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Zespół stanowisk archeologicznych  
w Haćkach

Polodowcowa kotlina, położona na południowy-zachód 
od wsi Haćki, niezwykła zarówno pod względem budo-
wy geologicznej, jak i szaty roślinnej, była miejscem in-
tensywnego, długotrwałego i wielorakiego użytkowania 
w różnych okresach pradziejów i wczesnego średniowie-
cza. Unikatowy charakter znajdujących się w tym miejscu 
źródeł archeologicznych spowodował, że stało się ono 
przedmiotem kompleksowych, wieloletnich archeolo-
gicznych badań wykopaliskowych prowadzonych przez 
Instytut Archeologii i Etnologii (dawniej Instytut Historii 
Kultury Materialnej) Polskiej Akademii Nauk1.

1  Pierwszym etapem prac kierował w latach 1967 i 1970-1973 Woj-
ciech Szymański, drugim – w latach 1986-1991 i 1996 –Zbigniew Ko-
byliński. Badania terenowe finansowane były przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Białymstoku i Instytut Archeologii i Etno-
logii PAN. Wyniki badań opracowywane były w ramach projektu ba-
dawczego Komitetu Badań Naukowych w latach 1995-1998. Badania 
geologiczne kompleksu stanowisk w Haćkach prowadziła Ewa Stup-
nicka z Instytutu Geologii UW oraz Henryk Banaszuk i Piotr Kondra-
tiuk z Politechniki Białostockiej. Szczątki roślinne analizowali Bazyli 
Czeczuga z zespołem z Akademii Medycznej w Białymstoku, Mela-
nia Klichowska i Ewa Madeyska (Kamińska) z Instytutu Botaniki PAN 
w Krakowie, Mirosława Kupryjanowicz z Instytutu Biologii Uniwersy-
tetu w Białymstoku i Maria Michniewicz z IAE PAN. Analizę gatunko-
wą węgli drzewnych przeprowadzili Witold Dzbeński i Hanna Kraińska 
z SGGW-AR w Warszawie oraz Maria Michniewicz z IAE PAN. Kości 
ludzkie analizowała Mira Pyżuk-Lenarczyk z IAE PAN. Kości zwierzęce 
analizowali Stanisław Serwatka z SGGW-AR w Warszawie, Alicja Laso-
ta-Moskalewska z Instytutu Archeologii UW i Małgorzata Nawrocka 
z Państwowego Muzeum Archeologicznego. Datowania radiowęglowe 
wykonywał Mieczysław F. Pazdur z zespołem, a datowania termolu-
minescencyjne Andrzej Bluszcz z Politechniki Gliwickiej. Konserwa-
cję zabytków metalowych przeprowadziło Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi oraz kierowane przez Zdzisława Hensla Cen-
tralne Laboratorium IAE PAN w Warszawie, które wykonało również 
analizy składu chemicznego zabytków metalowych. Zabytki ruchome 
z wykopalisk w Haćkach przechowywane są w Muzeum Okręgowym 
w Białymstoku. Dokumentacja znajduje się w Instytucie Archeologii 
i Etnologii PAN w Warszawie. W badaniach terenowych w różnych 
latach i w różnym wymiarze brali udział, m.in. w pierwszym etapie: 
Bożena i Marek Wyszomirscy (Werbart), Franciszek Gryciuk, Urszula 
Perlikowska (Puszkarska), Bogusława Rozlachowska, Sylwia Wierzbic-
ka-Pawłowska oraz w drugim etapie: Marek Dulinicz, Lech Kaczmarek, 
Urszula Kobylińska, Ludomir Łoźny, Wojciech Wróblewski, Dariusz Kra-

Zespół stanowisk archeologicznych w Haćkach obej-
muje rozległe zagłębienie polodowcowe wraz z położo-
nym w środkowej części jego dna wzgórzem kemowym 
oraz wyniosłe garby otaczające to zagłębienie od półno-
cy i południa (ryc. 1-2). Ogółem obszar ten, na którym 
stwierdzono występowanie archeologicznych pozosta-
łości działalności człowieka, ma powierzchnię ponad 40 
hektarów. Kompleks obejmuje pozostałości grodu (stano-
wisko 1) i osiedli otwartych (stanowiska 1A, 1B, 1C i 1D). 
Ponadto, w odległości około 1 km na południe od tej 
kotliny, w kierunku wsi Proniewicze, znajduje się kurhan 
(stanowisko 2). Ma on średnicę około 12 m i zachowaną 
wysokość około 2 m. Środkowa część tego kurhanu zo-
stała niestety zniszczona w czasach nowożytnych. Z in-
formacji XIX-wiecznych autorów i przekazów miejscowej 
ludności wynika, że w przeszłości mogło tam znajdować 
się jeszcze kilka innych kurhanów2, które obecnie, całko-
wicie zniszczone orką, nie są już czytelne w krajobrazie; 
nie zostały też odkryte pomimo intensywnych poszuki-
wań powierzchniowych, badań geofizycznych, obserwacji 
terenu z powietrza i stereoskopowej analizy zdjęć lotni-
czych. Z kolei z archiwum pochodzą wzmianki o istnieniu 
we wsi Haćki wczesnośredniowiecznego cmentarzyska 
z grobami szkieletowymi typu mazowieckiego w obsta-
wach kamiennych. Pomimo starań archeologów, w tym 
przede wszystkim Lechosława Rauhuta z Państwowego 
Muzeum Archeologicznego, nie zostało ono odnalezio-
ne3. Z informacji uzyskanych w latach 80. Zeszłego wieku 
od mieszkańców Haciek wynika jednak, że w zachodniej 
części wsi, w czasie budowy sklepu w latach 60. XX wieku, 
kiedy to częściowo rozkopano i zniwelowano znajdujący 
się tu pagórek, odnajdywano liczne kości ludzkie. Naj-

snodębski, Dariusz Wach, Tomasz Stępnik, Joanna Żero oraz liczni stu-
denci archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
w Barcelonie, a także uczniowie liceum z Bielska Podlaskiego i wolon-
tariusze ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
2  Pokrovskij 1895: 66; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i in-
nych krajów słowiańskich, t. 15, 1900, s. 548; zob. też Musianowicz 
1960: 225 poz. 237.
3  Jaroszewicz 1853: 195 przyp. 1; Musianowicz 1960: 225, poz. 236; 
Rauhut 1971: 642.
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prawdopodobniej pochodziły one właśnie z tego wcze-
snośredniowiecznego cmentarzyska.

Najbardziej spektakularnym obiektem wchodzącym 
w skład kompleksu stanowisk archeologicznych w Hać-
kach jest grodzisko (zwane Górą Zamkową lub Zamkiem). 
Jest to naturalny pagórek kemowy, którego kształt, wy-
raźnie odmienny od innych utworów geologicznych tego 
typu znajdujących się w bliższej i dalszej okolicy, już od 
pierwszego wejrzenia zdradza ślady ludzkiej ingerencji 
(ryc. 3). Istnienie tego obiektu i jego zabytkowy charakter 
archeologiczny odnotował już pod koniec XIX wieku Słow-
nik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich4, a także Fiodor Wasiliewicz Pokrowski w swo-

4  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-
skich, t. 15, 1900, s. 548.

jej Archeologicznej mapie guberni grodzieńskiej5 z 1895 
roku. Później o grodzisku w Haćkach wspominali też inni 
autorzy6, ale do momentu rozpoczęcia przez Wojciecha 
Szymańskiego badań terenowych w 1967 roku nie była 
znana jego chronologia ani przynależność kulturowa7.

5  Pokrovskij 1895: 66.
6  Np. Weremiej 1938: 15; Musianowicz 1960: 224-225, poz. 235.
7  Wyniki badań wykopaliskowych w Haćkach były przedstawiane 
w następujących publikacjach sprawozdawczych: W. Szymański 1968a, 
1970, 1971, 1972, 1973a, 1973b, 1976a oraz Kobyliński 1987, 1988a, 
1989, jak również zwięźle prezentowane na tle szerszej problematyki 
grodzisk słowiańskich ze starszych faz wczesnego średniowiecza w: 
Szymański 1983 i Kobyliński 1990a. Opublikowano też niektóre wyni-
ki badań specjalistycznych, np. Czeczuga, Kossacka i Kłyszejko 1976; 
Bluszcz i Pazdur 1993; Pazdur et al. 1993; Kobyliński i Hensel 1993. 

Ryc. 1. Plan kotliny w Haćkach 
z zaznaczonymi stanowiskami  
archeologicznymi (oprac. D. Wach)
Fig. 1. Plan of the Haćki valley 
with archaeological sites (compiled 
by D. Wach)

Ryc. 2. Zdjęcie lotnicze kotliny 
w Haćkach (fot. Z. Kobyliński 1996)
Fig. 2. Aerial photo of the Haćki 
valley (photo by Z. Kobyliński 1966)
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Grodzisko znajduje się na dnie rozległego wyżłobienia 
polodowcowego, w pobliżu zamykającej je od południo-
wego-zachodu wysokiej i stromej skarpy. Od tej strony 
dno zagłębienia wznosi się nieznacznie niskim fałdem, 
szerokości kilkudziesięciu metrów, tworzącym rodzaj po-
mostu pomiędzy wzgórkiem grodziskowym a skarpą.

Grodzisko wznosi się obecnie do około 8 m ponad 
najbliższe otoczenie, licząc od podnóża. Jego stoki – 
wskutek działalności konstrukcyjnej człowieka prze-
szłości – są strome (kąt ich nachylenia wynosi około 37 
stopni), a wypłaszczona – również w wyniku działalności 
osadniczej – owalna w planie powierzchnia górna o wy-
miarach około 45 x 55 m, obniża się lekko w kierunku 
północno-wschodnim. W północno-zachodniej części tej 
powierzchni znajduje się – tuż przy krawędzi – lejowate 
zagłębienie, o średnicy w górnej partii wynoszącej około 
7,5 m, z dnem obecnie na głębokości około 3,5 m (biorąc 
przeciętną od jego mocno nierów-
nego obrzeża). Wyniki archeolo-
gicznych badań wykopaliskowych 
i wierceń geologicznych wykazały, 
że zagłębienie to musiało być zwią-
zane z zaopatrzeniem mieszkańców 
grodu w wodę w okresie wczesne-
go średniowiecza. W pobliżu sto-
ku południowego i południowo-
wschodniego, na obrzeżu platformy 
grodziska zachowało się natomiast 
na odcinku o długości około 30 m 
niewielkie wzniesienie (osiągające 
obecnie maksymalnie 0,7 m wy-
sokości), stanowiące pozostałość 
wczesnośredniowiecznego wału 
obronnego (ryc. 4).

Drugie stanowisko archeolo-
giczne wchodzące w skład tego 
kompleksu to starożytna i wczesno-
średniowieczna osada otwarta (sta-
nowisko 1A), której ślady odkryto 
w odległości około 80 m na północ-
ny zachód od podnóża grodziska, na 
niewysokim cyplowatym garbie, nasadą łączącym się od 
zachodu ze stromą krawędzią wyżłobienia polodowco-
wego. Od pagórka grodziskowego oddziela je obniżenie 
terenowe, lekko wznoszące się w kierunku południowo-
zachodnim. Wysokość cypla, mierzona od jego podnóża, 
wynosi maksymalnie do 3 m.

Kolejnym obszarem, na którym wystąpiły pozostałości 
dawnej działalności człowieka jest wał terenowy zamyka-
jący kotlinę od północy i północnego-zachodu (stanowi-
sko 1B). Na szczycie tego wału, zniszczonego w znacznym 
stopniu współczesną eksploatacją piasku i wykopywa-
niem dołów do przechowywania ziemniaków, odkryto 
starożytne i wczesnośredniowieczne obiekty osadnicze. 

Niniejszy artykuł stanowi uaktualnioną wersję wcześniejszej publika-
cji: Kobyliński i Szymański 2005.

Przeciwległa krawędź kotliny była w przeszłości również 
miejscem intensywnej działalności człowieka (stanowisko 
1C). Także dno kotliny otaczającej grodzisko i południo-
wy jej stok noszą ślady osadnictwa starożytnego i wcze-
snośredniowiecznego, które oznaczone zostały mianem 
stanowiska 1D.

Etapy dziejów osadnictwa starożytnego 
i wczesnośredniowiecznego

Kotlina polodowcowa, jej stoki, naturalne pagórki kemo-
we znajdujące się na jej dnie i wały otaczające kotlinę 
mogły być sporadycznie użytkowane przez człowieka 
już u schyłku epoki kamienia. W różnych miejscach tego 

Ryc. 3. Zdjęcie lotnicze grodziska w Haćkach  
(fot. Z. Kobyliński 1996)
Fig. 3. Aerial photo of a stronghold at Haćki (photo by 
Z. Kobyliński 1966)

Ryc. 4. Haćki, woj. podlaskie. Plan grodziska z zaznaczonymi wykopami  
archeologicznymi (rys. D. Wach)
Fig. 4. Haćki, Podlaskie Province. Plan of the stronghold with archaeological  
trenches (drawn by D. Wach)
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kompleksu stanowisk znaleziono bowiem pojedyncze 
fragmenty ceramiki neolitycznej oraz narzędzia i półwy-
twory krzemienne: rdzenie, z których odbijano odłup-
ki krzemienne, same odłupki oraz tzw. łuszcznie, łuski 
i półtylczaki wykonane z narzutowego kredowego krze-
mienia bałtyckiego. Liczniejsze zabytki krzemienne wy-
stępują w okolicach Haciek na wydmowych pagórkach 
położonych nad Orlanką i Białą, zatem tam zapewne 
koncentrowało się osadnictwo w epoce kamienia. Kotlina 
w Haćkach była natomiast być może odwiedzana jedy-
nie w czasie wypraw łowieckich. Pojedyncze fragmenty 
ceramiki znajdowane na terenie grodziska mogą być da-
towane na epokę brązu, co świadczy o tym, że również 
wówczas okolice dzisiejszych Haciek mogły być przynaj-
mniej sporadycznie zamieszkiwane lub eksploatowane 
ekonomicznie.

