plan and cross-section of grave A (1 – modern well).
Drawing: J. Schuster (after field drawings)

zaś ściany wzniesiono w technice łączącej konstrukcję
zrębową z opartą na elementach pionowych (tzw. Stabbau; N. Lau 2012, s. 23 nn.). Komora grobu 34 z Ellekilde na Zelandii zamykała powierzchnię o wymiarach
2,90×1,50 m (Ryc. 8), z konstrukcji drewnianej zachowały się, w znacznym stopniu już rozłożone, deski z drewna
dębowego (R. Iversen 2011, s. 83; 2014, s. 136); nic nie
wiadomo natomiast na temat jej ścian i ich wysokości.

Dekoracja ścian
Elementem wystroju wnętrza komory grobowej mogła
być dekoracja ścian. Przy południowej ścianie komory grobu 1 ze stan. Tunnehult w Lubieszewie natrafiono
na kilka gwoździ (J. Schuster 2010a, s. 178, tabl. 24:25–
–36.41.42, 41:5; J. Schuster, A. Cieśliński 2012, s. 579),
w którą były one pierwotnie wbite (Ryc. 5) tuż nad spągiem jamy. Bardzo niskie położenie wyklucza użycie ich
11

Ryc. 7. Plan grobu pod kurhanem 1 w P i e l g r z y m o w i e (d. Pilgramsdorf) ma północnym Mazowszu. a – drewniana podstawa konstrukcji
ścian; b – podłoga z desek; c – przedmioty drewniane (łoże, naczynia, rózgi /pręty); d – „cień” ciała zmarłego; e – drewniana plansza do gry;
f – fragment tacy drewnianej; g – naczynie szklane; h – srebrne elementy stroju; i – grzebień z poroża; j – złota bransoleta.
Rys.: J. Schuster (wg: N. Lau 2014)
Fig. 7. P i e l g r z y m o w o (former Pilgramsdorf), northern Mazowsze. Plan and cross-section of the grave under barrow 1. a – timber base
of the walls; b – timber floor; c – wooden finds (bed, vessels, twigs/sticks); d – ‘shadow’ of the body; e – wooden gaming board;
f – fragment of the wooden tray; g – glass vessel; h – silver elements of the attire; i – antler comb; j – golden bracelet.
Drawing: J. Schuster (after: N. Lau 2014)

do przymocowania do ściany półki lub jakiegoś wspornika, nie mogą być również związane z konstrukcją samej
drewnianej komory, ta bowiem nie miała podłogi z desek.
Najprawdopodobniej więc tymi gwoździami przymocowano do ściany tkaninę lub futro. Kilka gwoździ odkryto także w stropowej partii jamy bogato wyposażonego
12

grobu 7 z Neudorf-Bornstein w Holsztynie, datowanego
na młodszy okres wpływów rzymskich; rozmieszczone
były one wzdłuż ścian komory grobowej, ok. 1,10 m powyżej jej spągu. Przypuszcza się, że te gwoździe również
mogły służyć do umocowania tkanin zdobiących ściany (A. Abegg-Wigg 2014, s. 115). To samo może doty-

Ryc. 8. Plan grobu 34 z E l l e k i l d e na Zelandii. a – zarys jamy grobowej; b – schematycznie przedstawiona podłoga komory grobowej
(z desek ułożonych poprzecznie); c – plansza do gry z żetonami; d – kości zwierzęce; e – naczynia z brązu; f – naczynia szklane; g – grzebień
z poroża; h – róg sygnałowy; i – fibula; j – złoty pierścień; k – naczynia gliniane. Rys.: J. Schuster (wg: R. Iversen 2011). Bez skali
Fig. 8. E l l e k i l d e, Zealand. Plan of the grave 34. a – grave pit outline; b – chamber floor of planks laid down crosswise (drawn
schematically); c – gaming board with counters; d – animal bones; e – bronze vessels; f – glass vessels; g – antler comb; h – bugle;
i – brooch; j – golden fingerring ; k – clay vessel. Drawing: J. Schuster (after: R. Iversen 2011). Not to scale

czyć dziewięciu gwoździ odsłoniętych wzdłuż wschodniej ściany podwójnego, bogato wyposażonego grobu 3/4
z Gaukönigshofen we Frankonii, datowanego na późny
okres wpływów rzymskich (A. Dauber 1958, s. 143, tabl.
48). Naturalnie, trudno jednoznacznie udowodnić tekstylną dekorację ścian grobu, ale wydaje się dość prawdopodobne, że była ona częścią wystroju wnętrza komory.
Usytuowanie ciała w grobie
W niektórych wypadkach jama grobowa była zaprojektowana w wymiarach tworzących przestrzeń wystarczającą do zaaranżowania darów – mebli, naczyń, osobistego
wyposażenia itp. Wydaje się, że rozmieszczenia wszystkich tych elementów dokładnie planowano – zaczynając
od miejsca spoczynku samego zmarłego. W związku z
tym ciekawy jest fakt, iż najprawdopodobniej zwracano

uwagę też na jego cechy fizyczne. W wypadku grobów
o dużych wymiarach, z komorową lub skrzyniową konstrukcją drewnianą, w których zmarłą osobę złożono nie
w trumnie kłodowej (lub o innej budowie), a na drewnianym łożu lub deskach (desce), ta konstrukcja znajduje się często przy jednej z dłuższych ścian jamy grobowej. Można uważać, iż lokalizacja po lewej lub po prawej
stronie jest przypadkowa, mamy jednak przesłanki, pozwalające sądzić, że miejsce wybierano celowo. W grobie
książęcym z Gommern (Ryc. 9), w którym zmarły spoczywał lewym bokiem przy ścianie8, znaleziono nożyce
8
 Na planach tego grobu (np. M. B e c k e r 2010a, s. 36, ryc. 5) ciało
zmarłego znajduje się raczej w środkowej części grobu, co odzwierciedla jego pozycję podczas eksploracji grobu. Wnikliwa analiza warunków w jamie grobowej oraz stanu i pozycji zabytków pokazała
jednak, iż zmarły wraz z częścią wyposażenia uległ przemieszczeniu
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Ryc. 9. Plan grobu w G o m m e r n w Saksonii-Anhalcie. a – pierwotna pozycja zmarłego, tuż po pogrzebie; b – pozycja ciała/szkieletu
po przesunięciu się, w wyniku procesów postdepozycyjnych, łoża; c – zapinki ze srebra i złota w materiale organicznym; d – tarcza i pas
paradny; e – naczynia brązowe i wiadra drewniane; f – duży kocioł z brązu; g – części paradnego stroju; h – przedmioty srebrne (narzędzia
i elementy pasów); i – trójnóg z brązu i zestaw do gry; j – gwoździe z brązu, prawdopodobnie od mebli. Wg: M. Becker 2001 i 2010
Fig. 9. G o m m e r n, Saxony-Anhalt. Plan of the grave. a – position of the body at the funeral; b – position of the body/skeleton after
the bed moved during the postdepositional processes; c – silver and golden brooches within an organic stuff; d – showy shield and belt;
e – bronze vessels and wooden bucket; f – large bronze kettle; g – elements of showy attire; h – silver finds (tools and belt fittings);
i – bronze tripod and gaming set; j – bronze nails, probably from wooden furniture. After: M. Becker 2001 & 2010a

przeznaczone dla osoby leworęcznej (M. Becker 2010a,
s. 99 n., tabl. 13:1, 60:1); wszystkie dary grobowe znajw wyniku procesów rozkładania się ciała oraz elementów drewnianej
konstrukcji łoża i komory grobowej, a także w wyniku działania wód
gruntowych (zob. M. B e c k e r 2010a, s. 40 n., ryc. 11, 12).
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dowały się po prawej stronie zmarłego, tak aby wygodnie mógł po nie sięgnąć. M. Becker (2010a, s. 99, ryc. 1)
zwrócił uwagę, że nożyce dla osoby leworęcznej znaleziono też w grobie III z Wrocławia-Zakrzowa (d. Sack
rau), podczas gdy nożyce z grobu I z tegoż stanowiska
nadają się tylko dla osoby praworęcznej. W przytoczo-

nych przez M. Beckera (2010a, s. 45) dalszych przykładach z Haßleben i Häven wskazówki sugerujące leworęczność zmarłej osoby odpowiadają jej ułożeniu przy
ścianie grobu lewą stroną ciała.
Innym aspektem tej kwestii jest „aranżacja” samego
zmarłego w grobie. Czy spoczywał on w stroju codziennym (mało prawdopodobne), czy reprezentacyjnym lub
odświętnym, a więc był prezentowany uczestnikom ceremonii pogrzebowej? Może był nakryty kocem lub futrem tak, jak gdyby spał, czy jego twarz też była zakryta? W tym drugim wypadku zmarła osoba pozostawała
sama, już w czasie ceremonii pogrzebowej wyłączona ze
świata żywych. Niestety, mamy zbyt mało danych na ten
temat, tekstylia lub inne materiały organiczne zachowują
się bowiem tylko szczątkowo, jeśli w ogóle. Do tego tematu powrócę jeszcze w dalszej części artykułu.
Meble
Do wyposażenia przestrzeni komory grobowej należały
również meble, takie jak stoliki, krzesła czy łoże. W wielu
wypadkach można zakładać pierwotną obecność takich
elementów, jednak zazwyczaj warunki glebowe powodowały, iż przedmioty te nie zachowały się. We wspominanym grobie z Gommern zmarły spoczywał na meblu,
którego formy nie znamy – pozostały po nim tylko małe
fragmenty drewna bukowego i jesionowego oraz gwoździe ze stopu miedzi; prawdopodobnie łoże było kolorowo pomalowane (M. Becker 2010a, s. 44). Pośrednim
dowodem na obecność łoża dla zmarłego jest pozycja
fragmentów szkieletu. Wynika z niej, iż zmarły spoczywał ponad dużym kotłem typu Westland, co było możliwe tylko w wówczas, gdy stała nad nim ława lub łoże
(M. Becker 2010a, s. 41). W wyniku procesów postdepozycyjnych mebel wraz ze zmarłym przesunął się od
ściany do środka komory (Ryc. 9; M. Becker 2010a, s. 40,
44, ryc. 12).
W grobie książęcym z Pielgrzymowa, ze wspaniale zachowaną konstrukcją dolnej partii komory (Ryc. 7), zarejestrowano dłuższe fragmenty drewna będące pozostałością łoża zmarłego; w północnej partii przechodziły one
w tzw. cień zwłok (z niem. Leichenschatten; N. Lau 2012,
s. 27, tabl. 9, 26), w wyniku reakcji z rozkładającym się
ciałem zmarłego. Można założyć, iż również w tym grobie łoże pierwotnie stało przy wschodniej ścianie komory, tak jak w grobie z Gommern, a po załamaniu się jego
konstrukcji przesunęło się w kierunku środka grobu.
Świetny stań zachowania szczątków organicznych
przy ciele zmarłego w grobie pod kurhanem 2 w Högom
pozwolił na bliższe obserwacje dotyczące łoża zmarłego (Ryc. 10:3), składającego się z dwóch belek wzdłużnych i siedmiu poprzeczek; jego długość wynosiła 2,6 m,
a szerokość – 1 m (P. H. Ramqvist 1992, s. 47 n., tabl.
12). W chwili publikacji badania materiałów organicznych z tego grobu były jeszcze w toku, ale kilka infor-

macji o jego aranżacji już podano (P. H. Ramqvist 1992,
s. 46 n.). Łoże pokryte było futrem niedźwiedzia, sam
zmarły również. Fragmenty tekstyliów mogą pochodzić
z koca (koców?) nakrywającego ciało lub futro na łożu.
Więcej futer – ze zwierząt innych gatunków (bobra, kuny,
sobola, tchórza i innych) – odkryto przy i pod ciałem
zmarłego. Futra służyły do zaprezentowania bogactwa,
a tym samym wysokiej pozycji zmarłego, a równocześnie tworzyły wygodne miejsce wiecznego spoczynku.
Nie wiemy jednak, czy był on przykryty nimi całkowicie (może owinięty?), a tym samym podczas ceremonii pogrzebowej przy otwartym grobie już niewidoczny.
Najwięcej informacji na temat ław bądź łóż z grobów
książęcych dostarczył grób komorowy w miejscowości
Poprad-Matejovce, datowany na późny okres wpływów
rzymskich lub początek okresu wędrówek ludów (K. Pieta 2009; N. Lau 2014, s. 351 nn.). Wyrabowany (w ścisłym sensie tego słowa) grób zawierał fragmenty zniszczonej podczas grabieży ławy z drewna cisowego; aby
móc zabrać srebrne okucia łoża, rabusie rozerwali mebel.
Jej długość wynosiła 1,9 m, szerokość 0,6 m (Ryc. 11),
a poszczególne elementy wykonano na tokarce. Najbliższe analogie dla takiego łoża znane są z grobów z okresu
merowińskiego, ale również z kręgu antycznych cywilizacji śródziemnomorskich (N. Lau 2014, s. 354 n., tam
starsza lit.). Wyjątkowy warunki glebowe – grób był wkopany w pokład gliny, co spowodowało wypełnienie całej
jamy wodą – sprzyjały zachowaniu się takich elementów
wyposażenia grobowego, po którym zazwyczaj zostają tylko ślady. Kolejnym meblem zachowanym w grobie
z Popradu jest stolik z drewna topolowego. Blat i stopa
są okrągłe i były wykonane na tokarce; średnica blatu
wynosi 0,92 m (N. Lau 2014, s. 351, ryc. 9, 10). Ciekawa jest lekko wklęsła powierzchnia blatu. N. Lau (2014,
s. 351 n.) przypuszcza funkcję, iż mebel był misą do jedzenia lub – co wydaje się mniej prawdopodobne – do
mycia rąk. Z uwagi na dobór i układ darów oraz wyposażenia ciekawe jest, że – jeśli rekonstrukcja mebli i ich
lokalizacji w wewnętrznej komorze (N. Lau 2014, ryc.
11) jest prawidłowa – nie zostało tam dużo miejsca na
umieszczenie innych mebli i przedmiotów. Wystarczająco dużo przestrzeni jednak było pomiędzy ścianami
obu komór, gdzie zdeponowano m.in. osiem naczyń glinianych, brązowe wiadro typu Hemmoor, żywność itd.
W wewnętrznej komorze znajdowały się m.in. tekstylia,
zestaw do gry (plansza, żetony) i brązowy grot strzały
(N. Lau 2014, s. 361). Podwójna komora wymagała zaplanowanej aranżacji wyposażenia grobowego i jego rozdzielenia na dwa pomieszczenia.
Cenne informacji na temat bogactwa form i zdobienia mebli drewnianych z okresu wpływów rzymskich
i wędrówek ludów dostarczają znaleziska z grobów
z IV/V wieku po Chr. odkrytych w Fallward koło Wremen w Dolnej Saksonii, w których – dzięki warunkom
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Ryc. 10. Plan grobów z uzbrojeniem ze Skandynawii: H u n n, Østfold (1), S i m r i s, Skania (2), H ö g o m, Norrland (3).
a – drewniane elementy konstrukcji grobu oraz łoża; b – naczynia i narzędzia z brązu; c – rekonstrukcje tarcz;
d – metalowe części uzbrojenia i ostrogi; e – siodło; f – złote elementy stroju; g – naczynia gliniane; h – naczynia drewniane;
i – naczynia szklane; j – naczynia z materiałów organicznych (np. z kory); k – grzebień; l – orzechy laskowe; m – rogi do picia; n – kamienie.
Högom: o – uprząż paradna; p – uprząż tzw. codzienna; r – schematycznie przedstawiony pas paradny z grzebieniem i nożycami.
Rys. J. Schuster (wg: H. G. Resi 1986 [1], B. Stjernquist 1977 [2], P. H. Ramqvist 1992 [3])
Fig. 10. Plans of the Scandinavian weapon graves: H u n n, Østfold (1), S i m r i s, Scania (2), H ö g o m, Norrland (3).
a – wooden parts of the grave and the bed; b – bronze vessels and tools; c – reconstructions of the shields; d – metal parts
of the weapons and spurs; e – saddle; f – golden elements of the attire; g – clay vessels; h – wooden vessels; i – glass vessels;
j – vessels made from an organic stuff (e.g., from bark); k – comb; l – hazelnuts; m – drinking horns; n – stones.
Högom: o – showy horse gear; p – ‘ordinary’ horse gear; r – showy belt with comb and shears (drawn schematically).
Drawing: J. Schuster (after: H. G. Resi 1986 [1], B. Stjernquist 1977 [2], P. H. Ramqvist 1992 [3])
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Ryc. 11. Zrekonstruowane łoże
z grobu w P o p r a d z i e - M a t e j o v c a c h. Wg: N. Lau 2014
Fig. 11. Reconstruction of
the bed from grave at P o p r a d - M a t e j o v c e. After: N. Lau 2014

