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Od redakcji

Jedenasty tom „Barbaricum” ma szczególny charakter, nie tylko ze względu na niezwykłe 
rozmiary. Został on poświęcony pamięci profesora Jerzego Okulicz-Kozaryna, pomysło-
dawcy serii „Barbaricum” i redaktora pierwszych jego tomów, nade wszystko jednak czło-
wieka otwartego, lubiącego ludzi i pełnego nieszablonowych pomysłów. Nauką zajmował 
się po On ludzku, zawsze otwarty na pomoc, nic zatem dziwnego, że wychował bardzo 
wielu archeologów z różnych ośrodków naukowych. Zresztą wielu tych, którzy nie wyszli 
bezpośrednio ze „stajni Okulicza”, ale zetknęli się z nim na swojej drodze naukowej, chętnie 
zalicza się do grona uczniów śp. Profesora. To oni właśnie, wraz z oddanymi kolegami po 
fachu z Polski, Litwy, Rosji, Niemiec i Francji, przygotowali artykuły do niniejszego tomu, 
pragnąc upamiętnić Jurka. Nie ma tu miejsca na przywoływanie Jego życiorysu naukowego; 
zresztą takich wspomnień ukazało się ostatnio wiele, w różnych językach. Echa Jego badań 
wybrzmiewają w prezentowanej księdze dostatecznie głośno i często – w zaczerpniętym od 
Jordanesa tytule (do cytowanego fragmentu sięgał przecież często w swoich publikacjach), 
przede wszystkim jednak w przywoływanych tezach i pracach Jego autorstwa. Archeolodzy 
nadal poruszają zagadnienia, zgłębiane przezeń w licznych pracach: kwestie etnogenetycz-
ne, studia nad kulturami przeworską i wielbarską, czy – szczególnie Mu bliskie – problemy 
archeologii bałtyjskiej od wczesnej epoki żelaza po okres średniowiecza. Odciski Jego stóp 
znaleźć można na wielu ścieżkach dociekań naukowych, wydeptywanych przez autorów 
tomu. Trudno o lepszy dowód wszechstronności inspiratora takich studiów!

W pracy nie zastosowano podziału tematycznego, z uwagi na przenikanie się wielu 
zagadnień, przy czym najwyraźniej zarysowuje się blok prac poświęconych archeologii bałtyj-
skiej, której współtwórcą był Jerzy Okulicz-Kozaryn. Obfitość wątków poruszonych w tomie 
imponuje, dlatego stwierdzić można, że choć w 2012 r., wraz z odejściem Profesora, skończyła 
się pewna epoka, to jednak Jego dzieło ma się jak najlepiej.

Nie warto zapraszać do lektury w nadmiernie podniosłym nastroju, szczególnie, że 
żywe są wciąż wspomnienia oryginalnego poczucia humoru śp. Profesora. Trawestując Jego 
powiedzenie można więc skonstatować co następuje: wygląda na to, że prace i pomysły oby-
dwu – Okulicza i Kozaryna – nie przestaną inspirować także przyszłych pokoleń badaczy.

Bartosz Kontny
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Mirosław rudnicKi
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

Konstantin sKvortsov
Instytut Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk / 
Obwodowe Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie

Paweł SzymańSki
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Uwagi wstępne o kolekcji Biriukova, czyli o możliwości 
identyfikacji zabytków z dawnego Prussia-Museum w Królewcu

Dobrze znany jest zły stan 
źródeł archeologicznych z te-
renów dawnych Prus Wschod-
nich, zamieszkałych w staro-
żytności przede wszystkim 
przez ludy bałtyjskie. Spo-
wodowany jest on spustosze-
niem jakie dokonała II Wojna 
Światowa, a przede wszyst-
kim zniszczeniem głównego 
muzeum prowincji – Prus-
sia-Museum w Królewcu. 
Z tych powodów powojenne 
prace analityczne dotyczące 
omawianego rejonu opierały 
się z konieczności na niepeł-
nych podstawach (por. np. 
okulicz 1973; nowakowski 
1996; kowalski 2000).
 Dopiero przemiany 
polityczne w Europie środ-
kowo-wschodniej, zapoczątkowane pod koniec lat 80. XX w., pozwoliły na odnalezienie 
i stopniowe przywracanie do obiegu naukowego wielu materiałów archiwalnych doty-
czących kolekcji Prussia-Museum. Niektóre z nich zostały już opublikowane (np. Juga, 
ots, szyMański 2003; biTneR-wRóblewska et alii 2008; biTneR-wRóblewska, RzeszoTaR-
ska-nowakiewicz, nowakiewicz 2011; nowakowski 2013). Ponownie odkryto również dużą 
część zbiorów archeologicznych królewieckiego muzeum. Pozostałości tej olbrzymiej ko-
lekcji, przechowywane są obecnie w trzech placówkach muzealnych w różnych krajach: 
w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsz-
tynie i w Obwodowym Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie (Калининградский 
областной историко-художественный музей)1.
 O ile jednak materiały archiwalne są obecnie stopniowo publikowane, to w mniejszym 
stopniu dotyczy to odnalezionych zabytków pochodzących z Prussia-Museum. Wydaje się, 

1 Na temat losów zbiorów Prussia-Museum w okresie od II Wojny Światowej – patrz biTneR-wRóblewska 2008.

Ryc. 1. Zasięg Prus Wschodnich do marca 1939 r. z zaznaczeniem stano-
wisk, z których pochodzą zabytki z kolekcji Biriukova opisane w tekście.
1 – Babięta; 2 – Kovrovo; 3 – Leleszki; 4 – Malaâ Lipovka
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M. Rudnicki, K. skvortsov, P. szyMański

że przyczyną tej sytuacji są w dużej mierze kwestie techniczne. Konieczne jest tu bowiem, 
po odpowiedniej konserwacji przedmiotów, wykonanie dobrej dokumentacji rysunkowej, co 
jest zajęciem długotrwałym i stosunkowo kosztownym. Kolejnym problemem jest potrzeba 
identyfikacji licznych zabytków pozbawionych metryk.
 Zabytki z dawnych zbiorów Prussia-Museum publikowane były zatem głównie przy 
innych okazjach, np. w opracowaniach poszczególnych stref kulturowych (por. np. cieśliński 
2010, 262, 299, ryc. 32:1.c, 2.b, tabl. 8:1.3, 49:29.2, 3), cmentarzysk2, poszczególnych 
zabytków3 i ich kategorii4 lub jako analogie do innych znalezisk (por. np. szyMański 2005, 
19, 23, 24, 33, 36, 48–51, ryc. 1:4–8; 4; 5:11; 6:1, 2; 7:1–3, 5, 6; 8).
 Niekiedy publikowane są również kolekcje zabytków z Prussia-Museum. Należy 
tu wymienić między innymi artykuł V. Kulakova (2000), poświęcony niektórym zabytkom 
odnalezionym po II Wojnie Światowej w Kaliningradzie na terenie zamku, album poświęcony 
kaliningradzkiej części kolekcji Prussia-Museum (von carnaP-boRnHeiM, ibsen, ValuJeV, 
2005), a także ostatnio wydaną pracę poświęconą żelaznym grotom przechowywanych 
w Muzeum Warmii i Mazur (MaRTyka 2013)5. Są to jednak pojedyncze przykłady, zatem 
bardzo pożądane wydaje się przedstawienie kolejnej części zbiorów Prussia-Museum 
określonej współcześnie jako kolekcja Biriukova6.