***

Stałe osadnictwo ludzkie na terenie kotliny w Haćkach 
rozpoczęło się we wczesnej epoce żelaza. W tzw. wcze-
snym okresie lateńskim (przedrzymskim) ludność, której 
archeologicznym odzwierciedleniem jest tzw. kultura 
pomorska (pomorsko-kloszowa, zwana też kulturą wej-
herowsko-krotoszyńską)8, rozpoczęła intensywne prace 
zmierzające do przekształcenia naturalnej formy kemu 
i przystosowania go do swoich – zapewne przede wszyst-
kim obronnych – celów. Pozostałości tych działań czytelne 
są przede wszystkim na południowej krawędzi grodziska9 
(ryc. 5-7). W fazie osadniczej, datowanej na połowę V 
– połowę III wieku p.n.e. (420-280 BC w świetle więk-
szości wyników datowań radiowęglowych; 250+/- 180 BC 
w świetle datowań termoluminescencyjnych ceramiki) 
utworzona tu została mianowicie konstrukcja obronna, 
składająca się z odległych od siebie o 1,6-1,7 m dwóch 
linii ścian z bierwion dębowych, sosnowych i brzozo-
wych, poziomo układanych pomiędzy podwójnymi, pa-
rzystymi słupami odległymi od siebie o 0,6-1,6 m. Była 
ona dodatkowo umocniona ławą kamienną o szerokości 
1,4-1,8 m, przebiegającą przed zewnętrzną linią słupów 
i ograniczoną od frontu poziomo ułożonymi bierwionami 
(ryc. 8-11). Słupy z drewna sosnowego i dębowego miały 
średnice wynoszące od 0,1 do 0,2 m i były w większości 
przypadków wstawione po dwa do jednego dołu o śred-
nicy 0,3-0,7 m i głębokości około 0,5 m od ówczesnej po-

8  Ogólnie na temat tej jednostki taksonomii kulturowej zob. np. 
Dąbrowski i Rajewski (red.) 1979: 147-178; Kmieciński (red.) 1989: 
570-582; Kaczanowski i Kozłowski 1998: 183-187; Węgrzynowicz et 
al. (red.) 1995.
9  Dzięki uzyskanym w drugim etapie badań datowaniom radio-
węglowym i termoluminescencyjnym – Kobyliński 1990b; Bluszcz 
i Pazdur 1993; Pazdur et al. 1993 – możliwe i niezbędne stało się zre-
widowanie wcześniejszych ustaleń (np. Szymański 1983; Kobyliński 
1990a) na temat wczesnośredniowiecznej chronologii tych pozosta-
łości (konieczność zmiany tych ustaleń chronologicznych sygnalizował 
już W. Szymański – 2000: 366, przyp. 9).

wierzchni gruntu. W środkowej części tych zachowanych 
konstrukcji zwarty, kilkuwarstwowy bruk kamienny wy-
stępuje również pomiędzy liniami słupów, obejmując na 
długości około 16 m łącznie szerokość około 3,2 m. Tego 
rodzaju konstrukcje nie występują w czytelnej formie 
w północnej połowie obwodu grodziska. Można ewen-
tualnie przypuszczać, że zostały one zniszczone pracami 
ziemnymi i budowlanymi podjętymi w kolejnych fazach 
osadniczych. Z wczesnej epoki żelaza pochodzą jednak za-
pewne znalezione w północnej części grodziska spalone 
bierwiona dębowe, które – chociaż zalegające znacznie 
niżej niż omawiane wcześniej konstrukcje z południowej 
części grodziska – mogą stanowić część tego samego za-
łożenia otaczającego krawędź szczytowej partii wzgórza.

Opisane wyżej kamienne ławy i drewniane ściany 
w południowej części grodziska nie były jedynymi kon-
strukcjami otaczającymi wzgórze w tej fazie jego użytko-
wania. Na południowym zboczu, w 2/3 jego wysokości, 
wykopany został bowiem dodatkowo rów o szerokości 
1,2-1,4 m i głębokości 1,8-2,1 m od dzisiejszej powierzch-
ni, otaczający gród (jego zwężający się przekrój sugeru-
je, że mogły w nim tkwić drewniane słupy), a na samym 
dole stoku, prawie u podnóża grodu (około 1 m wyżej 
niż poziom otaczającej grodzisko łąki) wzniesiona została 
palisada, po której jedyną pozostałością była linia śladów 
po płytko osadzonych w piaszczystym gruncie słupach 
o średnicy około 0,2 m, być może również ustawianych 
w parach, uchwycona w przekopie przez południowe zbo-
cze grodziska (ryc. 5).

Dodatkowe elementy – zapewne także o charakterze 
obronnym – ulokowane zostały ponadto w zagłębieniu 
kotliny na zachód i południowy zachód od grodziska. Gród 
został mianowicie od tej strony otoczony dwoma dookol-
nymi, płytkimi rowkami o szerokości około 0,20-0,50 m 
i głębokości około 0,30-0,40 m, odległymi od siebie 
o około 1,5-1,8 m. Rowki te przebiegały półkoliście wokół 
grodziska, w odległości około 10-15 m od jego podnóża 
(ryc. 12). Na stropie ich wypełnisk spoczywały kamienie, 
w tym między innymi żarnowe. Rowki te miały nieznaną 
funkcję, być może umieszczona w nich była palisada, na 
co wskazywałyby koliste zagłębienia – najprawdopodob-
niej po słupach – widoczne w ich nierównym dnie.

Datowanie opisanych konstrukcji obronnych możliwe 
jest nie tylko dzięki analizie 14C próbek spalonego drew-
na, pobranych spomiędzy kamieni bruku i z dolnych partii 
dołów, w których tkwiły niegdyś słupy konstrukcyjne, ale 
także dzięki tradycyjnej analizie porównawczej materiału 
zabytkowego znalezionego między kamieniami bruku – 
fragmentów naczyń i kobiecej ozdoby głowy (ryc. 13), znaj-
dującej analogie w tzw. zausznicach typu Trzęsówka z tery-
torium grupy tarnobrzeskiej późnej kultury łużyckiej10.

Szukając analogii do konstrukcji obronnych grodu 
haćkowskiego stwierdzić trzeba, że jedynym regionem, 

10  Okaz ten został niestety bez konsultacji z autorami niniejszego 
artykułu w publikacji: Miśkiewicz (red.) 1998: 154 (nr kat. 273) okre-
ślony błędnie jako pochodzący z VI wieku n.e.
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Ryc. 8. Haćki, woj. podlaskie.  
Przekrój przez nawarstwienia  
południowej części grodziska  
(fot. Z. Kobyliński)
Fig. 8. Haćki, Podlaskie Province. 
Section through archaeological layers 
of southern part of the stronghold 
(photo by Z. Kobyliński)

Ryc. 10. Haćki, woj. podlaskie. Bruk 
kamienny w południowej części  
grodziska (fot. Z. Kobyliński)
Fig. 10. Haćki, Podlaskie Province. 
Stone pavement in the southern part 
of the stronghold (photo by Z. Koby-
liński)

Ryc. 9. Haćki, woj. podlaskie. Plan 
rozmieszczenia bruków kamiennych 
i dołów posłupowych z wczesnej epoki 
żelaza (rys. D. Wach)
Fig. 9. Haćki, Podlaskie Province. 
Plan of stone pavements distribution 
and post pits from the Early Iron Age 
(drawn by D. Wach)
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Ryc. 11. Haćki, woj. podlaskie. Linie 
dołów posłupowych w południowej  
części grodziska (fot. Z. Kobyliński)
Fig. 11. Haćki, Podlaskie Province. 
Post pits in the southern part of the 
stronghold (photo by Z. Kobyliński)

Ryc. 12. Haćki, woj. podlaskie. Rowy 
po palisadach (?) pod grodziskiem  
(fot. Z. Kobyliński)
Fig. 12. Haćki, Podlaskie Province. 
Palisade foundation ditches below the 
stronghold (photo by Z. Kobyliński)

w którym w okresie lateńskim wczesnej epoki żelaza wy-
stępują tego rodzaju grody obronne jest obszar objęty 
osadnictwem ludów bałtyjskich (bałtyckich). Grody były 
co prawda zjawiskiem licznie występującym na rozle-
głych terenach objętych osadnictwem kultury łużyckiej 
między Wisłą a Łabą (tzw. grody typu biskupińskiego11), 
ale zostają one porzucone w późnym okresie halsztac-
kim. Natomiast w Prusach powstawanie osiedli obron-
nych sięga jeszcze późnych okresów epoki brązu i trwa 
jako powszechne zjawisko osadnicze aż do interesują-
cego nas tutaj okresu lateńskiego12.  W tym okresie na 
zachód od Wisły brak jest już grodów. Inaczej pod tym 
względem wyglądała sytuacja na północnym Mazowszu, 
na pograniczu z bałtyjskim obszarem kulturowym, gdzie 
na podstawie badań sondażowych stwierdzono istnienie 

11  Na temat grodów typu biskupińskiego zob. np. Kostrzewski (red.) 
1938, 1950; Niesiołowska-Wędzka 1974, 1989; Ostoja-Zagórski 1978; 
Gediga (red.) 1989; Jaskanis (red.) 1991.
12  Antoniewicz 1954, 1964, 1979; Okulicz 1973; Okulicz 1976.

grodów w Bieńkach-Karkutach i Karniewie, pow. ciecha-
nowski oraz Krajewie Wielkim, pow. przasnyski13. Przyna-
leżność kulturowa tych obiektów wymaga jednak jeszcze 
dalszych badań.

Budowa grodów jest typowym zjawiskiem dla leśnej 
strefy północno-wschodniej Europy, a więc dla obszarów, 
na których wyróżnia się kulturę miłogradzką, kulturę cera-
miki kreskowanej (sztrychowanej) czy kulturę kurhanów 
zachodniobałtyjskich. W tym kręgu kulturowym wystę-
pują też konstrukcje obronne przypominające odkrycia 
dokonane na terenie kotliny w Haćkach. Na przykład 
w Starzykowie Małym koło Iławy osiedle obronne z wcze-
snej epoki żelaza bronione było skośnymi palisadami 
lub żywopłotami umieszczonymi na zboczu wzniesienia 
i u jego podnóża, umocnionymi dodatkowo rzędami ka-
mieni. Na krawędzi wzgórza znajdował się tam podwójny 
płot ostrokołowy. Wspieranie częstokołu lub płotu drew-

13  Górska et al. 1976: 19-21, 66-68 i 73-75.
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nianego ławami i pryzmami kamieni (co było formą kon-
strukcji obronnej odkrytej w południowej części grodziska 
w Haćkach) stwierdzono również w Starym Dzierzgoniu 
i w Jeziorku. W Aoste nad Dźwiną na krawędzi obiektu 
obronnego odkryto konstrukcję słupową, składającą się 
ze słupów wbitych parami w ziemię w odległości 2-3 m 
od siebie i przeplecionych ułożonymi poziomo gałęziami 
drzew. Przy tym słupowym wale ulokowane były dooko-
ła chaty. Podobnie w Mukukalns nad Dźwiną umocnie-
nie obronne miało formę słupów wbitych na krawędzi 
majdanu grodu i rowu o szerokości 1 m na zewnątrz linii 
wyznaczonej przez te słupy. Analogią do konstrukcji od-
krytych w Haćkach są także umocnienia grodu z wczesnej 
epoki żelaza w Kaščeliči niedaleko Mińska na Białorusi14. 
Można zatem przypuszczać, że i w Haćkach konstrukcja 
usytuowana na krawędzi platformy wzgórza obejmowała 
dwie linie ściany zbudowanej z bierwion lub gałęzi ułożo-
nych pomiędzy solidnymi, parzystymi słupami. Dodatko-
wo musiały istnieć jeszcze co najmniej dwie linie płotów 
czy palisad na stoku oraz dwie linie u podnóża grodu.

Północna, znacznie niższa od południowej część gro-
dziska była z pewnością również w tej fazie widownią 
działań człowieka, jednak ich charakter pozostaje nadal 
niejasny. Na płaskiej lub lekko nachylonej ku północy 
powierzchni wzgórza osadziły się tu liczne cienkie war-
stwy ziemi, naprzemianlegle noszące ślady silniejszego 
shumusowania i jasno zabarwione warstwy naturalnych 
utworów pylastych i gliniastych. Sugeruje to, że mamy 
w tej partii grodziska do czynienia z jakimiś cyklicznie po-
wtarzanymi, ale krótkotrwałymi epizodami osadniczymi, 
przedzielonymi okresami naturalnej akumulacji materiału 
calcowego w postaci spływów i zsuwów z wyżej położo-
nych partii zbocza. W tym konglomeracie warstw wyróż-
nić można te, które bez wątpienia wiążą się z paleniem 
ognia w niewielkich paleniskach.

Niemal dokładnie w centrum grodziska (z około 2 m 
odchyleniem w kierunku południowo-wschodnim) od-
kryto jamę o głębokości około 1,4 m, o nieregularnym 
kształcie, w planie w przybliżeniu owalną, o wymiarach 
około 2 x 2,5 m. W wypełnisku tej jamy wystąpiły duże 
fragmenty ceramiki z okresu lateńskiego oraz liczne kości 
zwierzęce, w tym całe fragmenty szkieletu młodego by-
dła i owcy. Nietypowy charakter tego obiektu sugeruje, 
że mamy tu do czynienia z rodzajem ofiary, ściślej dwu 
kolejno złożonych ofiar ze zwierząt, bądź to w związku 
z zapoczątkowaniem osadnictwa w tym miejscu (ofiara 
zakładzinowa), bądź też jako pozostałość uczty związa-
nej z inną intencją, dla zapewnienia pomyślności jakiegoś 

14  Medvedev 1996: 130, ryc. 26.

ważnego przedsięwzięcia15. Znalezisko to nakazuje wziąć 
również pod uwagę możliwość ceremonialnego charakte-
ru całego założenia grodowego. Nie można bowiem wy-
kluczyć, że opisywane wyżej konstrukcje w rzeczywistości 
nie miały charakteru obronnego, ale wiązały się z jakimiś 
trudnymi dzisiaj do identyfikacji obrzędami. Uchwyco-
ne w kilku miejscach ślady płotów czy palisad otaczają-
cych wzgórze mogłyby wówczas stanowić nie tyle linie 
obronne, ile wyznaczać ślimakowato wspinającą się na 
wzgórze drogę ceremonialną. Tłumaczyłoby to kilka fak-
tów: wystąpienie wyraźnych konstrukcji jedynie na połu-
dniowej połowie obwodu platformy grodziska, obniżenie 
w północnej części i stopniowe zbliżanie się do grodziska 
otaczających go rowków na dnie doliny od strony połu-
dniowo-zachodniej – byłby to może wówczas początek 
owej ceremonialnej drogi. Hipoteza taka oczywiście jest 
bardzo atrakcyjna, ale żeby mogła zostać udowodniona 
konieczne byłyby dalsze prace wykopaliskowe obejmują-
ce przede wszystkim zbocza grodziska.

Z tego samego okresu pochodzą również obiekty 
osadnicze stwierdzone na terenie osad otwartych ota-
czających grodzisko. Najlepiej czytelne były one w ob-
rębie osady położonej na niewysokim garbie na dnie 
kotliny, na północny-zachód od grodziska (stanowisko 
1A), gdzie odkryto ich osiem. Trzy z nich to pozostałości 
wolnostojących pieców wykorzystywanych intensywnie, 
ale w nieznanym nam celu, w planie okrągłych, owalnych 
lub prostokątnych, z zaokrąglonymi bokami, z dnem wy-
mazanym grubą warstwą gliny i ściankami zbudowany-
mi również z gliny, niekiedy z wykorzystaniem kamieni 
polnych. Dwa inne obiekty odkryte na terenie tej osady 
i datowane na tą samą fazę chronologiczną, to pozosta-
łości domostw częściowo zagłębionych w ziemię, z ka-

15  Ślady uczty obrzędowej, w czasie której ćwiartowane miało być 
bydło, stwierdzono np. na stanowisku z wczesnej epoki żelaza w Gli-
nianach na Dolnym Śląsku – por. Dąbrowski i Rajewski (red.) 1979: 
328; na temat obrzędowej roli zwierząt w epoce brązu i wczesnej 
epoce żelaza zob. Węgrzynowicz 1982 oraz Kmieciński (red.) 1989: 
690, 739.