Ryc. 12. Stolik z grobu inhumacyjnego
z F a l l w a r d koło Wremen w Dolnej
Saksonii. Wg: M. D. Schön 1999
Fig. 12. Table from an inhumation
grave from F a l l w a r d near
Wremen, Lower Saxony.
After: M. D. Schön 1999

środowiska i stanowi wód gruntowych – świetnie zachowały się przedmioty wykonane z materiałów organicznych (M. D. Schön 1999, s. 40 nn.; 2010). Oprócz naczyń
i skrzynek drewnianych, odkryto stoliki (Ryc. 12), taborety, krzesło, podnóżki oraz bogato zdobiony mebel z wydrążonego pnia, interpretowany jako tron. Owe przedmioty o wysokiej jakości świadczą, iż bogactwo i status
danej osoby niekoniecznie musiały się wyrażać przez obfity zestaw przedmiotów metalowych.

Meble w grobach datowanych na 1. połowę I tysiąclecia po Chr. w większości wykonane były z drewna. Czy
składane „stelaże” z metalu – rzymskie trój- lub czwórnogi, znane z kilku ledwie grobów (Wrocław-Zakrzów,
grób I, Gommern, Ostrovány [d. Osztrópatak], Stráže,
grób 2; por. J. Kolendo 2008, s. 81) – były używane jako
stoliki, nie jesteśmy w stanie ocenić. Na terenie Cesarstwa Rzymskiego służyły jako stelaże od stolików lub
do zawieszenia misy z uchwytami w postaci pierścieni
17

(S. Künzl 2010, s. 180). Nawet jeśli zgodzimy się z interpretacją J. Kolendo (2008, s. 82 n.), iż były to stelaże rzymskich przenośnych ołtarzy, które trafiły do rąk germańskich przewódców jako prezenty dyplomatyczne, to nie
musimy i nie możemy wykluczyć ich funkcji w projekcie aranżacji grobu jako stolików. Na taką ewentualność

wskazuje sytuacja zarejestrowana w grobie z Gommern,
gdzie w okolicy górnej części trójnogu leżała – zachowana jedynie w małych fragmentach – okrągła drewniana
płyta okuta na brzegach brązem. Zdaniem M. Beckera forma okuć przemawia za lokalnym pochodzeniem
tej płyty (M. Becker 2010a, s. 189 n.). Niewykluczone,

Ryc. 13. Plan grobu 4 z N e u d o r f - B o r n s t e i n w Holsztynie. a – złota spiralka; b – złoty naszyjnik; c – kości ludzkie; d – drewniana
konstrukcja komory; e – trumna (kłoda); f – kości zwierzęce; g – naczynie gliniane; h – wiadra drewniane z okuciami brązowymi;
i – taca drewniana z okuciami brązowymi; j – naczynia brązowe; k – koszyczek; l – naczynie szklane; m – naczynie drewniane; n – drewniana
plansza do gry z okuciami brązowymi; o – szklane żetony do gry; p – zapinka brązowa; r – tkanina; s – słupy. Za: A. Abegg-Wigg 2014
Fig. 13. N e u d o r f - B o r n s t e i n, Holstein. Plan of the grave grave 4. a – golden spiral; b – golden neckring; c – human bones; d – timber
chamber; e – log coffin; f – animal bones; g – clay vessel; h – wooden bucket with bronze fittings; i – wooden tray with bronze fittings;
j – bronze vessels; k – basket; l – clay vessel; m – wooden vessel; n – wooden gaming board with bronze fittings; o – glass counters;
p – bronze brooch; r – textile; s – posts. After: A. Abegg-Wigg 2014
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iż właśnie na tym stoliku umieszczona była plansza do
gry z żetonami9.
Mała ilość informacji odnoszących się do materiałów
organicznych z grobów okazałych grupy lubieszewskiej
(Lübsow-Gruppe) nie pozwala na jednoznaczne wnioski,
wydaje się jednak, że obecność łóż w sposób pewny poświadczona jest dopiero w grobach książęcych z młodszego okresu wpływów rzymskich. Dotyczy to również
drewnianych mebli o innym charakterze, takich jak stoliki, krzesła itp. Możliwe, iż w tym uwidacznia się w ten
sposób swoisty rozwój idei grobów okazałych w germańskim Barbaricum, prawdopodobnie pod wpływem inspiracji rzymskich.
 Partia grobu, w której znajdował się stolik, była już częściowo naruszona przez koparkę, nie ma tu więc pewności co do pierwotnego
układu przedmiotów.
9

Pochówki „pod podłogą”
W południowej Skandynawii oraz na terenach obecnych
północnych Niemiec praktykowano czasem grzebanie
zmarłego w bardzo specyficzny sposób – w wąskiej jamie
wkopanej w spąg głównej jamy grobowej, względnie pod
drewnianą podłogą komory lub skrzyni. Z tej grupy obiektów, datowanych na młodszy okres wpływów rzymskich,
najlepiej opublikowane są plany grobów 4 i 7 z miejscowości Neudorf-Bornstein w Holsztynie (A. Abegg-Wigg
2014), gdzie zmarli spoczywali w trumnach kłodowych.
W wypadku tych grobów zaobserwować możemy dwa
poziomy zdeponowanych przedmiotów, czyli przestrzenną separację niektórych darów grobowych od samego
zmarłego (Ryc. 13). Nie miał on więc do nich „bezpośredniego dostępu”, a samo złożenie tych darów było możliwe dopiero po zamknięciu przestrzeni zarezerwowanej
dla niego samego. W takich grobach układ elementów

Ryc. 14. Plan grobu z Va l l ø b y na Zelandii.
a – naczynia brązowe; b – naczynia srebrne;
c – naczynie szklane; d – naczynia gliniane; e – złote
części stroju; f – fibule srebrne; g – żetony do gry.
Rys.: J. Schuster (wg: C. Engelhardt 1873). Bez skali
Fig. 14. Va l l ø b y on Zealand. Plan of the grave.
a – bronze vessels; b – silver vessels; c – glass vessel;
d – clay vessels; e – golden elements of the attire;
f – silver brooches; g – counters.
Drawing: J. Schuster (after: C. Engelhardt 1873).
Not to scale
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wyposażenia na podłodze komory mogła być przeprowadzona w celu czystej prezentacji rangi i statusu społecznego zmarłego, bez uwzględnienia kontekstu użytkowego, a przestrzeń komory mogła służyć za scenę dla
dalszego ciągu ceremonii pogrzebowej. Dotychczas groby z pochówkiem „pod podłogą” nie były potwierdzone
w innych regionach germańskiego Barbaricum – pierwszymi są groby 710 i 898 z miejscowości Frienstedt w Turyngii. Opierając się na swoich obserwacjach położenia
darów grobowych oraz na schodkowatych profilach jam
grobowych Ch. Schmidt (2013, s. 172; 2014, s. 250 n.)
przypuszcza, iż również w tych wypadkach zmarłe osoby spoczywały pod jakimiś konstrukcjami drewnianymi, co świadczy o ich związkach z ludnością z północną.
Pochówki w trumnach kłodowych i w grobach
o wyjątkowo długich jamach
Innym od opisanego wyżej sposobem grzebania zmarłej osoby wraz z darami grobowymi jest składanie zwłok
w stosunkowo wąskich, ale wyjątkowo długich (od niem.
überlang – por. J. Bemmann 2000, s. 62) obiektach. Może
to być sama jama grobowa albo jama z konstrukcją kamienną – jak w wypadku grobów z młodszego okresu
wpływów rzymskich i z okresu wędrówek ludów z Norwegii, tzw. hellekister (por. F.-A. Stylegar 2014, s. 187 nn.)
– lub drewnianą oraz jama zawierająca kłodę.
Klasycznym przykładem takiego grobu jest znany
już od dawna grób z Valløby na Zelandii (C. Engelhardt
1873). Zmarłego pochowano w trumnie o konstrukcji
mieszanej – kamienno-drewnianej (Ryc. 14). Pomieszczenie dla zmarłego i złożonych z nim darów nie było ani
zbyt obszerne, ani wysokie. Ciekawe jest natomiast wydzielenie stosunkowo małej części grobu powyżej głowy
zmarłego, w której umieszczono same naczynia – srebrne, brązowe, szklane i gliniane (terra sigillata). Ewidentnie
kryje się za tym inna idea aranżacji przestrzeni funeralnej, być może lokalnego pochodzenia, niż w wypadku grobów z przestronną komorą. Analogią dla takiego podziału grobu wydaje się być sytuacja z grobu R430
z Czarnówka10 na Pomorzu (M. Mączyńska, D. Rudnicka
2004), w którym funkcję domniemanej przegrody dzielącej przestrzeń pełniły duże kamienie (Ryc. 15:2). Obyczaj umieszczania grupy naczyń w wyodrębnionej partii
grobu poza głową zmarłego, w północnej części germańskiego Barbaricum może ewentualnie mieć nieco dłuższą tradycję, sięgającą fazy B2, na co zdaje się wskazywać
np. grób z Simris w Skanii (Ryc. 10:2). Sytuacja nie jest
tu do końca jasna, ale niektóre naczynia na pewno znajdowały się w jamie poza trumną, czyli również były odseparowane od pozostałego wyposażenia.
 Numery grobów z cmentarzyska w Czarnówku ze znacznikiem „R”
odnoszą się do badań prowadzonych przez D. Rudnicką z Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku w latach 1973–2000.
10
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Do kategorii długich grobów z trumną kłodową należą też niektóre bogato wyposażone groby kultury wielbarskiej, jak wspomniany wyżej grób R430 z Czarnówka (Ryc. 15:2). Zaskakujące są tu wymiary wyjątkowo
długiej i szerokiej kłody, większe choćby od wymiarów
złożonej konstrukcji drewnianej pełniącej rolę trumny
w jednym z grobów o ekstremalnie długiej jamie – grobu
2 w miejscowości Leuna w Saksonii-Anhalcie (Ryc. 15:1).
Jeśli zarys wkopu po wtórnym otwarciu grobu faktycznie
wyznacza dawny zasięg południowej części kłody grobu
z Czarnówka, to miała ona naprawdę ogromne rozmiary – ok. 4,3×0,85 m (D. Rudnicka, M. Mączyńska 2002,
s. 11, ryc. 2). Inne groby tego typu pozwalają przypuszczać, że w grobie z Czarnówka była przynajmniej jeszcze
jedna grupa naczyń, umieszczonych w okolicy stóp – do
niej mogły należeć pucharek srebrny lub raczej para takich pucharków, naczynie szklane (bardziej prawdopodobna jest i w tym wypadku para takich naczyń), na
których fragmenty trafiono w wypełnisku wkopu, i na
pewno również naczynia gliniane. Ekstremalnie długa
jama nie znaczy jednak, że taki grób należał do najbogaciej wyposażonych. Na terenach kultury wielbarskiej
nierzadko grzebano zmarłych w jamach o wyjątkowo
dużych wymiarach. Dobrymi przykładami są dwa groby z cmentarzysk pomorskich: grób 2 pod kurhanem 22
z Gronowa, którego jama miała 3,65×1,5 m i głębokość
1,8 m, a długość samej kłody wynosiła 3,0 m (ostatnio:
H. Machajewski 2013, s. 29, tabl. XXXVI), i grób 1 pod
kurhanem 29 z Nowego Łowicza, którego jama w stropie mierzyła aż 5,1×2,4 m, na głębokości 1,5 m jeszcze
4,0×1,3 m, a sama kłoda, mierząca 3,0 m, była, tak jak
w Gronowie, „niepotrzebnie” długa (A. Cieśliński, A. Kasprzak 2006, s. 108, ryc. 4). Wypływają z tego dwa wnioski: po pierwsze, na terenach kultury wielbarskiej groby książęce niekoniecznie musiały się różnić wielkością
i (lub) konstrukcją od grobów egalitarnych, po drugie,
być może wymiary miały pewne znaczenie, choć częste
występowanie takich grobów dowodzi, iż nie wystarczał
on do zademonstrowania wyjątkowej pozycji zmarłego.
Z grobem R430 z Czarnówka wiąże się też problem
– by użyć określenia neutralnego – wtórnego otwierania
grobów w okresie wpływów rzymskich (na temat tego
zjawiska na Pomorzu zob. J. Schuster 2010a, s. 255 nn.).
Nie ma tu miejsca na obszerne omówienie tego zjawiska,
chciałbym jednak zwrócić uwagę, iż przyjęte dotychczas
określenie („wkop rabunkowy”) nie tłumaczy wszystkich
jego aspektów (por. również K. Czarnecka 2004, s. 11 n.).
Zastanawiająca jest np. obecność w wypełnisku wtórnego wkopu w grób z Czarnówka zabytków, co przemawia
za zasypaniem grobu po jego ponownym otwarciu. Przy
założeniu, że był wkop rabunkowy, sytuacja ta nie znajduje dobrego wytłumaczenia. Sama obecność w wypełnisku wkopu cennych przedmiotów, takich jak srebrne
zapinki czy fragment pucharka srebrnego, które w in-

