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Pochówki z instrumentarium łuczniczym 

z cmentarzysk ludności kultur schyłkowego 

neolitu z obszaru Wyżyny Małopolskiej jako 

przejaw tożsamości społecznej i grupowej 

 

 

 
Wstęp 

W niniejszym artykule, zatytułowanym „Pochówki z instrumentarium 
łuczniczym z cmentarzysk ludności kultur schyłkowego neolitu z obszaru 
Wyżyny Małopolskiej jako przejaw tożsamości społecznej i grupowej”, zostanie 
przedstawiona próba analizy struktury społecznej na podstawie znalezisk 
pochodzących z jam grobowych. Na terenie Wyżyny Małopolskiej 
odnaleziono cmentarzyska trzech kultur, datowanych na okres schyłkowego 
neolitu, na których odkryto jamy grobowe zawierające wyposażenie łucznicze 
(Fot. 1).  

Pochówki, datowane na schyłek neolitu, zawierające elementy 
wyposażenia łuczniczego odkrywane są na obszarze całej Polski. Na potrzeby 
niniejszego artykułu obszar został zawężony do terenu Wyżyny Małopolskiej, 
ponieważ na podstawie odkryć archeologicznych została zauważona ciągłość 
osadnicza od 2900 p.n.e. do 2250/2200 p.n.e. Ponadto właśnie na 
cmentarzyskach z tego rejonu zaobserwowano grupy pochówków tzw. 
łuczników, których tradycja funeralna kontynuowana jest w trzech 
następujących po sobie archeologicznych grupach kulturowych. 
Podstawowym kryterium doboru ww. pochówków była zawartość elementów 
łuczniczych, tzn. grocików krzemiennych i kościanych, prostowników do 
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strzał, płyt szlifierskich, płytek łuczniczych chroniących nadgarstki oraz 
fragmentów kołczanu i łuku. 

Celem pracy jest próba odpowiedzenia na pytanie czy pochówki 
z instrumentarium łuczniczym odkryte na terenie Wyżyny Małopolskiej były 
przejawem ciągłości pewnej tradycji społecznej i stanowią przejaw tożsamości 
grupowej. Dlatego też została przeprowadzona analiza porównawcza 
pochówków z instrumentarium łuczniczym trzech ww. kultur.  Zostały one 
wybrane metodą analizy źródeł będących wynikami badań wykopaliskowych.  

W niniejszym artykule przedstawiono ogólny opis trzech kultur. Pierwszą 
z nich jest kultura złocka, której trzy cmentarzyska zostały odkryte na lessach 
Wyżyny Małopolskiej. Druga kulturą opisaną w tej pracy jest Kultura 
Ceramiki Sznurowej, a dokładniej grupa krakowsko-sandomierska. Ludność 
należąca do tej społeczności zasiedlała tereny Wyżyny Małopolskiej. Ostatnią 
spośród opisywanych społeczności jest określana mianem Kultury Pucharów 
Dzwonowatych. Ludność ta pod koniec III tysiąclecia p.n.e. zasiedliła Wyżynę 
Małopolską.  

Podczas pisania niniejszej pracy zostały postawione trzy założenia 
badawcze. Pierwszym założeniem, które przyjęto na potrzeby pracy jest: 
pochówki z instrumentarium łuczniczym z Wyżyny Małopolskiej 
są przejawem tożsamości grupowej. Przy tym założeniu postawiono trzy 
warunki, które muszą zostać spełnione: położenie jam grobowych tzw. 
„łuczników” różni się znacząco od pozostałych grobów z obszaru 
cmentarzyska. Kolejnymi warunkami są różnice w kształcie jamy grobowej lub 
jej orientacja względem stron świata. Innym warunkiem do spełnienia jest 
różnica w pozostałych elementach wyposażenia wybranych grobów. 
Drugie założenie związane jest z podobieństwem pochówków 
z instrumentarium łuczniczym z Wyżyny Małopolskiej ze wszystkich trzech 
kultur. Czy są one manifestacją jednej grupy społecznej obecnej w schyłkowym 
neolicie niezależnie od przybywających na ten teren ludności kolejnych kultur? 
W tym wypadku konieczne jest udzielenie twierdzących odpowiedzi na pytania 
czy można zaobserwować podobieństwa w orientacji jam grobowych i samych 
pochówków oraz ułożenia zmarłych, a także czy widoczne są podobieństwa 
w darach grobowych, jak i samym instrumentarium łuczniczym. 
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Ostatnie założenie dotyczy możliwości zróżnicowania pochówków 
z instrumentarium łuczniczym między sobą. Czy grupy społeczne tzw. 
„łuczników”, pomimo iż występowały w podobnym okresie na tym samym 
terenie Wyżyny Małopolskiej, wyróżniały się na tle pozostały grobów trzech 
różnych kultur, ale i różnią się między sobą. W tym wypadku groby tzw. 
„łuczników” z kultury złockiej będą odmienne od pochówków z elementami 
łuczniczymi kultur ceramiki sznurowej i pucharów dzwonowatych pod 
względem: orientacji jam grobowych i samych osobników oraz zróżnicowania 
pozostałych darów grobowych, jak i sposobów wykonania instrumentarium 
łuczniczego. 

Pochówki z instrumentarium łuczniczym z cmentarzysk 
ludności kultury złockiej 

Pierwszą z omawianych kultur jest tzw. kultura złocka. Jej nazwa wywodzi 
się od eponimicznego stanowiska położonego w pobliżu miejscowości Złota, 
pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie. Stanowiska przypisywane do tej 
kultury zostały odkryte na terenach lessowych Wyżyny Małopolskiej, 
pomiędzy rzeką Wisłą, a jej dopływami: Nidą i Kamienną.1 Na cyplu 
wznoszącym się nad korytem Wisły, przebadano trzy stanowiska, które 
przypisano ludności kultury złockiej: „Grodzisko I”, „Grodzisko II” i „Nad 
Wawrem” (Fot. 2). 

Na terenie obecnego stanowisak „Nad Wawrem” w latach 80 XIX wieku 
i na początku XX wieku badania powierzchniowe prowadził Z. Lenartowicz.2 
Pierwsze badania wykopaliskowe na tym terenie przeprowadził W. 
Antoniewicz w 1922 roku. Trzy lata później kolejne badania prowadził J. 
Żurowski na południowo-wschodniej stronie zbocza.3 Kolejne sezony 
badawcze, w latach 1926-1930, prowadzone były z ramienia Państwowego 
Muzeum Archeologicznego. W tym czasie prowadzono szerokoprzestrzenne 

1 Z. Krzak, The Złota Culture. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańska 1976, s. 123.  
2 Tejże, Cmentarzysko kultury złockiej na stanowisku „Grodzisko II” we wsi Złota,pow. 
Sandomierski.     Archeologia Polski 1958, nr. 2 (1), s. 331. 
3 Tejże, Cmentarzysko kultury złockiej „Nad Wawrem” w Złotej. Wrocław-Warszawa-Kraków 
1970, s. 12. 
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badania wykopaliskowe, które pozwoliły na odnalezienie licznych obiektów, 
które następnie zostały wydatowane na koniec neolitu i poczętek epoki brązu.4 

Niestety, część dokumentacji i materiałów z wyżej wymienionych badań 
zaginęła podczas II wojny światowej. Dlatego też w 1956 roku 
przeprowadzono badania wykopaliskowe na „Grodzisku II” w celu 
uzupełnienia dokumentacji. Badania te przeprowadziła The Złota Culture 
Akademii Nauk.5 Zakończenie badań wykopalisk, które pozwoliły na odkrycie 
trzech stanowisk kultury złockiej na Wyżynie Małopolskiej, zapoczątkowało 
dyskusję nad genezą kultury złockiej. J. Kostrzewski zasugerował, iż jest to 
lokalna grupa ceramiki sznurowej, której bazę miały stanowić dwie kultury: 
amfor kulistych i ceramiki promienistej.6 Natomiast, W. Antoniewicz opisał 
ją jako podgrupę kultury amfor kulistych, która częściowo była pod wpływem 
kultur materialnych: kultury ceramiki sznurowej, kultury ceramiki 
promienistej oraz pucharów lejkowatych. Obaj badacze zgodnie widzieli 
początek kultury złockiej w dwóch innych: kulturze ceramiki sznurowej 
i amfor kulistych.7 Podążając śladem rozważań poprzednich badaczy, mieszaną 
genezę kultury złockiej zaprezentował również Z. Krzak. Zaproponował on 
cztery kultury, które mogły mieć swój udział w kreowaniu się kultury złockiej: 
kultury amfor kulistych, ceramiki sznurowej ceramiki promienistej i pucharów 
lejkowatych. Hipotezę genezy powielił za W. Antoniewiczem, przytaczając 
argument podobieństwa pomiędzy formami grobów, naczyń ceramicznych, 
narzędzi oraz ozdób wcześniejszych kultur neolitycznych i kultury złockiej.8 
Kolejnym badaczem, który wypowiadał się o genezie opisywanej kultury jest 
J. Machnik. W swoich rozważaniach wrócił on do koncepcji J. Kostrzewskiego.
Uznał on, iż ma ona swój początek w kulturze ceramiki sznurowej, ze względu
na ich liczne podobieństwa, ale formy naczyń ceramicznych zostały
zaczerpnięte od ludności kultury amfor kulistych.9

4 Tejże, Materiały do znajomości kultury złockiej. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 5. 
5 Z. Krzak, The Złota Culture …, s 10. 
6 J. Kostrzewski, Od mezolitu do okresu wędrówek ludów, [w:] Prehistoria ziem polskich, 
red. R. Jakimowicz, S. Krukowski i J. Kostrzewski, Kraków 1939, s. 177-181. 
7 Z. Krzak, Materiały do znajomości kultury złockiej …, s. 148. 
8 Tejże, The Złota Culture…, s. 44-58. 
9 J. Machnik, Krąg kulturowy ceramiki sznurowej, [w:] Prahistoria ziem polskich II. Neolit, 
red. W. Hensel, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 389-391. 
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Ostatnią teorią związaną z początkiem kultury złockiej przedstawił J. Ścibor 
(1991): u genezy kultury złockiej znajduje się jedynie kultura amfor kulistych. 
Teoria ta przejęta została przez P. Włodarczaka, który rozbudował ją 
o możliwości wpływów kultury pucharo-badeńskiej oraz ceramiki sznurowej
w dalej fazie rozwoju kultury złockiej.10 Główną przeszkodą dla badaczy
w jednoznacznym ustaleniu genezy wspomnianej kultury jest brak odkryć
obiektów osadniczych związanych z ludnością kultury złockiej. Jedyne
znaleziska pochodzą z terenów cmentarzysk.

Na podstawie próbek pobranych ze stanowisk „Grodzisko I” (z pięciu 
grobów) i z cmentarzyska „Nad Wawrem” (dwa groby) ustalono chronologię 
absolutną kultury złockiej. Pojawienie się na terenie Wyżyny Małopolskiej 
ludności tej kultury miało miejsc około 2900 roku p.n.e. Natomiast koniec tej 
kultury datowany jest około 2600/2500 p.n.e.11 

Przystępując do analizy pochówków ludności wspomnianej ludności, 
poniżej zostaną opisane typowe zwyczaje funeralne. Cmentarzyska ludności 
kultury złockiej odkryto na cyplu lessowym Wyżyny Małopolskiej mają 
strukturę liniową (Fot. 3). Składają się z kilkunastu grobów jamowych 
z częściową obstawą kamienną lub z brukiem kamienny. Jamy grobowe 
orientowane są wzdłuż osi NW-SE.12 Obiekty grobowe ludności kultury 
złockiej zróżnicowane są pod względem ilości złożonych w nich osobników. 
odkryto groby jednostkowe, podwójne oraz takie, w których złożono do pięciu 
osobników. wśród obiektów grobowych znajdują się także takie, w których 
odkryto rozczłonkowane szczątki ludzkie. Przykładem takiego pochówku jest 
obiekt numer 7 odnaleziony na stanowisku „Grodzisko II”. 

Oś, na jakiej ułożono szkielety spoczywające w obiektach grobowych 
zbliżona jest do orientacji samych jam. Zmarli orientowani byli wzdłuż osi 
północ-południe. Mężczyźni czaszkami zwróconymi na południe 
a twarzoczaszkami na wschód. Kobiety natomiast układane były twarzoczaszką 

10 P. Włodarczak, Kultura złocka i problem genezy kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce, 
[w:] Na pograniczu światów: studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane 
Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, red. J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, 
P. Makarowicz, M. Szmyt, , Poznań 2008, s. 569-570.
11 P. Włodarczak, Kultura złocka … , s. 571.
12 Z. Krzak, Cmentarzysko kultury złockiej na stanowisku „Grodzisko II” we wsi Złota …, s. 340-
343.
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w stronę północną, ale twarzą zwrócona na zachód. W obu przypadkach 
osobnik złożony był na prawym boku w pozycji skurczonej.13 

Wśród darów grobowych znajdowanych na cmentarzyskach kultury 
złockiej najczęściej odkrywane były naczynia ceramiczne: misy, amfory, kubki 
z uchem taśmowym, a także puchary, naczynia workowate z listwą karbowaną 
i pokrywki naczyń. Do grobów składano  także narzędzia krzemienne: siekiery, 
drapacze i noże. Oprócz nich obecny był także półsurowiec krzemienny. 
Ludność kultury złockiej narzędzia krzemienne produkowała głównie 
z surowca świeciechowskiego. Z narzędzi kamiennych odnaleziono topory 
i żarna. Ponadto w obiektach grobowych odkryto narzędzia kościane: szydła 
oraz gliniane: przęśliki. Z ozdób znaleziono zawieszki kamienne oraz 
wykonane z muszli i zębów zwierzęcych. W grobach odnaleziono również 
kawałki bursztynu. 

Na trzech cmentarzyskach ludności kultury złockiej odkryto 113 grobów. 
Na cmentarzysku „Grodzisku I” odnaleziono łącznie pięćdziesiąt osiem jam 
grobowych, spośród których instrumentarium łucznicze zawierało 
dziewiętnaście. Na drugim stanowisku „Grodzisku II” odkryto piętnaście 
pochówków w tym trzy zawierające instrumentarium łucznicze.  Trzecim 
przebadanym stanowiskiem jest „Nad Wawrem”, gdzie odnaleziono 
czterdzieści pochówków. Podczas prowadzonych w tym miejscu badań 
w siedemnastu obiektach grobowych znaleziono instrumentarium łucznicze. 

Z trzech cmentarzysk kultury złockiej łącznie odnaleziono trzydzieści 
dziewięć grobów z instrumentarium łuczniczym. Po przeprowadzeniu analiz 
wyposażenia grobów można stwierdzić, że nie wyróżniają się one kształtem 
jam. Nie było też usytuowane w wyjątkowych miejscach cmentarza: nie 
stanowiły skupisk ani nie znajdowały się na ich obrzeżach. Również liczba 
zmarłych składanych do jednej jamy grobowej była podobna, jak w przypadku 
pozostałych obiektów, tzn. od jednego do pięciu osobników. 

