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Abstrakt:Artykułprezentujewstępnewyniki badań terenowych i gabinetowychprze
prowadzonychwlatach2017–2020wNowymObjezierzu(gm.Moryń,woj.zachodnio
pomorskie).Objęłyone fragmentwczesnoneolitycznegoobiektu typu rondeloraz jego
otoczenie,jakomożliwyobszarzamieszkaniaużytkującychgogrup.
Słowaklucze:rondel,wczesnyneolit,PomorzeZachodnie,NoweObjezierze
Abstract:Thearticlepresentspreliminaryresultsof fieldanddeskresearchconducted
inNoweObjezierze (Moryń commune,WestPomeranianVoivodeship) in 2017–2020
which covered a fragment of theEarlyNeolithic circular enclosure (roundel) and its
surroundings,beingapotentialareaofsettlementofgroupsusingit.
Keywords:Neolithic circular enclosure, roundel,EarlyNeolithic,WesternPomerania,
NoweObjezierze

Wstęp

Celemartykułujestwstępnaprezentacjawynikówbadań,zarównotereno
wych,jakigabinetowych,któreprzeprowadziliśmywlatach2017–2020wNo
wymObjezierzunaneolitycznymrondeluorazwjegootoczeniu,któremogło
byćobszaremzamieszkaniaużytkującychgogrup.Jakwszystkierondele(por.
ostatnioPásztoretal.2015;Barna2017;Řídkýetal.2019),charakteryzujesię
onwystępowaniemkoncentrycznychrowówoVlubYkształtnymprzekroju,
którychciągłośćprzerywają„bramy”prowadzącedoniezabudowanegownętrza
dodatkowootoczonegoprzezdrewnianą(lubdrewnianoziemną)konstrukcję,
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którejślademsątrzykoncentrycznerowkifundamentowepotocznienazywane
„palisadą”(ryc.1).
Rondelzostałodkrytyw2016rokuprzezMarcinaDziewanowskiego,który

pierwszydostrzegłiprawidłowozinterpretowałcharakterystycznewyróżniki
roślinnenazdjęciachlotniczychdostępnychwGeoportalu.Zaobserwowane
kształtyniepozostawiaływątpliwości,żechodzioobiekttypurondel,jednak
otwartapozostawałakwestiadokładniejszegodatowania (podobne struktury
znanesąm.in.zwczesnejepokibrązu,por.np.Spatzier,Bertemes2018)oraz
ocenystanuzachowania.Wzwiązkuz tymodkryciemspontaniczniezawią
zaliśmyzespółbadawczywskładzie:LechCzerniak,MarcinDziewanowski,
MichałJakubczak,AgnieszkaMatuszewska,ŁukaszPospiesznyiMichałSzub
ski,wramachktóregouzgodniliśmywspółpracęzmierzającądorozpoznania
opisanegorondelupoprzezwykonanieplanuwysokościowego,badańgeofizycz
nychisondażowych,atakżezłożeniewnioskuofinansowaniewformiegrantu
NarodowegoCentrumNauki (NCN).Nawiązaliśmy równieżwspółpracę
zWojewódzkimKonserwatoremZabytkówwSzczecinie, zobowiązując się,
wzamianzawsparciefinansowebadań,dodostarczeniadanychpozwalających
nawpistegowyjątkowegoobiektudorejestruzabytkówiopracowanieprogra
muochronykonserwatorskiej.
WmomencieodkryciarondelwNowymObjezierzubyłdrugim–obok

rondelawWenecjik.Żnina–obiektemtegotypuztakdalekonapółnocwy
suniętychrubieżykulturnaddunajskich(Czerniaketal.2019;2020),azarazem
drugimnatereniePolski–obokrondelawBodzowienaziemilubuskiej(Ko
bylińskietal.2012;Budziszewskietal.2017)–którymiałszansęzostaćzbadany
metodąwykopaliskową.Obecniezobszarunaszegokrajuznamyconajmniej
sześćrondeliijestpewne,żebędzieichszybkoprzybywaćwmiaręintensyfi
kacjiposzukiwańopartychnafotografiilotniczej.
PodjęciebadańwykopaliskowychnarondeluwNowymObjezierzuwy

magakilkusłówkomentarza.Wśródarcheologówoddośćdawnapojawiasię
pogląd,żerondelezostałyrozpoznanewystarczającodobrzeibadaniakolejnych
możnaograniczyćdozastosowaniametodnieinwazyjnych.Uważamy,żejest
to skrajna inieuzasadnionaocena,błędniewywiedzionaze słusznej idei, że
wykopaliskapowinnosięograniczaćdoniezbędnegominimum.Tymczasem
ciąglejesttojedynysposóbpozwalającyuzupełnićpowierzchownewswejisto
cieobrazyobiektówoichbiografię,atęostatniąwmontowaćwszersząnarrację
historyczną.Wminionejdekadzieogłoszonojużkilkaspektakularnychodkryć
rondeli,którepoweryfikacjiokazałysiębyćobiektamizwczesnejepokibrązu
(np.Pömmelte,PietrowiceWielkie).Pomimopodobieństwformalnychróż
nicawdatowaniuwynosi2500latiwsensiehistorycznymdzielijeprzepaść.
WprzypadkustanowiskawNowymObjezierzuwciąguczterechlatzbadaliśmy
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15%jegopowierzchniiuważamy,żebeztegonieudałobysięodpowiedzieć
nawiele istotnychpytańoraz postawić kilkunowychhipotez dotyczących
funkcjonowaniarondeli.
Minimalistycznyprogramwykopaliskowywykonaliśmywpierwszymse

zonie(wrzesień2017),badającwykopnr1opowierzchni3,75ara.Pozwoliło
tonaustalenie,żeobiektnależałdokulturyceramikiwstęgowejkłutej(dalej:
KCWK),oraznauzyskaniepróbkostnychdodatowańradiowęglowych.Pro
gramdalszychbadań,opartynafinansowaniuNCN,zostałzaplanowanyna
trzylata(2018–2020)imiałnacelurozpoznanie,popierwsze,kontekstuhi
storycznegorondelawNowymObjezierzu,apodrugie,jegofunkcjonowania
jakoinstytucjispołecznej.
Wpierwszymprzypadkuchodziłoprzedewszystkimoustalenie, czy ron

delzałożyłagrupa,któraoddawnafunkcjonowaławregionie,czybylitonowi
osadnicy.Badającdrugiproblem,założyliśmy,żeobiektceremonialny,jakimbył
rondel,spełniałokreślonefunkcjespołeczne,którebyłycykliczniepowtarzane.
Powinniśmywięc zwrócićuwagęnaprocesydepozycyjneoraz śladynapraw
iprzebudów,którebyćmożepozwoląodczytaćnietylko,jakdługoiwjakispo
sóbobiektfunkcjonował,aleteżjakczęstobyłużytkowany(cykleświętowania).
Przyokazjiopisywanychbadańokazałosię,żerondelzostałzlokalizowany

wjednymznajbardziejinteresującychwskaliPomorzaZachodniegomikro
regionówosadniczych.Zarównowstępnedanepalinologiczne, jak iwyniki
badańarcheologicznychwykonanychwpromieniu5kmodrondela(badania
powierzchniowe,fotografialotnicza,badaniawykopaliskowe)sygnalizująbo
wiemwysokąaktywnośćosadnicząconajmniejodśrodkowegomezolituoraz
bardzowczesnąiintensywnąkolonizacjęneolityczną.Toostatniezjawiskowtej
częściPolskibyłodotądkojarzonewyłączniezziemiąpyrzycką.Tymczasemnie
możnawykluczyć,żerejonNowegoObjezierzaodegrałporównywalną,amoże
nawetważniejsząrolęwneolityzacjiPomorza.Wpływnatomiałydoskonałe
warunkiglebowe, a zapewne takżepołożeniebliskoprzeprawyprzezOdrę,
którazapewniałakomunikacjęzważnymiośrodkamineolityzacji,znajdującymi
sięnaDolnymŚląskui–przedewszystkim–nadŁabą(północneCzechyiSak
sonia).Fakt,iżopisywanymikroregionpozostawałdoczasuodkryciarondela
białąplamąnamapieneolitycznejPolski,awjegoodkryciugłównąrolęodegrał
przypadek,jestświadectwemsłabegostanubadańorazpołożenianaperyferiach
obszarówzainteresowaniagłównychośrodkównaukowych.
KontekstemwyróżniającymrondelwNowymObjezierzujestpołożeniena

dalekichperyferiach„ŚwiataNaddunajskiego”.Dlategobadanietegoobiektu
pozwalaprzyjrzećsięzinnejperspektywy(historycznej,osadniczej,środowisko
wej)wyjątkowemuzjawiskuspołecznemuireligijnemu,jakimbyłyrondele.Jed
nązdodatkowychkorzyścipołożenianaobszarzesłabiejzaludnionymjestfakt,
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iżomawiany tuobiekt został założony „na surowymkorzeniu”, aczkolwiek
wpobliżustarszejzabudowy.Intensywnazabudowawczesnoneolitycznapo
przedzającazwyklewznoszenierondelijestbowiemwnaddunajskichcentrach
osadniczychprzyczynąlicznychzakłóceńutrudniającychpoprawnąinterpreta
cjęprocesówdepozycyjnychzachodzącychwrowach.
Podsumowując,wlatach2017–2020przeprowadziliśmyinterdyscyplinar

nebadaniaterenowezzastosowaniemróżnorodnychmetod,którezapewniły
pozyskanie szerokiego spektrumdanych.Wniniejszym artykule prezentu
jemy tę część, która dotyczy opisu konstrukcji, datowania i procesówde
pozycyjnychwobrębie rondelaorazogólnej charakterystyki jegokontekstu
osadniczegowmikroregionie.
Artykułemtymprzyłączamysiędogratulacjiipodziękowańadresowanych

doDr.FriedrichaLüthazokazjijubileuszuiwieloletniejwspółpracyzMuzeum
NarodowymwSzczecinie.

1.WarunkiosadniczewrejonieNowegoObjezierza

ObszarDolnegoNadodrzacharakteryzujesięobecnościąglebowysokiej
wartościrolniczej(czarneziemie,glebybrunatneipłowe)wformieniewielkich
wysp(liczącychprzeciętnie100–200km2powierzchni)rozdzielonychglebami
oniskiejwartości(bielicenapiaskachlubglinie).Odzwierciedleniemtychuwa
runkowańjestrozproszoneiwyspowewystępowanienajstarszychstanowisk
rolniczychzwiązanychzkulturaminaddunajskimi(ryc.2).
W jednej z takich enklaw funkcjonował rondelwNowymObjezierzu.

Obiekttenjestpołożonynapołudniowymskraju„wyspy”dobrychgleb,którą
odzachoduzamykadolinaOdry,aodpółnocyipołudniarozległepołaciegleb
rdzawych i bielicowych–obecnie (i zapewnewneolicie)niemalw całości
zalesione(ryc.3).Obszartenjestotwartyodstronywschodniej,gdziewidać
kontynuacjęwystępowaniaglebowysokiejwartościrolniczej,alemożnateż
doszukiwaćsięgranicyzamykającejopisywanymikroregionnaliniiciekułą
czącegojezioraMętnoiMorzycko.Opróczwystępowaniawysokiejjakościgleb
mikroregionopowierzchniokoło100km2charakteryzujesiędogodnymdla
osadnictwarolniczegodośćłagodnymurzeźbieniemorazdobrymnawodnie
niemwpostacilicznychjeziorrynnowychioczekwodnych.Samrondeljest
położonynakrawędzidolinyrzekiSłubi–fakt,żebyłaonawtedygłównym
szlakiemprowadzącymdoOdry,mógłbyćuzasadnieniemlokalizacjinapołu
dniowymobrzeżumikroregionu.
MapastanowiskkulturpostlinearnychDolnegoNadodrza(ryc.2)ilustru

jedwabardzowyraziste zjawiska.Popierwsze, osadnictwomające związek
z „neolitemnaddunajskim”występujewpostaci kilkuodrębnych skupisk.
Podrugie, sygnalizuje, żeprezentowanyobraz jest daleki odkompletności,
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gdyżrejonNowegoObjezierza jeszczeniedawnoreprezentowanybyłprzez
jedno stanowisko (por.Kowalski 2003, ryc. 1).Pozwala toprzypuszczać, że
podobnychpozorniepustychmikroregionówmożebyćwięcej.

2.Badaniapowierzchniowe

Badaniapowierzchniowezostałyzaplanowanejakogłównametodarozpoz
naniasieciosadniczejwrejonierondela.Przyjęliśmy,żezostanąonewykonane
napowierzchniwpromieniu5kmwokółobiektu, jednakostatecznieobjęły
połowę tegoobszaru z powodu zalesienia strefy położonejnapołudnieod
stanowiska.Prospekcjeprzeprowadziliśmywmarcu i listopadzie 2018 roku
ipowtórzyliśmywtychsamychmiesiącachwnastępnymroku.Zrezygnowaliśmy
natomiastzkolejnegosezonubadań(planowanychna2020rok),gdyżwyniki
zpoprzedniegooceniliśmyjakomałoefektywnezpunktuwidzeniamożliwości
znalezieniadomówwspółczesnychzrondelem.Dlategodalszebadaniaskupili
śmynaposzukiwaniachprzypomocyteledetekcjiizwiadulotniczego.
Rezultatemczterechprzejśćterenuwykonanychprzeztrzyosobowyzespół

archeologów(wspomaganyokresowoprzezstudentówimiłośnikówarcheolo
gii)jestodkrycie156nowychstanowiskipozytywnaweryfikacja31znanych
wcześniej,główniezbadańwramachArcheologicznegoZdjęciaPolski(dalej:
AZP;wsumie187stanowisk).ZnajdująsięonewobrębiemiejscowościGądno,
Golice,Klępicz,Moryń,NoweObjezierze,Orzechów,Przyjezierze,StareOb
jezierzeiŻelichów.Niemalpołowaznichtostanowiskatzw.wielokulturowe.
Stanowiskadatowanenajednąkulturę/okreszarejestrowanow95przypadkach.
Wśródtychostatnichzdecydowaniedominująreliktyosadnictwakulturyłużyc
kiej(KŁ),późnegośredniowieczainowożytności(dokładniej:okreswczesnego
brązu4stanowiska,KŁ–90,okreswpływówrzymskich–20,wczesneśrednio
wiecze–28,późneśredniowiecze–36,okresnowożytny–36).Osobnągrupę
tworząstanowiskadatowaneogólnienaepokękamienia ibrązu,naktórych
odkrytoniewielkiezbioryartefaktówkrzemiennychpozbawionecechdiagno
stycznych,umożliwiającychbardziejprecyzyjneokreśleniechronologii.
Warto podkreślić, że na opisywanym stosunkowo niewielkim obszarze

nawet przyniezbyt sprzyjającychwarunkach, liczbanowoodkrytych stano
wiskpięciokrotnieprzekroczyła liczbę stanowisk znanych zwcześniejszych
badań AZP i stanowisk archiwalnych. To pokazuje, że obraz osadnictwa
wcałymtymregionie,zbudowanynabaziestarszychbadań,dalekoodbiegał
i nadal odbiega od jego rzeczywistegopotencjału.W ciągu kilkuostatnich
latw literaturzepojawiły się głosy sygnalizujące ten stan rzeczy i potrzebę
zainicjowaniaprojektubadańmikroregionalnychwokolicachMorynia(Ma
tuszewska,Szydłowski2013;2014),któreterazzyskałymocneuzasadnienie.
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Owyjątkowejroliomawianegomikroregionumogąteżświadczyćznanezar
chiwów,spektakularneodkrycia,takiejakchociażbygróbwojownikazpóźnej
epokibrązuzmiejscowościKlępicz(Marschalleck1938)czyunikatoweznale
ziskobrązowejmisyzdobionejscenamifiguralnymidatowanejnaXI–XIIwiek
zNowegoObjezierza(Janowski,Słowiński2008).
Wkontekściereferowanegoprojektuszczególnieistotnebyłydlanasstano

wiskanależącedokulturyceramikiwstęgowejrytej(KCWR)iKCWK.Zareje
strowaliśmy12takdatowanychstanowisk(KCWR–5;KCWK–7),alenależy
podkreślić,żeniewielkailośćmateriału,którynanichwystąpił(odjednegodo
pięciufragmentówceramiki), takżewsporymrozproszeniu,niepozwalana
wskazaniemiejsc,wktórychmożnabyłobyspodziewaćsiędomówizlokali
zowaćwykopysondażowe.Należyteżzastrzec,żewprzypadkuegzemplarzy
silniezniszczonychipozbawionychornamentulokalnaceramikaKCWKjest
trudnadoodróżnieniaod zniszczonej ceramiki kulturypucharów lejkowa
tych(KPL),kulturyceramikisznurowej(KCSz),anawetniektórychodmian
KŁ,cojestdodatkowymczynnikiemwpływającymnakrytycznąocenęwyni
kówbadańpowierzchniowychjakoniereprezentatywnychzpunktuwidzenia
realizowanegoprojektu.
Patrzącniecoszerzejnaobrazosadnictwaneolitycznego,jakiwyłaniasiępo

analiziedanycharchiwalnychibadańpowierzchniowych,możnapowiedzieć,
żewmikroregioniedominująreliktyosadnictwaKPL(26).Nadrugimmiej
scuznajdująsiękulturyzcykluwstęgowego(12),dalejstanowiskaKCSz(9),
azdecydowanienajmniej jeststanowiskkulturyamforkulistych(KAK–3).
Dośćlicznyzbiórwytworówkrzemiennychpozwoliłwyodrębnić2stanowiska
datowanenapaleolit,31zostałookreślonychnaneolit–epokębrązu(wtymfrag
mentykilkusiekierisztyletówkrzemiennych),16naneolit,2naneolit–epokę
żelaza,2namezolit–neolit,15wiązanychjestdośćogólniezepokąkamienia.

