




Wystawa Stary Świat – Nowe Życie. Lubowidz, Czarnówko, 
Wilkowo prezentuje wybór, najbardziej okazałych pod względem 
zasobności w tzw. dary grobowe, pochówków ludności kultury 
wielbarskiej z pierwszych trzech wieków naszej ery (okres wpływów 
rzymskich). Eksponaty w większości pochodzą ze zbiorów własnych 
Muzeum w Lęborku (zabytki z Czarnówka i Wilkowa) oraz z Muzeum 
Narodowego w Szczecinie (zabytki z Lubowidza). Pozyskane zostały 
podczas ratowniczych badań archeologicznych na trzech dużych 
nekropolach leżących w pobliżu Lęborka: w Lubowidzu, Czarnówku  
i Wilkowie. Każde z tych cmentarzysk, niemal całkowicie rozpoznane 
wykopaliskowo, stanowi nieocenione źródło wiedzy o starożytnych 
społecznościach zamieszkujących tę okolice, zwłaszcza o ludności 
kultury wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich.
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Plemiona Gotów i Gepidów przybyłe ze Skandynawii, po asymilacji 
miejscowej ludności kultury oksywskiej, stworzyły wspólnotę, której 
archeologiczne ślady nazywane są kulturą wielbarską (nazwa pochodzi 
od odkryć na eponimicznym stanowisku w miejscowości Wielbark 
– dziś część Malborka), której zabytki uważane są za najbogatsze 
i najokazalsze w pradziejach ziem polskich. Ludność tej kultury, 
utrzymująca kontakty handlowe zarówno z Cesarstwem Rzymskim i jego 
prowincjami, jak także z wyspami duńskimi oraz Skandynawią, chętnie 
osiedlała się w okolicy Lęborka. Sprzyjała temu zapewne lokalizacja, 
czyli bliskość morza oraz znanych i uczęszczanych szlaków handlowych 
(głównie tzw. bursztynowego), a także urozmaicone ukształtowanie 
terenu, pełnego cieków wodnych (obszar Pradoliny Łeby - Redy
i Wysoczyzny Żarnowieckiej). Dzięki tym okolicznościom poszczycić się 
możemy największą w Polsce, a nawet w Europie, kolekcją zabytków 
pochodzących z trzech dużych nekropoli spod Lęborka - Lubowidza, 
Czarnówka i Wilkowa - przebadanych wykopaliskowo. Na podstawie 
źródeł archeologicznych pozyskanych w wyniku prac terenowych 
możliwa jest, w dużym stopniu, rekonstrukcja życia i kultury społeczności 
okolic Lęborka sprzed niemal 2000 lat.

Ciekawa jest historia badań wykopaliskowych prowadzonych na 
tych trzech cmentarzyskach. Każde z nich odkryte zostało przypadkiem,       
a prowadzone w różnych okresach i za pomocą odmiennych technik 
prace terenowe same w sobie stanowią ważny rozdział historii 
archeologii Pomorza. 

Nekropola w Lubowidzu przebadana została w całości przed 
II wojną światową przez lęborskiego (!) doktora archeologii Helmuta 
Agdego. Wszystkie odkryte przedmioty uczony przekazał do 
ówczesnego szczecińskiego muzeum (Pommersches Landesmuseum), 
a wyniki wykopalisk zostały opisane i opublikowane. Również w okresie 
przedwojennym, podczas wydobywania piasku w Wilkowie, natrafiano 
na zabytki kultury wielbarskiej, ale regularne wykopaliska podjęto 
tu dopiero w roku 2014. Prace zakończono po dwóch latach, po 
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Ekspozycja przybliża oraz uświadamia zwiedzającym fenomen                           
i unikatowość lęborskiego mikroregionu osadniczego ludności kultury 
wielbarskiej, który w chwili obecnej jest największym i najlepiej 
rozpoznanym na całym jej obszarze. Na trzech nekropolach mogło 
zostać pochowanych ponad trzy tysiące ówczesnych mieszkańców. 
Biorąc pod uwagę dane pozyskane w wyniku wieloletnich badań 
można przyjąć, że najbliższa okolica zamieszkana była w pierwszych 
trzech wiekach naszej ery przez liczne i prężnie rozwijające się 
społeczności, w których władzę sprawowały jednostki wyróżniające 
się bogactwem. Przejawia się ono szczególnie na cmentarzyskach        
w wyposażeniu i sposobie konstrukcji grobów. Pochówki ważnych,       
majętnych członków społeczności są z reguły większych rozmiarów 
(aby pomieścić liczne dary grobowe), czasem nakryte kurhanem 
lub obwiedzione rowem, kryją liczniejsze i bardziej prestiżowe 
przedmioty.

Wystawa ma na celu przede wszystkim przedstawienie sposobu 
grzebania przedstawicieli ówczesnych elit chowanych w obrębie 
nekropoli w Lubowidzu, Czarnówku i Wilkowie (kobiet, mężczyzn                    
i dzieci), które w sposób istotny wyróżniały się bogactwem wyposażenia. 

Prezentowane muzealia, zwłaszcza elementy stroju i kunsztowna 
biżuteria z metali szlachetnych, to okazja do podziwiania ówczesnych, 
zaawansowanych technik złotniczych i jubilerskich. Graficzne 
rekonstrukcje pochówków ukazują praktyki oraz rytuały związane                      
z obrzędowością sepulkralną, ale też elementy ówczesnej mody (np. 
strojne pasy, sposoby upinania odzieży i biżuterii).
A.K.

Prezentowane na wystawie zabytki pochodzą z cmentarzysk, na 
których swoich zmarłych chowała społeczność kultury wielbarskiej 
w pierwszych wiekach naszej ery. Ludność tej kultury przybyła na 
południowe wybrzeże Bałtyku ze Skandynawii, a Pomorze stało się 
jednym z długotrwałych „punktów przystankowych” w jej wielowiekowej 
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rozpoznaniu pozostałej, niezniszczonej strefy stanowiska. Największa 
spośród trzech wymienionych – nekropola w Czarnówku, na której 
prace wykopaliskowe rozpoczęto w 1973, faktycznie nie została jeszcze 
przebadana w całości i co roku odkrywane są nowe przestrzenie zajęte 
przez starożytne cmentarzysko. 

Kolia paciorków, Lubowidz

Wylew naczynia brązowego
zdobiony wizerunkiem Bachusa, 
Czarnówko

Zapinka ze srebra, Wilkowo



wędrówce ku Morzu Czarnemu. Etapy tej migracji znane są ze 
starożytnych źródeł pisanych i uzupełniane odkryciami archeologicznymi 
osad oraz nekropoli, zakładanych na nowo zajmowanych obszarach. 

Pod względem etnicznym ludność kultury wielbarskiej utożsamiana 
jest ze znanymi ze źródeł pisanych plemionami Gotów i Gepidów, którzy 
zajmując nowe ziemie wchodzili w interakcje z miejscową ludnością. 
Naturę tych kontaktów trudno jest odtworzyć, ale wiele wskazuje na 
to, że miały one pokojowy charakter, a nowi przybysze nie zawsze 
musieli przekonywać do siebie miejscowych „ogniem i mieczem”. To, 
co mieli do zaoferowania – nowy model kulturowy – okazało się na tyle 
atrakcyjne, że asymilacja ludności następowała dość szybko.

Doskonałym źródłem wiadomości o minionych społecznościach są 
cmentarzyska. Badanie nekropoli, czyli „świata zmarłych”,  paradoksalnie 
dostarcza wielu podstawowych informacji o społeczności żywych: jak 
długo żyli, na jakie schorzenia cierpieli, jak wyglądali, jak się ubierali, 
co jedli? Na podstawie różnych aspektów obrządku pogrzebowego 
archeologia stara się także ocenić, jak zorganizowane było ówczesne 
społeczeństwo. Nie jest to zadanie łatwe – nie kończy się bowiem 
na prostym podziale na osoby ubogie i bogate, opartym na  jakości
i liczbie przedmiotów złożonych zmarłemu do grobu. To, co odkrywamy 
na cmentarzyskach nie mówi wprost o strukturze społecznej bowiem 
materialne pozostałości obrzędów funeralnych są zależne od zwyczajów 
pogrzebowych, tradycji religijnej i związanych z nią wyobrażeń 
eschatologicznych.

Przez długie stulecia, aż po czasy nowożytne, śmierć pozostawała 
zjawiskiem publicznym, a ceremonia pogrzebowa mogła służyć do 
manifestacji zamożności i prestiżu rodziny czy rodu, do którego 
należał zmarły. Dla elit ceremonia pogrzebowa była również środkiem 
samoafirmacji.