Tym, co stanowiło istotny wyróżnik tych pochówków było właśnie 
instrumentarium łucznicze, z którego odkryto pięćdziesiąt dwa trójkątne 
grociki strzał wykonane z krzemienia święciechowskiego. Grociki te mają 
powierzchnię od 90 do 270 mm2, a ich grubość waha się od 2,1 do 3,6 mm. 
Retuszowane były przykrawędnie lub epizodycznie, jednak podstawa 

13 Tamże, s. 344. 
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pozostawała nietknięte. Wcięcie u podstawy miało kształt trójkątny lub 
półokrągły (Fot. 4).14 

Liczba złożonych w grobie grocików nie przyczyniała się do zwiększenie 
liczby innych darów grobowych. Warto jednak zwrócić uwagę na czternaście 
grobów, do których oprócz wyposażenia łuczniczego złożono także siekiery, 
topory i noże. Jednak ich obecność w tych obiektach nie jest uwarunkowana 
liczebnością grocików ani liczbą pochowanych w grobie zmarłych. 

W pięciu podwójnych grobach (nr 9, 19 , 27, 33) ze stanowisk „Grodzisko 
I” i „Nad Wawrem” (nr 4) odkryto oprócz instrumentarium łuczniczego także 
pojedyncze noże krzemienne. W dwóch podwójnych grobach (nr 42 i 43) 
umieszczono potrójny zestaw narzędzi krzemiennych i kamiennych: nóż, 
siekierę i topór. W kolejnym podwójnym grobie (nr 196) znaleziono trzy 
topory i dwa noże. W dwóch pojedynczych pochówkach odkryto po jednej 
siekierze (nr 23 i 28). Natomiast w trzech pojedynczych jamach grobowych 
odnaleziono: grób nr 233 – dwie siekierki, grób nr 241 – jedna siekierka i trzy 
noże oraz grób nr 252 – dwie siekierki i dwa noże. Ostatnim pochówkiem 
z wyróżnionej grupy jest grób nr 237, w którym złożono trzech osobników. 
W inwentarzu grobowym znalazły się: dwa toporki, dwa noże i jedna siekierka. 

Innym ciekawym znaleziskiem jest wyposażenie pochodzące z jamy 
grobowej nr 9 ze stanowiska „Grodzisko II”. Instrumentarium łucznicze z tego 
grobu stanowi siedem grocików oraz fragmenty kołczanu. Obok elementów 
kościanego kołczanu znajdowało się pięć grocików, a pozostałe dwa spoczywały 
przy klatce piersiowej. Te dwa wymienione grociki miały kształt sercowaty, 
a więc inny niż pozostałe wytwarzane przez ludność kultury złockiej. Być może 
stały się one przyczyną śmierci tego osobnika.15 

Prawdopodobnie to grociki krzemienne same w sobie stanowiły wyróżnik 
pochówków, a bogactwo wyposażenia nie zależało od ich liczby. 
Za podkreślenie statusu osoby zmarłej mogły służyć także topory kamienne, 
krzemienne siekiery i noże. Podobnie, jak umieszczenie w grobie kołczanu 
można uznać za wyróżnienie pochówku i podniesienie statusu społecznego 

14 W. Borkowski, Morfologia i technologia wykonania grocików sercowatych z przełomu neolitu 
i epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej- próba klasyfikacji. Maszynopis pracy magisterskiej, 1984, 
s. 44-45.
15 Z. Krzak, Cmentarzysko kultury złockiej na stanowisku „Grodzisko II” we wsi Złota …,
s. 349-351, 355.
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osobnika. Włożenie do niego noża i jednego grocika za symboliczne, a samą 
wyjątkowość zmarłych z tego grobu podkreślał właśnie kołczan. 

Pochówki z instrumentarium łuczniczym z cmentarzysk 
ludności kultury ceramiki sznurowej 

Dalsze rozważania dotyczą ludności kultury ceramiki sznurowej (Fot. 5). 
Nazwa kultury wywodzi się od ornamentu sznura odciskanego na naczyniach. 
Ludność tej kultury rozprzestrzeniła się w pierwszej połowie III tysiąclecia 
p.n.e. na obszarach Środkowej i Północnej Europy. Obejmowała swoim
zasięgiem tereny dzisiejszych Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Polski oraz Czech
i Ukrainy. Na północy rozciągała się na tereny Danii i południowej
Skandynawii. Tam też znana jest, jako kultura grobów jednostkowych.
W południowej Norwegii, Szwecji, Estonii i na Łotwie znana jest jako kultura
toporów bojowych ze względu na topory kamienne występujące
w inwentarzach grobowych.16

Na obszarach południowo-wschodniej Polski i Ukrainy w pierwszej 
połowie III tysiąclecia p.n.e. wyodrębnił się horyzont środkowoeuropejski 
kultury ceramiki sznurowej, po czym zespoły tego typu rozprzestrzeniły się na 
rozległych obszarach środkowej Europy. Nieco później, w połowie 
III tysiąclecia p.n.e. rozpoczął się podział na grupy lokalne. Mimo tych zmian 
ludność kultury ceramiki sznurowej zachowała ogólnoeuropejski kanon 
obrządku pogrzebowego, jak i klasyczne formy ceramiki wraz z toporami 
kamiennymi. Wśród grup powstałych na skutek zróżnicowania lokalnego na 
terenie ziem polskich wydzielono grupy: dolnośląską, karpacką (lubaczowską), 
krakowsko-sandomierską, sokalską, kujawsko-wielkopolską oraz 
nadodrzańską.17 

Ludność kultury ceramiki sznurowej pojawiła się na tereny Karpat ok. 2800 
p.n.e.. Grupa karpacka wyodrębniła się ok. 2500 roku p.n.e.. Koniec jej
przypada na ok. 2200 p.n.e..18 Na podstawie datowań 14C dla grobów kultury
ceramiki sznurowej z Wyżyny Małopolskiej  jej pojawienie się na tym terenie

16 J. Machnik, Krąg kulturowy ceramiki sznurowej… , s. 338. 
17 Tamże, s. 342. 
18 P. Jarosz, Kurhany kultury ceramiki sznurowej na pogórzach i wysoczyznach karpackich, 
[w:] Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., red. H. Kowalewska-Marszałek 
i P. Włodarczak, Kraków - Warszawa 2011, s. 268. 
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można wydatować na około 2800/2700 p.n.e. Faza I trwała do około 2700 
p.n.e.. Faza II, współczesna kulturze złockiej, trwała w okresie 2700-2500
p.n.e.. Podfaza IIIA trwała od około 2550 do 2450 p.n.e.. Natomiast podfaza
IIIB rozpoczęła się około 2500 i trwała do ok. 2200 p.n.e. Zanik kultury
ceramiki sznurowej (podfaza IIIC) miała miejsce około 2300/2200 p.n.e.19

Dla obiektów grobowych odkrytych na Grzędzie Sokalskiej pozyskano 
21 dat radiowęglowych. W 18 przypadkach materiał do badania pochodził 

ze szczątków kostnych ludzkich. Uzyskane daty 
14

C skonfrontowano
z wcześniej wydzielonymi grupami obiektów grobowych: „kategoria A: 
ok. 2800 - 2600 (2550) BC; kategoria B: ok. 2490 - 2470 (2300) BC; 
kategoria C: ok. 2540 - 2490 BC; kategoria D: ok. (2490) 2470 - 2460 BC; 
kategoria E: druga połowa III tys. przed Chr.; kategoria F: druga połowa III 
tys. przed Chr.; kategoria G: ok.2350 - 2050 BC".20 Kolejne datowania 14C 
badacze uzyskali dla obszarów Kujaw i Wielkopolski, gdzie ludność  kultury 
ceramiki sznurowej pojawiła się ok. 2880 p.n.e. Grupa kujawsko-wielkopolska 
wyodrębniła się ok. 2500 p.n.e. Jej koniec datowany jest na ok. 2200 p.n.e.21 

Grupa nadodrzańska uformowała się prawdopodobnie ok. 2400/ 2300 
p.n.e. Jej koniec, związany był z napływem społeczności kultury unietyckiej
i datowany na ok.1950-1900 p.n.e.22

Podsumowując, można stwierdzić, że środkowoeuropejski horyzont 
kultury ceramiki sznurowej rozprzestrzenia się na terenie ziem polskich około 
2800 p.n.e. Grupy lokalne wyodrębniają się ok. 2550/2500 p.n.e. na terenie 
południowo-wschodniej i zachodniej Małopolski. Najpóźniej wyodrębnia się 
grupa nadodrzańska ok. 2400 p.n.e. Na tym terenie też ludność kultury 
ceramiki sznurowej zanika najpóźniej, bo ok. 1900 p.n.e. Podczas, gdy 
w Małopolsce kultura ta zanika około 2200 p.n.e.23 

19 P. Włodarczak, Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej, Kraków 2006, s. 127. 
20 J. Machnik, J. Bagińska i W. Koman Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle 
badań archeologicznych w latach 1988-2006, Kraków 2009, s. 199, 203, 208, 214. 
21 Ł. Pospieszny, Zwyczaje pogrzebowe społeczności kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce i na 
Kujawach. Poznań 2009, s. 85; por. także: A. Matuszewska, Kultura ceramiki sznurowej 
na Dolnym Nadodrzu, Poznań 2011, s. 118. 
22 A. Matuszewska Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nadodrzu …, s. 113. 
23 P. Włodarczak, Chronologia absolutna grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki 
sznurowej na podstawie danych z cmentarzyska w Żernikach Górnych, Sprawozdania 
Archeologiczne 1998, nr. 50, s. 31-32. 
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Przechodząc do omówienia zwyczajów związanych z obrządkiem 
pogrzebowym, należy przede wszystkim zwrócić uwagą na fakt, iż ludność 
kultury ceramiki sznurowej horyzontu środkowoeuropejskiego chowała swoich 
zmarłych pod kurhanami. Podobna sytuacja miała miejsce w horyzoncie 
ogólnoeuropejskim „A”. Jednak w tym samym czasie pojawiły się również 
pochówki płaskie. Pod nasypem kurhanu znajdowała się najczęściej pojedyncza 
jama grobowa, otoczona rowkiem, a w niektórych przypadkach palisadą.24 

W przypadku cmentarzysk płaskich rozróżnia się dwie formy grobów: 
jamowe i niszowe. W niektórych jamach grobowych występowała obstawa 
kamienna. Zarówno cmentarzyska płaskie, jak i groby podkurhanowe 
zazwyczaj zawierały pochówki szkieletowe, przeważnie pojedyncze, lecz czasem 
także podwójne. Zdarzały się również groby z większą ilością zmarłych. Jamy 
orientowano wzdłuż osi wschód-zachód lub północny-wschód –południowy 
zachód. Szkielety zwykle składano w pozycji skurczonej na osi jam.25 
Mężczyźni układani byli na boku prawym z głową skierowaną na południe, 
kobiety na lewym boku z głowami na północ. Twarze zaś skierowane były 
na wschód, czasem z odchyleniami na osiach południowy- wschód i północny-
wschód.26 

W skład inwentarza grobowego odkrywanego w obiektach należących 
do ogólnoeuropejskiego horyzontu kultury ceramiki sznurowej wchodziły 
topory typu A oraz naczynia ceramiczne - puchary typu A i amfory typu A. 
W grobach należących do horyzontu środkowoeuropejskiego inwentarz był 
typologiczną kontynuacją przedmiotów znajdowanych w grobach związanych 
z horyzontem „A”. Jednak w horyzoncie środkowoeuropejskim wraz 
ze zmarłymi zaczęto wkładać do grobów więcej różnorodnych przedmiotów.27 

Po wyodrębnieniu się grup lokalnych kultury ceramiki sznurowej w skład 
wyposażenia obiektów grobowych wchodziło jeszcze więcej elementów. 
W inwentarzu grobowym znajdowały się naczynia, takie jak amfory, puchary 

24 J. Czebreszuk, M. Szmyt, Kurhan, rów i palisada w tradycji kultury ceramiki sznurowej. Próba 
rekonstrukcji „scenariuszy rytualnych”, [w:] Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu 
p.n.e., red. H. Kowalewska-Marszałek i P. Włodarczak, Kraków - Warszawa 2011, s. 124-130.
25 J. Machnik, Ze studiów nad kulturą ceramiki sznurowej w Dorzeczu Górnego Dniestru, Acta
Archaeologica Carpathica 1979, nr. 19, s. 53-54.
26 Tenże, Krąg kulturowy ceramiki sznurowej …, s.396.
27 Tamże, s. 390-395.
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i kubki oraz narzędzia krzemienne i kościane (dłuta i szydła), a także różnego 
rodzaju ozdoby, takie jak zawieszki, paciorki oraz zausznice. Do obiektów 
grobowych składano również broń - topory, siekiery oraz sztylety. Głównymi 
narzędziami kościanymi i rogowymi znajdowanymi w grobach męskich są 
dłuta, kliny, pałeczki oraz kły dzika. Układano je zwykle w okolicy naczyń lub 
innych narzędzi.28 Topory kamienne były wyznacznikiem pochówków 
męskich. W wyjątkowych przypadkach siekiery składano również do grobów 
kobiecych.29 

Do niniejszej pracy wybrano pochówki grupy krakowsko-sandomierskiej. 
W tym miejscu należy podkreślić, iż w grobach podkurhanowych znajdujących 
się na obszarze Wyżyny Małopolskiej, nie odnaleziono pochówków 
zawierających elementy instrumentarium łuczniczego. Najwcześniejszy grób 
kultury ceramiki sznurowej zawierający instrumentarium łucznicze datowany 
jest na II fazę (ok. 2700-2500 p.n.e.) trwania zasiedlanym przez ludność tej 
kultury. 

Spośród 220 grobów ludności grupy krakowsko-sandomierskiej, 
jedynie czterdzieści pięć pochówków zawierało wyposażenie łucznicze. 
Wspomniane groby znajdowały się na terenach  dwudziestu jeden 
cmentarzysk. Na wyżynach lessowych zachodniej Małopolski odnaleziono 
dwadzieścia pięć grobów położonych na trzynastu stanowiskach. Natomiast na 
obszarze Wyżyny Sandomierskiej odkryto dwadzieścia pochówków 
z instrumentarium łuczniczym, znajdujących się na ośmiu stanowiskach.30 

Jamy grobowe orientowane były na osi północ-południe. Groby zwierały 
od jednego do trzech szkieletów. Spośród trzydziestu trzech grobów 
pojedynczych tylko w jednym znajdował się pochówek kobiety, pozostałe zaś 
były grobami męskimi. Trzy spośród czterech podwójnych grobów zawierały 
pochówki wyłącznie męskie. W czwartym złożono mężczyznę wraz 
z dzieckiem. Natomiast do jednego obiektu grobowego złożono szczątki 
mężczyzny, kobiety i dziecka. 

Do jam grobowych tzw. “łuczników” składano naczynia takie jak amfory 
oraz puchary. Z instrumentarium łuczniczego odkryto dwieście siedemdziesiąt 

28 P. Włodarczak, Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej…, s. 74. 
29 Tamże, s. 71. 
30 Tamże, s. 70. 
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dziewięć grocików krzemiennych i jeden kamienny. W. Borkowski podzielił 
grociki na dwie grupy symetryczne i asymetryczne (Fot. 6). Grociki 
symetryczne i asymetryczne dzielą się na krępe i smukłe.31 Oba rodzaje 
grocików mogą mieć boki proste lub wygięte. Zabytki te podzielić można ze 
względu na rodzaj wnęki podstawy: 

1 – wnęka lekko zaznaczona, łukowata lub brak wnęki, 
2 – wnęka głębsza, łukowata, 
3 – wnęka głębsza, trójkątna, z wyodrębnionymi skrzydełkami grocika.32 
Przy produkcji grocików wykorzystywano retusz przykrawędny. Surowcem, 
z którego wykonano większość grocików był krzemień czekoladowy. 

