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Materialy i Sprawozdania 
Rzeszowskiego Osrodka Archeologicznego 

Tom XXIX 
Rzeszôw 2008 

Sprawozdania  i Komunikaty 

Jean-Paul  Guillaumet,  Laurent Dhennequin, Tomasz  Bochnak, Petra Golânovâ 

Wyniki badaii wykopaliskowych zespotu pracowni rzemieslniczych 
Côme Chaudron na terenie oppidum Bibracte 

(Mont Beuvray, departamenty Nièvre i Saone-et-Loire), w roku 2007 

W 2007 roku kontynuowano zapoczijtkowane siedem lat 
wczesniej badania pracowni metalurgicznych (J.-P. Guillau-
met, L. Dhennequin, T. Bochnak, P. Golàriovà, D. Môlders 
2006; J.-P. Guillaumet, L. Dhennequin, T. Bochnak, F. Egloff, 
P. Golânovâ 2007)1. Pracami kierowal L. Dhennequin przy 
udziale P. Golânovej i T. Bochnaka, a opiekç merytorycziu) 
sprawowat J.-P. Guillaumet. Opracowaniem zabytkôw meta-
lowych zajmowala siç F. Egloff,  a ceramiki S. Barrier. Prace 
koncentrowaly siç w rejonie budynkôw CC 19, CC 19 bis, 
a ponadto poszerzono badany obszar w kierunku s^siednich 
zalozeh, okreslonych przez J.-G. Bulliot jako CC 18 bis, CC 
22 i CC 23 bis (ryc. 1). Dziçki temu mozliwe bylo dokonanie 
weryfikacji  dokumentacji badan ΧΙΧ-wiecznych ze stanem 
faktycznym.  Uzyskano dodatkowe dane dotycz^ce drewnia-
nych elementôw konstrukcji badapych budowli oraz przebiegu 
granicy pierwszej sztucznej terasy, tj. terenu przylegaj^cego 
do tzw. wielkiej drogi; glôwnego szlaku komunikacyjnego 
w czasach swietnosci oppidum. Zaistniala rôwniez mozli-
wosc przeprowadzenia badari samej „wielkiej drogi", obecnie 
w znacznej czçsci przykrytej przez nawierzchniç drogi depar-
tamentalnej D 274. Przed sezonem badawczym zmieniono 
przebieg tej trasy, przenosz^c jij w s;jsiedztwie badanego ob-
szaru ο kilka metrôw na pôlnoc i odsuwajqc tym samym ruch 
pieszy i kolowy od fasad  dawnych pracowni celtyckich. Dziçki 
temu unikniçto niebezpieczeàstwa osuniçcia drogi w wyniku 
eksploracji. Pod drogq D 274 odsloniçto fragment  „wielkiej 
drogi" ζ czasôw celtyckich, wiod^cej od bramy Porte du Re-
bout w kierunku sektora okreslanego jako Pâture du Couvent, 
gdzie znajdowaly siç m.in. budynki i instalacje uzytecznosci 
publicznej (budowla kolumnowa okreslana mianem bazyliki, 
akwedukt) (L. Dhennequin, J.-P. Guillaumet, M. Szabô, eds., 
2008). Odsloniçcie poziomu starozytnej drogi pozwolilo na we-
ryfikacjç  dokumentacji badan prowadzonych w tym miejscu 
przez J.-G. Bulliot. Ζ uwagi na bardzo zle warunki pogodowe 
eksploracjç warstw znajduj^cych siç pod drog^ przelozono 
na kolejny sezon. Podczas badart Côme Chaudron w 2007 r. 

1 Byt to zarazem trzeci sezon, w ktôrym brali udziat studenci 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prôcz nich, 
w badaniach uczestniczyli studenci uczelni francuskich:  Ecole du 
Louvre (Paryz), Université de Bourgogne (Dijon), Université Marc 
Bloch (Strasbourg), Université Lyon 2, Université Paris 1, czeskich: 
Masarykova Univerzita (Brno) oraz amerykanskich: University of 
Georgia (Athens). 

natrafiono  na 1434 fragmenty  ceramiki pochodz^ce ζ mini-
mum 345 naczyh oraz 3510 fragmentôw  amfor  pochodzqcych 
ζ minimum 114 egzemplarzy. 

BUDYNEK CC 19 

Ζ uwagi na fakt,  ze sytuacja stratygraficzna  w rejonie tej 
budowli nie zostala jeszcze w pelni wyjasniona, przyjçto pre-
zentacjç wynikôw badan w kolejnosci eksploracji, poczynajqc 
od warstw faz  najmlodszych. 