Historia odkrycia kolekcji
Omówienie historii kolekcji jest o tyle istotne, że właśnie jej pozyskanie stało się punktem 
wyjścia do poszukiwań i odnalezienia kaliningradzkiej części zbiorów dawnego Prussia-
Museum.
 Aby wyjaśnić historię jej powstania, należy zagłębić się w szczegóły wydarzeń 
z 1998 r. Latem tego roku do jednego z autorów tego artykułu, K. Skvortsova, zadzwonił 
jego przyjaciel Piotr Biriukov z Moskwy z informacją, że u pewnego sprzedawcy w mo-
skiewskim Wernisarzu Izmajlovo (Вернисаж Измайлово) znajdują się zabytki archeolo-Вернисаж Измайлово) znajdują się zabytki archeolo- Измайлово) znajdują się zabytki archeolo-Измайлово) znajdują się zabytki archeolo-) znajdują się zabytki archeolo-
giczne. Wykonane białym tuszem oznaczenia na niektórych z nich wskazywały, że pocho-
dzą one z miejscowości leżących na terenach dawnych Prus Wschodnich.
 Pierwszym krokiem było sprawdzenie, czy przedmioty te nie pochodzą z rabunku 
obecnych zbiorów Obwodowego Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie. 
Przeprowadzona kwerenda w magazynach nie wykazała jednak żadnych braków. Wysunięto 
zatem przypuszczenie, że na sprzedaż wystawiono współcześnie odnalezione zabytki 
pochodzące z dawnego Prussia-Museum ewentualnie z któregoś z przedwojennych muzeów 
pruskich.
 P. Biriukov w kilku partiach zakupił kolekcję w celu przekazania jej do muzeum 
w Kaliningradzie. Dodatkowo, w ramach uzyskanych przez niego informacji, ustalono 

2 Np. publikacje materiałów z cmentarzysk w Czerwonym Dworze (szyMański 2008, 85, ryc. 3), Kamieniu (szTeR 2010, 
252–275, ryc. 2, tabl. XI:92.2, XII:113.1, XVI:136.1), Leśniewie (wiśniewska 2011, 121–130, tabl. I:5, 10–12, II:8, 9, 
III:1–11, 15, IV:2–4, V:2, 5, 8–10, VI:1, 28, 29, VII:1, 7, VIII:7, 8, IX:2–4, 6–26, X:1, 3, XI:1, 2, XIV:12, 14, 19, 20, 23, 
24), Muntowie (nowakowski 2004a, 220, tabl. V, VIII:5) i Tałtach (Juga 2004, 102, tabl. IX:1, 4).
3 Np. publikacja szpili z grobu 94 z Równiny Dolnej (Maciałowicz 2009, 189, 190, ryc. 6), jednego z ciekawszych znalezisk 
z okresu przedrzymskiego na terenach bałtyjskich.
4 Np. opracowania elementów „pasów sambijskich” (cHilińska-dRapella 2010, 16–33, tabl. 4:c.2, d.2, 6:g, 7:a.3, b.3, 
c.2, d.4–14), szpil (Juga-szyMańska 2014), zapinek palczastych (HilbeRg 2009), wariantów zapinek trójgrzebykowych 
(szTeR 2010, 214–221, ryc. 10:2, 12, 13, 15:5, 6), zapinek równoramiennych (szyMański 2013, 98–102, ryc. 55:1.a) lub 
naszyjników (RzeszoTaRska-nowakiewicz 2010, 317–334, tabl. I:3, II:2, III:4, IV:2, VI:5, 7, VII:4).
5 Należy tu również wspomnieć o opracowaniu kolekcji zabytków z dawnych Prus Wschodnich przechowywanych obecnie 
w Museum für Vor- und Frühgeschichte (nowakowski 1998). Nie pochodzą one jednak z Prussia-Museum, a do Berlina 
trafiły jeszcze przed wojną.
6 Temat ten został wstępnie zasygnalizowany już wcześniej, por. referat autorów pt. „Moskiewska kolekcja, czyli o dziwnych 
losach niektórych zabytków z dawnego Prussia-Museum”, wygłoszony dnia 29 października 2008 r. w ramach Seminarium 
Bałtyjskiego organizowanego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie przez śp. prof. Jerzego Okulicz-
-Kozaryna i dr hab. Annę Bitner-Wróblewską.
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źródło wcześniej pozyskanych zabytków na rynku antykwarycznym w Kaliningradzie. 
Trudności w negocjacjach z antykwariuszami wymogły użycie podstępu – podszycia 
się pod przedstawiciela bogatego klienta szukającego jakiegoś rarytasu wśród lokalnych 
starożytności do swojej kolekcji. Tym samym uzyskano dostęp do dalszych przedmiotów 
pochodzących z dawnych badań.
 W czasie rozmów z kaliningradzkimi sprzedawcami pozyskano stosunkowo 
niewiele informacji dotyczących miejsca znalezienia zabytków, ale na podstawie różnych, 
drobnych poszlak natrafiono na miejsce ich pochodzenia. Wydobyto je z ziemi i gruzu na 
terenie wybudowanego w 2. połowie XIX w. fortu III „Król Fryderyk III” zwanego też 
Fort Quednau, położonego obecnie w północnej części Kaliningradu. Przedmioty zalegały 
przede wszystkim w jego piwnicach. K. Skvortsov znalazł miejsce depozycji zabytków 
przyczyniając się zarazem do ich ponownego odkrycia7. Następnie K. Skvortsov i A. Valuev 
przeprowadzili wstępne poszukiwania na terenie fortu, gdzie znaleziono kolejne przedmioty. 
Okazało się, że było to miejsce, gdzie pod koniec II Wojny Światowej zdeponowano część 
kolekcji Prussia-Museum.
 Pozyskanie kolekcji zabytków z Moskwy stało się więc punktem wyjścia do dalszych 
poszukiwań. W latach 1999–2003, na terenie fortu przeprowadzono badania wykopaliskowe, 
w wyniku których odkryto około 30 000 zabytków8, znajdujących się obecnie w zbiorach 
Obwodowego Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie. Część znalezisk poddano 
konserwacji i zasiliły one ekspozycję „Prussia-Museum. Starożytności krainy bursztynu” 
(Музей „Пруссия”. Древности Янтарного края), którą otwarto z okazji uroczystości 
750-lecia miasta Królewiec/Kaliningrad (ValueV 2008, 105, 106; por. biTneR-wRóblewska 
2008, 60, 61).
 Opisywana w tym artykule kolekcja odkrytych w 1998 r. stu ośmiu zabytków 
zakupionych w Moskwie przechowywana jest w zbiorach Obwodowego Muzeum Historii 
i Sztuki w Kaliningradzie pod numerami КГОМ 18350.1–99 oraz 18457.1–9 z adnotacją 
„kolekcja Biriukowa” („коллекция Бирюкова”)9. W ten skromny sposób upamiętniono 
odkrycie przez P. Biriukova pierwszych zabytków z Prussia-Museum oraz uhonorowano 
przekazanie ich do muzeum.