3.Teledetekcjaizwiadlotniczy

WramachomawianegoprojektuzakupiliśmydaneLiDAR,ortofotomapy
oraz zdjęcia lotniczemultispektralne, któremiaływspomócposzukiwania
nowych stanowisk związanych zosadnictwemkulturnaddunajskich (głów
nieosadzdługimidomami)orazumożliwićbadania iwizualizacjewidocz
ności rondela w krajobrazie. Ponadto, kierując się sukcesami obserwacji
zmotoparalotniwdokumentacji rondela, zaplanowaliśmy zastosowanie tej
metodydoposzukiwaniadomów.

BadaniazużyciemdanychLiDAR.Chmurapunktówzostałapozyskana
wramachprojektuISOK(InformatycznySystemOsłonyKraju).Daneuzyska
nowstandardzieI,gęstośćnominalnachmurywyniosłaniemniejniż4pkt/m2,
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aplamkalaseraodbitanagrunciemiałaśrednicęok.50cm.Dokładnaspecy
fikacja techniczna standardu Iw ISOKu została opisanaw innymmiejscu
(np.Kurczyńskietal.2015).Danezostałyzreklasyfikowanezużyciemalgo
rytmuAxelssonawceluuzyskaniaklasyfikacjibardziejprzystającejdopotrzeb
archeologii.Obszarbadańwynosił123km2iobejmowałbezpośredniąokolicę
rondela.Należyzaznaczyć,żecelemanalizytegotypudanychniebyłoposzu
kiwaniepozostałościsamegorondelazachowanychwrzeźbiepowierzchni.Jego
formaterenowazostałazupełniezatartaprzezlatadziałalnościrolniczejwtym
rejonie.NiemniejjednakwykorzystaniedanychLiDARpozwoliłonawyko
nanieanalizypotencjalnejwidoczności,tzn.określeniaobszaru,jakimógłbyć
widocznydlaosobyznajdującejsięwewnątrzobiektu,orazobszaru,zktórego
samrondelmógłbyćwidocznydlaobserwatorówzzewnątrz.Napodstawie
modeluwykonanezostałytakżemapywarstwicowestanowiska.
Otoczenie rondela, jak jużwspomniano, jest silnieprzekształconeprzez

działalność rolniczą.Widoczne są liczne pozostałości ponowożytnej orce,
zmianie jejkierunku ikomasacjipól.Podobniewokolicznych lasach, ślady
gospodarki leśnej, bardzo licznewcięcia drogowe i śladywydobycia piasku
/żwirusprawiają,żewłasneformyterenowestanowiskarcheologicznychmiały
nikłeszansenazachowanie.Wyjątkiemsątutajlicznepozostałościwspółcze
snych ziemianek,najprawdopodobniej związanych zkonfliktami zbrojnymi
1.połowyXXwieku.

Zdjęcialotniczeisatelitarne.Niestetyortofotomapyizdjęcialotnicze
dostępnewGłównymUrzędzieGeodezji iKartografiizostaływykonanena
potrzebyprackartograficznychwterminachniesprzyjającychpojawianiusięwy
różnikówroślinnych.Wprawdzienaczęściznichwidaćsłabyzarysrondela,jed
nakniewielewnositodoobserwacjipoczynionychwoparciuodanepozyskane
zGoogleMapsorazwtrakcienalotówmotoparalotniąidronem.
Scenysatelitarneobjęłyobszarca100km2dookołarondela.Wykorzysta

nezostałydanezsatelityWorldView3pozwalającenauzyskanieobrazowań
panchromatycznychorozdzielczości31cmoraz8kanałówmultispektralnych
orozdzielczości1,24m.Zdjęciawykonane1kwietnia2019rokuzostałypod
danetzw.pansharpeningowi,czyliprocesowi łączeniasatelitarnychobrazów
panchromatycznychowyższej rozdzielczości zobrazamiwielospektralnymi
o niższej rozdzielczościw celuuzyskania pojedynczego obrazu barwnego
owyższejrozdzielności.Metodatapozwalanazachowaniepełni informacji
zobuźródełiznaczącoupraszczaichpóźniejsząanalizę.Naobrazowaniachwi
docznyjestjedynienikłycieńzewnętrznegorowuwpółnocnejczęścirondela.
Mimostosunkowowysokiejrozdzielczościorazsprzyjającejporyrokuipogody
(wkwietniu2019rokupanowałydobrewarunkidorobieniazdjęćlotniczych)
efektyanalizysądaleceniesatysfakcjonujące.Winnywtymprzypadkumoże
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byćmałystopieńkontrastowościpowodującyefektrozmycia,spowodowany
rozproszeniemenergiielektromagnetycznejprzezatmosferę (Mularz1997).
Drugimpowodemmożebyćzbytmała czułość aparaturypomiarowej,nie
pozwalającanawychwyceniemałychkontrastów, tak istotnychwbadaniach
archeologicznych.Trzecią, dośćoczywistą przeszkodąmogłabyćpoprostu
zbytsłabawidocznośćwyróżnikówobiektówarcheologicznychwmomencie
wykonywaniafotografii.
Mimożezdjęciasatelitarneorazortofotomapyniepozwoliłynateledetekcję

nowych stanowisk, to jednakdałymożliwość stosunkowodokładnej rekty
fikacji i georeferencji zdjęć lotniczychuzyskanychzdronu imotoparalotni.
Wdotychczasowychbadaniachniemieliśmymożliwościwykorzystaniadronów
wyposażonychwsystemGPSRTKanipunktówreferencyjnychnapowierzchni
gruntuzmierzonychzwysokąprecyzją,wzwiązkuzczymrektyfikacjaodbyła
sięnapodstawiecharakterystycznychpunktówterenowychmożliwychdozaob
serwowanianaortofotomapach.Oczywiściewpołączeniuzukośnymizdjęciami
ibrakiempunktówreferencyjnychzmierzonychodbiornikiemRTKdokład
nośćgeoreferencjizdjęćniosłazesobąbłąddochodzącydo1m.Jesttojednak
wartośćwystarczającadoprawidłowegowytyczeniawykopówiodnalezienia
wterenieobiektów,copokazałypóźniejszebadaniawykopaliskowe(ryc.4).

Poszukiwaniazużyciemmotoparalotniidronu.Przyjętywprojekcie
programwykorzystaniamotoparalotnidoposzukiwańnowychstanowiskiich
dokumentacji fotograficznej okazał sięmniej efektywny,niżoczekiwaliśmy,
aczkolwiekdostarczyłważnychdoświadczeń,którepozwoliłyzmodyfikować
metodęiprzejśćdoużyciadrona.Dobrymrozwiązaniemokazałosięzastoso
waniestosunkowoprostegodronuwyposażonegowwysokiejrozdzielczości
kameręzjednoczesnymużyciemspecjalnychgoglipozwalającychnaniezależną
obserwację obrazu z kameryprzez archeologa i osobęnawigującądronem.
Opisanametodapozwoliłajużwtrakciejednejakcjinalotówwykonanych

wdniach9–11czerwca2020rokudostrzecconajmniejczterydługiedomy,
wtymdwazlokalizowaneokoło250mnaSEodrondela,naobszarze,gdziena
podstawiedanycharchiwalnych(badaniaratowniczeprzeprowadzonewlatach
1994–1995przezEugeniuszaWilgockiego)jużwcześniejbyłasygnalizowana
potencjalnaosadaKCWRiKCWK(stan.7,gdzieodkrytom.in.jamęKCWK
współczesnązrondelem–por.Kowalski2003;Czerniaketal.2020).Byłyone
podstawąlokalizacjiwykopówipracwykopaliskowychwsierpniuiwrześniu
2020roku,wtrakciektórychzbadanodługidomKCWRorazdomtrapezowaty
KCWK(ryc.4).Dwadalszedomytrapezowatezostałyodkrytenastanowiskach
położonychokoło1i1,5kmnaSEodrondela,wdolinieSłubi.Obiektytebędą
badanewnastępnychsezonach.
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4.Badaniageofizyczne

Celembadańgeofizycznychbyłomożliwiejaknajdokładniejszenieinwazyj
neustaleniekształtuiprzebiegurowów,głównychelementówrondela,oraz
rozpoznanieinnychobiektówznajdującychsięwjegoobrębieinajbliższym
kontekście.Miałotom.in.pomócwmożliwienajlepszejlokalizacjiwykopów.
Prospekcjęwykonano z zastosowaniemdwóchmetod:magnetometrycznej
(geomagnetycznej)ielektrooporowej.Magnetometriapoleganadetekcjiipo
miarzeniewielkichzmianpolamagnetycznegowywołanychprzezznajdujące
siępłytkopodpowierzchniąziemipozostałościarcheologiczne.Wykorzystuje
siętuzjawiskotermomagnetyzacji(magnetyzmszczątkowy)orazróżnicępo
datnościmagnetycznej pomiędzywypełniskamiobiektów archeologicznych
aichotoczeniem,spowodowanąlokalnymnagromadzeniemminerałówmagne
tycznych(Aspinalletal.2008;Fassbinder2016).Metodaelektrooporowapolega
nabadaniuprzewodnictwaelektrycznegogruntu.Pozwalaonanawykrywanie
nawarstwieńistrukturcharakteryzującychsięinnąniżotoczenieopornością
pozorną(Schmidt2013).
Pilotażowąprospekcję zwykorzystaniemmagnetometriiprzeprowadzono

latem2017 roku, bezpośrednioprzedbadaniamiwykopaliskowymi.Objęto
niąpozostałościrondelaijegonajbliższeotoczenienazachódodprzecinającej
godrogipolnej,utwardzonejpłytamiżelbetonowymi(ryc.4).Wykorzystano
magnetometr(gradientometr)typuFluxgateBartingtonGrad601–2.Pomiary
wykonywanowtrybierównoległym,zpołudnianapółnoc,co0,25m,wzdłuż
liniiprofilowychoddalonychodsiebieo0,5m.Wsezonachwykopaliskowych
2018 i 2019poszerzono zasięg prospekcji o obszar leżącybezpośredniona
W,NiSodrondela,orazniewielkiterenleżącynaEoddrogi.Badaniawy
konanoponadtowtrzechinnychmiejscachzlokalizowanychnaSodrondela.
Wewszystkichprzypadkachpomiaruobszarówznajdującychsiępozazasięgiem
rondelacelembyłorozpoznaniejegokontekstu–uchwycenieśladówinnych
obiektów,azwłaszczadomów.
W2018rokuzbadanowsumieterenopowierzchniponad5,5ha,stosująctaką

samąmetodykęjakrokwcześniej.Prospekcjęelektrooporowąprzeprowadzono
latemijesienią,wwarunkachskrajnejsuszy.Objętoniątensamobszarwielkości
1,25ha,któryzbadanowroku2017zużyciemmagnetometrii.Użytoinstru
mentuGeoscanResearchRM15.Badaniaprzeprowadzonowwersjiprofilowań
z zastosowaniemukładudwuelektrodowego (twinprobe).Rozstawelektrod
ruchomychAMwynosił0,5m,copozwoliłonarejestracjęzmianwrozkładzie
opornościwgrunciedogłębokościmaksymalnieok.0,50–0,75m.Pomiarywy
konywanoco0,5mwzdłużliniiodległychodsiebieo1m.Całośćpozyskanych
danychgeofizycznychpoddanoobróbcewprogramieGeoplot3.0.
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Zobrazowaniawynikówmagnetometriiwyraźnieukazująprzebiegwszyst
kichczterechkoncentrycznychrowówwrazzprzerwami(„bramami”)wza
chodniejipołudniowowschodniejpartiirondela(ryc.4).Tadrugaczęśćwydaje
sięteżbyćstosunkowolepiejzachowana,zapewnezuwaginazajmowaniestoku
wzniesienia,przykrytegowarstwamispływowymiimniejnarażonegonaerozję
niżjegokulminacja.Wypełniskarowówwyraźnieodcinająsiętuodotoczenia,
auwagęzwracająichsilniemagnetycznezakończeniawobrębiewejścia.Wtej
częścirondelazarejestrowanorównieżliniowyukładniewielkichibardzosłabo
zaznaczającychsięanomaliizwiązanychzpozostałościami„palisady”.Skrajny
południowowschodniodcinekzewnętrznegorowuniejestwidoczny,przy
słaniagobardzosilniespolaryzowanaanomalia.Prawdopodobniezwiązanajest
onazakumulacjązwiązkówżelazawprzypowierzchniowychpartiachrowów
ijegowytrącaniemwskutekutleniania.Dwiebardzosilneanomalie,wewnątrz
rondelaorazbezpośrednioprzyzachodnimodcinkuzewnętrznegorowu,to
najprawdopodobniejśladypouderzeniachpiorunówwsilniewyeksponowa
nyszczytwzniesienia.Nacałymprzebadanymobszarzezarejestrowanotakże
owalne anomalieo średnicynieprzekraczającej1m,którychźródłemmogą
byćróżnegorodzajujamy(nieokreślonepodwzględemfunkcjiichronologii).
Zobrazowaniarozkładuopornościpozornejgruntukorespondujązrezultatami
badańmetodąmagnetometryczną.Rowyzarejestrowanojakoobszaryoniż
szychniżotoczenieopornościach.Wynikatozwiększejakumulacjiwilgoci(aco
zatymidzielepszymprzewodnictwemelektrycznym)wobrębieichwypełnisk
niżwotaczającymjepodłożu.Badaniaujawniająrównieżzmianyoporności
będącewynikiemnaturalnychzmianwzasięgupłytkiegopodłoża.
Prospekcjageofizycznapozwoliłanakompleksowerozpoznaniestruktury

rondelaorazjegostanuzachowaniawsposóbnieinwazyjny,awięcbezinge
rencjiwbadaneukładyinawarstwienia.Jejwynikipokrywająsięteżzrezulta
tamirozpoznanialotniczego.Należyjednakpodkreślić,żeniektóreelementy
rondela–widocznenazdjęciachlotniczychipotwierdzonewtrakciebadań
wykopaliskowych,jakprzedewszystkimrowkifundamentowe(„palisadowe”)
–niezostałyzarejestrowanenazobrazowaniachwynikówbadańgeofizycznych
lubsąznaczniegorzejwidoczne.Przyczyną jestprzedewszystkimrozdziel
czośćzastosowanychmetodnieinwazyjnychorazlokalnewarunkigeologiczne.
Wprzypadkumagnetometriilokalizacjastanowiskanapodłożuzbudowanym
zglinzwałowychorazpiaskówpochodzeniawodnolodowcowegomożeutrud
niaćjednoznacznąinterpretacjęwynikówprospekcji.Wynikato,popierwsze,
zniższejpodatnościmagnetycznejtegorodzajuosadówniżnp.lessy,naktórych
ulokowanajestwiększośćznanychrondeli.Podrugie,związanejesttozichwy
sokąprzepuszczalnościąniesprzyjającązachowaniupozostałościorganicznych,
wktórychmogąrozwijaćsiębakteriemagnetotaktyczne,pozostawiająceposobie
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silniemagnetycznymagnetyt(Fassbinder,Stanjek1994).Rondelenależąjedno
cześniedogrupyobiektówzterenównizinnych,które(obokpozostałościosad
obronnychzepokibrązuiwczesnejepokiżelaza,por.np.Harding,Rączkowski
2010)najwyraźniejmanifestująsięnazobrazowaniachwynikówmagnetometrii.
PrzykłademmogąbyćbadaniawspomnianegowcześniejBodzowanaziemi
lubuskiej(Kobylińskietal.2012).