Liczba i jakość darów grobowych, lokalizacja i konstrukcja grobu 
oraz inne rejestrowane archeologicznie cechy obrządku pogrzebowego 
wprawdzie pomagają w rekonstrukcji zróżnicowania społecznego, 
jednak dają tylko przybliżony obraz zorganizowania i działania 
społeczeństwa. Uporządkowanie grobów według rangi ważności, np. 
na okazałe, przeciętne i ubogie, nie daje bezpośredniej i jednoznacznej 
możliwości łączenia tych grup z konkretnymi, rzeczywistymi szczeblami 
drabiny społecznej.
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Na poziomie cmentarzysk najmniej liczebnie reprezentowaną grupą 
powinny być groby osób wywodzących się z warstwy najwyższej – elit, 
a najliczniej – z warstwy średniej, zbudowanej z różnych kolejnych 
podwarstw, natomiast stan klasy osób o najniższym statusie teoretycznie 
mógł się okresowo zwiększać, np. w wyniku pozyskania jeńców w czasie 
działań militarnych. Gwarantem pozycji społecznej była przynależność 
do odpowiedniego rodu, jednak i one były zróżnicowane wewnętrznie 
w zależności od wieku, płci, profesji, działalności politycznej czy 
ekonomicznej jego członków.

W świetle źródeł pisanych najwyższą pozycję w społeczeństwach 
germańskich zajmowali, znani ze starożytnych dzieł: królowie (reges), 
naczelnicy (principes) i wodzowie (duces). Nie wszyscy Germanie 
mieli być jednak rządzeni przez królów, tylko ci, którzy zamieszkiwali 
pobrzeże Bałtyku – Goci, Rugiowie i Lemowiowie. Królom mieli 
podlegać także Markomanowie i Kwadowie. Taką formę rządów                
w plemieniu Gotów potwierdza Jordanes. Silniejsza władza królewska 
miała być charakterystyczna dla ludów germańskich zamieszkujących 
na Północy. O podziale społeczeństwa Germanów na pięć klas 
można przeczytać w dziele rzymskiego historyka, Tacyta: rex lub 
princeps, następnie szlachetnie urodzeni – proceres, nobiles, wolno 
urodzeni – ingenui, wyzwoleńcy – liberti i niewolni – servi. Istotną rolę 
w społeczności odgrywały osoby pełniące funkcje religijno-kultowe: 
kapłani i wieszczki.

Proces zróżnicowania społecznego Germanów postępował 
zapewne w zależności od stopnia intensywności kontaktów                               
z Imperium Rzymskim. Bezpośrednim dowodem na to, jak ważne dla 
Germanów były relacje z potężnym sąsiadem są pochodzące ze świata 
rzymskiego przedmioty – niektóre możemy zobaczyć na wystawie. 
Ich atrakcyjność była tak znaczna, że nawet składano je zmarłym do 
grobów, co z pewnością podnosiło w oczach współplemieńców rangę 
zmarłego i nadawało wykwintu samej ceremonii pogrzebowej. 

Na cmentarzyskach kultury wielbarskiej rysują się pewne różnice 
w sposobie wyposażania zmarłych kobiet, mężczyzn i dzieci. 
Najmłodszych przedstawicieli tej społeczności, czyli dzieci do 3–4 roku 
życia, bardzo często grzebano bez żadnych przedmiotów, niekiedy 
tylko z naczyniem glinianym czy pojedynczym paciorkiem. Lepiej 
wyglądała, w tym aspekcie, sytuacja dzieci starszych. Zdarza się, że 
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Grób w trakcie eksploracji, widoczne dary grobowe,
Czarnówko



pod względem jakości ich dary grobowe nawiązują do wyposażenia 
pochówków osób dorosłych, spotykane są w nich np. importowane 
ze świata rzymskiego naczynia szklane czy bogate kolie paciorków. 
Należy zaznaczyć, że w grobach dzieci kultury wielbarskiej brakuje 
przedmiotów, które byłyby charakterystyczne wyłącznie dla tej grupy 
wiekowej. Trudno wśród nich wskazać te, które mogłyby pełnić funkcję 
zabawek. Być może należałoby szukać ich w grupie przedmiotów 
miniaturowych (np. naczyń) lub też mogły być wykonane z surowców 
organicznych, które nie dotrwały do naszych czasów. 

Zmarłym kobietom towarzyszą części stroju (zapinki do szat, 
sprzączki pasów, szpile), ozdoby (efektowne kolie paciorków szklanych 
i bursztynowych, kunsztownie wykonane srebrne lub brązowe 
bransolety czy różnego rodzaju wisiorki). Dość często spotyka się 
akcesoria związane z produkcją tekstylną (igły, szydła, przęśliki, szpile 
haczykowate, rzadziej przęślice).

Strój mężczyzn pod względem liczby elementów był mniej 
skomplikowany niż kobiecy - odnotowuje się sprzączki i nielicznie zapinki. 
Zdarza się, że swój status manifestowali oni za pomocą wykonanych  
z kruszców szlachetnych bransolet i naszyjników. Niektórym składano 
do grobu narzędzia: noże, osełki, krzesiwa. Pochówki mężczyzn kultury 
wielbarskiej wyróżniają się także obecnością ostróg - te definiują ich 
jako jeźdźców, ale nie jest wykluczone, że także jako wojowników. 
Z reguły nie składano do grobu elementów uzbrojenia, niemniej na 
cmentarzyskach kultury wielbarskiej zdarzają się pojedyncze odkrycia 
mieczów, grotów włóczni czy grotów strzał. Takich przedmiotów nie 
stwierdzono jednak ani w Lubowidzu, ani w Czarnówku, ani w Wilkowie. 
Jedyną pozostałością męskiego wyposażenia militarnego są w tym 
przypadku ostrogi, odkryte w Czarnówku i Wilkowie. Groby jeźdźców 
bardzo często wyposażone są w luksusowe przedmioty świadczące      
o kontaktach tej grupy społecznej ze światem rzymskim, np. naczynia 
szklane i metalowe czy żetony do gry ze szkła. 

Poważną przeszkodą w odtwarzaniu obrazu społeczności 
kultury wielbarskiej jest ujawniony na cmentarzyskach tej kultury 
proceder naruszania grobów. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze                                          
w starożytności, w krótszym lub dłuższym odcinku czasu po pogrzebie, 
dochodziło do otwierania grobów. Można przypuszczać, że niekiedy 
wkopywano się do grobu, zanim zwłoki uległy całkowitemu rozkładowi, 
a więc nie później niż w ciągu kilku lat od pochówku.
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Z jednej strony wiemy, że celem takiego działania była 
zwykła grabież cennych przedmiotów. Takiej praktyki dowodzi 
kilkunastokilogramowy depozyt przedmiotów metalowych wydobytych 
z cmentarzysk z I–V wieku n.e., odkryty w Łubianie koło Kościerzyny. 
Z drugiej strony – należy liczyć się z wieloma innymi przyczynami, 
dziś niestety trudnymi do ocenienia. Najogólniej można by je nazwać 
formą dialogu wspólnoty żywych i zmarłych. Na nekropoli w Czarnówku 
ślady wkopów tzw. rabunkowych zarejestrowano w przeważającej 
większości grobów, a więc, jak widać, nie chodzi wyłącznie o bogato 
wyposażone pochówki elit, które miałby do zaoferowania „rabującym” 
najwięcej. Niestety, nie znamy jeszcze satysfakcjonującej odpowiedzi 
na pytanie o sens takich działań i naruszania pośmiertnego spokoju 
zmarłych. Zasygnalizowany w tym miejscu problem wymaga osobnej, 
wnikliwej analizy.
K.S.

Cmentarzysko wielokulturowe (stanowisko nr 1) ulokowane było 
na wydmowym wyniesieniu, położonym w osadzie Rybnik w pobliżu 
Jeziora Lubowidzkiego w sołectwie Lubowidz, oddalonym o ok. 4,5 
km. na południowy wschód od Lęborka. Nekropola odkryta została 
przypadkowo pod koniec XIX wieku podczas prac ziemnych związanych 
z pozyskiwaniem piasku. 