Materiały
Kolekcja liczy sto osiem zabytków archeologicznych wykonanych z brązu, srebra i ka-
mienia. Datowane są one od epoki neolitu do okresu wędrówek ludów i pochodzą z wielu 
stanowisk (głównie cmentarzysk) na terenie dawnych Prus Wschodnich.
 Ze względu na niewielkie ramy artykułu, autorzy zdecydowali się obecnie na przed-
stawienie jedynie kilku zabytków, ciekawych pod względem naukowym, oraz dających 
możliwość identyfikacji na podstawie różnych źródeł. Jako przykłady zabytków z kolek-
cji wybrano znaleziska z miejscowości Babięta10, Kovrovo11, Leleszki12 i Malaâ Lipovka 
(Mалaя Липовка)13. Materiały te mają różną chronologię (od okresu wpływów rzymskich 

7 Historia odkrycia opisywanej kolekcji został przedstawiona w dwóch filmach dokumentalnych zrealizowanych przez 
niemiecką stację ZDF i rosyjską GTRK Kultura.
8 Ekspedycją Obwodowego Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie kierował A. Valujev przy współpracy K. Skvortsova 
i przy udziale pracowników muzeum. Prace prowadzone były przy wsparciu fundacji Zeit-Stiftung z Hamburga. Na temat 
badań na terenie fortu patrz ValueV 2005, 35–39; 2008, 105, 106.
9 Autorzy dziękują opiekunowi zbiorów archeologicznych Obwodowego Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie Pani 
Tatianie I. Mahorkinovej za udostępnienie kolekcji do badań.
10 Pow. mrągowski; dawne Babienten, Kr. Sensburg.
11 Raj. Zelenogradskij; dawne Dollkeim, Kr. Fischhausen.
12 Pow. szczycieński; dawne Lehlesken, Kr. Ortelsburg.
13 Raj. Polesskij; dawne Schakaulack, Kr. Labiau.
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do okresu wędrówek ludów) i różną przynależność kulturową (kultury bogaczewska i Doll-
keim/Kovrovo oraz grupa olsztyńska).

Zabytek nr КГОМ 18350.67 – zapinka trójgrzebykowa

Dobrze zachowana zapinka z 3 grzebykami i cylindrem wykonana została z brązu. Brak szpili, w cylindrze 
znajduje się silnie skorodowany żel. element konstrukcji; trudno stwierdzić, czy mamy do czynienia z konstrukcją 
sprężynową czy zawiaskową. Na środkowym i dolnym grzebieniu widoczne po 2 poziome linie i skośna 
kratka; dł. 4,7 cm, szer. 3,8 cm (Ryc. 2:1.a).
 Zapinkę tę udało się zidentyfikować na podstawie zdjęć opublikowanych przez W. Łęgę (łęga 
1960). Pochodzi ona z cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Babiętach (Ryc. 1).
 W 1905 r. przedsiębiorca z Grudziądza, Oskar Wollert przeprowadził wykopaliska na cmentarzysku 
w Babiętach, położonym na polu Arnolda Siega. Część materiałów przekazał do ówczesnego Königliches 
Museum Vaterländischer Alterthümer w Berlinie, część do Prussia-Museum w Królewcu, natomiast trzecia 
część zbioru znalazła się w Städtliches Museum w Grudziądzu, gdzie zabytki przechowywane były do 
II Wojny Światowej pod nr. inw. 3895, a następnie zaginęły (łęga 1960, 73; nowakowski 1998, 27–29; 
Juga-szyMańska 2014, 23). Po wojnie W. Łęga opublikował zdjęcia zabytków z Babięt, przechowywanych 
wcześniej w Grudziądzu (łęga 1960). Omawianą, charakterystyczną zapinkę można rozpoznać na 2 
fotografiach. Wprawdzie zdjęcia zamieszczone w artykule W. Łęgi nie są dobrej jakości, jednak o wiele 
wyraźniejsze oryginały fotografii przechowywane są obecnie w Dziale Archeologicznym Muzeum Warmii 
i Mazur w Olsztynie14 (Ryc. 2:1.b, 1.c). Niestety, na podstawie tych materiałów nie można omawianego 
zabytku przypisać do konkretnego zespołu grobowego, zapewne nie było to możliwe już dawniej (por. łęga 
1960, 75).
 Rysunek prawdopodobnie tej samej zapinki, choć z przekrzywioną główką15, znajduje się również 
w kartotece Marty Schmiedehelm (Ryc. 2:1.d; scHMiedeHelM spuścizna). Badaczka przeprowadziła bowiem 
w okresie międzywojennym kwerendę w Muzeum w Grudziądzu.
 W. Łęga domniemywał, że zabytki z Babięt przechowywane w Grudziądzu zostały w czasie wojny 
wywiezione do Królewca (łęga 1960, 73). Znalezienie zapinki w kolekcji Biriukowa potwierdza tę opinię: 
zabytki rzeczywiście znalazły się w Prussia-Museum.
 Omawiana zapinka nie ma dokładnego odpowiednika w klasyfikacji O. Almgrena (1923). Należy 
ją uznać za pochodną 1. serii V grupy. Wydaje się, że jest to jeden z licznych wariantów tzw. zapinek 
trójgrzebykowych odmiany mazurskiej, charakterystycznych przede wszystkim dla kultury bogaczewskiej, 
ale spotykanych także w innych kulturach bałtyjskich (por. np. okulicz 1973, 411; nowakowski 1995, 19, 49; 
szTeR 2010, 214–221). Na związek z takimi zapinkami, pomijając 3 grzebyki i cylinder na sprężynie, wskazuje 
przede wszystkim charakterystyczny ornament na środkowym i dolnym grzebieniu oraz fasetowane kabłąk 
i nóżka. Fibule odmiany mazurskiej reprezentują najpóźniejszy etap rozwoju zapinek trójgrzebykowych na 
terenie Mazur i datować je można najprawdopodobniej już na fazę C1a (Juga-szyMańska 2014, 49, 50; por. 
szyMański 2009; 468).

