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mentarzysko w Brudnicach, pow. żuromiński,
woj. mazowieckie (AZP 39-55/19), położone jest na sa-
mych rubieżach północno-zachodniego Mazowsza, w miejs-
cu, gdzie do niedawna na mapie stanowisk archeologicz-
nych z pierwszych wieków naszej ery istniała biała plama,
uznawana za pas pustki osadniczej oddzielającej dwie wiel-
kie kultury archeologiczne: przeworską i wielbarską (GoD-
łoWSKI 1985: 65). W roku 2003, w trakcie badań AZP,
w pasie owej pustki zlokalizowano cmentarzysko, które
wstępnie określono jako nekropolę kultury przeworskiej.
W listopadzie tegoż roku, autor przeprowadził na nim,
z ramienia Instytutu Archeologii UW, pierwsze rozpo-
znawcze badania wykopaliskowe, które potwierdziły chro-
nologię nekropoli (SZELA 2004). od roku 2004 na stano-
wisku prowadzone są systematyczne badania ratownicze,
które corocznie dostarczają nowych licznych niespodzia-
nek (SZELA 2009). W roku 2006 po raz pierwszy odkryto
na nim groby kultury wielbarskiej, co pozwoliło zaliczyć
nekropolę w Brudnicach do cmentarzysk dwukulturowych,
zmieniając tym samym pustkę osadniczą w niezwykle waż-
ny rejon styku obu kultur archeologicznych.

W sezonach 2009 i 2010 prace skupiły się w po-
łudniowej części nekropoli, zajętej przez pochówki kultury
wielbarskiej1. W każdym z sezonów otworzono pas o wy-
miarach: 10 m na linii N-S i 60 m na linii E-W. Długość
wykopu w linii E-W odpowiadać miała – ustalonemu w trak-
cie wcześniejszych badań wykopaliskowych – zasięgowi sta-
nowiska. W sezonie 2009 na wymienionym obszarze od-
kryto 40 obiektów archeologicznych, zaś w sezonie 2010 –
aż 70. obecnie jest to największe zagęszczenie obiektów na
stanowisku, co może sugerować odkrycie centralnej części
nekropoli wielbarskiej. Były to głównie groby ciałopalne
jamowe, nieliczne były pochówki popielnicowe. oprócz
nich, w sezonie 2009 odsłonięto także dwa „klasyczne” wiel-
barskie groby szkieletowe. Pięć kolejnych odkryto w roku
2010. obiekty te stały się największą atrakcją opisywanych
sezonów badawczych. Co prawda, we wcześniejszych la-
tach odkrywano obiekty przypominające pochówki szkie-

letowe kształtem, wymiarami, a nawet orientacją względem
stron świata. Zawierały one jednak przepalony materiał
kostny, niekiedy zdeponowany w naczyniach. W innych
przypadkach, podobne jamy grobowe nie zawierały w ogó-
le materiału kostnego, a jedynie nieliczne zabytki wydzie-
lone (paciorki) lub pojedyncze naczynia. Stan ten był naj-
prawdopodobniej rezultatem całkowitego rozłożenia ma-
teriału kostnego w ziemi, co w przypadku mazowieckich
piasków jest zjawiskiem powszechnym.

Groby o charakterze inhumacyjnym odkryto
w dwóch miejscach wielbarskiej strefy nekropoli. Pierwsze
z nich położone było w części centralnej, na lekkim wynie-
sieniu terenu, drugie – na wschodnim krańcu stanowiska,
w pewnym oddaleniu od dotychczasowego zasięgu wy-
stępowania obiektów archeologicznych. obie części uległy
bardzo silnemu zniszczeniu wskutek czynników antropo-
genicznych. Początkowo była to intensywna orka prowa-
dzona przez pracowników PGR-u, a w latach 90. XX w. –
bardzo głęboka orka przygotowująca grunt pod młody
las, z którym obecnie, od strony południowej, graniczy