5.Badaniawykopaliskowerondela:NoweObjezierze,
stanowisko22

Badaniarondela(AZP4203:100;współrzędnegeograficzne:52.848455N;
14.338117E)byłyprowadzoneprzezczterysezony,wliczającwtodwutygo
dniowebadaniarozpoznawczewewrześniu2017roku.Odpoczątkuprzyję
liśmy,żepracebadawczeskoncentrujemywokolicy„bram”,gdziemożnasię
spodziewaćznalezieniadepozytówpotencjalnienajbardziejreprezentatywnych
dla funkcjonowania obiektu, a ponadto takich elementówkonstrukcji, jak
np. zakończenia „palisad”, dodatkowych słupów itp.Wpierwszym sezonie
badanybyłwykopoznaczonynumerem1opowierzchni3,75ara,któryzostał
zlokalizowanyprzybramiepółnocnej.Miejscepierwszychobserwacjizostało
wybrane zewzględunanajbliższe sąsiedztwoz częściąpotencjalnienajbar
dziejzniszczoną,położonąpoddrogąutwardzonążelbetonowymipłytami,co
pozwalałoprzyokazjiocenićstanzachowaniaobiektu(ryc.1).Dzięki temu
ustaliliśmy,żemimoobecnościdrogi,atakżebudowywieżytelefoniikomór
kowejrondelnażadnymodcinkuniezostałnaruszonywwiększymstopniu
niżwtrakcieuprawpolowych.Głównymefektempracwykopaliskowychbyło
pozyskanieceramikipozwalającejnatypochronologiczneokreślenieobiektuna
fazęIVaKCKWorazkościzwierzęcychumożliwiającychwykonaniedatowań
radiowęglowych.Teostatniepotwierdziły,żerondelzostałzbudowanyokoło
4800calBC(Czerniaketal.2019;2020),awięcwtymsamymczasiecoanalo
giczneobiektywstrefienaddunajskiej(por.Řídkýetal.2019).
Zgodniezprzyjętymprogramemdalszebadaniaskoncentrowaliśmyprzy

bramie południowej (wykopnr 2 owymiarach 60×20m, badanyw la
tach2018–2019)izachodniej(wykopnr3owymiarach40×15m,badany
wlatach2019–2020).Łączniezbadaliśmypowierzchnię2175m2,costanowi
wprzybliżeniu15%całkowitej powierzchni rondela (ryc. 1).Duże zróżni
cowanieprzekrojówrowóworazróżnorodnośćdepozytówikontekstówich
występowaniaświadcząotym,żezbadaliśmytylkoniezbędneminimumiże
rozpoznaniedłuższychodcinków rowówdostarczyłobywieludodatkowych
obserwacji.Pomimotegowstrzymaliśmydalszepracenarondeluiskupiliśmy
sięnarozpoznaniujegokontekstuosadniczego.
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Badaniawykopaliskoweprzeprowadziliśmywyłączniesiłamiarcheologów
istudentówarcheologii.Wpierwszejfaziezostałzdjętynadkładhumusuprzy
pomocykoparki skarpowej.Powierzchnięwykopuoczyszczaliśmy łopatami
imotykami.Wwykopie2(główniewjegowschodniejpołowie)iczęściowo
wwykopie3, bezpośredniopodhumusemwystąpiławarstwapylastej gliny
okonsystencjilessuiogrubości10–20cm,któraprzykrywałarowy.Została
wyeksplorowanaprzyużyciu łopat i zastosowaniu rejestracji 3Dwszystkich
artefaktów.Wpozostałychwykopachrowybyłyczytelnebezpośredniopodhu
musem.Niestetyniewiadomo,czywspomnianawyżejwarstwaakumulacyjna
powstaławyłączniewwynikuerozjipartiiszczytowejwzgórza,wtymwyżej
położonychrowów,czypochodzionazerozjinaziemnejkonstrukcjirondela,
np.wewnętrznegowałudrewnianoziemnego,któregogłównąpozostałością
sąobecnietrzykoncentrycznerowyfundamentowe.
Dokumentacjęwykopaliskowąwykonywaliśmyw formie fotogrametrii

zużyciemfotomasztuowysokości7miaparatufotograficznegozszerokokąt
nymobiektywemostałejogniskowej.Wykonanefotografiebyłyprzetwarzane
nazobrazowaniafotogrametryczneprzypomocyoprogramowaniaAgiSoftoraz
ArcGIS.Rowyeksplorowanometodąpoziomychwarstwarbitralnychogru
bościok.10cm,którychstropyispągibyłyfotografowane.Całośćmateriałów
ruchomychbyła indywidualnie lokalizowanaprzyużyciuodbiornikaRTK.
Wefekciepowstał„tomograficzny”(owysokiejrozdzielczości)obraznawar
stwieńwrowach,któryuzupełniaplanigrafia3Dceramiki,krzemieni,kości
iinnychmateriałówruchomych.Zastosowanametodapozwalaanalizowaćpro
cesydepozycyjnezarównonabieżącowtrakcieeksploracji,jakinapodstawie
dokumentacji.Wypełniskorowówtworzyłwprzewadzeżwirzmałądomiesz
kąpylastej,lessopodobnejgliny,przezcomiałoonodośćluźnąkonsystencję
iniewielkiezróżnicowaniebarw.Wtejsytuacjiwybórzastosowanejmetody
eksploracjiniemiałwistociealternatywy.Całośćeksplorowanychnawarstwień
zostałaprzesianana sitachooczkach6mm,adodatkowozkażdejwarstwy
pobranookoło40lziemi,którabyłaflotowananazespolesitooczkach2,0;
0,5i0,2mm.

5.1.Stanzachowaniaobiektu

Zgłównympytaniemdotyczącymobecnegostanuzachowaniaobiektuwiąże
sięocenaskalierozjiwzgórza,naktórymzostałzbudowanyrondel.Matoistot
neznaczeniedlainterpretacjiśladówzagospodarowaniategomiejsca.Dobrym
wskaźnikiemstopniaerozjiwydajesiębyćgłębokośćrowkówfundamentowych,
gdyżmożna ją oceniaćprzezpryzmatkryteriówkonstrukcyjnych.Niestety,
wdanymprzypadkunależyrozważyćdwiealternatywnemożliwościmocowania
słupów.Popierwsze,mogłatobyćpalisadawformierzędowoulokowanych
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drewnianychsłupów(np.Stäuble2012,ryc.4i5).Wtedykoniecznabyłaby
dużastabilnośćmocowaniakażdegosłupazosobna,coprowadzidowniosku,
żerowkifundamentowepowinnymiećgłębokośćniemniejsząniż130–150
cm.Przyobecnieobserwowanejgłębokościrowkówod10do25–30cmnale
żałobyzatemszacować,żeerozjazniszczyłaconajmniej100cmnawarstwień
wmiejsculokalizacjirondela.
Jeślijednaksłupymocowanewrowkachbyłyelementembardziejzłożonego

wałudrewnianoziemnego, toprawdopodobna jestmożliwośćwkopywania
słupówconajmniejopołowępłyciej(ok.50–70cm),gdyżwzajemnewiązania
iużyciegliniastegowypełnieniaprzestrzenimiędzynimibyłobydodatkowym
stabilizatorem.Wdrugimprzypadkugłębokośćerozjimożnabyzatemsza
cowaćnaokoło50cm.Wsumie–niezależnieodwariantu–możnaprzyjąć,
że erozjanapewno zniszczyła śladypoogniskach i innychmniej trwałych
konstrukcjach,związanychnp.zprzygotowaniempożywieniaiucztowaniem.
Wdrugimwariancienatomiast głębszeobiektymogły się zachować, czego
przykłademsąniewielkiejamy12i14wwykopienr2.Zawierałyoneliczne
wytworykrzemienneifragmentyceramikikuchennejKCWK,ajama14miała
dodatkowonawarstwienia, którychbarwa (mimobrakuwęgli drzewnych)
sugeruje, żemogłypowstaćna skutekpalenia ognia.Zasadnicze znaczenie
wnaszychbadaniachmajednakmożliwośćwykluczeniaobecnościwewnętrzu
rondelaobiektówmieszkalnych.Wczasachwspółczesnychzrondelamiobiekty
takiemiałyprzeważnieformęsolidnychkonstrukcjisłupowychiprzyerozji
nieprzekraczającej50cmnapewnopozostałyby śladydołkówposłupowych
(por.np.Končelová,Květina2015).Zagadnienietozostanieszerzejomówione
wdalszejczęściartykułu.

5.2.Rowy

RowyotaczającerondelmiałytypowyprzekrójwkształcieliteryV,aczkol
wiekwwiększościprzypadkównależałobygookreślićjakoYkształtny(„lejko
waty”)zewzględunaobecnośćwąskiegoprzegłębienia,tworzącegoprzydnie
wąskiidośćgłęboki(naok.30cm)rowek(ryc.5i7).Elementtenwartjest
dalszejuwagizdwóchpowodów.
Popierwsze,pozwaladostrzecśladyodnawianiarowów,gdyżwkolejnych

jego fazachzwyklenie trafianodokładniew to samomiejsce.Naszeobser
wacjewskazująnajczęściejnadwu, rzadziej trzykrotneodnawianie rowów,
chociażwrowieC2przybramiepołudniowejudałosięnamuchwycićnawet
pięciokrotne(ryc.7:2).Zakładamy,żeliczbanaprawposzczególnychrowów
mogłabyćzróżnicowana,aletaostatniaobserwacjajestnajbliższarzeczywistej
(przeciętnej)liczbienapraw,ponieważprzypogłębianiurowówznacznaczęść
śladówulegałazatarciu.
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Drugimpowodemjestfakt,iżpodobnerowkoweprzegłębieniawystępują
wrowachobronnych(znanychm.in.zrzymskichobozówwojskowych,por.
np.Lisaetal.2015),pełniącdodatkowąfunkcjędefensywną,gdyżmogąuwięzić,
anawetuszkodzićstopęosobywpośpiechuforsującejrów.Przypuszczalnie
więcbudowniczowierondelawiedzieli,jakformowaćrowyobronneistosowali
tęwiedzęwpraktyce.Zatem,czyniepowinniśmypowrócićdodyskusjinad
obronnąfunkcjąrondeli?Obecnie,podsumowująckilkadekadwcześniejszej
dyskusji, zdecydowaniewyklucza się ichdefensywnycharakter (Řídký et al.
2019).WnaszejocenieobecnośćopisywanegorowkawNowymObjezierzu
niestetyniczegowtejkwestiinieprzesądza.Jesteśmyskłonniprzypuszczać,
że element tenmógłmieć znaczeniewyłącznie symboliczne.Przemawia za
tymfakt,żelokalnepodłożewpostaciluźnegożwiruwistocieuniemożliwia
skutecznewykorzystanietakuformowanychrowkówdlacelówmilitarnych;
niemówiącjuż,żeichtrwałośćzpowoduosypywaniasięluźnegożwirunie
przekraczałakilkunastugodzin.Jestwięcnajbardziejprawdopodobne,żeza
stosowanieobronnej stylizacjikonstrukcjimogłosłużyćwzmocnieniusym
bolicznejwymowyrowujakoliniirozgraniczającej(oczywiście,wrazzwałem
drewnianoziemnym) światwewnętrzny i zewnętrzny (sacrum i profanum).

5.3.Czytylkorowy?

Opróczwspomnianychwcześniejjamnr12i14,którychzwiązekzokre
sem funkcjonowania rondelawydaje sięprawdopodobny, zarejestrowaliśmy
jeszczekilkadziesiątniewielkichjamorazdołkówposłupowychtrudniejszych
dodatowania.Przykłademmożebyćobiekt66–prostokątnawzarysiejama,
której kształt iwypełnisko świadcząo tym, że została zasypanawkrótcepo
wykopaniu.Obiekttenblokujeprzejściemiędzyrowkamifundamentowymi
wbramiezachodniej,zatembardzoistotnebyłobyrozstrzygnięcie,czybyłznią
współczesny(ryc.6).Niestety,mimoznalezieniawnimfragmentówceramiki
KCWKnie jest tomożliwe.To samodotyczywieludołkówposłupowych,
zktórychczęśćznajdujesięprzykrawędzirowów.Gdybyniewskazanewąt
pliwości,możnabyłobysiępokusićośmielszeinterpretacjecodoobecności
dodatkowychkonstrukcjitowarzyszącychrowom,jaknp.słupówblokujących
wejściedownętrzaczysłużącychekspozycjibukranionów.
Wątpliwościpowyższewzmacniafakt,żeobecnośćprzynajmniejczęścize

wspomnianychwyżejobiektówmożebyćwyjaśnionapóźniejsząaktywnością
społecznościneolitycznych(KPLi–prawdopodobnie–KAK).Sygnalizujeto
odkrycieceramikiKPLwstropierowuC2przybramiezachodniejorazdwie
datyradiowęglowewykonanezkościznalezionychwwyższych(długootwar
tych)partiachrowuC1przybramiepołudniowej.
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5.4.Wymiaryrondela

Połączeniezobrazowańwykonanychwwynikubadańgeofizycznych,foto
grafiizdalnejorazpracwykopaliskowych(ryc.1)pozwoliłodokładnierozpo
znaćkształtirozmiaryrondela.Okazujesię,żeokrągłykształttegoobiektujest
dośćodległyodgeometrycznegoideału.Jesttodopewnegostopniazaskakujące,
ponieważwpraktycewytyczenie idealnegookręguwymagaużyciazaledwie
linkiipalików.Ponadtowidać,żelinieprzebieguposzczególnychrowównie
sącałkiemrównoległewzględemsiebie,cowskazuje,żetyczonojewtrakcie
niezależnychakcji.Dotyczytozwłaszczaprzebiegurowów,gdyżrowkifunda
mentowe(„palisady”)zostaływytyczonedokładniej.Zdrugiejstrony,widaćteż,
żelekkoowalnykształtwidocznywprzebiegurowkówfundamentowychbył
generalniepowielanyrównieżwrowach,cosugeruje,żetyczonoje,zapewne
nawiązującdoliniiścianyzewnętrznejhipotetycznegowału.Nieuleganato
miastwątpliwości,żerondelmiałjedenpunktcentralny–naprzecięciulinii
prostychwyprowadzonychzewszystkichtrzechbram.Ztegopunktuwidać
więcbyłowpadająceprzeztebramyświatło,copotwierdzałobyważnąrolębram
jakelementuofunkcjikosmologicznej.
Otoustaloneśrednicerowówliczącodzewnętrznychwedługtrzechnajbar

dziejreprezentatywnychpomiarów(wmetrach):R1–111,72;112,02i113,84
(średnio:112,52m);R2–98,83;99,34i101,01(średnio:99,72m);R3–82,55;
83,36i5,41(średnio:83,77m);R4–67,80;69,11i71,17(średnio:69,36m);
R5–58,98;60,34i61,53(średnio:60,28m);R6–48,23;50,63i52,13(średnio:
50,33m);R7–46,61;47,89i49,01(średnio:47,83m).Jakwynikazpowyższego
zestawienia,różnicewpomiarachśrednicykażdegokręgusięgająnawet3m.

