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Megality kujawskie
– pierwszy etap terenowych badañ geologicznych zabytków sprzed 5500 lat
Micha³ Ruszkowski1
The Kujawy megaliths – the first stage of geological field research on monuments from 5500 years ago.
Prz. Geol., 69: 97–99.
A b s t r a c t. In the Kujawy region central Poland, near the villages of Wietrzychowice and Sarnowo, there are the
largest megalithic tombs in Europe (the so-called Kujawskie Tombs), with a length of ~18 m to ~150 m. They date
back to the Funnel Beaker Culture (3700–1900 BC). These are the largest earth and rock structures from the Neolithic period. Several thousand erratic boulders left behind by the sheet were used for their construction. Until now,
they have not been the subject of geological and geophysical research. This paper presents the preliminary results
of fieldwork carried out in the seasons of 2017, 2018 and 2019.
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Megality to tzw. wielkie kamienie(z gr. megas – wielki,
líthos – kamieñ). Definicja ta jednak jest dalece nieprecyzyjna i wielokrotnie wprowadza w b³¹d. Powszechnie
okreœlenie to dotyczy wszystkich konstrukcji kamiennych
wykonanych przed wynalezieniem pisma i powstaniem
pierwszych du¿ych cywilizacji. To bardzo ogólne zgrupowanie wszystkich struktur i konstrukcji nie jest poprawne.
Bardziej adekwatnym jest okreœlenie tym mianem konstrukcji skalnych, ziemno-skalnych i ziemnych cywilizacji
w Europie z okresu miêdzy 4000 a 1000 lat p.n.e. (Ruszkowski, 2019a). Na potrzeby niniejszego artyku³u okreœleniem megalit bêdziemy opisywaæ du¿e bloki skalne oraz
nagromadzenia du¿ych otoczaków i bry³ skalnych, wykorzystanych jako elementy struktur i konstrukcji grobowców ziemnych otoczonych obudow¹ skaln¹. (Jankowska,
2010; Szymkiewicz, 2010; Rybicka, 2017).
Skalne struktury megalityczne mo¿na odnaleŸæ na ternie Turcji, Grecji, Malty, Pó³wyspu Iberyjskiego, pó³nocnej
Francji, Wysp Brytyjskich, pó³nocnych Niemiec, po³udniowej Skandynawii, pó³nocnej i centralnej Polski. Oczywiœcie pochodz¹ one z ró¿nych okresów, jednak wszystkie
stanowi¹ przejaw z³o¿onej kultury, która uleg³a ewolucji
religijnej i myœlowej oraz budowa³a fundamenty bardziej
z³o¿onych cywilizacji. Uwa¿a siê, ¿e megalityzm by³ przejawem religii nieba i ziemi, obecnej w pó³nocnej Europie
ok. 4000 lat temu. W rejonie œródziemnomorskim kamienne megality by³y form¹ oddania ho³du Wielkiej Matce –
Matce Ziemi (Malta, Pó³wysep Bretoñski). Kult ten by³
bardzo silnym nurtem religijnym i przenika³ mitologie
innych kultur (Wierzbicki, 1992, 1999; Jankowska, 2010;