W grobach ludności grupy krakowsko-sandomierskiej odnaleziono także 
toporki, krzemienne siekiery i sztylety. W inwentarzu grobowym z narzędzi 
kamiennych znalazły się także płyty szlifierskie i osełki. Znaleziono także 
narzędzia kościane i kły dzika. Z ozdób odnaleziono paciorki z muszli i kości 
oraz zawieszki miedziane i nieokreślonego rodzaju. Poza tym do grobów 
złożono przedmioty metalowe. 

Obiekty grobowe grupy krakowsko-sandomierskiej można również 
podzielić na takie groby, w których odkryto do 7 grocików krzemiennych oraz 
na jamy grobowe zawierające osiem i więcej grocików. 

Odkryto piętnaście grobów zawierających powyżej siedmiu grocików 
i trzydzieści, do których złożono do siedmiu grocików. Porównując tak 
podzielone grupy grobów można zauważyć, że zawierały one takie same rodzaje 
narzędzi kościanych i ozdób oraz typy naczyń ceramicznych. W obu 
przypadkach odnaleziono półsurowiec krzemienny. Natomiast więcej narzędzi 
kamiennych odkryto w grobach z mniejszą ilością grocików. W pięciu grobach 
z dużą ilością grocików odnaleziono topór i siekierę. W dwóch obiektach 
grobowych odkryto topór i dwie siekiery wraz z dużą ilością grocików. 
W czterech grobach zawierających powyżej siedmiu grocików znaleziono po 
dwie siekiery. W obiekcie grobowym, w którym pochowano dwóch osobników 
męskich odnaleziono wraz z dużą ilością grocików 4 siekiery. W jednym 
grobie, który został wyposażony w dużą ilość grocików, złożono jedną siekierę. 

31 W. Borkowski, Morfologia i technologia wykonania grocików sercowatych …, s. 51. 
32 P. Włodarczak, Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej …, s. 29. 
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Groby w inwentarzu, których odkryto topory i siekiery lub zestaw dwóch 
siekier wraz z dużą ilością grocików uznać można za zawierające najbardziej 
prestiżowe wyposażenie. 

W grobach z terenów podkrakowskich, w których znajdowały się skupiska 
grocików, odkrywano także toporki kamienne. Natomiast obiekty grobowe 
z Wyżyny Sandomierskiej, w których inwentarzu odnaleziono grociki, nie 
zawierały toporków. W niektórych przypadkach odnaleziono w inwentarzu 
grobowym podwójny zestaw siekier.33 

Grociki odkrywane w dużych skupiskach w jamach grobowych 
prawdopodobnie znajdowały się w kołczanach, które podobnie jak drzewce 
strzał, nie zachowały się. W pojemniku z surowców organicznych znajdować 
się mogły również narzędzia krzemienne i kościane oraz półsurowiec 
krzemienny. 

Pochówki z instrumentarium łuczniczym z cmentarzysk 
ludności kultury pucharów dzwonowatych

Kultura pucharów dzwonowatych wykrystalizowała się w III tysiącleciu 
p.n.e. na podłożu kultury almeryjskiej na Półwyspie Pirenejskim. Sama nazwa
pochodzi od najbardziej typowej formy naczyń mających kształt odwróconego
dzwonu. Ludność omawianej kultury rozprzestrzeniła się na terenie Europy
w dwóch nurtach. Pierwszy, zwany nadreńskim, objął całą zachodnią część
kontynentu. Drugi, środkowoeuropejski (tzw. naddunajski) w późniejszej fazie
rozwojowej dotarł na tereny ziem polskich.34 Kultura pucharów
dzwonowatych obejmuje swym zasięgiem na zachodzie Portugalię, Hiszpanię
i Francję, po dorzecze górnej Wisły oraz środkowy Dunaj na wschodzie, Danię
i Holandię na północy, a od południa Włochy, w tym także Sycylię i Sardynię.35

Na terenie ziem polskich wyróżniamy trzy skupiska tej kultury. Skupisko 
dolnośląskie rozciągające się na południe od Wrocławia, górnośląskie 
na Wyżynie Głubczycko-Raciborskiej oraz skupisko na Wyżynie Małopolskiej, 

33 Tamże, s. 72. 
34 W. Włodarczak, Chronologia absolutna grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki 
sznurowej …, s. 327. 
35 M. Wyszomirski, Problematyka kultury pucharów dzwonowatych w Europie, Archeologia Polski 
1974, nr. 19 (1), s. 142. 
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pomiędzy Krakowem a Sandomierzem.36 
Pierwszą próbę ustalenia genezy kultury pucharów dzwonowatych 

na terenie Europy Zachodniej podjął J. L. Pič, porównując puchary kultury 
ceramiki sznurowej z egzemplarzami "dzwonowatymi" występującymi nad 
dolnym Renem.37 Za sprawą badacza H. Schmidta Półwysep Iberyjski został 
uznany za prawdopodobny obszar, w którym wykrystalizowała się kultura 
pucharów dzwonowatych. P. Bosch-Gimpera idąc tym śladem, zaproponował 
dwie drogi rozprzestrzeniania się kultury pucharów dzwonowatych, 
prowadzące ze środkowej Hiszpanii. Jedna z nich miała prowadzić 
do Portugalii. Druga natomiast do Almerii, a dalej zachodnim wybrzeżem 
Morza Śródziemnego na północ. Podczas tej wędrówki miało nastąpić 
wymieszanie się z sąsiadującymi kulturami, na skutek, czego miała do Europy 
Środkowej dotrzeć kultura pucharów dzwonowatych w formie rozwiniętej. 

Na terenie ziem polskich pierwszy obiekt kultury pucharów dzwonowatych 
został odnaleziony na przełomie XIX i XX wieku w okolicy wsi Beszowa przez 
E. Majewskiego. Był to fragment tzw. płytki łuczniczej. Prawidłowo
zinterpretował go L. Kozłowski w 1923 roku powołując się na analogie wśród
materiałów z Dolnego Śląska opublikowanych w 1919 roku. Osiem lat później
na stanowisku Złota "Nad Wawrem" natrafiono na groby należące do tej
kultury. W następnym roku kolejne pochówki odkryto w Beradzi. Kolejne
materiały na stanowisku Złota "Grodzisko II" odkryto w 1930 roku.
Opracowanie materiałów z tych stanowisk powstało w 1932 roku J. Żurowski
wiązał znaleziska kultury pucharów dzwonowatych z Małopolski z zabytkami
pochodzącymi z terenów Czech i Moraw, sugerując wędrówkę ludności właśnie 
z tamtych terenów. Dalsze odkrycia obiektów kultury pucharów
dzwonowatych miały miejsce po II wojnie światowej. Jednak i one nie
przyniosły dużej ilości znalezisk. Po jednym grobie odkryto na stanowiskach
Świniary Stare i Sandomierz. Trzy obiekty grobowe przebadano na stanowisku
w miejscowości Święcice. Najliczniejszym cmentarzyskiem z dziewięcioma
grobami jest stanowisko w Samborcu.

Chronologia absolutna dla stanowisk kultury pucharów dzwonowatych na 

36 A. Łuczak, Środkowoeuropejska kultura pucharów dzwonowatych. Studium porównawcze 
ugrupowań z terenu Polski, Czech, Moraw oraz Niemiec. Wrocław 2010, s. 71. 
37 Tamże, s. 7. 
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Wyżynie Małopolskiej ustalona została na podstawie datowania 14C kości 
ludzkich z dziewięciu grobów z Samborca i jednego z Sandomierza. Datowanie 
dla cmentarzyska w Samborcu przypada na 2400-2200 p.n.e. Natomiast dla 
sandomierskiego grobu uzyskano wynik 2290-2140 p.n.e. i 2400-2040 
p.n.e.38 Uwzględniając też pozostałe dane przyjęto, iż osadnictwo tej kultury
w Małopolsce przypadało na lata 2400-2250 p.n.e. Natomiast chronologia
absolutna dla materiałów kultury pucharów dzwonowatych z terenu Dolnego
i Górnego Śląska nie została dotychczas ustalona.39

Cmentarzyska kultury pucharów dzwonowatych najczęściej lokowane były 
na późnoneolitycznych oraz wczesnobrązowych założeniach cmentarnych 
innych kultur. Nekropolie były małe, zawierające kilka- kilkanaście grobów. 
Układ ich miał strukturę linearną, wzdłuż osi północ-południe. Zdarzały się 
także jamy grobowe lekko odchylone ku osi północny-zachód i południowy-
wschód.40 

Groby kultury pucharów dzwonowatych to zazwyczaj obiekty jamowe, 
prostokątne, nieposiadające konstrukcji zewnętrznej. Rzadziej występowały 
jamy owalne, takie jak obiekt nr IV z Samborca, a także koliste, jak grób nr 
VIII z Samborca. Na cmentarzyskach tej kultury przeważają pochówki 
szkieletowe. Wyjątkiem jest birytualny grób dziecka i spalonego osobnika 
dorosłego pochodzący ze stanowiska Złota "Nad Wawrem" (nr 386). Chowani 
byli zmarli obu płci różnych kategorii wiekowych. Wielkość jam 
z pochówkami kobiecymi nie odbiegała znacząco od wymiarów grobów 
męskich. Natomiast głębokość grobów dziecięcych znacznie różniła się od 
pochówków dorosłych. Kobiety układano na prawym boku z czaszką zwróconą 
w stronę południową. Mężczyźni leżeli na lewym boku z głową skierowaną na 
północ. Zmarli mieli silnie podkurczone nogi oraz kończyny górne skierowane 
ku twarzy. Wyjątek stanowił pochówek odkryty na stanowisku nr 1 
w Samborcu. Grób nr III zawierał szczątki osobnika ułożonego na plecach, 
którego nogi prawdopodobnie zostały podkurczone. 

Zmarli należący do kultury pucharów dzwonowatych wyposażani byli 

38 J. Budziwszewski, P. Włodarczak, Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej, 
Kraków 2010, s. 117-118. 
39 A. Łuczak Środkowoeuropejska kultura pucharów dzwonowatych …, s. 50. 
40 J. Budziszewski, P. Włodarczak, Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej …, 
s. 75, 77.
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w naczynia ceramiczne, narzędzia oraz broń. Większość wyposażenia składana 
była za plecami albo poniżej dolnych kończyn osobnika. Wyjątkiem jest kubek 
znaleziony w grobie nr IX w Samborcu, ustawiony przed klatką piersiową 
zmarłej.41 

Stałym elementem znajdującym się w grobach ludności kultury pucharów 
dzwonowatych były naczynia ceramiczne. Naczynia odnalezione 
na cmentarzyskach położonych na Wyżynie Małopolskiej podzielono naczynia 
na sześć rodzajów: misy, kubki niezdobione, kubki zdobione, dzbany, puchary 
i czary. 

W jamach grobowych odkrywano także narzędzia z kości i poroża oraz 
krzemienia. Wśród nich występowały elementy instrumentarium łuczniczego 
– krzemienne groty strzał o sercowatym kształcie, pokryte retuszem
powierzchownym. Znaleziono także prostowniki do strzał oraz płytki
łucznicze, których zadaniem prawdopodobnie było chronienie nadgarstka
lub przedramienia. Oprócz nich składano narzędzia do produkcji grotów strzał
oraz instrumentarium do niecenia ognia. W grobach znajdowano też sztylety,
będące bronią prestiżową. W skład inwentarza grobowego wchodziły także
ozdoby takie, jak kościane paciorki oraz guzki z v-kształtnymi otworami. Poza
wymienionymi przedmiotami w jamach zdarzały się pozostałości kości
zwierzęcych. Ponadto wyposażeniem wspólnym dla obu płci występowały
również przedmioty typowe jedynie dla grobów męskich. Do nich należały
sztylety krzemienne i miedziane oraz wyposażenie łucznicze. W męskich
grobach znajdowały się również narzędzia kościane i z kłów dzika. Oprócz nich
odkrywane były narzędzia krzemienne - noże, zgrzebła, krzesaki oraz
półsurowiec krzemienny (Fot. 7).42 Z grobu męskiego pochodzi także
zawieszka "łukowata". Wyposażeniem typowym dla pochówków kobiecych
były ozdoby. W grobach dziecięcych odnaleziono jedynie naczynia ceramiczne: 
kubki oraz misy.

Jamy grobowe zawierające elementy wyposażenia łuczniczym zostały 
odkryte na sześciu cmentarzyskach znajdujących się na obszarze Wyżyny 
Małopolskiej. Są to Beradź, Święcice, Świniary Stare, Złota "Grodzisko II", 

41 Tamże, s. 85. 
42 Tamże, s. 86. 
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Złota "Nad Wawrem" oraz Samborzec (Fot. 8).43 W Samborcu znajdowało się 
dziesięć grobów ludności opisywanej kultury, z których dwa zawierały 
instrumentarium łucznicze. Na stanowisku Złota "Nad Wawrem" 
odnaleziono pięć grobów, które zostały przypisane do kultury pucharów 
dzwonowatych. Jeden z nich zawierał elementy wyposażenia łucznicze. 
W Beradzi, Święcicach i na "Grodzisku II" w Złotej odkryto po trzy groby 
należące do kultury pucharów dzwonowatych, z których jeden był grobem 
„łucznika”. Na stanowisku Świniary Stare został odkryty jeden grób należący 
do społeczności kultury pucharów dzwonowatych, który zawierał wyposażenie 
łucznicze. Na Wyżynie Małopolskiej odnaleziono w sumie siedem grobów 
„łuczników”. 

Naczynia w inwentarzu grobowym łuczników z cmentarzysk na Wyżynie 
Małopolskiej to przede wszystkim kubki, dwie misy oraz skorupy pochodzące 
z dwóch grobów. Instrumentarium łucznicze to dwadzieścia siedem grocików 
krzemiennych, dwa groty kościane, cztery płytki łucznicze oraz dwie części 
prostownika do strzał. W jednej jamie grobowej znaleziono zawieszkę 
łukowatą. 

Oprócz wymienionych powyżej zabytków w grobach „łuczników” 
znajdowały się także dwa noże krzemienne oraz sztylety miedziany 
i krzemienny. W jamach grobowych odnaleziono również pięć krzesaków, 
a z narzędzi krzemiennych dwa zgrzebła i jeden łuszczeń. Z narzędzi kościanych 
odkryto szydło, naciskacz oraz dwa narzędzia wykonane z kła dzika. 
Półsurowiec krzemienny z grobów łuczników to odłupki w liczbie czternastu 
i jeden mikroodłupek. W inwentarzy grobowym prawie wcale nie występują 
ozdoby. Wyjątkami są wymieniona wyżej zawieszka łukowata oraz pojedynczy 
paciorek bursztynowy.44 

W inwentarzu grobowym znaleziono 29 grotów strzał, wśród nich 27 
wykonano z krzemienia, a dwa z kości. Trzynaście z nich wykonano 
z krzemienia pasiastego. Jedenaście grocików zrobiono z krzemienia jurajskiego 
typu G, a trzy z krzemienia czekoladowego. 
Grociki wykonywane były techniką rdzeniowania z masywnych odłupków. 
Charakteryzowały się znaczną grubością od 3 do 4,5mm, chociaż największe 

43 Tamże, s. 11-35. 
44 Tamże, s. 19. 
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z nich mają grubość 5mm. Większość grocików pokryta jest cała lub prawie 
cała retuszem powierzchniowym, nazwanym przez W. Borkowskiego retuszem 
powierzchniowym "łuszczkowym". 