Do pojedynczych znalezisk zabytków pochodzących z okresu 
wpływów rzymskich dochodziło w tym miejscu już od 1898 roku, 
kiedy rozpoczęto wydobycie piasku. Przedmioty odkryte w latach: 
1898, 1926, 1932, 1934 i 1938 trafiły do Zachodniopruskiego 
Muzeum Prowincjonalnego (Westpreußisches Provinzial-Museum) 
w Gdańsku, Pomorskiego Muzeum Krajowego (Pommersches 
Landesmuseum) w Szczecinie oraz do ówczesnego lęborskiego 
muzeum (Heimatmuseum)1. Materiały te zostały opracowane                                              
w ramach pracy seminaryjnej w 1938 roku przez słuchacza seminarium 
prahistorycznego H.J. Freytaga2 pod kierunkiem doktora archeologii 
Helmuta Agdego, wykładającego w lęborskiej szkole nauczycielskiej 
(Hochschule für Lehrerbildung). 

W związku z postępującą dewastacją nekropoli, w 1938 roku 
rozpoczęto ratownicze prace wykopaliskowe, którymi kierował 
wspomniany dr Helmut Agde. Zorganizowano je pod zwierzchnictwem 
dr Otto Kunkla, dyrektora Pommersches Landesmuseum w Szczecinie, 

1   Na temat losów tych zabytków pisała Krystyna Hahuła 
(„Nowe” znaleziska z Lubowidza. Zabytki i archiwalia 
zachowane w muzeach w Koszalinie i w Lęborku), [w:] 
J. Andrzejowski (red.), Varia Barbarica Zenoni Woźniak 
ab amicis dicata, Monumenta Archaeologica Barbarica, 
Series Gemina, tom I, Warszawa-Lublin 2002, s. 301–
310.
2 H.J. Freytag, Luggewiese. Ein grossgermanisches 
Gräberfeld im. Kr. Lauenburg i.Pom., Semester-Arbeit, 
1938, mps pracy semestralnej w Wyższej Szkole dla 
Nauczycieli w Lęborku, archiwum archeologiczne 
MNS.
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który jednocześnie odpowiadał za ochronę zabytków na Pomorzu. 
Do 1939 roku przebadano powierzchnię 75 arów dokumentując 308 
grobów ludności kultury wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich (B1-
C1a; 50-200 r. n.e.), w tym 241 inhumacyjnych oraz 60 ciałopalnych. 
Szkielety ludzkie nie zachowały się, ale w niektórych grobach 
widoczne były przebarwienia, które nazwano „cieniem zwłok”. W części 
północno-wschodniej stanowiska rejestrowano starsze materiały 
związane z ludnością kultury pomorskiej z wczesnej epoki żelaza, 
ale nigdy nie zostały one opracowane. Wydobyte wówczas liczne 
przedmioty zabytkowe (kolie paciorków szklanych i bursztynowych, 
wisiory, fibule do spinania odzieży z metali szlachetnych, bransolety, 
metalowe elementy pasów, przedmioty codziennego użytku i inne), 
zapewne z uwagi na ich wysoką rangę oraz wartość naukową, 
zdeponowane zostały w szczecińskim muzeum. Prace wykopaliskowe 
dokumentowane były przez opisywanie obiektów i przebiegu ich 
eksploracji w dzienniku badań za pomocą rysunków sporządzanych 
na papierze milimetrowym oraz czarno-białych fotografii i kolorowych 
przezroczy. 

Napisane przez Helmuta Agdego częściowe opracowanie 
wyników badań (43 groby) przeprowadzonych na cmentarzysku                                       
w Lubowidzu ukazało się drukiem jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej3; sam Agde zginął 12 maja 1940 roku w okolicy francuskiej 
miejscowości Saint-Nicolas. W czasie wojny materiały zabytkowe 
wraz z dokumentacją złożone zostały w schronie przeciwlotniczym 
w Szczecinie, gdzie przetrwały bezpiecznie do jej końca. Po wojnie, 
niestety bez przeprowadzenia niezbędnej konserwacji przedmiotów 
metalowych, trafiły do stacji archeologicznej ówczesnego Instytutu 
Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie. 
Dopiero w latach 70. XX wieku powróciły do szczecińskiego muzeum, 
w którym znajdują się do dziś.

W roku 1964 oraz 1969 w hamburskiej serii Pommersche Funde 
und Ausgrabungen aus den 30er und 40er Jahren, Hermann Hinz, 
uczestnik wykopalisk Helmuta Agdego i autor dokumentacji rysunkowej, 
opublikował wybrane obiekty i zabytki4. 

Na podstawie wcześniejszej pracy semestralnej Freytaga oraz 
własnych notatek i rysunków opracował on materiały ruchome 
znalezione przed podjęciem systematycznych badań archeologicznych 
oraz 15 pierwszych numerów grobów wyeksplorowanych w trakcie tych 
prac5. Autorem ostatniego, kompleksowego opracowania zabytków 
z okresu wpływów rzymskich pochodzących ze stanowiska nr 1                         
w Lubowidzu jest Ryszard Wołągiewicz6, doktor archeologii z Muzeum 
Narodowego w Szczecinie.
A.K.

3 H. Agde, Luggewiese, Kreis Lauenburg i. Pomm. Ein 
ostgermanisches Gräberfeld des 1.–3. Jahrhunderts, 
[w:] Veröffentlichungen der Hochschule für Lehrerbil-
dung Lauenburg i. Pomm., Osterwieck/Harz-Berlin 
1939.
4 H. Hinz, Funde der römischen Kaiserzeit aus Lugge-
wiese Kreis Lauenburg in Pommern, [w:] 11. Beiheft 
zum Atlas der Urgeschichte, Pommersche Funde und 
Ausgrabungen aus den 30er und 40er Jahren, Ham-
burg, 1969, s. 129-135.
5 H. Hinz, Das kaiserzeitliche Skelettgräberfeld von 
Luggewiese, Kreis Lauenburg, Pommersche Funde 
und Ausgrabungen aus den 30er und 40er Jahren. 
Tafelband, Beihefte zum Atlas der Urgeschichte 10, 
Hamburg; tenże, Funde der römischen Kaiserzeit aus 
Luggewiese Kreis Lauenburg in Pommern. Textband 
zum 10. Beiheft, Pommersche Funde und Ausgrabun-
gen aus den 30er und 40er Jahren, 11. Beiheft zum 
Atlas der Urgeschichte, Hamburg 1969, s. 129–135.
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Cmentarzysko w Lubowidzu jest typową nekropolą kultury 
wielbarskiej z pierwszych trzech stuleci naszej ery, z dość 
przeciętnym wyposażeniem zmarłych. Zazwyczaj pochowanym 
towarzyszyły części codziennego stroju oraz  - co ciekawe,                     
w zasadzie tylko w wypadku grobów kobiecych - niektóre narzędzia. 
Liczba przedmiotów wykonanych z trudno dostępnych wówczas 
metali - srebra czy złota - odzwierciedla różną pozycję zmarłych 
w ówczesnej społeczności. Te metale były dostępne mieszkańcom 
Europy Środkowej przede wszystkim w postaci importowanych 
przedmiotów rzymskich, takich jak naczynia i monety, a ich 
dystrybucja była kontrolowana przez członków ówczesnych elit.

Dotyczy to również paciorków szklanych, które ze stanowisk 
kultury wielbarskiej znamy w pokaźnej ilości. Kobiety zdobiły się 
koliami różnego stylu, formy i długości. Takie kolie były nieraz 
przymocowane do szaty za pomocą zapinek, jak w wypadku 
grobu 268 z Lubowidza. Pochowana w nim kobieta ubrana była                            
w strój z dość bogatym zestawem elementów metalowych, do 
których należały m.in. trzy fibule (zapinki)  w typowym dla tego 
czasu układzie „2+1”, czyli para takich samych fibul w kombinacji                
z trzecią, o innym kształcie. Wzmiankowana para służyła nie tylko 
do spinania szaty, ale również do przymocowania dwóch sznurów 
paciorków – szklane paciorki rzymskiego pochodzenia uzupełniono 
bursztynowymi  z lokalnych warsztatów. Początkowo robiono je 
ręcznie, później Goci nauczyli się od Rzymian techniki toczenia,
i tak w późnym II i w III wieku n.e. większość bursztynowych 
paciorków była już wykonana za pomocą tokarki.

Niektóre kolie uzupełniały tzw. klamerki esowate - metalowe 
zapięcia w postaci litery „S”. Miały one nie tylko przeznaczenie 
funkcjonalne, były również ozdobą. Takie zapięcie miała zmarła 
pochowana w grobie 109, ale jego forma jest inna niż kształt 
klamerki z grobu 268. Zróżnicowanie metalowych części stroju jest 
typowe dla okresu wpływów rzymskich – przy daleko posuniętym 
sformalizowaniu stroju istniała duża swoboda stylistyki jego 
poszczególnych elementów. I, tak jak dzisiaj, również wówczas 
kobiety miały na pewno swoje preferencje co do mody i wachlarza 
produktów oferowanych przez rzemieślnika.