C

1 W roku 2009 badania odbyły się w terminie 1–31 lipca, w roku
2010 – w okresie od 7 lipca do 7 sierpnia. Prace finansowane były
przez Instytut Archeologii UW, Urząd Miasta w Żurominie oraz
Starostwo Powiatowe w Żurominie.
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cmentarzysko. ślady orki widoczne były zwłaszcza w cen-
tralnej części badanego obszaru, gdzie niszczyła ona stropy
wielu obiektów archeologicznych, a niekiedy powodowała
znaczne uszkodzenia większych partii grobów. Jeszcze
silniejszym zniszczeniom uległa południowo-wschodnia
część nekropoli, gdzie ingerencja człowieka doprowadziła
do całkowitej zmiany krajobrazu. Wysoki i stromy brzeg
Wkry, wzdłuż którego zlokalizowane jest cmentarzysko,
przechodzi tutaj w łagodnie opadający stok, na którym
zalega wyjątkowo gruba warstwa humusu, o miąższości do
70 cm. Warstwa ta musiała zostać uformowana stosunkowo
niedawno, o czym świadczą odsłaniane pod nią ślady orki.
Pomimo tak dużych zmian rzeźby terenu, w roku 2010
odsłonięto w tej części nekropoli kilka obiektów archeolo-
gicznych. Były to zarówno groby ciałopalne, jak i wspom-
niane wyżej groby szkieletowe. Te ostatnie, choć położone
w odległości zaledwie dwóch metrów od siebie, prezento-
wały całkiem różny stan zachowania.

obiekt 352, w planie barwy brunatnej, kształtem
zbliżony był do wydłużonego owalu, rozciągniętego w linii
N-S, z lekkim odchyleniem w stronę W, o wymiarach ok.
170×70 cm. W profilu obiekt miał barwę brunatną, kształt
nieregularny, o głębokości ok. 66 cm. Spąg jamy wyznacza-
ła warstwa piasku calcowego, zawierająca liczne, luźno roz-
mieszczone, kamienie dużych rozmiarów. W grobie odkry-
to dwie zapinki A.168, kolię szklanych paciorków umiesz-
czoną na wysokości lewego ramienia (nie zachowanego),
pojedyncze paciorki na wysokości szyi, igłę do szycia oraz
igłę hakową z tordowanym trzonkiem. W grobie zachował
się także fragment kości potylicznej szkieletu. obok opisa-
nego obiektu odkryto kilka dobrze zachowanych grobów
ciałopalnych. Drugi z pochówków szkieletowych, odsłonię-
tych w tej części nekropoli – obiekt 344 – oddalony był od
poprzedniego o niespełna dwa metry w kierunku koryta
Wkry i miał jedynie 8(!) cm miąższości. Tak różny stan za-
chowania położonych obok siebie obiektów jednoznacznie
wskazuje na olbrzymie zmiany w ukształtowaniu terenu,
jakie nastąpiły od starożytności. Zachowana partia jamy
grobowej mierzyła 76×50 cm i miała brunatną barwę.
Choć grób uległ niemal całkowitemu zniszczeniu, z wypo-
sażenia zachowały się dwie zapinki brązowe A.162 z drob-
nymi fragmentami tkanin, trzy szklane paciorki oraz wisio-
rek wiaderkowaty.

Pozostałe groby szkieletowe odsłonięte zostały
w centralnej części wielbarskiej nekropoli. Dwa z nich,
sądząc po wielkościach jam, były zapewne grobami dzieci.
obiekt 287 był barwy jasnobrunatnej, słabo odznaczającej
się od calca, i kształtu owalnego, o wymiarach 56×54 cm;
w profilu miał zarys półowalny o głębokości ok. 30 cm.
W obiekcie odkryto brązową zapinkę A.162, pokrytą pięk-
ną patyną, dwa paciorki szklane, dwa bursztynowe oraz –
służący zapewne do spięcia kolii paciorków – srebrny drut.
Zbliżony pod względem stanu zachowania był kolejny
z pochówków szkieletowych – obiekt 302. W planie był
on barwy jasnobrunatnej, słabo odznaczającej się od calca,
w części centralnej nieczytelny (zapewne zniszczony przez

zwierzęcą norę), kształtu owalnego o wymiarach 76×50 cm.
W profilu przybrał zarys prostokątny z zaokrąglonymi bo-
kami, o głębokości ok. 30 cm. W obiekcie odkryto jeden
szklany paciorek, wisiorek wiaderkowaty oraz, zachowane
fragmentarycznie, pojedyncze nieprzepalone kości.