Zabytek nr КГОМ 18350.94 – fragmenty puzderka

W kolekcji znajdują się 2 zgniecione, ornamentowane blaszki brąz., będące pozostałościami puzderka. 
Jedna z nich to rant wieczka, druga to ścianka boczna. Obie blaszki zdobione są wybijanym od strony wewn. 
ornamentem. Na ściance widoczny jest otwór w którym tkwi uszko wykonane z cienkiej blaszki brąz.; wys. 
ścianki bocznej 4 cm (Ryc. 2:2.a, 2.b).
 Puzderko należy do przedmiotów stosunkowo rzadkich. Każdy ze znanych egzemplarzy z terenów 
Barbaricum charakteryzuje się niepowtarzalnym zdobieniem, dlatego można je rozpoznać nie posiadając 
zdjęcia, a jedynie rysunek. W ten sposób, na podstawie ilustracji w publikacji (Ryc. 2:2.c) zidentyfikowano 
omawiany egzemplarz – pochodzi on z grobu 461 z cmentarzyska w Babiętach (peiseR 1921, 115, ryc. 1).
 Rysunki i opis w publikacji pokazują, że puzderko odkryte zostało w całości, razem z dnem i pokrywką. 
Oprócz uszka w ściance posiadało również drugie w wieczku. W obu uszkach widoczne były kółeczka z drutu, 
zapewne ogniwka łańcuszka a na nich odkryto pozostałości sznurka (peiseR 1921, 115).

14 Autorzy dziękują dr. Mirosławowi Hoffmannowi i dr. Jarosławowi Sobierajowi z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 
za udostępnienie tych materiałów.
15 Charakterystyczny ornament na środkowym i dolnym grzebieniu oraz zredukowany górny grzebień wskazuje, że mamy 
do czynienia z tym samym egzemplarzem. Być może zatem asymetria na rysunku M. Schmiedehelm jest niezbyt udanym 
oddaniem asymetrycznej nóżki.
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 Omawiane puzderko należy do dość ciekawej grupy tzw. Amulettendosen, czyli puszek 
interpretowanych najczęściej jako pojemniki do przechowywania amuletów (czaRnecka 2010, 233, 234; 
pucHała 2010). Występują one na rozległych obszarach Barbaricum począwszy od terenów nadreńskich i wysp 
duńskich na zachodzie, poprzez tereny Polski aż po pas naddunajski na południu (czaRnecka 2010, 229, ryc. 
2; pucHała 2010, ryc. 3). Datowane są przede wszystkim na okres późnorzymski, choć spotykane są także 
w okresie wczesnorzymskim i wędrówek ludów (czaRnecka 2010, 234).
 Razem z puzderkiem znaleziono 2 zapinki znane jedynie z opisu: jedną z podwiniętą nóżką, a drugą 
z pełną pochewką (peiseR 1921, 115). Tym samym można omawiany zespół datować na rozwinięte podfazy 
okresu późnorzymskiego, tj. C1b–C2 (C3).
 Puzderka najbardziej podobne do omawianego, pod względem konstrukcji i zdobienia, znaleziono 
również w Babiętach, grób 48016  (peiseR 1921, 115; biTneR-wRóblewska et alii 2008, tabl. CXIV), w Mojtynach, 
grób 41 (Hollack, peiseR 1904, 50, ryc. VI:41.b, VII:41.b) oraz Krośnie, grób 325 (buRscHe, cHowaniec 
2001, 42–44, ryc. 1:f–k), a więc na terenie kultury bogaczewskiej i sąsiadującej z nią kultury wielbarskiej. 
Wykonanie w zbliżonej stylistyce oraz stosunkowo niewielkie odległości pomiędzy stanowiskami wskazują, 
że wszystkie te przedmioty mogą pochodzić z jednego warsztatu.

Zabytek nr КГОМ 18350.71 – zapinka z pełną pochewką

Zapinka z pełną pochewką została wykonana z brązu. Na końcu sprężyny zachował się tylko jeden guzek. 
Kabłąk ma przekrój daszkowaty, nóżka jest fasetowana, na jej końcu widoczne są dwie poprzeczne linie; dł. 
4,9 cm, szer. 1,7 cm (Ryc. 2:3.a).
 Zapinkę należy włączyć do typu Almgren 170. Większość znanych egzemplarzy tego typu jest do siebie 
bardzo podobna, trudno je zidentyfikować nawet dysponując fotografiami. Na omawianej zapince zachował 
się jednak fragment napisanego białym tuszem nr. inw.: „...:1130”. Taki system oznaczeń wprowadzono 
w królewieckim muzeum w latach 30. XX w. Nr obejmował 2 liczby: rok badań na danym stanowisku17 
oraz nr porządkowy zabytku (ReicH 2003, 19–21; Juga-szyMańska, szyMański 2011, 266). Na podstawie 
ksiąg inwentarzowych powstałych w latach 30. XX wieku na potrzeby Landesamt für Vorgeschichte udało się 
stwierdzić, że zapinka pochodzi z cmentarzyska w Babiętach, z grobu 410 (Ryc. 2:3.b; por. biTneR-wRóblewska 
et alii 2008). Na tej podstawie można też stwierdzić, że jej pełny nr inw. to „1913:1130”.
 Niezdobione, smukłe zapinki Almgren 170 znaleziono w liczbie kilkudziesięciu sztuk na terenie 
kultury bogaczewskiej, najprawdopodobniej wyznaczają jej ostatni etap rozwoju w końcu fazy C (szyMański 
2005, 26, 27).