Dość charakterystyczne dla kobiet kultury wielbarskiej były 
bransolety, zazwyczaj noszone w parach, po jednej na każdym 
nadgarstku. Starsze są tzw. bransolety sztabkowate, takie 
jak znalezione w grobach 30, 52, 109, 127, 192 i 280. Młodszy 
typ bransolet reprezentują tzw. bransolety wężowate, których 
profilowane końce zdobią szerokie, półokrągłe tarczki. Ich okazałym 

6 R. Wołągiewicz, Lubowidz. Ein birituelles Gräberfeld 
der Wielbark-Kultur aus der Zeit vom Ende des 1. Jhs. 
v.Chr. bis zum Anfang des 3. Jhs. n.Chr., Monumenta 
Archaeologica Barbarica, tom I, Kraków 1995.
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przykładem jest złota bransoleta - niestety, silnie zniszczona przez 
ogień - z grobu R373 z Czarnówka. 

Szaty spinane były przez fibule (zapinki), które funkcjonalnie 
nie różnią się od naszych dzisiejszych agraf. Również one były 
obiektami zmiennej mody i występują w wielu typach i wariantach. 
Najprostsze fibule wykonywano z żelaza lub z brązu, cenniejsze 
zapinki ze srebra. Oprócz takich znamy też fibule bogato zdobione 
aplikacjami ze srebra i ze złota. Takie ozdoby były noszone przez 
członków wyższych warstw społecznych - zarówno przez kobiety, 
jak i mężczyzn. Kultura wielbarska słynie wręcz z mody, której 
elementem są części stroju obficie zdobione metalami szlachetnymi. 
Liczba takich precjozów na poszczególnych stanowiskach jest 
jednak różna, co można interpretować różnym stopniem bogactwa         
i znaczenia grup użytkujących te nekropole. Lubowidz nie należy 
do cmentarzysk wyróżniających się pod tym względem.

Tym bardziej zaskakujące jest znalezisko rzymskiej przęślicy 
bursztynowej na terenie tejże nekropoli. Niestety nie znamy jej kontekstu, 
ponieważ należy ona do zabytków, które znaleziono przypadkowo, 
przed rozpoczęciem regularnych badań wykopaliskowych.
J.S.

Rozwój kultury wielbarskiej, którą reprezentowały społeczności grzebiące swoich zmarłych na 
cmentarzyskach w Lubowidzu, Czarnówku i Wilkowie, zasadniczo można podzielić na dwa etapy. 
Pierwszy - datowany na okres od I do początku III wieku n.e. - jest związany z pobytem ludności tej 
kultury na szeroko pojętym Pomorzu, drugi zaś z terenami zajętymi w trakcie wielkiej wędrówki                                                              
w kierunku południowo-wschodnim, tj. prawobrzeżnym Mazowszem, częścią Podlasia i Lubelszczyzny 
oraz północno-zachodniej Ukrainy. To stopniowe przesuwanie się zasięgu kultury wielbarskiej rozpoczęło 
się już w końcu II wieku n.e. W III wieku większość stanowisk na zachód od Dolnej Wisły (oprócz tych 
w rejonie Pruszcza Gdańskiego) zostało opuszczonych, rozkwitło zaś osadnictwo kultury wielbarskiej 
na wschód od Wisły. Zanik tej kultury przypada na wczesną fazę okresu wędrówek ludów, tj. początek 
V wieku. Ryszard Wołągiewicz – słynny szczeciński archeolog, znakomity badacz kultury wielbarskiej 
- nazwał te dwa etapy jej rozwoju fazą lubowidzką oraz fazą cecelską, od dwóch reprezentatywnych 
cmentarzysk: w Lubowidzu koło Lęborka i w Cecelach koło Siemiatycz. I tak to się stało, że nazwa wioski 
Lubowidz trafiła do kanonu literatury fachowej i znana jest w całej Europie.
J.S.
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Dwa przedmioty prezentowane na wystawie, importowane z terenów 
Cesarstwa Rzymskiego, należą do znalezisk wyjątkowo rzadkich          
w „barbarzyńskiej” części Europy. Wykonane są z paciorków-krążków 
bursztynowych, nanizanych na cienkie pręty metalowe. Powstałe 
w ten sposób podłużne przedmioty to przęślice. Zazwyczaj wykonywane 
z materiałów mniej cennych, jak np. z kości lub drewna, narzędzia te 
używane były do przędzenia nitek tkackich - codziennej czynności 
ówczesnych kobiet. Znamy jednak również okazałe, luksusowe wersje 
przęślic, takie właśnie, jak te z Lubowidza i z Czarnówka. Egzemplarze 
wykonane z gagatu lub z bursztynu, znane z kilku znalezisk z terenu 
Cesarstwa, interpretowane są jako narzędzia o znaczeniu symbolicznym, 
które nigdy nie były używane we właściwej, pierwotnej funkcji. W kręgu 
kultur antycznych przęślice i wrzeciona były bowiem atrybutami trzech 
bogiń losu – Kloto, Lachesis i Atropos – przędących nić życia. Kloto 
trzymała przęślicę, i tak jest często przedstawiana w sztuce, nie tylko 
zresztą rzymskiej, Lachesis trzymała nić, zaś Atropos w pewnym 
momencie ją przecinała. Wkładanie symbolicznych przęślic do grobów 
niektórych kobiet mogło nawiązywać do tego typu wierzeń. Z krain po 
„barbarzyńskiej” stronie limesu znamy zaledwie trzy przedmioty, które 
z całą pewnością można interpretować jako takie przęślice. Wszystkie 
pochodzą z terenów kultury wielbarskiej: z miejscowości Kowanówko 
koło Obornik oraz z Lubowidza i z Czarnówka, powiat lęborski. 
Nie wiemy, z jakiego powodu towarzyszyły one pochówkom kobiet                      
z „nierzymskiego” kręgu kulturowego. Wiemy jednak, że datowane są 
na okres intensywnych kontaktów mieszkańców środkowej Europy ze 
światem kultury śródziemnomorskiej, kiedy to wielu „barbarzyńców” 
przebywało na terenach prowincji Cesarstwa Rzymskiego, niektórzy 
jako atakujący wrogowie, inni jako sprzymierzeńcy Imperium. 
Wśród tych ostatnich byli żołnierze służący w wojsku, w jednostkach 
pomocniczych, którzy wraz z rodzinami zamieszkiwali w miejscach 
stacjonowania swoich oddziałów. W czasie wieloletniej służby 
„barbarzyńcy” poznali kulturę antyczną, rzymskie zwyczaje i wierzenia. 
Te właśnie przęślice zdają się świadczyć, że niektórzy mieszkańcy 
Północy przejęli rzymskie wierzenia - prawdopodobnie nawet w postaci 
synkretycznej, tj. nierzadkiego w starożytności połączenia elementów 
właściwych różnym religiom. W ten sposób na Pomorze trafiły rzymskie 
przedmioty wykonane z surowca, który Rzymianie otrzymali drogą 
handlową od mieszkańców „bursztynowego wybrzeża”.
J.S.

Przęślice z bursztynu
1. Czarnówko
2. Lubowidz
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Boginie losu, wyobrażenie z XVI w.
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Bransoleta

Bransoleta
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Igły

Zapinka

Zapinka

Zapinka

Przęślik

Bransoleta

Bransoleta

Sprzączka

Okucie rurkowate

Kolia parciorków
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Lubowidz, grób 127 Lubowidz, grób 192

Lubowidz, grób 105

Zapinki

Zapinka

Zapinka
Zapinka

Zapinka Zapinka

Sprzączka 

Klamerka tzw. esowata

Okucia końca pasa

Szpila
Wisior

Bransolety

Bransolety

Przęślik

Kolia
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Lubowidz, grób 280

Paciorek twarzowy

Przęśliki

Zapinki
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Zapinka

Zapinka
Zapinka

Wisior

Klamerka tzw. esowata

Igła

Szydło w oprawie

Bransolety

Złącza ogniwkowe

Okucia pasa 

Okucie końca pasa

Kolia
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Kolia paciorków szklanych i bursztynowych z grobu 109, Lubowidz
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Wg.: R. Wołągiewicz, Lubowidz. Ein birituelles Gräberfeld der Wielbark-Kultur aus der Zeit vom Ende des 1. Jhs. v.Chr. bis zum Anfang des 3. 
Jhs. n.Chr., Monumenta Archaeologica Barbarica, tom I, Kraków 1995; Tafel XXVIII. Grab 268.
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Czarnówko to niewielka wieś położona w dolinie Łeby na środkowym 
Pomorzu, ok. 4 km na północny-zachód od Lęborka. Stanowisko 
archeologiczne, znajdujące się niemal w centrum miejscowości, 
zajmuje część nadzalewowej terasy rzeki Łeby, ok. 1 km na północ od 
jej obecnego koryta,  na północny zachód od ujścia Kisewy (Kisewskiej 
Strugi). 