Polnocn;} czçsc budowli CC 19 stanowi tzw. Chatka zlot-
nika; piwnica ο kamiennych scianach oznaczona w dokumen-
tacji jako [360] (ryc. 2). Nazwa „Chatka zlotnika" {La  case du 
doreur)  zostala nadana przez J.-G. Bulliot, ktôry natrafiwszy 
w tym budynku na pozostalosci dzialalnosci metalurgicznej 
uwazal, ze we wspomnianej piwnicy znajdowalo siç domo-
stwo rzemieslnika. Bulliot zauwazyt oczywiscie brak otwo-
ru drzwiowego, jednak uwazal, ze zlotnik musiat schodzic 
do domu po drabinie, a swiatlo dnia docieralo jedynie przez 
okrqgle lukarny, podobne do stosowanych w XIX w. w tra-
dycyjnym budownictwie regionu Morvan (J.-G. Bulliot 1899, 
s. 126, 127). Spojone zaprawq mury „Chatki zlotnika", bçdqce 
swiadectwem najmlodszej fazy  budowli CC 19, spoczywajq 
na pozostalosciach stadium wczesniejszego, ζ ktôrym nalezy 
kjczyc zadokumentowane przez J.-G. Bulliot slady slupôw oraz 
nieliczne relikty poziomu uzytkowego. Ζ t;} sam;}, najmlod-
sz^ fazi}  nalezy l^czyc kamienny „murek" [2792], znajdujijcy 
siç na wschôd od piwniczki [360]. „Murek" ten, a wlasciwie 
jego osypisko jest zapewne sladem po drenie zabezpieczaj^-
cym budowlç przed wodg. Omawiane tu najmlodsze stadium 
zabudowy CC 19 nalezy l^czyc ζ czasami Augusta. Wskazuj^ 
na to zarôwno wyniki wczesniejszych badan, jak i pozyskany 
w 2007 r. material ceramiczny, w szczegôlnosci znaleziska ter-
ra sigillata.  Wczesniejsze fazy  zabudowy sq reprezentowane 
przez wzmiankowane wyzej slady po usytuowanych w jednej 
linii slupach [325], [326] i [327] osadzonych w warstwie ko-
loru zôltego [2798]. Obiekty te zostaly odkryte w sezonach 
2001 i 2002. Podczas badah w roku 2007, pod murem [149], 
dokladnie na przedluzeniu linii dolkôw [325], [326] i [327] 
odkryto slady kolejnego dolka poslupowego [2807]. Jak siç 
wydaje, jeden lub dwa nastçpne obiekty tego typu kryjq siç pod 
usytuowanym nieco bardziej na wschôd skupiskiem wielkich 
kamieni, bçd^cych pozostalosciq po badaniach J.-G. Bulliot. 
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Ryc. 1. Sektor Côme Chaudron. 1 - lokalizacja na terenie Mont Beuvray; 2 - plan J.-G. Bulliot; 3 - plan wspôlczesny 
Abb. 1. Sektor Côme Chaudron. 1 - Lokalisierung auf  dem Gebiet von Mont Beuvray; 2 - Plan von J.-G. Bulliot; 3 - ge-

genwàrtiger Plan 
Pue. 1. CeKTop Côme Chaudron. 1 - /iOKa;iM3aijMfl  Ha τερριιτορηΜ Mont Beuvray; 2 - nnaH J.-G. Bulliot; 3 - coepe-

ΜβΗΗΜΜ nnaH 



Ryc. 2. Plan budynku CC 19 
Abb. 2. Plan des Gebàudes CC 19 
Pmc. 2. ΠπβΗ nocTpoMKM CC 19 
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Glçbokosc omawianych dolkôw oscyluje w granicach 10 cm, 
co wskazuje jednoznacznie, ze poziom uzytkowy, ζ ktôrym 
byly one zwi^zane, zostal usuniçty najpôzniej podczas budo-
wy piwniczki [360], Na zachôd od piwniczki [360], w poblizu 
piwnicy budynku CC 19 bis odkryto nastçpny dolek poslu-
powy, ο bardzo regularnym, prostokijtnym ksztalcie [2805]. 
J.-G. Bulliot badal przestrzeri miçdzy wspomnianymi piwni-
cami, a jego sondaz, zlokalizowany podczas prac ζ roku 2007, 
otrzymal numer [2742], Wydaje siç, ze ten rejon nie byl bardzo 
intensywnie uzytkowany w starozytnosci i pochodzgcy ζεή 
material ceramiczny mozna datowac na fazç  LT D2a, co sta-
nowi pewnij podstawç do okreslania chronologii starszych 
faz  uzytkowania. Wsrôd ceramiki brak jest naczyri impor-
towanych. Badania prowadzone w rejonie piwniczki [360] 
wskazuj^, ze jej zarys, w przeciwieôstwie do pomieszczen 
[1890] i [1889], nie odwzorowuje planu starszych konstrukcji, 
na pozostalosciach ktôrych zostala posadowiona. 

POMIESZCZENIE [1890] 

Badania prowadzone w roku 2007 w obrçbie pomieszczenia 
[1890] pozwolily ostatecznie na okreslenie metody konstrukcji 
scian. Sciana wschodnia i zachodnia miaty miec konstrukcjç 
opartij na siedmiu slupach, podczas gdy w scianie pôlnocnej 
wykorzystano siedem slupôw i podwalinç (J.-P. Guillaumet, L. 
Dhennequin, T. Bochnak, F. Egloff,  P. Golânovâ 2007, s. 144, 
145, ryc. 3). Elementy konstrukcji nosnej sciany wschodniej 
zostaly umieszczone w wykopie fundamentowym  [2555] i ob-
lozone duzymi kamieniami. Wykop zostal nastçpnie wypelnio-
ny materialem pochodzqcym ζ jego dr^zenia. W podobnym 
wykopie [2728] osadzono rôwniez scianç zachodni^. Zostala 
ona wzniesiona wprost na calcu, w terenie bardziej zerodowa-
nym i ζ tego powodu wykop fundamentowy  byl nieco plyt-
szy, a slupy nie wszçdzie umacniano kamieniami. Pôlnocna 
sciana pomieszczenia [1890] byla wzniesiona przy wykorzy-
staniu dwôch elementôw konstrukcyjnych. W rowie funda-
mentowym, wydr^zonym w calcu, osadzono siedem siupôw 
[2402], [2403], [2404], [2405], [2406], [2421] i [2422] oraz 
podwalinç [2655]. Zarejestrowana glçbokosc rowu siçgala 
40 cm, a szerokosc wynosila okolo 70 cm. Drewniane slupy 
zostaly umieszczone w rowie, nastçpnie zasypano jego dolnq 
partiç i osadzono podwalinç. Materiai ceramiczny pochodzgcy 
ζ pomieszczenia [1890] nie zawiera form  posiadajqcych walor 
wyznacznika chronologicznego. 