6.Koncepcjarekonstrukcjiformyarchitektonicznej
isposobufunkcjonowaniarondela

Wdyskusjachdotyczącychrekonstrukcjirondelamożnadostrzeckilkaistot
nychkontrowersji.Główneznichdotyczą:(1)sposobufunkcjonowaniarowów
V/Ykształtnych,(2)ewentualnejobecnościtowarzyszącegoimwałuusypanego
zziemiwydobytejprzykopaniurowuoraz(3)architektonicznejformynadanej
konstrukcjiosadzonejwtrzechkoncentrycznychrowkachfundamentowych.
Pierwszyproblemmożna sprowadzićdodwóchpytań.Popierwsze, czy

wprzypadkuwiększejliczbyrowówwszystkiefunkcjonowałyjednocześnie?Po
drugie, jakdługorowypozostawałyotwarteiwjakisposóbbyłyzasypywane?
Większośćztychkwestiiwymagaanalizyprocesówdepozycyjnych,którąpodej
miemywnastępnejczęściartykułu.Dlategowtymmiejscuprzytoczymytylko
najważniejszewnioskiniezbędnedlakonstrukcjiwywoduiskupimysięnapro
blemieinterpretacjifaktu,żerondelwNowymObjezierzumiałczteryrowy(?).
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Daty radiowęgloweuzyskanedla rowówomawianego rondela są jeszcze
analizowane zużyciemmodelowaniamatematycznego, ale już terazwyda
je sięuprawnionahipoteza, że jednorazowo funkcjonował tylko jeden rów,
akolejnekopanopoporzuceniupoprzedniego,przyczymnajpierwwykopano
rówpołożonynajbliżejcentrumrondela,apotemposuwanosięstopniowona
zewnątrz.ZatemażczteryrowywNowymObjezierzusąefektem„ubocznym”
określonegopodejściadoproblemuodnawianiarowów,aniedowodemjego
wyjątkowozłożonejkonstrukcji.
Śladyodnawiania rowówmożna zaobserwowaćprzedewszystkimw ich

przekrojach(ryc.7).Niewiemyjednak,czyrowypozostawałyotwarteistop
niowoulegały zasypaniu „siłaminatury” (tak się zwykle interpretuje się to
zjawisko),czyteżbyłycelowozasypywanebezpośredniopozakończeniuce
remoniiiponownieodkopywaneprzedrozpoczęciemnastępnej.Drugamożli
wośćniebyładotądszerzejanalizowana(por.jednakpewnesugestiedotyczące
końcowejfazyfunkcjonowaniarondeliw:Barna2017,187,193;Řídkýetal.
2019,89).Cowięcej,postępowanietakiewydajesięmałoracjonalne(kopanie
–zasypanie–odkopanie).Tymczasemmożnawymienićkilkamocnychprze
słanekwskazującychnacelowezasypywanierowówwkrótkimodstępieczasu
poichwykopaniu.
Głównąprzesłankąsądoskonalezachowaneprzekrojerowówwkształcie

litery„Y”lub„V”.Gdybypozostawałyonedługootwarte,toerozjawywołana
deszczem,wiatremimrozemspowodowałabydeformacjęichgórnychpartii.
Drugimargumentemjestbrakwęglidrzewnychiinnychspalonychszczątków
organicznych,którewprzypadkudługotrwałegootwarciarowówwiatrynanio
słybyzpobliskichzabudowań.Kolejnymargumentemjestobecnośćdużych
fragmentównaczyń ceramicznych i kości zwierzęcych celowo zdeponowa
nychwwyższychwarstwachrowu.Brakśladówwkopówwzasypanychjuż
rowachświadczyotym,żezostałyzłożonewtrakcieichwypełniania.Można
jeszczedodaćobserwacjetafonomicznezosadnaddunajskichzterenuKujaw
iWielkopolski,którewskazują,żekościpozostałepospożyciubydławtrakcie
świętowaniabyłycelowozasypywane,prawdopodobniepoto,byzapobiecich
zbezczeszczeniu(Marciniak2005).
Jestzatembardziejprawdopodobne,żerowybyłyszybkozasypywane,apo

temponownieodkopywane.Wtensposóbbyćmożechronionozłożonewnich
depozyty,aniewykluczone,żetakżemagicznykształtsamychrowów.Możnateż
przyjąć,nieprzeczącpoprzedniejinterpretacji,żerondelbyłwykorzystywany
dośćrzadko,tylkowtrakcieceremoniiorganizowanychcyklicznie,cokilka,
amożenawetcokilkanaścielat.Inaczejmówiąc,takczyinaczej,rowyuległy
byzasypaniusiłaminatury,jednakmiałobytoskutkiwpostacidestrukcjiich
pierwotnejformy(przekroju).
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Wsumieproponujemyhipotezę,wedługktórejpojedynczyrówotaczający
rondelwformieotwartejfunkcjonowałtylkowczasieceremoniiodbywają
cychsięwtymmiejscu,apotembyłcelowozasypywany.Wkonsekwencjina
powierzchnipozostawałczytelnyzarysregularnegozagłębieniaoprzeciętnej
głębokości ok. 70 cm,któremogłobyć skutkiemnaturalnego zapadania się
zasypiska, aczkolwiekniemożnawykluczyć celowejdecyzji, bypozostawić
widocznyśladrowu,niezbędnydojegoodnowienialubwytyczenianowego.
Zatem rowy rondela – elementynajmocniej kojarzące się z tymiobiektami
–możnauznaćzastrukturywswejistocieefemeryczne.Todużerozmiarytwo
rządzisiajiluzjęichpierwszorzędnegoznaczenia.Tymczasemwrzeczywistości
widocznośćrondelajakotrwałegomonumentalnegoskładnikaneolitycznego
krajobrazuzapewniaładrewnianakonstrukcjawałuosadzonegowniepozornych
obecniepotrójnychrowkachfundamentowych.
Niemniejkontrowersyjny jestproblemwystępowaniawałówziemnych.

Najbardziejpopularny jestpogląd, żeurobekpowstałypowykopaniu rowu
odkładanowzdłuż jegokrawędzi (poktórej stronie – to jużosobna sporna
kwestia),tworzącwzględnietrwałyorazwizualnieistotnyskładnikkonstrukcji
rondela(np.Stäuble2012).Przeciwnicytejkoncepcjiuważają,żeziemiawydo
bytazrowówbyłarozrzucananawolnejprzestrzeni,byzapobiecjejosypywaniu
siędorowu(np.Trnka1991).Jakonajśmielsząnależyocenićkoncepcjębadaczy
rondelawSvodinie(NěmejcováPavúková1995),którzysugerująwykorzysta
nieurobkudowypełnieniakonstrukcjiwałudrewnianoziemnegoosadzonego
wkoncentrycznychrowkachfundamentowych.Proponująctunowąhipotezę
–wedlektórejrowybyłyzasypywanebezpośredniopozakończeniuceremonii
–niejakoautomatycznieprzyjmujemy,żeziemiawydobytawtrakciekopania
rowówbyłaodkładanaprzyichkrawędzi.
Kluczowedlarekonstrukcjiwyglądurondelajestustalenie,jakąformęar

chitektonicznąmiałastrukturaosadzonawtrzechkoncentrycznychrowkach
fundamentowych.Idącwśladzapropozycjączeskichbadaczy(Řídkýetal.2019,
98n.),zrezygnowaliśmyzokreślenia„rowkipalisadowe”lub–wskrócie–„pa
lisady”,gdyżwykluczatomożliwośćistnieniabardziejzłożonejkonstrukcji.
NaszymzdaniemwodniesieniudoNowegoObjezierzanajbardziejodpowied
niawydajesięcytowanawcześniejformaarchitektonicznaproponowanadla
Svodina,awięcsolidnywałprzykrytydwuspadowymdachem,skonstruowany
zpni,żerdziigliny.Przesłankitejhipotezysąnastępujące.
Drewnianakonstrukcja osadzonaw rowkach fundamentowychbyła bez

wątpieniawielokrotniebardziejpracochłonnymelementemrondelaniżota
czającerowy.Szacujemy,żewprzypadkuNowegoObjezierzazużytook.1000
słupówdrewnianychodługościok.3–4m(bardzoswobodnyszacunekzakła
dający,żesłupymocowanowrowkachwodstępach50cm),nieliczącsłupów
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obudowującychbramyiżerdziużytychdokonstrukcjizadaszeniaidodatko
wychwiązańmiędzyścianami.Ścięcieitransporttakdużejilościmateriałów
konstrukcyjnychwymagało zapewnewielu lat przygotowań (uwzględniając
wtychszacunkachczaspotrzebnydopracrolniczychorazbudowyinapraw
domówmieszkalnych),adalszaobróbka(okorowanie,cięcienawymiar),insta
lacjaikonserwacjawymagałakolejnychdużychnakładówpracyiumiejętności.
Zatempowinniśmyprzyjąć,żetakcennyelementbyłodpowiedniozabezpie
czonyprzedszybkąnaturalnądestrukcją.Tymbardziej,żenieobserwujemy
wtymprzypadkuśladównaprawy.Wtejsytuacjirozstrzygającedlaostatecznej
formyrekonstrukcjijestustalenie,żewświetleuzyskanychdatradiowęglowych
omawianyrondelmógłfunkcjonowaćnawetprzezok.200lat.Takdługiokres
użytkowaniamogłazapewnićtylkonadzwyczajtrwałakonstrukcja.
Społeczności naddunajskie czasu rondelimiały za sobą długą tradycję

wznoszeniasolidnychbudowlimieszkalnychzglinyidrewnadębowegooraz
konserwacjidrewnaprzypomocywapnaigliny.Wydajesięwięcnajbardziej
prawdopodobne,żerównieżwtymprzypadkuużytotejwłaśnietechnologii.
Oczywiścieniemadanychświadczącychotym,żedługiedomyfunkcjonowały
dłużejniż100lat(por.np.Schmidtetal.2005),jednakwprzypadkukonstrukcji
wału,któregoelementydrewnianemogłybyćnastałecałkowiciezamknięte
wglinianowapiennejskorupie,niemożnawykluczyćznaczniedłuższejtrwałości.
Przezanalogiędotechnologiibudowydługichdomówhipotetycznąkon

strukcjęwałumożnaopisaćnastępująco.Wrowkach fundamentowychosa
dzonopaledębowe, a przestrzeńmiędzynimibyła łączona–podobnie jak
w ścianachdługichdomów–zaplatanymigałęziami i żerdziami.Następnie
całośćmalowanowapnemiodstronyzewnętrznejtynkowanogliną.Powstałe
w ten sposób ścianywału tworzyłyprzestrzeń, którąnastępniewypełniano
gliną,ostatecznieuszczelniającąistabilizującącałąkonstrukcję.Dlaochrony
przed erozjąwywołanąopadamideszczuniezbędnybyłdwuspadowydach.
Użycieglinydotynkowaniaiwypełnieniawałuwymagałokilkudziesięciuton
tegosurowca,któregopozyskaniejestkolejnymelementemmającymwpływ
naogromnąpracochłonnośćbudowy.Jakdotądnieodkryliśmywokolicyron
delarozległychjamgliniankowych,któremogłysłużyćdowydobyciagliny,ale
wstępnekalkulacjeniewykluczają,żewystarczyłobydotegozdjęciewierzch
niejwarstwypylastejglinyzalegającejmiędzyhumusemawarstwążelazistego
żwiru,wzasięguprzestrzenizamkniętejprzeznajstarszyrówotaczającyrondel
(ośrednicyokoło70m),gdybymiałaonamiąższośćokoło70cm.
WsumieprzedstawionytutajrondelwNowymObjezierzu,posadowiony

najednymznajwyższychwokolicywzniesień,napewno–zwłaszczaobser
wowanyodstronydolinyrzeki,wzdłużktórejstałydomymieszkalne–pre
zentowałbysięjakookazała,solidnabudowla,którawyrażałasiłęizasobność
lokalnejwspólnoty.
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7.Stratygrafiarowówiprocesydepozycyjne

Wstratygrafiirowówmożnawyróżnićczteryzasadniczewarstwy(ryc.5).
Pierwsza(1)patrzącodgóry, towarstwaakumulacyjnaprzykrywającarowy,
obecnawwykopienr2 i częściowo(bliżejkulminacjiwzgórza)wwykopie
nr3.Jejpochodzeniejestniepewne,możebowiembyćzwiązanezdestrukcją
wałudrewnianoziemnego (wymywaniemglinianegowypełnienia), alenie
możnawykluczyć,żelessopodobnaglinatworzyławierzchniąwarstwęwzgó
rza i toonauległa całkowitej erozji.Problem ten jest jeszczeprzedmiotem
analizgeomorfologicznych.
Drugawarstwa(2)toczęśćstropowarowutworzącawypełniskonieckowa

tegozagłębieniaośredniejwartości0,5–0,6m;charakteryzujesięciemnym,
próchnicznymzabarwieniem,powstałymwwynikudługotrwałejakumulacji
materiałóworganicznych.Obecnośćtejwarstwymożeświadczyćotym,żepo
zasypaniurowówpozostawałatrwałaniecka,którejkształtigłębokośćsprzyjały
wieloletniemuzarastaniuprzezroślinyitworzeniusiędarnistabilizującejten
stan.Wwarstwietejniewystępująkościzwierzęce,sąnatomiastkrzemienieice
ramika,cosugeruje,żetaczęśćrowówdługopozostawałaotwartaiostatecznie
zostaławypełnionabardzopowoli,jużporozłożeniusięmateriałóworganicz
nych(jaknp.wyrzuconekościzwierzęce)zalegającychnapowierzchnirondela.
Jeśliprzyjąć,żerowybyłycelowozasypywane,tozapewnepoczęścipowstawała
jakoefektdeficytuziemidozasypania(np.wwynikurozproszeniajejczęścina
powierzchnirondela),atakżenaturalnegozapadaniasięwypełniska.
Trzeciawarstwa(3)togłównewypełniskorowu.Tworzyjeżwirzdomieszką

pylastejglinypodobnejdowystępującejwwarstwie1,czymwyraźnieodcina
sięod żwirowego,mało zwięzłego calca.Dzięki swej gliniastej konsystencji
warstwa tadodziśzatrzymujeznaczniewięcejwilgociniżotoczenie,dzięki
czemuobiektjestdobrzeczytelnynazdjęciachlotniczychpoprzezwyróżniki
roślinneniemalwkażdychwarunkach.Jakjużwspominaliśmy,doskonałeza
chowaniepierwotnegoVlubYkształtnegoprzekrojurowuwpodłożu,które
bardzołatwopodlegałoerozji,byłomożliwe,naszymzdaniem,wprzypadku
szybkiego, a zatemcelowego zasypywania zaraz po zakończeniu ceremonii
i odkopywania przed rozpoczęciemkolejnej. Interpretacja ta implikuje, że
urobekprzykopaniubyłodkładanynaobrzeżurowu,ponieważbyłpotrzebny
dojegopóźniejszegozasypania.Wynikaztego,żewzwiązkuzodnawianiem
rowówwypełniskorowutworzącewarstwętrzeciąbyłowielokrotnie„miesza
ne”poprzezwydobywanie,odkładanienapowierzchniiponownewsypywane
dorowu.Ma to istotneznaczeniadla interpretacjiprocesówdepozycyjnych
dotyczącychartefaktówznajdowanychwtejwarstwie.
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Czwartąwarstwę(4)–dnorowu–tworzywąski(10–20cm)rowekogłę
bokościok.20–50cmponiżejwarstwy3(ryc.5).Podwzględemkonsystencji
zwykleniewiele różni sięod calca (średnioziarnisty żwir),ma jednaknieco
ciemniejsząbarwęiniewykazujecharakterystycznegodlacalcapoziomegowar
stwowania,czasemtylkododatkowowyróżniasiępoprzezwapiennąotoczkę.
Konsystencjawypełniskairegularnykształtrowkówwskazująnato,żebyły
onebardzoszybkozapełnianeprzezżwirosypującysięzwyższychpartiiścian.
Znaszychobserwacjiw trakcie eksploracjiwynika, że do „samozasypania”
tegoprzydennegorowka(zwężenia)wdanymprzypadkuwystarczykilkana
ściegodzindziałaniasłońcaiwiatru.Generalnierowektegotypujestnajlepiej
widocznywprzekrojachpoziomych.
Tylkowwyjątkowychibardzonielicznychprzypadkachwobrębierowków,