Ryc. 15. Plan grobu 2 z L e u n a w Saksonii-Anhalcie (1) oraz plan grobu R430 z C z a r n ó w k a na Pomorzu (2). a – naczynia brązowe;
b – naczynia gliniane; c – drewno trumny; d – kamienie; e – wkop „rabunkowy”; f – naczynia szklane; g – domniemana taca; h – grociki
srebrne; i – złota moneta; j – grzebień; k – naczynia, ostrogi i części stroju ze srebra.
Rys.: J. Schuster (wg: W. Schulz 1953 [1], M. Mączyńska i D. Rudnicka 2004 [2])
Fig. 15. L e u n a, Saxony-Anhalt, grave 2 (1) and C z a r n ó w k o, Pomerania, grave R430 (2). Grave plans. a – bronze vessels;
b – clay vessels; c – wood of the coffin; d – stones; e – „robbery” trench; f – glass vessels; g – supposed tray; h – silver arrow heads;
i – gold coin; j – comb; k – silver vessels, spurs and elements of the attire.
Drawing: J. Schuster (after: W. Schulz 1953 [1], M. Mączyńska & D. Rudnicka 2004 (2)

nych wypadkach (choć o wiele późniejszych) starannie
wybierano z grobów w celu uzyskania surowca (depozyt
z Łubiany na Pomorzu – M. Mączyńska 2011), świadczą,
że w tym wypadku cel tego zabiegu był zupełnie inny.
Osoby, które wkopały się w grób z Czarnówka, dobrze
znały jego orientację i zasięg, co wskazuje, iż musiało się
to stać niedługo po założeniu grobu. Warto podkreślić
jeszcze jedno: „Rabunek” na cmentarzysku, na otwartej

przestrzeni, raczej nie mógł odbyć się w tajemnicy. Gdyby to była czynność wstydliwa, nielegalna, to społeczność
użytkująca nekropolę na pewno nie patrzyłaby bezczynnie na rabowanie grobu swoich przodków. Przy interpretacjach grobów naruszonych warto zatem brać pod uwagę różne scenariusze. W wypadku grobu książęcego 4
z Leśna na Kaszubach, datowanego podobnie jak grób
R430 z Czarnówka, K. Walenta (1999, s. 180) przypuszcza
21

rytualne otwarcie grobu, m.in. w celu częściowej ekshumacji zwłok. Wtórne otwarcie grobu w wypadku pochówków książęcych może też być spowodowane zupełnie innym czynnikiem: H. Steuer (1998, s. 172) zwrócił uwagę
na to, iż zgromadzenie odpowiednich przedmiotów za
życia i prezentacja bogactwa danej osoby po śmierci mogła być ogromnym obciążeniem dla grzebiącej ją rodziny,
co ewentualnie doprowadzić mogło po jakimś czasie do
otwarcia grobu i wyjęcia wartościowych obiektów, które już przestały pełnić swoją rolę ceremonialną. Później
(H. Steuer 2006, s. 21) przedyskutował on kolejną interpretację: Wyjęcie po pewnym czasie darów może – według etnograficznych analogii – być efektem przekonania, iż zmarły tych przedmiotów już nie potrzebuje. Jeśli
dopuścimy taką ewentualność, to w konsekwencji przyjąć musimy, że część wyposażenia grobowego ma status
pewnej tymczasowości – niektóre przedmioty nie na zawsze lub w ogóle nie miały służyć zmarłej osobie. W takim wypadku owe części inwentarza pełniłyby funkcję
czysto symboliczną.
Zwielokrotnione zestawy części stroju i wyroby
wykonane specjalnie do celów sepulkralnych
Ciekawym zjawiskiem, kilkakrotnie już poruszanym
w literaturze (np. M. Becker 2010b; J. Schuster 2010a,
s. 285 nn.; D. Quast 2014, s. 332 n.), jest wkładanie do
grobów dodatkowych elementów stroju. Występowanie
zwielokrotnionych zestawów stroju lub jego elementów
potwierdzone jest już w pochówkach datowanych na fazę
B1, o czym świadczy np. grób 150 z cmentarzyska z Putensen nad dolną Łabą, w którym pochowano mężczyznę-wojownika (W. Wegewitz 1972, s. 82 nn., tabl. 34–
–36; 1986, s. 109; fot. zespołu: D. Ziermann 2010, ryc.
9). Jego zwłoki spalono, ale mimo tego nie wszystkie części inwentarza grobowego noszą ślady ognia. Dotyczy to
niektórych zapinek, okazałych, srebrnych, podczas gdy
inna – brązowa – jest nadtopiona. Nienaruszone przez
ogień fibule włożone były do sakiewki lub owinięte w tkaninę spiętą kolejną – brązową – zapinką; całość zdeponowano w grobie już po złożeniu w nim szczątków kremacji. Można przypuszczać, iż zapakowane tak zapinki
były częścią paradnego stroju mężczyzny.
W wypadku książęcego grobu 1 ze stan. Sandberg
w Lubieszewie oprócz brązowych, zaginionych zapinek,
do grobu włożono podwójny zestaw elementów stroju,
składający się każdorazowo z pary srebrnych zapinek typu
Almgren 71 oraz jednej ozdobnej szpili srebrnej grupy
Beckmann IIb (J. Schuster 2010a, s. 250 n.). Co ciekawe, żadna z tych zapinek nie była produktem wykończonym, żadna nie nadawała się nawet do użycia, bowiem ich
pochewki po odlewie nie były do końca wymodelowane – brak im łożysk szpil (Ryc. 16). Również wspomniane
szpile nie są takiej jakości, jaką znamy z zestawów stroju
okazałego z podobnych grobów. Pozostawiono je po od22

Ryc. 16. Dwie zapinki srebrne z grobu 1 na stan. Sandberg
w L u b i e s z e w i e (d. Lübsow) na Pomorzu.
Fot. C. Plamp (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin)
Fig. 16. L u b i e s z e w o (former Lübsow), Pomerania,
site Sandberg. Two silver brooches from grave 1.
Photo: C. Plamp (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin)

lewie – tak jak zapinki – w stanie surowym, bez końcowej
obróbki. Srebrne elementy stroju z grobu w Lubieszewie
miały więc ewidentnie znaczenie wyłącznie symboliczne, a nie funkcjonalne – miały się one „świecić” podczas
prezentacji zmarłego podkreślając jego pozycję, a nawet
wznosząc ponad rzeczywisty status. Fibule więc nie mogły
być w posiadaniu zmarłego, były bowiem depozytem ze
strony jego bliskich bądź organizatorów pogrzebu. Inną
kwestią jest, czy własnością zmarłego, jego rodziny lub
następcy był surowiec, z którego te zapinki wykonano.
Nieznane jest położenie tych fibul i szpil w grobie, wiemy
natomiast, w którym miejscu grobu leżała para zapinek
z podkurhanowego grobu 1 ze stan. Tunnehult w Lubieszewie (Ryc. 5). W tym wypadku na dwie srebrne zapinki trąbkowate, zalegające w masie organicznej obok zachowanego w połowie naczynka glinianego, natrafiono
w północno-wschodnim narożniku komory grobowej,
tuż przy słupie w nienaruszonej partii grobu (J. Schuster,
A. Cieśliński 2012, s. 579). Sposób i miejsce ich depozycji sugerują, iż były one „właściwymi darami”11. Zapinki
te nie noszą żadnych śladów używania, co więcej, szpila jednej z nich jest nadłamana – próba odpięcia dopro W literaturze niemieckiej określenie echte Beigaben (zob. np. M. G e b ü h r 1976, s. 46) używane jest dla podkreślenia charakteru takich
elementów inwentarza grobowego, w przeciwieństwie do części stroju noszonego przez zmarłą osobę, które nie są darami sensu stricto.

11

wadziłaby natychmiast do jej odłamania, co oznacza, że
wcześniej nią nie manipulowano!
Bardzo podobne było położenie zapinki w grobie książęcym z 1978 roku ze Zgliczyna-Pobodzego (A. Grzymkowski 2006, s. 62 n., ryc. 3, 6). Leżała ono w północno-zachodnim narożniku grobu, wraz z innymi przedmiotami
osobistego wyposażenia oraz żetonami do gry, w obrębie
zarysu drewnianego przedmiotu o wymiarach 40×25 cm.
Kolejną zapinkę z tego grobu znaleziono na wysokości
„głowy” (A. Grzymkowski 2006, s. 62), a więc – jak się
wydaje – w pozycji użytkowej.

W datowanym na fazę B2 grobie 1 w Juellinge na wyspie Lolland dodatkowy zestaw metalowych części stroju (zapinkę i ozdobną szpilę) zdeponowano koło lewego
ramienia zmarłej (S. Müller 1911, s. 2 nn.) – M. Gebühr
(1976, s. 32, 35) słusznie zakłada, że wraz z dodatkową
szatą. W grobie książęcym 6 z Zohoru, również datowanym na fazę B2, dwie z trzech zapinek odkryto przy lewym
ramieniu zmarłego (Ryc. 17). Nie znajdowały się one na
tyle daleko od ciała, by nie mogły zapinać jakiejś odzieży zmarłego, jednak ich pozycja w grobie budzić może
pewne wątpliwości co do takiej interpretacji.

Ryc. 17. Plan grobu książęcego 6 z Z o h o r u w zachodniej
Słowacji. a – naczynia, części stroju, ostrogi
i narzędzia z brązu; b – naczynia szklane; c – naczynia
gliniane; d – drewniana skrzynka; e – kamyki (do gry?).
Rys.: J. Schuster (wg: K. Elschek 2013)
Fig. 17. Z o h o r, western Slovakia. Plan of the princely
grave 6. a – bronze vessels, elements of the attire, spurs
and tools; b – glass vessels; c – clay vessels; d – wooden
casket; e – stones (counters?).
Drawing: J. Schuster (after: K. Elschek 2013)
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W fazie B2/C1 pochowano tzw. księżniczkę z Leśna
na wschodnim Pomorzu (ostatnio: K. Walenta 2009,
s. 10 nn., tabl. VI–XI). Ten okazały grób inhumacyjny
również zawierał kilka zapinek. Z ich lokalizacji (Ryc.
18) wynika, iż trzy spinały odzież zmarłej, a trzy kolejne
należały do innej, dodatkowej szaty, leżały bowiem wraz
z tekstyliami po prawej stronie ciała, przy zachodniej
ścianie kłody, na co już zwrócił uwagę M. Becker (2010b,
s. 32, ryc. 2). Jakościowo zapinki te nie różnią się od fibul znalezionych na szkielecie zmarłej. Do tego samego
horyzontu, co grób „księżniczki” z Leśna, należy – nieksiążęcy – pochówek mężczyzny w grobie 1 pod kurhanem 1 w Gronowie. Pozycja zapinki i szpili (!) powyżej
głowy (H. Machajewski 2013, s. 17 n., tabl. I) wskazuje,
iż oba przedmioty nie były elementami stroju, w którym
pochowano zmarłego, lecz prawdopodobnie złożono je
osobno wraz z inną szatą. Przy potylicy zmarłego odkryto jednak kolejną szpilę, tkwiącą w tkaninie. Mamy więc
dwie możliwości: albo wszystkie trzy przedmioty należały do jednej szaty, zdeponowanej przy głowie zmarłego,
albo spinały one tkaninę spowijającą zwłoki. Tezę taką
wielokrotnie już wyrażano w literaturze, aczkolwiek brak
było bezpośrednio potwierdzających ją dowodów. Dowodu takiego dostarczył pochówek znad Morza Północnego.
W jednym z inhumacyjnych grobów z wurtu Fallward
koło Wremen nad dolną Wezerą zarejestrowano szereg
drewnianych szpil, leżących w jednej linii biegnącej od
potylicy wzdłuż pleców aż do łydek; spinały one tkaninę spowijającą ciało zmarłego (M. D. Schön 2010, s. 78).
Wkładanie srebrnych lub złotych zapinek do grobów
okazałych w funkcji innej niż użytkowa potwierdzone
jest również dla młodszego okresu wpływów rzymskich.
W grobie z Valløby na Zelandii dwie srebrne zapinki znajdowały się przy prawej kości udowej (Ryc. 14). Nietypowa
pozycja przemawia za ich umieszczeniem w grobie jako
„właściwych darów”, być może również i tu wraz z szatą.
Opisane zjawisko najlepiej ilustruje pozycja dwóch spiętych ze sobą fibul – złotej i srebrnej – w wyjątkowo bogatym grobie w Gommern (M. Becker 2010a, s. 77 nn.,
tabl. 56). Na fibule te trafiono bowiem wśród szczątków
tkaniny, będącej najprawdopodobniej pozostałością

Ryc. 18. Plan grobu książęcego 1 z L e ś n a na Pomorzu.
a – naczynia i elementy stroju z brązu; b – naczynia szklane;
c – paciorki bursztynowe; d – paciorki szklane; e – srebrne elementy
stroju; f – złote elementy stroju; g – przęślica; w południowej
partii grobu: skrzynia drewniana (h) z paciorkami i naczyniem
glinianym (i). Rys.: J. Schuster (wg: K. Walenta 2009)
Fig. 18. L e ś n o, Pomerania. Plan of the princely grave 1.
a – bronze vessels and elements of the attire; b – glass vessels;
c – amber beads; d – glass beads; e – silver elements of the attire;
f – golden elements of the attire; g – spindle; in the S part
of the grave: wooden chest (h) with beads and clay vessel (i).
Drawing: J. Schuster (after: K. Walenta 2009)
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sakiewki, na wysokości bioder zmarłego (Ryc. 9). Trzecia zapinka – złota – znajdowała się w okolicy prawego
barku, czyli w położeniu „funkcjonalnym”. Nie oznacza to jednak, iż była ona naprawdę używana za życia
pochowanego! Jedyną z zapinek noszącą ślady zużycia
jest srebrna fibula, znajdująca się w sakiewce. Ten fakt
trudno wytłumaczyć, możliwe, że tę powszednią fibulę na czas ceremonii pogrzebowej zastąpiono okazalszą
– złotą. Ten dobrze udokumentowany i przeanalizowany przykład pokazuje, jak złożony jest problem interpretacji elementów stroju znajdowanych w grobach oraz że
interpretacje oparte na wstępnych obserwacjach niekoniecznie muszą być prawdziwe.
W grobie 2 z Leuna srebrna, częściowo pozłacana fibula rzymska znajdowała się, wraz z brązową szpilą i grzebieniem, przy lewej stopie zmarłego (Ryc. 15:1). Oprócz
niej w grobie nie było innej zapinki, jednak jej wyjątkowe potraktowanie świadczy o szczególnym znaczeniu
owej „obcej” fibuli. Ten typ zapinek na terenach Cesarstwa występuje często w kontekście militarnym, dlatego
też J. Werner (1989, s. 123 n.) zinterpretował jej pozycji w grobie jako ślad płaszcza rzymskiego oficera, zdeponowanego przy nogach zmarłego. W grobie 7 z Neudorf-Bornstein dwie zapinki – srebrna i brązowa – leżały
w okolicy głowy. A. Abegg-Wigg (2008, s. 285) dopuszcza również w tym wypadku możliwość zdeponowania
zapinek wraz z szatą.
Jedna z sześciu fibul znalezionych w grobie III z Wrocławia-Zakrzowa również leżała w okolicy bioder (w sakiewce?), a cztery kolejne zdeponowano – ponownie
wraz z tkaniną lub szatą! – w szkatułce bądź skrzynce poniżej nóg zmarłego, najprawdopodobniej chłopczyka (D. Quast 2014, s. 333, ryc. 1); tylko jedna fibula znajdowała się w pozycji spodziewanej dla niej jako
części stroju. Podobną sytuację można zaobserwować
w wypadku grobu 8 z Haßleben – jednego z najbogatszych grobów z horyzontu Leuna-Haßleben-Zakrzów
(Ryc. 19). Przy nogach zmarłej kobiety znajdowała się
skrzynka, a w niej – oprócz kolii – złota zapinka z dwiema sprężynkami (W. Schulz 1933, s. 4–9, ryc. na s. 5, tabl.
2). Poza głową, w dość luźnym rozrzucie w odległości
ok. 1 metra, spoczywały dwie srebrne i jedna złota fibula; dwie kolejne fibule ze srebra leżały przy szkielecie.
Można sądzić, iż trzy fibule znalezione poza głową zmarłej włożono do grobu wraz z odzieżą, czyli w pierwotnej
ich funkcji, należały więc do dodatkowej szaty, podczas
gdy pojedynczą zapinkę złotą, zdeponowaną w skrzynce, potraktowano wyraźnie inaczej. W bogato wyposażonym grobie z Ammern w Turyngii odkryto pozostałości
po skrzynce, w której z kolej znajdowały się dwie zapinki
i kolia paciorków (B. Schmidt, J. Bemmann 2008, s. 141).
Odnieść można wrażenie, iż niektóre z tych dodatkowych zapinek raczej nie pełniły roli przedmiotów użytkowych, lecz swoistych nośników metalu szlachetnego,