Pierwszych odkryć dokonano tu w 1972 roku, kiedy podczas 
rozbudowy jednego z gospodarstw właściciele posesji wyjęli                       
z ziemi gliniane naczynie z przepalonymi kośćmi i żelaznym 
grotem oszczepu. O znalezisku poinformowani zostali archeolodzy                             
z gdańskiego Muzeum Archeologicznego, którzy wykonali niezbędną 
dokumentację, a zabytki trafiły do lęborskiego muzeum. W tym samym 
roku ówczesny Wojewódzki Konserwator Zabytków w Słupsku wpisał 
stanowisko do rejestru zabytków, obejmując ochroną prawną cały 
obszar działki katastralnej. W kolejnym roku przeprowadzono tu 
pierwsze badania wykopaliskowe, które przyniosły odkrycie kilkunastu 
grobów ciałopalnych i inhumacyjnych. Wyniki tych badań, wskazujące 
na dużą wartość poznawczą stanowiska, a także intensywne prace 
rolne grożące jego zniszczeniem spowodowały, że Urząd Ochrony 
Zabytków w Słupsku zlecił dalsze prace wykopaliskowe. Łącznie, 
podczas 18 sezonów badawczych, którymi w latach 1973–1975, 
1980–1990, 1996, 1997, 1999 i 2000 kierowała Dorota Rudnicka               
z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, odsłonięto powierzchnię ok. 
53 arów, na którym zarejestrowano i wyeksplorowano ok. 450 grobów 
z wczesnej epoki żelaza, młodszego okresu przedrzymskiego i okresu 
wpływów rzymskich, pojedyncze groby z okresu wędrówek ludów                
i wczesnego średniowiecza oraz kilka obiektów osadniczych. Obiekty 
archeologiczne dokumentowano wówczas za pomocą barwnych 
rysunków na papierze milimetrowym oraz czarno-białej, a od lat 90. 
XX wieku kolorowej fotografii analogowej. Od 2000 roku badania 
archeologiczne nie były prowadzone, a znajdujący się w rękach 
prywatnych teren nekropoli pozostawał nieużytkiem. Kiedy w 2008 
roku działki, na których znajduje się stanowisko, przeznaczono na cele 
budowlane, konieczne stało się wznowienie prac archeologicznych 
zmierzających do rozpoznania całego obszaru starożytnej nekropoli 
i wyeksplorowanie wszystkich obiektów. Kierownictwo nad pracami 
wykopaliskowymi objęła Agnieszka Krzysiak z Muzeum w Lęborku7. 
Intensywne prace terenowe prowadzone są już przez dziewięć 

7 Prace wykopaliskowe w Czarnówku finansowane były 
przez Delegaturę w Słupsku Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Gdańsku, Muzeum w Lęborku, 
firmę GRAF-DOM z Lęborka, Urząd Gminy Nowa Wieś 
Lęborska, Zentrum für Baltische und Skandinavische 
Archäologie we współpracy z Fundacją Monumenta Ar-
chaeologica Barbarica oraz Narodowe Centrum Nauki.

Sprzączka od pasa, Czarnówko
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sezonów. Do chwili obecnej (rok 2017), przebadano powierzchnię 
ok. 260 arów i wyeksplorowano ponad 2330 obiektów, z których 
zdecydowaną większość stanowiły groby. Obiekty dokumentowane były 
za pomocą rysunków technicznych z zastosowaniem symbolicznych 
oznaczeń warstw. Każdy poziom eksploracji obiektów i warstw 
dokumentowano fotograficznie (analogowo i cyfrowo), a w ostatnich 
sezonach badawczych za pomocą fotogrametrii i przy użyciu drona. 

Łącznie na stanowisku 5 w Czarnówku od 1973 roku przebadano 
niemal 32.000 m2, z czego około 26.000 m2 zajmują pochówki 
różnych kultur i ludów. Prawdopodobnie starożytne nekropole zajmują                        
w terenie ok. 300 arów. W rezultacie wszystkich prac wykopaliskowych 
zarejestrowano, zadokumentowano i przebadano w sumie ponad 
2800 obiektów archeologicznych, w tym ok. 2400 o charakterze 
sepulkralnym. Wśród nich dominowały groby inhumacyjne ludności 
kultury wielbarskiej, z których pochodzi ponad 13000 zabytków 
ruchomych oraz wielka ilość szczątków organicznych. Na stanowisku 
w Czarnówku znajduje się przede wszystkim rozległe cmentarzysko 
ludności kultur oksywskiej i wielbarskiej, użytkowane od fazy A2 
młodszego okresu przedrzymskiego do fazy C1b okresu wpływów 
rzymskich (180 p.n.e.–240 n.e.), znacznie mniejsza nekropola ludności 
kultury pomorskiej z wczesnej epoki żelaza (700–250 p.n.e), małe 
cmentarzyska społeczności skandynawskiej z okresu wędrówek ludów 
(450-500 n.e.) i ludności słowiańskiej z wczesnego średniowiecza 
(700–1200 n.e.), a także pojedyncze obiekty sepulkralne z późnej 
epoki kamienia (2600-1900 p.n.e.) i wczesnej epoki brązu (1300-1250 
p.n.e.) oraz trudniejsze do datowania relikty osadnictwa starożytnego 
i wczesnośredniowiecznego (ślady palenisk, konstrukcji drewnianych, 
różnego rodzaju jam i pieców). 

Cały (poza nielicznymi przedmiotami z badań prowadzonych                  
w latach 1973–1975) materiał zabytkowy oraz dokumentacyjny                  
z badań nekropoli w Czarnówku znajduje się w zbiorach Muzeum 
w Lęborku, które jest odpowiedzialne za ich konserwację oraz 
naukowe opracowanie. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy                                                  
z ośrodkami badawczymi oraz archeologami zainteresowanymi tym 
wielokulturowym cmentarzyskiem, w ramach projektów grantowych 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonano już 
szereg analiz specjalistycznych oraz opublikowano dwie książki – 
popularnonaukową i pierwszy tom serii monografii poświęconych 
nekropoli w Czarnówku, a kolejna jest właśnie przygotowywana8.
A.K. 

8 J. Andrzejowski, J. Schuster (red.), Okruch złota w 
popiele ogniska... Starożytne nekropole w Czarnówku 
i ich tajemnice / A Fleck of Gold in the Ashes… My-
steries of the Prehistoric Cemeteries at Czarnówko, 
Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Popularis 
I, Lębork-Warszawa 2014; J. Andrzejowski (red.), Czar-
nówko, stan. 5. Cmentarzyska z późnej starożytności 
na Pomorzu. Część 1, Monumenta Archaeologica Bar-
barica, Series Gemina V / Czarnówko, Fpl. 5. Vor- und 
frühgeschichtliche Gräberfelder in Pommern. Teil 1, 
Monumenta Archaeologica Barbarica XIX/1, Lębork-
Warszawa 2015.

Wisior ze złota, Czarnówko
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Nekropola w Czarnówku, użytkowana przez ludność kultury 
oksywskiej i wielbarskiej przez ok. 400 lat, jest wyjątkowa z różnych 
względów. Mimo że tworzy ona – wraz z cmentarzyskami w Lubowidzu 
i w Wilkowie – zespół sąsiadujących i współczesnych sobie stanowisk 
na lęborskim odcinku pradoliny Łeby, to przewyższa dwie pozostałe 
nekropole swoją wielkością, bogactwem wyposażenia grobów oraz 
liczbą i klasą przedmiotów importowanych z terenów cesarstwa 
rzymskiego. Ten stan rzeczy świadczy o hierarchizacji lokalnych 
społeczności w sieci osadniczej okolicy Lęborka. Znaczenia nekropoli 
nie można jednak mierzyć tylko w skali mikroregionu. Nie dość, że            
i w dalszym otoczeniu nie ma stanowiska, które mogłoby się równać 
z Czarnówkiem, to drugiego takiego podobnego z tego okresu nie 
znajdziemy w całej Europie Środkowej! Porównywalną liczbę grobów 
znamy tylko z niewielu cmentarzysk z południowej Skandynawii 
i Europy Zachodniej.