którebyływyraźniegłębszeodgłównegokorpusurowu(warstwa3),występo
wałmateriałruchomy,ibyłytoniemalwyłączniedepozytykostne.Byćmoże
większość tychprzewężeńulegała samozasypaniuw czasie poprzedzającym
rozpoczęcieceremoniilubwjejtrakcie.Natomiastpłytszerowki–wkopane
wwarstwę3,którabyłabardziejstabilnazewzględunaobecnośćlessopodobnej
domieszki–byłybardziejtrwałeiwtedydepozytykostne(ryc.8),pojedyncze
fragmentyceramikiikrzemieniewystępowaływnichregularnie.
Opisywanetuwąskierowkisąnajbardziejczytelnymślademwielokrotnych

naprawrowów,aczkolwieknależyzastrzec,żeobserwacjedotycząceichliczby
mogąbyćniepełneanawetmylące.Wynikatozfaktu,żeprzewężeniate,albo
niezawszebyłykopanenacałejdługościrowu,albo–cobardziejprawdopo
dobne–niezawszebyłyczytelnezpowodumniejszejgłębokościlubnakładania
sięnastarszyrowek.Dlategoodczytanietychśladówpowinnoopieraćsięna
analizie conajmniej kilkuprofili orazprzekrojówpoziomych jednocześnie.
NaprzykładrówA4wwykopie3(ryc.5)mawprzekrojujedenwąskirowek,
aleusytuowanyasymetrycznie,cosugeruje,żepóźniejszenaprawymogłybyć
znaczniepłytsze iwtedypozostałe rowkimieściły sięw ramachwarstwy3.
ZkoleirówB4wwykopienr2,będącykontynuacjąrowuA4wwykopienr3
(ryc.7:3)majużzakończeniewpostacitrzechwąskichrowków,comożebyć
potwierdzeniempowyższegodomysłu.Pozatymniektóreprzekrojepoziome
wykonanew ramachwarstwy3napoziomiewarstwarbitralnych8–10 jed
noznaczniepokazują,żewąskie rowkiwystępowałyczasamiznaczniepłycej
(ryc.8–widzimytudwarównoległerowkiwkopanewwarstwę3),alebyły
niewidocznewprzekrojupionowym (profilu) tejwarstwy (ryc. 5). Innym
przykładembardzoczytelnegodwukrotnegoodnawianiajestrówA3(ryc.7:1),
w którymmłodszywąski rowekdokładniewpasował sięw linię starszego



89

–pozostałjednakwidoczny,ponieważbyłpłytszy.Przyodwrotnymukładzie
starszafazabyłabynieczytelna.RówB4(ryc.7:3)matrzyfazy,alepoprzesu
nięciucięciao5cmprzynastępnymczyszczeniuprofilubyłyjużczytelnetylko
dwie.Najwięcej,boażpięć fazodnawianiamożnazaobserwowaćwprofilu
rowuC2przybramiepołudniowej (ryc.7:2).Przykłady tepotwierdzają, że
rejestrujemytylkoczęśćnapraw–zwyklejednąlubdwie,wyjątkowotrzy,pięć
należydounikatów,couzmysławiajakwieleznichmożeumknąćobserwacji.

8.Cykleużytkowaniarondela

Obserwacjedotycząceodnawianiarowówmogąbyćwykorzystanedomo
delowaniachronologicznegomającegonaceluustalenie,wjakichodstępach
czasuużytkowanodanyrondel,awkonsekwencjiconajmniejkonkretyzacji
hipotezdotyczącychkalendarza ceremoniiwspólnotowych.Kwestie tebędą
przedmiotemodrębnejpublikacji.Wtymmiejscuchcemywyłączniezasygnali
zowaćniezwykłązłożonośćzjawiskaodnawianiarondela,któreobejmowałonie
tylkodziałaniawobrębieposzczególnychrowów,aleizakładanienowych,abyć
możetakżeopuszczanieibudowęwbliskimsąsiedztwienowychrondeli.Od
nośnehipotezysązasadniczologicznąkonsekwencjąustalenia,żerowyrondela
funkcjonowałypojedynczoorazbyływielokrotniezasypywane iodnawiane.
Jeśli rowy celowo zasypywano, anastępnie odkopywanobeznaruszania

głównegozarysu ichprzekroju, tomożnaprzyjąć, żemogłybyćoneodna
wianewłaściwiewnieskończoność.Dlaczegozatemporzucanojewpewnym
momencieikopanonowe?Odnawianiestarychrowówbyłowszakmniejpra
cochłonneodkopanianowych.Należyszukaćjakiegośdodatkowegoczynnika,
którypomógłbyzrozumiećlogikętegozjawiska.Sugerujemy,żeodnawianie
rondelimogłoprzebiegaćwedługdwóchnierównorzędnychcykli:mikrocykli,
polegającychnaodnawianiurowówimakrocykliwiążącychsięzzakładaniem
nowych.Podobnym,aczkolwiekjeszczebardziejradykalnymzjawiskiemod
nawianiamogłabyćbudowanowegorondelawpobliżustarego.Znanychjest
wieletakichprzykładów,zktórychdwasąszczególnieinteresujące.Pierwszy
toSvodin,gdziezbudowanonowy,większyrondel,stary(zapewnecałkowicie
zasypany) pozostawiając dokładniew jegownętrzu (NěmejcováPavúková
1995).Drugim przykładem jest Kyhnaw Saksonii, gdzie na powierzchni
70hektarówzbudowano ażpięć rondeli, z których jedenmiał cztery rowy,
adwapotrzy(Stäuble2012,ryc.8).Uwzględnieniewymienionychstanowisk
jakoprzykładówodnawianiarondeliotwieranoweperspektywymodelowania
chronologicznegoorazuzasadniapotrzebępodjęciabadańwykopaliskowychna
tegorodzajuobiektachcelemzebranianiezbędnychdanych.
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9.Artefaktyznalezionewrowachizwiązaneznimi
procesydepozycyjne

Wwypełniskach rowówodnotowaliśmyobecność fragmentówceramiki,
krzemieni,kościzwierzęcychoraz–dośćnielicznych–narzędzikamiennych.
Uderzającymzjawiskiem–uchwyconymwyłączniedzięki flotacjipróbzie
mizwszystkichnawarstwień–jestniemalcałkowitybrakwęglidrzewnych.
Możetoświadczyćoszczelnymodcięciuwnętrzarondelaodotoczenia,gdyż
trudnosobiewyobrazićbrakogniatowarzyszącegoceremoniom,azwłaszcza
wspólnemuucztowaniu.Dodatkowymczynnikiemmogłabyćkrótkotrwała
ekspozycjanaoddziaływaniazewnętrznezwiązanazcelowymzasypywaniem
rowów,zapewnejakoaktemzakończeniaceremonii.
Zdecydowanąwiększośćprzedmiotówznalezionychwrowachmożnauznać

zaodpadkiporzuconenapowierzchnigruntu,któredostałysiędowypełniska
rowówwtrakciekolejnychfazichkopaniaizasypywania.Analizującjednak
poszczególneprzypadki,możnawśródnichwyróżnićtakżepotencjalniecelowe
depozyty towarzyszące ceremoniomodbywającym sięwewnętrzu rondela.
Kryteriapozwalającenarozróżnienietychdwóchkategoriiartefaktówsądość
trudnedozdefiniowaniaidopewnegostopniaarbitralne,anawetintuicyjne
(szerzejomawiatenproblemHofmann2020).Wpunkciewyjścianależypamię
taćopotencjalniewyjątkowymstatusietychprzedmiotówzewzględunacha
rakterkontekstu,wktórymzostałyznalezione.Rowysąobiektami(podobnie
jakjamygrobowe),wktórychkażdyprzedmiotmożemiećznaczenierytualne,
ajednocześnieniemożnawykluczyćznaleziskprzypadkowych.
Przyjęliśmy,żekażdydepozytcelowypowinienspełniaćconajmniejkry

teriumwyjątkowości,aleteżpowinienbyćindywidualnieuzasadniany.Wod
niesieniudoceramikiinarzędzikamiennychzakładamy,żefunkcjędepozytów
rytualnychmogłyspełniaćwytworycałe.Niemożemyteżwykluczyćcelowej
fragmentacji,wtedyjednakwystąpiłybyliczne„sklejki”,aponadtofragmenty
byłybywzględnieduże ibezśladówstarciakrawędziwmiejscachzłamania.
Zkoleicałenarzędziakrzemiennezwyklebyłyniewielkieiłatwoporzucane
poużyciu.Zatemwtymprzypadkumusiałybytobyćwytworywyjątkowelub
zespoływytworów(np.wiórów,dużychbryłsurowcaitp.).Osobnąkategoriąsą
kościzwierzęce,którenajłatwiejokreślićjakoodpadki.Zdrugiejstronymożna
tuposzukiwaćpotencjalnychwzorówwzakresieselekcjiokreślonychczęści
szkieletu,któreznalazłysięwrowach.Przykłademmogąbyćobserwacjedoty
czącekontekstów„rytualnych”,wktórychwystępowałylicznedepozytykostne
wÇatalhöyük(Hodder2006;Russel2018).Dodatkoweznaczeniemogąmieć
informacjetafonomiczne,wskazującenp.nabrakśladówwietrzenia,gryzienia
przezpsyitp.Byłybytowięcsygnały,żedanekościniezalegałynajpierwna
powierzchnistanowiska.Danetegorodzajusąwtrakcieanalizy.
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Wprzypadku,gdyby rowycelowopozostawałyotwarte i stopniowoule
gałyzasypaniusiłaminaturalnymi,drugimkryteriummogłobybyćzaleganie
przedmiotówbliskodna,awięcnagłębokościodpowiadającejfazieodbywania
sięceremonii.Zkoleiwprzypadkucelowegozasypywaniawtrakcielubbez
pośredniopozakończeniuceremoniidepozytymogłybyćskładanewróżnych
momentachtegoprocesu,azateminaróżnychgłębokościach.Przykładytego
rodzajuprezentujemywdalszejczęści.Brakśladówwkopówwykluczawtym
przypadkudepozycjęjużpozasypaniurowu.
Spostrzeżeniapowyższemożnauzupełnić,analizującpotencjalnesposoby

gromadzenia się odpadkównapowierzchni rondela, którenastępniemogły
trafiaćdorowówwtrakcieichzasypywania.Nawstępienależyzastrzec,żenie
odnotowaliśmywzasięgurondelapozostałościzasiedleniastarszegoodKCWK.
Należynatomiastspodziewaćsięobecnościśmiecinagromadzonychwtrak
ciekilkuletniejbudowyrondela,zarównowpostaciluźnej,jakizalegających
wpłytkichjamach,któremogłybyćniszczonewtrakciekopaniarowówiprac
niwelacyjnych.Pozatymśmiecibyływytwarzanewtrakcieceremoniiodbywa
jącychsięnarondelu.Możnawtejsytuacjiprzyjąćdwascenariusze.

ScenariuszAzakłada,żedorowówtrafiałyprzedewszystkimśmieciwy
tworzonew trakcieceremonii.Gdyby takbyło, ado tegoczasużytkowania
rondelabyłwystarczającodługi, tomożnabysię spodziewaćzróżnicowania
chronologicznegowśródartefaktówzalegającychwposzczególnychrowach.

ScenariuszBzakłada,żedorowówtrafiałyprzedewszystkimśmiecinagro
madzonenapowierzchnirondelawtrakciejegobudowy.Wtedyzawartośćpo
szczególnychrowówniebyłabyzróżnicowanapodwzględemchronologicznym.
Ponieważ jestoczywiste, żenapowierzchni zajętej przez rondelmusiały

występowaćśmiecizokresukilkuletniejbudowy,toscenariuszAwjegoczy
stejpostacinależyuznaćzamałoprawdopodobny.Możnamówićconajwyżej
ojakiejśdomieszcemateriałówściśleodpowiadającychczasowifunkcjonowania
rowu,awięczpunktuwidzenia jegodatowaniamającychpodobnąwartość
codepozytycelowe.
Powyższe rozróżnieniemakonsekwencjewpostaci podejścia do analizy

chronologicznejznaleziskmasowych(ceramika,krzemienie),gdyżwyklucza
ograniczeniesiędoporównaniacałychstruktur(analizailościowa)znalezisk
zposzczególnychrowówiwymagazwróceniauwaginapojedynczeegzempla
rze,azwłaszczadepozytyspecjalne.Matoszczególneznaczeniewinterpre
tacjidatradiowęglowych,które–jakwynikaztegowywodu–powinnybyć
wykonanewyłącznie zkościbędącychdepozytami celowymi.Wkontekście
powyższych rozważańwidać teżpotencjalneźródłokontrowersjiw analizie
chronologicznejceramikiikrzemieni–wprzypadkuscenariuszaBbrakewi
dentnego zróżnicowania chronologicznegomógłby błędniewskazywaćna
krótkiczasużytkowaniarondela.
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Ogólnącharakterystykęliczebnościzabytkówwrondeluprzedstawiająta
bele1i2.Nadalszymetapiebadańprzewidzianajestdokładniejsza–wsparta
zobrazowaniami 3D– analizawystępowaniawytworów, opartana bardziej
szczegółowejkategoryzacji.Niemniejjednakjużterazmożnaprzedstawićdość
istotnespostrzeżenia,któreuzupełniająprzedstawionewyżejhipotezy.
Rozkład ilościowy trzech kategorii artefaktów o charakterzemasowym