Grociki kultury pucharów dzwonowatych dzielą się na dwie grupy według 
wielkości i proporcji. Mniejsze o wymiarach 20,5-26,5x16,0-19,5mm 
i powierzchni 260mm2. Większe o wymiarach 26,3-32x19-22mm, 
a powierzchni powyżej 260mm2. Największe okazy są zarazem najsmuklejsze. 
Granica wagi to ok. 1,4g. Szerokość wnęk w podstawie waha się od 10 do 
17mm.45 

Grociki wykonywane przez ludność kultury pucharów dzwonowatych 
podzielono na trzy grupy: 

1- posiada wnęki płytkie, asymetrycznie trójkątne lub łukowate (Ryc. 9: 1 - 4);
2- ma wnęki asymetryczne trapezowate i znacznie głębsze (Ryc. 9: 5 - 8);
3- posiada głęboką symetryczną wnękę, uformowaną łukowato (Ryc. 9: 9 –
10).46

W grupach 1 i 3 przeważają groty małe. Natomiast w grupie 2 występują 
zarówno małe, jak i duże groty. Do grupy 1 należą okazy odnalezione w dwóch 
grobach na cmentarzysku w Samborcu. Nad grotami z grupy 1 przeważają 
liczebnie groty o trapezowatych wnękach pochodzące z cmentarzysk w Beradzi 
i Złotej "Grodzisko II".47 Na cmentarzysku w Samborcu w grobie 
X odnaleziono kościane grociki o wrzecionowatej formie. 

Kolejnym elementem instrumentarium łuczniczego są płytki łucznicze 
wykonane z łupków. Prawdopodobnie miały one chronić nadgarstek przed 
uderzeniem cięciwy albo ich noszenie było symbolem statusu społecznego 
„łucznika”. Ten zabytek nie występował w żadnej innej wcześniejszej kulturze 
neolitu. Do typu A, według klasyfikacji E. Sangmeistera, należą trzy spośród 
płytek łuczniczych odkrytych w grobach w Beradzi, Świniarach Starych i Złotej 
"Nad Wawrem".48 Charakteryzują się one czterema otworami 
rozmieszczonymi w rogach, „wklęsłym przebiegiem dłuższych boków oraz 
wysokim wysklepieniem okazów”. Płytka z Samborca należy do typu C, który 

45 Tamże, s. 48-50. 
46 Tamże, s. 48. 
47 Tamże, s. 50. 
48 M. Wyszomirski, Problematyka kultury pucharów dzwonowatych w Europie …, s. 111-112. 
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charakteryzował się czterema dwustożkowymi otworami w narożnikach oraz 
prostokątnym kształtem. 49 

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym znalezisku z pochówku tzw. 
„łucznika”. Chodzi o odnaleziony w jamie grobowej na stanowisku w Beradzi, 
dwuczęściowy prostownik do strzał (Fot. 10). Analogiczne zabytki pochodzą 
z cmentarzysk z terenu Moraw i Bawarii.50 

W grobach „łuczników” na cmentarzysku w Samborcu odnaleziono dwa 
sztylety. Jeden z nich o trójkątnym, krótkim ostrzu, wykonany został z miedzi. 
Drugi sztylet wykonany został z odłupka krzemienia jurajskiego odmiany G, 
a zatem z surowca importowanego. Do grobu został złożony po ułamaniu 
wierzchołka. W kulturze pucharów dzwonowatych były oznaką prestiżu, 
o czym świadczy znajdowanie takich narzędzi w bogato wyposażonych
grobach.

Wszystkie groby zawierające grociki strzał wyposażane były również w inne 
narzędzia krzemienne – instrumentaria do niecenia ognia, noże i zgrzebła. 
Tylko w jednym przypadku takie narzędzia pojawiły się w grobie 
niezawierającym instrumentarium łuczniczego. Liczebność grocików raczej nie 
łączy się z bogactwem pozostałych elementów wyposażenia. Zazwyczaj jest ono 
podobne. Bogactwo wyposażenia łuczniczego prawdopodobnie wiąże się 
z obecnością w inwentarzu pozostałości warsztatu krzemieniarskiego, głównie 
półsurowca krzemiennego. Sugeruje to specjalny związek „łuczników” 
z wytwórczością krzemieniarską. 

Interesujące, że na Wyżynie Małopolskiej odnaleziono dwa obiekty, które 
nie posiadają w inwentarzu grobowym grocików, a jedynym elementem 
wyposażenia łuczniczego były w nich płytki chroniące nadgarstek (Fot. 12). 
Są to grób 4 z miejscowości Świniary Stare oraz grób nr 386b ze Złotej "Nad 
Wawrem". Pod względem rodzajów wyposażenia są to najbiedniejsze groby. 
Brak w nich również innych narzędzi. W przeciwieństwie do nich w grobie III 
z Samborca odkryto oprócz kamiennej płytki, jeden grocik krzemienny, bardzo 
bogate wyposażenie narzędziowe, a także sztylet miedziany oraz zawieszkę 
łukowatą. Choć nie można jeszcze ustalić zasad, jakie kryją się za tymi 

49 J. Budziszewski, P. Włodarczak Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej …, 
s. 52.
50 Tamże, s. 53.
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różnicami, widać wyraźnie, że symbolika płytek chroniących nadgarstek była 
w społeczności kultury pucharów dzwonowatych nieco inna niż pozostałego 
wyposażenia łuczniczego.51 

Podsumowanie 

Pochówki z instrumentarium łuczniczym, które zostały odkryte na terenie 
Wyżyny Małopolskiej należą do trzech kultur schyłkowego neolitu. Pierwszą 
z nich jest kultura złocka, której ludność przybyła na ten obszar około 2900 
p.n.e., a jej koniec przypada na ok. 2500 p.n.e. Na omawianym terenie
odkryto trzy cmentarzyska, na których odnaleziono łącznie trzydzieści dziewięć
jam grobowych, do których złożono instrumentarium łucznicze.
Z instrumentarium łuczniczego odkryto 127 grocików krzemiennych
wykonanych z krzemienia święciechowskiego oraz fragmenty kościanego
kołczanu. Liczba grocików nie stanowiła

Drugą kulturą, która została poddana analizie w niniejszej pracy jest kultura 
ceramiki sznurowej, a dokładniej grupa krakowsko-sandomierska. Ludność tej 
kultury przybyła na te tereny około 2500 p.n.e. Jej koniec datowany jest na 
lata ok. 2200 p.n.e. Spośród grobów kultury ceramiki sznurowej przebadanych 
na Wyżynie Małopolskiej w czterdziestu pięciu odnaleziono instrumentarium 
łucznicze. Oprócz grocików wykonywanych z krzemienia czekoladowego 
(znaleziono 275 sztuk) odnajdywano w tych jamach grobowych również 
narzędzia kościane i krzemienne, które mogły służyć do produkcji grocików. 
Groby właśnie z takim bogatym wyposażeniem zawierały dużą liczbę grocików 
krzemiennych oraz kamienny topór lub zestaw dwóch krzemiennych siekier. 

Ostatnią z wybranych kultury jest kultura pucharów dzwonowatych. 
Ludność tej kultury przybyła na tereny Wyżyny Małopolskiej ok. 2400 p.n.e., 
a jej zanik datowany jest na ok. 2250 p.n.e. Na tym obszarze odnaleziono 
siedem jam grobowych z instrumentarium łuczniczym. Poza grocikami 
krzemiennymi w przedstawionych grobach odnaleziono również cztery płytki 
łucznicze i dwie części prostownika do strzał. Można zauważyć, że status tzw. 
„łucznika” nie był podkreślany jedynie przez obecność grocików w grobie. 

51 A. Woodward, J. Hunter, R. Ixer, F. Roe, P. J. Potts, P. C. Webb, J. S. Watson, M. C. Jones. 
Beaker age bracers in England: sources, function and use, Antiquity 80: 2006, s. 530-543. 
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Również obecność samych płytek łuczniczych, jak i prostownika świadczyła 
o wysokim statusie społecznym zmarłego.

Pierwszym przyjętym założeniem było zaprezentowanie pochówków tzw.
łuczników jako grupy społecznej. Po przeprowadzonej analizie można 
stwierdzić, iż na tle trzech wspomnianych kultur można zauważyć odrębność 
pochówków z instrumentarium łuczniczym. Jednak manifestuje się ona 
właśnie w samym instrumentarium łuczniczym, a nie w innych elementach 
wyposażenia grobów. 

Drugim założeniem dotyczącym pochówków z instrumentarium 
łuczniczym z Wyżyny Małopolskiej jest przyjęcie, iż są one przejawem 
tożsamości jednej grupy społecznej, która manifestowała się podczas zmian 
ludności napływającej na ten obszar w schyłkowym neolicie. Jednak po 
przeanalizowaniu zebranych materiałów można stwierdzić, że pochówki tzw. 
„łuczników” nie wyróżniały się spośród pozostałych grobów. 
Na cmentarzyskach kultur złockiej, ceramiki sznurowej i pucharów 
dzwonowatych pochówki z instrumentarium łuczniczym: nie miały 
wyjątkowego położenia (ani na obrzeżach stanowisk, ani też nie stanowiły 
zwartej grupy jam grobowych). Opisywane pochówki nie były orientowane 
w sposób odmienny od pozostałych, ani nie wyróżniały się kształtem jam 
grobowych. Pochówki te również nie wyróżniały się innymi elementami 
wyposażenia, niż instrumentarium łucznicze. 

Trzecie założenie miało na celu ustalenie czy pochówki z elementami 
łuczniczymi są przejawem trzech różnych grup społecznych związanych 
z trzema różnymi kulturami. Otóż po przeprowadzeniu powyższych analiz 
zauważono, że w kulturze złockiej występuje mało zróżnicowane 
instrumentarium łucznicze. Najbardziej zróżnicowane instrumentarium 
łucznicze odnajdywane jest w grobach kultury pucharów dzwonowatych. 
W kulturze złockiej grociki wkładane do grobów nie były wyznacznikiem 
bogatego wyposażenia grobów. Natomiast w kulturze ceramiki sznurowej 
można zaobserwować pojawienie się bogatszych grobów tzw. łuczników, gdzie 
status tego „bogactwa” związany był z liczbą grocików umieszczonych w jamie 
grobowej. W grobach z instrumentarium łuczniczym ludności kultury 
pucharów dzwonowatych status „łucznika” wydaje się być najbardziej 
widoczny, ponieważ nie wyznaczają go grociki, ale także płytki ochronne. 
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Widoczna jest różnorodność surowców stosowanych do wytwarzania grotów 
strzał w poszczególnych kulturach. Do produkcji grocików kultury złockiej 
stosowano krzemień świeciechowski. W grupie krakowsko-sandomierskiej 
kultury ceramiki sznurowej przeważał krzemień czekoladowy. W kulturze 
pucharów dzwonowatych grociki produkowano z krzemienia pasiastego. 
Grociki trzech kultur różnią się między sobą wielkością powierzchni. 
Największe z nich są grociki kultury pucharów dzwonowatych. Grociki kultur 
złockiej, ceramiki sznurowej i pucharów dzwonowatych różnią się także 
grubością. Najbardziej masywne wytwarzane były przez ludność kultury 
pucharów dzwonowatych (Tab. 1). 

Powierzchnia i grubość grocików krzemiennych 

powierzchnia grubość 
kultura złocka 90-270mm2 2,1-3,6mm 

kultura ceramiki 
sznurowej 

50-205mm2 1,6-4,2mm 

kultura pucharów 
dzwonowatych 

260mm2 i powyżej 3-5mm

Tab. 1. Porównanie powierzchni i grubości grocików odkrytych w grobach ludności trzech 
wybranych kultur (wyk. K. Zdeb) 

Pod koniec tych rozważani warto przytoczyć myśl L. Gardeły: „sposób 
pochówku, a także wyposażenie grobów wydaje się więcej mówić o żałobnikach 
i innych uczestnikach pogrzebu niż o samych zmarłych”.52 Można przyjąć, iż 
to właśnie osoby, które odpowiadały złożenie w grobach osobników 
związanych z produkcją grocików krzemiennych (jak w przypadku ludności 
kultury ceramiki sznurowej) lub z samym użytkowaniem łuków podejmowały 
decyzję o wyróżnieniu tych zmarłych. Na wybranych przykładach można 
zaobserwować, jak zmieniało się instrumentarium łucznicze w zależności od 
kultury, z którą byli związani tzw. „łucznic”. Ze względu na najbardziej 
zróżnicowane instrumentarium łucznicze oraz biorąc pod uwagę fakt, iż pływki 
łucznicze stanowiły niezależnie od grocików wyróżnienie statusu społecznego, 

52 L. Gardeła, Gryź ziemię! Pochówki na brzuchu we wczesnośredniowiecznej Polsce w perspektywie 
porównawczej, Pomniki Dawnego Prawa 2011, z. 16, s. 38. 
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można przypuszczać, że najważniejszą rolę ta grupa odgrywała 
w społeczeństwie kultury pucharów dzwonowatych. Stała się ona również 
elitarną grupą, ponieważ pochówki te stały się mniej liczne (7 grobów) 
w porównaniu do kultur złockiej (39 grobów) i sznurowej (45 jam 
grobowych). Można zasugerować, iż taka forma polowania stawała się czymś 
rzadszym.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że grupy tzw. 
„łuczników” różniły się między sobą, a tym co ich wyróżniało na tle 
pozostałych pochówków trzech kultur to właśnie elementy wyposażenia 
łuczniczego. Nie można jednak wykluczyć, iż te pomniejsze grupy nie 
stanowiły pewnych kast społecznych, dlatego też osobniki te zostały 
wyróżnione pośmiertnie poprzez umieszczenie w ich grobach instrumentarium 
łuczniczego. 
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Summary 

Burials from archery instruments from the 
cemeteries of the Neolithic end-of-culture 

population in the area of the Małopolska Upland 
as a manifestation of social and group identity 

The paper presents the burials with the elements of the accessories 
of archers discovered on the Małopolska Upland. The graves belonged 
to people associated with the three cultures of the late neolithic: The Złota 
Culture, The Culture Corded Ware and The Beaker Culture. Analyzed the 
items from selected tombs belonging to three groups, and the place of graves 
in the cemetery. Burials stood out in terms of equipment, among other graves 
only by means of parts arc or arrowheads. In Addition, the arrangement and 
type of graves bodies were the same as for the general population. In Addition, 
the arrangement and type of graves were the same as for all the population. 





Fot. 1. Mapa z zaznaczonym zasięgiem trzech kultur. Kultura ceramiki sznurowej - kolor 
pomarańczowy, kultura złocka - kolor czerwnony, kultura pucharów dzwonowatych - kolor 

zielony (Wyk. K. Zdeb) 

Fot. 1. Położenie stanowisk „Grodzisko I”, „Grodzisko II” i „Nad Wawrem”. (źródło: 
Z. Krzak, The Złota Culture … s. 124)



Fot. 2. Rozmieszczenie jam grobowych na stanowiskach kultury złockiej (źródło: P. 
Włodarczak, Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej … s. 342.) 