Nieprzerwane użytkowanie nekropoli, duże zaludnienie rejonu 
Czarnówka, przejawiające się w ilości grobów, oraz zdumiewająca 
liczba importowanych przedmiotów pochodzenia rzymskiego 
- przy absolutnej wyjątkowości niektórych z nich - świadczą                                                                 
o ustabilizowanej sytuacji społecznej ludności, która grzebała zmarłych 
na tej nekropoli, o jej bogactwie oraz o ukształtowaniu się solidnych 
struktur politycznych, które zainicjowały i wspierały dalekosiężne 
kontakty – nawet ze światem kultur śródziemnomorskich. Takie cechy 
są charakterystyczne dla tzw. miejsc centralnych, które pojawiły się 
w basenie Morza Bałtyckiego właśnie w okresie wpływów rzymskich, 
a znane są głównie z południowej Skandynawii. Mimo że dotychczas 
nie znamy jeszcze lokalizacji dalszych stanowisk, to z całą pewnością 
można twierdzić, że zespół osadniczy w Czarnówku składał się z całej 
grupy osad, które tworzyły zorganizowany i zhierarchizowany system.

Należy pamiętać, że oprócz tych przedmiotów, które bez trudu można 
identyfikować jako tzw. importy rzymskie – takie jak naczynia brązowe 
i szklane z grobów R373, R439, 872/2010 i 1793/2015 - importami 
są również metale szlachetne, których w okresie wpływów rzymskich                  
w środkowoeuropejskim Barbaricum nie wydobywano. Złoto i srebro, tak 
często używane do zdobienia i wykonywania części stroju mieszkańców 
doliny Łeby, trafiały do Germania magna głównie w postaci rzymskich 
monet. O znaczącym dopływie rzymskich przedmiotów świadczy 
również duża ilość srebrnych i złotych wisiorków, klamerek esowatych, 
paciorków, zapinek i innych części stroju. Surowcem do produkcji złotych 
przedmiotów z grobu R373 były więc przetopione rzymskie monety, 
tzw. aureusy. Nad Morze Bałtyckie trafiły one prawdopodobnie jako  
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subsydia czyli opłaty-okupy Rzymian w zamian za pokój po toczących 
się w drugiej połowie II wieku n.e. Wojnach Markomańskich.

Prezentowany na wystawie grób 872/2010 jest najstarszym obiektem 
sepulkralnym, który można łączyć z elitami. Datowany na połowę I wieku 
n.e. grób, otoczony kolistym rowem, zawierał dzban ze stopu miedzi 
z wylewem w kształcie liścia koniczyny tzw. oinochoe  –  naczynie grecko-
rzymskiego kręgu kulturowego, używane nad Morzem Śródziemnym do 
(kultowego) mycia rąk. Grób należy do tzw. grobów książęcych grupy 
Lubieszewo, które występują w południowej Skandynawii, Niemczech, 
w Polsce zachodniej, centralnej i południowej, w Czechach oraz na 
Słowacji. Do momentu odkrycia pochówku z Czarnówka z Pomorza 
Gdańskiego nie znano żadnego grobu tej grupy w tej części Polski.  

Obiekty 373R, 400R, 430R oraz 1793/2015 również należy uznać za 
groby kobiet i mężczyzn należących do lokalnych elit, ale z późniejszego 
już horyzontu, z około 200 roku n.e.

Do wyposażenia złożonych w nich osób należą wyjątkowo rzadkie 
importy rzymskie, jak kocioł z przedstawieniami głów germańskich 
Swebów z ich typową fryzurą, oraz szklane naczynie w formie ryby. 
Puchar z grobu 1793/2015, z przedstawieniami niebieskich i białych 
łabędzi, ma tylko nieliczne analogie na terenie cesarstwa rzymskiego.

Do darów grobowych z obiektów R400 i R430 należą fragmenty 
srebrnych pucharów do picia (nóżki i uchwyty), będących 
naśladownictwami rzymskich naczyń tego typu. Oryginały docierały do 
środkowo- i północnoeuropejskiego Barbaricum tylko w krótkim odcinku 
czasu (w pierwszej połowie I wieku n.e.), jako dary dyplomatyczne 
składane podczas politycznych pertraktacji Rzymian z plemionami na 
wschód od Renu i na północ od Dunaju. Zrobiły one takie wrażenie 
na mieszkańcach Germania magna, że zaczęto je - w małej liczbie - 
kopiować.
J.S.

Srebrne zapinki, w tym zdobione złotą folią,
Czarnówko
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Najnowszy, spektakularny nabytek Muzeum w Lęborku to szklane naczynie w kształcie ryby. Znaleziono 
go w grobie młodej kobiety wraz z pięknym pucharkiem szklanym, zdobionym wyobrażeniami niebieskich                    
i białych łabędzi. Kobietę pochowano pod koniec II wieku n.e. – po pewnym czasie, jeszcze w starożytności, 
grób ponownie otwarto. Partia jamy grobowej, w której zdeponowano naczynia szklane, nie została jednak 
naruszona i tak przetrwały one do dnia dzisiejszego. Ścianki pucharka były zbyt kruche, aby zachował się 
bez uszkodzeń, natomiast masywniejsza ryba jest w takim samym stanie, w jakim włożono ją do grobu.
Szkło tego naczynia jest niemal bezbarwne o lekko zielonkawym odcieniu. Świadczy to o wysokiej jakości 
tego produktu antycznego warsztatu szklarskiego, ponieważ proces odbarwiania szkła wymagał od 
rzemieślnika wyjątkowo dużego doświadczenia. Na korpus ryby nałożono, wykonane z białej masy szklanej, 
płetwy grzbietowe, piersiowe i brzuszne. Głowę oddzielono czterema nitkami z białego szkła, imitującymi 
pokrywy skrzelowe, natomiast oczy zrobiono ze szkła niebieskiego z małą, czerwoną spiralą wewnątrz. 
Poza ogonem, cała ryba jest pusta w środku, a otwór naczynia umieszczono w głowie zwierzęcia.
Rybę wykonano w warsztacie znajdującym się gdzieś na terenach Cesarstwa Rzymskiego. Słynne, mające 
długą tradycję, centra produkcji naczyń szklanych funkcjonowały w dzisiejszej Syrii i Palestynie oraz                   
w Aleksandrii w Egipcie. Kolejne centrum wytwórczości szklarskiej, powstałe w I wieku n.e., znajdowało się 
w stolicy rzymskiej prowincji Germania Inferior (dzisiejsze miasto Kolonia) nad Renem, skąd zresztą znamy 
bliską analogię do ryby z Czarnówka.
Naczynia w kształcie zwierząt, w tym ryb, znane są z różnych miejsc na obszarze Cesarstwa oraz - jako 
importy - spoza limesu, przy czym liczba ryb jest dość mała. Znane analogie różnią się od ryby z Czarnówka 
albo samą formą, albo barwą, albo wreszcie innym ulokowaniem (w ogonie) otworu naczynia. Zazwyczaj 
interpretowane są jako flakony na perfumy, co zdaje się odpowiadać obecności takiego naczynia w grobie 
młodej kobiety.
Muzea w Afganistanie, Rosji, Chorwacji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych mają 
wprawdzie w swoich zbiorach podobne zabytki, ale żaden z nich nie jest zachowany w tak doskonałym 
stanie, jak ryba z Pomorza. W jej wypadku, z pewnością, nie można zaprzeczyć, że oprócz wartości 
naukowej ma ona również - i być może przede wszystkim - walory estetyczne.
J.S.