POMIESZCZENIE [1889] 

Badania w pomieszczeniu [1889] pozwolily na wyjasnienie 
sposobu budowy jego scian. Konstrukcja sciany wschodniej 
sklada siç ζ naroznych slupôw [2005] i [1710] oraz czterech 
slupôw wewnçtrznych [2475], [1723] i [1631]. Slupy wewnçtrz-
ne umieszczono w osobnych dolkach. Odmiennq metodç 
zastosowano przy wznoszeniu sciany pôlnocnej. Wykopano 
tam w calcu rôw fundamentowy,  slupy oparto ο poludniow^ 
scianç rowu, a nastçpnie umocniono ζ pozostalych stron ka-
mieniami. Slupy narozne [1811 i 2005] oraz slup srodkowy 
[1679] zostaly osadzone 30-40 cm glçbiej niz pozostale [1681 
i 1677] (ryc. 3). Obiekty znajdujqce siç w obrçbie pomiesz-
czenia [1889] byly eksplorowane w roku 2006 (J.-P. Guillau-
met, L. Dhennequin, T. Bochnak, F. Egloff,  P. Golânovâ 2007, 
s. 144-146; ryc. 3, 4), a obecnie usuniçto brijzow;} warstwç 
[2370], w ktôrej siç one znajdowaly. Byl to utwôr antropoge-
niczny, spoczywaj^cy bezposrednio na calcu [2793], widocz-
nym przy dnie sondazu ζ XIX w. Omawiana warstwa sluzyla 
do spoziomowania naturalnej pochylosci terenu. 

OTOCZENIE BUDYNKU CC 19 

W roku 2007 wokôl budynku CC 19 przeprowadzono prace 
maj^ce na celu wyznaczenie granic pracowni wraz ζ zapleczem 
oraz okreslenie organizacji zabudowy terasy. We wschodniej 
czçsci badanego obszaru J.-G. Bulliot podejmowal prôby wy-
znaczenia budynku CC 18, ktôry mialby siç dzielic na dwie 
czçsci: A (na pôlnoc od CC 19) i Β (na wschôd od CC 19). 
Budowla ta zostala przez niego nazwana „Domem zlotnika" 
{La  maison de  l'orfèvre)  (J.-G. Bulliot 1899, s. 123-126; J.-P. 
Guillaumet 1996, Pl. 18). Plany J.-G. Bulliot dotyczqce tego 
obszaru nie s^ klarowne i trudno je uwazac za wiarygodne. 
W roku 2007 podjçto ponowne badania na tym obszarze 
i odsloniçto czçsciowo struktury zadokumentowane w XIX 
w. (ryc. 4). W pôlnocno-zachodniej czçsci omawianej strefy 
natrafiono  na cztery koliste dolki poslupowe ([2723], [2727], 
[2736] i [2738]), ktôre J.-G. Bulliot uwazal za pozostalosci 
klatki schodowej (J.-G. Bulliot 1899, s. 124). Majij one oko-
lo 30 cm srednicy, a ich glçbokosc waha siç miçdzy 7 a 25 
cm wzglçdem zachowanego poziomu. Natrafiono  rôwniez 
na dwa kolejne dolki poslupowe [2717] i [2719] oraz jamç 
[2720], ktôre rôwniez widniejg na planach J.-G. Bulliot. Ten 
ostatni obiekt, maj^cy w rzucie poziomym ksztalt zblizony 

strefa niebadana 1 ' 

Ryc. 3. Profil  slupôw pôlnocnej sciany budynku [1889]. Dokladna lokalizacja widoczna na ryc. 2 

Abb. 3. Profil  der Sàulen von der Westwand des Gebâudes [1889].Genaue Lokalisierung auf  der Abb. 2 

Pue. 3. Pa3pe3 CTonôoB ceBepHoii creHbi noc rpoiiKM [1889]. ToHHaa ;ioKa;iM3anMH npeflcraB/ieHa  Ha pue. 2 
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Ryc. 4. Pian i obiekty badane w rejonie budynku CC 18bis 
Abb. 4. Plan und die in der Umgebung des Gebâudes CC 18" erforschten  Objekte 
Pue. 4. N«aH M o6i>eKTbi Β paiioHe ποετροΰκΜ CC 18 bis 
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Ryc. 5. Pôlnocny profil  w s^siedztwie budynku CC 19 

Abb. 5. Nordprofil  in der Nàhe des Gebàudes CC19. 

Pue. 5. CeBepHbiiï προφΜΤ» no coceflCTBy  c ποςτροήκοή CC 19 

do gruszkowatego, byt prawdopodobnie kolejnym dolkiem 
poslupowym, jednak zostal on zle zinterpretowany w XIX w. 
W wypelnisku pochodzijcym ζ badan J.-G. Bulliot znaleziono 
fragment  celtyckiego kamienia zarnowego. Ζ uwagi na badania 
ΧΙΧ-wieczne nie istnial juz poziom uzytkowy, ktôry wiijzalby 
siç ζ odsloniçtymi obiektami, jednak zadokumentowano jego 
relikty w profilu  pôlnocnym i wschodnim, gdzie zachowala 
siç nienaruszona sekwencja stratygraficzna  (ryc. 5). Dziçki 
temu uchwycono nie tylko slady badah J.-G. Bulliot (poziom 
[2757] i wypelnisko [2758]), aie rôwniez pozostalosci licznych 
starozytnych warstw uzytkowania i destrukcji (warstwy [2759] 
do [2775]). W omawianym sektorze natrafiono  na niewiel-
kij ilosc materialu archeologicznego. Wydaje siç, ze badania 
ΧΙΧ-wieczne byty tu prowadzone bardzo skrupulatnie, co po-
twierdzajij dodatkowo liczne wzmianki J.-G. Bulliot, szczegôl-
nie dotycz^ce odkryc fragmentôw  emalii (J.-G. Bulliot 1899, 
s. 129-131). Fragment emalii odkryto w obiekcie [2720]. 
Jakkolwiek caly material pozyskany w prezentowanej czçsci 
Côme Chaudron pochodzi ζ wtôrnego zloza, jego datowanie 
wskazuje glôwnie na fazç  LT D2a. Moze to sugerowac,.ze gdy 
w czasach Augusta funkcjonowal  w poblizu kamienny budy-
nek CC 19, omawiany sektor nie byl juz uzytkowany. 