0                   1                                      3 cm

Ryc. 13. Haćki, woj. podlaskie. Zausznica brązowa z wcze-
snej epoki żelaza (fot. A. Ring)
Fig. 13. Haćki, Podlaskie Province. Bronze earring from the 
Early Iron Age (photo by A. Ring)
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miennymi paleniskami bądź piecami wewnątrz. Jeden 
zniszczony obiekt osadniczy z tej fazy znaleziono również 
na garbie terenowym zamykającym kotlinę od północy 
(stanowisko 1B).

Ceramika naczyniowa z tej fazy chronologicznej wy-
konana była taśmową techniką formowania naczyń. Do-
mieszkę schudzającą stanowił tłuczeń granitowy, prze-
ważnie średnio- i drobnoziarnisty. Asortyment wyrobów 
garncarskich był zróżnicowany (ryc. 14). Przeważały jajo-
wate lub donicowate garnki, niekiedy znacznych rozmia-
rów (o średnicy wylewu do 40 cm), licznie wystąpiły misy 
o zróżnicowanych kształtach, naczynia wazowate różnej 
wielkości oraz różnokształtne czerpaki i kubki. Pojedynczo 
pojawiły się także płaskie talerze z plastycznie zdobiony-
mi brzegami oraz naczynia sitowate. Stwierdzono kilka 
wariantów traktowania powierzchni naczyń:

• celowe schropowacenie całej powierzchni ze-
wnętrznej przez obrzucenie gliną z bardzo grubą 
domieszką i pionowe poradlenie palcami (duże 
naczynia kloszowe lub donicowate);

• wygładzanie szyjki i schropowacenie reszty po-
wierzchni (garnki z wyodrębnioną szyjką, misy);

• lekkie wygładzenie powierzchni dające w efekcie 
równomierną szorstkość (mniejsze garnki jajowa-
te, misy, kubki, talerze i naczynia sitowate);

• staranne wygładzanie powierzchni aż do efektu 
umiarkowanego wyświecenia (naczynia wazowa-
te i część mis).

Tylko niewielka część naczyń była zdobiona, zwykle 
w sposób nieskomplikowany. Występuje tu karbowanie 
krawędzi naczyń, zdobienie rzędami odcisków paznokcio-
wych, drobnymi stempelkami czy płytko rytymi liniami. 
Ceramika z tej fazy chronologicznej znaleziona w Hać-
kach reprezentuje specyficzny konglomerat cech kulturo-
wych, typowych dla strefy pogranicza różnych jednostek 
podziału taksonomicznego, odzwierciedlając być może 
również zróżnicowanie etniczne. Analogie do tej ceramiki 
znaleźć można zarówno w ceramice kultury pomorsko-
kloszowej z Mazowsza i Lubelszczyzny16, a nawet z Polski 
środkowej17, jak i w ceramice tzw. grupy czerniczyńskiej, 
powstałej na pograniczu kompleksu kulturowego pomor-
skiego i zarubinieckiego18. Szczególnie do tego ostatniego 
zespołu kulturowego nawiązuje forma i sposób potrak-
towania powierzchni naczyń i opracowania ich krawędzi, 
a nawet ornament rytych linii w specyficznym układzie. 
W niewielkiej liczbie występują w tej fazie również na-
czynia o powierzchni kreskowanej, nawiązujące do form 
znanych z kultury ceramiki sztrychowanej (kreskowanej) 
i znajdujące analogie np. na Białostocczyźnie19 i na Su-
walszczyźnie20. Dokładna chronologia ceramiki kreskowa-
nej napotyka jednak na znaczne trudności ze względu na 

16  Mazurek 1995a.
17  Pudełko 1995.
18  Banasiewicz 1991; Czopek 1991; Mazurek 1995b.
19  Rusin 1998; Kobylińska 2003a: 55-56 oraz ryc. 51 i 58.
20  P. Szymański 1998.

długi okres jej występowania; naczynia o takim sposobie 
potraktowania powierzchni mogą być również późniejsze 
– sięgając aż po starsze fazy wczesnego średniowiecza21. 
Nie można zatem wykluczyć datowania tego rodzaju ce-
ramiki z Haciek na okres pierwszej połowy I tysiąclecia 
n.e. – analogiami byłyby wówczas np. bliskie terytorial-
nie znaleziska z Potoki, gm. Michałowo i Klukowicz, gm. 
Nurzec Stacja22.

Poza ceramiką naczyniową na uwagę zasługują także 
zachowane w całości i we fragmentach gliniane łyżeczki 
(ryc. 15) (co najmniej 3 znaleziono na terenie stanowisk 
w Haćkach), najprawdopodobniej pochodzące z tej fazy 
chronologicznej, chociaż identyczne przedmioty znajdo-
wane na innych stanowiskach archeologicznych w Polsce 
wiązane bywają z wpływami kultury jastorfskiej, co suge-
rować by mogło ich młodszą chronologię23.

***

Kolejna faza użytkowania kotliny miała miejsce w okre-
sie późnolateńskim i we wczesnym okresie wpływów 
rzymskich. Wyniki datowań radiowęglowych sugerują 
jej chronologię w granicach lat 60-170 AD; datowanie 
termoluminescencyjne ceramiki z grodziska wskazuje na 
datę 200+/-110 AD. Jednakże tradycyjna analiza ceramiki 
wskazuje na możliwość również nieco wcześniejszej – się-
gającej przed przełom er – chronologii tej fazy użytko-
wania kotliny haćkowskiej. Z grodziska brak jest wyraź-
nych śladów osadnictwa z tego okresu, natomiast ślady 
intensywnej działalności ludzkiej stwierdzono na szczycie 
pobliskiego garbu terenowego ograniczającego kotlinę od 
południa (stanowisko 1C). Odkryto tu obiekty osadnicze 
(ryc. 16), z których na szczególną uwagę zasługują dwie 
głębokie jamy usytuowane na kulminacji garbu. Jedna 
z nich – być może studnia – była w przybliżeniu w planie 
kolista, o średnicy około 2,6 m w górnej części i sięgała 
aż do wodonośnych warstw na głębokości około 2,8 m od 
dzisiejszej powierzchni gruntu. Wypełnisko jej zawierało 
na głębokości około 1,9-2,0 m od powierzchni kilkanaście 
całkowicie lub w dużej części zachowanych naczyń glinia-
nych, znajdujących analogie we wczesnej fazie kultury 
zarubinieckiej24, datowanej na okres II – końca I wieku 
p.n.e., zwłaszcza w jej wariancie poleskim, jak również 
w materiałach kultury przeworskiej. Spotykamy tu także 
naczynia gliniane, które mogą być ewentualnie wiązane 
z kulturą jastorfską, której pojawienie się na terenach 
dzisiejszej wschodniej Polski i Białorusi uważane jest za 

21  Na temat kultury ceramiki sztrychowanej (kreskowanej) 
zob. np. Šadyra i Vjargej (red.) 1999: 113-173.
22  Kobylińska 2003a: 80 i ryc. 145:7; Kobylińska 2003b; Kobylińska, 
Kobyliński i Wach 2003.
23  Por. Woźniak i Poleska 1999: 385-390 i 394, ryc. 3; Michałowski 
2008: 92 i 95, ryc. 16.
24  O kulturze zarubinieckiej ogólnie zob. np. Kuharenko 1961, 1964; 
Maksimov 1982; Wielowiejski (red.) 1981: 275-278.
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Ryc. 14. Haćki, woj. podlaskie. Wybrane przykłady ceramiki z wczesnej epoki żelaza. 1/3 wielkości rzeczywistej (rys. L. Kobylińska)
Fig. 14. Haćki, Podlaskie Province. Selected pottery examples from the Early Iron Age. 1/3 actual size (drawn by L. Kobylińska)
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odzwierciedlenie wędrówki germańskich Bastarnów25. 
Potwierdzeniem tych nawiązań może być znalezisko 
z drugiej, bezpośrednio sąsiadującej jamy (lekko owalnej 
w planie, o średnicy około 3,6 m i 2,1 m głębokości od 
powierzchni ziemi), glinianej ornamentowanej podstaw-
ki, tzw. wilka (lub kozła) ogniowego, o funkcji zapewne 
kultowej26 (ryc. 17). Tego rodzaju zabytki występują na 
półwyspie Jutlandzkim i na północnym Nadłabiu27 na 

25  Wielowiejski (red.) 1981: 191-200; Kaczanowski i Kozłowski 1998: 
229 i 191, ryc. 95.
26  Ogólnie na temat tych podstawek i ich związku z kultem ognia 
i bóstw domowych zob. Makiewicz 1976; 1977.
27  Steuer 1973.

stanowiskach wiązanych właśnie 
z kulturą jastorfską, a także na tere-
nie południowo-wschodniej Europy: 
w Mołdawii na stanowiskach kultu-
ry Poieneşti-Lukaševka28 (nawiązują-
cej wyraźnie do kultury jastorfskiej 
i będącej wynikiem migracji Bastar-
nów29), a także w strefie nadczar-
nomorskiej, zwłaszcza w Tracji30. 
W Polsce podobne przedmioty są 
bardzo nieliczne: pochodzą z wy-
kopalisk na kilku stanowiskach tzw. 
grupy czerniczyńskiej w strefie nad-
bużańskiej (najbliższe terytorialnie 
znalezisko pochodzi z osady w Dro-
hiczynie na stanowisku Kozarówka)31 
oraz z Krakowa-Wyciąża32.

Zapewne w tej  samej fazie 
osadniczej powstało na południe 
od kotliny cmentarzysko kurhano-
we, którego ostatnim przetrwałym 
obiektem jest badany wykopali-
skowo kurhan o średnicy 12 m i za-
chowanej wysokości 2 m, położony 
w odległości 1 km od krawędzi ko-
tliny (stanowisko 2). Na samym dnie 
kurhanu, w jego środkowej części, 
bezpośrednio na warstwie humusu 
pierwotnego stwierdzono nikłe po-
zostałości konstrukcji drewnianej, 
w formie równolegle ułożonych (po 
osi północ – południe), częściowo 
spalonych bierwion sosnowych, 
dębowych, brzozowych, olchowych 
i jesionowych. Konstrukcja ta meto-
dą radiowęglową wydatowana zo-
stała na okres wpływów rzymskich, 
pomiędzy 40 a 130 rokiem n.e.33 
W stropowej i środkowej części na-
sypu kurhanu natrafiono na drob-
ne fragmenty przepalonych kości 
ludzkich34. Na podstawie sekwencji 
stratygraficznej sądzić można, że 

pierwotnie znajdowały się one na powierzchni nasypu 
lub bezpośrednio tuż pod nią. Wokół kurhanu zaobser-
wowano istnienie rowka, otaczającego być może cały 
nasyp. Pomimo bliskości terytorialnej i chronologicznej 
kurhan z Haciek różni się zasadniczo od tzw. kurhanów 

28  Babeş 1993: 76n.
29  Kozłowski (red.) 1999: 411.
30  Woźniak 1974: 133-135.
31  Dąbrowska 1988: 186-188, 1994: 73, 2008: 96 i 132; Mazurek 
1995b: 260.
32  Woźniak i Poleska 1999: 384-385 i 394, ryc. 3.
33  Próbka Gd-6473, 1910+/- 70 BP.
34  Ekspertyza dr Miry Pyżuk z IAiE PAN.
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Ryc. 15. Haćki, woj. podlaskie. Łyżeczka gliniana (fot. M. Gmur)
Fig. 15. Haćki, Podlaskie Province. Little spoon of clay (photo by M. Gmur)

Ryc. 16. Haćki, woj. podlaskie. Jamy osadnicze na stanowisku 1C (fot. Z. Kobyliń-
ski)
Fig. 16. Haćki, Podlaskie Province. Settlement pits on the site 1C (photo by Z. 
Kobyliński)
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typu rostołckiego, typowych dla podlaskiego wariantu 
kultury wielbarskiej35. Kurhany typu rostołckiego zawie-
rały bowiem płaszcze i bruki kamienne, a szczątki ludzkie 
składane były u podstawy nasypu, nie zaś na jego szczy-
cie czy w górnej części. Te cechy zbliżają zatem obiekt 
z Haciek raczej do znanych m.in. z Podlasia kurhanów ze 
starszych faz wczesnego średniowiecza, bądź też – na co 
wskazywałaby data radiowęglowa – słabo dotąd rozpo-
znanych domniemanych ciałopalnych mogił późnej fazy 
kultury zarubinieckiej, których przykładem może być 
obiekt z miejscowości Izdebki-Błażeje, gm. Zbuczyn Po-
duchowny w województwie mazowieckim36. 

***

Kontynuacją tej samej fazy bądź też odrębnym epizodem 
osadniczym były niezbyt wyraźnie czytelne w materiale 
archeologicznym działania podejmowane przez mieszkań-
ców okolic Haciek w późnym okresie wpływów rzymskich 
(III-IV wiek n.e.). Z tego czasu pochodzą niektóre zabytki 
metalowe znalezione w południowej części grodziska (np. 
romboidalna zapinka, zdobiona najprawdopodobniej nie-
gdyś emalią, będąca zapewne importem z nadreńskich 
prowincji rzymskich i znajdująca bliską analogię np. 
w znalezisku z kasztelu rzymskiego Zugmantel w Hesji37), 
jak też fragmenty naczyń glinianych pochodzące z obiek-
tów osady położonej na kulminacji garbu zamykającego 
kotlinę od południa (stanowisko 1C) oraz pojedyncze 
fragmenty naczyń z grodziska.

Źródła archeologiczne odnoszące się do tej fazy chro-
nologicznej – schyłku starożytności – chociaż jak dotąd 
nieliczne, mają jednak szczególne znaczenie w kontekście 
dyskusji na temat etnogenezy Słowian i możliwej ciągłości 
kulturowej i osadniczej na ziemiach dzisiejszej Polski mię-
dzy późnym okresem wpływów rzymskich i początkiem 
okresu wczesnego średniowiecza, kiedy to już z pewno-
ścią mamy tu do czynienia z osadnictwem słowiańskim. 
Z badanego wykopaliskowo w okresie międzywojennym, 
położonego w odległości zaledwie 1,5 km na wschód od 
grodziska w Haćkach cmentarzyska w Hryniewiczach 
Wielkich pochodzą niezwykle interesujące materiały za-
bytkowe z okresu wpływów rzymskich o synkretycznym 
charakterze, zawierającym elementy kultury przeworskiej 
i kultury zarubinieckiej38. Najnowsze ustalenia dotyczące 
etnogenezy ludów słowiańskich, chociaż ciągle stano-
wiące przedmiot ożywionych dyskusji, wskazują na linię 
ewolucyjną prowadzącą od kultury zarubinieckiej z póź-
nego okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów 
rzymskich przez zespoły postzarubinieckie z późnego 

35  Na temat kurhanów typu rostołckiego zob. np. Jaskanis 1976; 
1996.
36  Por. Kalaga 2004.
37  Por. Exner 1941: 100 i tabl. 12:13.
38  Szmit 1922; Andrzejowski 1999.

okresu wpływów rzymskich (kulturę kijowską39) aż do 
kultur wczesnosłowiańskich z początków wczesnego śre-
dniowiecza. Jeśli te ustalenia są słuszne, to wystąpienie 
w Haćkach i ich najbliższej okolicy materiałów kultury za-
rubinieckiej pozwalałoby domyślać się, że również na tym 
terenie mogła mieć miejsce kontynuacja kulturowa, i że 
osadnictwo słowiańskie miało tu charakter autochtonicz-
ny. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że z kompleksu stanowisk archeologicznych w Haćkach 
pochodzi dość liczna grupa naczyń ceramicznych posia-
dających cechy, które można określić jako przejściowe 
pomiędzy epoką starożytności a najstarszymi fazami 
wczesnego średniowiecza. Formy tych naczyń zbliżają 
je do okazów datowanych na czasy wczesnego średnio-
wiecza i wiązanych już jednoznacznie ze Słowianami, na-
tomiast skład masy ceramicznej i sposób potraktowania 
powierzchni naczyń wykazuje nawiązania do ceramiki 
kultur schyłku starożytności.