Szymkiewicz, 2010; Rybicka, 2017; Wierzbicki i in.,
2017).
Boginiê Matkê uto¿samiano z kamieniem i by³ on jej
symbolem. W wielu mitologiach tego regionu du¿e g³azy
uwa¿a siê za koœci Matki Ziemi. Na Wyspach Maltañskich
zachowa³y siê kompleksy œwi¹tynne, w których oddawano
czeœæ tej bogini. Do najwa¿niejszych nale¿¹ Ggantija
(3600–3200 lat p.n.e.) na wyspie Gozo, Saflieni (3300–
3000 lat p.n.e.) podziemna œwi¹tynia o niepowtarzalnej
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akustyce zwana Hypogeum Hal Saflieni i œwi¹tynia
Tarxien (3150–2500 lat p.n.e.). Wymienione œwi¹tynie
ustêpuj¹ swoim wiekiem oraz niewielkimi rozmiarami
wielkiej œwi¹tyni neolitycznej Göbekli Tepe w Turcji. Jest
to najstarsze znane miejsce kultu stworzone przez cz³owieka. Datowanie metod¹ wêgla 14C osadów niezwieraj¹cych
materii organicznej wskaza³o wiek ich powstania na 10 tys.
lat p.n.e. Odkrycie tej œwi¹tyni uwa¿a siê za najwa¿niejsze
odkrycie archeologiczne w historii (Ruszkowski, 2019b).
W budowlach megalitycznych stosowano dwa rodzaje
kamieni: nieobrobione i obrobione (tzw. ciosy lub ciosówki). Uwa¿a siê, ¿e ska³y nieobrobione by³y symbolem
wolnoœci i natury, a drugie wi¹¿e siê z symbolik¹ niewoli
i ciemnoœci, by³y one tylko dzie³em ludzkich r¹k, co pozbawia³o je boskiej œwiêtoœci. Wed³ug autora na struktury
megalityczne nale¿y patrzeæ jak na symbol organizacji
spo³ecznej grupy ludzkiej, d¹¿¹cej do uzyskania wspólnego celu wyznaczonego przez dominuj¹c¹ grupê religijn¹
lub w³adze plemienne.
Na Kujawach w okolicach wsi Wietrzychowice i Sarnowo (ryc. 1) znajduj¹ siê najwiêksze na terenie Europy
megalityczne grobowce (tzw. grobowce kujawskie) o d³ugoœci od ~18 do ~150 m. S¹ one datowane na okres kultury
pucharów lejkowatych (3700–1900 lat p.n.e.). Wiek ten
sytuuje je jako jedne z najstarszych konstrukcji wzniesionych przez cz³owieka, a na pewno najstarsze na ternie Polski (Wierzbicki, 1992, 1999; Jankowska, 2010; Szymkiewicz, 2010; Rybicka, 2017; Wierzbicki i in., 2017). Kultura
pucharów lejkowatych (KPL) to jedna z g³ównych kultur
neolitu z krêgu naddunajskich wystêpuj¹ca w centralnej
Europie, s¹ to tereny obecnej Polski, pó³nocnych Niemiec
oraz Danii. Nazwa tej kultury jest zwi¹zana z najliczniejszymi zabytkami pochodz¹cymi z tego okresu, jakimi s¹
charakterystyczne naczynia gliniane o profilu lejkowatym
(brzuœcem baniastym i szeroko rozchylonym ko³nierzem)
i charakterystycznym zdobieniu ryflowanych krawêdzi
naczyñ. Uwa¿a siê, ¿e rdzeñ tej kultury powsta³ na terenie
dzisiejszych Kujaw, pod wp³ywem oddzia³ywania kultury
lendzielskiej na lokalne ludy mezolityczne. Wyj¹tkowoœæ

Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie, al. Niepodleg³oœci 162, 02-554 Warszawa; ruszkowskimichal@wp.pl

97

Przegl¹d Geologiczny, vol. 69, nr 2, 2021

wanych w linii NW–S, a w Sarnowie 9 grobowców na linii SW–NE. Zosta³y one odkryte
przez prof. Konrada Ja¿d¿ewskiego w latach
30. XX w. Badania nad tymi zabytkami kontynuuje obecnie zespó³ pod kierownictwem prof.
UAM dr. hab. Jacka Wierzbickiego z Uniwersytetu Poznañskiego oraz grupa, któr¹ prowadzi
dr Piotr Papiernik z Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w £odzi (Wierzbicki, 1999;
Wierzbicki i in., 2017).
Megality kujawskie to konstrukcje kamienno-nasypowe wzniesione na planie trójk¹ta
ostrok¹tnego. Trzon ka¿dego obiektu stanowi
nasyp ziemny wykony z gliny i ¿wiru. W wyniku procesów erozyjnych utraci³y one jednak charakterystyczne dla siebie owalne sklepienie.
Krótsza podstawa to tak zwane czo³o grobowca.
W centrum tej œciany znajdowa³a siê wzmocniona drewnem jama, któr¹ zwano œwi¹tyni¹ groRyc. 1. Mapka z lokalizacj¹ obiektów megalitycznych na Kujawach
bow¹. Œwi¹tynie te by³y miejscem kultu przez
Fig. 2. Location map of the Kujawy megaliths
kilkaset lat. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e megality
by³y wa¿nym miejscem kultu dla lokalnej spo³ecznoœci miejscem kultu lub religii (Ruszkowski, 2019 b).
Megality kujawskie w Wietrzychowicach maj¹ bardzo
zró¿nicowane rozmiary. Najwiêkszy grobowiec na terenie
rezerwatu ma 15 m szerokoœci u podstawy i osi¹ga 115 m
d³ugoœci (ryc. 2). W miejscowoœci Gaj w pierwotnej formie
zachowa³ siê najwiêkszy megalit o d³ugoœci 150 m. Wymiary badanych grobowców zestawiono w tabeli 1. W frontonach grobowców znajduj¹ siê najwiêksze g³azy (ryc. 3),
które osi¹gaj¹ do 2 m wysokoœci. Uwagê zwraca fakt, ¿e
w zachowanych niezmienionych œcianach liczba g³azów
jest parzysta. Do budowy œredniej wielkoœci obiektu wykorzystywano kilkaset g³azów. Jako budulec najczêœciej stosowano eratyki – granity skandynawskie i piaskowce
jotnickie. Ska³y by³y dobrane z du¿¹ pieczo³owitoœci¹.
W czole jest wyraŸna gradacja wielkoœci bloków – od najwiêkszych przy wejœciu do œwi¹tyni grobowej do œrednich
na rogach. Podobne sortowanie materia³u kamiennego
zastosowano w bokach megalitów. Wielkoœæ ska³ maleje
wraz z oddalaniem siê od czo³a grobowca. Ostatni kamieñ
wieñcz¹cy strukturê zawsze jest tych samych wymiarów,
co bloki w rogach czo³a grobowca.
W nienaruszonych bokach megalitów wystêpuje ciekawa zale¿noœæ. Co 13. kamieñ ma czarny odcieñ. Zawsze
w po³owie ka¿dego d³u¿szego boku s¹ wyeksponowane
ciemne granity z wyraŸnie odznaczaj¹c¹ siê ¿y³¹ pegmaty-

Ryc. 2. Szczyt megalitu nr 3 z powalonym g³azem wieñcz¹cym.
Fot. M. Ruszkowski
Fig. 2. The top of megalith No. 3 with the knocked down boulder.
Photo by M. Ruszkowski

tej kultury mo¿e podkreœliæ fakt, ¿e by³a to zawansowana,
jak na ten okres, grupa ludzi intensywnie prowadz¹ca prace
rolnicze i wykorzystuj¹ca do transportu p³odów rolnych
ko³owe wozy zaprzê¿one w wo³y poci¹gowe. Potwierdzeniem tego faktu s¹ pozosta³oœci archeologiczne przedstawiaj¹ce wóz i zwierzêta poci¹gowe (Rybicka, 2017).
Parki archeologiczne w Wietrzychowicach i Sarnowie
to unikatowe miejsca na skalê œwiatow¹. Na ternie parku
w Wietrzychowicach znajduje siê 5 grobowców zoriento98

Tab. 1. Wymiary badanych megalitów w rezerwatach archeologicznych Wietrzychowicach (W) i Sarnowie (S)
Table 1. Dimensions of the studied megaliths in the archaeological reserves of Wietrzychowice (W) and Sarnów (S)
Oznaczenie megalitu
Megalith designation
W Nr 1
W Nr 2