Zabytek nr КГОМ 18350. 54 – języczkowate okucie końca pasa

Okucie końca pasa odlane zostało z brązu. Zewnętrzna powierzchnia jest bogato zdobiona ornamentem 
wybijanym 3 różnymi puncami. W górnej partii zachowały się 3 nity z półkulistymi główkami, przeznaczone 
do zamocowania okucia na rzemieniu. Dł. zabytku wynosi 6,4 cm (Ryc. 2:4.a).
 W tym przedmiocie można rozpoznać okucie odkryte w 1879 roku przez O. Tischlera (TiscHleR, 
keMke 1902, 23, tabl. XI:20) na eponimicznym cmentarzysku kultury Dollkeim/Kovrovo, grób 140 (Ryc. 
1:2, 2:4.b). Porównanie zabytku z kolekcji Biriukova z publikacją rodzi jednak pytania o jego pierwotną 
konstrukcję. W pracy O. Tischlera i H. Kemke (1902, 23) widnieje informacja, że okucie pokryte było srebrną 
blaszką. Blaszka taka była zwykle na tyle cienka, że wtórnie wybijany puncą ornament był bardzo dobrze 
widoczny, podobnie jak na omawianym egzemplarzu, na znajdującej się pod spodem powierzchni zabytku. 
W chwili obecnej tylko w górnym lewym rogu okucia, oraz na niewielkim fragmencie u dołu z prawej strony 
widać na powierzchni ślady, być może, lutowania, brak natomiast widocznych śladów srebra. Czy pierwotnie 
zabytek pokryty był blaszką wyjaśnić mogą więc dopiero badania laboratoryjne.
 Według opisu w publikacji pochówek 140 był grobem ciałopalnym popielnicowym, a do pozostałego 
wyposażenia obiektu należały: naczynie-przystawka, 2 bursztynowe paciorki półkuliste określane w literaturze 
jako Paukenförmige (TeMpelMann-Mączyńska 1985, 68), 2 niebieskie, kubooktaedryczne paciorki szklane, 
długie żel. szydło w przekroju czworokątne oraz duża brąz. zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką zdobiona 
pierścieniami nacinanego drutu (TiscHleR, keMke 1902, 23). W publikacji N. Åberga inwentarz grobu 140 
nieznacznie się różni obecnością 3 brąz. wisiorków wiaderkowatych (ÅbeRg 1919, 37).

16 W zbiorach Obwodowego Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie zachował się fragment (wierzchnia blaszka wiecz-
ka) tego puzderka.
17 W przypadku, gdy stanowisko badane było przez kilka sezonów, wpisywano najprawdopodobniej rok w którym dokonano 
większości odkryć.
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 Omawiany przedmiot można włączyć do grupy form języczkowatych, które zaliczone zostały przez 
R. Madydę do III grupy okuć (Madyda 1977, 390, 399, tabl. VIII. 7, 8)18. Okucia języczkowate spotykane 
są na terenie dzisiejszej Polski zarówno na obszarach zajętych w starożytności przez kultury germańskie jak 
i bałtyjskie (Madyda-leguTko 2011, mapa 23). Okucia bałtyjskie, podobnie jak i omawiany egzemplarz, 
można wiązać z 5. fazą kultury Dollkeim-Kovrovo wg W. Nowakowskiego (1996, 53, tab. XVI) i typowe 
są dla wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. Podobnie zdobione zabytki charakterystyczne są dla tzw. 
horyzontu sambijskiego w tej kulturze, gdzie duża część wyrobów była bogato zdobiona srebrnymi płytkami 
i różnorodnymi ornamentami wybijanymi przy pomocy punc (biTneR-wRóblewska 2001, 109–113; 2003, 
206–208).

Zabytek nr КГОМ 18350.75 – zapinka z pełną pochewką i wydłużoną nóżką

Zapinka z krótką, pełną pochewką wykonana została z brązu. Na główce widoczne są pozostałości żel. 
sprężyny osadzonej na żel. osi. Kabłąk i nóżka są bogato zdobione liniami rytymi i wybijanymi puncą 
półkolami; dł. 6,7 cm (Ryc. 4:1.a).
 Omawiana zapinka pochodzi, podobnie jak wcześniej omawiane okucie, z sambijskiego cmentarzyska 
Dollkeim (Kovrovo), grób 146. Udało się ją zidentyfikować na podstawie opublikowanych jeszcze przed 
I Wojną Światową zdjęcia i rysunku (Ryc. 4:1.b, 1.c; günTHeR, voss 1880, tabl. 10:433; keMke 1901, 91; 
TiscHleR, keMke 1902, tabl. V:13). Ilustracje pokazują, że fibula pierwotnie posiadała jeszcze 12-zwojową 
sprężynę zakończoną kulistymi guzkami.
 Pod względem konstrukcji, ze względu na pochewkę – znacznie krótszą niż nóżka, omawianą zapinkę 
należy włączyć do typu Schönwarling/Skowarcz (scHulze-döRRlaMM 1986, 650–652) i datować ogólnie na 
fazę D, najpewniej na jej wczesny lub środkowy odcinek. Charakterystyczne zdobienie wybijanymi półkolami, 
spotykane najczęściej na metalowych elementach pasa, typowe jest również przede wszystkim dla fazy D 
(ÅbeRg 1919, 47–49, ryc. 43, 44; biTneR-wRóblewska 2003, 199, 200, 208–211).
 Razem z zapinką znaleziono między innymi okucie języczkowate i żel. sprzączkę z owalną, pogrubioną 
ramą (günTHeR, voss 1880, tabl. 12:512; keMke 1901, 91; TiscHleR, keMke 1902, tabl. XI:14; por. кулаков 
2004, 23, ryc. 54:146). Zabytki te nie mogą, niestety, sprecyzować podanej wyżej chronologii, potwierdzają 
jednak datowanie zespołu na fazę D.