Fot. 4. Grociki kultury złockiej: 1- grociki o wciętej podstawie: a- krępe o bokach prostych, 
b- smukłe o bokach prostych, c- smukłe o bokach wygiętych; 2- grociki trójkątne: a- krępe
o bokach prostych, b- smukłe o bokach prostych, c- krępe o bokach wygiętych, d-smukłe
o bokach wygiętych (źródło: W. Borkowski, Morfologia i technologia wykonania grocików

sercowatych …) 



Fot. 5. Mapa zasięgu kultury ceramiki sznurowej (źródło: P. Kaczanowski, J. K. Kozłowski, 
Najdawniejsze dzieje ziem polskich … s. 132.) 

Fot. 6. Grociki kultury ceramiki sznurowej. 1-grociki symetryczne: a- krępe o bokach 
prostych, b- smukłe o bokach prostych, c- krępe o bokach wygiętych, d- smukłe o bokach 

wygiętych; 2- grociki o bokach asymetrycznych: a- krępe o bokach prostych, b- smukłe 
o bokach prostych, c-krępe o bokach wygiętych, d - smukłych o bokach wygiętych
(źródło: W. Borkowski, Morfologia i technologia wykonania grocików sercowatych …)



Fot. 7. Przykład pochówków mężczyzny (A) i kobiety (B) ludności KPD z Polski Południowej; 
A – Samborzec, grób 7; B –Samborzec, grób 6 (źródło: J. Budziszewski, P. Włodarczak, 

Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej … s. 48.) 

Fot. 8. Mapa stanowisk kultury pucharów dzwonowatych z Wyżyny Malopolskiej, na których 
odnaleziono groby „łuczników”. 1. Beradź; 2. Samborzec; 3. Święcice; 4. Świniaty Stare; 5. 

Złota "Grodzisko II"; 6. Złota „Nad Wawrem” (Wyk. K. Zdeb) 



Ryc. 9. Krzemienne groty strzał kultury pucharów dzwonowatych z Wyżyny Małopolskiej. 
1,2,6-Złota "Grodzisko II" (grób 173); 3,4- Samborzec (grób X); 5,7-10 – Święcice (grób 5). 
1-4: okazy o wnękach płytkich, asymetrycznie trójkątnych lub łukowatych; 5-8: okazy
o głębokich, trapezowatych wnękach; 9-10: okazy o wnękach głębokich, łukowatych (źródło:
J. Budziszewski, P. Włodarczak, Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej …
s. 48.)

Fot. 10.  Prostownik do strzał. Stanowisko Beradź, grób 5. (źródła: J. Budziszewski, P. 
Włodarczak, Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej … s. 86.) 



Fot. 11. Płytki łucznicze. Po lewej stronie: Beradź, st. 1, grób 5. Po prawej: Samborzec, st. 1, 
grób III (źródło: J. Budziszewski, P. Włodarczak, Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie 

Małopolskiej … s. 62.) 



Maciej Wójcik 

Uniwersytet Łódzki 

Podwójne naszyjniki brązowe w grupie 
górnośląsko – małopolskiej. Znaleziska cmentarne 

Podwójne naszyjniki brązowe są oryginalnym i nieczęsto spotykanym 
artefaktem. Pojawiają się zarówno w skarbach jak i inwentarzach grobowych. 
Szczególna koncentrację występowania ozdób zauważamy w grupie 
górnośląsko – małopolskiej kultury łużyckiej. W niniejszym artykule zostaną 
przedstawione i omówione egzemplarze pochodzące ze stanowisk cmentarnych 
wyżej wymienionej grupy kultury łużyckiej.  

Forma naszyjników skomponowana jest z dwóch kręgów połączonych 
zapięciem. W skład zapięcia wchodzi pętlica – o kształcie soczewki, zazwyczaj 
gładkiej, nie zdobionej, będąca zarazem elementem łączącym dwa zwoje 
naszyjnika, oraz przeciwległe zaczepy – haczykowato wygięte, o końcach 
gładkich (ryc. 1)1. 

Na terenie grupy górnośląsko – małopolskiej zarejestrowano siedemnaście 
podwójnych naszyjników, na siedmiu stanowiskach: Będzin – Łagisza, Ligota 
Samborowa, Marszowice, Olesno, Opatów, Praszka oraz Zbrojewsko.  

Naszyjnik odnaleziony w Będzinie – Łagiszy w grobie 84 nie zachował się 
w całości. Pętlica oraz jedno z haczykowatych zapięć zostało odłamane. Ślady 
spojenia bądź naprawy widoczne są w postaci szerokiego nadlewu pośrodku 
naszyjnika. Zachowane zapięcie w formie zwiniętej w uszko. Być może po 
odłamaniu pętlicy i jednego z haczykowatych zapięć naszyjnikowi nadano 
formę otwartą, przerabiając haczykowate zapięcie w uszko. Kręgi zdobione na 
1/3 długości ukośnym karbowaniem, układającym się do strony zewnętrznej 

1 T. Malinowski, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brązowe, Słupsk 1982 
s. 8
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naszyjnika, imitując jodełkę. Nacięcia wykonane są jedynie od strony 
wewnętrznej2 (Tab. 1.1). 

Podwójny naszyjnik z Będzina – Łagiszy został znaleziony w grobie 
szkieletowym kobiecym. W inwentarzu grobowych znajdują się zabytki 
towarzyszące: diadem, dwie zawieszki skroniowe oraz czerpak 
dwustożkowaty3. W. Galisińska – Hrebendowa nie podejmuje próby ustalenia 
dokładnej chronologii pochówku analizując artefakty z osobna, a stanowisko 
umiejscawia dość ogólnie w końcu V OEB oraz początku okresu HA C4.  

Naszyjnik z Ligoty Samborowej wykonany został z podwójnie złożonego 
drutu brązowego. Kręgi spięte trzema skuwkami. Dwie o szerokości około 
0,3 cm, spinają kręgi w okolicy pętlicy oraz haczykowatego zapięcia. Jedna 
szeroka na około 2 cm spina naszyjnik w części środkowej. Zdobienie 
naszyjnika, według M. Gedla to skośne żłobkowanie, przez innych autorów 
określone tordowaniem5 (Tab. 1.2). 

W inwentarzu grobu popielnicowego z Ligoty – Samborowej oprócz 
podwójnego naszyjnika brązowego odnaleziono: garnek jajowaty, bransoletę 
brązową, taśmę brązową, szpilę brązową, spiralę z drutu brązowego oraz małe 
ułamki blachy brązowej. Cmentarzysko w Ligocie – Samborowej było badane 
przez trzech badaczy w różnych okresach czasowych. Większość archeologów 
przyjmuje datowanie stanowiska na V OEB6. 

Analizujący materiał zabytkowy pochodzący z grobu nr 9 z Ligoty - 
Samborowej, M. Gedl przyjmuję ramy chronologiczne wypadające na V OEB. 
Swoje ustalenia opiera na podstawie bransolety i szpili. W analizie omawia 
również interesujący nas naszyjnik, którego forma na terenach wielkopolski 
datowana jest na IV OEB jednak w tym przypadku ramy chronologiczne 

2 W. Galisińska – Hrebendowa, Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej w Będzinie – Łagiszy, 
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 1989, nr 12, s. 42 
3 Tamże, s. 42; M. Wójcik, Naszyjniki w grupie górnośląsko – małopolskiej kultury łużyckiej. 
Znaleziska cmentarne (kopia pracy magisterskiej w archiwum UŁ), Łódź 2014, s. 59 - 62 
4 W. Galisińska – Hrebendowa, Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej…, s. 11. 
5 M.Gedl , Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ligocie Samborowskiej, pow. strzelce opolskie,  
Opolski rocznik muzealny 1970, t. IV, s. 139, 174 
6 M. Gedl, Materiały z łużyckich cmentarzysk o mieszanym obrządku pogrzebowym w Ligocie 
Samborowej, Szymiszowie i Podborzanach w powiecie Strzelce Opolskie, Materiały Starożytne 
1962, t. 8, s. 103, Tenże,  Groby szkieletowe w kulturze łużyckiej, Przegląd Archeologiczny 1964-
65, t. 17, s. 19, T. Malinowski Tadeusz, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki 
brązowe …, s. 42 
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należy przesunąć na V OEB7. Stanowisko w Ligocie Samborowej według 
M. Gedla egzystuje w V OEB oraz w początkach okresu HaC8.

Podwójny naszyjnik brązowy wykonany z drutu, odnaleziono w Oleśnie.
Z zapięcia zachowały się haczykowate zaczepy. Pętlica niestety została ułamana. 
Dwie skuwki o szerokości około 0,6 cm znajdują się po stronie pętlicy, spinając 
naszyjnik dość luźno. Naszyjnik zdobiony tordowaniem, obejmującym 
2/3 powierzchni. Artefakt z Olesna został wykonany w dość oryginalny sposób. 
Zwoje posiadają dość znaczną szerokość około 1 cm (gdy przeciętna szerokość 
zwoju w pozostałych naszyjnikach wynosi mniej niż 0,4 cm)9 (Tab. 1.3). 

W przypadku grobu nr 1 z Olesna brak dokładnych danych o kształcie 
i formie pochówka. W skład inwentarza obiektu wchodzi: kubek o baniastym 
brzuścu, garnek profilowany, podwójny naszyjnik brązowy10. Analiza 
materiałowa wykonana przez M. Gedla, pozwala na precyzyjne określenie 
chronologii. Datowanie obiektu na podstawie ceramiki określono na V OEB11. 
Ramy czasowe określone na podstawie podwójnego naszyjnika brązowego 
przypadają na V OEB12. Stanowisko w Oleśnie datowane jest na V OEB13  
Stanowisko w Opatowie jest jednym z bardzo dobrze rozpoznanych 
cmentarzysk górnośląsko – małopolskiej grupy kultury łużyckiej. Znane jest 
z okresu poprzedzającego II Wojnę Światową, a badania z przerwami trwały 
do pierwszego dziesięciolecia XXI w14. Ponadto stanowisko w Opatowie 
przysparza kilku problemów badawczych. Jednym z nich jest długotrwałość 
cmentarzyska. Pierwsze pochówki pojawiają się już w III OEB, a obrzędy 
pośmiertne trwają do końca V OEB. Nekropolia ponownie jest 
wykorzystywana w okresie wpływów rzymskich. Młodsze pochówki naruszają 

7 M. Gedl, Cmentarzysko kultury łużyckiej…, s. 174 – 175, 177. 
8 Tamże, s.177 – 179, T. Malinowski Tadeusz, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne 
naszyjniki brązowe …, s. 42 
9 M. Gedl Marek, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Olesnie na Górnym Śląsku, Wiadomości 
Archeologiczne 1962, t. XXVIII, s. 28, 39 
10 Tamże, s. 28. 
11 Tenże, Materiały z łużyckich cmentarzysk o mieszanym obrządku pogrzebowym …, s. 37 – 38, 
Tenże, Materiały do pradziejów powiatu oleskiego, Opolski Rocznik Muzealny 1968, t. 3, s. 179 
12 Tenże, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Olesnie …, s. 39 
13 Tamże, s. 40; Tenże, Groby szkieletowe w kulturze łużyckiej, Przegląd Archeologiczny 1964-
65, t. 17, s. 24, T. Malinowski Tadeusz, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki 
brązowe …, s. 44  
14 M. Wójcik, Naszyjniki w grupie górnośląsko – małopolskiej kultury łużyckiej …, s. 96 – 104. 
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starsze nawarstwienia, uszkadzając groby ze starszej epoki. Mimo trudności, 
stanowisko zostało przebadane w metodyczny sposób, a materiały 
archeologiczne poddano krytycznej analizie15. Z cmentarzyska z Opatowa 
pochodzi siedem egzemplarzy podwójnych naszyjników brązowych.  

Pierwszym pochówkiem, w którym odnaleziono podwójny naszyjnik 
brązowy jest grób szkieletowy nr 124 (LX). Według garnituru ozdób był to 
pochówek kobiecy, w którego inwentarz wchodziły zabytki towarzyszące: misa, 
czarka, czerpak, naszyjnik, podwójny naszyjnik brązowy, nagolennik, dziewięć 
guzków i dwa uchwyty włosów (diadem) oraz dwie bransolety16. 

Pochówek kobiecy nr 124 (LX) został wydatowany za pomocą 
przedmiotów brązowych na V OEB. Z możliwością przesunięcia datowania 
obiektu na IV OEB. Zdaniem S. Noska, za taką ewentualnością przemawia 
podwójny naszyjnik brązowy, który jest przeżytkiem w V OEB17. W analizie 
chronologicznej została pominięta ceramika. 

Pochówek numer 457 jest grobem podwójnym. Wydzielono popielnicę „a” 
oraz popielnicę „b”. W dalszych rozważań przyjrzymy się dokładniej popielnicy 
„b”, której inwentarz grobowy rysuje się w następujący sposób: diadem złożony 
ze 100 blaszek brązowych, bransoleta brązowa, dwanaście zawieszek 
z wpisanym wkoło krzyżem lub kolistych ze szprychami, pierścień z taśmy 
brązowej, sześć skrętów brązowych, waza o baniastym brzuścu, czarka 
o zaokrąglonym brzuścu, czarka dwustożkowa oraz podwójny naszyjnik
brązowy18. Obiekt datowany jest ramowo na IV V OEB19.

W skład inwentarza grobu popielnicowego nr 850 z Opatowa wchodzą: 
niewielki pucharek na pustej nóżce, dwa poprzecznie karbowane paciorki, 

15 S. Nosek, Wyniki badań prowadzonych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Opatowie, powiat 
częstochowski, Roczniki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej 1946, dział F, t. 1, s. 298 -
310, M. Gedl, Groby szkieletowe w kulturze łużyckiej …, s. 24-25, M. Wójcik, Naszyjniki 
w grupie górnośląsko – małopolskiej kultury łużyckiej,  s. 94 - 104 
16 S. Nosek, Wyniki badań prowadzonych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Opatowie…, s. 255 
– 256, 272, 287-289, 294 – 297.
17 Tamże, s. 300 - 301
18 K. Godłowski, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Opatowie, pow. Kłobuck w 1962
roku, Sprawozdania Archeologiczne 1964, t. 16, s. 142-145, A. Szczepanek, P. Jarosz,
M. Wieczorek – Szmal, Bronzene Doppelhasringe aus dem Gräberfeld von Opatów, Kr. Kłobuck,
Woj. śląskie, (Podwójne naszyjniki brązowe z cmentarzyska w Opatowie, stan. 1, pow. Kłobuck,
woj. śląskie), Sprawozdania Archeologiczne 2004, t. 56,  s. 420 – 425, 445-448.
19 K. Godłowski, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Opatowie …, s. 142.
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czarka, waza o baniastym brzuścu fragmenty ceramiki oraz podwójny naszyjnik 
brązowy20. Datowanie pochówku określono na IV OEB. Autor opracowania 
nie podaje szczegółów na jakiej podstawie datuje obiekt21. 

Grób nr 1086 zawierał: podwójny naszyjnik brązowy oraz naczynie 
wazowate22. Brak dokładnej analizy pozwala obiekt umiejscowić w V OEB23.  