Prôcz badari wschodniej czçsci otoczenia budynku CC 19, 
podjçto tez eksploracjç strefy  znajduj^cej siç na potudniowy 
zachôd od budynku CC 19 i na zachôd od budynku [1977], 
Odsloniçto tam pozostalosci kolejnych zabudowaii, okreslo-
nych przez J.-G. Bulliot symbolem CC 22 (ryc. 6). Prowa-
dzone przez niego badania uniemozliwiaj^ obecnie okresle-
nie dokladnego wygl^du i wymiarôw dolkôw poslupowych, 
jednak ich rozmieszczenie dostarcza nam istotnych danych 
na temat rozmiarôw budynku. Fasada granicz^ca ze sciezk;} 
wiod^c^ od glôwnej drogi w dôl zbocza (J.-P. Guillaumet, L. 
Dhennequin, T. Bochnak, F. Egloff,  P. Golânovâ 2007, s. 146, 
147) byla wzniesiona przy wykorzystaniu sïupôw, ktôrych 
pozostalosciami sq dolki [2700], [2689] i [2670]. Obiekty te 
s£( rozmieszczone na jednej linii, w odleglosci okolo 2 me-
trôw od siebie, podobnie jak dolki poslupowe [2670], [2676] 
i [2698/2725], stanowiqce przypuszczalnie pozostalosci kon-
strukcji sciany poludniowej. Odtworzenie pôlnocnej czçsci 
budynku CC 22 jest znacznie trudniejsze ζ uwagi na obec-
nosc glçbokich wykopôw [2684] i [2685]. Wydaje siç, ze jeden 
ze slupôw powinien znajdowac siç w obrçbie obiektu [2704] 
uchwyconego w XIX wieku, a jego polozenie odpowiadalo-

by umiejscowieniu stupa, ktôrego pozostalosci^ jest dolek 
[2676] ze sciany poludniowej. Nie natrafiono  na odpowiednik 
podwôjnego slupa [2698/2725], a dalsza czçsc budynku po-
zostaje poza zasiçgiem sondazu. W obrçbie budynku CC 22 
zachowaly siç pozostalosci poziomu uzytkowego [2663] oraz 
slady dolkôw [2706], [2664], [2786], [2787], [2784] i [2780] 
ο zrôznicowanej glçbokosci. Natrafiono  tez na zaglçbienia, 
okreslone jako obiekty [2684] i [2685], W obrçbie obiektu 
[2684] natrafiono  na doskonale zachowane gruboscienne 
naczynie celtyckie (ryc. 7). Bez w^tpienia naczynie to zosta-
lo odkryte w XIX w. przez ekipç J.-G. Bulliot, jednak zostalo * 
ono wôwczas pominiçte, byc moze w uwagi na fakt,  ze bylo 
nieco popçkane. W obiekcie [2685] zachowaly siç pozosta-
losci warstwy kulturowej koloru czerwonego i czarnego, ktô-
ra stanowi resztkç poziomu uzytkowego wyeksplorowanego 
w pozostalej czçsci budynku w XIX w. Wzajemne relacje 
miçdzy odkrytymi obiektami s^ w obecnej chwili niemozli-
we do okreslenia ζ uwagi na brak wiçkszosci warstw uzytko-
wych i poziomôw zniszczenia. Tym niemniej, mozliwe bylo 
uchwycenie dwôch faz  uzytkowania dziçki odkryciu obstawy 
slupa [2732], przeciçtej przy zakladaniu slupa w glçbi dolka 
[2704], Datowanie materialu pozyskanego ζ CC 22 wskazuje, 
ze jest on nieco mlodszy od CC 18 b. Zabytki pochodzijce 
ζ wypelnisk dolkôw poslupowych potwierdzaj^ uzytkowanie 
tego zalozenia do poczijtkôw panowania Oktawiana Augusta, 
jakkolwiek material ceramiczny, pozyskany ζ poziomu uzyt-
kowego, wskazuje na pochodzenie ζ fazy  LT D2, przy czym 
czçsc form  wystçpuje juz w stadium LT D2a. 

Na pôlnocny zachôd od CC 19 znajduj^ siç zalozenia CC 
23/CC23 bis, CC 19 bis oraz drôzka odchodz^ca prostopadle ». 
od drogi glôwnej i wiod^ca w dôl zbocza. Rejon CC 23/23 
bis zostal okreslony przez J.-G. Bulliot jako obszar, na ktôrym 
miano skladac „amfory  ζ prochami" (amphores cinéraires) oraz 
szcz^tki ludzkie (J.-G. Bulliot 1899, s. 160,161). Stwierdzenie 
to leglo u podstaw informacji,  ze na terenie oppidum Bibracte 
odkryto pochôwki ludzkie (K. Godlowski 1977, s. 49; P. Ka-
czanowski, J. K. Kozlowski 1998, s. 201). W obecnej chwili 
na omawianym obszarze nie odkryto zadnych pozostalosci 
depozytu amfor  ζ koscmi ludzkimi. W obrçbie badanego 
sektora znajdowalo siç kilka bardzo duzych kamieni, ktôre 
byc moze maj^ zwujzek ζ „murem" zaznaczonym na dzie-
wiçtnastowiecznym planie (J.-P. Guillaumet 1996, Pl. 18). 
W niewielkiej odleglosci od omawianego obszaru odkryto 
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Ryc. 6. Plan i obiekty badane w rejonie budynku CC 22 
Abb. 6. Plan und die in der Umgebung des Gebàudes CC 22 erforschten  Objekte 
Pnc. 6. Π/iaH H ο6τ>εκτΗ, MccneflOBaHHbie  Β paiioHe ποετροϋκΜ CC 22 
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Ryc. 7. Naczynie celtyckie odkryte na spqgu wykopu [2684] ζ XIX w. 
(.Fot.  T.  Bochnak) 

Abb. 7. Am FuE des Grabungsschnitts [2684]aus dem XIX. Jh. frei-
gelegtes keltisches Gefàfi  (Foi. T.  Bochnak) 

Pue. 7. KenbTCKMM cocya, BbisBneHHbiiï Ha flHe  pacKona [2684] 