Zabytek nr КГОМ 18350.66 – prowincjonalnorzymska zapinka tarczowata

W kolekcji Biriukova znajduje się seria zabytków pochodzących z cmentarzyska grupy olsztyńskiej w Leleszkach. 
Stanowisko to zostało przebadane w 1879 r. przez królewieckiego badacza Georga Bujacka. Odkryto tu 44 
groby datowane na późny okres wędrówek ludów19 (Ryc. 1:3).
 Omawiana zapinka tarczowata pochodzi z grobu 44, należy ona do najciekawszych zabytków z tej 
nekropoli i była w związku z tym wielokrotnie przedstawiana w literaturze (Ryc. 3:1.b, 1.c; Bujack 1880, 
32; ebeRT 1926, 80; gaeRTe 1929, 284; THoMas 1966, 162, 163; nowakowski 2001, tab. I:7; biTneR-
-wRóblewska et alii 2008, tabl. L). Wykonana została z brązu, posiada konstrukcję zawiaskową oraz 
profilowaną, stożkowatą tarczkę o grub. około 2,5 cm i średn. ok. 3,5 cm. Na krawędzi tarczy znajduje się 6 
równomiernie rozmieszczonych pięciobocznych występów będących pierwotnie zapewne gniazdami emalii. 
W tarczce znajduje się niewielki otwór powstały wskutek uszkodzenia lub wykonany intencjonalnie (Ryc. 
3:1.a).
 Zapinkę należy uznać za import prowincjonalnorzymski. S. Thomas określiła jej formę jako 
„tutulusowatą” o profilowanej tarczy (1966, 161–163). Ta kategoria zabytków na obszarze prowincji 
rzymskich datowana jest na początek 2. poł. III w., co w chronologii względnej środkowoeuropejskiego 
Barbaricum odpowiada przełomowi faz C1b i C2 (godłowski 1970), natomiast kontekst odkrycia zapinki 
na cmentarzysku w Leleszkach odpowiada fazie E2 (Ryc. 3:2; por. nowakowski 2004B, 411). Nasuwa to 
pytanie o okoliczności pojawienia się zapinki z okresu wpływów rzymskich w zespole z późnego okresu 
wędrówek ludów. Według G. Bujacka wszystkie zabytki z grobu 44 pochodziły z jednego naczynia-
popielnicy (Bujack 1880, 30, 31), zwartość zespołu nie budzi zatem wątpliwości (ebeRT 1926, 80; eggeRs 
1951, 102, nowakowski 2001, 67). Należy wspomnieć, iż fibula ta posiada ślady świadczące o długotrwałym 
użytkowaniu (silnie starta powierzchnia). Wydaje się więc możliwe, że zapinka ta funkcjonowała na 

18 W opublikowanym ostatnio opracowaniu części pasów z kultury przeworskiej, okucia języczkowate zostały zaliczone 
do grupy VI, typu 12 (Madyda-leguTko 2011, 91–97). Różnią się jednak one nieco formą (szczególnie przekrojem) 
i zdobieniami od klasycznych okuć bałtyjskich (por. Madyda-leguTko 2011, 94, 95, tabl. XLVIII:8–15, XLII, XLIII).
19 Warto nadmienić, iż cmentarzysko w Leleszkach było pierwszym regularnie badanym stanowiskiem grupy olsztyńskiej.
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terytorium Mazur przez ok. 300–350 lat. Nie można jednak wykluczyć, że zabytek ten został pozyskany 
przez ludność grupy olsztyńskiej wskutek zniszczenia wcześniejszego grobu, a następnie został on wtórnie 
wykorzystany (nowakowski 2004B, 411).

Zabytek nr КГОМ 18350.78 – zapinka płytkowa

W kolekcji znajduje się brąz. zapinka palczasta typu Dattenberg (Ryc. 4:2.a). Posiada ona półkolistą główkę 
zaopatrzoną w 5 promieniście rozłożonych występów palczastych oraz płaską, soczewkowatą nóżkę z wyraźnie 
wyodrębnionym zakończeniem. Zarówno płytka nóżki jak i jej zakończenie zdobione są rytymi bruzdami.  
Dł. zapinki wynosi 6,6 cm.
 Zapinka ta pochodzi z grobu 21 z cmentarzyska w Leleszkach i została zidentyfikowana na podstawie 
prac H. Kühna (1956, tabl. XXVI:V.12) i V. Hilberga (2009, tabl. 21:181), a także kartotek F. Jakobsona (biTneR-
-wRóblewska, RzeszoTaRska-nowakiewicz, nowakiewicz 2011, CD-ROM) i K. Voigtmanna (VoigTMann 
spuścizna)20 oraz opublikowanych ksiąg inwentarzowych dawnego Landesamt für Vorgeschichte w Królewcu 
(Ryc. 4:2.b, 2.c; biTneR-wRóblewska et alii 2008, tabl. XLVII).
 Omawiana fibula reprezentuje formę typową wyłącznie dla grupy olsztyńskiej. Analogiczne 
egzemplarze wystąpiły w Babiętach, zabytek luźny, Miętkich, grób 604, Kielarach, groby 40a, 53, 73, 90, 
Tylkowie, zabytek luźny, Kosewie, grób 533a oraz Tumianach, grób 31 (küHn 1956, 97, 98).
 Określenie precyzyjnej chronologii fibul omawianego typu utrudnia niewielka liczba dobrze 
datowanych zespołów. Egzemplarz z Kosewa, grób 553a wystąpił w popielnicy, którą można ogólnie datować 
na rozwiniętą fazę E, wraz z okuciem lancetowatym, brązowymi nakładkami na pas, niezdobioną sprzączką 
z owalną ramką, nożem w bogato zdobionej, okuwanej pochwie oraz paciorkami szklanymi (Rudnicki 2010, 
tabl. XL). Te elementy można datować na rozwiniętą fazę E, z możliwością pozostawania takich przedmiotów 
w użyciu również w późniejszym czasie. W Tumianach, grób 31 niezdobiony okaz wystąpił ze sprzączką 
z krzyżowym kolcem i skuwką reprezentującą formę zbliżoną do typu przedstawionego w pracy N. Åberga 
na ryc. 171:8 (ÅbeRg 1919, ryc. 171), lancetowatym okuciem końca pasa oraz sprzączką z tarczowatym 
kolcem, nerkowatą ramką i owalną skuwką (Heydeck 1895, 47, 48; jakoBson 2009, tabl. 16), datowanymi 
na fazę E2

21. Zapinkę z Kielar, grób 53 odkryto wraz ze sprzączką z trapezowatą ramką i prostokątną skuwką 
zdobioną ornamentyką stempelkową (jakoBson 2009, tabl. 151). Analogiczne sprzączki znane są z licznych 
zespołów grupy olsztyńskiej, datowanych na rozwiniętą fazę E2. Na cmentarzysku w Kielarach, grób 73, fibulę 
interesującego nas typu zarejestrowano razem z ażurowymi okuciami pasa typowymi dla późniejszego odcinka 
fazy E2 oraz fazy E3. Podobna sytuacja wystąpiła w grobie 90 na tym cmentarzysku (Hollack, bezzenbeRgeR 
1900, 181–184; jakoBson 2009, tabl. 160). W Leleszkach, grób 21, zapinka interesującego nas typu, została 
odkryta m.in. z zestawem okuć pasa zdobionych ornamentyką stempelkową i uszkodzoną sprzączką z czworokątną 
ramką. Wydaje się, że zespół ten można datować nie wcześniej niż na późniejszy odcinek fazy E2.
 Na podstawie dostępnych źródeł chronologię zapinek typu Dattenberg można określić na późniejszy 
odcinek fazy E2, choć nie można wykluczyć, że niektóre z najwcześniejszych stylistycznie egzemplarzy mogły 
powstać jeszcze w fazie E2a. 