być może jako symbolu władzy lub statusu. Coraz częściej
mówi się w takich wypadkach o „osobistych skarbach”
(por. M. Becker 2010a, s. 362 przyp. 31)12, podobnych do
„skarbów królewskich” z okresu merowińskiego i czasów
późniejszych, może nawet będących zaczątkową postacią
tych ostatnich (D. Quast 2014, s. 339). Inną możliwością
wytłumaczenia pojawiania się w grobach takich zapinek
jest ewentualność, iż do reguł ceremonii pogrzebowej należała również praktyka wykonywania części wyposażenia w okresie między śmiercią a pochowaniem danej osoby (C. von Carnap-Bornheim 2006, s. 120).
Naczynia rzymskie
Jedną z podstawowych cech dystynktywnych grobów
książęcych jest obecność w ich inwentarzach naczyń importowanych (H. J. Eggers 1953, s. 104; M. Gebühr 1974,
s. 120, 122) – przynajmniej brązowych, ale często również
srebrnych i szklanych. Regularne powtarzanie się w grobach elitarnych w północno- i środkowoeuropejskim Barbaricum tych samych typów naczyń, z których wiele na
terenach Cesarstwa używanych było podczas libacji, tłumaczone jest przejmowaniem przez barbarzyńskie elity
śródziemnomorskiego obyczaju symposion, czyli wspólnego picia wina (np. J. Kunow 1983, s. 79; U. Lund Hansen 1987, s. 196) – naczynia te tworzyły pewne stałe zestawy. Teza ta nie jest jednak powszechnie akceptowana.
Zwraca się uwagę na to, iż Germanie niekoniecznie musieli używać obcych naczyń w ich pierwotnym przeznaczeniu (J. Schuster 2010a, s. 268 nn.), oraz że często owe
komplety właśnie nie są kompletne a struktura zespołów
naczyń w niektórych grobach wskazuje, iż były one gromadzone przez dłuższy okres (Z. Karasová 1999, s. 207).
Germanie nie mieli dostępu do pełnej gamy rzymskich
naczyń, natomiast paleta typów naczyń znajdowanych
w Barbaricum odpowiada dokładnie temu, co rzymscy
legioniści wozili ze sobą podczas akcji militarnych (J. Oldenstein 1975, s. 299 nn.). Poza tym brak dowodów na to,
że w północno- i środkowoeuropejskim Barbaricum tradycja picia wina przyjęła się w szerszej skali – w postaci
analiz chemicznych śladów zawartości naczyń do picia
oraz obecności pojemników do transportu tego napoju
(amfor13). Według innej hipotezy, spotykane w wielu grobach „zestawy”, składające się z dzbana i głębokiej misy,
służyć miał do mycia rąk (np. P. Pentz 2013, s. 245 n.).
12
 W tym kontekście trzeba również widzieć dwie ciężkie sztabki srebra
z grobu w Högom, które umieszczono w małej torbie, będącej integralną częścią pasa okazałego (P. H. R a m q v i s t 1992, s. 123, ryc. 61, 62).

 Unikatowe znaleziska dwóch amfor z miejscowości Sietesz, pow.
przeworski (J. Andrzejowski, A. K o k o w s k i, Ch. L e i b e r 2004,
s. 352) nie wnoszą tutaj wiele, po pierwsze bowiem datowane są na
okres wędrówek ludów, po drugie zaś, z uwagi na swą unikatowość nie
mogą świadczyć o dostawach wina do środkowo- i północnoeuropejskiego Barbaricum. Ten typ amfor (spatheion) służył zresztą zapewne do transportu oliwy.
13
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Ryc. 19. Plan grobu 8 z H a ß l e b e n w Turyngii. a – naczynia brązowe; b – naczynia szklane; c – naczynia gliniane; d – naczynia drewniane;
e – kasetki/skrzynie drewniane; f – drewniana taca (między tacą a ścianą kości zwierzęce – dary mięsne); g – srebrne elementy stroju
i wyposażenia osobistego (sprężyna i klucz kasetki, nóż, sprzączka, fibule); h – złote elementy stroju (fibule, szpile, naszyjnik);
i – grzebień, patyczki; j – paciorki; k – dodatkowe elementy stroju (fibule). Rys.: J. Schuster (wg: W. Schulz 1933). Bez skali
Fig. 19. H a ß l e b e n, Thuringia. Plan of the grave 8. a – bronze vessels; b – glass vessels; c – clay vessels; d – wooden vessels; e – wooden
caskets/chests; f – wooden tray (between tray and wall gift of meat– animal bones); g – silver elements of the attire and personal equipment
(spring and key from the casket, knife, belt buckle, brooches); h – golden elements of the attire (brooches, pins, neckring); i – comb, sticks;
j – beads; k – additional elements of the attire (brooches). Drawing: J. Schuster (after: W. Schulz 1933). Not to scale

Jedna i druga interpretacja zakłada więc użytkowanie
rzymskich naczyń w taki sam sposób, w jaki korzystali
z nich Rzymianie. W argumentacji P. Pentza błędem jest
jednak twierdzenie, iż dzban i misa tworzą komplet. Jak
wykazał już H.-U. Nuber (1973), dzban tworzył zestaw
razem z tzw. paterą, czyli płaską misą ze sztabkowatą rączką! Oprócz tego J. Kunow (1983, s. 72, 81) udowodnił,
iż głęboka misa wcale nie służyła do mycia rąk, lecz do
mycia nóg (Fußwaschgefäß) – a w tej funkcji na pewno
przecież nie była używana w germańskim Barbaricum.
Dodatkowo, pierwotna (na terenach Cesarstwa Rzymskiego) i wtórna (w Barbaricum) funkcja niektórych naczyń budzi jeszcze wiele wątpliwości. Rondle mogły mieć
różne zastosowanie (J. Kunow 1983, s. 74), jednak zdaniem S. Bendera (2000, s. 479 nn.) niektóre, natomiast
zdaniem R. Igla (2002, s. 105 nn.) – wszystkie, wykorzystywano nie podczas libacji, ale do podgrzewania i podawania ciepłych posiłków. Dyskutowana jest również funkcja zestawu „czerpak/cedzidło”, bowiem ścisłego związku
z konsumpcją wina nie można tu udowodnić (podsumo26

wanie: J. Kunow 1983, s. 75 nn.; zob. też R. Petrovszky
1993, s. 41). Wniosek jest jeden: W sytuacji, w której archeologia prowincjonalnorzymska nie jest pewna co do
zastosowania niektórych naczyń brązowych, to archeologia zajmująca się Barbaricum tym bardziej musi być
powściągliwa w ich interpretacji!
W stosunkowo małej grupie grobów występują naczynia ze srebra, przy czym najczęściej reprezentowane są
one przez pucharki do picia. Większość z nich pochodzi z grobów datowanych na wczesny okres wpływów
rzymskich (ostatnio: S. Künzl 2002; J. Schuster 2010a,
s. 274 nn.), a tylko nieliczne – tzw. typu Leuna (por.
B. Niemeyer 2004) – z grobów z młodszego okresu wpływów rzymskich. Wyjątkowe są srebrne wiadra typu Hemmoor z Wrocławia-Zakrzowa i z Gommern (D. Quast
2009b, s. 21, ryc. 34), srebrny zestaw złożony z czerpaka i cedzidła z tego ostatniego grobu (S. Künzl 2010,
s. 176 nn.), pojedyncze naczynia różnych typów z grobu II ze Strážy na Słowacji (ostatnio: D. Quast 2009b,
s. 22 nn., ryc. 36–41) oraz naczynko ze scenami figural-

nymi z grobu 70 na cmentarzysku kultury przeworskiej
w Osieku w Wielkopolsce (E. Pawlak 2011, s. 304–305;
M. Kurgan-Przybylska 2012, fot. na s. 9).
Pucharki srebrne z okresu wczesnorzymskiego wielokrotnie już były analizowane w literaturze (np. J. Wielowiejski 1990), przy czym zazwyczaj zajmowano się ich
pochodzeniem, datowaniem ich produkcji oraz datowaniem grobów, w których je znaleziono. Pucharki te były
m.in. argumentem na rzecz tezy o przejmowaniu przez
Germanów rzymskich obyczajów biesiadnych (J. Werner 1950). Po szerszej analizie ich kontekstu (J. Schuster
2010a, s. 275 nn.), w tym płci osób pochowanych z takimi
naczyniami (głównie w grobach z I–II wieku), doszedłem
do przekonania, iż pucharki srebrne na pewno nie były
przedmiotem handlu, a ich znaleziska są zbyt rzadkie,
aby świadczyć mogły o przejmowaniu przez Germanów
zwyczaju picia wina. Pucharki srebrne były zresztą często demontowane a ich części składano do grobów jako
pars po toto, bowiem pełniły one określoną rolę w ponad
regionalnym germańskim systemie prezentacji rangi lub
statusu (por. E. Künzl 1989, s. 35) – ustanie ich dopływu
po wczesnym okresie panowania Tyberiusza zmuszało
do takich zabiegów, aby mógł być utrzymany ich udział
w inscenizacjach pozycji mężczyzn o bardzo wysokiej
randze społecznej. Inną reakcją na przerwanie dopływu
pucharków srebrnych były – dość jednak rzadkie – próby
podjęcia własnej produkcji, które to zjawisko tylko w południowej Skandynawii w młodszym okresie wpływów
rzymskich miało nieco większą skalę, choć wykonywane tam naczynia były już bardzo oddalone od rzymskich
pierwowzorów (J. Schuster 2010a, s. 281). Wszystko to
zdaje się wskazywać na zaadaptowanie w świecie germańskim rzymskich srebrnych pucharków do picia jako
symboli we własnym systemie prezentacji statusu; oczywiście, proces ten zainicjowały kontakty z Cesarstwem.
Jeśli zatem srebrne pucharki nie były składane w grobach
jako części zestawów do picia, to tym samym nie mogły służyć jako takie naczynia zmarłemu w zaświatach.
W podobny – symboliczny – sposób mogły funkcjonować niektóre naczynia szklane. We wczesnym okresie
wpływów rzymskich w środowisku barbarzyńskim jakąś
specjalną rolę pełnić musiały szklane miseczki żeberkowane. W przeciwieństwie do terenów Cesarstwa Rzymskiego, w Germania magna owe naczynia są dość rzadkie (Ryc. 20; ostatnio: J. Schuster 2010a, s. 54 nn.), często
jednak były imitowane w ceramice, przede wszystkim na
obszarze kultury przeworskiej oraz nad środkowym Dunajem (M. Hegewisch 2006, s. 201 nn., ryc. 6:A; A. Mistewicz 2006). Takie naśladownictwa świadczą o szczególnym znaczeniu przydawanym tym naczyniom szklanym.
Oczywistym potwierdzeniem tej hipotezy jest obecność
takiego naczynia w grobie książęcym ze Zgliczyna Pobodzego, odkrytym w 1978 roku (Ryc. 20). Miseczki ze
Zgliczyna nie można tłumaczyć tylko potrzebą uzupeł-

Ryc. 20. Szklane miseczki żeberkowane z We i ß e n f e l s
w Saksonii-Anhalcie (u góry) i z E s p e na Fionii (u dołu) oraz
gliniana replika takiej miseczki ze Z g l i c z y n a - P o b o d z e g o
na północnym Mazowszu, na tle fragmentówy naczyń szklanych
z faktorii handlowej w rzymskim mieście Augusta Vindelicum
(Municipium Aelium Augustum) w Recji (dzis. Augsburg
w Bawarii). Wg: J. Jensen 2003 (Weißenfels, Espe),
A. Rottloff 2000 (Augsburg); fot. J. Schuster (Zgliczyn Pobodzy)
Fig. 20. Glass ribbed bowls from We i ß e n f e l s,
Saxony-Anhalt (above) and from E s p e, Funen (below),
and clay replica of such bowl from Z g l i c z y n - P o b o d z y,
northern Mazowsze, at the background of clay vessles from
a trading-post in the Roman town Augusta Vindelicum
(Municipium Aelium Augustum) in Raetia (modern Augsburg,
Bayern). After: J. Jensen 2003 (Weißenfels, Espe), A. Rottloff 2000
(Augsburg); photo: J. Schuster (Zgliczyn-Pobodzy)

