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b

adane wykopaliskowo od 2003 roku cmentarzysko w czerwonym Dworze1, położone jest w północno-wschodniej części Mazur, w centrum Puszczy boreckiej,
na terenie nadleśnictwa czerwony Dwór. Na stanowisku
zlokalizowano około 35–40 kamiennych kurhanów, koncentrujących się w dwóch skupiskach: południowo-wschodnim (kurhany z młodszego okresu wpływów rzymskich) i północno-zachodnim (kurhany z okresu wędrówek ludów). Dotychczas przebadano 19 z nich, odkrywając w sumie około 160 grobów ciałopalnych, zarówno
w obrębie kopców, jak i w przestrzeni międzykurhanowej.
Nekropola datowana jest na młodszy okres rzymski i okres
wędrówek ludów, i należy do grupy gołdapskiej kultury
sudowskiej. Znajdują się tu również obiekty kultury kurhanów zachodniobałtyjskich związane z produkcją żelaza
i pojedyncze groby kultury bogaczewskiej z fazy b12.
badania z 2013 i 2014 roku omówione zostaną oddzielnie, ponieważ prowadzone były w odległych partiach
stanowiska i dostarczyły materiałów o różnej chronologii.

badania wykopaliskowe w sezonie 2013 odbyły się
w dniach 22 lipca – 10 sierpnia. W ich trakcie kontynuowano rozpoznanie południowo-wschodniego skupiska kurhanów. Jednak ze względu na krótszy niż zwykle czas badań
(trzy tygodnie), prace miały ograniczony zasięg – odsłonięto
jedynie obszar o powierzchni 100,55 m2. Przebadano jeden
kurhan (nr 31) oraz pas przestrzeni miedzykurhanowej
(Ryc. 1). Wyeksplorowano cztery obiekty: tzw. grób centralny w kurhanie 31 (obiekt 173), dwa pochówki tzw. płaskie
(obiekty 171 i 175) oraz obiekt 172 o nieznanej funkcji.
Przebadany kurhan 31 był bardzo silnie zniszczony
przez dwa wykroty, a kamienie z nasypu rozrzucone były
w promieniu kilku metrów (Ryc. 2:1). Niemniej podczas
badań udało się odtworzyć jego pierwotną konstrukcję.

Zasięg wyznaczał kolisty, stosunkowo regularny wieniec ze
specjalnie dobranych kamieni. W obrębie wieńca, na tym
samym co on poziomie, zalegała spodnia, starannie ułożona warstwa kamieni. Wyżej widoczny był bezładnie usypany, niewysoki nasyp kamienny, wyższy w centrum i obniżający się stopniowo ku brzegom. łącznie z warstwą spodnią
nasyp składał się z trzech poziomów kamieni. średnica
wieńca wynosiła około 4 m, wysokość nasypu kamiennego
– około 0,45–0,5 m.
bezpośrednio pod środkową partią nasypu kurhanu 31 odkryto grób centralny (obiekt 173): jamowy pochówek ciałopalny, z wypełniskiem barwy czarnej, zawierającym bezładnie rozproszone kości. był on w górnej partii
naruszony przez wkop rabunkowy. Tego typu zniszczenia
zarejestrowano w przypadku kilku do tej pory przebadanych kopców z młodszego okresu wpływów rzymskich
(por. SZyMAńSKI 2013: 28, 50).
W kurhanie nie odkryto zabytków umożliwiających precyzyjne określenie jego chronologii, w pochówku
centralnym znaleziono jedynie nóż żelazny (Ryc. 2:2).
Niemniej, kopiec można z dużym prawdopodobieństwem

1
czerwony Dwór, st. XXI (AZP 16-77/19), gm. Kowale oleckie,
pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie.

2
Na temat dotychczasowych badań: SZyMAńSKI 2013, tam starsza
literatura.

Badania w 2013 roku
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Ryc. 1. czerwony Dwór, st. XXI. Plan południowo-wschodniego skupiska kurhanów. A – zarys kurhanów i bruków kamiennych;
b – obiekty; c – wykopy z lat 2003–2012; D – wykopy z 2013 roku (oprac. P. Szymański).
Fig. 1. czerwony Dwór, site XXI. Plan of the south-eastern concentration of barrows. A – outline of the barrows and cobblestones;
b – features; c – trenches from 2003 to 2012; D – trenches from 2013.