Szerokoœæ czo³a [m] D³ugoœæ struktury [m]
Forehead width [m]
Structure length [m]
76,0
10,0
93,0
9,0

W Nr 3
W Nr 4
W Nr 5

115,0
30,0
47,0

10,0
6,5
7,5

S Nr 1
S Nr 2
S Nr 3

77,0
83,0
38,5

12,0
12,0
9,5
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Ryc. 3. Czo³o megalitu nr 3. Fot. D. Ruszkowski
Fig. 3. The front of megalith No. 3. Photo by D. Ruszkowski

tow¹. G³azy te posiadaj¹ wyraŸne œlady obróbki i zwykle
maj¹ kszta³t wyd³u¿onej elipsy. We wszystkich megalitach
wystêpuj¹ tylko cztery odcienie ska³. W najwiêkszym
megalicie nr 2 w Wietrzychowicach liczba poszczególnych
ska³ jest wielokrotnoœci¹ liczby 7: czerwony odcieñ (49),
ró¿owy odcieñ (49), bia³y odcieñ (14), czarny odcieñ (14).
Równie ciekawy jest fakt wystêpowania czerwonych ska³
w naro¿ach wszystkich struktur, co wskazuje na ich szczególne znaczenie. Szacunkowa masa u¿ytych g³azów i
mniejszych ska³ w najwiêkszym megalicie w Wietrzychowicach przekracza 100 t, a masa ziemi wykorzystana do
budowy to ponad 500 t.
W czasie zbierania informacji do niniejszego artyku³u
stwierdzono równie¿ anomaliê magnetyczn¹ zwi¹zan¹ z tymi
strukturami. Wszystkie obiekty posiadaj¹ zmienne pole
magnetyczne w ró¿nych odcinkach swojej d³ugoœci. Najwiêksze zmiany pola magnetycznego wystêpuj¹ wzd³u¿ frontu grobowca i osi¹gaj¹ maksymaln¹ wartoœæ w centrum
œwi¹tyni grobowej. Geneza tych anomalii nie jest znana.
W lesie s¹siaduj¹cym z wsi¹ Sarnowo znajduje siê
dziewiêæ œredniej wielkoœci grobowców. Posiadaj¹ one te
same cechy, co obiekty wczeœniej opisane. Niestety podczas prac archeologicznych ich kamienna obudowa zosta³a
naruszona lub zmieniona. Nie umniejsza to jednak ich znaczenia. W grobach tych s¹ prawdopodobnie pochowani
wodzowie lub przywódcy religijni, ka¿da struktura jest
dedykowana jednej osobie. Groby znajdowa³y siê bezpoœrednio za œwi¹tyni¹ grobow¹, zwykle by³y one bardzo
proste, przypominaj¹ce zwyk³y grób usypiskowy. Podró¿nik, który w tamtych czasach przybywa³ w takie miejsce
musia³ rozumieæ, ¿e wkracza na teren zamieszka³y przez
silny lud, posiadaj¹cy wiedzê i œrodki do wzniesienia
takich wielkich struktur (Wierzbicki, 1992, 1999; Wierzbicki i in., 2017).

Ma³o znana kultura megalityczna tzw. pucharów lejkowatych pozostawi³a po sobie œwiatowej klasy zabytki na
terenie naszego kraju. Megality kujawskie to jasny symbol
dominacji i wysokiego rozwoju cz³onków tej kultury na
tym terenie. Pozostawione przez nich œlady u¿ytkowania
i dba³oœci przez setki lat o te mityczne struktury powinny
byæ dla przysz³ych pokoleñ wzorem do naœladowania. Opisane polskie zabytki megalityczne podlegaj¹ bezwzglêdnej
ochronie i powinny byæ szanowane jako najstarsze zabytki
w naszym kraju.
Autor dziêkuje recenzentom: dr Alicji Bobrowskiej i dr Annie
Mader, za ocenê tekstu i uwagi, które wp³ynê³y na poprawê jego
jakoœci.
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