nienia zestawu do picia, czy to z powodu braku naczynia szklanego, czy też niemożności jego zdeponowania
w grobie, wówczas bowiem nie trzeba byłoby wkładać
tyle starań w wykonanie dość wierną repliki (choć znacznie mniejszej niż pierwowzory) a wystarczyłoby zdeponować w tej funkcji jakiekolwiek naczynko. Ewidentnie
jednak musiała to być miseczka żeberkowana.
Czy układ i rozmieszczenie rzymskich naczyń w grobach dają nam wskazówki odnośnie do ich funkcji w rytuałach grzebalnych i pośmiertnym „życiu” zmarłych?
W niektórych wypadkach obserwację poczynione podczas eksploracji pozwalają na ostrożne wnioski14.
 Nie uwzględniam tu grobu z Gosławic (H. L e n d e l, E. S c h m i d t
1935; G. R a s c h k e 1939; M. M ą c z y ń s k a 2006), którego plan
14
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Dużo informacji dostarcza grób książęcy 6 z miejscowości Zohor w zachodniej Słowacji, który od momentu
zasypania go pozostał nienaruszony, a przy tym zbadano go podczas systematycznych badań wykopaliskowych, jest więc pewnym ewenementem wśród grobów
książęcych typu Lubieszewo. Patrząc na nienaruszony
układ naczyń w grobie (Ryc. 17) nasuwa się wyrażone
już wcześniej podejrzenie (J. Schuster 2010a, s. 270 nn.),
że we wczesnym okresie wpływów rzymskich naczynia
były rozmieszczone w grobie bez względu na ich ewentualną funkcję. Układ naczyń w grobie z Zohoru nie robi
wrażenia uporządkowanej aranżacji. Wiadro – w antycznym kręgu śródziemnomorskim niezbędne podczas libacji – zdeponowano osobno i daleko od naczyń „do picia”, które złożono przy lub częściowo nawet na stopach
zmarłego. Wszystkie naczynia umieszczone przy stopach
zmarłego – z wyjątkiem patery – ustawione były dnem do
góry (K. Elscheck 2013, s. 103), czyli w pozycji wyrażającej ich bezfunkcyjność (lub stan „odpoczynku”). Oprócz
tego wszystkie naczynia, również wiadro, przykryte były
tkaniną – jest to zresztą sytuacja rejestrowana w grobach
książęcych dosyć często. Na krawędzi jednego z wiader
typu Östland z grobu 2 ze stan. Tunnehult w Lubieszewie,
stojącym w grobie do góry dnem, zachowały się zmineralizowane fragmenty tekstyliów i sznurków (Ryc. 21),
które interpretować można jako pozostałości nakrycia
lub opakowania naczynia. Tkaniną przykryte był także
wiadro skośnie żłobkowane znalezione w grobie „księżniczki” z Leśna (M. Kanwiszerowa, K. Walenta 1985,
s. 13 n., 108 nn., ryc. 3; J. Maik 2009; M. Cybulska 2009).
Nierzadko w grobach odkrywane są naczynia (jedno
lub kilka) zdeponowane z przedmiotami niemającymi
z nimi żadnego – czytelnego dla nas – funkcjonalnego
związku; często swoistym pojemnikiem na takie przedmioty jest brązowa misa, pozwalająca na bezpieczne ich
upakowanie. I tak w grobie 1 ze stan. Sandberg z Lubieszewa nożyce przylegały do ścianki misy typu Eggers 99,
w środku której umieszczono m.in. dwa srebrne pucharki
(J. Schuster 2010a, s. 269), w wypadku grobu książęcego
z Lalendorf w Meklemburgii, datowanego na późne stadium fazy B1 (H. Keiling 1973), w misie typu Eggers 92
leżały naczynko drewniane i igła z brązu (J. von Richthofen 1994, s. 23), w grobie I z Marwedel nad dolną Łabą
w misie E 100 znajdowały się rogi do picia, dwa pojemniki drewniane oraz nożyce, nóż i zapinki (F. Laux 1993,
s. 319), zaś brązowa misa z grobu z Hvolgård Mølle na
Jutlandii, datowanego na wczesny okres wpływów rzymskich, zawierała grzebień, szpilę lub igłę, tkaninę oraz
drobne przedmioty z metalu i drewna (L. Claudi-Hanczęsto służy jako materiał ilustracyjny w odpowiednich tekstach (np.
K. C z a r n e c k a 2004, ryc. 3). Stopień naruszenia układu części inwentarza tego grobu był zbyt duży, aby obecnie była możliwa wiarygodna rekonstrukcja pierwotnego rozmieszczenia darów grobowych.
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Ryc. 21. Fragmenty wiadra typu Östland z grobu 2 ze stan.
Tunnehult w L u b i e s z e w i e (d. Lübsow) na Pomorzu.
Fot.: J. Schuster
Fig. 21. L u b i e s z e w o (former Lübsow) in Pomerania, site
Tunnehult. Fragments of the bucket type Östland from grave 2.
Photo: J. Schuster

sen 2013, s. 210). W grobie książęcym 1 z Leśna (Ryc. 18)
przęślica usytuowana była pomiędzy naczyniami ze szkła
a wiadrem brązowym – układ trudny do wyjaśnienia. Lista takich kombinacji jest o wiele dłuższa, jednak przytoczone tu przykłady wystarczają do uzasadnienia przypuszczenia, że znajdowane w wielu grobach (Ryc. 22)
odwrócone do góry dnem naczynia brązowe, chroniące zdeponowane pod nimi naczynia szklane i srebrne,
czy też naczynia wkładane jedno w drugie, nie miały na
celu zademonstrowania stanu posiadania zmarłego, zaś
ich aranżacja nie była przygotowana z zamiarem prezentacji jego statusu.
We wczesnorzymskim grobie A2 z Dollerup na Jutlandii (Ryc. 22:1) nie brakowało miejsca, a mimo to znajdowały się tu naczynia z różnych surowców ustawione
ściśle razem z innymi przedmiotami, jak np. nóż i grzebień (O. Voss, M. Ørsnes-Christensen 1949, s. 214 nn.).
Pod wiadrami zarejestrowano resztki futer, tkanin i sznurów – cytowane wyżej przykłady zdają się świadczyć, iż
naczynia były w nie „opakowane” .
Układ naczyń w okazałym grobie pod kurhanem 2
w Högom (P. H. Ramqvist 1992) wykazuje pewną prawidłowość, aczkolwiek w niektórych wypadkach nie jest jasne, dlaczego dany przedmiot zdeponowano akurat w tym
a nie innym miejscu (Ryc. 10:3). Elementy uzbrojenia
leżały koło ciała zmarłego w logicznym, funkcjonalnym
układzie, ale umieszczenie siodła wśród naczyń – w części grobu interpretowanej jako food storage (S. Fischer
2014, s. 389) – co najmniej dziwi, podobnie jak umieszczenie tam „codziennej” uprzęży (Ryc. 10:A), podczas gdy
uprząż „paradno-militarną” złożono osobno po drugiej
stronnie komory grobowej (Ryc. 10:B).

Ryc. 22. Usytuowanie i aranżacja naczyń metalowych i glinianych w grobach książęcych. 1 – D o l l e r u p, grób A2, Jutlandia;
2 – S t o r e - D a l, kurhan 6, Østfold; 3 – L u b i e s z e w o (d. Lübsow), stan. Sandberg, grób 1, Pomorze; 4 – S k r ø b e s h a v e, Fionia;
5 – L e u n a, grób 2, Saksonia-Anhalt. Wg: U. Voss i M. Ørsnes-Christensen 1949 (1), J. Petersen 1916 (2), J. Schuster 2010 (3),
H. Norling-Christensen 1938 (4), W. Schulz 1953 (5). Bez skali
Fig. 22. Location and arrangement of the metal and clay vessels in the princely graves. 1 – D o l l e r u p, grave A2, Jutland;
2 – S t o r e - D a l, barrow 6, Østfold; 3 – L u b i e s z e w o (former Lübsow), site Sandberg, grave 1, Pomerania; 4 – S k r ø b e s h a v e,
Funen; 5 – L e u n a, grave 2, Saxony-Anhalt. After: O. Voss & M. Ørsnes-Christensen 1949 (1), J. Petersen 1916 (2), J. Schuster 2010 (3),
H. Norling-Christensen 1938 (4), W. Schulz 1953 (5). Not to scale

Rozważyć warto jeszcze jeden aspekt obecności naczyń
w grobach. H. Steuer (2006, s. 14, 20) przyjął, iż znajdowane w grobach naczynia i części tusz zwierzęcych często nie miały służyć zmarłemu w wiecznej uczcie, ale są
jedynie pozostałościami ceremonii pogrzebowej i konsolacji przy grobie, tzw. Totenmahl. Po tej uroczystości
deponowano je rytualnie w grobie, by uchronić przed
profanacją – być może z tego też względu często były
one opakowywane. Nie należy lekceważyć znaczenia
uczty, która odbywała się przy grobie i była częścią obrzędów grzebalnych, ponieważ istotne znaczenie mogła

mieć panująca podczas niej hierarchia – podział na rządzących i rządzonych.
Przeciw tezie o składaniu do grobów zestawów naczyń
przemawia fakt, iż czasem niektóre dary, w tym również
naczynia metalowe, już w chwili ich deponowania były
„antykami”. Dotyczy to – obok innych przedmiotów tworzących zespół archaików stanowiących starszy zestaw
darów grobowych – srebrnego pucharka, reprezentowanego w grobie z Mušova na Morawach przez sam uchwyt
(J. Peška, J. Tejral 2002b, s. 508 nn.), niektórych srebrnych naczyń z grobu 2 ze Strážy (D. Quast 2009b, s. 27)
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czy srebrnego wiadra typu Hemmoor z Gommern, które jest przynajmniej o pokolenie (20–30 lat) starsze niż
inne przedmioty z tego grobu. Dzban z grobu 1 na stan.
Sandberg z Lubieszewa też jest o wiele starszy niż pozostałe naczynia (J. Schuster 2010a, s. 49, 217). Takie archaika raczej nie były wykorzystywane podczas uczt pogrzebowych, pełniły natomiast rolę symboli w procesie
kultywowania tradycji grupowej trudno jednak powiedzieć, czy były one własnością zmarłego. Nie wiadomo
też, jakie przyczyny doprowadziły do ich zdeponowania
akurat w tym konkretnym grobie.
Broń
Jedną z podstawowych cech grobów książęcych okresu rzymskiego ma być brak broni (R. Hachmann 1956,
s. 17 n.; K. Czarnecka 2004, s. 108). Jest to teza o tyle
problematyczna, że zakłada ścisły związek pomiędzy inhumacją, rytuałem pochówków książęcych (niem. Fürstengrabsitte) oraz brakiem broni. Rzeczywiście, w wielu grobach książęcych broń nie występuje, faktem jest
też, że wiele z nich to groby inhumacyjne. Broń znamy
jednak z wielu wczesnorzymskich grobów ciałopalnych,
których inwentarze pod względem bogactwa i obecności
importów rzymskich nie różnią się od inwentarzy inhumacyjnych grobów książęcych, z drugiej strony znamy
też równie bogato wyposażone groby ciałopalne, w których uzbrojenia nie ma, jak np. w grobie z Apensen na
dolnym Połabiu (W. Wegewitz 1937, s. 144 n., tabl. 32,
33). Z tych powodów w odniesieniu do wczesnego okresu wpływów rzymskich zaproponowałem (J. Schuster
2010a, s. 295) podział grobów książęcych na grupę typu
Lübsow/Lubieszewo (groby inhumacyjne) i grupę typu
Hagenow (groby ciałopalne). Z Europy Środkowej znamy grób książęcy (zwany nawet królewskim) z Mušova
na Morawach, który zawierał bogaty zestaw uzbrojenia
(E. Droberjar, J. Peška 2002; E. Künzl 2002). Uzbrojenie
zarejestrowano też w niektórych grobach książęcych badanych dawniej. W grobie II z Łęgu Piekarskiego odkryto
m.in. rynienkowate okucie albo brzegu pochwy miecza,
albo – co mniej prawdopodobne – tarczy (K. Jażdżewski, G. Rycel 1981, tabl. 5:8; J. Schuster 2010a, s. 293 n.).
Grób 4 z Chojnego w środkowej Polsce obok przynajmniej czterech naczyń brązowych i szklanych żetonów
do gry zawierał również żelazny grot włóczni (E. Kaszewska 1971). Nie ma powodu, aby pochówek ten wyłączyć
z grupy grobów książęcych.
W Skandynawii groby z importami i uzbrojeniem
występują w ciągu całej pierwszej połowy I tysiąclecia po Chr. – jeden z nich, z Simris w Skanii (B. Stjernquist 1977), pomimo miecza, tarczy i włóczni jest zawsze
umieszczany na mapach grobów książęcych z wczesnego okresu wpływów rzymskich (zob. np. M. Gebühr
1998, ryc. 25; 2009, ryc. 1; J. Peška 2002, ryc. 35). Grób
z Avaldsnes na wyspie Karmøy w południowej Norwe30

gii (H. Schetelig 1912, s. 53 nn.; W. Slomann 1964), z paradnym umbem i mieczem w bogato zdobionej pochwie,
należy do najbardziej imponujących grobów książęcych
z młodszego okresu wpływów rzymskich. Bogactwo
i rangę zmarłego podkreśla m.in. masywny naszyjnik złoty, należący do najcięższych przedmiotów z tego kruszcu z północnej części Barbaricum (K. Andersson 1993,
ryc. 44:d; 1995, s. 96 n.).
Na kontynencie w grobach książęcych z horyzontu
Hassleben-Leuna-Zakrzów broń występuje niemal wyłącznie w postaci symbolicznych grotów strzał, wykonanych z brązu lub ze srebra; spotykamy je aż do końca
okresu wpływów rzymskich, czego dowodzi brązowy grot
strzały z grobu w Popradzie na Słowacji (N. Lau 2014,
ryc. 17). Zwyczaj ten potwierdzony jest jednak tylko dla
grobów z Europy Środkowej, bowiem ze Skandynawii
znamy współczesne groby książęce wyposażone w broń
„normalną”. Obecność tarczy paradnej w bardzo bogato
wyposażonym grobie z Gommern w Saksonii-Anhalcie
pokazuje, iż elementy takiego właśnie uzbrojenia występować mogą także w grobach książęcych z młodszego okresu wpływów rzymskiego z terenów na południe
od Bałtyku. Odnośnie do tarczy z Gommern wysunięto tezę, iż również ona miała znaczenie symboliczne, co
potwierdzać ma regułę niewkładania broni do grobów
książęcych (K. Czarnecka 2004, s. 110). Interpretacja ta
wydaje się jednak wątpliwa, ponieważ znaleziska z tzw.
stanowisk bagiennych w Skandynawii dowodzą, iż również i taka paradna broń była używana podczas walki,
chociaż ze względu na nasz obecny stosunek do przedmiotów z metali szlachetnych praktyka ta może się wydawać nieco dziwna. Nie trzeba szczególnie podkreślać,
że także w pierwszej połowie I tysiąclecia po Chr. srebro
i złoto miały duże znaczenie, przede wszystkim w systemie autoprezentacji rangi i statusu poszczególnych jednostek. W pewnych warunkach przedmioty wykonane
ze srebra i złota eliminowano z obiegu, o czym świadczą
skandynawskie „bagienne” depozyty osobistych ekwipunków ówczesnych wojowników. Sądzę więc, że nic nie
stoi na przeszkodzie, aby tarczę z Gommern uznać zabroń sensu stricto – mimo iż bardzo okazałą.
Należy się zatem chyba pożegnać z aksjomatem, iż brak
broni jest jedną z podstawowych cech grobów książęcych
z okresu wpływów rzymskich. Wydaje się, iż zbieżności,
które doprowadziły do takiego wniosku, były przypadkowe. W tych regionach, w których faktycznie w grobach
okazałych broni nie ma w ogóle lub jest jej mało, jest to
raczej wynikiem powszechnie panujących zwyczajów.
Na całym Pomorzu w okresie wpływów rzymskich broni w ogóle nie wkładano do grobów – niezależnie od pozycji społecznej zmarłego. Od fazy C1b na terenach kręgu
nadłabskiego liczba grobów wyposażonych w uzbrojenie
gwałtownie się zmniejsza, a w środkowych Niemczech
zwyczaj wkładania broni do grobów stopniowo zanikał,