Zabytek nr КГОМ 18350.60 – sprzączka z krzyżowym kolcem

Brąz. sprzączka posiada owalną, prawie kolistą skuwkę, nerkowatą ramkę, kolec z rozszerzeniem w formie 
wąskiego szczebelka, sięgający niemal brzegów ramki tzw. krzyżowy kolec (niem. Kreuzdorn). Element ten 
zdobiony jest 2 równoległymi bruzdami. Sprzączka była mocowana do pasa za pomocą 3 nitów rozmieszczonych 
w skuwce na planie trójkąta, obecnie pozostały po nich jedynie otwory. Dł. 4,8 cm (Ryc. 4:3.a).
 Zabytek został zidentyfikowany na podstawie ksiąg inwentarzowych dawnego Landesamt für 
Vorgeschichte w Królewcu (biTneR-wRóblewska et alii 2008, tabl. XLVII) oraz kartotek F. Jakobsona (biTneR-
-wRóblewska, RzeszoTaRska-nowakiewicz, nowakiewicz 2011, CD-ROM) i K. Voigtmanna (VoigTMann 
spuścizna) – pochodzi on z grobu 18 w Leleszkach. Jego identyfikację ułatwiło m.in. charakterystyczne lekkie 
skrzywienie kolca (Ryc. 4:3.b, 3.c). 

20 Autorzy dziękują dr. Horstowi Junkerowi i Horstowi Wiederowi z Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin za udo-
stępnienie Kartoteki K. Voigtmanna oraz materiałów z Fotoarchiv Prussia-Museum.
21 W zespole tym znalazły się też elementy niewątpliwie wcześniejsze, takie jak dwie brązowe zapinki z poprzeczką 
na końcu nóżki oraz sprzączka z nerkowatą ramką i metopą na kolcu. Być może zespół ten zawiera zabytki z dwóch 
przemieszanych grobów lub obecne w nim pochówki wyposażono w przedmioty należące do dwóch osobników: starszego, 
wyposażonego w przedmioty typowe dla fazy E1 oraz młodszego z elementami datowanymi na rozwiniętą fazę E2. Na 
występowanie dwóch grobów lub pochówków wskazywać może również obecność w grobie 31 dwóch noży.
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 Okaz z Leleszek nie wyróżnia się na tle podobnych sprzączek znanych z materiałów grupy olsztyńskiej. 
Podobne zabytki znamy z cmentarzysk w Zdorach, grób 94 (biTneR-wRóblewska, RzeszoTaRska-
-nowakiewicz, nowakiewicz 2011, CD-ROM) oraz Tumianach, groby 49 i 68 (jakoBson 2009, tabl. 32, 3). 
Zabytki zbliżone do egzemplarza z Leleszek z w pełni krzyżowym kolcem odkrywane były w kontekstach 
pozwalających datować je na rozwiniętą fazę E2. W grobie 18 w Leleszkach sprzączka wystąpiła z zapinką 
szczebelkową wczesnej formy, w Tumianach w grobie 49 z szeroką zapinką szczebelkową, w grobie 68 z tej 
samej nekropoli z fragmentem zapinki typu Maros Gambas-Pergamon (jakoBson 2009, tabl. 32, 43), będącej 
jednym z wyznaczników późniejszego odcinka fazy E2 (kowalski 1991, 78, 79; 2000, 223).

Zabytek nr КГОМ 18457.4 – fibula płytkowa

Dobrze zachowana fibula płytkowa wykonana została jako odlew z brązu, posiada żel. sprężynę i oś. Zewn. 
strona fibuli jest bogato zdobiona w I stylu zwierzęcym, z przedstawieniami głów ptaków i zwierząt. Na 
tylnej stronie nóżki zbliżonej do trójkąta, koło pochewki, udało się podczas konserwacji odczyścić ledwo 
widoczne oznaczenie białą farbą „10\62… Schakaulack Kr. Labiau” (Ryc. 4:4.b). Dł. fibuli wynosi 8,1 сm 
(Ryc. 4:4.a).
 Zapinka pochodzi z cmentarzyska Malaâ Lipovka, z grobu A9(1) (Ryc. 1:4). Odkryto ją podczas 
badań przeprowadzonych w 1881 r. pod kierunkiem C. Scherbringa w posiadłości hrabiego von der Trenk-
-Schakaulack (scHeRbRing 1883, 60; por. HilbeRg 2009, 484). Omawianą fibulę udało się z łatwością 
zidentyfikować na podstawie zachowanych oznaczeń muzealnych, ale również dlatego, że należy ona do 
formy rzadkiej na terenie dawnych Prus Wschodnich.
 Po raz pierwszy zabytek ten omówił C. Scherbring w referacie wygłoszonym dnia 18.11.1881 r. na 
zebraniu Towarzystwa Starożytności Prussia (Alterthumsgesellschaft Prussia) w Królewcu. Wyposażenie 
pochówku A9 według badacza stanowiły: niewielkie naczynie-przystawka, niewielki fragment tordowanego 
naszyjnika oraz brąz. zapinka wykonana w specyficzny skandynawski sposób i zdobiona w stylu zwierzęcym 
(scHeRbRing 1883, 60). Niestety, w omawianej pracy brakowało rysunków zabytków. Oprócz tego w późniejszych 
publikacjach zauważono pewne rozbieżności jeżeli chodzi o pozostałe elementy wyposażenia pochówku 
(HilbeRg 2009, 484).
Po raz pierwszy zapinkę zilustrowano w Katalogu Prussia-Museum opublikowanym w 1897 r. (bezzenbeRgeR 
1897, 19, 20, ryc. 64). Pierwsze zdjęcie tej zapinki pojawiło się natomiast w 1919 r. w opracowaniu N. Åberga 
(1919, 86, ryc. 88). Później fibula ta została także opublikowana w pracy W. Gaertego (1929, 281, ryc. 
222:f). Jej przedstawienie znane jest także z licznych archiwaliów (Ryc. 4:4.c), np. w Kolekcji Dydaktycznej 
Uniwersytetu w Tartu (por. Juga, ots, szyMański 2003, ryc. 4186:12).
 Omawiana zapinka jest rzadkim skandynawskim importem na terenie Sambii, datowanym na 1. poł. 
VI w. Nawiązuje ona do zabytków zdobionych w tzw. fazie A (niem. Stilphase A) I stylu zwierzęcego 
(HaseloFF 1981, 302–310; HilbeRg 2009, 183). Odnalezienie zabytku pozwoli na zbadanie go w sposób 
bardziej szczegółowy i poznanie niektórych niuansów technologii produkcji oraz dekoracji.