datować na fazę c na podstawie jego konstrukcji, ponieważ
jest ona podobna do pozostałych kurhanów w skupisku SE,
natomiast różni się zdecydowanie od późniejszych kopców
z okresu wędrówek ludów (por. SZyMAńSKI 2013: 52).
W trakcie prac odkryto też dwa jamowe groby płaskie (obiekty 171 i 175). obiekt 171 wypełniony była czarną
ziemią (zapewne spalenizną ze stosu pogrzebowego) z rozproszonymi, przepalonymi kośćmi. obiekty o podobnej
formie odkrywane były licznie na cmentarzysku. Niestety,
brak zabytków uniemożliwia bliższe datowane tego grobu.
Drugi grób jamowy (obiekt 175) nie został obsypany szczątkami stosu, zawierał natomiast stosunkowo zwarte skupisko
słabo przepalonych kości. Podobne obiekty również odkrywano w poprzednich sezonach wykopaliskowych, choć rzadziej. W literaturze niemieckojęzycznej określane były jako
Knochenhäufchen (ScHMIEDEHELM 1990: 15; por. SZyMAńSKI
2005: 90) i spotykane są powszechnie na cmentarzyskach
bałtyjskich, szczególnie z młodszego okresu rzymskiego.

oprócz grobów odkryto innego rodzaju obiekt
172, naruszony przez jamę zwierzęcą. Zawierał on potłuczone naczynie z okresu wędrówek ludów. Serię podobnych
obiektów odkrywano na cmentarzysku w czerwonym
Dworze już wcześniej (SZyMAńSKI 2013: 58). Znajdowano
w nich wyłącznie jedno lub dwa potłuczone naczynia,
brak było natomiast przepalonych kości i węgli drzewnych.
Nieznana jest funkcja tych obiektów – być może zdeponowane w nich naczynia pełniły jakąś rolę w trakcie obrzędów
odprawianych na cmentarzysku.
obecność wyżej opisanego obiektu z okresu
wędrówek ludów w skupisku SE kurhanów potwierdza
wcześniejsze ustalenia dotyczące chronologii użytkowania
tej partii cmentarzyska. Wszystkie kurhany w tym skupisku,
których datowanie można określić na podstawie odkrytych
w nich zabytków, wznoszone były w młodszym okresie
rzymskim. Jednak w nasypach kopców oraz pomiędzy nimi
odkryto serię obiektów, zarówno grobów jak i jam o innym
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Ryc. 2. Kurhan 31 i pochodzący z niego zabytek. 1a – plan kamieni w nasypie kurhanu; 1b – wieniec kamienny i obiekty odkryte pod
nasypem; 1c, 1d – profile kurhanu; 2 – nóż żelazny (2a – rekonstrukcja) z obiektu 173 (rys. P. Szymański).
Fig. 2. barrow no. 31 and a relic found therein. 1a – plan of stones in the embankment of the barrow; 1b – stone circle and features found
beneath the embankment; 1c, 1d – barrow profiles; 2 – iron knife (2a – reconstruction) from the feature no. 173.
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Ryc. 3. czerwony Dwór, st. XXI. 1 – plan północno-zachodniego skupiska kurhanów (A – zarys kurhanów i bruków kamiennych;
b – obiekty; c – wykopy z lat 2004–2010; D – wykopy z 2014 roku); 2–4: wybór zabytków z grobu 184 (kurhan 5): 2, 3 – sprzączki
żelazne z pochówka centralnego (obiekt 184d); 4 – zapinka brązowa z zasypiska obiektu 184 (rys. P. Szymański).
Fig. 3. czerwony Dwór, site XXI. 1 – plan of the north-western concentration of barrows (A – outline of the barrows and cobblestones;
b – features; c – trenches from 2004–2010; D – trenches from 2014); 2–4: selected relics from the burial no. 184 (barrow no. 5):
2, 3 – iron buckles from the central burial (feature no. 184d); 4 – bronze brooch from the backfill of the feature no. 184.
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Ryc. 4. Kurhan 1 i pochodzący z niego zabytek. 1a – plan kamieni w nasypie kurhanu; 1b – profil kurhanu, z widocznym grobem centralnym (obiektem 181); 2 – zapinka brązowa znaleziona pod północną częścią nasypu kurhanu 1 (rys. P. Szymański).
Fig. 4. barrow no. 1 and a relic found therein. 1a – plan of stones in the barrow embankment; 1b – the barrow profile with the central
burial (feature no. 181); 2 – bronze brooch found in the northern part of the embankment of the barrow no. 1.

charakterze, pochodzących z okresu wędrówek ludów (do
tej grupy należy obiekt 172). W tym czasie budowano już
kurhany w skupisku NW.
Z badań skupiska SE pochodzą tylko pojedyncze
zabytki wydzielone. Należy do nich tuleja żelaznego grotu
o zupełnie zniszczonym przez korozję liściu, odkryta w grobie 175. Na terenie grupy gołdapskiej elementy uzbrojenia
spotykane są bardzo rzadko. Na cmentarzysku w czerwonym Dworze znaleziono dotychczas tylko trzy, zupełnie
skorodowane groty w warstwie humusu (SZyMAńSKI 2013:
38); ponadto kolejny grot znaleziono w nasypie kurhanu na
pobliskim cmentarzysku w dawnym Rothebude (HILbERG
2009: ryc. 10:38).