Zdecydowanie lepiej przedstawiał się kolejny
obiekt, nr 318. W planie był on barwy brunatnej, kształtu
prostokątnego z zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach
200×50 cm. W profilu obiekt miał barwę brunatną w częś-
ci stropowej i jasnobrunatną w części spągowej, a kształtem
zbliżony był do prostokąta o zaokrąglonych narożnikach,
o głębokości ok. 33 cm. W jamie grobowej znajdował się
fragmentarycznie zachowany szkielet z czaszką oraz kawał-
kami kości długich. Zachowane części szkieletu jednoznacz-
nie wskazują, iż był to pochówek osoby dorosłej. W obiek-
cie odkryto paciorki bursztynowe, w tym ósemkowate, oraz
szklane, a także małe brązowe haftki służące zapewne do
spinania szat.

Zupełnie inny stan zachowania, zarówno samej
jamy, jak i przede wszystkim jej wyposażenia, przedstawiał
obiekt 279, odkryty w sezonie 2009. Zarys jamy w planie
miał kształt wydłużonego owalu, o wymiarach 240×80 cm,
barwy jasnobrunatnej, bardzo słabo odznaczającej się od
calcowego piasku. W północnej części jamy, na głębokości
ok. 40 cm od stropu, znaleziono fragmenty żeber oraz kilka
zębów. Kości żeber zabarwione były na kolor zielony, co
było wynikiem korozji zabytków brązowych znalezionych
w pobliżu. Duża brązowa sprzączka do pasa „zakonserwo-
wała” też fragment tkaniny, w którą ubrana była pocho-
wana osoba. obiekt odznaczał się bogatym wyposażeniem,
na które składały się trzy naczynia gliniane, szereg brązo-
wych ozdób: dwie brązowe zapinki, sprzączka do pasa,
wisiorki wiaderkowate, a także grzebień kościany o dzwo-
nowatym uchwycie. Najliczniej reprezentowane były szkla-
ne paciorki, wśród których znalazły się okazy mozaikowe,
paciorki nawlekane na brązowe kółka, czy paciorki z oszli-
fowanego kamienia (chalcedonu).

Jeszcze bogatsze wyposażenie prezentował obiekt
282 (Ryc. 1:1–3). Położony był on w odległości zaledwie
2 metrów w kierunku północno-zachodnim od opisanego
wcześniej. W tym przypadku, w owalnej jamie grobowej,
o wymiarach 220×140 cm i jasnobrunatnym wypełnisku,
nieznacznie ciemniejszym od koloru piasku calcowego, na
głębokości ok. 60 cm znaleziono niemal idealnie zacho-
wany szkielet ludzki. Zorientowany był on na linii N-S,
z czaszką w części N, zwróconą w lewą stronę. Na lewym
ramieniu leżała bogata kolia szklanych paciorków. Bardzo
liczne, lecz mniej okazałe paciorki występowały w całej ja-
mie grobowej. Nad głową znajdowało się gliniane naczynie;
kolejne wystąpiło na wysokości prawej dłoni, a trzecie –
w okolicach prawej stopy. Po lewej stronie od szkieletu,
mniej więcej na wysokości kości ramieniowej, znajdowały
się drobne pozostałości drewna oraz brązowe okucia, za-
pewne szkatułki. Nieco powyżej – na wysokości oczu po-
chowanej osoby – znajdowały się fragmenty dwóch kości
zwierzęcych (żebra bydła). Na jednej z nich stwierdzono
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drobne ślady pokonsumpcyjne2. W wyniku przeprowadzo-
nej analizy antropologicznej można stwierdzić, że pocho-
wana osoba to kobieta, zmarła w wieku ok. 30 lat. Ponadto
niemal idealny stan uzębienia wskazywał na bogatą i uroz-
maiconą dietę, co może poświadczać bardzo wysoki status
społeczny zmarłej3.