24



Szklana ryba, Czarnówko

25



Światową sławę cmentarzysko w Czarnówku zdobyło dzięki niesłychanie ciekawemu naczyniu z brązu, 
które znajdowało się ongiś w posiadaniu „barbarzyńskiego” arystokraty z Pomorza. Trafiło ono do jego 
rąk jako import z terenów Cesarstwa Rzymskiego. Sam kocioł jest formą typową dla II wieku n.e., ale jego 
zdobienie jest wyjątkowe: pod krawędzią znajdują się, rozmieszczone w regularnych odstępach, plakietki          
z wyobrażeniami głów ludzkich. Przedstawiają one mężczyzn z bardzo charakterystyczną fryzurą, właściwą 
dla jednego z ludów germańskich, tzw. węzłem swebskim. Fryzurę tę opisał w jednym ze swych dzieł Tacyt, 
rzymski historyk i pisarz z I wieku n.e., który zanotował co następuje: Teraz wypada powiedzieć o Swebach, 
(…). Zajmują bowiem większą część Germanii, podzieleni na plemiona i związki, chociaż w całości zwą 
się Swebami. Osobliwością tego ludu jest zaczesywanie włosów na bok i podwiązywanie ich w węzeł.                 
W ten sposób Swebowie odróżniają się od pozostałych Germanów, w ten sposób wolni spośród Swebów od 
niewolników. [tłum. Tomasza Płóciennika]
Z całej Europy znamy tylko trzy takie wyjątkowe naczynia, które, choć tego samego typu – różnią się 
sposobem przedstawienia głów Swebów. Pierwszy kocioł tego typu znaleziono w miejscowości Mušov na 
Morawach, niedaleko byłej granicy rzymskiej, drugim jest kocioł z Czarnówka, trzeci zaś odkryto ostatnio            
w miejscowości Kariv w zachodniej Ukrainie. Te kolejne znaleziska pokazują, ile i jak zaskakujących 
zabytków znajdować się może jeszcze w ziemi. Kilka lat temu nikt nie uwierzyłby, że takie naczynia w ogóle 
mogą istnieć!
Kocioł z Czarnówka, wraz z trzema dalszymi naczyniami brązowymi, stanowił część darów grobowych 
złożonych przy pochówku mężczyzny zmarłego ok. 200 roku n.e. Należał on do ówczesnej lokalnej elity, 
utrzymującej dalekosiężne kontakty, w tym również z terenami Cesarstwa Rzymskiego. Były to elity nowe, 
powstałe w wyniku zmiany układu sił w tzw. Barbaricum, do czego doszło w efekcie wojen markomańskich. 
W trakcie tych wojen, które miały miejsce na terenach prowincji Noricum i Pannonia, Rzymianie zapoznali 
się z ludami z „dalszej” północy, w tym ze Swebami, i z ich zwyczajami. W rezultacie ci „obcy”, czasem 
sprzymierzeni, czasem wrodzy, ale mimo to interesujący ludzie znaleźli miejsce w sztuce rzymskiej. Znamy, 
przede wszystkim z terenu prowincji Pannonia, odlewane w brązie małe przedstawienia Swebów, ale                 
w żadnym wypadku nie są to naczynia. Kocioł z Czarnówka i dwa inne, wspomniane naczynia tego typu, 
prawdopodobnie trafiły do „barbarzyńskich” arystokratów jako dary dyplomatyczne złożone przez Rzymian 
podczas politycznych pertraktacji o pokój z ludami z północy.
J.S.
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Brązowy kocioł ze swebskimi głowami, Czarnówko
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Bransoleta

Sprzączka

Wisior

Okucie końca pasa

Klamerka esowata

Naczynie typu terra sigillata
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Paciorek

Kociołek
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Naczynie typu terra sigillata, Czarnówko

Ozdoby ze złota, niektóre przepalone na stosie, Czarnówko



Okucie końca pasa

Sprzączka od pasa

Sprzączka od pasa

Zapinka

Przęślik
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Kolia

Pucharek

Gwoździe

Zapinki
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Przęślik kamienny,
Czarnówko

Zapinki z różnych metali, Czarnówko



Czerpak

Kocioł

Wiadro z kabłąkiem i dwoma uchwytami w postaci twarzy putta

Zapinki
Zapinka

Okucia końca pasa

Okucia pasa

Ostroga
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Kociołek z ataszami w postaci głów swebskich

Nożyk

Uchwyt srebrnego pucharka
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Dokumentacja rysunkowa z badań; układ naczyń brązowych w grobie R430, Czarnówko



Sprzączka od pasa

Zapinka

Zapinka

Wisior

Naczynie typu oinochoe
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Naczynie brązowe typu oinochoe,
Czarnówko

Naczynie brązowe in situ w grobie 872, Czarnówko



Czarnówko, grób 1144

Czarnówko grób 1495

Ostrogi

Sprzączka od pasa

Okucie końca pasa

Ostrogi

Sprzączka od pasa

Zapinka

Okucie końca pasa
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Naczynie

Okucie końca pasa
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Brązowe okucie końca pasa

Sprzączka od pasa z brązu

Ostrogi brązowe zdobione srebrnym drutem



Klamerka esowata

Przęśliki 

Kolia

Wisior

Zapinki
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Naczynie



39

Dokumentacja rysunkowa z badań, układ zabytków w grobie 1572, Czarnówko
Zapinki brązowe zdobione srebrem i złotem, Czarnówko



Kubek

Wazka

Paciorki, pierścionki, wisiorki, miniatury, skarabeusz, klamerka esowata
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Miniaturowa tarcza i grot

Paciorek w kształcie skarabeusza
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Dokumentacja rysunkowa z badań, układ zabytków w grobie 1768, Czarnówko



Szklana ryba

Puchar szklany z łabędziami

Miska

Wazka

Zapinki

Szpila i przęśliki

Kolia paciorków szklanych
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Grzebień
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Układ zabytków w grobie 1793, Czarnówko
Szklana ryba w chwili odkrycia, Czarnówko
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Dary grobowe, grób 1793, Czarnówko Szklany puchar po rekonstrukcji, Czarnówko
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Naczynia gliniane z grobów po konserwacji i rekonstrukcji, Czarnówko



Stanowisko nr 1 zlokalizowane jest ok. 1 km na południowy 
wschód od miejscowości Wilkowo, na piaszczysto-żwirowym, 
południowo-wschodnim stoku doliny. Odkryte zostało przypadkowo 
w trakcie prac rolnych i eksploatacji żwiru w latach 30. ubiegłego 
stulecia9. W ciągu siedmiu lat (1931–1938) użytkowania żwirowni 
odnotowano liczne znaleziska zabytków pochodzących z różnych 
okresów dziejów (z wczesnej epoki żelaza, okresu wpływów 
rzymskich oraz średniowiecza). Niestety, w wyniku tych działań 
bezpowrotnie zniszczono znaczną część (południowo-zachodnią) 
wielokulturowej nekropoli. Z wielu zabytków archeologicznych, 
odkrytych podczas prac ziemnych, w powojennych zbiorach Muzeum 
w Lęborku zachowały się tylko trzy naczynia gliniane: popielnica 
kultury pomorskiej z pokrywą, miseczka z okresu wpływów rzymskich 
oraz naczynie wczesnośredniowieczne. 

Mimo dokładnej rejestracji licznych znalezisk z Wilkowa, 
prowadzonej przez ówczesnego kierownika muzeum Eduarda 
Stielowa i ewidentnego faktu niszczenia stanowiska przez 
wydobycie żwiru, nigdy nie przeprowadzono tam terenowych 
badań ratowniczych. W tym czasie lęborski archeolog Helmut Agde 
prowadził prace wykopaliskowe na pobliskiej nekropoli w Lubowidzu10 
i prawdopodobnie nie było już możliwości podjęcia kolejnych prac 
terenowych. Niewykluczone, że wykonano ówcześnie coś w rodzaju 
badań poszukiwawczych czy weryfikacyjnych za pomocą tzw. 
szpilowania, mającego na celu zlokalizowanie kamiennych obstaw 
grobów. Po wojnie obszar stanowiska był intensywnie użytkowany 
rolniczo; pozostała tu również doraźnie wykorzystywana żwirownia. 