W inwentarzu grobu 1105 również odnaleziono naszyjnik brązowy 
a pozostałymi zabytkami towarzyszącymi były: dwie bransolety brązowe, szpila 
brązowa oraz fragmenty ceramiki pochodzące z pięciu naczyń24. Podobnie jak 
w przypadku pochówku nr 1086 nie przeprowadzono dokładnej analizy 
chronologicznej. Obiekt datowany jest na V OEB25. 

W pochówku szkieletowym nr 1112 z Opatowa odnaleziono: podwójny 
naszyjnik brązowy, szpilę brązową oraz dwie bransolety26. Datowanie obiektu 
jest ramowe i określone na V OEB27.  

Ostatnim znanym pochówkiem pochodzącym z Opatowa, w którego 
inwentarzu grobowym odnaleziono naszyjnik jest grób 1343. Pozostałymi 
darami grobowymi były: miniaturowa waza, drobny fragment blaszki brązowej 
oraz fragmenty naczyń pochodzące prawdopodobnie z czterech naczyń 28. 
Obiekt datowany jest ramowo na klasyczną fazę grupy górnośląsko – 

20 T. Malinowski Tadeusz, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brązowe …, 
s. 44, Szczepanek s. 425, 448 - 449
21 K. Godłowski, Odkrycia dalszych grobów na cmentarzysku kultury łużyckiej i z okresu wpływów
rzymskich w Opatowie pow. Kłobuck , Sprawozdanie Archeologiczne 1970, t. 22, s. 246,
T. Malinowski Tadeusz, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brązowe …,
s. 44-45
22 T. Malinowski Tadeusz, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brązowe …,
s. 44-45
23 K. Godłowski, Opatów district of Kłobuck (A cemetery of the Lusatian culture and of the Roman
period), Recherches archeologiques de 1972, s. 39
24 T. Malinowski Tadeusz, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brązowe …,
s. 44-45
25 K. Godłowski, Opatów district of Kłobuck…, s. 39
26T. Malinowski Tadeusz, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brązowe …,
s. 44, A. Szczepanek, P. Jarosz, M. Wieczorek – Szmal, Bronzene Doppelhasringe aus dem
Gräberfeld von Opatów…, s. 430 – 434, 450 - 452
27 K. Godłowski, Opatów district of Kłobuck…, s. 39
28 A. Szczepanek, P. Jarosz, M. Wieczorek – Szmal, Bronzene Doppelhasringe aus dem Gräberfeld
von Opatów…, s. 434 – 435, 452 – 453, Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku
z epoki brązu w Opatowie, stanowisko 1, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na
Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004, red. E. Tomczak, Katowice 2006,
s. 87 - 88
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małopolskiej ze schyłku epoki brązu. W przybliżeniu koniec V OEB i początek 
okresu HaC29.  

Z grobu 124 (Tab. 1.4.) pozyskano naszyjnik, wykonany z drutu 
brązowego, tordowany na 2/3 powierzchni. Pętlica niezachowana, zamiast niej 
zastosowano pewien rodzaj haczykowatego zapięcia. Brak spojenia kręgów 
naszyjnika nadlewem bądź skuwką. Dodatkowym elementem jest zawieszka, 
spiralna brązowa30. Z pochówku 457 (Tab. 2.5) pochodzi zachowany w całości 
naszyjnik brązowy. Wykonany jest z drutu brązowego, tordowanego na 
3/5 długości. Brak spięcia skuwkami bądź nadlewem brązowym31. W skład 
inwentarza obiektu nr 850 (Tab. 2.6.) należy podwójny naszyjnik, wykonany 
z drutu brązowego. Spięty trzema skuwkami brązowymi o szerokości 0,2 cm. 
Dwie z nich położone są na skraju zdobienia naszyjnika, natomiast trzecia 
położona na 1/2 długości artefaktu. Szeroki nadlew brązowy spaja naszyjnik 
w sąsiedztwie trzeciej skuwki. Tordowanie obejmuje 2/3 powierzchni zabytku. 
Haczykowate zapięcia odłamane, a pętlica zachowana w całości. Kształt pętlicy 
jest nietypowy. Drut, który ją formuje przechodzi na krzyż, przypominając 
połowę ósemki, pisanej odręcznie i łączy się z drugim zwojem haczykowatego 
zapięcia32. W grobie 1086 (Tab. 2.7.) znaleziono tordowany naszyjnik 
brązowy, spięty trzema skuwkami brązowymi położonymi mniej więcej 
w 1/3 długości naszyjnika. Tordowanie obejmuje 3/5 powierzchni artefaktu33. 
Z pochówku 1105 (Tab. 2.8.) pochodzi podwójny naszyjnik, wykonany z 
drutu brązowego, todowany na 2/3 długości. Pośrodku spięty skuwką brązową 
bądź nadlewem brązowym imitującym tordowanie. Zapięcie zachowane 
w całości34. W grobie 1112 (Tab. 3.9.) znajdował się podwójny naszyjnik 
brązowy. Spięty został trzema skuwkami brązowymi o szerokości 0,5 cm, 
rozmieszczonymi mniej więcej co 1/4 długości zabytku. Zdobienie w postaci 

29 Tychże, Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie …, 
s. 89
30S. Nosek, Wyniki badań prowadzonych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Opatowie …,
s. 256; T. Malinowski Tadeusz, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki
brązowe …, s 44
31 T. Malinowski Tadeusz, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brązowe …,
s. 44
32 Tamże.
33 Tamże.
34 Tamże.
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tordowania obejmuje 4/5 artefaktu. Zapięcie składa się z zagiętych haczykowato 
końców oraz pętlicy35. Grób 1343 (Tab. 3.10.) zawierał naszyjnik brązowy, 
wykonany z podwójnego drutu brązowego, skośnie żłobkowany (tordowany). 
Spięty dwoma skuwkami brązowymi, jedna na 1/4 długości, druga znajduje się 
na 2/3 długości. Tordowanie zajmuje 3/5 długości naszyjnika. Końce gładkie, 
a pętlica i haczykowate zapięcie zachowane w całości36.Z cmentarzyska 
z Praszki pochodzi jeden egzemplarz (Tab. 3.11), który został wykonany 
z drutu brązowego. Pętlica oraz haczykowate zaczepy zachowane w całości. 
W części środkowej naszyjnika znajduje się szeroki nadlew brązowy. Skuwki 
brązowe o szerokości około 0,2-0,3 cm. Jedna z nich znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie pętlicy, a druga przy nadlewie. Naszyjnik 
zdobiony tordowaniem, na 1/3 długości 37.  

Pochówek C z Praszki został zniszczony podczas prac terenowych i brak 
szczegółowych danych dotyczących formy pochówku. Prawdopodobnie, 
mamy do czynienia z grobem ciałopalnym jamowym. W skład inwentarza 
grobowego wchodziło: naczynie miniaturowe, dwie bransolety brązowe, 
podwójny naszyjnik brązowy oraz prawdopodobnie sześć naczyń38. 
Stanowisko datowane jest na podstawie ceramiki oraz formy obrządku 
pogrzebowego na 
V OEB i okres HaC39.  

Ze Zbrojewska pochodzi sześć egzemplarzy podwójnych naszyjników 
brązowych. Cmentarzysko jest obiektem długotrwałym lub kilku fazowym. 

35 Tamże, s. 44 
36 A. Szczepanek, P. Jarosz, M. Wieczorek – Szmal ,Bronzene Doppelhasringe aus dem Gräberfeld 
von Opatów… s. 452 – 453. 
37 K. Jażdzewski, Ciekawe cmentarzysko łużyckie z końca epoki brązowej i początku epoki żelaznej 
w Praszce pow. Wieluńskim (woj. łódzkie),  Z otchłani wieków 1931, R. VI, z. 4 – 5, s. 61-62, 
H. Różańska, Cmentarzysko łużyckie w miejscowości Praszka, pow. Wieluń, Materiały
Starożytne 1961, t. 7, s. 303, T. Malinowski Tadeusz, M. Novotná, Środkowoeuropejskie
wielokrotne naszyjniki brązowe …, s. 45
38 K. Jażdzewski, Ciekawe cmentarzysko łużyckie…, s. 61-62, H. Różańska, Cmentarzysko
łużyckie w miejscowości Praszka …, 302-302, T. Malinowski Tadeusz, M. Novotná,
Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brązowe …, s. 45
39 K. Jażdzewski, Ciekawe cmentarzysko łużyckie …,s. 63, , H. Różańska, Cmentarzysko łużyckie
w miejscowości Praszka …, s. 308-309, Z. Kaszewski, Cmentarzysko kultury łużyckiej z V okresu
epoki brązu i z wczesnego okresu epoki żelaza na stanowisku 1 w Praszce pow. Wieluń, Prace
i Materiały Muzeum Archeologiczneg Etnograficznego w Łodzi 1969, t. 16, s. 84 – 101, 103.
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Chronologia sięga od II OEB do V OEB lub początku okresu halsztackiego40. 
W obrębię nekropoli zarejestrowano pochówek 771, w którego inwentarz 
wchodziły następujące zabytki: naczynia gliniane, dwie bransolety, dwa 
kółeczka brązowe oraz podwójny naszyjnik brązowy41. Datowanie obiektu 
określono na okres IV – V OEB i według zwyczajów pogrzebowych 
do klasycznej fazy grupy górnośląsko – małopolskiej kultury łużyckiej42. 

W grobie 1007 również znaleziono naszyjnik, składający się z podwójnej 
pętlicy. W skład wyposażenia grobowego wchodziły: dwie bransolety, dwa 
skręty z drutu brązowego oraz czterdzieści jeden guziczków oraz kółko będące 
elementem przepaski czołowej43. Obiekt w przybliżeniu datowany jest na 
IV OEB44. 

Naszyjnik z podwójnej pętlicy jako element wyposażenia grobowego, został 
odnaleziony w pochówku nr 1053. Ponadto w inwentarzu znalazły się: szpila 
i naszyjnik bądź diadem złożony z blaszek osadzonych na taśmie z substancji 
organicznej45. Grób datowany jest ramowo na V OEB z możliwością 
przesunięcia na IV OEB46. 

W pochówku nr 1367 również odnaleziono naszyjnik wykonany 
z podwójnego drutu brązowego, któremu towarzyszyły: naczynie gliniane, 
drobne przedmioty z brązu, naszyjnik brązowy, fragmenty naszyjnik z rurek 
brązowych47. Obiekt datowany jest na V OEB z możliwością przesunięcia na 
IV OEB48. 

40 M. Gedl, Groby szkieletowe w kulturze łużyckiej, Przegląd Archeologiczny 1964-65, t. 17, 
s. 5 – 45; Tenże, Gedl Marek, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ligocie Samborowskiej, pow.
strzelce opolskie,  Opolski rocznik muzealny 1970, t. IV, s. 137-196 ; Tenże Zbrojewsko, woj.
Częstochowa, Silesia Antiqua 1991, t. 33/34, s. 194-200; Tenże, Wyniki badań wykopaliskowych
na cmentarzysku z epoki brązu w Zbrojewsku, województwo Śląskie, [w:] Badania archeologiczne
na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000, red. E. Tomczak, Katowice
2002, s. 188-211, M. Wójcik, Naszyjniki w grupie górnośląsko – małopolskiej kultury łużyckiej,
s. 120 – 130.
41 M. Gedl, Zbrojewsko, woj. Częstochowa, Silesia Antiqua 1986, t. 28, s. 209-210.
42 Tamże, s. 209-213
43 Tenże, Zbrojewsko, woj. Częstochowa, Silesia Antiqua 1991, t. 33/34, s. 194 - 196
44 Tamże, s. 194, 196-197
45Tenże, Zbrojewsko, woj. Częstochowa, Silesia Antiqua 1994, t. 36/37, s. 246-250.
46 Tamże, s. 250.
47 Tenże, Wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku z epoki brązu w Zbrojewsku…, s. 200
- 206
48 Tamże, s. 206 - 209
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W inwentarzu grobowym nr 1400 oprócz podwójnego naszyjnika 
brązowego pozyskano: ceramikę, trzy bransolety, przepalone przedmioty 
brązowe, dwa fragmenty drutu brązowego tordowanego49. Obiekt datowany 
jest na V OEB z możliwością przesunięcia na IV OEB50. 

Ostatnim egzemplarzem podlegający charakterystyce jest podwójny 
naszyjnik brązowy wchodzący w skład inwentarza grobowego nr 1419. 
Pozostałymi zabytkami towarzyszącymi są naczynia gliniane, trzy bransolety, 
szpila brązowa, naszyjnik brązowy, spirala brązowa, mały nieokreślony 
przedmiot brązowy51. Obiekt datowany jest na V OEB. Według zabytków 
towarzyszących datowanie może zostać przesunięte na IV OEB. Jednym z nich 
jest np. szpila brązowa, która może odgrywać rolę niezależnego wyznacznika 
chronologicznego52. 

Grób 771 (Tab. 3.12) zawierał podwójny naszyjnik brązowy, wykonany 
z gładkiego drutu brązowego, zdobionego przy końcu od strony zewnętrznej 
i w części środkowej. Od strony wewnętrznej ornament został wykonany 
w postaci linii rytych, układających się w formie jodełki. Jeden z końców 
ułamany, drugi owinięty drutem brązowym. W części około 1/3 długości 
naszyjnika brązowego występuje masywna skuwka bądź nieduży nadlew 
brązowy, spinająca naszyjnik53. W grobie 1007 (Tab. 4.13) znaleziono 
naszyjnik brązowy wykonany z drutu o przekroju kolistym. Pętlica zachowana 
w całości natomiast jedno z haczykowatych zapięć zostało odłamane. Krąg 
naszyjnika został odłamany mniej więcej w połowie zabytku. Kręgi naszyjnika 
spięte zostały w połowie długości artefaktu, skuwką o szerokości około 0,2 cm. 
Powierzchnia kręgów ukośnie karbowana obejmująca 2/3 powierzchni 
naszyjnika. Nacięcia skierowane są do wewnątrz, nadając ornamentowi formę 
jodełki54. W skład wyposażenia pochówku 1053 (Tab. 4.14) wchodzi 
podwójny naszyjnik brązowy, tordowny, wykonany z drutu o przekroju 
kulistym. Zdobienie naszyjnika pokrywa 1/2 długości, pozostawiając końce 
gładkie. Pętlica zachowana w całości, a haczykowate zapięcie odłamane. 

49 Tamże, 202-206 
50 Tamże, s. 206 - 209 
51 Tamże, s. 200 - 206 
52 Tamże, s. 206 - 209 
53 Tenże, Zbrojewsko, woj. Częstochowa, Silesia Antiqua 1986, t. 28,  s. 212 
54 Tenże, Zbrojewsko, woj. Częstochowa, Silesia Antiqua 1991, t. 33/34, s. 197 
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Średnica zabytku wynosi 17,2 cm; średnica przekroju drutu brązowo przy 
pętlicy 0,3 cm, w połowie długości 0,6 cm, w części gładkiej 0,3 cm. W grobie 
1419 (Tab. 5.16) odnaleziono podwójny naszyjnik brązowy, wykonany 
z drutu. Haczykowate zapięcie ułamane, pętlica zachowana w całości. Skuwka 
spinająca naszyjnik umieszczona mniej więcej na 1/3 długości zabytku. 
Naszyjnik zdobiony tordowaniem obejmujące 2/3 powierzchni. Natomiast 
pętlica gładka55. Na cmentarzysku w Zbrojewsku odnaleziono dwie formy, 
silnie zniszczone utożsamiane z podwójnymi naszyjnikami brązowymi. 
Pierwszy, odnaleziony w grobie 1400 (Tab. 5.15), jest silnie zdeformowany – 
pętlica ułamana, kształt zniekształcony. Zachowały się dwa haczykowate 
zaczepy, oraz skuwka brązowa, spinającą kręgi mniej więcej w połowie 
długości56. W obiekcie 1367 (Tab. 5.17) w Zbrojewsku znaleziono naszyjnik 
brązowy tordowany. Jeden z końców zakończony haczykowato, drugi 
ułamany. Według M. Gedla jedno z zakończeń naszyjnika, mogło tworzyć 
pętlicę podwójnego naszyjnika brązowego (Gedl 2002, s. 198)57.  