W obiekcie zachowały się także inne przedmioty
organiczne. Prócz wspomnianych wcześniej drobnych frag-
mentów drewna szkatułki, przy sprzączce, okuciu końca
pasa, czy zapinkach zachowały się fragmenty tkanin4 (Ryc.
2:2–4,6–12). W przypadku sprzączki, tkanina wystąpiła
zarówno na wewnętrznej, jak i na zewnętrznej stronie, co
jednoznacznie wskazuje, że osoba pochowana, oprócz właś-
ciwej szaty, okryta była płaszczem lub owinięta całunem.
Najprawdopodobniej obszyty był on licznymi paciorkami,
na co może wskazywać ponad 300 sztuk miniaturowych
szklanych okazów, o średnicy ok. 1,5 mm, znajdowanych
w całej jamie grobowej. Ponadto pochowana osoba przy-
kryta była korą, której fragmenty zachowały się na kolcu
sprzączki (Ryc. 2:11). Pozostałości tkanin znalezione zo-
stały także w środkowej części okucia końca pasa, gdzie
odkryto również drobne fragmenty skóry (Ryc. 2:5). Może
to sugerować, że skórzany pas podszyty był od strony we-
wnętrznej tkaniną. Przeprowadzona analiza pozwoliła
określić szczątki tkanin jako bawełniane, choć splot odpo-
wiada bardziej tkaninom lnianym. W trakcie analizy antro-
pologicznej ukazała się jeszcze jedna ciekawostka. W nasa-
dzie czaszki znaleziono bowiem tzw. wisior opasany, zawie-
rający orzech włoski (Ryc. 2:1). Wisior składał się z dwóch
brązowych blaszek, spiętych ze sobą dużym trzpieniem
przechodzącym też przez środek owocu. Pozwala to zali-
czyć zabytek do typu IIIC, wydzielonego przez K. Stanek
(1999). Górną część nitu trzykrotnie zawinięto, tworząc
uszko, za które wisior był pierwotnie zawieszony. Do dol-
nej części nitu, zawiniętej w pętelkę, dołączono dodatkowo
brązową blaszkę w kształcie trapezu. Kwestią sporną pozo-
staje, czy zabytek ów dostał się w to nieoczekiwane miejsce
w wyniku celowych zabiegów związanych z rytuałem po-
grzebowym (czego przejawem są także dołożone do grobu
kości bydła), czy też był on wynikiem przypadkowego
przeciągnięcia owocu przez gryzonia do wnętrza czaszki,
która mogła zostać zaadaptowana jako czasowe schronienie.
Tej drugiej hipotezie może sprzyjać widoczny w skorupce
orzecha otwór, wygryziony zapewne w celu konsumpcji
miąższu. W tym wypadku, zachowany miąższ świadczy

o stosunkowej świeżości owocu włożonego do amuletu,
który mógł być przygotowany na krótko przed śmiercią lub
nawet specjalnie na potrzeby ceremonii pogrzebowej.

świetnie zachowane kości czaszki pozwoliły pod-
jąć próbę odtworzenia pierwotnego wyglądu twarzy pocho-
wanej kobiety5. Na wykonanej rekonstrukcji uwagę zwraca
wyraźnie zaznaczony przodozgryz (Ryc. 1:4). Zachowane
fragmenty szat, wraz z rozmieszczeniem licznych zabytków
wydzielonych, mogą być pomocne w rekonstrukcji stroju
pochowanej osoby.