***

Intensywne użytkowanie pagórka kemowego i dna ota-
czającej go kotliny miało miejsce w początkach wczesne-
go średniowiecza. W końcu VI i w VII wieku południowa 
część grodziska staje się wówczas ponownie miejscem 
specyficznej działalności, której archeologicznie obserwo-
walną pozostałością są nawarstwienia zalegające pasem 
o szerokości do 6 m jedynie w krawędziowej strefie plate-
au. Obejmują one zasadniczo dwie warstwy – schodzącą 
częściowo na stok warstwę wyżarzonego na pomarańczo-
wy kolor pyłu, zawierającą liczne węgielki drzewne, po-

39  Na temat kultury kijowskiej zob. np. ostatnio Terpilovskij 2004; 
tam starsza literatura.
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Ryc. 17. Haćki, woj. podlaskie. Kozioł (wilk) ogniowy 
z młodszego okresu przedrzymskiego (fot. M. Gmur)
Fig. 17. Haćki, Podlaskie Province. Feuerbock from later 
pre-Roman period (photo by M. Gmur)
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piół, fragmenty spalonych bierwion oraz przykrywającą ją 
warstwę ciemnoszaro-czarnego pyłu, zawierającą liczne, 
rozrzucone kamienie oraz bardzo liczny zespół zabytków 
ruchomych (ryc. 5-8). Datowanie radiowęglowe tych na-
warstwień sytuuje je jednoznacznie w najstarszych fazach 
wczesnego średniowiecza: warstwa wyżarzonego pyłu 
powstać musiała między rokiem 440 a 600 AD, natomiast 
zalegająca wyżej ciemno zabarwiona warstwa zawierająca 
liczne zabytki datowana jest na lata 600-700 AD. Ogółem 
zatem możemy z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa 
stwierdzić, że mamy tu do czynienia z archeologicznym 
odzwierciedleniem wydarzeń z VI-VII wieku n.e.

W skład kompleksu znalezisk z tej warstwy wchodzą 
przede wszystkim liczne fragmenty całkowicie ręcznie 
lepionej i pozbawionej zdobienia ceramiki, nawiązującej 
do naczyń wiązanych z kulturami wczesnosłowiańskimi, 
zwłaszcza tzw. kulturą kołoczińską40, której terytorialny 
zasięg obejmuje dorzecze górnego i środkowego Dniepru 
i która może być uważana za młodszy etap rozwoju wspo-
minanej już kultury kijowskiej, jak również z zespołami 
typu Tuszemla-Bancerowszczina41 z terytorium nad gór-
nym Dnieprem i górnym Niemnem, które oprócz podłoża 
kultury kijowskiej zawierają elementy wcześniejszych kul-
tur bałtyjskich (kultury ceramiki sztrychowanej i kultury 
dnieprzańsko-dźwińskiej).

Ponadto znaleziono tu liczne ślady miejscowej pro-
dukcji ozdób z metali kolorowych (brązu i srebra) – łyżki 
odlewniczej, fragmentów kamiennych foremek odlewni-
czych wykonanych z margla, jak również narzędzi z żela-
za, zwłaszcza puncyn i przebijaków, służących do zdobie-
nia gotowych wyrobów. Na szczególną uwagę zasługuje 
znalezisko zachowanej w całości glinianej łyżki odlewni-
czej o 8,9 cm długości i 6,6 cm szerokości, z otworem 
na włożenie rękojeści, najprawdopodobniej drewnianej 
(ryc. 18). Znaleziono tu także kilka drobnych fragmentów 
wyrobów glinianych, których charakter sugeruje, że mo-

40  Na temat tej kultury zob. np. Symonovič 1975; Gorŭnov 1981; 
Sedov 1982: 29-34.
41  Na temat tych zespołów kulturowych zob. np. Tretâkov i Šmidt 
1963; Šmidt 1970; Mitrofanov 1978; Sedov 1982: 34-41.

gły również pochodzić z podobnych łyżek odlewniczych. 
Najbliższe terytorialne i chronologiczne analogie do tego 
unikatowego na ziemiach polskich zabytku pochodzą 
z grodziska w Zimnie na Wołyniu i z pracowni złotniczej 
w Bernaszówce42. Metal stopiony w tego typu łyżkach od-
lewniczych, trzymanych nad ogniskiem, wlewany był na-
stępnie do form odlewniczych. Niektóre z wchodzących 
w skład znalezionego na terenie grodziska w Haćkach 
zespołu foremek odlewniczych mają na powierzchni ne-
gatywy elementów, do odlewu których służyły, na innych 
czytelne są tylko wycięte lejki do wlewania roztopionego 
metalu (ryc. 19-20). Na terenie Polski foremki takie są 
rzadkimi okazami i znaleziska haćkowskie stanowią ich 
zbiór najliczniejszy; porównać je można jedynie z fo-
remką z margla znalezioną w Szeligach43 oraz foremkami 
z wapienia znalezionymi na terenie osady ze starszych 
faz wczesnego średniowiecza w Lublinie-Czwartku44, 
gdzie jednak datowane są raczej na VIII-IX wiek. Poza 
Polską, najbliższą analogią do znalezisk foremek z Haciek 
są okazy pochodzące z wykopalisk na terenie grodziska 
w Zimnie na Wołyniu45, a przede wszystkim z niedawno 
odkrytej pracowni złotniczej z wczesnosłowiańskiej osa-
dy w Bernaszówce (Bernasziwce) nad Dniestrem, gdzie 
w obrębie jednej z ziemianek znaleziono bogaty zbiór 
foremek odlewniczych wykonanych z analogicznego su-
rowca, co okazy haćkowskie, które mają m.in. negatywy 
bardzo podobnych elementów zdobniczych46. Natomiast 
na innych stanowiskach wczesnosłowiańskich na terenie 
Polski znajdowano jedynie foremki odlewnicze z gliny (np. 
Żukowice pod Głogowem na Dolnym Śląsku, Dziedzice na 
Pomorzu Zachodnim czy Nowiny na Kujawach)47.

Pochodzenie surowca do wyrobu kamiennych foremek 
znalezionych w Haćkach nie jest znane. Co prawda w oko-
licach Mielnika nad Bugiem, czyli w odległości około 50 
km od Haciek występują zbliżone materiały ilaste, ale ich 
skład chemiczny różni się znacznie od składu materiału 
użytego do wykonania foremek48.

Brak jest jednoznacznego powiązania między znale-
zionym w Haćkach zespołem wyrobów z brązu i srebra 
a negatywowymi wzorami z form odlewniczych (podob-
ne zjawisko zaobserwowano zresztą również w Zimnie). 
W formach odlewniczych wykonywano zapewne głównie 
elementy ozdób, takie jak kółeczka czy pręciki, łączone 
następnie z wyrobami wykonywanymi innymi techni-
kami – odlewu w niszczonej formie glinianej („na wosk 
tracony”) czy też wykuwania. Przykładem mogą tu służyć 
negatywy guzków obramowanych nacinanym wianusz-

42  Aulich 1972; Vynokur 1997: 51, ryc. 15.
43  Szymański 1967: 21, 255-256, ryc. 5:10.
44  Miśkiewicz (red.) 1998: 153, poz. 259-260.
45  Aulich 1972: tabl. XV.
46  Vynokur 1997; 1998; Vynokur i Mehej 1992.
47  Parczewski 1988: 92; foremki odlewnicze ze stanowisk wczesno-
słowiańskich (w tym i z Haciek) zostały opracowane przez Bartłomieja 
Szmoniewskiego (2010).
48  Wyniki analiz dr Piotra Kondratiuka z Politechniki Białostockiej.
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Ryc. 18. Haćki, woj. podlaskie. Gliniana łyżka odlewnicza  
z początku wczesnego średniowiecza (fot. Z. Kobyliński)
Fig. 18. Haćki, Podlaskie Province. Clay crucible from the 
beginning of Early Middle Age (photo by Z. Kobyliński)
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kiem, który miał imitować trudniejszą technikę 
granulacji. Stanowiły one zapewne elementy za-
usznic. Wyjątkiem była forma zachowana w cało-
ści, z negatywami całych ozdób, najpewniej okuć 
pasa.

Z wytwarzaniem ozdób z metali kolorowych 
wiązały się najprawdopodobniej również znalezio-
ne głównie w południowej części grodziska puncy-
ny, przebijaki i rylce żelazne (ryc. 21). Większość 
z nich miała średnicę około 4 mm w przekroju; 
sądząc po zachowanych w całości egzemplarzach 
miały one maksymalnie około 12 cm długości. 
Przekrój w partii trzonu tych narzędzi był kwa-
dratowy lub prostokątny, a w partii zakończenia 

(ostrza) – okrągły, zwężający się i zakończony ostrzem. 
Niektóre okazy nie miały tępego zakończenia, które mo-
głoby służyć do pobijania, ale były płasko sklepane, co 
sugeruje, że mogły być osadzane w drewnianej rękojeści 
i służyć jako rylce. Funkcja tych narzędzi nie jest całkowi-
cie jednoznaczna – mogły one służyć do rycia negatywo-
wych wzorów w miękkim kamieniu, z którego wykony-
wano foremki odlewnicze, ale chyba głównie służyły one 
do wykonywania nieskomplikowanych ornamentów na 
wyrobach z blachy brązowej – okuciach pasa i zawiesz-
kach.

Być może do grupy narzędzi złotniczych zaliczyć należy 
również znaleziony w Haćkach miniaturowy czekan żela-
zny z graniastym obuszkiem (ryc. 22). Narzędzie to – o ile 
nie jest symboliczną miniaturą oręża – mogło służyć przy 
pracach złotniczych jako przecinak i młoteczek.

Ponadto na terenie południowej części grodziska 
w Haćkach znaleziono dość liczne odpady produkcyjne 
w formie grudek, bryłek, łezek czy bezkształtnych sopel-
ków surowca brązowego.

Oprócz narzędzi służących do wykonywania ozdób 
z metali kolorowych z badanego grodziska pochodzi 
także bardzo bogaty zestaw zachowanych w całości lub 
fragmentarycznie ozdób i części stroju – zwykle z brązu, 
rzadziej ze srebra: bransolet, sprzączek i okuć pasa, za-
wieszek z blachy, nader licznych fragmentów łańcuszków 
z małych kółeczek, a także rozmaitych fragmentów pro-
stych, zwiniętych lub skręconych drutów.

Odkryto tu także co najmniej 8 całkowicie lub frag-
mentarycznie zachowanych bransolet o trąbkowatych, 
ornamentowanych zakończeniach, w tym dwie srebrne 
znalezione razem (ryc. 23-24). Ozdoby tego rodzaju mają 

0                       1                                                                                                     5 cm

Ryc. 19. Haćki, woj. podlaskie. Foremka odlewnicza 
z margla (fot. A. Ring)
Fig. 19. Haćki, Podlaskie Province. Marlstone ca-
sting mold (photo by A. Ring)

0                   1                2 cm

Ryc. 20. Haćki, woj. podlaskie. Fragmenty foremek odlewniczych z margla (fot. M. Gmur)
Fig. 20. Haćki, Podlaskie Province. Fragments of marlstone molds (photo by M. Gmur)
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w początkach wczesnego średniowiecza szeroki zasięg wy-
stępowania. Bransoletę taką znaleziono na Mazowszu na 
terenie grodziska w Szeligach pod Płockiem (do czasu od-
kryć w Haćkach był to jedyny taki zabytek z obszaru Polski 
odkryty podczas badań)49. Licznie wystąpiły one także na 
grodzisku w Zimnie na Wołyniu50, w skarbach typu Mar-
tynowka-Gaponowo z terytorium Ukrainy i Rosji, o syn-
kretycznym – słowiańsko-koczowniczym charakterze51, na 
stanowiskach bałtyjskich52, na stanowiskach wczesnoawar-

49  Szymański 1967: ryc. 6: 13.
50  Aulich 1972: 66-70, tabl. XIII: 1-12.
51  Pekarskaja i Kydd 1994: tabl. 19-20; Gavrituhin i Oblomskij 1996.
52  Np. Ciglis 2007: 417.

skich53, a także wczesnomerowińskich w strefie naddunaj-
skiej54. Ich najbardziej prawdopodobne datowanie to 1. 
połowa VII wieku n.e.

Walor chronologiczny mogą mieć również znaleziska 
dwóch paciorków spiralnych z brązu (ryc. 25), które poza 
Haćkami wystąpiły także na innych stanowiskach wcze-
snosłowiańskich, np. w Szeligach w woj. mazowieckim55 
czy w Żukowicach na Dolnym Śląsku56. Rzędy tulejkowa-
tych paciorków nanizanych na sznurek i rozdzielonych wi-

53  Np. Meier-Arendt (red.) 1985: ryc. 11.
54  Np. Kobyliński i Hensel 1993: ryc. 11f.
55  Szymański 1967: 40, 66, ryc. 6-8, 12:12, 14:4-6; 1987.
56  Parczewski 1989: tabl. XIV:1.
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Ryc. 21. Haćki, woj. 
podlaskie. Puncyny z że-
laza (fot. M. Gmur)
Fig. 21. Haćki, Podla-
skie Province. Iron pun-
ches (photo by M. Gmur)
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Ryc. 22. Haćki, woj. 
podlaskie. Czekanik 
żelazny (fot. M. Gmur)
Fig. 22. Haćki, Podla-
skie Province. Knobbed 
shaft-hole iron axe (pho-
to by M. Gmur)



127Grody średniowieczneGo Mazowsza • Księga poświęcona pamięci Marka dulinicza

zbigniew Kobyliński i wojciech szymański Grodzisko w Haćkach na Podlasiu

siorami tworzyły naszyjniki i diademy popularne również 
wśród ludów bałtyjskich od okresu wpływów rzymskich 
aż do końca wczesnego średniowiecza57. Paciorki takie od-
kryto również na stanowiskach wczesnoawarskich w Ko-
tlinie Karpackiej58, zatem winny być datowane najpraw-
dopodobniej na okres schyłku VI i początki VII wieku n.e.

Bardzo licznie w południowej części grodziska wystą-
piły drobne kółeczka brązowe i uformowane z nich frag-
menty łańcuszków (ryc. 26). Kółeczka miały średnice od 
5 do 10 mm, a najdłuższy zachowany fragment łańcuszka 
liczył 5 kółeczek. Znaleziono też fragment łańcuszka zło-
żonego z ósemkowato wygiętych odcinków drutu brą-
zowego. Wystąpiły tu wreszcie większe kółka o średnicy 
kilkunastu milimetrów, któ-
re mogły być noszone jako 
pierścionki bądź kabłączki 
skroniowe. Dłuższe i krótsze 
łańcuszki z drobnych kółe-
czek brązowych były jed-
nym z częstych elementów 
ozdób w kulturach ludów 
bałtyjskich, zarówno w okre-
sie wpływów rzymskich, jak 
i w okresie wczesnego śre-
dniowiecza, służąc np. do 
zawieszania dużych, parzy-
stych elementów płytowych 
lub licznych drobnych zawie-
szek, m.in. trapezowatych59.