(ipodobnej–globalnej–liczebności)jestwyraźnienierównomierny.Opisuje
mytozjawisko,odnoszącsiędotrzechgłównychkategoriipodziałuprzestrzen
negorowów:(1)rowówjakocałości(1,2,3,4),odcinkówrowówrozdzielonych
bramami(A,B,C)(2)i(3)bram(odcinkirowówbezpoośrednioprzylegające
dobram;zostałyoznaczonezgodniezdominującymwdanymmiejscuazy
mutem:N,S,W)(por.ryc.1).Wzestawieniupominęliśmyzawartośćrowków
fundamentowych,ponieważbyłyoneniemalpuste.
Tabela1ujmujetrzywymienionekategoriepodziałuniezależnieodsiebie.
Jeślichodziopodziałnaodcinki,towewszystkichtrzechkategoriacharte

faktów–nawetjeśliuwzględnimynierównedługościzbadanychrowów–do
strzeżemyniemaldwukrotnąprzewagęzawartościodcinkaAwstosunkudo
odcinkaCimniejszą,aleteżwyraźną,wstosunkudozawartościodcinkaB.
StosunkowoniewielkaróżnicadzieliodcinkiBiC–zwyjątkiemkrzemieni,
którychzdecydowanienajmniejbyłowodcinkuC.
Zróżnicowaniezawartościposzczególnychrowówwydaje się szczególnie

interesującezewzględunahipotezęzakładającą ichsukcesywne funkcjono
wanie,wedługktórejnajstarszybyłbyrów4,anajmłodszyrów1.Możnatu
jednakdostrzecbardziejzłożonywzórwpostaciewidentnejdominacjiilościo
wejmateriałówwrowach1i4,awięcpołożonychskrajniewramachwięk
szejsekwencji,przyczymrowy2i3mająniemalidentycznązawartośćkości
ikrzemieni.Największeróżniceodnosząsiędokości(ponadtrzykrotniewięcej
w rowach skrajnych) i krzemieni (dwukrotniewięcejw rowach skrajnych),
anajmniejszedoceramiki.
Równiewyraźneróżnicewidaćwpodzialenabramy.Tubowiem–nawet

przykorekcieuwzględniającejdługośćzbadanychodcinkówrowów–ujawnia
siędominacjailościowaartefaktówznalezionychwrejoniebramyzachodniej;
drugiemiejsceprzypadabramiepołudniowej,aostatniepółnocnej.Chociaż
zróżnicowaniedotyczywszystkichkategoriiartefaktów,tojednaknajbardziej
widocznejestwprzypadkukości,którejakojedynewydająsiębyćwwiększości
celowozdeponowanewrowach.
Wtabeli2przedstawionopowiązaniamiędzykategoriami(przyczymjako

nadrzędnyprzyjętopodziałnabramy).Poszukującjakichśprawidłowościwtym
zakresie,wartozwrócićuwagęnaróżnicezawartościwróżnychfragmentach
(odcinkach)tegosamegorowuiwobrębietejsamejbramy.Szczególniewy
mownymprzykłademjestrów1wbramiezachodniej,gdzieróżnicezawartości
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rowumiędzyobiemastronamibramy(por.odcinki1Ai1C)sądużeidoty
cząwszystkichtrzechkategoriiartefaktów.Wyjątkowoliczneartefaktymogą
wskazywaćnaobecnośćwtymmiejscuskupiskaodpadkównagromadzonych
napowierzchniwokresiepoprzedzającymkopanierowu,najprawdopodob
niejzwiązanychzbudowąrondelalubniewielkiejjamy.Skupiskopodobnym
charakterzebyło zapewnewięcej, bopracebudowlanemusiały trwaćdługo
iangażowaćwielegrup,któreprzygotowywałysobieposiłki,naprawiałynarzę
dziaitp.Spostrzeżeniateprzestrzegająprzedwyciąganiemzbytjednoznacznych
wnioskówcodoróżnychfunkcjiposzczególnychelementówrondela.Opisany
przykładjestraczejprzesłanką,bylicznązawartośćodcinkaArowu1wbra
miezachodniejuznaćbardziejzaprzypadkowąniżzwiązanązwyjątkowąrolą
tejwłaśniebramy.
ZdrugiejstronysytuacjapowtarzasięwodcinkuArowu4wramachtej

samejbramy,przyczymniematu jużwątpliwości,żewiększośćkościz tej
lokalizacjimożnauznaćzadepozytycelowe,gdywprzypadkurowu1oprócz
celowychdepozytów,jaknp.możdżenibydlęcychbyłowieledrobnychkości,
którewcześniejmogły zalegaćnapowierzchni.Nadal jednak trudnouznać
wyjątkowąrolębramyzachodniej,gdyżwydajesię,żenagromadzenieartefak
tówwrowachpowinnobyćpodobnepoobujejstronach.Dlategosądzimy,
żedużadysproporcjaw ilościartefaktówwrowachmiędzyposzczególnymi
bramamiodzwierciedlaraczejróżnystopieńnagromadzeniaśmiecizwiązanych
zcodziennymizajęciamibudowniczychrondelaiwskazuje,żenajwiększaak
tywnośćskupiałasiępojegostroniezachodniejipołudniowej.
W sumiewydaje się, żenajbardziej znaczące korelacje zachodząmiędzy

ilością i strukturąartefaktówaogólnympodziałemnarowy.Warto tuprzy
toczyć koncepcję opracowanąna podstawie analizy kilkudziesięciu rondeli
położonychna terenachonajdłuższej tradycji osadnictwanaddunajskiego.
Otóż równajbardziejwewnętrzny częstookreśla się jako „główny”, przede
wszystkimzewzględunajegowiększerozmiary,aleteżwiększąilośćśladów
odnawiania i bogatszą zawartość (Neugebauer 1986, 189;Podborský 1988,
42;Řídkýetal.2019,78).WprzypadkuNowegoObjezierzarozmiaryrowów
sąjednakbardzopodobne,anajwięcejśladówodnawianiazaobserwowaliśmy
wrowieC2.Dlaczegozatemakuratwrowach1i4(zewnętrznych)byłowię
cejodpadkóworazcelowychdepozytówniżwrowach2i3(wewnętrznych)?
Topytaniepozostawiamyotwarte.

9.1.Kościzwierzęce

ZbiórkostnyzNowegoObjezierzaliczył730fragmentów(NISP–Num
berofIdentifiedSpecimens).Wgrupieoznaczonychszczątkównajliczniejszej
reprezentowanesąkościbydła (49,26%) izwierzątwielkościbydła (43,5%),
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azatembydłomogłomiećudziałnawet92,8%.Wtejsytuacjipozostałegatun
kisąreprezentowaneprzeznieliczneszczątki,wśródktórychdominująkości
owcy/kozy(6,3%–wliczająckościodpowiadającewielkościątemugatunkowi)
orazpojedynczekościtura,sarnyiryb.Mimożebydłoniemalzawszedomi
nujewstrukturachkostnychkulturnaddunajskich,zwłaszczanaNiżuPolski
(por.Marciniak2005),tojednaktakjednostronnyskładnależydowyjątków
imożebyćinterpretowanypoprzezkontekstceremonialnyiwyjątkowąrolęby
dławrytuałachomawianychspołeczności.Podkreśleniawymagateżniezwykle
niskiudziałkościzwierzątdzikich,któreodgrywałydużąrolęwdepozytach
obserwowanychnarondelachkulturylendzielskiej.Podtymwzględem,podob
niejakpodwielomainnymi,rondelwNowymObjezierzujestbliskiobiektom
zachodniegokompleksu rondeli (związanego zKCWK–północneCzechy,
Saksonia,DolnyŚląsk,Pomorze;por.Řídkýetal.2019).
KościzNowegoObjezierzabyływbardzoznaczącysposóbrozdrobnione.

Tylko13kościmożnauznaćzakompletne.Wbadanymzbiorzemożliwabyła
rejestracjazaledwie28złamań.Wszystkieonesązwiązanezpozyskiwaniem
ikonsumpcjąszpikukostnego–zarównosmażonego,jakisurowego.
Wśródkości bydła (wliczając kości zwierzątwielkości bydła) szczególnie

liczniewystępująkościgłowy(56,7%,wtymmożdżenie–30,1%,kościżuchwy
pluszęby–26,3%).Ponadtozwracająuwagękościdługie(19,6%)orazłopatki
(5,3%).Pozostałe 19,4%, topojedynczeprzypadki różnych części szkieletu.
Opisywanyzbiórtrudnouznaćzaodpowiadającystrukturzeodpadkówpokon
sumpcjibydła.Mamytuewidentniedoczynieniazselekcjąokreślonychczęści
szkieletu,cojużsamowsobiewskazujenato,żewiększośćkościbyłocelowo
deponowanychwrowach.Fakt,iżbyłytoprzedewszystkimkościgłowy,które
miaływyjątkoweznaczenierytualne(cosięgatradycjądoÇatalhöyük;alejestteż
widocznewrondelach,czegoszczególniewyrazistymprzykłademjestGosek,
zob.Bertemes,Northe2012),pozwalaprzypuszczać,żedepozycjaodbywała
sięnajprawdopodobniejwtrakcieceremonii.Większośćkościgłowyznaleziono
wrejoniebramyzachodniej,azupełnienielicznewrejoniebramypołudniowej.
Zkoleiprzytejostatniejdominowałykościłopatkiifragmentykościdługich,
wszczególnościkościramiennej,którychbyłoniewieleprzybramiezachodniej.
Różnicete,chociażtylkoilościowe,mogąsięokazaćistotnedlagłębszejinter
pretacjisymbolikizwiązanejzposzczególnymibramaminarondelu.
Najbardziejzróżnicowanyjestrozkładwystępowaniakościbydławrowach

1i4.Wnajwcześniejszymrowie4zdecydowaniewysokijestudziałszczątków
możdżeni(26,2%).Znaczącyjesttakżeudziałszczątkówżuchwy(7,5%)oraz
zębów(7,1%).Wzbiorzeztegorowureprezentowanesątakżekościłopatkioraz
pojedynczefragmentyróżnychkościdługich.Zkoleiwnajpóźniejszymrowie1
udziałmożdżeniwynosizaledwie5,37%,ałopatki0,67%.Wartozwrócićuwagę
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naniemalzupełnybrakszczątkówkościdługich,comożewskazywaćnazanik
praktykipozyskiwaniaszpikukostnego,byćmożejakoelementuceremonial
nejkonsumpcjibydła.Wkonkluzjinależystwierdzić,żeróżnicewrozkładzie
przestrzennymkościgłowy(główniemożdżeniiżuchw)orazłopatekwskazują
naodmiennepraktyki stosowanew różnych częściach rondela iw różnych
okresachjegoużytkowania.

9.2.Fragmentynaczyńceramicznych

Zobszarurondelapozyskano1579fragmentówceramiki(KCWK),wtym
1413zrowów1–4.Wśródnichaż17%tofragmentyowielkościponiżej1cm
i/lubzniszczonewstopniuuniemożliwiającymrozpoznaniecech.Kolejne76%
fragmentówmieścisięwprzedziale1–3cm,copotwierdzadużerozdrobnienie
ceramiki.Także śladyzniszczeńpodepozycyjnych świadcząo tym,żewięk
szośćceramikizalegałapierwotnienapowierzchnistanowiskaiprzypadkowo
trafiładorowówwtrakcieichzasypywania.Wsumiedalszejanaliziepoddano
1331fragmentówpochodzącychzconajmniej552naczyń.Dodatkowo,wstro
powejczęścirowuC2,wwykopie3zarejestrowanoceramikęzwiązanązosad
nictwemkulturypucharówlejkowatych.Łączniesąto93fragmentypochodzące
z69silnierozdrobnionychnaczyń.
Niemal37%analizowanejceramikizostałowykonanezestaranniewyszla

mowanejglinybezwyraźnejobecnościdomieszkischudzającej(gtIIIA)lub
zśladowymdodatkiemdrobnegopiaskulubszamotu(oznaczeniaimetodaana
lizytechnologicznejwedługCzerniak,Kośko1980,zmodyfikacjami).Kolejne
podwzględemfrekwencjisąrecepturyopartenadomieszceszamotowomine
ralnejiszamotowej(gt.VI–37%)orazmineralnej(gt.IV–20%;gt.V–5%).
Ponadtośladowo(1%)występujerównieżceramikazdomieszkąorganiczną.
Wśródformnaczyńzidentyfikowanomisy(ryc.11:6),pucharki(ryc.11:7),

dużąamforę(ryc.11:1).Osobnejuwagiwymaganaczyniesitowate,związane
zapewnezprzetwarzaniemmleka(ryc.11:4).Naczyniazdobionesągłównie
ornamentemkłutymwyróżniającymceramikę„stołową”.Nabardzonielicz
nychnaczyniach„kuchennych”występujązdobieniawpostaciodciskówpal
cowopaznokciowychorazornamentyplastycznewpostaciguzówilistewpla
stycznych.Ornamentkłutywykonanyjestnajczęściejnarzędziemdwuzębnym
(ryc. 11:5,7), chociaż zdarza się też zdobieniewykonanenarzędziem trój
iczterozębnym(ryc.11:3,6).Tworzyonliniewukładachhoryzontalnych,dia
gonalnych,rzadziejfalistych,któreniewykazujązwiązkuzpodziałembrzuśca
naodrębnestrefy.Horyzontalnelinienakłućumieszczonesązwykleponiżej
wylewu,odcinającwtensposóbgórnąpartięnaczyniaodbrzuścazdobionego
liniamidiagonalnymi (ryc. 11:7).Rzadziej pionowe lub skośne linienakłuć
dochodząniemaldokrawędzilubdnanaczynia.



Ogółceramikizarejestrowanejwrowachniewykazujezróżnicowaniasty
listycznego imożebyćdatowanana fazę IVa systemupodziałuKCWKwg
MariiZápotockiej(Zápotocká1970)iodpowiadanajstarszejfazie(Ia)KPCW
naKujawach(Czerniak1992).Jesttoustaleniezgodnezdatowanieminnych
rondeli, ale zaskakującew stosunkudodośćdługiegookresuużytkowania
rondelawNowymObjezierzu.Możetopotwierdzaćwcześniejprzedstawio
nąhipotezę,żegłównązawartośćrowówstanowiąodpadkizgromadzonena
powierzchnirondelawtrakciejegobudowy.
Aż65%ceramikipochodzizgórnejwarstwyrowów(warstwa2),awięcza

głębienia,którebyłodługootwarteiwypełnionepoustaniupierwotnejfunkcji
rowu.Szczegółoworozkładilościowywystępowaniaceramikinaróżnychgłę
bokościachprzedstawiarycina12A.Wrowie4ceramikijestzdecydowanienaj
więcej,ajejrozkładwstosunkudogłębokościbardziejrównomierny.Wrowach
1i2większośćceramikiznajdowałasięwwarstwiegórnej(2).Zkoleiwrowach
3i4okołopołowyfragmentówwystąpiłowwarstwieśrodkowej(3),związa
nejzużytkowaniemrondela.Możnaztegownosić,żeprocesydepozycyjne
związanezzasypywaniemwewnętrznychrowów(3i4)irowówzewnętrznych
(1i2)byłyróżne.Ichnaturętrudnowtymmomencieokreślić.
Porównującstrukturytechnologiczneceramiki(ryc.12B),możnazauważyć,

żeogólnieceramikazgórnejwarstwy(2)jestpodobnawewszystkichrowach,
azgłębszej(3)wykazujeróżnice.Doświadczeniazdatowaniaceramiki„póź
nowstęgowej”naNiżu (Czerniak,Kośko1980) sugerują różną chronologię
wskazanychzasypiskrowówipodobnyczasostatecznegowypełnianiasięza
głębieńpowstałychpoopuszczeniu rondela. Struktury z górnejwarstwy są
przytymnajbardziejpodobnedogłębszejwarstwywrowie4(najstarszym),
comożewskazywać,żewgórnejwarstwierowówdominujeceramika,która
zalegałanapowierzchniodczasubudowyrondela.Osobnymproblememsą
różnicemiędzy strukturami technologicznymi ceramiki z głębszychwarstw
rondela,wszczególnościtendencjazmian,jakasięrysujemiędzynajstarszym
anajmłodszymrowemorazmiędzyudziałemceramikizdomieszkąmineralną
idomieszkąszamotową.Otóżkolejnośćrowów4–3–2odpowiadatendencji
stopniowegospadkuilościceramikizdomieszkąszamotu(gtVIAplusVIB–E)
narzeczwiększegoudziałuceramikizdomieszkąmineralną(III,IVA,IVB–C,
V;wrowie2brakceramikiszamotowej,coprzypominatypowestruktury„niżo
we”),którajednakodwracasięwrowie1,gdzieceramikazdomieszkąszamotu
(gtVIA)osiąga30%.Różnicetewyglądająnaistotne,np.zpunktuwidzenia
możliwościdatowania,cowskazywałobynato,żedużaczęśćceramikizalega
jącejwwarstwie3wrowachmogłapochodzićzdepozycjinaczyńrozbitych
wtrakcieceremoniiodpowiadającychczasowiotwarciaposzczególnychrowów.
Proponowanainterpretacjabędziejednakwymagaławeryfikacjipoprzezszerszą
analizęporównawcząuwzględniającątendencjezmianstrukturtechnologicz
nychceramikiwinnychregionach.
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Poszukującwśródceramikidepozytówcelowych,należypodkreślić–jako
ogólnącechębadanegozbioru–silnerozdrobnienie imało„sklejek”.Tylko
wośmiuprzypadkach stwierdzono „sklejki” pomiędzy sąsiadującymiwar
stwamiitylkojedenprzypadek,gdyskleiłysięfragmentyztrzechsąsiednich
warstw.Najwięcej było przypadków, kiedy skleiły się jedynie 2 fragmenty.
W31przypadkachbyłyto3fragmenty,aw15przypadkach4fragmenty.W17
przypadkachbyłotowięcejfragmentów.Wwarstwie2(górnej)odnotowaliśmy
86„sklejek”,awwarstwie3–61.Biorącpoduwagę,żewwarstwiegórnejzna
lezionoponad65%ceramiki,możnauznać,żesątoilościniemalidentyczne.
Naczynia,któremożemyrozpatrywaćjakointencjonalnedepozytywyróż

niająsięwzględniedużymirozmiarami(ryc.13).Spośród614wydzielonych
wtrakcieanalizyodrębnychnaczyńzaledwiewsiedmiuprzypadkachmożliwa
byłapełnarekonstrukcjaformyitedepozytyzostałyuznanezacelowe.Sąto:
naczynie58zrowuB4(bramaS),naczynie5zrowuC2(bramaS),naczynie
9zrowuA3(bramaW–ryc.13:2),naczynie27zrowuA4(bramaW),naczynia
7i9zrowuC4(bramaW–ryc.13:1)oraznaczynie28(masywneuchodużej
amfory)zrowuA4(bramaW).Jakwynikazpowyższegozestawienia,pięćna
siedemdepozytówpochodziłozrowu4iwpodobnejproporcjibyłyzwiązane
zbramązachodnią.Jesttorezultatanalogicznydowynikuanalizycelowych
depozytówkostnych,copodnosijegoznaczenie.