Β XIX Β. (φοηιο  T.  ΒοχΗακα) 

skupisko fragmentôw  amfor  odpowiadaj^ce opisowi J.-G. 
Bulliot, jednak w jego obrçbie brak bylo jakichkolwiek kosci 
(ryc. 8). Jak wspomniano, mury budynku CC 19 bis nie mo-
gly byc w calosci odsloniçte w toku badaii prowadzonych 
w latach 2000-2001 ζ uwagi na niebezpieczeiistwo narusze-
nia wspôlczesnej drogi. W roku 2007 zaistniala mozliwosc 
poszerzenia wykopu i zadokumentowania calosci planu oma-
wianej budowli (ryc. 9). Pôlnocna, graniczqca ζ glôwn^ drogi) 
sciana budynku CC 19 bis byla niemal zupelnie zniszczona, 
jednak odtworzenie jej przebiegu nie nastrçczalo trudnosci. 
W obrçbie omawianego budynku natrafiono  na material za-
bytkowy typowy dla najmlodszej fazy  osadnictwa w sektorze 
Côme Chaudron, tj. na okres panowania Oktawiana Augusta. 
Wydaje siç, ze budynek ten zostal wzniesiony po zniszcze-
niu pracowni [1977], rôwniez datowanej na czasy Augusta. 
Na pôlnoc od CC 19 bis biegla glôwna droga wiodijca od bra-
my «Porte de Rebout" ku wyzszym partiom oppidum. Droga 
celtycka znajdowala siç okolo 20 cm ponizej wspôlczesnej 
drogi D 274, ktôrej bieg przesuniçto nieco dalej na pôlnoc, 

Ryc. 8. 
Abb. 8. 
Pue. 8. 

Skupisko fragmentôw  amfor  odkryte w s^siedztwie budynku CC 19 bis (Fot.  T.  Bochnak) 
In der Nachbarschaft  des Gebàudes CCI9" entdeckte Ansammlung der Amphorenfragmente  (Fot.  T.  Bochnak) 
CKon/ieHMe <})parMeHTOB aMtjîop, BbiHB/ieHHoe no cocescTBy c nocTpoMKoii CC 19 bis. (φοηιο  T.  Βοχηακα) 
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Ryc. 9. Plan budynku CC 19 bis 
Abb. 9. Plan des Gebâudes CC 19" 
Pmc. 9. rbiaH nocrpoiiKM CC 19 bis 
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Ryc. 10. Profil  obejmuj^cy wycinek podluznego przekroju „wielkiej drogi". Dokladna lokalizacja profilu  widoczna na ryc. 6 

Abb. 10. Profil  mit dem Fragment des Làngsschnitts der Hauptstrasse. Genaue Lokalisierung des Profils  ist auf  der Abb. 6 sichtbar 

Pue. 10. lïpocjmnb, oxBaTbmaiomMM οτρεβοκ npo,nojibHoro pa3pe3a „6o/ibmoM floporn".  ToHHaH noKanmsmnn ηροφΜΠΗ npeflCTaBneHa 
Ha pue. 6 

w kierunku sektora Champlain. J.-G. Bulliot wzmiankowal 
istnienie „chodnika" oddzielaj^cego sektor Côme Chaudron 
od drogi, jednak nie zamiescii nigdzie jego dokladnego opi-
su. W rejonie prowadzonych przez niego badan w najmlod-
szym poziomie drogi uchwycono dwa rzçdy dolkôw poslu-
powych rozmieszczonych w rôwnych odleglosciach. Dolki 
te byly lepiej widoczne w zachodniej czçsci drogi, bowiem 

wschodnia partia zostala powaznie naruszona przez wkop 
ζ XIX w. [2757], Odsloniçta obeenie najmlodsza faza  drogi 
moze byc datowana najpôzniej na okres panowania Augusta 
ζ uwagi na wzajemne relacje ζ piwniczk^ CC 19 bis. Wiçk-
szosc materialu zabytkowego pozyskanego przy odslanianiu 
drogi jest datowana na fazç  LT D2 oraz poez^tek panowania 
Oktawiana Augusta. Wczesniejsze etapy rozbudowy drogi 

Ryc. 11. Negatyw drewnianego elementu konstrukcji [2734] zlokalizowany na poludnie od pomieszczenia [1889]. 
(Foi. T.  Bochnak) 

Abb. 11. Negativ eines siidlich vom Raum [1889] lokalisierten holzernen Konstruktionselementes [2734] (Foi. 
T.  Bochnak) 

Pwc. 11. HeraTMB flepeBHHHoro  sneMeHTa KOHCTpyKî MM [2734], Haxofl>imMMCH  io>KHee noMemeHM î [1889] (g5omo 
T.  Βοχηακα) 
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Ryc. 12. 1 - sztabka ze stopu miedzi; 2 - pôlfabrykat  skuwki ze stopu miedzi; 3 - paciorek 
(?) ze stopu miedzi; 4 - element uprzçzy koriskiej ze stopu miedzi; 5 - gladzik ka-
mienny; 6 - klin zelazny; 7 -fragment  szklanej bransolety; 8 - fragment  lancuszka 
zelaznego 

Abb. 12. 1 - Barren aus der Kupferlegierung;  2 - Halbfabrikat  einer Schelle aus der Kupfer-

legierung; 3 - Perle(?) aus der Kupferlegierung;  4 - Element des Pferdegeschirrs  aus 

der Kupferlegierung;  5 - Steinglàtter; Eisenkeil; 7 - Fragment eines Glasarmringes; 

8 - Fragment einer Eisenkette 

Pmc. 12. 1 - nnacTMHKa M3 cnnaea mcam; 2 - nony(j)a6pMKaT xoMyTMKa M3 cnnaua MeflM; 
3 - ôycwHa (?) M3 cnnaBa MeflM;  4 - ajieineHT KOHCKOÛ ynpa>KM 143 cnnaea Menu; 
5 - III/IJ«})0Ba/IbHbIM KaMeHb; 6 - >Kejie3HbIM KTIKH; 7 - φρβΓΜβΗΤ ΟΤβΚΤΙίΙΗΗΟΓΟ 
6pac/ieTa; 8 - φpaΓMeHT >Kene3Hoû μεηοπκΜ 

uchwycono dziçki odsloniçciu profilu  podluznego (ryc. 10). 
Na odcinku graniczqcym ζ piwniczk;} [360] zadokumento-
wano warstwç kamieni, znajduj^cq siç okolo 30 cm ponizej 
dzisiejszego poziomu. 