Liczne fragmenty zdobio-
nych puncowaniem blaszek, 
znajdowane na terenie po-
łudniowej części grodziska w Haćkach, pochodzą wła-
śnie zapewne z tego rodzaju zawieszek trapezowatych 
lub romboidalnych. Zawieszki trapezowate występują 
w szerokiej strefie od dorzecza górnej Wołgi i Donu na 
wschodzie poprzez basen Dniepru i Dniestru, aż po Wo-
łyń, rejon Krakowa, Morawy, a nawet Bawarię. Proste for-
my zawieszek trapezowatych pojawiły się już w kulturze 
zarubinieckiej, a także w kulturach bałtyjskich we wcze-
snym okresie wpływów rzymskich. W późnym okresie 
wpływów rzymskich występowały one w kulturze kijow-
skiej. W okresie od VI do VIII wieku najliczniej występują 
w Europie Środkowej w dorzeczu Dunaju, a w Europie 
Wschodniej w dorzeczu górnego i środkowego Dniepru, 
górnej i środkowej Dźwiny oraz górnej Wołgi. Od VIII wie-
ku główny rejon występowania zawieszek trapezowatych 
obejmuje północnoeuropejską strefę leśną. Bliskie ana-
logie dla zdobionych wytłaczanymi punktami zawieszek 
trapezowatych, których obecności domyślamy się w Hać-
kach na podstawie fragmentarycznie zachowanych oka-
zów, pochodzą z cmentarzysk wczesnoawarskich, a także 

57  Por. Szymański 1968.
58  Parczewski 1988: 84.
59  Por. np. Biegel i Jaskanis (red.) 1987; Sedov (red.) 1987; Ciglis 
2007.

z grodziska w Zimnie na Wołyniu. Datowane są one na 
schyłek VI i 1.połowę VII wieku n.e.60 Zbliżone do za-
wieszek trapezowatych sposobem zdobienia są wisiory 
romboidalne z cienkiej blachy brązowej. Przynajmniej 
jeden egzemplarz takiej ozdoby (ryc. 27) pochodzi z Ha-
ciek (znaleziony jednak najpewniej na wtórnym złożu, na 
dnie późniejszej – XI-wiecznej cysterny na wodę w pół-
nocno-zachodniej części grodziska). Analogią do tej for-
my ozdoby są znaleziska z grodziska w Szeligach pod 
Płockiem oraz z środkowego Naddnieprza. Zbliżony okaz 
znaleziony został także w XIX wieku w Lubniewicach, woj. 
lubuskie. Negatywy zawieszek romboidalnych znalezio-
no natomiast na formach odlewniczych z Ukrainy, m.in. 
w Bernaszówce. Analogie do romboidalnych zawieszek 
z Haciek pochodzą także z obszaru Kaganatu Awarskie-
go61.

Również inne ozdoby brązowe z tej fazy chronologicznej 
znalezione w Haćkach znajdują analogie w strefie naddu-
najskiej, zwłaszcza w inwentarzach cmentarzysk z okresu 
wczesnoawarskiego. Chodzi tu o językowate okucia za-

60  Szymański 1968b: 195-205; Parczewski 1988: 82-84; Klanica 
2008: ryc. 120; Gavrituhin 1997: ryc. 2; Szmoniewski 2010: 132-139, 
tabl. 155-165, mapa 32, tab. 37.
61  Szymański 1968b; Dulinicz 2001: 110; Szmoniewski 2010: 148-150.
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Ryc. 23. Haćki, woj. podlaskie. Srebrna branso-
leta (fot. M. Gmur)
Fig. 23. Haćki, Podlaskie Province. Silver bra-
celet (photo by M. Gmur)
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Ryc. 24. Haćki, woj. podlaskie. Fragmenty bransolet brązowych (fot. M. Gmur)
Fig. 24. Haćki, Podlaskie Province. Fragments of bronze bracelets (photo by M. Gmur)
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kończeń rzemieni, rozdzielacz rzemieni (ryc. 28) i małe 
sprzączki (ryc. 29) oraz zawieszki binoklowate z drutu. 
Niektóre znaleziska z Haciek, np. bransolety o rozszerzają-
cych się zakończeniach, językowate okucia pasa, sprzączki 
o masywnym kabłąku i masywne, kwadratowe okucia pasa 
(ryc. 30) znajdują również analogie w inwentarzach gro-
bów z cmentarzysk wczesnomerowińskich w Dolnej Bawa-
rii. Analogie formalne są w tym przypadku potwierdzone 
również wynikami analizy składu chemicznego brązów62.

Analogii na terenach merowińskich można również 
ewentualnie doszukiwać się w przypadku unikatowych, 
pozłacanych okuć brązowych z wyobrażeniami twarzy 

62  Kobyliński i Hensel 1993.

ludzkich, znalezionych w południowo-wschodniej części 
grodziska w Haćkach (ryc. 31). Analogie do zdobień tych 
blaszek (ryte linie i guzki rozmieszczone wzdłuż brzegów) 
znaleźć można bowiem w wyrobach merowińskich z kręgu 
frankońskiego63, ale obecność wyobrażeń twarzy ludzkich 
wskazuje na inny kierunek powiązań kulturowych. Blaszki 
z wyobrażeniami twarzy pojawiają się bowiem w pochów-
kach przedstawicieli elit koczowniczych nad Morzem Czar-
nym i Azowskim w okresie po upadku hegemonii huńskiej 
i wiązane są rozmaitymi ludami, m.in. pochodzenia proto-
bułgarskiego, napływającymi ze wschodu w V i na począt-
ku VI wieku, w tym z Onogurami64. W tym samym czasie 
i nieco później (w VI-VIII wieku) blaszki z przedstawienia-
mi twarzy ludzkich znane są ze stanowisk z południowej 
Syberii, z rejonu gór Sajanów i Ałtaju, zwłaszcza z Kotliny 

63  Podobnie zdobione okucie znaleziono w Kaliszu, ul. Wydarte, 
st. 2 – Baranowski 2003.
64  Zaseckaâ et. al. 2007: 112-116, ryc. 37-40.
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Ryc. 25. Haćki, woj. podlaskie. Brązowy paciorek spiralny 
(fot. M. Gmur)
Fig. 25. Haćki, Podlaskie Province. Bronze spiral bead (pho-
to by M. Gmur)
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Ryc. 26. Haćki, woj. podlaskie. Fragment łańcuszka z brązu  
(fot. M. Gmur)
Fig. 26. Haćki, Podlaskie Province. Fragment of bronze chain 
(photo by M. Gmur)

0                 0,5               1 cm

Ryc. 27. Haćki, woj. podlaskie. Fragmenty wisiorów  
romboidalnych z blachy brązowej (fot. M. Gmur)
Fig. 27. Haćki, Podlaskie Province. Fragments  
of rhomboid pendants of bronze sheet (photo by M. Gmur)
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Ryc. 28. Haćki, woj. podlaskie. Brązowy rozdzielacz 
rzemieni (fot. M. Gmur)
Fig. 28. Haćki, Podlaskie Province. Bronze strap spa-
cer (photo by M. Gmur)

0                1 cm

Ryc. 29. Haćki, woj. podlaskie. Sprzączki 
z brązu (fot. M. Gmur)
Fig. 29. Haćki, Podlaskie Province. Bronze 
buckles (photo by M. Gmur)
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Minusińskiej65. W Europie Środkowej wyobrażenia twarzy 
ludzkich na okuciach pasa pojawiają się jedynie na tere-

65  Korol’ 2008.

nach zasiedlonych przez Awarów. Zatem można sądzić, 
że znaleziska z Haciek odzwierciedlają jakiegoś rodzaju 
niejasne jeszcze, dalekosiężne związki wczesnych Słowian 
z koczownikami protobułgarskimi lub awarskimi.

Wreszcie wskazać trzeba na późnoantyczne tradycje 
bizantyjskie niektórych sprzączek znalezionych w Hać-
kach66 (ryc. 32).

Wszystkie te wielostronne nawiązania typologiczne 
ozdób metalowych ze schyłku VI i początku VII wieku 
z Haciek wskazują na możliwość istnienia dalekosiężnych 
kontaktów mieszkańców tych okolic zarówno z terenami 
położonymi daleko na południu – w strefie naddunajskiej 
i nadczarnomorskiej (tradycje postantyczne, elementy 
kultury wschodniosłowiańskiej, wczesnoawarskiej i kultu-
ry merowińskich cmentarzysk rzędowych) – jak i na pół-
nocy i północnym-wschodzie (elementy kultur bałtyjskich 
i wczesnosłowiańskich kultur strefy leśnej). Wskazują one 
też na wzajemne przenikanie się na początku wczesnego 

średniowiecza wpływów słowiańskich, awarskich, bałtyj-
skich i germańskich.

Ponadto w tej warstwie znaleziono całe i fragmenta-
rycznie zachowane paciorki szklane, w tym niektóre silnie 
przepalone, oraz drobne, często zdobione ornamentem 
geometrycznym i falistymi liniami fragmenty trójwar-
stwowych grzebieni kościanych i rogowych (ryc. 33).

Nieliczne natomiast w tym zestawie były typowe, że-
lazne narzędzia pracy, często spotykane na innych wcze-
snośredniowiecznych stanowiskach archeologicznych 
(zwłaszcza noże). Do kategorii tej należą dwa znaleziska 
nożyc (ryc. 34), dwa fragmenty ostrzy półkosków, fragment 
sierpa, kilka nożyków, haczyków i kółek o nieznanym prze-
znaczeniu. Całkowicie brak jest z tej fazy chronologicznej 
znalezisk broni. Do wyposażenia jeźdźca należy ostroga 
(ryc. 35) z zaczepami haczykowato odgiętymi na zewnątrz, 
o słabo zachowanym stożkowatym bodźcu. Reprezentuje 
ona typ występujący na stanowiskach wczesnosłowiań-
skich datowanych na starsze fazy wczesnego średniowie-
cza (np. w Żukowicach na Dolnym Śląsku67). W literaturze 
przedmiotu podkreślana jest bardzo wczesna geneza tych 

66  Gavrituhin 1998.
67  Parczewski 1989: tabl. XXII:1.
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Ryc. 31. Haćki, woj. podlaskie. Brązowe, złocone okucia 
pasa (fot. A. Ring)
Fig. 31. Haćki, Podlaskie Province. Gold-plated belt  
mounting (photo by A. Ring)
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Ryc. 30. Haćki, woj. podlaskie. Kwadratowe, brązowe oku-
cie pasa (fot. A. Ring)
Fig. 30. Haćki, Podlaskie Province. Square bronze belt 
mounting (photo by A. Ring)
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Ryc. 32. Haćki, 
woj. podlaskie. 
Sprzączka z brązu  
(fot. M. Gmur)
Fig. 32. Haćki, 
Podlaskie Province. 
Bronze buckle  
(photo by M. Gmur)
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ostróg, sięgająca jeszcze okresu wpływów rzymskich68. 
Są one dość licznie reprezentowane na terenach bałtyj-
skich i w górnym dorzeczu Dniepru, poczynając od III do 
VIII wieku n.e., m.in. na stanowiskach kultury Tuszemla-
Bancerowszczina69, jak również w kręgu merowińskim70. 
Jednak na terenie dzisiejszej Polski ostrogi takie wystę-
powały w zespołach późniejszych, datowanych raczej na 
VIII wiek (np. w Wołajowicach71 czy Kościeliskach72). Seria 

68  Żak 1959; Perhavko 1978.
69  Mitrofanov 1978: 108-109, ryc. 52:19, 54:6, 58:27-29.
70  Schmidt 1961: 12; 1970: 22, tabl. 9h.
71  Uzarowiczowa 1964: ryc. 10.
72  Lodowski 1980: ryc. 4.

analogicznych okazów wystąpiła także w tzw. przedwiel-
komorawskim horyzoncie w Mikulczycach na Morawach, 
gdzie również datowana jest na VIII wiek73. Trudno zatem 
jednoznacznie ustalić chronologię okazu z Haciek, zwłasz-
cza ze względu na brak kontekstu tego znaleziska.

Nieliczne, a właściwie niemal nieobecne są również ty-
powe dla osiedli wczesnosłowiańskich narzędzia kościane 
i rogowe – szydła, igły i przekłuwacze. W osadzie z tego 
samego okresu w Wyszogrodzie pod Płockiem, woj. ma-
zowieckie, szydła i przekłuwacze kościane stanowiły skład-
nik wyposażenia niemal wszystkich obiektów osadniczych, 
podczas gdy z terenu grodziska w Haćkach w zasadzie po-
chodzi tylko jedno pewne narzędzie tego typu.

Natomiast kategorią znalezisk bardzo licznie reprezen-
towanych w warstwie pochodzącej z początków wczesnego 

średniowiecza są w Haćkach gliniane 
przęśliki (ryc. 36), zachowane w całości 
lub fragmentarycznie, których łącznie 
znaleziono na terenie grodziska 115 
(dodatkowo 19 znaleziono na terenie 
otaczających grodzisko osad)74.

Przęśliki, służące do obciążania 
drewnianego wrzeciona i nadania mu 
ruchu obrotowego koniecznego do 
wyciągania nici z przędzy wełnianej75, 
wykonane zostały z masy ceramicz-

nej76 o składzie odmiennym niż masa służąca do wytwa-
rzania naczyń. Jest to mianowicie w większości przypad-
ków glina dobrze wyszlamowana, z minimalną jedynie 
domieszką bardzo drobnego piasku i źdźbeł organicznych. 
Utworzony z takiej masy ceramicznej wałek o średnicy 

73  Klanica 1986: 95-101, ryc. 28:7-9.
74  Przęśliki z Haciek zostały opracowane w pracy magisterskiej Mar-
cina Sokolińskiego (2007).
75  Zob. Moszyński 1967: 317-318; w kulturze ludowej czasów współ-
czesnych przedmiot ten nazywany jest według K. Moszyńskiego „przę-
ślinem”.
76  Jeden tylko ze znalezionych na terenie grodziska przęślików wy-
konany był z wapienia i jeden z łupku.