zanim obrządek inhumacyjny się rozprzestrzenił tam na
szerszą skalę (J. Bemmann 2007, s. 271), dlatego też nie
dziwi mała liczba elementów uzbrojenia w grobach okazałych z tych obszarów. Zelandia w młodszym okresie
wpływów rzymskich robi wrażenie „wyspy pacyfistów”
(M. J. Przybyła 2014, s. 219 n.), dlaczego więc broń miałaby się tam znaleźć akurat w grobach okazałych? Na terenach kultury przeworskiej, gdzie zwyczaj wkładania
broni do grobu utrzymywał się przez cały okres jej istnienia, w młodszym okresie wpływów rzymskich prawie
nie ma grobów okazałych – groby z Zakrzowa są takim
ewenementem, że z trudem tylko można wytłumaczyć
samą ich obecność 15.
W wielu bogato wyposażonych grobach z okresu wpływów rzymskich, wyposażonych w importy rzymskie, występują miecz, włócznia, oszczep oraz tarcza. Rozmieszczenie elementów uzbrojenia w grobach często wskazuje,
iż broń ta miała być gotowa do użycia, przy czym analiza
grobów o różnym stopniu bogactwa wyposażeń sugeruje, że rozmieszczenie to było wynikiem pewnej tradycji
obowiązującej wszystkich wojowników, niezależnie od
ich pozycji w hierarchii społecznej (Ryc. 10). W datowanym na fazę B2 grobie w Simris miecz znajdował się po
lewej stronie zmarłego, blisko ciała, co odpowiada miejscu miecza w pochwie, przymocowanej do pasa za życia wojownika (por. J. Ilkjær 1993, s. 343 nn.). Oznacza
to, iż zmarłego ubierano w pas „wojskowy”, dzięki czemu stawał się on gotowy do walki. Miecz po lewej stronie zmarłego potwierdzony jest również w grobie pod
kurhanem 2 w Agersbøl na Jutlandii (Ryc. 4:4), także
datowanym na fazę B2 (L. Christensen 1994, s. 33, ryc.
3). W tym grobie powtarza się również – zarejestrowany
w grobach w Simris i w Högom (Ryc. 10:2.3) – fakt deponowania włóczni lub oszczepu po prawie strony zmarłego tak, aby łatwo mógł on po nie sięgnąć. We wszystkich
tych trzech grobach tarcza spoczywała na ciele zmarłego
w położeniu ochronnym. Uwidacznia się tu pewien schemat, który znamy też z pochówków wojowników wyposażonych mniej bogato, jak chociażby z grobu 29 z Hunn
w Østfold w południowej Norwegii (H. G. Resi 1986, tabl.
57), również datowanego na fazę B2 (Ryc. 10:1), lub z grobu 1 pod kurhanem 1 w Bø w prowincji Nordland w północnej Norwegii, datowanego na fazę C1b (W. Slomann
1959, ryc. 5). Podobną pozycję miecza, tj. leżącego po lewej stronie zmarłego, zrekonstruowano dla innych pochówków skandynawskich z młodszego okresu wpływów
rzymskich: z grobu 2 z Lærkenfeld na Jutlandii, z grobu
z Lilla Jored w prowincji Bohuslän południowo-zachodniej Szwecji i pochówku mężczyzny z grobu z Sætrang
w prowincji Buskerud w południowo-wschodniej Nor Pomijam tutaj dyskusję na temat kulturowej przynależności grobów
okazałych z miejscowości Stráže, Ostrovány/Osztrópatak i Poprad-Matejovce.

wegii (A. Rau 2014, s. 148 nn., ryc. 4, 7, 8); w grobie V ze
Snartemo w prowincji Vest-Agder w południowej Norwegii, datowanym już na fazę D2, miecz i dwie włócznie leżały dokładnie w takiej samej pozycji, jak w grobie
z Högom (ostatnio: A. Rau 2010, ryc. 161). Od tej reguły są jednak wyjątki, np. grób z Evebø w prowincji Sogn
og Fjordane w południowo-zachodniej Norwegii, gdzie
miecz leżał po prawej stronie zmarłego, a włócznie i oszczep prawdopodobnie po jego lewej stronie (H. Schetelig 1912, ryc. 252; F.-A. Stylegar 2014, ryc. 5); możliwe,
iż jest to wskazówka na rzecz leworęczności wojownika,
podobnie jak ma to miejsce w Gommern.
Odrębnym zjawiskiem jest zwyczaj deponowania
w grobach okazałych srebrnych lub brązowych grotów strzał – praktykowany w młodszym okresie wpływów rzymskim, głównie na terenach dzisiejszych Niemiec Środkowych, ale również znany z Meklemburgii,
Czech i Słowacji oraz z zasiedlonych przez Alamanów
ziem w dzisiejszej Badenii-Wirtembergii (J. Werner 1955;
M. Becker 2010a, s. 101 n.). Z reguły interpretowane są
one jako symbole statusu lub – pod względem użytkowym – jedynie jako broń łowiecka lub sportowa. O ile to
drugie przypuszczenie wydaje się trafne w wypadku grotów strzał wykonanych z blachy lub takich z asymetrycznym liściem, to egzemplarze takie, jak z grobu z Gommern jak najbardziej mogły pełnić funkcję grotów strzał
bojowych. Oprócz masywności samych grotów potwierdza to również gatunek drewna zachowanego w ich tulejkach – jest nim jesion, doskonale nadający się do produkcji strzał (M. Becker 2010a, s. 102 n.; M. Hellmund,
U. Willerding 2010, s. 227). Właśnie z drewna jesionowego (oraz z sośniny) wykonane są wszystkie strzały
z depozytów ofiarnych Nydam I i Nydam II (H. Paulsen
1998, s. 406); w Illerup z drewna jesionowego zrobiono
14% strzał (X. Pauli Jensen, L. C. Nørbach 2009, s. 117).
Symbolika strzał z grobów książęcych, wyrażana poprzez
szczególny surowiec ich grotów, niekoniecznie więc wyłączać musiała użyteczność tych przedmiotów.
Skrzynki
Dyskusyjny jest, skądinąd chętnie utrzymywany, aksjomat, zgodnie z którym drewniane skrzynki16 składane
były tylko w grobach kobiet, przez co zyskały rangę archeologicznego wyznacznika płci. Po raz pierwszy obecność
skrzynki w grobie męskim potwierdzono ponad wszelkie
wątpliwości w wypadku pochówku z Gommern (J. Schuster 2010b), gdzie umieszczono w niej paradną szatę
i paradny pas (M. Becker 2010a, s. 87, 90 n.). Również
w grobie III z Wrocławia-Zakrzowa (Sackrau) – w którym pochowano chłopczyka – znajdowała się skrzynka,
zawierająca fibulę i pas (D. Quast 2014, s. 326), paradny

15

 Używam tu określenia „skrzynka” zamiast często stosowanego słowa „kasetka”.
16
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Ryc. 23. Plan grobu 3 z L e u n a w Saksonia-Anhalcie. a – naczynia z brązu; b – srebrne naczynia i elementy wyposażenia
(groty strzał, ostrogi, łyżka); c – naczynia szklane; d – naczynia gliniane; e – taca i plansza do gry; f – żetony; w miejscu ciała wkop
po wtórnym otwarciu grobu (g). Rys. J. Schuster (wg: W. Schultz 1956). Bez skali
Fig. 23. L e u n a, Saxony-Anhalt. Plan of the grave 3. a – bronze vessels; b – silver vessels and other equipment (arrow heads, spurs, spoon);
c – glass vessels; d – clay vessels; e – tray and gaming board; f – counters; at the place of the body, trench of the secondary opening
of the grave (g). Drawing: J. Schuster (after: W. Schultz 1956). Not to scale

pas złożono również w skrzynki z grobu I z tegoż stanowiska (M. J. Przybyła 2005, s. 109; D. Quast 2014, s. 326),
w którym najprawdopodobniej spoczywał dorosły mężczyzna. Żelazny uchwyt skrzynki odkryto powyżej lewego barku zmarłego we wspominanym już parokrotnie
grobie z Högom (Ryc. 10:3); śladów po drewnie korpusu pojemnika już nie było (P. H. Ramqvist 1992, s. 136).
W młodszym okresie wpływów rzymskich obecność
skrzynki w grobie mężczyzny nie była nowością: W grobie książęcym z miejscowości Zohor na Słowacji, datowanym na fazę B2, skrzynkę wraz z zawartością umieszczono po lewej stronie kolan zmarłego (Ryc. 17); tak jak
w wypadku grobów kobiecych, w tej skrzynce znajdowały się przedmioty codziennego użytku – nożyce, nóż
i brzytwa. Na skrzynki natrafiono również w grobach 1
i 2 ze stan. Tunnehult w Lubieszewie (J. Schuster 2014,
s. 160 nn.), na podstawie struktury inwentarzy interpretowanych jako męskie (J. Schuster 2010a, s. 284 n.). W wypadku grobu książęcego ze Zgliczyna-Pobodzego z fazy
B2a nie można wykluczyć, iż w jego narożniku zdepono32

wano skrzynkę z ostrogami, rogami do picia (a raczej
tylko ich dolnymi okuciami), fibulą i żetonami do gry
(A. Grzymkowski 2006, ryc. 3, 6). Wydaje się, iż przynajmniej w wypadku pochówków elitarnych niekoniecznie
obowiązywać musiały ogólnie przyjęte reguły deponowania pewnych kategorii darów grobowych w zależności od płci zmarłych (por. też: M. Becker 2010a, s. 363).
Nie można jednak wykluczyć, że w grobie w Zgliczynie-Pobodzym złożono nie skrzynkę, ale drewnianą tacę,
jak to miało miejsce w innych kobiecych i męskich grobach książęcych, np. w grobie 3 z miejscowości Leuna
(Ryc. 23). Co prawda, w tym wypadku na tacy ułożono
naczynia i części tusz zwierzęcych, czyli istnieje tu logiczny związek pomiędzy obiektami, zaś w Zgliczynie na
domniemanej drewnianej tacy miałyby leżeć przedmioty
niezwiązane z nią funkcjonalnie, np. żetony do gry, które
zazwyczaj układano na drewnianej planszy, jak w grobie
3 z Leuna (Ryc. 23) lub w grobie 4 z Neudorf-Bornstein
(Ryc. 13). Obecność żetonów skłoniła A. Grzymkowskiego (2006, s. 63) do uwagi, iż drewniany przedmiot ze

Zgliczyna mógł być niekoniecznie skrzynką, ale właśnie
taką planszą do gry, byłoby to jednak sytuacją wyjątkową, bowiem na tablicach do gry nigdy nie rejestrowano
zabytków innych niż żetony.
Skrzynka służyła do przechowywania przedmiotów
cennych lub mających szczególne znaczenie, i tak np.
w grobie 8 z Haßleben zawierała ona m.in. kosztowną
fibulę (Ryc. 19). W grobach okazałych takie pojemniki
towarzyszą zarówno pochówkom kobiet jak i mężczyzn.
Oznaki władzy lub rangi, dary symboliczne
Z okresu wpływów rzymskich, okresu wędrówek ludów
oraz okresu merowińskiego znamy złote przedmioty, zazwyczaj ozdoby lub części stroju, które związane są z rolą
pełnioną przez ich właściciela w swojej grupie; prezentacja statusu wyrażała się niekoniecznie przez liczbę, lecz
przez samą obecność określonych przedmiotów bądź
ich zestawów (M. Becker 2010a, s. 365). Przyjmuje się
powszechnie, iż rolę symbolu statusu czy oznaki władzy pełniły przede wszystkim złote ozdoby w kształcie
pierścienia bądź obręczy (ang. ring, niem. Ring), czyli
naszyjniki, bransolety i pierścienie (np. J. Werner 1980;
P. Ethelberg 2000, s. 150 nn.; M. Schmauder 2002, s. 98,
s. 116; D. Quast 2013, s. 184).
Złote ozdoby „obręczowe” funkcjonowały co prawda
w ramach ponadregionalnej symboliki, wydaje się jednak, że stosowanie poszczególnych ozdób lub ich kombinacji w określonych zestawach było zdeterminowane
lokalnie. Podczas gdy obecność (lub brak) pierścienia,
bransolety lub naszyjnika mogła, zdaniem P. Ethelberga (2000, s. 151 nn., ryc. 129), oznaczać różne pozycje
w hierarchii społecznej w południowej Skandynawii, to
system ten nie funkcjonował już np. na terenach dzisiejszych środkowych Niemiec – nad środkową Łabą i nad
Soławą złotych bransolet nie używano w ogóle, zaś status
społeczny zaznaczać musiano w jakiś inny sposób (M. Becker 2010a, s. 365 n.). Użycie złotych ozdób w funkcji
symbolicznej podlegało więc ściśle określonym regułom, obowiązującym bądź to w regionie, gdzie zmarłego pochowano, bądź też z którego pochodził. Ta ostatnia
możliwość może mieć decydujące znaczenie w badaniach
nad rozprzestrzenieniem grobów książęcych i ponadregionalnymi związkami elit w okresie wpływów rzymskich17. Ciekawy dla dyskutowanej tu problematyki jest
fakt, że naszyjnik z kolbowatymi zakończeniami z grobu z Gommern – ważący ok. pół kilograma jest jednym
z najcięższych złotych przedmiotów z młodszego okresu
rzymskiego – nie nosi śladów zużycia, co dotyczy również złotego pierścienia typu Beckmann 37 z tegoż grobu (M. Becker 2010a, s. 67, 70). Zakładając, iż nie jest to
dziełem przypadku, należy wziąć pod uwagę możliwość

wykonania obu przedmiotów wyłącznie do celów sepulkralnych. M. Becker (2010a, s. 69 n.) rozważa jeszcze jedną możliwość: Nowy naszyjnik mógł być substytutem innego, który pozostał w „obiegu”, być może w posiadaniu
następcy lub pretendenta do władzy. Niezależnie od interpretacji ważny jest tu sam fakt zdeponowania w grobie przedmiotów nieużywanych. Jak już wspomniałem
wyżej, nowymi, nieużywanymi wyrobami są także złote
zapinki z grobu z Gommern, co oznacza, iż najprawdopodobniej cały komplet złotych przedmiotów był wykonany specjalnie w celu złożenia go w tym grobie.
W wielu grobach okazałych natrafiano na narzędzia
i elementy osobistego ekwipunku, zrobione z brązu lub
ze srebra, którym z tego względu przypisywano znaczenie
symboliczne. Do tej grupy przedmiotów można również
włączyć wykonane z tych surowców, wzmiankowane już
wyżej groty strzał. A. Kietlińska (1960, s. 102 nn.) wysunęła w swoim czasie tezę o obrzędowym charakterze takich przedmiotów, co wiązało się z jej interpretacją osób
pochowanych w grobach okazałych jako kapłanów. Teza
ta nie pozostała bez sprzeciwu (R. Wołągiewicz 1962)
i dzisiaj ma już tylko znaczenie historyczne. Niemniej,
wyjątkowy charakter narzędzi i przyborów z metali kolorowych pozostaje faktem. Warto tu jednak przytoczyć
opinię M. Beckera (2010a, s. 93), który zwrócił uwagę na
teoretyczną możliwość użycia nożyc lub noży ze srebra
do cięcia niektórych miękkich materiałów18. Również
srebrne ostrogi, jak np. z grobu z Gommern, są wystarczająco masywne i twarde, aby służyć zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. W wypadku zabytków srebrnych
nasz dzisiejszy stosunek do metali szlachetnych może
mieć zbyt silny wpływ na interpretację pewnych przedmiotów znajdowanych w grobach z okresu wpływów
rzymskich. Nie ma przecież wątpliwości, że sprzączki
czy zapinki srebrne były używane w „normalny” sposób.
W zasadzie również narzędzia z brązu, nierzadko spotykane w bogato wyposażonych grobach z tego okresu, nadawały się do wykonania większości związanych z nimi
czynności – przypomnijmy sobie, że przed epoką żelaza
istniał okres, w którym brąz był właściwie jedynym metalem do produkcji narzędzi i uzbrojenia. Nie znajduje
więc podstaw teza, iż narzędzia ze srebra lub brązu były
z natury niefunkcjonalne. Niemniej pewne jest, że szczególne znaczenie tych przedmiotów – jako wyznacznika
statusu osoby, przy której je złożono do grobu – wyraża
surowiec, jaki wybrano do ich wykonania. Analogicznie
chyba rozumieć można srebrne elementy broni znajdowanej w tzw. depozytach bagiennych z młodszego okresu
wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w południowej Skandynawii, np. w Illerup na Jutlandii – ranga
poszczególnych wojowników wyrażała się w materiale,

 Odnośnie do wczesnego okresu wpływów rzymskich zob. J. S c h u s t e r 2013, s. 154 nn.