OBSZAR POLOZONY NA POLUDNIE OD TERASY, 
NA KTÔREJ ZNAJDOWALA SIÇ BUDOWLA CC 19 

Badania w tym sektorze byly kontynuacj;; poszukivvaii 
ζ sezonu poprzedniego (J.-P. Guillaumet, L. Dhennequin, 
T. Bochnak, F. Egloff,  P. Golânovâ 2007, s. 146-148; ryc. 6). 
Na poludnie od pomieszczenia [1889] odsloniçto warstwç 
koloru ciemnobrunatnego [2662=2303], zawierajqc^ znacz-
n^ ilosc materialu zabytkowego ζ fazy  LT D2b oraz nega-
tyw elementu drewnianego [2734] (ryc. 11). W warstwie tej 
natrafiono  na osiemnascie zelaznych gwozdzi, dwanascie 
odpadkôw poprodukcyjnych zwi^zanych ζ obrôbkij zelaza, 
odpadki zwi^zane ζ obrôbk^ stopôw miedzi, siedem frag-
mentôw zuzli zelaznych i trzy brtjzowych, fragment  formy 
i dwa odpryski emalii. Tç listç uzupelnia znalezisko pacior-

ka (?) ο przekroju w ksztalcie litery D, odlanego ze stopu 
miedzi ο wysokiej zawartosci olowiu, (ryc. 12:3), a takze 
krzemien oraz element uprzçzy koiiskiej wykonany ze sto-
pu miedzi (ryc. 12:4), jak rôwniez zelazna plytka ζ dwoma 
nitami. Warstwa [2662] jest tozsama ζ warstwy [2303], bada-
n^ w roku 2006, ζ ktôrej znamy m.in. zelazni) zapinkç typu 
Nauheim, bçd^c^ wyznacznikiem przelomu faz  LT Dlb/D2a 
(J.-P. Guillaumet, L. Dhennequin, T. Bochnak, F. Egloff,  P. 
Golânovâ 2007, s. 149; ryc. 7:6). Pod warstwq [2662] na-
trafiono  na zbitg warstwç koloru zôltego [2691=2428], Aby 
wyjasnic sytuacjç stratygraficznq  w omawianym sektorze, 
po poludniowej stronie wykopu J.-G. Bulliot, w obrçbie 
pomieszczenia [1889], wyznaczono sondaz (ryc. 13). Son-
daz ten poprowadzono wzdluz naturalnego spadku terenu 
[2793], odslaniaj^c szereg nawarstwien [2795], [2794], [2796], 
[2691] i [2688] ο miijzszosci przekraczajqcej w poludniowej 
czçsci 1 m. Wspomniane nawarstwienia dokumentujij prace 
prowadzone przez mieszkancôw Bibracte w celu uzyskania 
wzglçdnie poziomej powierzchni terasy, na ktôrej nastçpnie 
posadowiono zespôl pracowni metalurgicznych. 
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[2796] 

[2796] 

Profil  N-S pomieszczenia [1889]. Widoczne nawarstwienia maj^ce na celu przygotowanie poziomu uzytkowego. Dokladna 
lokalizacja profîlu  widoczna na ryc. 2 
N-S Profil  des Raumes [1889], Sichtbare Ablagerungen sollten das Nutzungsniveau vorbereiten. Genaue Lokalisierung des 
Profils  ist auf  der Abb. 2 sichtbar 
Προφιι/ib noMemeHMH [1889] no OCM ceeep-ior. Pa3niiHMMbi Hac/ioeHMsi, B03HMKiime Β CB«3M C npnroTOBJieHMe 6ΜΤΟΒΟΓΟ 

ypoBHJi. ToHHa« noKa/w3aL(MH προφΜΠΗ npeflCTaB/ieHa  Ha pue. 2 

— 72300 

Abb. 13. 

Pue. 13. 

0 
- [ _ 
Ryc. 13. 

ZNALEZISKA METALOWE 

Badania w 2007 roku nie dostarczyly znacznej ilosci zabyt-
kôw metalowych. Sytuacja ta jest w pelni zrozumiala ζ uwagi 
na fakt,  ze w tym sezonie eksplorowano glôwnie zalozenia 
znane ζ badari XIX w. Jednym ζ obfitszych  zrôdel materialu 
archeologicznego jest warstwa [2662]. Tym niemniej ziden-
tyfikowano  liczne slady poswiadczaj^ce prowadzenie dzialal-
nosci metalurgicznej w badanym sektorze. W wypelniskach 
dolkôw poslupowych odkryto zuzle hutnicze i kowalskie, 
scinki blachy zelaznej i kawalki drutôw. Podobnie jak w la-
tach poprzednich, znaczne ilosci zuzla i innych odpadkôw 
poprodukcyjnych odkryto w wypelniskach wykopôw J.-G. 
Bulliot. W wykopie [2684] znajdowalo siç 37 odpadkôw ze-
laznych i ponad 1,2 kg zuzla. Obrôbka metali niezelaznych 
jest potwierdzona przez pojedyncze znaleziska zuzla brçzo-
wego, kilka fragmentôw  form  odlewniczych i tygli. Odkryto 
rôwniez dwa pôlfabrykaty:  sztabkç ze stopu miedzi ζ zazna-
czonymi liniami poprzecznymi, byc moze wyznaczaj^cymi 
liniç podzialu w celu uzyskania okreslonych ilosci metalu 
do przetopienia (ryc. 12:1) oraz pôlfabrykat  skuwki, pocho-
dz^cy ζ wykopu J.-G. Bulliot w rejonie CC 22 (ryc. 12:2). 
Znaleziska te poszerzaj^ obfit;}  kolekcjç zabytkôw zwiqzanych 
ζ obrôbk^ metali w rejonie Côme Chaudron, a pochodz^c^ 