0                1 cm

Ryc. 33. Haćki, woj. podlaskie. Fragmenty 
grzebieni kościanych i rogowych (fot. M. Gmur)
Fig. 33. Haćki, Podlaskie Province. Frag-
ments of combs of bone and of antler (photo by 
M. Gmur)
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Ryc. 34. Haćki, woj. podlaskie. Nożyce żelazne (fot. M. Gmur)
Fig. 34. Haćki, Podlaskie Province. Iron scissors (photo by M. Gmur)
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Ryc. 35. Haćki, woj. podlaskie. Ostroga żelazna  
(fot. M. Gmur)
Fig. 35. Haćki, Podlaskie Province. Iron spur 
(photo by M. Gmur)
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Ryc. 36. Haćki, woj. podlaskie. Przęśliki gliniane (fot. M. Gmur)
Fig. 36. Haćki, Podlaskie Province. Spindle whorls of clay (photo by 
M. Gmur)
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około 2,0-3,5 cm (najczęściej około 3 cm) rozcinano na 
krążki odpowiedniej grubości (1-2 cm, najczęściej około 
1,5 cm). Następnie tym samym narzędziem (zapewne ro-
dzajem drewnianego noża) skrawano skośnie krawędzie 
obu płaszczyzn horyzontalnych, a wreszcie wycinano na 
środku otwór (o niemal stałej średnicy wynoszącej 0,7-
1,1 cm) przy pomocy jakiegoś rurkowatego przyrządu. Na 
koniec całość wygładzano, a niekiedy nawet wyświeca-
no, modelując kształt przez nadanie ostrości załomowi 
dwustożkowatego przęślika i tworząc wgłębienia w po-
wierzchniach horyzontalnych. Nieliczne przęśliki zdobio-
ne były dodatkowo grupami nakłuć i dołeczków; taka 
ornamentyka znajduje odpowiedniki przede wszystkim 
na datowanych na starsze fazy wczesnego średniowiecza 
stanowiskach wschodniosłowiańskich, zarówno w Zimnie 
na Wołyniu77 i innych stanowiskach strefy prasko-korcza-
kowskiej78, jak i w zespołach typu Bancerowszczina z te-
renu Białorusi79. Masowość znalezisk przęślików na te-
renie grodziska w Haćkach sugerowałaby, że przędzenie 
wełny musiało być jednym z głównych zajęć kobiet w tym 
okresie bądź też, że pełniły one specjalne, nieznane nam 
funkcje poza użytkowe.

Skład całości zespołu zabytkowego z początków wcze-
snego średniowiecza z grodziska haćkowskiego wskazuje 
bowiem, że nie mamy tu raczej do czynienia z typowymi 
pozostałościami osadnictwa (brak narzędzi domowego 
użytku, militariów, szydeł kościanych, etc.). Wskazuje na 
to również wystąpienie w tej warstwie licznych drobnych, 
przepalonych kości ludzkich. Nasuwa się zatem nieodpar-
ty wniosek, że gród w Haćkach w tej fazie osadniczej nie 
pełnił raczej roli miejsca stałego zamieszkania ani obiektu 
obronnego, ale był raczej miejscem odbywania rozma-
itych obrzędów, również pogrzebowych i/lub miejscem 
wykonywania pewnych specyficznych czynności, być 
może wiążących się z magią czy wierzeniami religijnymi80. 
Mógł to być rodzaj „domu umarłych”, w którym spalane 
były szczątki zmarłych przodków, a następnie rozsypy-
wane lub przechowywane w pojemnikach wykonanych 
z materiałów organicznych81. Może przodkowie owi wy-
posażani byli – zgodnie z trudnym do odtworzenia rytu-
ałem – w atrybuty czynności najwyżej wówczas warto-
ściowanych i otoczonych magią – złotnictwa i tkactwa.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wczesno-
słowiańskie tzw. grodziska-świątynie z rejonu dorzecza 
Dniepru i Dźwiny, należące do grup kulturowych Kołoczin 
i Tuszemla-Bancerowszczina82. Obiekty te, które pełnić 
miały właśnie ceremonialną, kultową funkcję, datowane 
są nawet na V wiek n.e., a więc najprawdopodobniej jesz-
cze wcześniej niż omawiana tu wczesnośredniowieczna 

77  Aulich 1972: 77-82, tabl. XVI.
78  Np. Sedov 1982: 68, tabl. II.
79  Mitrofanov 1978: ryc. 39:11-12, 50:43; Sedov 1982: 76, tabl. X.
80  Szymański 1983; Kobyliński 1990a.
81  Szerzej na ten temat zob. Szymański 2004.
82  Tretâkov i Šmidt 1963; Šmidt 1966; 1969; 1970; Sedov 1982.

faza grodu w Haćkach. Być może zatem w tych właśnie 
świątynnych grodach wschodniosłowiańskich szukać na-
leży inspiracji do tego, co u schyłku VI i na początku VII 
wieku działo się na terenie wzgórza w Haćkach.

Natomiast miejscem zamieszkania było w tej fazie 
raczej dno kotliny, gdzie w czasie wykopalisk archeolo-
gicznych – o rozmiarach ograniczonych do niewielkich 
sondaży – znaleziono w odległości około 75 m na połu-
dniowy zachód od grodziska, w pobliżu zbocza doliny nie-
wielkie, owalne, nieckowato zagłębione w ziemię jamy 
(jedna z nich zbadana w całości miała rozmiary w planie 
1,6 x 2,5 m oraz 0,2 m głębokości), znane również z wielu 
innych stanowisk wczesnosłowiańskich i interpretowane 
najczęściej jako zagłębione w ziemię części naziemnych 
chat o lekkiej, szałasowej konstrukcji83.

Ze względu na właściwości surowca, trudno zniszczal-
nego i niepoddawanego powtórnej obróbce, najwięcej 
informacji posiadamy na temat produkcji naczyń glinia-
nych w tym okresie. Jednakże stan zachowania materiału, 
jego dosyć znaczne rozdrobnienie, a w związku z tym nie-
mal zupełny brak całych form sprawia, że więcej możemy 
powiedzieć o technice wyrobu, aniżeli o asortymencie 
produkcji. Pod względem technicznym ceramika z tej 
fazy chronologicznej stanowisk w Haćkach odpowiada 
ceramice wczesnosłowiańskiej z innych terenów środko-
wej Europy: wykonana została z gliny schudzanej sporą 
domieszką granitowego tłucznia, z przewagą ziaren śred-
nich i grubych, rzadziej z przewagą ziaren drobnych i śred-
nich. W większości przypadków jakość i ilość domieszki 
dyktowała sposób potraktowania powierzchni. Naczy-
nia z domieszką grubszą uzyskały niedbale, z lekka tylko 
wyrównaną powierzchnię, co wobec wystawania ziaren 
domieszki dało efekt chropowatości. Natomiast naczynia 
z domieszką drobniejszą zostały wygładzone staranniej, 
co dało w rezultacie efekt równomiernej szorstkości. 
Naczynia gliniane budowane były techniką kolejnego 
nakładania rozgniatanych wałeczków. Niezbyt staranne 
wykończenie powodowało nierówną grubość ścianek. Na-
czynia te były niezdobione i wyłącznie całkowicie ręcznie 
lepione, co oznacza, że nie używano przy ich wytwarzaniu 
nawet wolnoobrotowego koła garncarskiego. Nierówno-
mierność zabarwienia powierzchni naczyń i ich przeła-
mów pozwala wnioskować o niskiej jakości urządzeń słu-
żących do wypału naczyń, z niską i nierówną temperaturą 
wypału – najpewniej były to otwarte paleniska.

Asortyment użytkowanych naczyń był bardzo ubogi (ryc. 
37-38). Ogromną większość stanowiły nieduże, baniaste 
i jajowate naczynia garnkowate, o lekko esowatym profilu, 
których formy są na tyle jednorodne, że nie pozwalają do-
puszczać jakiegoś daleko posuniętego zróżnicowania funk-
cji. Najczęściej reprezentowane są naczynia o średnicach 
wylewów zawierających się między 12 a 20 cm. Jedynie 

83  Na temat funkcji tych obiektów i możliwości rekonstrukcji ich 
naziemnych części zob. Kobyliński 1988b: 102-114; 1988c; Szymański 
2000: 363-365.
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Ryc. 37. Haćki, woj. podlaskie. Przykłady ceramiki naczyniowej z początkowych faz wczesnego średniowiecza. 1/3 wielkości 
rzeczywistej (rys. L. Kobylińska)
Fig. 37. Haćki, Podlaskie Province. Pottery examples from the earliest phases of Early Middle Age. 1/3 actual size (drawn by  
L. Kobylińska)
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niewielki udział mają w tym zbiorze formy naczyń szero-
kootworowych – głębokich mis i waz. Baniaste i jajowate 
naczynia z VI-VII wieku n.e. z Haciek znajdują analogie na 
innych stanowiskach z najwcześniejszej fazy osadnictwa 
wczesnosłowiańskiego na terytorium Polski84, przede 
wszystkim w materiałach z Szelig koło Płocka w wojewódz-
twie mazowieckim85, jak również w materiałach z Krakowa-
Nowej Huty86, Złotej87 i Puław-Włostowic88 w Małopolsce 
czy Żukowic pod Głogowem na Dolnym Śląsku89.

***

Nieco później – w VII-VIII wieku n.e. – zanikają ślady in-
tensywnego wykorzystywania pagórka grodziskowego 
(jedynie pojedyncze fragmenty naczyń glinianych mogą 
być datowane na ten okres), natomiast powstaje wów-
czas niewielka osada na niewysokim garbie terenowym 
na dnie kotliny, na północny-wschód od grodziska (sta-
nowisko 1A).

Z dwóch obiektów osadniczych z tej fazy jeden – o wy-
miarach w planie około 1,3 x 3,2 m i głębokości do 0,6 m 
– był zagłębioną w ziemię centralną częścią prostokątne-
go budynku naziemnego z kamiennym paleniskiem, drugi 
zaś najprawdopodobniej był pozostałością wolnostojące-
go paleniska i towarzyszącej mu płytkiej jamy pomocni-
czej. W obu przypadkach podstawą datowania jest zespół 
ceramiki naczyniowej – grubościennych jajowatych garn-
ków i głębokich mis, w przeważającej większości ręcznie 
lepionych i sporadycznie górą obtaczanych, zdobionych 
w górnej partii brzuśców nieskomplikowanym ornamen-
tem bruzd falistych i poziomych równoległych, a w jed-
nym przypadku z krawędzią zdobioną odciskami palcowy-
mi. Ceramika ta nawiązuje wyraźnie do naczyń znanych 
z grodziska z fazy datowanej na VI-VII wiek, stanowiąc 
wynik ewolucyjnego rozwoju starszych form. Bliskie ana-
logie do ceramiki tej fazy pochodzą z nieodległego stano-
wiska w Drohiczynie nad Bugiem – Kozarówka II90, a tak-
że ze stanowisk osadniczych prawobrzeżnego dorzecza 
Prypeci, gdzie naczynia takie określane są mianem typu 
Łuka Rajkowiecka91. 

***

W VIII-IX wieku wzgórze kemowe w Haćkach staje się 
ponownie widownią intensywnej działalności ludzkiej, 

84  Parczewski 1988.
85  Szymański 1973.
86  Hachulska-Ledwos 1971.
87  Żurowski 1934.
88  Gurba i Gajewski 1980.
89  Parczewski 1989.
90  Musianowicz 1966; 1978.
91  Na temat kultury Łuka Rajkowiecka zob. np. Sedov 1982: 90-93.

ale – w odróżnieniu od okresu omawianego wcześniej – 
tym razem przedmiotem zainteresowania staje się jego 
północna część. Na specjalnie przygotowanej, zniwelowa-
nej platformie na północnym stoku grodziska usytuowa-
ne zostały wielkie paleniska o nieznanej funkcji (ryc. 39), 
datowane – na podstawie fragmentów rozgniecionego 
na miejscu wielkiego, górą obtaczanego naczynia o bar-
dzo grubych ściankach – na okres nie wcześniejszy niż VIII 
wiek. Paleniska te miały postać rynnowatego zagłębienia 
o szerokości 2,3 m, głębokości do 0,6 m, wypełnionego 
ziemią intensywnie przewęgloną, z węglami drzewnymi, 
rozlasowaną polepą, lekką gąbczastą szlaką w postaci brył 
bądź w formie gruboziarnistego rumoszu oraz kamieniami 
polnymi, rozłożonymi pod wpływem ognia lub wtopionymi 
w szlakę. Tuż nad dnem tego zagłębienia odkryto leżące 
bezładnie fragmenty zwęglonych bierwion, głównie dębo-
wych i brzozowych. Na razie brak dostatecznych przesła-
nek, aby jednoznacznie określić czy mamy tu do czynienia 
z reliktami wynikłymi z działań o praktycznym znaczeniu, 
związanych z codziennym życiem mieszkańców, czy raczej 
tych powiązanych ze sferą duchową ich bytowania. Mo-
głyby tu pomóc chyba tylko precyzyjnie ukierunkowane, 
dokładne badania analityczne odkrytych pozostałości.

Ryc. 38. Haćki, woj. podlaskie. Naczynie gliniane ze  
starszych faz wczesnego średniowiecza (fot. M. Gmur)
Fig. 38. Haćki, Podlaskie Province. Pottery from the older 
phases of Early Middle Age (photo by M. Gmur)
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***

Po kolejnej przerwie osadniczej, w XI wieku po-
nownie cała kotlina w Haćkach staje się przed-
miotem intensywnych działań osadniczych. 
Osadnictwo obejmuje wówczas zarówno wy-
soko położone partie garbów terenowych na 
północ (stanowisko 1B) i południe (stanowi-
sko 1C) od grodziska, jak i przypuszczalnie całe 
dno kotliny (stanowisko 1D). Formy obiektów 
mieszkalnych w tej fazie to zapewne zagłębio-
ne w ziemię, kwadratowe w planie ziemianki 
o wymiarach 4 x 4 m, z piecami w narożniku 
w partiach piaszczystych (jeden dobrze za-
chowany obiekt tego typu zbadano na tere-
nie osady na stanowisku 1B – ryc. 40-41)92. Ta 
interesująca forma obiektu wykazuje bardzo 
wyraźne nawiązania wschodniosłowiańskie, 
pojawiając się po raz pierwszy na terenie 
dorzeczy Dniestru, Prutu, Bohu i Seretu na 
pewno już w V wieku n.e. i następnie rozprze-
strzeniając się, wraz z wędrówkami Słowian 
w starszych fazach wczesnego średniowiecza, 
na rozległych terenach aż po Łabę i nasadę 
półwyspu Jutlandzkiego na zachodzie i Bał-
kany na południu93. W późniejszym okresie, 
na który datowany jest obiekt z Haciek, zie-
mianki kwadratowe z piecami w narożnikach 
występują już tylko na obszarach lessowych 
południowo-wschodniej Polski, chociaż na 
terytorium np. Ukrainy utrzymywały się po-
wszechnie przez całe średniowiecze, a nawet 
dłużej, trwając niemal do czasów współczesnych.

Badania sondażowe na dnie kotliny przyniosły odkry-
cia pojedynczych dołów posłupowych z tej fazy chrono-
logicznej, możemy zatem sądzić, że znajdowały się tu nie-
określone bliżej formy naziemnych budowli o konstrukcji 
słupowej (stanowisko 1D). Natomiast na garbie tereno-
wym zamykającym kotlinę od południa (stanowisko 1C) 
odkryto pozostałości kilku wolnostojących palenisk z tej 
fazy chronologicznej, o średnicach wynoszących od 1 
do 2 m, z których najdalsze znajdowało się już na sto-
ku garbu opadającym w stronę przeciwną od grodziska, 
w kierunku południowo-wschodnim. Na terenie tej osady 
wystąpiły także dwie owalne płytkie jamy o wymiarach 
2 x 3 i 2 x 5 m i głębokości wynoszącej do około 0,5 m, 
wypełnione ziemią zawierającą liczne fragmenty ceramiki 
z XI wieku oraz węgle drzewne, bryłki polepy i popękane 
w ogniu kamienie. Ponadto użytkowano w tym czasie, 
również na przeciwległej krawędzi kotliny haćkowskiej, 
jakieś bliżej nieokreślone jamy, zapewne o charakterze 
gospodarczym, które licznie wystąpiły na terenie osady 

92  Kobylińska i Kobyliński 2003.
93  Ogólnie na temat tej formy budownictwa i jej związku z etnosem 
słowiańskim zob. np. Kobyliński 1997, 1998; por. też ostatnio Cygan 
2006.