Jedynie wzmiankowany, bogaty materiał zabytko-
wy poszczególnych grobów szkieletowych wymaga osob-
nego, znacznie szerszego omówienia. Zaznaczyć jednak
trzeba, iż badany w latach 2009–2010 obszar cmentarzyska
jest najmłodszą partią nekropoli w Brudnicach i datowany
może być na młodszy okres wpływów rzymskich i okres
wędrówek ludów, przy czym niektóre elementy obecne
w grobach szkieletowych skłaniają do datowania ich na
drugą ćwierć v w. n.e. Tym samym, nekropola w Brudni-
cach staje się nie tylko niezwykle istotnym stanowiskiem
dla poznania przemian zachodzących na Mazowszu Pół-
nocnym na przełomie II i III w. n.e., kiedy to intensywne
osadnictwo wschodnioprzeworskie ulega zanikowi na rzecz
przybyszów z północy, ale także stawia w zupełnie nowym
świetle schyłek tego cyklu kulturowego w okresie wędró-
wek ludów. Jest to czas z jednej strony bardzo niespokojny,
z drugiej – niezwykle ciekawy, a ponadto praktycznie nie
rozpoznany w tej części Barbaricum.

W roku 2010 IA UW współorganizował także
inne ważne wydarzenia naukowo-kulturalne na terenie Ma-
zowsza Północnego. W maju tegoż roku, w Żuromińskim
Centrum Kultury miała miejsce wystawa archeologiczna
prezentująca kilkuletnie wyniki badań na stanowiskach
w Brudnicach i Kuczborku, pow. żuromiński. oprócz licz-
nych zabytków kultury materialnej zaprezentowanych na
wystawie, przygotowano także bogatą szatę graficzną, przed-
stawiającą poszczególne etapy prac na stanowiskach. Postery
informowały również w szerszym zakresie o problemach,
jakie związane są bezpośrednio z prowadzeniem badań wy-
kopaliskowych, czy późniejszym, mozolnym opracowywa-
niem materiału. Jednak największe wrażenie na zwiedzają-
cych zrobiła, przedstawiona po raz pierwszy, rekonstrukcja
twarzy z opisanego wyżej grobu szkieletowego odsłonię-
tego w sezonie 2009 (obiekt 282), okrzykniętego zgodnie
grobem „księżniczki” (Ryc. 1:4).
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2 Analizę archeozoologiczną wykonała dr Anna Gręzak z IA UW.
3 Analizę antropologiczną wykonał dr Wiesław Więckowski z IA
UW.
4 Analizy tkanin przeprowadził mgr łukasz Antosik z Instytutu

Archeologii i Etnologii PAN, oddział w łodzi.
5 Rekonstrukcja twarzy wykonana został metodą Gierasimowa
przez członków Koła Naukowego Bioarcheologii, działającego
przy Zakładzie Bioarcheologii IA UW.



Kolejne ważne wydarzenie miało miejsce w po-
czątku października, kiedy to pod Żurominem odbyła się
międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana
przez IA UW, a współfinansowana przez Starostwo Powia-
towe w Żurominie i Urząd Gminy w Żurominie. Choć has-
łem wywoławczym były oczywiście badania w Brudnicach
i Kuczborku, tematyka referatów objęła obszar całego Ma-
zowsza, a także terenów Mazur, Sambii, a nawet Białorusi.
Na obrady przyjechało prawie 50 osób ze wszystkich więk-
szych ośrodków badawczych w kraju i z zagranicy. Równie
liczne było grono przedstawicieli miejscowych władz, jak
i mieszkańców, którym kontakt z historią ziemi ojczystej

nie jest na co dzień obcy. Uczestnicy mieli także możliwość
zwiedzenia kilku wybranych stanowisk archeologicznych
podczas przygotowanego objazdu naukowego. Z wygłoszo-
nymi podczas konferencji, niezwykle interesującymi refera-
tami już niedługo będzie się można zapoznać dzięki przy-
gotowywanej publikacji.

Mgr Andrzej Szela
Instytut Archeologii

Uniwersytet Warszawski
a.szela@uw.edu.pl
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he cemetery in Brudnice was discovered in
2003. In the same year a brief reconnaissance examination
was carried out, which confirmed the existence of the
Przeworsk Culture necropolis. The discovered cemetery is
situated in the area of a putative settlement void which
extends from the city Mława to the River Drwęca; further-
more, it was strongly disturbed by a sand and gravel pit.
The author therefore decided to start excavation works,
which have continued uninterruptedly since 2004. In 2006,
apart from the Przeworsk Culture graves, also the Wielbark
Culture graves were discovered for the first time.