Podsumowanie

Powyższe, wstępne przedstawienie kilku wybranych zabytków pozwoliło na wypracowanie 
metod pełnego opracowania kolekcji. Analiza tych zabytków musi przebiegać dwoma 
torami. Pierwszym krokiem jest ich identyfikacja, ustalenie gdzie i kiedy zostały one 
pierwotnie odkryte. Jest to możliwe na podstawie ilustracji w publikacjach przedwojennych 
bądź zachowanych, licznych archiwaliach. Jeżeli mamy do czynienia z zabytkiem o rzadko 
spotykanej formie lub zdobieniu, ewentualnie z charakterystycznym uszkodzeniem, 
to do identyfikacji może posłużyć jedynie rysunek przedmiotu, ewentualnie jego opis. 
Do wskazania mało charakterystycznego zabytku, należącego ponadto do typu często 
spotykanego w pradziejach, konieczne jest jednakże jego zdjęcie. Niekiedy, jak w kilku 
podanych wyżej przypadkach, na zabytkach zachowały się wykonane białym tuszem 
napisy bądź ich fragmenty, np. nazwa stanowiska lub numer inwentarzowy. Te informacje 
mogą znacznie ułatwić określenie pochodzenie przedmiotu.
 Drugim, oczywistym etapem prac nad zabytkami jest klasyczna analiza typologiczna 
i chronologiczna. Ułatwić ją może poznanie zestawu zabytków znalezionych pierwotnie 
razem z przedmiotem z kolekcji.
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 Jak napisano na wstępie, główną przeszkodą w publikacji wielu tysięcy znalezisk 
z Prussia-Museum są problemy techniczne, związane z wykonaniem dokumentacji 
rysunkowej, a następnie z identyfikacją samych zabytków. Wydaje się, że o wiele 
wygodniejsza i skuteczniejsza może być publikacja dokonywana partiami, np. opracowanie 
poszczególnych kategorii zabytków czy też – jak w przypadku niniejszego artykułu – 
dających się wydzielić kolekcji.
 Niniejszy artykuł jest jedynie wstępnym opisaniem jednej z kolekcji zabytków 
pochodzących z Prussia-Museum w Królewcu. W planach autorów leży pełne jej opracowanie 
i wydanie w formie monografii.

Dr Mirosław Rudnicki 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 
ul. Uniwersytecka 3 
90-137 Łódź 
mirekrudnicki@wp.pl

Dr hab. Paweł Szymański
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
pmszyman@uw.edu.pl

Abstract: Introductory remarks about Biriukov’s Collection or on the possibility of 
identification of the artefacts from the former Prussia-Museum in Königsberg

The aim of the paper is to make an introductory presentation of the so-called Biriukov’s 
collection. It comprises 108 artefacts today stored in the Kaliningrad Regional Museum 
of History and Art with inventory numbers КГОМ 18350.1–99 and 18457.1–9 and the tag 
‘Biriukov’s Collection’. In 1998 P. Biriukov bought in one of the Moscow antique shops a col-
lection of artefacts from the former Prussia-Museum in Königsberg and handed it over to 
the museum in Kaliningrad. It turned out that these artefacts were picked up by the ‘treasure 
hunters’ from the soil and rubble at the area of fort № III ‘King Frederick III’ built in the 
mid-19th century, also called Fort Quednau, today located in the northern part of Kalinin-
grad. This was where part of the collection from the Prussia-Museum had been deposited 
towards the end of the World War II. In 1999–2003, excavations were carried out at the area 
of the fort, yielding ca 30 000 artefacts which are today part of the collection of the Regional 
Museum of History and Art in Kaliningrad. Biriukov’s Collection comprises the artefacts 
from the Neolithic to the Early Middle Ages. In this paper only some selected artefacts from 
the Balt cemeteries in Babięta, Kovrovo, Leleszki, and Malaâ Lipovka, are be described. 
The authors are planning to analyse the collection extensively and publish it in a separate 
monograph. The analysis of the finds will consist of two stages. First they will be identified 
and it will be established where and when they were unearthed. The second stage will 
consist of a typological and chronological analysis. It may be facilitated by the study of the 
assemblages in which the artefacts from the collection were originally discovered.

Mgr Konstantin Skvortsov
Instytut Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk

ул. Дм. Ульянoва 19, 117036 Moсква
Obwodowe Muzeum Historii i Sztuki w Kalinigradzie

 ул. Клиническая 21
236016, Калининград
sn_arch_exp@mail.ru
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Ryc. 2. Zabytki z kolekcji Biriukova (1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a) oraz ilustracje zabytków umożliwiające identyfi-
kację (1b–d, 2c, 3b, 4b).
1 – Babięta, grób nieznany; 2 – Babięta, grób 461; 3 – Babięta, grób 410; 4 – Kovrovo, grób 140.
1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a – rys. B. Karch; 1.b, 1.c – zbiory Działu Archeologicznego Muzeum Warmii i Mazur  
w Olsztynie; 1.d – według: scHMiedeHelM spuścizna; 2.b – według: peiseR 1921; 3.b – według: biTneR- 
-wRóblewska et alii 2008; 4.b – według: TiscHleR, keMke 1921
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Ryc. 3. Zabytki z kolekcji Biriukova (1a) oraz ilustracje zabytków umożliwiające identyfikację (1b, 2).
1 – Leleszki, grób 44; 2 – zabytki z grobu 44 w Leleszkach.
1.a – rys. B. Karch; 1.b – według: biTneR-wRóblewska et alii 2008; 1.c – według: pRussia-FoToaRcHiV 0965; 
2 – według: biTneR-wRóblewska, RzeszoTaRska-nowakiewicz, nowakiewicz 2011
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Ryc. 4. Zabytki z kolekcji Biriukova (1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 4.b) oraz ilustracje zabytków umożliwiające identyfi-
kację (1.b, 1.c, 2.b, 2.c, 3.b, 3.c, 4.c).
1 – Kovrovo, grób 146; 2 – Leleszki, grób 21; 3 – Leleszki, grób 18; 4 – Malaâ Lipovka.
1.a, 2.a, 3.a, 4.a – rys. B. Karch; 1.b – według: TiscHleR, keMke 1902; 1c. według: günTHeR, voss 1880; 2.b, 
3.c – według: VoigTMann spuścizna; 2.c, 3.b – według: biTneR-wRóblewska et alii 2008; 4.b – kolekcja Biriu-
kova, fot. K. Skvortsov; 4.c – według: gaeRTe 1929