1B, ale ich zniszczenie współczesną działalnością ludzką 
uniemożliwia bliższe określenie ich form i funkcji. Jeden 
z zachowanych w całości obiektów miał znaczne rozmia-
ry: około 2 x 4,8 m, w planie kształt prostokąta z zaokrą-
glonymi narożnikami i głębokość około 0,5 m. Określenie 
funkcji tego rodzaju obiektów jest trudne; mogły one sta-
nowić zagłębione części większych naziemnych budyn-
ków, zapewne gospodarczych.

Na terenie wzgórka grodziskowego trwają wówczas 
intensywne prace, zapewne nieukończone, zmierzają-
ce do przystosowania wzgórza do pełnienia przez nie 
funkcji obronnej. Górna platforma zostaje poszerzona 
w partii wschodniej i północnej przez utworzenie ziem-
nych i kamiennych nasypów niwelacyjnych, co powoduje 
równocześnie ustromienie stoku wzgórza od tej strony 
oraz wykopana zostaje wewnętrzna fosa(?) od strony 
wschodniej (ryc. 42). Podjęto również działania zmie-
rzające do uzyskania niezależnego zaopatrzenia grodu 
w wodę. Nie można jednak stwierdzić z całą pewnością 
czy intencją budowniczych było wykopanie studni sięga-
jącej aż do warstw wodonośnych na poziomie niższym 
niż dno kotliny, czy też skonstruowano jedynie rodzaj 
cysterny, której zadaniem miało być gromadzenie wody 
deszczowej. Na ten ostatni zamiar wskazywałby gęsto 
ułożony, kolisty w planie bruk kamienny odkryty w cza-

Ryc. 39. Haćki, woj. podlaskie. Przekrój przez nawarstwienia północnej 
części grodziska (rys. D. Wach)
Fig. 39. Haćki, Podlaskie Province. Section through archaeological lay-
ers of northern part of the stronghold (drawn by D. Wach)
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sie badań wykopaliskowych w tej części grodziska, na 
głębokości około 2 m od powierzchni. Chociaż ze wzglę-
dów technicznych dalsza eksploracja wykopaliskowa nie 
była możliwa, obecność tego bruku sugeruje, że nie było 
w tym miejscu rzeczywistej studni. W środkowej części 
grodziska powstają w tym czasie duże, koliste w planie 
jamy zasobowe – zbadano jedną z nich o średnicy 2,7 m 
i głębokości 2,7 m od dzisiejszej powierzchni grodziska. 
Na wschodniej krawędzi grodziska wzniesiona zostaje ja-
kaś nieokreślona bliżej konstrukcja obronna, wspierana 
masywnymi słupami o średnicy co najmniej 0,3 m, zagłę-
bionymi na około 2,4 m od dzisiejszej powierzchni ziemi. 
Natomiast w części południowej, na krawędzi grodziska, 
w strefie wyniesionej już uprzednio nieco ponad środ-

kową część grodziska w związku z zaleganiem tu opisy-
wanych wyżej nawarstwień z wczesnej epoki żelaza i ze 
starszych faz wczesnego średniowiecza, zostaje usypany 
niski wał ziemny, zawierający luźno obecnie rozsypane 
kamienie, ale bez śladów jakichkolwiek konstrukcji drew-
nianych (ryc. 43). Pomimo znacznego wysiłku włożonego 
w te przedsięwzięcia budowlane można sądzić, że nie 
zostały one ukończone, bowiem od strony północnej 
i zachodniej brak jest jakichkolwiek umocnień czy kon-
strukcji obronnych, a umocnienia od strony południowej 
nie mogły pełnić rzeczywistej funkcji obronnej. Można by 
co najwyżej przyjąć, że obiekt został otoczony jakąś lekką 
i nie pozostawiającą śladów archeologicznych konstruk-
cją płotową, a obronność zapewnić miała chroniącym się 
za nią mieszkańcom sama stromość stoków wzgórza.

Bardzo liczną grupę materiału zabytkowego z tej fazy 
chronologicznej kompleksu stanowisk w Haćkach sta-
nowi typowa ceramika górą obtaczana, o powierzchni 
wygładzonej, lekko szorstkiej (ryc. 44). Głównie są to na-
czynia garnkowate o średnicach wylewu od 16 do 24 cm. 
Najczęściej są to baniaste naczynia, esowate w kształcie, 
z profilowanym brzegiem wylewu. Były one w przeważa-
jącej większości bogato ornamentowane na dużej części 
powierzchni aż do partii przydennych, motywem mniej 
lub bardziej regularnych, żłobionych linii dookolnych. 
Naczynia często zdobiono także rozmaitymi motywami 
wielokrotnej linii falistej w kilku rzędach w połączeniu 
ze żłobkami dookolnymi. Liczne analogie do tego rodza-
ju naczyń znaleźć można na XI-wiecznych stanowiskach 
archeologicznych z obszaru Mazowsza. Występują tu 
jednak także formy o nawiązaniach wschodnich, ce-
chujące się nieco odmiennym ukształtowaniem górnej 
części naczynia: brakiem szyjki i zaokrąglonym brzegiem 
wylewu.

Wraz z tego typu ceramiką, dość licznymi znaleziskami 
na terenie kompleksu haćkowskiego są fragmenty ma-
łych patelenek czy talerzy (zwanych też skoworodkami), 
służących najprawdopodobniej do wypiekania placków 
na otwartych paleniskach. Ta specyficzna forma naczyń 
wywodzona jest najczęściej ze wschodniosłowiańskich 
tradycji kulturowych94.

Naczynia były chyba dość cenne w tym okresie, 
o czym mogą świadczyć zaobserwowane ślady napraw, 
w postaci przewierconych otworków. Dzięki nim możliwe 
było zespolenie uszkodzonych części i dalsze użytkowanie 
przynajmniej przez pewien czas szczególnie cennych, de-
likatnych egzemplarzy.

Z fazy XI-wiecznej pochodzą narzędzia żelazne i nie-
liczne militaria znalezione na terenie grodziska oraz 
osady na niewysokim garbie terenowym na dnie kotliny 
(stanowisko 1A), gdzie odkryto też wykładane kamie-
niami palenisko kuźnicze, a wokół niego fragmenty żużli 
żelaznych i fragmenty ścian dymarkowych. Narzędzia te 
to: nożyce, sierpy, noże, rak, gwoździe, a militaria: sie-
kiera i grot strzały. Znacznie uboższe niż w początkach 

94  Na temat tej formy naczyń zob. D. Jaskanis 2003.

Ryc. 40. Haćki, woj. podlaskie. Ziemianka wczesnośrednio-
wieczna z osady na stanowisku 1B (fot. D. Wach)
Fig. 40. Haćki, Podlaskie Province. Early Medieval sunken 
hut from the site 1B (photo by D. Wach)

Ryc. 41. Haćki, woj. podlaskie. Ziemianka wczesnośrednio-
wieczna z osady na stanowisku 1B (rys. D. Wach)
Fig. 41. Haćki, Podlaskie Province. Early Medieval sunken 
hut from the site 1B (drawn by D. Wach)
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wczesnego średniowiecza są natomiast znaleziska ozdób 
i części stroju, ograniczające się do kabłączka skroniowe-
go i dwóch zapinek podkowiastych z brązu (ryc. 45). Na 
terenie osady, na stanowisku 1B, na północ od grodziska 
znaleziono ponadto fragmentarycznie zachowaną dużą 
szpilę o główce w formie krzyża, typową dla znalezisk 
nadbałtyckich od VIII wieku, ale najczęstszą od X wieku95 
(ryc. 46).

95  Por. np. Biegel i Jaskanis (red.) 1987: 162-163; Sedov (red.) 1987: 
19 i tabl. II; Ciglis 2007: 455, 456, 495; okaz z Haciek został niestety 
bez konsultacji z autorami niniejszego artykułu błędnie określony 

Chociaż wkrótce potem gród 
w Haćkach przestaje chyba pełnić ja-
kiekolwiek ważne funkcje obronne, 
a centrum obronności tego regionu 
przenosi się do odległego o około 6 km 
grodu w Bielsku Podlaskim96, to jednak 
sporadyczne wykorzystywanie wzgórka 
grodziskowego i otaczającej go kotliny 
mogło mieć miejsce jeszcze w XII, XIII 
a nawet XIV wieku, o czym świadczą 
pojedyncze znaleziska ceramiki z tych 
okresów, zwłaszcza we wschodniej 
partii wzgórza oraz na terenie osady, 
na wale zamykającym kotlinę od pół-
nocy (osada na stanowisku 1B).

Źródła paleobiologiczne do dziejów  
konsumpcji roślinnej i zwierzęcej  
starożytnych i wczesnośredniowiecznych 
mieszkańców okolic Haciek

Szczątki roślinne z kompleksu stanowisk w Haćkach, 
zachowane w niewielkich ilościach, pozwalają wnio-
skować, że we wszystkich fazach chronologicznych 

w publikacji Bieńkowskiej i Pachobut 2006: 90 jako „zapinka brązowa; 
okres lateński”.
96  Szymański 1976b.

Ryc. 42. Haćki, woj. podlaskie. Fosa we-
wnętrzna(?) z XI wieku we wschodniej części 
grodziska (rys. D. Wach)
Fig. 42. Haćki, Podlaskie Province. Inner 
moat(?) from the 11th century in the eastern 
part of the stronghold (drawn by D. Wach)

Ryc. 43. Haćki, woj. podlaskie. Nasyp 
wału z XI wieku w południowej części 
grodziska (fot. Z. Kobyliński)
Fig. 43. Haćki, Podlaskie Province. 
Bank of earth rampart from the 11th 
century in the southern part of the stron-
ghold (photo by Z. Kobyliński)
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Ryc. 44. Haćki, woj. podlaskie. Przykłady ceramiki naczyniowej z XI wieku. 1/3 wielkości rzeczywistej (rys. L. Kobylińska)
Fig. 44. Haćki, Podlaskie Province. Pottery examples from the 11th century. 1/3 actual size (drawn by L. Kobylińska)



138 ArchAeologicA Hereditas • 4

Zbigniew Kobyliński i Wojciech szymański

osadnictwa, poczynając od wczesnej epoki żelaza, źró-
dłem pożywienia mieszkańców okolicy była uprawa 
zbóż, przede wszystkim prosa i pszenicy. Mniejsze zna-
czenie miała uprawa jęczmienia, a w fazie XI-wiecznej 
wprowadzono dodatkowo uprawę żyta. Brak natomiast 
w materiale paleobotanicznym dowodów uprawy roślin 
okopowych. W warstwach ze starszych faz wczesnego 
średniowiecza natrafiono także na pozostałości roślin 
strączkowych: grochu i soczewicy oraz na łupiny orze-
cha laskowego wskazujące na uzupełnianie diety zbie-
ractwem leśnym. Cennym źródłem informacji na temat 
pożywienia mieszkańców kotliny haćkowskiej w tej fazie 
chronologicznej jest unikatowy zespół kilkudziesięciu 
różnej wielkości bryłek zwęglonej masy organicznej, 
stanowiących pozostałości chleba wypiekanego z grubo 
zmielonej mąki, być może posypywanego kaszą jaglaną, 
placków z drobno zmielonej mąki oraz kaszy jaglanej. 
Znaleziska te niekoniecznie jednak odzwierciedlają rze-
czywistą dietę mieszkańców okolicy – mogły one bowiem 

stanowić rodzaj pokarmu ceremonialnego, spożywanego 
podczas wzmiankowanych wyżej obrzędów czy też ofia-
rowywanego zmarłym.

W ciągu całego okresu użytkowania kotliny haćkowskiej 
w starożytności i wczesnym średniowieczu dominującą rolę 
w hodowli zwierząt i w spożyciu mięsa miało bydło, na dru-
gim zaś miejscu, aż do starszych faz wczesnego średniowie-
cza włącznie, znajdowały się szczątki owcy/kozy. Sytuacja ta 
zmienia się dopiero w zespołach XI-wiecznych, kiedy wzrasta 
rola świni, a spada drobnej rogacizny. Hodowano też konia 
i kurę domową. Niewielką natomiast rolę w uzupełnianiu 
diety miało chyba myślistwo, o czym świadczą nieliczne 
znaleziska kości zwierząt dzikich. Niestety, kości zwierzęce 
pochodzą w większości z zespołów zabytków, których nie 
można uznać za zamknięte, stąd też wnioski na temat zmie-
niających się wzorców konsumpcyjnych są jedynie hipote-
zami.

Wartość kulturowa  
i historyczna kompleksu 
stanowisk archeologicz-
nych w Haćkach

Przedstawiony wyżej w skrótowym 
zarysie kompleks stanowisk arche-
ologicznych w Haćkach posiada po-
tencjalnie ogromne i wieloaspektowe 
wartości kulturowe i historyczne97. 
Przede wszystkim jego wartość po-
znawcza zawiera się w stwierdzonej 
wielofazowości osadnictwa na tym 
w sposób naturalny wydzielonym 
obszarze o specyficznych cechach 
geomorfologicznych. Wielofazowość 
ta pozwala prześledzić na podstawie 
pozyskanych tu źródeł archeologicz-

nych skomplikowane dzieje tego pogranicznego regionu. 
Ponadto owe źródła odnoszą się do okresów i faz ciągle 
słabo rozpoznanych na innych obszarach i budzących 
nadal wiele wątpliwości badawczych. Mamy tu na myśli 
wczesną epokę żelaza i skomplikowane relacje kulturowe 
zachodzące wówczas pomiędzy zespołami określanymi 
mianem kultury: pomorskiej, grobów kloszowych, zaru-
binieckiej, jastorfskiej i ceramiki sztrychowanej (kresko-
wanej). Trudno też przecenić znaczenie obfitych i specy-
ficznych źródeł pozyskanych w Haćkach dla dyskusji nad 
tak złożonymi kwestiami, jak starsze fazy wczesnego śre-
dniowiecza i zagadnienia związane z początkami kultu-
ry słowiańskiej na terenie dzisiejszej Polski. Obiecująco 
rysuje się także szersza problematyka: przykładu lokalnej 
kontynuacji użytkowania pewnego obszaru od wcze-
snej epoki żelaza po wczesne średniowiecze (z okresami 
zmniejszonej intensywności) przez – co najmniej częścio-

97  Na temat potencjalnych wartości dziedzictwa archeologicznego 
zob. Kobyliński 2001.
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Ryc. 46. Haćki, woj. podlaskie. Brązowa szpila z krzyżową główką z X-XI 
wieku(?) (fot. M. Gmur)
Fig. 46. Haćki, Podlaskie Province. Bronze pin with cruciform head, probably 
from 10th-11th century (photo by M. Gmur)

0                1 cm

Ryc. 45. Haćki, woj. podlaskie. Brązowa zapinka podkowia-
sta z XI wieku (fot. M. Gmur)
Fig. 45. Haćki, Podlaskie Province. Bronze horseshoe-
shaped brooch from the 11th century (photo by M. Gmur)
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wo – pokrewną etnicznie ludność. Dla pełnego jej roz-
winięcia niezbędne są jednak dalsze badania, zwłaszcza 
strefy nizinnej wokół grodziska, gdzie należy również 
oczekiwać występowania w większych ilościach różnora-
kich materiałów organicznych. Jest to jednak z pewnością 
kwestia przyszłych – mamy nadzieję – większych możli-
wości badawczych, w tym zbudowania należytego zaple-
cza technicznego, analitycznego i konserwatorskiego dla 
tego cennego obiektu.