Nota bene, srebrnymi sztućcami, w tym nożami, posługujemy się
do dzisiaj.
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z jakiego wykonano lub jakim zdobiona była ich broń
(C. von Carnap-Bornheim, J. Ilkjær 1996, s. 483 nn.).
Dla właściwej interpretacji tego zjawiska istotne znaczenie ma jeszcze jedna kwestia. Z artefaktem symbolicznym bez wątpienia mamy do czynienia tylko wtedy, gdy
ewidentnie nie nadaje się on do użytku, jak np. nożyce
z tępymi ostrzami. Takie właśnie nożyce (Ryc. 24) znaleziono w grobie 1 na stan. Sandberg w Lubieszewie, datowanym na fazę B1, oraz w grobie I z Marwedel, z fazy
B2 (F. Laux 1992, s. 331 n., ryc. 9:1). Te niefunkcjonalne
nożyce są swoistą analogią wspomnianych wyżej niewykończonych zapinek z Lubieszewa. Trudno jednak sobie
wyobrazić, że osoba pochowana z takimi przedmiotami, jak tępe nożyce, za swojego życia wyrażała swój status właśnie poprzez ich posiadanie (oraz pokazywanie).
Wydaje się, iż narzędzia te nie miały służyć zmarłej osobie w zaświatach, lecz spełniały określoną rolę podczas
ceremonii pogrzebowej.
Obyczaj deponowania wykonanych z brązu lub ze srebra narzędzi, które zazwyczaj robiono z żelaza, rejestrowany jest przez cały okres wpływów rzymskich, a nawet w okresie wędrówek ludów. Najmłodsze przykłady
to srebrne szydło w drewnianej oprawce platerowanej
złotem, znalezione w grobie z Popradu (K. Pieta 2009,
s. 115; N. Lau 2014, s. 361, ryc. 17), czy srebrna pęsetka
przymocowana do pasa okazałego z wielokrotnie już cytowanego grobu z Högom, ze schyłku okresu wędrówek
ludów (P. H. Ramqvist 1992, s. 105, tabl. 76:16).

W wypadku innych przedmiotów udowodnienie ich
symbolicznego charakteru nie jest łatwe. Nieraz można
np. odnieść wrażenie, że grzebień nie został zdeponowany w swojej funkcji utylitarnej, jedyną przesłaną na
rzecz takiej interpretacji jest jednak tylko nietypowe,
inne od spodziewanego, miejsce złożenia w jamie grobowej – wniosek ten jest więc w dużej mierze intuicyjny,
choć dotyczy grobów nie tylko książęcych. Trudno jednak ustalić, jaka powinna być „prawidłowa” lokalizacja
grzebienia w grobie.
Jak wynika z opracowania znalezisk z depozytów ekwipunku wojowników w Illerup w Jutlandii, w młodszym
okresie wpływów rzymskich grzebień noszono w pojemniku (zazwyczaj sakiewce), przymocowanym do pasa
osobistego (J. Ilkjær 1993, ryc. 145). Fragmenty słabo
zachowanego grzebienia z grobu w Gommern odkryto
wśród organicznych szczątków w okolicy biodra zmarłego – pierwotnie znajdował się on zapewne właśnie w sakiewce (M. Becker 2010a, s. 116). Z miejsca, w jakim znaleziono grzebień w grobie z Högom wynika, że schowany
był w futerale przymocowanym do pasa (P. H. Ramqvist
1992, s. 103 nn., ryc. 58–60, 69; A. Rau 2010, s. 351 n.).
W tym grobie był jednak jeszcze jeden grzebień, złożony
w naczyniu glinianym (Ryc. 10:3) – fakt trudny do wyjaśnienia (ale znany nam już z grobu z Hvolgård Mølle
na Jutlandii – patrz wyżej). Podobną pozycję grzebienia
zarejestrowano w grobie 2 z Emersleben w Saksonii-Anhalcie, gdzie leżał on w brązowej misie – być może

Ryc. 24. Nożyce z brązu z grobu 1 na stan. Sandberg w L u b i e s z e w i e (d. Lübsow) na Pomorzu.
Fot.: C. Plamp (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin)
Fig. 24. L u b i e s z e w o (former Lübsow) in Pomerania, site Sandberg. Bronze shears from grave 1.
Photo: C. Plamp (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin)
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dodatkowo przykrytej brązowym talerzem – w okolicy stóp zmarłej osoby (B. Schmidt, J. Bemmann 2008,
s. 24 n., tabl. 12). W grobie 34 w Ellekilde na Zelandii
grzebień znaleziono przy lewej stopie zmarłego (Ryc. 8),
podobnie jak w grobie 2 w Leuna (Ryc. 15), natomiast
w grobie 8 z Haßleben grzebień leżał na klatce piersiowej
wraz z dwiema pałeczkami z drewna (Ryc. 19), wreszcie
w grobie pod kurhanem 1 w Pielgrzymowie (Pilgrams
dorf) grzebień leżał w pewnym oddaleniu od ciała, po
prawej stronie zmarłego (Ryc. 7).
Element wyposażenia „grzebień” może posłużyć do
wykazania, że dopóki nie znamy reguły, dopóty nie będziemy w stanie zdefiniować wyjątku. Znalezienie grzebienia – wraz z zapinką – w przy prawym ramieniu zmarłej, pochowanej w grobie 22 na cmentarzysku kultury
wielbarskiej w Weklicach na Wyżynie Elbląskiej (M. Natuniewicz-Sekuła, J. Okulicz-Kozaryn 2011, s. 29, tabl.
VI:4) można ewentualnie tłumaczyć włożeniem go do
pojemnika z jakiegoś materiału organicznego. W grobie
24 z tegoż cmentarzyska (tamże, tabl. VIII) oraz w grobie
351 z Kowalewka w Wielkopolsce grzebień leżał przy lewym barku zmarłej osoby (T. Skorupka 2001, s. 93, tabl.
106:5) – być może złożono je bezpośrednio w trumnie.
W grobach 86 i 267 z Weklic grzebień leżał na kolanie
zmarłej osoby, a w grobie 265 przy prawej goleni (M. Natuniewicz-Sekuła, J. Okulicz-Kozaryn 2011, tabl. XXXVI,
CXII, CXIII). Często grzebień rejestrowany jest w części
trumny powyżej głowy zmarłej osoby, np. w Kowalewku,
grób 166 i grób 184 (Skorupka 2001, s. 52, tabl. 50/166:6,
56/184:5). Nierzadko też grzebień spotykany jest w towarzystwie naczynka i przęślika, np. w grobie 423 z Weklic (przy prawym ramieniu; tamże, tabl. CLXXXVIII)
i w grobie 227 z Kowalewka (po lewej stronie stóp; T. Skorupka 2001, tabl. 69), w grobie 338 z Kowalewka grzebień leżał w naczynku, w pobliżu przęślika i igły (tamże, tabl. 100), naczynka towarzyszyły też grzebieniom
w grobach 80, 103 oraz 344 (tamże, tabl. 24, 30, 103), natomiast w grobie 353 grzebień, naczynko, igła i dwa paciorki znajdowały się w dolnym narożniku trumny, być
może w jakimś organicznym pojemniku (tamże, tabl.
108), tak samo zlokalizowane były grzebień, fragmentarycznie zachowane naczynko, szpila, igła i dwa przęśliki
w grobie 372, pierwotnie zapewne także złożone w pojemniku z materiału organicznego (tamże, tabl. 116).
W skrzynce zdeponowano grzebień wraz z przęślikiem
w grobie 402 z Weklic (M. Natuniewicz-Sekuła, J. Okulicz-Kozaryn 2011, tabl. CLXXXXI), co prawdopodobnie
dotyczy również grobu 223 z Kowalewka (T. Skorupka
2001, tabl. 68). Ciekawy jest grób 82 z Weklic, w którym
dla dwóch naczyń glinianych, pucharka szklanego i grzebienia wykopano specjalną niszę (M. Natuniewicz-Sekuła, J. Okulicz-Kozaryn 2011, tabl. XXXIV, XXXV). Dobrą
analogią jest grób 376 w Kowalewku, w którym poniżej
stóp zdeponowano naczynie gliniane, pucharek szklany

i grzebień; przy grzebieniu natrafiono też na igłę i szpilę
(T. Skorupka 2001, tabl. 118, 119). Pewną regułę (przynajmniej dla ludności kultury wielbarskiej) wydają się
prezentować groby 379 i 483 z cmentarzyska w Kowalewku (tamże, tabl. 121, 150–151), w których grzebień
należał do grupy przedmiotów, złożonej z naczyń glinianych, szpili, igieł, w wypadku grobu 379 powiększonej
o przęśliki i przęślicę; każda z tych grupa przedmiotów
znajdowała się między nogami zmarłej.
Podczas gdy wszystkie wyżej przytoczone przykłady
dotyczą pochówków kobiet, to w grobach 166 i 358 na
cmentarzysku w Kowalewku pochowano mężczyzn z ostrogami; w pierwszym wypadku grzebień leżał w okolicy
czaszki, w drugim – na lewym łokciu (T. Skorupka 2001,
tabl. 50, 110–111). Grzebień znaleziony w męskim grobie 2 pod kurhanem 22 w Gronowie pierwotnie umieszczony był zapewne w sakiewce przy pasie; co ciekawe,
również tu w pobliżu grzebienia znajdowało się naczynko gliniane (H. Machajewski 2013, s. 29, tabl. XXXVI).
Jako region porównawczy mogą służyć Niemcy Środkowe, skąd znamy również dużą liczbę grobów inhumacyjnych, datowanych od młodszego okresu wpływów
rzymskich po okres wędrówek ludów (B. Schmidt, J. Bemmann 2008). Znaną już kombinację grzebienia z przęślikiem spotykamy w grobie 20 z Großwirschleben; wraz
z nożem i z igłą leżały one przy lewej ręce zmarłej osoby
(tamże, s. 54 n., tabl. 51). Przy metalowych artefaktach
zachowały się fragmenty skóry, co wskazuje na umieszczenie wszystkich wymienionych przedmiotów w skórzanej sakiewce lub w małej torbie. Również przy lewej ręce
zmarłej zdeponowany został grzebień wraz z przęślikiem,
drewnianym pojemnikiem okutym brązem oraz wrzecionem w grobie z Schkortleben (tamże, s. 109 n., tabl. 140).
W grobie 1 z Wedderstedt grzebieniowi, oprócz przęślika i przedmiotu z kości, towarzyszyły dwa naczynka gliniane; zestaw umieszczono także przy lewym ramieniu
(tamże, s. 119 n., tabl. 159). W grobie inhumacyjnym 36
z Merseburga sam grzebień znajdował się przy lewym
łokciu (tamże, s. 87, tabl. 99). Możliwe więc, że w grobach inhumacyjnych w kręgu nadłabskim jest to standardowe miejsce depozycji grzebienia (w typowym zestawie przedmiotów); reguły tej przestrzegano – oczywiście
z odstępstwami – aż do fazy D1, czego dowodzi grób 37
z Görzig (tamże, s. 42, tabl. 33). W datowanym na fazę
C3 grobie 3/4 z miejscowości Gerlachsheim w zachodniej Frankonii, w którym pochowano dwie kobiety, grzebień również leżał przy lewym ramieniu jednej z nich,
i również tu razem z przęślikami i naczyniami (A. Dauber 1958, s. 143, tabl. 48)19. W południowej części kręgu
19
 Wspomnieć należy jednak też dwa groby kobiet w Lauffen nad rzeką
Neckar w badeńskiej Frankonii, datowane na fazę C3 (H. S c h a c h - D ö r g e s 1981), w których grzebienie leżały w pewnej odległości od
szkieletów. Wytłumaczeniem tego faktu może być, że w materiałach
obu grobów obecne są zwiastuny okresu wędrówek ludów, w którym
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nadłabskiego sytuacja nie jest jasna, bowiem znamy stąd
zbyt mało grobów inhumacyjnych. Ciekawą analogią do
grobu 8 z Haßleben jest jednak grób 2536 z miejscowości Hostivice w Kotlinie Czeskiej (P. Sankot, C. Theune
2014, s. 263, ryc. 3). Podczas gdy sama pozycja grzebienia przy prawej kości udowej, na drewnianej podkładce,
różni się od pozycji grzebienia w grobie 8 w Haßleben, to
powtarza się kombinacja z dwiema pałeczkami z drewna,
które w wypadku grobu w Hostivicach zinterpretowano
jako części wrzecion – wraz z nim znaleziono przęślik
i szpilę. Taką funkcję można również przyjąć dla pałeczek z Haßleben. Kombinacja tych przedmiotów z grzebieniem nie jest więc typowa tylko dla grobów książęcych.
Zupełnie inne – pozornie dowolne – zwyczaje panowały na wschodniej Zelandii. Na cmentarzysku z bogato
wyposażonymi grobami w Skovgårde (P. Ethelberg 2000)
trudno rozpoznać regułę. Najczęściej grzebień deponowano powyżej głowy (groby 9, 204, 207, 208, 209), czasem
z igłą, jeden raz w naczyniu glinianym, w trzech grobach
leżał on poniżej lub w okolicy stóp (groby 1, 3 i 7), raz
na prawym ramieniu (grób 4), raz między udami (grób
205). W dwóch wypadkach na grzebień natrafiono poza
lub nad trumną (groby 8, 400). Pewną regułę (grzebień
złożony koło łydki lub poniżej stóp) daje się uchwycić
w grobach na cmentarzyskach z młodszego okresu wpływów rzymskich na północnej Zelandii – przestrzegały jej
osoby organizujące pochówek w wypadku wspomnianego grobu z Ellekilde, przede wszystkim jednak dotyczy
to cmentarzyska w Engbjerg20. W grobach z Engbjerg
pochowano zarówno kobiety jak i mężczyzn. W dwóch
innych wypadkach z tego cmentarzyska – pochówków
chłopczyka i mężczyzny – grzebień był również zdeponowany w dolnej (w odniesieniu do ułożenia zmarłego)
partii grobu, ale poza trumną (L. Boye 2009, s. 276, 278).
Z kolei w grobie 2000 z Brøndsager grzebień owszem
znajdował się w partii grobu poniżej stóp, ale w skupisku
kości owcy, krowy i konia (L. Boye 2009, s. 267) – fakt
trudny do wytłumaczenia.
Przykład grzebienia dobrze ilustruje pewne problemy
z interpretacją darów z grobów okazałych, z jakimi mamy
do czynienia również w wypadku grobów osób niższej
rangi lub niższego statusu. Niektóre przedmioty zdeponowane w grobach książęcych, oprócz użytkowej mogły mieć również funkcję rytualną, co naturalnie trudne
jest do udowodnienia. Przedmiotami według wszelkiego
prawdopodobieństwa związanymi z tą sferą były orzechy
częściej odchodzono od stałych reguł deponowania grzebieni – por.
np. Köthen-Gütersee, groby 1, 30 i 32 (B. Schmidt, J. Bemmann 2008,
s. 61, 65 n., 66, tabl. 60, 66, 67), Köthen-Jumo, grób 11 (tamże, s. 70,
tabl. 74), Niemberg, groby 11 i 18 (tamże, s. 97, 98, tabl. 118, 120).
 Brøndsager, groby 900 i 2769, Engbjerg, groby 4, 7, 8, 12, 13, 16,
17, 18, 20, 25 i 34, Kragehave Ødetofter, groby 823 i 1718 (L. B o y e
2009, s. 263 n., 272, 280, 288, 290, 298, 303, 307, 309, 310, 312, 317,
319, 335, 340).
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laskowe (zob. A. Niewęgłowski 1993). Nie ma tu miejsca
na dokładniejsze przedyskutowanie ich kontekstu, ale
szczególne znaczenie tych orzechów podkreśla fakt, iż
rejestrowano je nieraz w bogato wyposażonych grobach,
np. w wewnętrznej komorze grobu z Popradu-Matejoviec (K. Pieta 2009, s. 116), czy w sakiewce przywiązanej
do pasa paradnego oraz koło siodła w grobie z Högom
(Ryc. 10:3). Wyjątkową wagę orzechów laskowych bardzo wyraźnie widać na przykładzie grobu 269 z Jartypor
na południowo-zachodniej rubieży Podlasia (notabene
o ekstremalnie długiej – na tym cmentarzysku – jamie
grobowej), które schowano do „pojemnika” powstałego
z dwóch emaliowanych pucharków brązowych (J. Andrzejowski 2011, s. 187, ryc. 7).
Podsumowanie
W niniejszym artykule przedyskutowana została kwestia aranżacji przestrzeni i rozmieszczenia przedmiotów
w bogatych grobach inhumacyjnych z pierwszych pięciu
wieków po Chr., które umownie nazywane są „książęcymi”. W wyniku analizy samej konstrukcji grobu i sposobu,
w jaki ulokowano w nim ciało zmarłego można stwierdzić, że przypuszczana często jednolitość regulujących to
zwyczajów nie znajduje potwierdzenia. Ich różnorodność
widoczna jest zarówno w aspekcie chronologicznym, jak
i geograficznym. Lokalizacja naczyń importowanych oraz
naczyń lokalnej produkcji w tych grobach – przynajmniej
we wczesnym okresie wpływów rzymskich – nie wskazuje na adaptację przez lokalne elity śródziemnomorskich
zwyczajów symposion. Wydaje się, że naczynia z brązu,
srebra i szkła spełniały raczej rolę wyznaczników statusu
lub rangi zmarłej osoby w obowiązującej w Barbaricum
hierarchii społecznej. Adaptację rzymskich zwyczajów
biesiadnych sugerowano dla młodszego okresu wpływów
rzymskich, o czym świadczyć miały m.in. dary mięsne,
czyli kości zwierząt znajdowane na tacach lub w naczyniach. Oczywiście, nie można wykluczyć związku między tymi dwoma kategoriami darów, ale również rodzi
się pytanie: Gdzie można zostawić dary mięsne, jeśli nie
w takim właśnie miejscu? Możliwość tłumaczenia tych
elementów wyposażenia jako rytualnie pochowanych
pozostałości konsolacji pokazuje, iż tradycyjna interpretacja (jako adaptacji rzymskich zwyczajów biesiadnych)
nie musi być trafna.
Należy zwrócić uwagę na to, że wyposażenie grobu
nie tylko odzwierciedla bogactwo zmarłego, lecz w dużej mierze – może nawet bardziej – jego rodu. Pamiętać trzeba, że o składzie inwentarza grobowego i z czym
zmarłego prezentowano podczas ceremonii pogrzebowej
decydowali pozostali członkowie rodu, jego potomkowie
czy następcy. Zgodnie z obserwacjami etnograficznymi
uroczystości pogrzebowe znaczącej osoby obejmowały
nawet kilkudniową prezentację ciała zmarłego na katafalku, może w otwartej trumnie, a także ceremonialną