W latach 2012–2013 na powierzchni cmentarzyska w Wilkowie 
znajdowano ślady zniszczonych pochówków oraz wyorane zabytki. 
O tych odkryciach Muzeum w Lęborku informowało Urząd Ochrony 
Zabytków w Słupsku, który w związku z zagrożeniem zniszczenia 
całej nekropoli w roku 2014 zlecił przeprowadzenie ratowniczych 
badań sondażowo-weryfikacyjnych. Kierował nimi gdański archeolog 
Maciej Marczewski przy współpracy Agnieszki Krzysiak z lęborskiego 
muzeum. W ich wyniku potwierdzono obecność na stanowisku nr 1 
w Wilkowie licznych pochówków ludności kultury pomorskiej, 
wielbarskiej oraz wczesnośredniowiecznych. Okryto również relikty 
osadnictwa z wczesnej epoki żelaza (kultury pomorskiej). W związku 
z ciągłym zagrożeniem zniszczenia stanowiska, słupski Urząd 

9   Archiwum Muzeum w Lęborku; teczka odkryć 
przedwojennych msc. Vilkow (Wilkowo Nowowiejskie).
10 A. Krzysiak, M. Pruska, Historia lęborskiej 
archeologii, [w:] H. Paner, M. Fudziński (red.), 
Z dziejów badań archeologicznych na Pomo-
rzu Wschodnim, Gdańsk 2014, s. 201–220.
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Ochrony Zabytków postanowił o całkowitym rozpoznaniu stanowiska. 
W wyniku trzech sezonów badań wykopaliskowych (2014–2016) 
w obrębie rozpoznanych 24 arów wyeksplorowano łącznie 
283 obiekty archeologiczne. Najstarszą fazę użytkowania 
cmentarzyska w Wilkowie reprezentują groby z obstawami 
kamiennymi i skrzynkowe oraz obiekty osadnicze (jamy, piece 
i dołki posłupowe) kultury pomorskiej (okres halsztacki C–D – 
starszy okres przedrzymski, tj. ok. 700–250 r.  p.n.e.). Najliczniejsze 
pochówki (inhumacyjne jamowe i w trumnach kłodowych oraz 
mniej liczne ciałopalne) pochodzą z okresu wpływów rzymskich 
(fazy B2a–C1a, tj. ok. 70–200 r. n.e.); pozostawiła je ludność 
kultury wielbarskiej. Czas użytkowania nekropoli zamyka się 
w okresie wczesnego średniowiecza (1000–1200 r. n.e.), w którym 
założono tu niewielkie cmentarzysko z pochówkami szkieletowymi                               
w obstawach z kamieni polnych. 
A.K.
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Paciorki szklane, Wilkowo



Okucie końca pasa

Złącze ogniwkowe

Sprzączka

Okucia pasa

Klamerka esowata

Zapinka

Zapinka

Bransoleta
Bransoleta

Wisiorek kapsułkowaty
Kolia paciorków
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Kolia paciorków szklanych 
i bursztynowych, 
Wilkowo

Ozdoby z brązu i srebra z grobu 33, 
Wilkowo



Paciorki

Przęślik

Klamerka esowata

Bransolety

Zapinka

Zapinka

Zapinka

50

Szpila hakowa
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Układ paciorków w grobie 35, Wilkowo



Wilkowo, grób 135

Wilkowo, grób 154

Ostrogi

Klamerka esowata

Zapinka

Bransoleta

Przęślik

Szydło w oprawie

Paciorek

Zapinka

Sprzączka od pasa

Okucie od pasa
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Aplikacja
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Brązowe zabytki z grobu 135 w trakcie eksploracji, Wilkowo



Zapinka

Przęślik

Kolia

Złącze ogniwkowe

Naczynie
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Bransolety
Okucie pasa
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Grób 136 w trakcie eksploracji - dokumentacja, Wikowo



Klamerka esowata

Zapinka

Kolia
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Naszyjnik
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Dary grobowe in situ, grób 185, Wilkowo Kolia paciorków z klamerką esowatą

Naszyjnik i klamerka esowata, srebro, po konserwacji



Stanowisko w Wilkowie stanowi przykład typowego, średniej 
wielkości cmentarzyska kultury wielbarskiej. Podobne jest ono do 
nekropoli z Lubowidza – tak jak tam - brak w Wilkowie spektakularnych 
znalezisk, jakimi przez ostatnie lata raczyło nas Czarnówko. Cechą 
wyróżniającą wilkowską nekropolę jest chronologia. Nie znamy stąd, 
w przeciwieństwie do Lubowidza i Czarnówka, zabytków kultury 
oksywskiej. Ludność kultury wielbarskiej założyła cmentarzysko 
dopiero w połowie I wieku n.e. i użytkowała przez kolejne dwa 
stulecia. Następnym atypowym elementem na tle dwóch pozostałych 
cmentarzysk jest stosunkowo mała liczba grobów ponownie 
otwieranych. Zjawisko takie jest w kulturze wielbarskiej powszechne, 
ale występuje w różnym natężeniu. Powodów takiego postępowaniu 
dzisiaj, niestety, ciągle jeszcze nie znamy. Najpopularniejsze teorie 
mówią o rabowaniu grobów lub zabiegach rytualnych. 

Obrządek pogrzebowy na wilkowskiej nekropoli jest typowy dla 
kultury wielbarskiej. Ludność żyjąca w pierwszych trzech wiekach 
naszej ery na Pomorzu praktykowała birytualizm (z nieznanych nam 
przyczyn stosowano zarówno kremację, jak i inhumację). W wypadku 
grobów inhumacyjnych zmarłych składano na osi północ-południe,                                     
z niewielkimi odchyleniami na wschód lub zachód, z głową skierowaną 
na północ. Z powodu specyficznych warunków glebowych szkielety 
zachowują się tu jedynie fragmentarycznie. W większości grobów 
inhumacyjnych zarejestrowano resztki trumien kłodowych. Szczątki 
zmarłych spalonych na stosie składano albo w glinianej popielnicy, 
albo bezpośrednio w jamie grobowej. W obydwu typach pochówków 
zmarłym towarzyszyły liczne przedmioty, takie jak ozdoby stroju, 
przedmioty osobiste i naczynia gliniane. 

Na szczególną uwagę zasługuje grób 185. Obok klasycznego 
kobiecego zestawu zapinek oraz kolii spiętej bogato zdobioną 
klamerką znaleziono tu srebrny naszyjnik ze skręcanego drutu 
z pętelkowatym zapięciem. Przedmioty tego typu są rzadkie, 
na Pomorzu dotychczas znaleziono zaledwie kilka podobnych 
egzemplarzy. 

Z uwagi na niewielką liczbę grobów ponownie otwieranych, 
znacznej części pochówków z Wilkowa w dalszym ciągu towarzyszyły 
w pełni zachowane garnitury (zestawy) ozdób i części stroju, na który                     
u kobiet składały się trzy zapinki, w tym jedna z reguły odmiennego typu 
niż dwie pozostałe, para bransolet, często ze stylizowanymi głowami 
węży, kolia paciorków szklanych, bursztynowych i metalowych spięta 
klamerką esowatą oraz elementy pasa – sprzączka i zwykle bardzo 
liczne okucia. Nad głową lub w nogach zmarłej często pojawiają się 
przedmioty związane tkactwem i krawiectwem, takie jak pozostałości 
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wrzecion oraz igły. W wielu wypadkach w grobach składano gliniane 
naczynia lub ich części. Takie lub zbliżone wyposażenie znajdowało 
się w wielu pochówkach, przy czym najbardziej spektakularne zabytki 
odkryto w grobie 33. Na szczególną uwagę, ze względu na misterne 
zdobienia zasługują części stroju znalezione w pochówkach nr 136           
i 154.

Groby mężczyzn odbiegają od grobów kobiecych, większość                  
z nich jest ubożej wyposażona. Z reguły jest to tylko jedna zapinka 
oraz elementy pasa, czasem towarzyszy im naczynie gliniane, wyjąt-
kowo zmarli mieli na nogach ostrogi. Dobrymi przykładami są groby: 
nr 135, w którym znaleziono parę brązowych ostróg oraz sprzączkę do 
pasa, i nr 152, w którym poza ostrogami i sprzączką wystąpiła srebrna 
zapinka.
M.M.
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Dzięki tak pokaźnej kolekcji zabytków pochodzących z badań 
nekropoli w Czarnówku i Wilkowie Muzeum w Lęborku może 
poszczycić się bogatymi, interesującymi wystawami czy wykładami 
tematycznymi, publikacjami naukowymi i promocyjnymi oraz 
nawiązywaniem owocnej współpracy z uznanymi ośrodkami nauki 
w kraju i zagranicą. Jako placówka badawcza i naukowa jesteśmy 
również zobligowani do opracowywania powierzonych nam zabytków, 
udostępniania ich szerokiemu gronu zainteresowanych badaczy 
oraz innym placówkom muzealnym, jak również do należytego 
przechowywania, zabezpieczenia i konserwacji muzealiów. 

Kolejnym rezultatem wieloletnich, mozolnych prac wykopaliskowych, 
których efektem jest pozyskanie tak ogromnej liczby imponujących 
i unikatowych materiałów zabytkowych, jest niniejsza wystawa. 
Przybliżyć ma ona Państwu elity ówczesnych mieszkańców ziemi 
lęborskiej przez pryzmat darów grobowych, jakie złożyli swoim 
zmarłym współplemieńcy, a które podtrzymać miały status ich 
właścicieli również w krainie cieni, gdyż… Stary świat odchodził, ale 
zaczynało się nowe życie. 
A.K
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Srebrne ozdoby ze złotymi elementami po konserwacji, Czarnówko