In 2009–2010 works were conducted in the south-
ern part of the necropolis, which was occupied by features
of the Wielbark Culture. In each season a stripe was un-
covered which was 10 m wide along the N-S axis and 60 m
long along the W-E axis. 40 archaeological features were
discovered in the area which was uncovered in 2009, and
70 were found in 2010. These were mainly cremation pit
graves. Features containing pottery were rare. Apart from
that, 7 skeleton graves were uncovered. These features were
located in two parts of the necropolis, i.e., the central and
the eastern ones. The depth of particular features varied
considerably and it oscillated between 8 and 70 cm. A var-
ious degree of preservation of the features, and first of all
their various depths clearly demonstrate the enormous
destruction of the cemetery. It resulted both from years-
-long activity of the local State Agricultural Farm (PGR)
and from much more dangerous deep ploughing in prepa-
ration of the area for a young forest, which now neighbours
the necropolis. Traces of ploughing can be seen in the tops
of numerous cremation features, which were considerably

disturbed by it. In spite of the fact that the cemetery was
considerably destroyed, it yields invaluable data on the first
centuries AD in Northern Masovia. This is especially true
for Features 279 and 282, which are considerably different
from other ones with regard to their furnishings. Attention
is especially drawn to Feature 282, where a complete skele-
ton and numerous finds survived in almost perfect condi-
tion. The preserved cranium allowed for a reconstruction
of a putative appearance of the deceased woman. Fragments
of garments which survived at bronze ornaments may be
invaluable help in an attempt at reconstructing her dress.
The preserved cloth suggests that the buried person was
covered with a mantle or wrapped in a shroud, apart from
her ordinary dress. The dead was additionally covered with
bark, which is undoubtedly demonstrated by its preserved
fragments. Furnishings of other skeleton graves is of equal
interest. Based on them, we can date the graves to the
Migration Period, even to the 2nd quarter of the 5th c. AD.

The Brudnice necropolis is therefore not only an
extremely significant site with regard to learning about the
changes in Northern Masovia at the turn of the 2nd and the
3rd c. AD, when intensive Eastern Przeworsk settlement
declined in favour of the incomers from the north (the
Goths). It also sheds completely new light on the decline of
this cultural cycle in the Migration Period. This is on the
one hand a very turbulent period. on the other hand, it is
extremely interesting and still practically unexamined in
this part of Barbaricum.

translated by Grzegorz Żabiński
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PLANSZA 87

Ryc. 1. Brudnice, obiekt 282. 1 – jama grobowa w trakcie eksploracji; 2 – układ zabytków przy szkielecie; 3 – górna
część szkieletu wraz z towarzyszącymi zabytkami; 4 – rekonstrukcja twarzy pochowanej kobiety (fot. A. Szela).
Fig. 1. Brudnice, Feature 282. 1 – grave pit in the course of exploration; 2 – layout of finds at the skeleton; 3 – upper
part of the skeleton with accompanying finds; 4 – reconstruction of the face of the buried woman.
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Ryc. 2. Brudnice, wybór zabytków z obiektu 282: 1 – brązowy wisior opasany; 2, 3 – brązowa zapinka; 4 – nóżka brązowej
zapinki z fragmentem tkaniny; 5 – fragmenty skórzane; 6–9 – kawałki tkanin; 10 – brązowe okucie końca pasa z fragmen-
tami tkanin; 11 – fragmenty kory zachowane na brązowej sprzączce do pasa; 12 – brązowa sprzączka z kawałkami tkanin
(1 – fot. M. Bogacki; 2–5, 10–12 – fot. A. Szela; 6–9 – fot. ł. Antosik).
Fig. 2. Brudnice, selection of finds from Feature 282: 1 – bronze banded pendant; 2, 3 – bronze fibula; 4 – foot of a bronze
fibula with a fragment of cloth; 5 – leather fragments; 6–9 – fragments of cloth; 10 – bronze belt-end fitting with fragments
of cloth; 11 – fragments of bark preserved on a bronze belt buckle; 12 – bronze buckle with pieces of cloth.
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