procesję (H. Steuer 2006, s. 14 nn.). Przy takiej okazji
można pokazać zmarłą osobę odpowiednio do jej rangi, a pretendent zaprezentować samego siebie jako osobę godną bycia sukcesorem. Jeszcze otwarty grób służył
wówczas jako scena symbolicznej inscenizacji w czasie
następującej wówczas zmiany w strukturze społecznej
grupy. Nie wszystko, co dzisiaj znajdujemy w danym grobie, musiało więc koniecznie być własnością pochowanej
w nim osoby (por. też H. Steuer 2006, s. 21). Przytoczona na wstępie interpretacja aranżacji i składu inwentarza grobu z Högom (S. Fischer, J. Soulat i H. Victor 2009,
s. 190) wydaje się być w związku z tym zbyt jednostronna. I tak na przykład nie wyjaśniono, dlaczego w części
grobu, zarezerwowanej dla uzbrojenia i pożywienia, obie

kategorie darów są pomieszane, czy też dlaczego zmarły
„wziął ze sobą” do łóżka miecz, broń drzewcową i tarczę
(skądinąd przecież należące do uzbrojenia). Interpretacja ta za bardzo ogranicza się ona do „potrzeb” zmarłego, nie uwzględniając drugiego czynnika determinującego układ przedmiotów złożonych do grobu: celu, jaki
chciały osiągnąć osoby organizujące pogrzeb.
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Arrangement and distribution of grave offerings in princely inhumation graves from the first half
of the first millennium AD in northern and central Europe
Summary
In the richly furnished ‘princely graves’ of the Roman Iron Age and
the Migration Period we encounter a range of luxury objects imported from the territory of the Roman Empire (Fig. 1), and often, also
objects manufactured locally from precious metals or decorated with
gold and silver, personal effects and animal bones remaining from
the offerings of meat. In better documented inhumation graves of
this group there is an evident system of distribution of the grave offerings, usually interpreted as an expression of the division of the sepulchral space into different ‘living’ areas arranged for the buried individual (Fig. 3). From this perspective all the elements of the grave
furnishing are meant to serve the dead in the afterlife.
In this article discussion is made of the construction and dimensions of princely graves as ‘containers’ used in preserving the dead individual, its furnishings, and the meaning of selected elements of the
grave goods are examined at more length. In the process emphasis is
placed on the possible function played by individual elements found
inside the grave, the question of whether they were arranged to suit
the needs of the dead individual, their possible direct association with
the deceased – because of the function they played during the burial
ceremony. In other words: is a grave an expression of individual identity only, or possibly, of a group identity as well?
In literature the phenomenon of princely graves has been examined in association with the concept of a grave chamber (Fig. 2). In
the case of richly furnished graves the term ‘chamber’ is related to two
matters: first, it stands for the construction which encloses a specific
space, second, it is an architectural element, a structural stage setting
for the dead body and objects deposited with it. The point is to situate the dead individual appropriately, but even more importantly, his

or her possessions and grave offerings – in an arrangement in which
they are needed during the burial ceremony and/or to the dead individual once the grave has been sealed – in the afterlife. If, during the
Younger Roman Period it is common for the princely graves to have
a grave chamber, analysis of their counterparts dating to the Early
Roman Period (Fig. 7 & 9) shows that during this age in the Central
and the Northern European Barbaricum grave chambers are rare.
Pieces of furniture such as a bed, tables, chairs, etc. are also absent
(Fig. 5 & 6) in graves built before the Younger Roman Iron Age (Fig.
11 & 12). Possibly, this is evidence of the evolution of the idea of the
princely grave within the Germanic Barbaricum very likely, inspired
by Roman customs.
The form and the construction design of the princely graves is not
uniform. Next to classical chamber graves we can distinguish graves
with a very large but flat chest-like coffin (Fig. 4 & 8), graves with
a burial deposited under the floor (Fig. 13) and graves with an extremely long grave pit (Fig. 15).
An interesting phenomenon, quite characteristic for princely
graves, is the deposition of additional dress accessories in the grave.
The presence of multiple sets of clothing or its elements is confirmed already for burials dated to phase B1. Not once, the dress accessories, like
brooches, appeared to have been made specifically solely for the purpose of the funeral and/or burial (Fig. 16 & 24). Their significance was
only symbolic – they were meant to ‘glitter’ during the presentation
of the dead individual emphasizing its position. Other objects of
this sort are also marks of status, e.g., neckrings and finger-rings. In
a number of burials some of the dress accessories evidently had been
treated differently from the rest, deposited inside pouches or caskets.
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The impression is that some of these ‘additional’ brooches (Fig. 18 &
19) did not really have a utilitarian function but had been placed there
for their precious metal, possibly as a symbol of power or status, or as
a ‘personal treasure’ (Fig. 9).
One of the principal features of princely graves is the presence of imported vessels in their inventory (Fig. 1, 8, 9, 13–15, 17–19 & 23). The
frequent recurrence of the same vessel forms, used within the Empire
in making libations, has been explained by the adoption of the Mediterranean custom of symposion by the barbarian elites. In many Early
Roman Iron Age graves bronze vessels have been found in an inverted
position, as if to protect glass and silver vessels deposited under them,
alternately, some vessels were placed inside other vessels – they were
not meant to demonstrate the personal wealth of the buried individual, their arrangement was not prepared with the intention of making a status display (Fig. 22). Things are somewhat different during
the Younger Roman Iron Age, but we cannot be sure whether a given vessel is not a remnant of the funeral ceremony and feast held at
the grave, so-called Totenmahl. After being used the vessels were ritually buried in the grave to protect them from desecration – perhaps
also for this reason bronze vessels are often found wrapped in some
way (Fig. 21). As for the Roman silver cups, everything seems to indicate that they were adopted in the Germanic world as symbols used in
the local system of status display; needless to say, this process was set
off by contacts with the Roman Empire. The position inside princely
graves of imported vessels and vessels of local manufacture does not
indicate, at least not during the Early Roman Period, the adoption
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by the local elites of the tradition of the symposion. It seems that vessels made of bronze, silver and glass (Fig. 20) were more likely to play
the role of marks of status and/or rank of the dead individual within
the social hierarchy in the Barbaricum.
One of the main features of princely graves from the Roman Period is supposed to be the absence of weapons. This argument is problematic as it assumes a close relationship between inhumation, the
ritual of princely burial and the absence of weapons. Not only does
it overlook the fact that some princely graves have contained weapons (Fig. 10), but also that the absence or presence of weapons could
have be dictated by local custom. In a territory where no weapons or
only their small number is found in princely graves this is probably
the consequent of more general rules prevailing there, known to us
from egalitarian cemeteries.
In interpreting the inventory of a princely grave it is worth bearing
in mind that the furnishings of the grave not only reflect the prosperity of the dead individual but, to a great extent, perhaps even more so,
that of his/her kin. We also need to note that the composition of the
inventory, and how the dead individual was presented during the funeral ceremony, was decided by the remaining members of the kin
group, descendants or heirs of the dead individual. During the burial
ceremony the deceased was presented according to its rank and the one
pretending to succeed to power presented himself as someone worthy
of being the successor. The yet unsealed grave may be understood to
have served as a stage for a symbolic piece of drama at a time of change
then taking place in the social structure of the group.
tłum. Anna Kinecka
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British Archaeological Reports, International Series, Oxford
„Bericht der Römisch-Germanischen Kommission”, Frankfurt a.M.-Berlin
„Bonner Jahbücher”, Köln/Bonn
„Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern”, Lübstorf (wcześniej: „Bodendenkmalpflege in Mecklenburg.
Jahrbuch ...”, Schwerin/Rostock/Berlin)
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum
„Fontes Archaeologici Posnanienses” (wcześniej: „Fontes Praehistorici”), Poznań
„Informator Archeologiczny. Badania rok ...”, Warszawa
„Inventaria Archaeologica, Pologne”, Warszawa-Łódź
„Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte”, Halle/Saale
„Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz”, Mainz
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Warszawa
Kratkie soobŝeniâ Instituta arheologii Akademii nauk SSSR (Kраткие сообщения Института археологии Академии
наук СССР), Moskva
Materialy i issledovaniâ po arheologii SSSR (Материалы и исседования по археологии СССР), Moskva
„Materiały Archeologiczne”, Kraków
„Materiały Starożytne”, Warszawa
„Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, Warszawa
„Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, Rzeszów-Krosno-Sandomierz-Tarnów (-Przemyśl/
Tarnobrzeg)
„Materiały Zachodniopomorskie”, Szczecin
„Památky archeologické” (wcześniej: „Památky archeologické a místopisné”), Praha
„Przegląd Archeologiczny”, Poznań
„Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, Łódź
„Pomorania Antiqua”, Gdańsk
Prahistoria ziem polskich, tom I: Paleolit i mezolit (red. W. Chmielewski, W. Hensel), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1975; tom II: Neolit (red. W. Hensel, T. Wiślański), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979; tom III: Wczesna epoka
brązu (red. A. Gardawski, J. Kowalczyk), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978; tom IV: Od środkowej epoki brązu
do środkowego okresu lateńskiego (red. J. Dąbrowski, Z. Rajewski), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979; tom V:
Późny okres lateński i okres rzymski (red. J. Wielowiejski), Wrocław-Warszawa-Kraków‑Gdańsk 1981
„Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia” (później: „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde”), Königsberg.
„Praehistorische Zeitschrift”, Berlin-New York
„Recherches Archéologiques”, Kraków
„Rocznik Białostocki”, Białystok
„Rocznik Olsztyński”, Olsztyn
„Rossijskaâ arheologiâ” (Российская археология), Moskva
„Saalburg Jahrbuch”, Berlin-New York
„Slovenská archeológia”, Bratislava
„Sovetskaâ arheologiâ” (Советская археология), Moskva
„Sprawozdania Archeologiczne”, Kraków
„Sprawozdania P.M.A.”, Warszawa
„Wiadomości Archeologiczne”, Warszawa
„Zeitschrift für Ethnologie”, Berlin
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków
„Z otchłani wieków”, Warszawa
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