Fragment podwójnego naszyjnika znaleziono na cmentarzysku 
w Marszowicach. Artefakt prawdopodobnie na większej powierzchni zdobiony 
był ornamentem skośnych żłobków (tordowaniem). Dodatkowo 
w zachowanej części naszyjnika brązowego znajdują się dwie spinające skuwki 
brązowe58.  

Stanowisko w Marszowicach zostało przebadane jeszcze przed II Wojną 
Światową. Z tego względu dane jakimi dysponujemy są szczątkowe. Nie znamy 
dokładnej przynależności inwentarzowej interesującego nas zabytku. Z tego 
względu posłużymy się jedynie ramowymi ustaleniami chronologicznymi, 

55 Tenże, Wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku z epoki brązu w Zbrojewsku …, s.207 
56 Tamże, s. 205, 206 
57 Tamże, s. 197 
58 A. Żaki, Nowe stanowiska przedhistoryczne w powiecie miechowskim, Sprawozdania 
z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1948, t. 49, s. 464, Tenże, Początki 
rozwoju kultury łużyckiej w dorzeczu górnej Wisły, Roczniki Marii Curie – Skłodowskiej 1950, 
dział F, t. 5, s. 165, T. Malinowski, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki 
brązowe …,  s. 43 
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które uległy pewnym zmianom. Datowanie cmentarzyska wykonane przez 
A. Żakiego zamyka się w okresie od IV OEB do V OEB59.

Stan zachowania podwójnych naszyjników brązowych określam na dobry
chociaż dziewięć z nich nosi ślady większych bądź mniejszych ubytków. 
Natomiast siedem naszyjników zachowało się w stanie nieruszonym. 
Uszkodzenie zabytku, nastąpiło prawdopodobnie podczas użytkowania 
ozdoby w życiu codziennym. Elementem najczęściej ulegającym zniszczeniu 
było zapięcie, składające się z dwóch elementów – pętlicy i haczykowatych 
końców. Nadlewy brązowe zarejestrowano w: Będzinie – Łagiszy – grób nr 84, 
Opatowie – grób nr 850, grób 1105 oraz Praszce – Grób C. Utożsamiane są 
najczęściej jako ślady naprawy60. 

W grupie podwójnych naszyjników wyznaczam trzy wzory ornamentacyjne 
– tordowanie, karbowanie oraz zdobienia w postaci nacięć. Tordowanie
wykonywano w jednokierunkowo, jednak nie jestem w stanie stwierdzić czy
było one prawo czy lewo skrętne. Biorąc pod uwagę miejsce styku dwóch
prętów jako punkt 900 oraz zakładając iż formowanie pętlicy przebiegało przez
nadanie jej odpowiedniego kształtu, poprzez wygięcie zewnętrznego fragmentu
drutu. Kąt wewnętrzny prawego drutu uzyskuje wynik nachylenia tordowania
około 1050, natomiast druga strona składowa podwójnego naszyjnika
otrzymuje kąt nachylenia tordowania około 750. Typ takiego formowania
określę jako T 1. Drugi typ określony jako T 2, przybierał inne wartości. Kąt
nachylenia tordowania drutu lewego wynosi około – 150, natomiast prawego
około 1950 (Ryc. 2).

Formę zdobienia T 1 zarejestrowano w Ligocie Samborowskiej – grób 9; 
Opatowie – grób 1086, 1105, 1112 oraz w Zbrojewsku – grób 1053. 
Uszkodzone, silnie zdeformowane naszyjniki z Opatowa – grób 124 oraz 
ze Zbrojewska – grób 1400 nawiązują wątkiem ornamentacyjnym do grupy 
T 1.  

W grupie wątków ornamentacyjnych T 2 znajdują się naszyjniki z Olesna 
– grób 1; Opatowa – grób 457, 850, 1343; Praszki – grób C oraz

59 E. Dąbrowski, Popielnice, Z otchłani wieków 1948, t. XVII z. 9-10, s. 152; A. Żaki, Nowe 
stanowiska przedhistoryczne w powiecie miechowskim, s. 464, Tenże, Początki rozwoju kultury 
łużyckiej w dorzeczu górnej Wisły, s. 107, 107, 123, 135, 165, Malinowski Novotna 1982, s. 43 
60 T. Malinowski, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brązowe …, s. 12-13 
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ze Zbrojewska – grób 1419. W przypadku naszyjnika odnalezionego 
w Opatowie – grobie 850, pętlica jest efektem przerobienia haczykowatych 
zaczepów, nadając im formę pętli. W związku z czym pierwotnie wątek 
ornamentacyjny naszyjnika należy wiązać z typem T 1.  

Zdobienia w postaci nacięć zarejestrowano w dwóch przypadkach: 
w Będzinie – Łagiszy – grób 84 oraz Zbrojewsku – grób 771 (Ryc. 3). 
W przypadku Będzina – Łagiszy nacinany ornament układa się w jodełkę, 
ułożeniem nawiązując do ornamentu tordowanego T 1. Nacięcia najlepiej 
widoczne są od strony zewnętrznej naszyjnika, a od strony wewnętrznej 
czytelny jest nikły ślad ornamentu. Egzemplarz odnaleziony w Zbrojewsku jest 
unikatowy pod wieloma względami. Jedną z cech wyróżniający zabytek jest 
ornament ryty w postaci płytkich linii. Od strony wewnętrznej ornament 
umieszczony jest mniej więcej w połowie długości naszyjnika, ułożeniem 
imitując jodełkę. Od strony zewnętrznej ornament nacięć zajmuje 
powierzchnię, przy jednym z końców naszyjnika, obejmując zaledwie 4 cm 
długości. Zdobienie również imituje jodełkę. Oba ornamenty różnią się od 
siebie ułożeniem. Nacięcia wewnętrzne nawiązuje do zdobień wykonanych 
tordowaniem T 1. Natomiast nacięcia zewnętrzne przypominają formę T 2.  

Ostatnią grupą wątków ornamentacyjnych jest karbowanie (Ryc. 3). 
Odnaleziono jedynie jeden przykład formy, zdobionej tym sposobem – 
naszyjnik ze Zbrojewska – grób 1007. Element zdobniczy tego typu wykazuje 
zbliżone proporcje do tordowania, tylko wykonanego jedno stronie. 
Ornament układa się w formę jodełki, nawiązując sowim ułożeniem 
do tordowania typu T 2.  

Zdobienia naszyjników obejmują większość ich powierzchni, 
nie występując na elementach zapięcia. Jedynie ornament wykonany za 
pomocą nacięć jest punktowy, nie przekraczając 2/3 powierzchni naszyjników. 
W procesie kształtowania ornamentu, (opartym na bliższej analizie zabytków 
tordowanych, ze względu na proporcjonalnie większą ilość materiału 
analitycznego), wyznaczyłem dwa typy form T 1 oraz T 2. Wydaje się iż wpływ 
na ich ułożenie miało formowanie pętlicy. Nadanie pętlicy formy, przez 
kształtowanie jej prawoskrętnie, powodowało iż naszyjnik otrzymał formę T 1, 
przy tordowaniu metalowego pręta, zgodnie z biegiem wskazówek zegara. 
Natomiast modelowanie pętlicy lewoskrętnie, nadaje formę ornamentacyjną 
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T 2. Jeżeli tordowanie metalowego pręta, polegał na ruchu w przeciwną stronę 
biegu wskazówek zegara, proces formowania wzorów ornamentacyjnych, 
przebiegał odwrotnie od zaprezentowanego (Ryc. 4).  

Ze względu na duże zróżnicowanie form, analiza średnicy podwójnych 
naszyjników, jest utrudniona. Pomiary osi A oraz osi B dokonywałem na 
podstawie zgromadzonych rycin. Przyjmując za T. Malinowskim (Novotna 
1982, s. 19-20), iż pomiary obarczone są skalą błędu wynoszącą, 
w przybliżeniu 0,5 mm (Ryc. 5).  

nr Stanowisko – nr 
grobu 

Średnica Stan zachowania 

Oś A Oś B 
Zachowany 
uszkodzony 

w całości 
Uszkodzony 

1 Będzin – 
Łagisza – grób 
84 

17,6 13 * 

2 Ligota 
Samborowa – 
grób 9 

13 13 * 

3 Olesno – grób 1 16,1 13 * 
4 Opatów – grób 

124 
16,9 15 * 

5 Opatów – grób 
457 

15 15,7 * 
6 Opatów – grób 

850 
16,8 15 * 

7 Opatów – grób 
1086 

14,5 14,8 * 
8 Opatów – grób 

1105 
14,8 15,2 *
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9 Opatów – grób 
1112  

15 15 * 
10 Opatów – grób 

1343 
15,5 15,5 * 

11 Praszka – Grób 
C 

13,7 8 * 
12 Zbrojewsko – 

grób 771 
13,5 12 * 

13 Zbrojewsko – 
grób 1007 

15,3 14,6 * 
14 Zbrojewsko – 

grób 1053 
17,2 16,5 * 

15 Zbrojewsko – 
grób 1367 

16 14,8 * 
16 Zbrojewsko – 

grób 1400 * * * 
17 Zbrojewsko – 

grób 1419 
11,5 10,5 * 

Tabela. 1. Wartość średnicy pomiarów osi A i B 

Najbardziej, miarodajną grupą znalezisk, są naszyjniki pochodzące 
z Opatowa – zbiór obejmuje sześć egzemplarzy. Artefakty z grobów 1086, 
1105, 1112 wykazują podobne wymiary osi A – wynoszącej 14,5 – 15 cm oraz 
osi B – wynoszącej 14,8 – 15,2 cm. Swoją formą przypominają regularny 
okrąg. Dodatkową cechą unifikująca naszyjniki jest ornament – forma T 1. 
Ze względu na uszkodzoną pętlicę, naszyjnik z grobu 850 wykazuje 
zwiększenie osi A uzyskując 16,8 cm. Podobnie egzemplarz z grobu 124, 
którego oś A wynosi 16,9 cm. Biorąc pod uwagę zniekształcenie formy, oś 
A dla obu naszyjników, otrzymała by wynik wynoszący w przybliżeniu 15 cm. 
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Egzemplarz z pochówku 124 wzorem tordowania nawiązuje do grupy T 2. 
Naszyjnik z grobu 850 przypisany został wzorowi ornamentacyjnemu T 2. 
Jednak pętlica naszyjnika 850 została przerobiona z haczykowatych zaczepów, 
więc zdobienie naszyjnika pierwotnie nawiązują do formy T 1. Artefakty 
pochodzący z grobu 850, w oryginale nawiązuje do form, pochodzących 
z Opatowa – grób 1086, 1105 i 1112. Pewnego rodzaju zniekształcenie formy 
posiada naszyjnik z Ligoty Samborowskiej, uzyskując wymiary 13 cm osi 
A oraz osi B. Rekonstruując jego pierwotny kształt wymiary osi wyniosły by 
około 15 cm przy kształcie zbliżonym do koła. Ornament wykonany 
za pomocą tordowania nawiązuje do grupy T 1. Naszyjnik z Ligoty 
Samborowskiej można łączyć z dużym prawdopodobieństwem do grupy 
naszyjników z Opatowa. Egzemplarze z Opatowa – grobów 457 i 1343 
wymiarami oraz kolistym kształtem nawiązują do pozostałych naszyjników, 
odkrytych na stanowisku. Jednak wykonano na nich ornament należący 
do typu T 2. Być może naszyjnik pozyskany z Praszki – grobu C również 
wykazuje podobne wymiary. Ze względu na formę dokumentacji rysunkowej 
i powielonej formy przez T. Malinowskiego z opracowania K. Jażdżewskiego, 
wykonany pomiar nosi mocne cechy błędu. Być może wyeliminowanie 
defektu, przez wykonanie pomiaru na naszyjniku, pozwoliło by łączyć artefakt 
z Praszki, z naszyjnikiem pochodzącym z Opatowa – grobu 457. Pozostałe 
egzemplarze są mocno zróżnicowane pod względem morfologicznym. Z tego 
powodu zostaną pominięte w dalszej analizie wymiarów. Wyniki pozyskanych 
długości osi A oraz osi B prezentuje Tabela. 1.  

Biorąc pod uwagę cechy morfologiczne, układ skuwek, średnicę osi oraz 
wzory ornamentacyjne można wyznaczyć dwa podstawowe typy podwójnych 
naszyjników brązowych: typ Opatów wariant 1 – reprezentowany przez 
egzemplarze z: Opatów grób 1086, 1105, 1112; Ligota Samborowa grób 9 
oraz typ Opatów wariant 2 – reprezentowany przez egzemplarze z: Opatów 
grób 457, 1343, Praszka Grób C.  

Zamykając rozważania dotyczące podwójnych naszyjników brązowych 
scharakteryzuje pokrótce ustalenia chronologiczne. Archeologowie proponują 
dwie teorię. Jedną, w której ozdoby umiejscowione są w IV OEB oraz 
propozycję przesunięcia datowania tej grupy ozdób na V OEB. Zadanie 
konkretyzowania okresów występowania podwójnych naszyjników brązowych 
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jest dość trudne. Szczególnie, ze względu na proces określenia chronologii 
zespołów grobowych, które można określić jako datowanie ramowe. 
W przypadku analizy siedemnastu pochówków nie posiadamy żadnej daty 
bezwzględnej umożliwiającej precyzyjnego określenia czasu złożenia osoby 
do grobu. Z wyżej postawionych powodów charakterystyka chronologiczna 
ma jedynie podstawy teoretyczne, które mogą zostać poddane weryfikacji.  

W większości opisanych przypadków chronologia została ustalona na 
V OEB. W zaledwie kilku mamy datowanie bezsprzecznie ustalone na IV 
OEB. Ze względu na przesłanki technologiczne jak upowszechnienie się 
tordowania jako elementu zdobniczego w V OEB (Wójcik 2014) oraz 
trudnościami technicznymi na jakie był narażony rzemieślnik wykonujący 
podwójne naszyjniki brązowe uważam, że datowanie owych artefaktów należy 
umiejscowić w V OEB. Podobne zdanie wyrażają M. Malinowski 
i M. Novotna61, B. Teržan62 czy A. Szczepanek, P. Jarosz oraz M. Wieczorek-
Szmal63. Swoje wątpliwości zgłasza M. Gedl 64, który przesuwa datowanie 
naszyjników na IV OEB z możliwością przeżywania się tej formy w V OEB 
oraz w okresie halsztackim.  