ζ badaô J.-G. Bulliot (G. Hamm 2005). Badania w 2007 roku 
przyniosly tez kolejne znaleziska poswiadczaj^ce produk-
cjç emaliersk^. Jak wiadomo, emaliowano przede wszyst-
kim czçsci uprzçzy konskiej oraz nity wykonane ζ metali 
niezelaznych, natomiast zdobienie emali^ przedmiotôw 
zelaznych jest spotykane znacznie rzadziej. W 2007 roku 
odkryto trzy narzçdzia, niestety, wszystkie s^ pozbawione 
kontekstu archeologicznego. Jest to gladzik kamienny, po-
chodz^cy ζ wykopu ζ XIX w. (ryc. 12:5), dluto zelazne oraz 
wykonany ζ tego samego materialu klin (ryc. 12:6). Listç 
znalezisk metalowych uzupelniajij dwa fragmenty  nieokre-
slonych zapinek ze stopôw miedzi, dwie slabo zachowane 
monety oraz fragment  laiicuszka (ryc. 12:8). W roku 2007 
odkryto tez fragment  szklanej bransolety koloru fioletowego 
ο przekroju w ksztalcie litery „D" (ryc. 12:7), pochodzqcy 
ζ budynku CC 22. Jest to trzeci fragment  ozdoby szklanej 
odkryty w rejonie Côme Chaudron od czasu wznowienia 
badari w 2000 r. (J.-P. Guillaumet, L. Dhennequin, T. Boch-
nak, P. Golànovà, D. Môlders 2006, s. 273; J.-P. Guillaumet, L. 
Dhennequin, T. Bochnak, Ε Egloff,  P. Golânovâ 2007, s. 149, 
ryc. 7:2). Na Mont Beuvray znaleziska tego typu s g ζ reguly 
datowane na fazç  LT D1 (A.-S. Bride 2005, nr kat. 104, 183, 
210, 211, 215, 219, 227, 234, 271, 272). 

PODSUMOWANIE 

Badania prowadzone w sektorze Côme Chaudron w 2007 r. 
pozwolily na wyznaczenie granic zespolu pracowni okres-
lanych jako CC 19 i CC 19 bis oraz okreslenie jego relacji 
ζ s;}siednimi budynkami CC 22 i CC 18 bis. Datowanie tych 
zalozeii (LT D2b dla CC 18 i pocz^tek panowania Augusta 
dla CC 22) odbiega od chronologii najmlodszych faz  budyn-
kôw CC 19 et CC 19 bis, ktôra przypada na pôzny odcinek 
panowania Augusta. Wydaje siç, ze ostatnia faza  zasiedlenia 
Mont Beuvray tijczy siç ζ rozrzedzeniem zabudowy, przynajm-
niej w „dzielnicy rzemieslniczej". W wyniku badari okreslono 
sposôb zabudowy teras i wykazano, ze w koricowym odcin-
ku osadnictwa celtyckiego na wzgôrzu doszlo do reorgani-
zacji zabudowy tej czçsci oppidum. Reorganizacja polegala 
na poszerzeniu drogi i zmiany systemu teras. Wyniki badari 
prowadzonych na terenie Mont Beuvray przez J.-G. Bulliot, 
a nastçpnie, pocz^wszy od lat osiemdziesi^tych XX w., przez 

szereg ekip miçdzynarodowych pod egid;j Centre archéologi-
que européen, wskazuj^ jednoznacznie, ze oppidum Bibracte 
bylo w starozytnosci waznym centrum produkcji rzemieslni-
czej. Zidentyfikowano  slady dzialalnosci kowali, br^zownikôw, 
zlotnikôw, emalierôw; bardzo prawdopodobne, ze produko-
wano tam rôwniez monety. Nigdzie jednak nie natrafiono 
na jednoznaczne slady potwierdzajqce prowadzenie reduk-
cji rud metali. Jak siç wydaje, surowiec metalowy docieral 
na teren oppidum w postaci sztabek, chociaz w sqsiedztwie 
sektora rzemieslniczego natrafiono  na slady kopalri surow-
côw metalicznych. Jak siç jednak wydaje, kopalnie te byly 
eksploatowane w czasach poprzedzaj^cych rozwôj oppidum, 
a w epoce rozkwitu dzialalnosci metalurgicznej pokopalnia-
ne wybierzyska sluzyly za smietniki. Dotychczas nie odkryto 
sladôw potwierdzajijcych lokalnq produkcjç ceramiki w ob-
rçbie Mont Beuvray. 
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Jean-Paul  Guillaumet,  Laurent Dhennequin, Tomasz  Bochnak, Petra Golànovà 

Ergebnisse der Forschungen in dem Handwerkerviertel in Côme Chaudron im Bereich des Oppid-
iums von Bibratce (Mont Beuvray, Département. Nievre und Saône- et- Loire), iin Jahre 2007 

Zusammenfassung 

Im Jahre 2007 wurde die 7 Jahre friiher  begonnene Erfor-
schung der metallurgischen Werkstàtte (Guillaumet, Dhenne-
quin, Bochnak, Golànovà, Môlders 2006; Guillaumet, Dhen-
nequin, Bochnak, Egloff,  Golànovà 2007)1 fortgesetzt.  Die 
Arbeiten leitete L. Dhennequin in Mitarbeit von P. Golànovà 
und T. Bochnak, und die Fachaufsicht  fiihrte  J. P. Guillaumet. 
Die Metallfunde  bearbeitete F. Egloff  und die Keramik S. Bar-
rier. Die Arbeiten konzentrierten sich im Bereich der Gebàu-
de CC 19 und CC 19"; Dariiber hinaus wurde das erforschte 
Gebiet in Richtung der benachbarten Anlagen, die von J. Ρ 
Guillaumet als CC 18", CC22 und CC23" bezeichnet wurden, 
erweitert. Dank dem war der Vergleich der Dokumentation 
aus dem XIX. Jh. mit dem gegenwârtigen Tatbestand môglich. 
Man gewann zusàtzliche Angaben iiber die hôlzernen Kons-
truktionselemente der erforschten  Bauten und iiber den Verlauf 

der Grenze der ersten kiinstlichen Terrasse, d.h. iiber das an 
dem sog. Grofien  Weg (der Hauptstrasse)- dem wichtigsten 
Kommunikationsweg in der Zeit des Oppidiums liegenden 
Gebiet. Es bestand auch die Môglichkeit die Hauptsrasse zu 
erforschen.  Die Strasse liegt heute im grofien  Teil unter der 
Departementstrafie  D 274. Unter der Departmentstrafie  274 
legte man eben das Fragment der Hauptstrasse aus der Kelten-
zeit, die vom Tor Porte du Rebout in Richtung des als Pâture 
du Couvent bezeichneten Sektors, wo sich, u. a. Gebâuden, 
ôffentliche  Einrichtungen (ein Sâulenbauwerk, das man als 
Basilika zu nennen pflegt,  ein Aquâdukt) befanden,  fuhrte. 