2013: ryc. 2), podjęto zatem decyzję o rozpoczęciu prac
archeologicznych w tej strefie.
badania w 2014 roku trwały w dniach 14 lipca –
8 sierpnia. Wytyczono dwa wykopy o łącznej powierzchni
96 m2, obejmujące dwa skrajne kurhany: kurhan 5, wchodzący w skład zwartego skupiska kopców, oraz kurhan 1,
nieco oddalony w kierunku północnym. odkryto w sumie
21 obiektów (m.in. dwa groby centralne obu kurhanów),
w tym 19 pochówków ciałopalnych (Ryc. 3:1).
Na dnie jamy grobu centralnego w kurhanie 5
(obiekt 184) odkryto zwarte skupisko przepalonych, czystych kości (pochówek 184d). Podobne skupiska należące
do kilku-kilkunastu zmarłych napotkano już w centrach
dwóch przebadanych kopców z okresu wędrówek ludów
(kurhany 18 i 26). odkryte w grobie centralnym i w jego
zasypisku zabytki (między innymi cztery zapinki, w tym
jedna typu Dollkeim/Kovrovo i trzy typu Schönwarling/
Skowarcz, seria sprzączek z owalną ramą i małą metopą na
kolcu – Ryc. 3:2–4) wskazują, że kurhan założono w rozwiniętej fazie D.
Z kolei na dnie grobu centralnego kurhanu 1
(obiekt 181) zalegała warstwa czarnej ziemi (Ryc. 4:1),
a w jej centrum skupisko przepalonych kości. Nie sposób
ustalić dokładną pozycję chronologiczną grobu, bowiem

Badania w 2014 roku
cmentarzysko w czerwonym Dworze położone jest
w lesie i badania są utrudnione przez rosnące tu drzewa
i krzewy, niekiedy bardzo gęste. Jednak na jesieni 2013 roku,
na zlecenie Nadleśnictwa czerwony Dwór, dokonano wylesienia dużej strefy na północ od stanowiska. W ramach tej
akcji ścięto również drzewa na północnym skraju cmentarzyska, w pasie o szerokości 30–40 metrów. była to dotychczas zupełnie niepoznana część nekropoli (por. SZyMAńSKI
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Ryc. 5. Grób 177 wkopany wtórnie w nasyp kurhanu 1, widok od strony E. Dookoła popielnicy przykrytej kamieniem obstawa złożona
z mniejszych kamieni. Duże kamienie stanowiły bruk nasypu kurhanu, z lewej strony na niższym poziomie widoczny kamień obstawy
grobu centralnego – obiektu 181 (fot. P. Szymański).
Fig. 5. burial no. 177 as a secondary dig into the embankment of the barrow no. 1, view from the east. Around an urn covered with a stone
a cover was built from smaller stones. big stones were used as cobblestones of the embankment of the barrow, while a stone from the
encasement of the central burial – feature no. 181 – is visible below on the left side.

seria pięciu żelaznych sprzączek z dużymi metopami na
kolcu datuje go tylko szeroko na fazy E1 i E2. Pod nasypem
kurhanu znaleziono jednak brązową zapinkę pięciopalczastą, zbliżoną do wydzielonego przez v. bierbrauera typu
csongrad (Ryc. 4:2; por. bIERbRAUER 1993: 324). Na tej
podstawie powstanie kurhanu można wiązać z fazą E2. Tym
samym jest to najpóźniejszy kopiec na cmentarzysku, a zarazem jeden z najpóźniejszych w grupie gołdapskiej.
Zarówno w nasypy obu przebadanych w tym roku
kurhanów, jak i w ich groby centralne, wkopano serię kilkunastu pochówków popielnicowych i jamowych (Ryc. 5, 6).
Można zatem oba kopce zaliczyć do grupy tzw. kurhanów
rodzinnych, charakterystycznych dla fazy prudziskiej kultury sudowskiej (por. np. KAcZyńSKI 1976: 263, 266, 270).
Na tle skupiska NW pod względem konstrukcji
wyróżniał się kurhan 1. Wszystkie dotychczasowe kopce –
łącznie z badanym w tym roku kurhanem 5 (Ryc. 7) –
miały nasyp ziemny, a jedynie z wierzchu wybrukowano
je płaszczem kamiennym (por. SZyMAńSKI 2013: 52).
Natomiast omawiany, położony w pewnym oddaleniu kurhan 1 nie miał nasypu ziemnego i składał się z jednej warstwy stosunkowo dużych kamieni, dopełnionych w partii
centralnej mniejszymi – można go w zasadzie określić jako
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bruk (Ryc. 4:1, 5). Jak stwierdzono wyżej – jest to najpóźniejszy z zarejestrowanych do tej pory kurhanów w czerwonym Dworze. Można zatem zaproponować wstępnie
tezę, że w rozwiniętym okresie wędrówek ludów nastąpiła
zmiana sposobu budowy kurhanów: od wyniesionych kopców w stronę bardziej płaskich założeń.
ciekawym odkryciem był grób nr 180 położony
pomiędzy kurhanami (około 1,5 m od skraju kurhanu 5).
był to ciałopalny pochówek jamowy, z czarnym wypełniskiem, silnie zniszczony przez nory zwierzęce (Ryc. 8:1).
W jego wypełnisku brak było precyzyjnie datujących zabytków, odkryto tu jedynie fragmenty spiralnego pierścionka brązowego z rozszerzoną częścią środkową (Ryc. 8:2).
Można jednak przypuszczać, że podobnie jak i całe skupisko kurhanów, pochodzi on z okresu wędrówek ludów.
Dotychczas groby płaskie, zarówno z okresu wpływów rzymskich, jak i wędrówek ludów, odkrywano jedynie
w skupisku SE kurhanów. odkrycie grobu 180 sugeruje, że
również w skupisku NW, na terenie jeszcze nie przebadanym, mogą znajdować się podobne obiekty (por. SZyMAńSKI 2013: 57–58).
*