9.3.Wytworykrzemienne

InwentarzkrzemiennyzbadańrondelawNowymObjezierzuliczyogó
łemokoło1000zabytków.Wwiększościpochodząonezrowówiwiążąsię
zokresembudowyifunkcjonowaniarondela.Należyteżjednakodnotować,
żemateriałyzhumusu,warstwyakumulacyjnej(warstwa1)orazzestropów
rowów(zwłaszczawrejoniebramypołudniowej)zawierałyrównieżmłodsze
domieszki(np.KPLiKAK)związanezpóźniejszymipobytamigrupludzkichna
badanymprzeznasstanowisku.Świadcząone,żegórnepartierowówwpostaci
niewielkichzagłębieńbyłyotwarteponadtysiąclatpoichporzuceniu.
Wszystkieanalizowanestądartefaktywykonanozkrzemienianarzutowego

wiekukredowego.Spośródtych(łączniezokruchamiiłuskami)znalezionych
wrowachaż75%pochodziłozwarstwy2,stropowej,itylko18,5%zwarstwy
3,będącejwypełniskiempowstałymwczasieużytkowaniarondela.Zbiórten
liczy514okazów,podzielonychnapięćpodstawowychgrup:formyrdzeniowe
(25),wyrobywiórowe(258),wyrobyodłupkowe(267),okazyłuszczniowe(8)
oraznarzędzia(56).Wśródnarzędziretuszowanychznajdujesię25drapaczy
(44,6%),13półtylczaków(23%)i10trapezów(17,9%).
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JedyniewrowieB4,przybramiepółnocnejstwierdzonoskupiskokrzemie
nitworzącychskładanki(rdzeń,odpadyprodukcyjneiłuski),jednoznacznie
poświadczającychichobróbkęnarondelu.Położenieartefaktówwwarstwie
stropowejrowuwskazuje,żeznajdowałosiębliskomiejsceobróbkikrzemieni,
zktóregoczęśćodpadkówdostałasiędozasypiskarowujużpojegoporzuceniu,
aresztęodpadówzniszczyłaerozja.Obserwacjetedotycząnajstarszegorowu,
którydośćdługopozostawałzasypanywtrakcieużytkowaniapozostałych,co
obecnieniepozwalanaokreśleniedokładnejrelacjimiędzymomentemobróbki
krzemieniikonkretnąfaząfunkcjonowaniarondela.
WiększejuwagiwymagazbiórkrzemienipochodzącyzrowuA1przybra

miezachodniej,któryjestnajliczniejszywtej–zbadanej–częścirondela(por.
tab. 1) i charakteryzuje sięwysokimudziałem formnarzędziowych (12%)
orazwyrobówwiórowych(52,9%).Zewzględunailośćistrukturęzbiórten
wydajesięnajbardziejreprezentatywnydlakrzemieniarstwazokresubudowy
rondela.Jestjednocześnieinteresującyzpunktuwidzeniainterpretacjiprocesów
depozycyjnychzachodzącychwrowach,ponieważrównieżtowarzyszyłamu
bardzolicznaceramikaorazkości.Tylkowśródtychostatnichmożnawyróżnić
depozytycelowe(np.możdżeniebydlęce).Naszymzdaniemzarównokrzemie
nie,jakiceramikaodnotowanewobrębiewypełniskarowumogąpochodzić
zobiektu–jamypowstałejwokresiebudowyrondela,zniszczonejwczasie
kopaniarowu.
Podzbiorykrzemienipochodzącezposzczególnychrowówodznaczająsię

tymi samymi cechami technologicznostylistycznymi, różnią się jedynie ich
nasileniem.Bezwątpieniawprzypadkuomawianego inwentarza powinno
sięmówićomodeluwytwórczościkrzemieniarskiejukierunkowanejnawy
twarzanieniewielkichwiórówwykorzystywanych jakopółsurowiecdopro
dukcji drapaczy (ryc. 14:20–23), półtylczaków (ryc. 14:11–14) i zbrojników
(ryc.14:1–8).Odłupkiiłuskibyłyproduktemubocznymwynikającymzre
alizacjiwskazanegocelu.Zaprawabyławykonywanatwardymtłukiem,rdze
niowaniezaśtechnikąmiękką,tj.najpewniejtechnikąuderzeniapośredniego.
Zbiórróżnisięodtypowychinwentarzykulturpostlinearnychzarówno

zDolnegoNadodrza(np.Dziewanowski2016),jaki–ogólnie–Niżu(np.Ka
baciński2010),m.in.zpowoduśladowejobecnościwkładekdosierpów(odno
towanodwaokazy,którychfunkcjępotwierdziłybadaniatraseologiczne).Powo
demtakiegostanurzeczymożebyćwyjątkowafunkcjabadanegoobiektuiwią
żącasięzniąstrukturazajęć.Wpodobnysposóbmożnazinterpretowaćszcze
gólniewysokiudziałzbrojnikówtrapezowatych,któremożnauznaćzagroty
strzał(ryc.14:1–8).Badaniatraseologicznewskazują,żeprzynajmniejjedenokaz
ztejgrupymógłzostaćwykorzystanypodczaspolowania.Odnotowaneślady
linioweorazwykruszeniasugerują,żeumieszczonyzostałnaczubkudrzewca,
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szersząnieretuszowanąkrawędziądogóry.Stwierdzonywbadanymzespolewy
sokiudziałdrapaczyjestzkoleitypowydlakrzemieniarstwakulturnaddunajskich.
Do analizy traseologicznejwyselekcjonowano 107 artefaktów.Wybrane

zostałyzzespołuformkrzemiennychnapodstawiewstępnejselekcji,mającej
naceluzbadaniewszystkichnarzędzi formalnych (typologicznych),wiórów
i odłupkówodznaczających się potencjalnymiwykruszeniamiużytkowymi,
atakżepozostałychproduktówdebitażuiichfragmentów,którezewzględu
na swoje parametrymogły pełnić rolęużytkową.Analizy przeprowadzono
przyzastosowaniudwóchmikroskopówprzystosowanychdopracywświetle
odbitym:metalograficznego,NikonLV150,umożliwiającegouzyskaniepo
większeniaod50do500razyorazcyfrowego,KeyenceVHZ100R,zzakresem
powiększeńod20do1000razy.Wceluoczyszczeniapowierzchnikrzemien
nychużytodetergentuz ciepłąwodąoraz acetonu.Artefaktyoglądanebyły
podpowiększeniami rzędu50×,100×,200×oraz300×,umożliwiającymi
szczegółowąidentyfikacjęposzczególnychśladów–wykruszeń,rysiwyświeceń
(por.m.in.Keeley1980).
Przeprowadzenie analiz traseologicznychbyło częściowoutrudnione ze

względunaefektydziałalności czynnikówpodepozycyjnych.Wwieluprzy
padkachpowierzchniekrzemienneuległymodyfikacji przedewszystkimna
skutekpokrycia się błyszczącąpatyną, któraniejednokrotnieuniemożliwiła
prawidłową interpretacjęśladówużytkowych.Wpojedynczychprzypadkach
odnotowanobiaławąlubniebieskawąpatynępowodującąrównieżzniszczenie
oznakfunkcjonalnych.Wynikibadańwskazują,żedoaktywnościzwiązanych
zkrzemieniemstosowanozarównonarzędziaformalne(drapacze,półtylczaki,
trapezy),jakteżzwykłe,nieretuszowaneintencjonalniewióry.
Podejmowaneczynnościzwiązanebyłyprzedewszystkimzcięciemiskro

baniemskóry–jejoczyszczaniemzezbędnychścięgien,resztekmięsa,błon
itp.W tej grupie znalazły się przedewszystkim formalnedrapacze, ale też
ipojedynczeinneformy,jakpółtylczakiczyzwykłewióry.Śladyodcięciamięsa
sąbardzodelikatne,dlategoichidentyfikacjaniejestprosta,zwłaszczawprzy
padkupojawieniasięzmianpodepozycyjnychnapowierzchniartefaktu,które
jeślisąintensywne,tostrukturąprzypominająśladypowstającepodczasobróbki
świeżejskóry.Wopisywanejgrupiefunkcjonalnejznalazłysięwióryidrapacze
orazpółtylczaki.Częściamiwykorzystywanymiwpracachprzypodzialezwie
rzęcejtkankimiękkiejbyłydłuższekrawędzieboczne,zazwyczajpozbawione
dodatkowychmodyfikacjipoprzezstosowanieintencjonalnegoretuszu.Jeden
półtylczak zdwojonyoraznieretuszowanewiórynosiły śladywskazującena
obróbkęsurowcóworganicznych,m.in.drewna.
Podumowującnależystwierdzić,żewzbadanymzbiorzebrakujedepozytów

celowych,którymimogłybybyćwiórylubnarzędziawyjątkowezewzględuna
„egzotyczny”surowiec,rozmiarylubregularnośćnegatywów.Najwięcejśladów
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użytkowaniawiążesięzobróbkąskór,cojednak(zewzględunaspecyfikęob
serwacji)możnarozciągnąćrównieżnadziałaniazwiązanezpodziałemtuszy
mięsnej, którewydają siędośćoczywistewkontekście funkcji rondela jako
miejscaceremoniiiwspólnegoucztowania.
Godnyuwagijestteżznaczącyudziałgrotówstrzał,którekojarząsięzpo

lowaniem.Wobecmarginalnego znaczenia zwierząt dzikich stwierdzonyna
podstawieśladówkonsumpcjimięsanarondelunależyuwzględnićmożliwość
inscenizacji polowania zudziałemudomowionegobydła, zwłaszczabyków,
aczkolwiekw tymwłaśniekontekście szczególnegoznaczenianabieraobec
nośćpojedynczejkościtura,któryjakogatunekodpoczątkuneolituodgrywał
kluczowąrolęwkomunalnychrytuałachiucztowaniu(np.Marciniak2005).
Uderzamała liczbanarzędzi krzemiennych ze śladamiobróbki drewna,

któregoogromną ilośćużytodowzniesienia konstrukcjiwału.Oczywiście
niechodzituopodstawowenarzędziadoobróbkidrewna,którebyływtedy
wykonywanezkamienia,kościiporoża,leczoostrzakrzemiennemasowozu
żywaneprzynaprawietrzonkówsiekier,obróbceklinów,czopówiprzyinnych
drobnychpracachciesielskich.Należydodać,żenaterenierondelaznaleźliśmy
równieżśladoweilościnarzędzikamiennych.Wsumiemożetosugerować,że
drewnodobudowyobrabianowmiejscuścinaniai–byćmożeostatecznie–na
terenieosad,gdziezuwaginakoniecznykilkuletniokresprzygotowańgroma
dzonojedoczasurozpoczęciabudowy.

10.Badaniawykopaliskoweosad

Równolegledobadańwykopaliskowychrondelaprowadzonebyłyposzu
kiwaniaosadtworzącychjegokontekst–zarównohistoryczny(KCWR),jak
ifunkcjonalny(KCWK).Wpierwszymprzypadkuchodziłoosprawdzeniehi
potezymówiącejobudowaniurondeliwyłącznienaobszarachodługiejtradycji
intensywnegoosadnictwarolniczego(np.Řídkýetal.2019).Wdrugimcelem
było rozpoznanieosad towarzyszących rondelowi, by zdobyć informacjena
tematorganizacjiprzestrzennejorazpotencjałudemograficznegoużytkującej
gopopulacji.
Zwcześniejszych badań ratowniczych prowadzonych na stanowisku 7

–gdzieodkrytojednąjamęzdośćlicznąceramikąKCWKwspółczesnązron
delemorazkilkadziesiątfragmentówceramikizpóźnejfazyKCWR–byłojuż
wiadomo, żewnajbliższymotoczeniumogła znajdować sięosada zarówno
KCWR,jakiKCWK(ryc.4).Niewiemy,wjakimstopniuosadazostałaznisz
czonaprzezeksploatacjęsąsiadującejzniążwirowni.Niestetystrefazniszczona
wsensiegeomorfologicznymzlokalizowanajestwręczmodelowodlapołoże
niaosadztegookresu.Jestwięcprawdopodobne,żezniszczeniabyłyduże.
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Zdrugiej strony, ostatnienaszeobserwacje zużyciemdronów sugerują, że
osadnictwoKCWKwtejstrefietworzyłyraczejniewielkieimocnorozproszone
gospodarstwazłożonezpojedynczychdomów.
Badaniawykopaliskowezostałyprzeznaspodjętew2020rokuok.300m

napołudniowywschódodrondelaiokoło100mnazachódodkrawędziżwi
rowni,wmiejscach,gdziezdjęcialotniczewskazywałynamożliwośćistnienia
dwóch,trzechdługichdomów.Wefekciewwykopienr6odkryliśmyfragment
długiegodomuKCWR,awwykopienr7–fragmentdługiegodomuKCWK
zrowemfundamentowymnaplanietrapezu(ryc.4).Pierwszyznichmożna
dośćpewniedatowaćnawczesnyodcinekklasycznej fazynutowej, a zatem
należyonadonajstarszychajednocześnieniewielujednoznaczniepoświadczo
nychnaPomorzuZachodnimprzykładówwystępowaniadomówKCWR(obok
m.in.Mierzyna,stan.5;Dziewanowski2021).Druginatomiastpodwzględem
formalnymbliskonawiązujedobudowliKCWKznanychzterenuCzech(por.
np.Mšeno–Lička2019),czympotwierdza,żespołecznościużytkująceoma
wiany rondel funkcjonowaływ sieci powiązań z grupami zamieszkującymi
dorzeczegórnejiśrodkowejŁaby.

Uwagikońcowe

Prezentowanyartykuł jestpróbąwstępnegopodsumowaniaczteroletnich
badańprowadzonychnaniemalzupełnienieznanymdotądobszarzeosadnictwa
kulturnaddunajskich.Uzyskanewynikijużobecniedająpodstawydonowego
spojrzenianietylkonaokreszwiązanyzfunkcjonowaniemrondeli,lecztakże
nacałyokresneolitunaPomorzuZachodnim.Dlategouważamy,żekoniecz
najestkontynuacjabadańwnastępnychlatach,zwłaszczaznastawieniemna
poszukiwaniadotyczącenajstarszejfazyneolityzacjiPomorza,orazczasówpo
„upadku”rondeli.Wtymdrugimprzypadkumamynauwadzeszczególniesłabo
rozpoznanyproblemobecnościnaddolnąOdrąkulturybrzeskokujawskiej
oraznajstarszejfazyKPL.Wtejchwilinajmocniejszymsygnałempotwierdza
jącymdużypotencjałtegoregionuwwymienionychokresachsąwynikianalizy
palinologicznejwykonanedlajeziorawNowymObjezierzu,któresąobecnie
wkońcowejfazieopracowania.