Die Freilegung des antiken Weges liefi  die Dokumenta-
tion der hier von J.-G. Bulliot gefiihrten  Forschungen veri-
fizieren. 

' Das war zugleich die dritte Grabungssaison an der die Stu-
denten des Archâologischen Instituts aus der Universitât in Rzes-
zôw teilgenommen haben. Neben ihnen beteiligten sich an den 
Forschungen auch Studenten aus franzôsischen:  Ecole de Louvre 
(Paris), Université de Buorgogne (Dijon), Université Marc Bloch 
(Strasbuorg), Université Lyon 2, Université Paris 1, tschechischen: 
Masarykova Univerzita (Brno) und amerikanischen: University of 
Georgia (Athens) Hochschulen. 
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Jean-Paul  Guillaumet,  Laurent Dhennequin, Tomasz  Bochnak, Petra Golânovâ 

Pe3y/ibTaTbi apxeojiorMHecKMX Mcc/ieflOBamiM  KOMnneKca peMecneHHbix MacTepcKMX 
Côme Chaudron Ha TappwTopMM onnnflyM  Bibracte 

(Mont Beuvray, ênapTaMeHTbi Nievre i Saone-et-Loire) β 2007 ro^y 

PeetoMe 

Β 2007 rofly  npoflo/i>KeHbi  MCCTieflOBaHMH  MeTa/inyprMHe-
CKMX MacTepcKMX, HanaTbie ceMb /ιετ TOMy Ha3afl  (Guillaumet, 
Dhennequin, Bochnak, Golânovâ, Môlders 2006; Guillaumet, 
Dhennequin, Bochnak, Egloff,  Golânovâ 2007)'. PaôoTaMM 
pyKOBOflMTi  L. Dhennequin npw yiacTMM P. Golânovej m T. 
BoxHaica m οπεκε  J. P. Guillaumet. 06pa6oTKy MeTaruime-
CKMX HaxoflOK  ocymecTB/Tfl/ra  F. Egloff,  a KepaMWKM S. Barrier. 
PaÔOTbl 6blJIM  CKOHLieHTpMpOBaHbl Β paiioHe nocTpoeK CC 
1 9 , CC 1 9 bis. KpoMe ΤΟΓΟ paciiiMpeHa viccnepyeMasî  τερριι-
TOpMH Β HanpaB/ieHMM COCeflHMX  paCKOnOB, OÔOSHaHeHHblX 
J.-G. Bulliot KaK CC 18 bis, CC 22 M CC 23 bis. B/iaroflapfl 
3TOMy, 6bI/IO B03M0>KHbIM OCymCCTBMTb BCpî HKau;MK> flO-
KyMeHTau;MM MccneflOBaHMM  XIX B. C φ3ΚΤΜπε«ΜΜ COCTO-
ΛΗΜεΜ paôoT. IlonyHeHbi flononHMTenbHbie  flaHHbie,  Kacaio-
lUMeCH flepeBHHHblX  3JieMeHTOB KOHCTpyKIJMM MCCneflyeMblX 

nocTpoeK M iianpaB/ieHMii rpanmjbi περεοϋ MCKyccTBCHHoïï 
TeppacH, το ecTb τερρΜτορΜΜ, npwneraioineM κ TaK Ha3bi-
BAEMOM „6onbmoH flopore"  - ΓΤΉΒΗΟΓΟ nyTM cooôineHMfl  BO 

BpeMeHa pacijBeTa onnH^yM. rioHBMnacb TaioKe B03M0>KH0CTb 
ocymecTBMTb MccjicflOBaHMH  caMoïï „6o/ibiiioM floporn",  Β 
Hacroflmee  BpeMa περεκρΜτοΰ Β βο/^ιπειί nacTM flcnap-
τ3ΜεΗΤΗθίί floporofi  D 274. flofl  floporoii  D 274 BCKpbiT 
φρ3ΓΜεΗτ „6ojibiiioii floporn"  KenbTCKoro ΒρεΜεΗΜ, 
mew κ BopoTaM Porte du Rebout Β HanpaBneHMM ceKTopa, 
o6o3MaHeHi-ioro KaK Pâture du Couvent, me HaxoflmiHCb,  Β 
HacTHOCTM, flOMa  M nocTpoiiKM oôinecTBeHHoro no;ih30Ba-
HHfl  (KonoHHaH nocrpoiiKa, onpefle/weMaH  KaK 6a3MnnKa, 
aKBeflyK).  BcKpbiTMe ypoBHH Η Ρ Ε Β Η Ε Κ floporM  ΠΟ3ΒΟΠΜΠΟ 

Bepi^mjiipoBaTb flOKyMeHTai^MK)  MccncflOBaHMM,  ocymecT-
ΒΛεΗΗΗχ Ha 3TOM MecTe J.-G. Bulliot. 

.1 

1 3TO 6bin τρετΜΜ nojieBoii ce30H, Β κοτοροΜ npMHMManw y^a-
CTne CTyfleHTbi  HHcraTyra apxeoTiorwi >KemoBCKoro yHMBepcHTeTa. 
KpoMe HMX, Β pacKonKax ôbiJiM 3afleûcTBOBaHbi  CTyfleHTbi  φpaH-
L(y3CKMX ŷ ieÔHbix 3aBefleHMM:  Ecole du Louvre (Paris), Université de 
Bourgogne (Dijon), Université Marc Bloch (Strasbourg), Université 
Lyon 2, Université Paris 1, HemcKMx: yHMBepcMTeT Macapm<a (BpHo) 
M AMEPMKAHCKHX: YHMBEPCWTET JI»OPFL>KMM (ΑτεΗω). 
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