*

*
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Ryc. 6. obiekt 184, grób centralny w kurhanie 5, widok od strony W. Wtórnie wkopane popielnice (od lewej): 184a, 184c i 184b. Pod
popielnicami, z prawej strony, skupisko kości – pochówek centralny na dnie jamy, obiekt 184d (fot. P. Szymański).
Fig. 6. Feature no. 184, the central burial in the barrow no. 5, view from the west. Secondarily dug urns (from the left side): 184a,
184c, and 184b. below the urns, on the right, an assemblage of bones – the central burial at the bottom of the pit, feature no. 184d.

Ryc. 7. Profile W i S kurhanu 5. W centrum: jama grobu centralnego (obiekt 184), zasypana kamieniami; dolne kamienie stanowiły
obstawę pochówka umieszczonego na dnie jamy (fot. P. Szymański).
Fig. 7. W and S profiles of the barrow no. 5. In the middle: the pit of the central burial (feature no. 184) covered with stones; the
stones on the bottom encased the burial located at the bottom of the pit.

355

PAWEł SZyMAńSKI

Ryc. 8. Plan i profil obiektu 180 – grobu jamowego płaskiego (1) oraz pochodzące z niego fragmenty spiralnego pierścionka brązowego (2)
(rys. P. Szymański).
Fig. 8. Plan and profile of the feature no. 180 – a flat pit burial (1) and pieces of a spiral bronze ring found therein (2).

o ile badania z 2013 roku jedynie potwierdziły
obserwacje z poprzednich lat na temat cmentarzyska i stosowanego tu obrządku pogrzebowego, o tyle prace prowadzone w 2014 roku dostarczyły wiele nowych danych. Po
pierwsze, odkryto najpóźniejszy z dotychczas odkrytych
kurhanów na stanowisku, datowany na fazę E2. Po drugie –
zidentyfikowano pierwszy w skupisku NW grób płaski.
Kontynuacja badań w północnej partii skupiska NW

wydaje się zatem uzasadniona. Jej celem będzie dalsze rozpoznanie tej części nekropoli i poszukiwania ewentualnego
cmentarzyska płaskiego, rozciągającego się pomiędzy kurhanami.
Dr hab. Paweł Szymański
Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski
pmszyman@uw.edu.pl
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eXCAVATIONS IN 2013–2014

T

he barrow burial site of the Gołdap Group of
the Sudovian culture in czerwony Dwór (site XXI) has
been investigated since 2003. In 2013 excavations were
conducted in an area between the burial mounds in the
south-eastern tumuli concentration. one barrow from the
Late Roman Period (no. 31) was investigated. Moreover, in
the area between the mounds were found two cremation
burials (nos. 171 and 175) and one feature containing
a broken vessel (no. 172). chronology of the finds confirms a previous hypothesis that the barrows in the SE concentration were built in the Late Roman Period, whereas
the single features found in the same area can be dated to

the Migration Period. During the 2014 season, the
northern part of the burial site, previously unexplored, was
investigated. Two multiple burials, ‘family’ barrows from
the Migration Period (nos. 1 and 5), were excavated, resulting in discovery of 21 features, mainly cremation burials.
The barrow no. 5 was built in Phase D, while the barrow
no. 1 probably in Phase E2, which makes it one of the latest
constructions of this type in the Gołdap Group of the
Sudovian culture.

Translated by Maciej Talaga

357