Podziękowania

Badania prezentowane w niniejszym artykule zostały wykonane dzię
ki finansowaniu przezNCN (grantOPUS 14, pt.: „Neolityczny rondel
wNowymObjezierzu.Społeczne i kosmologiczne aspekty zmiankulturo
wychnaprzełomie6 i 5 tysiącleciaprzedChr.”;nr2017/27/B/HS3/02925).
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Zawszemogliśmy liczyćnapomoc iwsparcie ze stronyZachodniopomor
skiegoWojewódzkiegoKonserwatoraZabytków,zacoserdeczniedziękujemy.
SzczególnepodziękowaniazaokazanąpomocskładamyPaństwuMałgorzacie
iTomaszowiSiergiejom,którzybezinteresownieudostępnilinamdobadań
grunty,naktórychznajdujesięrondelizapewnilidoskonałemiejscezakwa
terowania ekspedycji.Równiewielkie podziękowania kierujemydowładz
Miasta iGminyMoryń za pomocorganizacyjną i finansowąwbadaniach,
atakżepopularyzacjęichwyników.Osobnepodziękowaniaskładamylicznej
grupie studentów archeologiiUniwersytetuGdańskiego i Szczecińskiego,
bezktórychwysiłkuistarannościnieuzyskalibyśmytakwartościowychwyni
ków.OnaszejwdzięcznościzapewniamytakżePanaNorbertaPająka–autora
wieluzdjęć samegorondela, jak i jegookolicwykonanychzmotoparalotni.
Zapomocwtrakciebadańpowierzchniowychiwykopaliskowychserdecznie
dziękujemyPanomMarkowiSchillerowiiAndrzejowiTarczyńskiemu.
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Tabela 1.NoweObjezierze, gm.Moryń, stan. 22.Występowanie głównych kategorii zabyt
kówwrondeluwedługtrzechniezależnieujmowanychkategoriipodziału–odcinków,rowów
ibram
Table1.NoweObjezierze,Moryńcommune, site22.Distributionof themainobject types
within the roundel based on three separate categories of division – section, ditch, and gate



104

Tabela2.NoweObjezierze,gm.Moryń,stan.22.Występowaniegłównychkategoriizabytków
wrondeluwgbramzuwzględnieniemichdalszegopodziałunarowyiodcinki
Table2.NoweObjezierze,Moryńcommune, site22.Distributionof themainobject types
withintheroundelbasedongateswithfurtherdivisionintoditchesandsections
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Ryc.1.NoweObjezierze,gm.Moryń,stan.22.Planrondelabędącykompilacjąbadańgeoma
gnetycznych,zobrazowańzdalnych ibadańwykopaliskowych.Dużymi literami(A–C)ozna
czonoodcinkirowówrozdzielone„bramami”,acyframi(1–4)rowyrondela.Oprac.L.Czer
niak,M.Jakubczak
Fig.1.NoweObjezierze,Moryńcommune, site22.Planof the roundel– a compilationof
geomagneticresearch,remotesensingandexcavationresearch.Sectionsoftheditchesseparated
with“gates” aremarkedwithcapital letters (A–C)whereas roundelditches–withnumbers
(1–4).PreparedbyL.Czerniak,M.Jakubczak
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Ryc.2.LokalizacjastanowiskkulturpostlinearnychwpółnocnowschodniejczęściNiżuŚrod
kowoeuropejskiego.Żółtymi trójkątami oznaczono lokalizację rondeli.Oprac.M. Jakubczak
Fig.2.LocationofpostLinearPotteryculturesitesinthenortheasternpartoftheNorthEuro
peanPlain.Roundelsaremarkedwithyellowtriangle.PreparedbyM.Jakubczak



107

Ryc. 3. Lokalizacja rondela wNowymObjezierzu na tlemapy glebowej i hydrograficznej.
Oprac.M.Podlasiński
Fig.3.LocationoftheroundelinNoweObjezierzeonasoilandhydrographicmap.Prepared
byM.Podlasiński
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Ryc.4.NoweObjezierze,gm.Moryń,stan.22.Syntetycznezobrazowanierondelaiwspółcze
snegomudługiegodomu(wykop7,obiekt77).Badaniageofizyczne,fotografialotniczaibadania
wykopaliskowe zostały przedstawionena podkładzie ortofotomapy 3D.Oprac.M. Jakubczak
Fig.4.NoweObjezierze,Moryńcommune,site22.Syntheticimageoftheroundelandacon
temporary longhouse (trench7, feature77).Geophysical research, aerial reconnaissance and
excavationresearchpresentedona3Dorthophotomap.PreparedbyM.Jakubczak
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Ryc.5.NoweObjezierze,gm.Moryń,stan.22,wykop3,rówA4(profilN).Przykładtypowego
przekrojurowurondelazoznaczeniemwarstwomawianychw tekście.Naprofil rzutowano
lokalizację3Dartefaktówwystępującychwwypełniskudanegoodcinkarowu.Oprac.L.Czer
niak,M.Jakubczak
Fig.5.NoweObjezierze,Moryńcommune,site22,trench3,ditchA4(sectionN).Anexample
ofatypicalsectionoftheroundelditchwithmarkedlayersmentionedinthearticle.The3D
locationoftheartefactswhichwerefoundinthefillofagivenditchlengthwasprojectedonto
thesection.PreparedbyL.Czerniak,M.Jakubczak
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Ryc.6.NoweObjezierze,gm.Moryń,stan.22.Bramazachodnia(wykop3).Widokodwnętrza
rondelanarowkifundamentowe(„palisadowe”).Obiekt66jestprzykłademjamy,którablokuje
wejściedorondela.Fot.L.Czerniak
Fig.6.NoweObjezierze,Moryńcommune,site22.Westerngate(trench3).Viewfrominside
theroundeltosmallfoundationditches(“palisade”).Feature66isanexampleofapitblocking
theentrancetotheroundel.PhotographbyL.Czerniak
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Ryc.7.NoweObjezierze,gm.Moryń,stan.22.Przykładyodnawianiarowówwidocznewprze
krojachpionowych(profilach):1–rówA3,profilN,wykop3;2–rówC2,profilW,wykop2;
3–rówB4bc,profilE,wykop2;4–rówC1,profilW,wykop2.Fot.ioprac.L.Czerniak
Fig.7.NoweObjezierze,Moryńcommune,site22.Examplesofditchimprovementsvisiblein
verticalsections(profiles):1–ditchA3,sectionN,trench3;2–ditchC2,sectionW,trench2;3
–ditchB4bc,sectionE,trench2;4–ditchC1,sectionW,trench2.Photographedandprepared
byL.Czerniak
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Ryc.8.NoweObjezierze,gm.Moryń,stan.22,wykop3,rówA4.Depozytykostnezarejestro
wanenagłębokościok.80cmodstropucalca(warstwaarbitralna8):1–wersjabezinterpretacji;
2–z interpretacjąprzedstawiającą różnyprzebiegwąskichrowkówzlokalizowanychnadnie
rowu.Fot.ioprac.L.Czerniak
Fig.8.NoweObjezierze,Moryńcommune,site22,trench3,ditchA4.Osteologicaldeposits
recordedat thedepthofc.80cmbelowtheundisturbedsoil (arbitrary layer8):1–version
withoutaninterpretation;2–withaninterpretationpresentingdifferentroutesofsmallditches
locatedonthebottomoftheditch.PhotographedandpreparedbyL.Czerniak
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Ryc.9.NoweObjezierze,gm.Moryń,stan.22,wykop3,rówC4.Przykładdwóchprzekrojów
poziomychtegosamegorowunaróżnychgłębokościach.Obrazująoneregularnezarysykrawę
dziświadcząceobrakuśladówdestrukcji,którepowinnybyćobecnewprzypadkudługotrwałe
gootwarciarowu.1–przekrójwczęścistropowej(warstwaarbitralna3);2–przekrójwczęści
przydennej (warstwa arbitralna 12).W części przydennej można dostrzec ślady odnawiania
rowuczytelnetylkonapewnymodcinku.Fot.ioprac.L.Czerniak
Fig.9.NoweObjezierze,Moryńcommune,site22,trench3,ditchC4.Exampleoftwohori
zontalsectionsofthesameditchmadeatdifferentdepths.Theypresentregularoutlinesofthe
edgesshowingnosignsofdestruction,whichshouldhavebeenpresentiftheditchwasopen
foralongtime.1–sectionattheceiling(arbitrarylayer3);2–sectionatthebottom(arbitrary
layer12).Atthebottom,tracesofditchimprovementsarevisibleonlyatcertainlength.Photo
graphedandpreparedbyL.Czerniak
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Ryc.10.NoweObjezierze,gm.Moryń,stan.22.Przykładydepozytówcelowychczęścigłów
bydlęcych:1–żuchwakrowy(wykop2,rówB4bb,warstwa14);2–możdżeńkrowy(wykop3,
rówA1ba,warstwa5).Fot.L.Czerniak
Fig.10.NoweObjezierze,Moryńcommune,site22,trench3,ditchC4.Examplesofintentio
naldepositsofcowskullbones:1–cowmandible(trench2,ditchB4bb,layer4);2–cowhorn
(trench3,ditchA1ba,layer5).PhotographbyL.Czerniak
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Ryc.11.NoweObjezierze,gm.Moryń,stan.22.WybórceramikiKCWKzrowów.Rys.K.I.Mi
chalak,Ł.Połczyński
Fig.11.NoweObjezierze,Moryńcommune,site22.SelectedDanubianculturepotteryfrom
theditches.DrawingbyK.I.Michalak,Ł.Połczyński
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Ryc.12.NoweObjezierze,gm.Moryń,stan.22.Charakterystykawybranychcechceramiki:
A–występowanieceramikinaróżnychgłębokościachwrowach1–4;B–strukturytechnolo
gicznezespołówceramikizposzczególnychrowówzrozbiciemnawarstwy2i3(por.ryc.5).
Oprac.K.I.Michalak,Ł.Połczyński
Fig. 12. Nowe Objezierze, Moryń commune, site 22. Characteristics of selected pottery:
A–recordingofpotteryatdifferentdepthsinditches1–4;B–technologicalstructuresofpot
teryfromindividualditchesdividedintolayers2and3(seeFig.5).PreparedbyK.I.Michalak,
Ł.Połczyński
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Ryc.13.NoweObjezierze,gm.Moryń, stan.22.Przykładynaczyńceramicznychzinterpre
towanychjakodepozytycelowe:1–naczynie7,rówC4,wykop3,warstwaarbitralna4+7;
2–naczynie9,rówA3,wykop3,warstwaarbitralna7.Fot.irys.K.I.Michalak,Ł.Połczyński
Fig.13.NoweObjezierze,Moryńcommune,site22.Examplesofpotteryvesselsinterpretedas
intentionaldeposits:1–vessel7,ditchC4,trench3,arbitrarylayer4+7;2–vessel9,ditchA3,
trench3,arbitrarylayer7.PhotographanddrawingbyK.I.Michalak,Ł.Połczyński
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Ryc. 14.NoweObjezierze, gm.Moryń, stan. 22.Wybórmateriałów krzemiennychKCWK
zrowów.Rys.M.Dziewanowski
Fig.14.NoweObjezierze,Moryńcommune,site22.SelectedDanubiancultureflintobjects
fromtheditches.DrawingbyM.Dziewanowski
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NeolitycznyrondelwNowymObjezierzuijegokontekstosadniczy.
Wstępnewynikibadańwlatach2017–2020

Streszczenie
Badania wykopaliskowe rondela w NowymObjezierzu, prowadzone przez cztery
lata,objęłyokoło15%jegopowierzchni. Ichgłównymcelembyłorozpoznanie,po
pierwsze, kontekstu historycznego rondela, a po drugie, jego funkcjonowania jako
instytucjispołecznej.Pracebadawczeskoncentrowanowokolicybram,gdziemożna
się spodziewać znalezienia depozytów potencjalnie najbardziej reprezentatywnych
dla funkcjonowania obiektu, a ponadto takich elementów konstrukcji, jak
np. zakończenia „palisad” czy dodatkowych słupów. Główną metodą rozpoznania
sieci osadniczej były badania powierzchniowe, a następnie poszukiwania przy
pomocy teledetekcji i zwiadu lotniczego.Badania nieinwazyjnena samym rondelu
oraz w jego bezpośrednim zapleczu wykonano z zastosowaniem dwóch metod:
magnetometrycznej (geomagnetycznej) i elektrooporowej.Wwypełniskach rowów
odnotowano obecność fragmentów ceramiki, krzemieni, kości zwierzęcych oraz
–dośćnielicznych–narzędzikamiennych,którepoddanoanalizomspecjalistycznym.
Większość z nich uznano za odpadki porzucone na powierzchni gruntu, które
dostałysiędowypełniskarowówwtrakciekolejnychfazichkopaniaizasypywania.
Analizując jednak poszczególne przypadki, wyróżniono także potencjalnie celowe
depozyty (naczynia, kości głowy bydła) towarzyszące ceremoniom odbywającym
się we wnętrzu rondela. Przeprowadzone interdyscyplinarne badania terenowe,
z zastosowaniem różnorodnychmetod, zapewniły pozyskanie szerokiego spektrum
danych dotyczących opisu konstrukcji, datowania i procesów depozycyjnych
wobrębie rondelaorazogólnejcharakterystykikontekstuosadniczego tegoobiektu
w mikroregionie. Dzięki tym wszystkim staraniom możliwe było postawienie
hipotez dotyczących rekonstrukcji architektonicznej i sposobu funkcjonowania
obiektu. Zdaniem autorów rondel, który się składał z solidnego wału drewniano
ziemnegoiotaczającychgoczterechrowów,funkcjonowałokoło200latwodstępach
kilkuletnich. Ich śladem są wielokrotne odnowienia poszczególnych rowów
(mikrocykle)orazsukcesywneichporzucanie(najstarszybyłrównr4,anajmłodszy
równr1–ryc.1)izakładanienowych(makrocykle).
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NeolithiccircularenclosureinNoweObjezierzeanditssettlementcontext.
Preliminaryresearchresultsfromtheyears2017–2020

Summary
The fouryear excavation of the roundel inNoweObjezierze covered 15% of its
surface.Themain research aimwas to identify a historical context of the roundel
as well as how the enclousure functioned as a social institution. The field work
was concentrated at the gates, where one can expect to find deposits potentially
mostrepresentativeof thefunctioningof thefeature,aswellasstructuralelements
such as ends of “palisades” or traces of additional pillars. The main method of
studying settlement network was fieldwalking, followed by teledetection and
aerial reconnaissance.Thenoninvasive researchon the roundeland its immediate
surroundings was conducted using two methods: magnetic survey and electrical
resistivity tomography. In the ditch fill were recorded potsherds, flint objects,
animal bones, and few stone tools which were subject to analyses.Most of them
were identified as waste left on the surface which got into the ditches during
suceedingphasesofdiggingandfillingthemin.Takingintocosiderationindividual
cases, however, potential intentional deposits (vessels, cow skull bones) were
identifiedwhich accompanied ceremonies taking place inside of the roundel. The
interdiscplinary excavationwith the use of variousmethods provided awide array
of data on the construction, dating and deposition processes within the roundel
aswell as general characteristic of the settlement backround of this feature in the
microregion. Thanks to all these efforts, it was possible to formulate hypotheses
aboutthearchitecturalreconstructionandfunctioniongofthefeature.Accordingto
the authors, the roundel, comprisingof solid earthwork and timberwall, and four
surroundingditches,functionedc.200yearsatintervalsofseveralyearsasevideced
by multiple improvements of the individual ditches (microcycles), successive
abandoningof theoldditches (theoldestwasditch4, and theyoungest–ditch1)
anddiggingnewones(macrocycles).
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