Kompleks stanowisk archeologicznych w Haćkach ma 
również potencjalne inne, współczesne wartości kultu-

rowe: wartość symboliczno-emocjonalną – jako element 
„zakorzenienia” świadomości miejscowej ludności, war-
tość estetyczną – jako element krajobrazu kulturowego, 
a nawet wartość ekonomiczną – jako potencjalny czyn-
nik aktywizacji turystycznej regionu. Jeśli weźmiemy do-
datkowo pod uwagę, że wieś Haćki zawiera zachowane 
jeszcze, choć niszczejące, tradycyjne, XIX-wieczne drew-
niane chaty o bogato zdobionym wystroju snycerskim, 
oczywistym jest, że kulturowa wartość tego terenu jest 
bardzo wysoka.

Haćki, woj. podlaskie. Legenda do przekro-
jów przez nawarstwienia grodziska:

1 – humus; 2 – jasnobrązowo-szara ilasta ziemia (XI w.); 3 – ja-
snoszaro-żółta piaszczysta ziemia (VI-VII w.); 4 – szaro-czarna 
piaszczysta ziemia z luźno rozrzuconymi kamieniami (VI-VII 
w.); 6 – jasnopomarańczowa ziemia ze spalonymi bierwionami 
i dużą ilością kości ludzkich (VI-VII w.); 7 – ziemia intensywnie 
ciemnopomarańczowa ze spalonymi bierwionami i przepalony-
mi kośćmi ludzkimi (VI-VII w.); 10 – ciemnoszara pylasta ziemia 
z drobinami węgla i spalonymi belkami (wczesna epoka żelaza); 
11 – bruk wyższy i ciemnoszaro-czarna ziemia między kamie-
niami (wczesna epoka żelaza); 12 – bruk niższy i ziemia między 
kamieniami (wczesna epoka żelaza); 13 – szaro-popielata zbita 
pylasta ziemia (wczesna epoka żelaza); 14 – ciemnoszara zie-
mia (wczesna epoka żelaza); 16 – żółto-brązowa pylasta ziemia 
(wkop współczesny); 17 – jasnożółta pylasta ziemia stokowa 
z pomarańczowymi przebarwieniami (wczesna epoka żelaza); 
18 – warstwa stokowa – szara pylasta ziemia (na wtórnym zło-
żu – zawiera materiały z wczesnej epoki żelaza); 19 – warstwa 
stokowa – brązowa ziemia z grudkami zbitego popiołu (na 
wtórnym złożu – zawiera materiały z wczesnej epoki żelaza); 
20 – cienka warstwa jasnożółtego pyłu (na wtórnym złożu – 
zawiera materiały z wczesnej epoki żelaza); 23 – wypełnisko 
płytkiego zagłębienia na stoku grodziska – przemieszana ciem-
nobrązowo-szara ziemia (wczesna epoka żelaza); 24 – szaro-
żółtawa ziemia z drobinami spalonego drewna (na wtórnym 
złożu – zawiera materiały z wczesnej epoki żelaza); 25 – ciem-
noszaro-czarna przepalona ziemia z kamieniami – część wypeł-
niska płytkiego zagłębienia na stoku grodziska (na wtórnym 
złożu – zawiera materiały z wczesnej epoki żelaza); 26 – ciem-
nobrązowa ziemia - część wypełniska płytkiego zagłębienia na 
stoku grodziska (na wtórnym złożu – zawiera materiały z wcze-
snej epoki żelaza); 27 – szaro-brązowa ziemia - część wypełniska 
płytkiego zagłębienia na stoku grodziska (na wtórnym złożu – 
zawiera materiały z wczesnej epoki żelaza); 28 – różnobarwna 
(od żółtej przez brązową po ciemnoszarą) ziemia wypełniska 
zagłębienia na stoku grodziska (wczesna epoka żelaza); 29 – sil-
nie przemieszane warstwy (brązowa i ciemnoszara ziemia z dro-
binami węgla drzewnego) wypełniska płytkiego zagłębienia na 

stoku grodziska (wczesna epoka żelaza); 33 – zewnętrzna linia 
dołów posłupowych (wczesna epoka żelaza); 34 – ciemnoszara 
ziemia z drobinami węgla drzewnego i gliny (wczesna epoka że-
laza); 37 – żółta piaszczysta ziemia nad calcem i nad drugą linią 
słupów (wczesna epoka żelaza?); 39 – wypełnisko wkopu w war-
stwę 10 (VI-VII w.); 40 – żółtawa ziemia (VI-VII w.); 41 – warstwa 
stokowa (XI w.); 52 – czarna piaszczysta ziemia (XI w.); 65 – czar-
na nasycona węgielkami drzewnymi ziemia w jamie 64=69 (XI 
w.); 72 – depozyt kamieni w szarej przewęglonej ziemi (XI w.); 
75 – brązowa ziemia w jamie 64=69 (XI w.); 76 – pomarańczowa 
ilasta ziemia w jamie 73 (wczesna epoka żelaza); 77 – szaro-żół-
ta przemieszana ziemia w jamie 64=69 (XI w.); 78 – szaro-czarna 
nasycona węgielkami drzewnymi ziemia w jamie 64=69 (XI w.); 
79 – ilasta szarawa przemieszana ziemia w jamie 73 (wczesna 
epoka żelaza); 80 – ilasta żółto-pomarańczowa ziemia rozdziela-
jąca w jamie 73 kolejne warstwy ciemnej ziemi (wczesna epoka 
żelaza); 81 – cienka warstwa szaro-czarnej ziemi w jamie 64-69 
(XI w.); 82 – ilasta ziemia na dnie jamy 64=69 (XI w.); 144 – bia-
ło-żółty monolit pyłowy – wypełnisko rozległego wkopu (XI w.); 
150 – szaro-brązowa zwarta przemieszana ziemia z kamienia-
mi na stropie (XI w.); 151 – silnie przemieszana szaro-popie-
lata ziemia (XI w.); 152 – paleniska z kamieniami, warstwami 
popiołu, spalonym drewnem, fragmentami bierwion oraz brył-
kami szlaki (VIII w.); 153 – szaro-brązowa ziemia ze spalonymi 
belkami (VIII w.?); 155 – żółto-szara przemieszana piaszczysta 
ziemia z grudkami polepy i nielicznymi węglami (wczesna epoka 
żelaza); 168 – jaskrawoczerwona przepalona ziemia z kamie-
niami i spalonymi bierwionami (VIII w.); 175 – ciemnoszaro-
brązowa piaszczysta ziemia (XI w.); 178 – jasnoszaro-popielata 
popiołowa ziemia (VIII w.); 180 – czarno-brązowa przeplamiona 
ziemia (wczesna epoka żelaza); 181 – żółto-ruda ilasta ziemia 
(wczesna epoka żelaza); 182 – pas brązowej przepalonej ziemi 
i kamieni (wczesna epoka żelaza); 183 – ciemnoszaro-brązowa, 
twarda, spoista ziemia (wczesna epoka żelaza); 186 – ciemno-
szara ziemia z żółtymi i brązowymi wtrętami (XI w.); 188 – sza-
ro-brązowa ziemia pod piaszczystym wypełniskiem wkopu 
(XI w.); 189 – pas ciemnobrązowej przepalonej ziemi pod pa-
leniskami 152 ze spalonymi belkami dębowymi w spągu (VIII 
w.); 193 – żółto-brązowa ilasta ziemia (wczesna epoka żelaza); 
194 – szara i szaro-brązowa ziemia z pasem kamieni (wczesna 
epoka żelaza); 195 – ciemnoszaro-ruda ziemia z resztkami spa-
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lonego drewna oraz skupiskiem ceramiki i kamieni na stropie 
(wczesna epoka żelaza); 196 – ruda ilasta ziemia w zagłębieniu 
248 (wczesna epoka żelaza); 197 – rudo-czerwona ilasta ziemia 
na dnie zagłębienia 248 (wczesna epoka żelaza); 198 – szaro-
brązowo-czarna ziemia w wypełnisku zagłębienia 248 (wcze-
sna epoka żelaza); 199 – brązowo-czarna ilasta ziemia (wczesna 
epoka żelaza); 200 – ciemnoszara przemieszana ziemia z wę-
gielkami i pomarańczowymi plamami (wczesna epoka żelaza); 
201 – ruda ziemia w strefie naprzemiennych warstw ciemnych 
i jaśniejszych ilastych (wczesna epoka żelaza); 202 – jasnobe-
żowo-brązowa ziemia (wczesna epoka żelaza); 203 – jasnobe-
żowo-pomarańczowa i pomarańczowo-brązowa ziemia (wcze-
sna epoka żelaza); 204 – brązowo-czarna przemieszana ilasta 

ziemia (wczesna epoka żelaza); 205 – biały piasek w strefie 
naprzemianległych warstw ilastych i ciemnych (wczesna epoka 
żelaza); 206 – brązowo-pomarańczowa ziemia (wczesna epo-
ka żelaza); 223 – żółta ilasta ziemia (wczesna epoka żelaza); 
244 – szara i szaro-popielata ziemia z biało-żółtymi wtrętami 
(VIII w.?); 246 – szaro-brunatna ilasta ziemia (wczesna epoka 
żelaza); 247 – warstwa przydenna wypełniska zagłębienia 248; 
249 – cienka warstwa żółtawo-pomarańczowej ziemi (wczesna 
epoka żelaza); 252 – przemieszana szaro-ruda, ilasta ziemia 
(wczesna epoka żelaza); 266 – ilasta ziemia w jamie 64=69 
(XI w.); 268 – zespół dołków posłupowych w dolnej części sto-
ku grodziska (wczesna epoka żelaza); 269 – warstwa spływowa 
(wczesna epoka żelaza).
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Stronghold at Haćki in the Podlasie region

Summary

Covering more than 40 hectares, the complex of archaeological 
sites at Haćki in the Podlaskie Province, was excavated by the In-
stitute of Archaeology and Ethnology PAN in years 1967-1996. The 
main feature of this complex is the glacial hill – a stronghold.

Permanent human settlement in the valley at Haćki began 
in the Early La Tène. During the settlement phase related to the 
Pomeranian Culture, dating to the middle of the 5th century – 
half of the 3rd century BC, a structure was established on the 
southern edge of the settlement, consisting of two lines of the 
walls of logs laid horizontally between double, even columns, 
fortified with a stone bench limited outside by horizontally ar-
ranged logs. On the south side, and at the foot of the hill pali-
sades were erected. In the centre of the settlement a pit was 
discovered, in which there were numerous animal bones, in-
cluding whole parts of the skeleton of young cattle and sheep, 
which suggests that we are dealing with a type of an animal 
sacrifice. Thus, a possible cult character of the complex should 
also be taken into account.

The next phase of usage of the valley occurred during Late 
La Tène and Early Roman periods (1st-2nd centuries AD ). It was 
a time of intense activity on the top of a nearby field hump 
limiting the valley from the South. Among others, a well was 
discovered, which contained several clay vessels, with analogies 
in the early stages of Zarubintsy Culture, dating to the 2nd – end 
of the 1st centuries BC, as well as in the Przeworsk Culture. Pot-
tery that may be associated with the Jastorf Culture was also 
discovered. These references may be confirmed by the discov-
ery of an ornamented clay base, a so-called wolf (or goat) fire, 
probably of a ritual function. Such artefacts are known from the 
Jutland Peninsula and the northern Elbe sites linked with Jastorf 
Culture, as well as in the South-Eastern Europe: in Moldova, and 
in the Black Sea region, especially in Thrace.

Intense usage of the hill, especially its southern part, took 
place in the beginning of the Early Middle Ages, at the end 
of the 6th and 7th centuries. From this phase derive numerous 
fragments of handmade and undecorated ceramics, with ref-
erences to vessels linked with early Slavic cultures, especially 
the so-called Kolochin Culture, known from the upper and mid-
dle Dnieper basin, as well as with complexes of the Tushemla-
Bantserovshchina type from the upper Dnieper and upper Nie-
men. In addition, many indications for the local production of 
non-ferrous metal jewellery were found – bronze and silver, in 
a form of casting spoons, pieces of stone casting moulds made   
of marl, as well as iron tools, especially punze and punches, 
used for decoration of finished products, and waste products 
in the form of pellets, lumps, teardrops or amorphous bronze 
icicles. Within the stronghold was found also a very rich set of 
bronze and silver ornaments and dress elements, preserved in 
whole or fragmentary.

Multilateral typological references of metal ornaments from 
the late 6th and early 7th centuries from Haćki indicate the pos-
sible existence of long-range contacts of the inhabitants of this 
area, both with regions situated far to the South – in the Danube 
and Black Sea region (postantic traditions, early Slavic cultural 
elements, Early Avar and row cemeteries of the Merovingian 
Culture) as well as in the North and Northeast (Baltic cultural el-
ements and Early Slavic forest area cultures). Category of finds, 
which are very frequently represented in the layer from the 
Early Middle Ages at Haćki are clay spindle whorls, preserved 
in whole or fragmentary, over 100 were found in total in the 
southern part of the settlement.

In the layer containing Early Slavic artefacts also numer-
ous, small, burnt human bones were discovered. It may lead 
to a conclusion that in this phase the hill was a setting of vari-
ous rites, including funeral ones and/or a place of activities 
involving magic or religious believes. However, the place of 
residence was at this stage rather at the bottom of the valley, 
where were found small oval, pits sunk in the ground, which 
can be interpreted as embedded in the ground huts of shed 
type construction.

A little later, in the 7th-8th centuries AD, traces of intensive 
usage of the stronghold hill disappear, and a small village on 
a slight field hump at the bottom of the valley is constructed, 
northeast of the stronghold. In the 8th-9th centuries the hill be-
comes once again a place of intense activity, but this time it 
concentrates in the northern part of the stronghold. On a spe-
cially prepared, levelled platform on the northern slope of the 
stronghold great hearths were located, perhaps again related 
to the cult activities.

After another break in the settlement activity, in the 11th 
century the whole valley at Haćki becomes again an area of in-
tensive settlement activity. It included the upland parts of both 
terrain lobes North and South of the stronghold, and probably 
the entire bottom of the valley. Form of residential buildings in 
this phase is probably an embedded in the ground, dugout of 
a square ground plan of 4 x 4 m, with a furnace in the corner. 
The upper platform of the stronghold is in this phase extended 
in the eastern and northern part, through a creation of earth 
and stone levelling embankments, which caused also steeping 
of the slope from this side, and the inner moat is dug in the 
eastern side. Constructed was also a stone tiled cistern, which 
task was to collect rainwater. In the middle of the settlement 
a large, circular storage pit was created. On the eastern edge 
of the stronghold a defensive structure is erected, supported 
by massive pillars. Further, in the South, on the edge of the 
stronghold a low earth embankment is erected.

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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