Podsumowując charakterystykę podwójnych naszyjników, zauważamy 
silne zróżnicowanie morfologiczne. Jedynie zabytki pochodzące ze stanowiska 
w Opatowie ukazują pewną standaryzację w doborze ornamentu oraz 
wymiarów. Analogiami do Opatowskich naszyjników są egzemplarze z Praszki 
oraz Ligoty Samborowej. Egzemplarze z Będzina – Łagiszy, Olesna oraz 
ze Zbrojewska (grób 771, 1007) są jak do tej pory unikatami, 
nie występującymi na innych stanowiskach cmentarnych grupy górnośląsko – 
małopolskiej kultury łużyckiej.  

Podwójne naszyjniki brązowe jako problem badawczy stawiają kolejne 
wyzwania. Zarysowany problem wymaga kontynuacji, a także rozszerzenie 

61 T. Malinowski, M. Novotná, Środkowoeuropejskie wielokrotne naszyjniki brązowe …. 
62 B. Teržan, Urnenfelderzeitliche Halsringe zwischen der nördlichen Adria und Südpolen, 
[w:] Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, red. . Chochorowski, 
Kraków 1996, s. 489-501 
63 A. Szczepanek, P. Jarosz, M. Wieczorek – Szmal ,Bronzene Doppelhasringe aus dem Gräberfeld 
von Opatów…, s. 435 – 440, 453 - 457 
64 M. Gedl, Wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku z epoki brązu w Zbrojewsku…, 
s. 206-209, Tenże, Die Halsringe und Halskragen in Polen I (Frühe bis jüngere Bronzezeit).
(Prähistorische Bronzefunde, Abt. IX, Band 6), Stuttgard 2002.
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bazy danych o egzemplarze pochodzące ze skarbów. W miarę możliwości 
należy pozyskać datowania bezwzględne, które mogą pozwolić na opracowanie 
nowych niezależnych wyznaczników chronologicznych. Powiększenie bazy 
danych może skutecznie zweryfikować przedstawione wnioski typologiczne, 
a szczegółowe badania chronologiczne oraz kartograficzne pozwolą zawęzić 
ramy czasowe oraz terytorialne danej grupy artefaktów.  
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Summary 

Double bronze necklace in Upper Silesia – Lesser 
Poland group of Lusatian Culture. Grave finds. 

This article will be typological characteristic of double bronze necklace. 
Double necklace was made with two loop of pieces of bronze wattle. It is 
a very interesting finds with special look. In the region of Upper Silesia – Lesser 
Poland group of Lusatian Culture identified seventeen units of this artefacts, 
in seven places: Będzin – Łagisza, Ligota Samborowa, Marszowice, Olesno, 
Opatów, Praszka oraz Zbrojewsko. Verry interesting are necklaces from 
Opatów. In this stations were find seven units with can describe and group in 
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two main types Opatów Variant 1 and Opatów Variant 2. This typological 
proposition was based on style of artefacts and how was produced necklace. 
Interesting objects are dating from IV OEB to HaB period of time.  
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O sile tradycji i poszukiwaniu drogi. 

Antropologiczne studium władzy na przykładzie 

społeczności kultury wielbarskiej 

Koncepcja władzy, tworząca jeden z kluczowych obszarów badawczych 
antropologii i nauk społecznych, podobnie jak związane z nią pojęcia 
autorytetu, hierarchii czy prestiżu, posłużyć może celem interpretacji zjawisk 
i procesów, których zwierciadłem są dane wykopaliskowe. Biorąc pod uwagę 
fakt obecności w dyskursie archeologicznym problematyki „elit społecznych”, 
tzw. archeologia władzy i prestiżu (ang. archaeology of power and prestige) 
stanowi doskonałą kategorię analityczną do studiów nad kształtowaniem się 
oblicza kulturowego w oparciu o dychotomię rządzeni-rządzący1.  

Z teorii nauk społecznych wynika, że kulturowe instrumentarium władzy 
obejmuje szereg strategii polegających na jej konstruowaniu, podziale, 
uprawomocnianiu, manifestowaniu i poszerzaniu lub narzucaniu2. 
W strategiach tych wykorzystywane mogą być natomiast zarówno obiekty 
materialne (wyznaczniki prestiżu w postaci przedmiotów luksusowych, dobra 

1  S. Hansen, The Archaeology of Power, [w:] Beyond Elites. Alternatives 
to Hieracrchical Systems in Modelling Social Formations. International Conference at the Ruhr-
Universität Bochum, Germany October 22-24, 2009, red. T. Kienlin, A. Zimmermann, Bonn 
2012, s. 213-214; S. Kadrow, Uwagi na temat możliwości archeologicznej identyfikacji władzy 
i panowania w świetle wybranych teorii ewolucji społecznej, [w:] Na pograniczu światów, red. 
J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt, Poznań 2008, s. 185–196; Tenże,
Power and Authority in Prehistory and the Problem of Interdisciplinary Archaeological Studies,
Analecta Archaeologica Ressoviensia 2011, t. VI, s. 11–54; K. Skóra, Struktura społeczna
kultury wielbarskiej, Łódź 2015, s. 19-20
2 S. Hansen, The Archaeology of power…, s. 213; S. Kadrow, Uwagi na temat…,  s. 187;
M. Weber, Economy and society, Berkeley 1978, s. 53; Tenże, Wirtschaft und Gesselschaft.
Grundriss der verstehenden Soziologie, Frankfurt 2005, s. 167.
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wymienne, atrybuty władzy itd., często znajdujące odbicie w materiale 
zabytkowym), ale również elementy kultury symbolicznej, dostępne 
częściowo (rytuały) lub zupełnie niedostępne dla archeologów (tradycja ustna 
oraz kształtowane przez nią wizje przeszłości, wiedza elitarna, ideologia, 
wierzenia religijne)3. Łącząc dane archeologiczne z antropologiczną wiedzą 
na temat mechanizmów władzy wśród społeczeństw germańskich 
o plemienno-wodzowskim systemie organizacji, stajemy przed szansą
na zobrazowanie pewnego wycinka procesu dziejowego, który miał miejsce
na terenie barbarzyńskiej Europy w okresie wczesnorzymskim i początkach
młodszego okresu rzymskiego: między przełomem er a momentem powstania
nowego układu sił w środkowo-europejskim Barbaricum tuż po wojnach
markomańskich (167-180), co umieścić należy w ramach chronologicznych
przypadających na I i II wiek oraz początek III w. po Chr.4.

W kontekście poli-etnicznej populacji kultury wielbarskiej (I-V wiek)5, 

3 S. Kadrow, Uwagi na temat…, s. 189. 
4 Zawężenie chronologii głównie do wczesnego i początku młodszego okresu wpływów 
rzymskich stanowi zabieg celowy; w archeologii środkowo-europejskiego Barbaricum I i II 
wiek oraz początek III wieku po Chr. wiąże się z szeregiem przeobrażeń w dziedzinie kultury 
materialnej, tworząc spójny obraz przemian osadniczych oraz ukazując sieć regionalnych 
powiązań interpretowanych najpierw w świetle tzw. wczesnorzymskiego horyzontu grobów 
„książęcych” (por. np. J. Schuster, Byrsted – Lübsow – Mušov: Der Gebrauch von Edelmetall in 
germanischen Fürstengräbern der älteren Römischen Kaiserzeit [w:] Macht des Goldes, Gold der 
Macht: Herrschafts- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittlere 
Donauraum. Akten des 23. Internationalen Symposiums der Grundprobleme 
der Frühgeschichtlichen Entwicklung im Mittleren Donauraum, Tengelic, 16.-19.11.2011, red. 
M. Hardt, O. Heinrich-Tamáska, Weinstadt 2013, s. 151-170), a następnie w kontekście
przemian prowadzących do wojen markomańskich oraz nowego układu sił w tej części Europy
tuż po ich zakończeniu. Chronologicznie okres ten odpowiada pierwszemu etapowi trwania
kultury wielbarskiej, w literaturze określanemu mianem „fazy lubowidzkiej” (B1-B2/C1a);
na II wiek po Chr. datowany jest z kolei początek ekspansji terytorialnej wiązanej z nią
ludności w kierunku południowo-wschodnim, jak również zachodnim. Przypadająca na
początek młodszego okresu rzymskiego cezura czasowa (B2/C1a-C1) wyznacza w ramach
podziału chronologicznego tej formacji moment największych przeobrażeń w obrębie stylistyki
części stroju (tzw. styl barokowy). Jest to również moment rozprzestrzenienia się elementów
kultury wielbarskiej, odzwierciedlających powiązania z północną Europą, również na terenie
kultury przeworskiej, a także na obszarach naddunajskich (por. J. Tejral, Some remarks on the
transitional phase between Early Roman and Late Roman Periods in the region north of the Middle
Danube, Přehled výzkumů ... - Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně
2015, Vol. 56, No. 2, s. 88).
5 R. Wołągiewicz, Kultura wielbarska – problemy interpretacji etnicznej [w:] Problemy kultury
wielbarskiej, red. T. Malinowski, Słupsk 1981, s. 79-106.



Marta Raczyńska – Kruk   67 

której prężna ekspansja z terenów nadbałtyckich w rozległe zakątki Europy 
Środkowej po dziś dzień intryguje archeologów, problematyka władzy 
i prestiżu sprowadza się do miejsca „elit” pomorskich bądź klanów rządzących 
w lokalnych strukturach społecznych oraz na tle całego Barbaricum6. Należy 
sądzić, że pewne nieuchwytne w sposób bezpośredni w materiale 
zabytkowym przejawy funkcjonowania warstw wpływowych7 decydowały 
o efektywności procesów migracji, a także rozprzestrzenianiu wzorów
określanych w literaturze jako „wielbarskie” i „wielbaryzujące”. Do przejawów
tych zaliczyć można strategie legitymizacji władzy poprzez rytuały, transmisję
tradycji rodowych oraz wizji przeszłości, bądź posiadanie wiedzy
o terytoriach, z którymi zadzierzgiwano wówczas dalekosiężne kontakty
handlowe i polityczne8. Tekst niniejszy stanowić będzie zatem – po krótkim
„archeologicznym” zarysie – dyskusję nad kulturowym fenomenem władzy
i symbolicznych sposobów jej zaprowadzania i umacniania, co uznawane jest
za jeden z ważniejszych czynników dynamicznego rozwoju kultury
wielbarskiej.

Świadectwa archeologiczne: punkt wyjścia do rozważań 

Uważa się, że na ogół populacji kultury wielbarskiej, ukształtowanej na 
Pomorzu u progu I wieku po Chr., składały się m. in. grupy ludności 
pochodzenia skandynawskiego, stopniowo napływające z północy 

6 W trakcie ostatnich kilku dekad nastąpił nie tylko znaczny przyrost bazy źródłowej związanej 
z kulturą wielbarską, ale także pojawiły się nowe perspektywy badań nad kulturą 
i społeczeństwem, mające szansę zmienić nieco dotychczasowe oblicze polskiej archeologii, 
w tym sposoby interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w okresie wpływów rzymskich 
(0-375 n.e.) w Barbaricum. Dziś konieczna wydaje się bądź próba redefinicji kultury 
wielbarskiej, bądź przynajmniej próba spojrzenia na kluczowe dla niej kwestie (rolę lokalnych 
„elit” w obiegu informacji i redystrybucji dóbr luksusowych, znaczenie tradycji rodowej, 
a także procesów migracji oraz wymiany małżeńskiej) w odmienny niż dotychczas sposób: 
z wykorzystaniem narzędzi, których dostarcza etnologia i antropologia kultury. 
7 M. Gebühr, Reiche Bauern oder Fürsten? Germanische Eliten in der älteren Römischen 
Kaiserzeit, [w:] 2000 Jahre Varusschlacht. Konflikt, red. S. Burmeister, H. Derks, Stuttgart 
2009, s. 342-351. 
8 J. B. Thompson, Studies in the Theory of Ideology, Cambridge/Berkeley 1984, s. 56, 131. 
Mianem legitymizacji określa się natomiast proces, który prowadzi do uzyskania legitymacji, 
czyli stanu akceptacji porządku i „wiary w jego prawomocność”. Kryterium definiującym dla 
legitymizacyjnej funkcji ideologii jest właśnie władza – służba w ustanawianiu 
i podtrzymywaniu stosunków dominacji. 
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i zasiedlające obszary południowych wybrzeży Bałtyku9. Tymczasem znaczący 
element struktury etnicznej stanowiły również poddawane akulturacji lokalne 
społeczności, które zamieszkiwały uprzednio terytoria północnej Polski 
(kultura oksywska), a następnie – w trakcie całego okresu rzymskiego – 
kolejne obszary znajdujące się się „na trasie” wędrówek ludności kultury 
wielbarskiej (np. wschodnia strefa kultury przeworskiej)10. W świetle źródeł 
pisanych natomiast, plemiona Gotów, a następnie Gepidów, dokonać miały 
wędrówki ze swych pierwotnych siedzib lokalizowanych w południowej 
Skandynawii ku wybrzeżom Morza Czarnego11. W tradycji badań nad 
kulturą wielbarską, ów słynny przekaz Jordanesa potraktowany został 
w pewnym uproszczeniu jako ilustracja stopniowych przesunięć osadniczych 
w kierunku południowo-wschodnim12. Przesunięcia te uchwytne są 
w datowanych na I-III w. po Chrystusie materiałach zabytkowych 
pochodzących początkowo z terenów Pomorza Nadwiślańskiego, następnie 
zaś Mazowsza i Podlasia, a także Lubelszczyzny i Roztocza. Była to 
niewątpliwie główna oś migracji oraz towarzyszących jej zmian społeczno-
kulturowych w obrębie „klasycznej” kultury wielbarskiej i pochodnych, 
również polietnicznych jakości kulturowych: grupy masłomęckiej, kultury 
czerniachowskiej czy kultury Sântana de Mureş13.  

Interpretacja materiałów wiązanych z kulturą wielbarską pociąga za sobą 
konieczność analizy zachodzących wówczas w świecie barbarzyńskim zjawisk 
oraz będących dla nich tłem procesów. Wraz z postępującymi przesunięciami 
osadniczymi, w obrębie społeczności przyjmujących „wielbarski” model 
kultury materialnej zmieniał się również ich skład etniczny14. 

9 R. Wołągiewicz, Związki Pomorza z strefami zachodniobałtycką i nadczarnomorską w okresie 
rzymskim w świetle przemian w kulturze wielbarskiej [w:] Najnowsze kierunki badań 
najdawniejszych dziejów Pomorza, red. W. Filipowiak, Szczecin 1995, s. 127. 
10 Tenże, Kultury oksywska i wielbarska (faza lubowidzka) [w:] Prahistoria Ziem Polskich t. V, 
red. J. Wielowiejski, Wrocław 1981, s. 135-178. 
11 Jordanes, O pochodzeniu i czynach Gotów, [w:] Edward Zwolski, Kasjodor i Jordanes. Historia 
gocka czyli Scytyjska Europa, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1984. 
12 A. Kokowski, Starożytna Polska. Od trzeciego stulecia przed narodzeniem Chrystusa do schyłku 
starożytności, Warszawa 2005, s. 177. 
13 Por. A. Kokowski, Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum, Warszawa 2007. 
14 J. Lewczuk, Kultura wielbarska na Środkowym Nadodrzu, [w:] Kontakty ponadregionalne 
kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu, 
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Prawdopodobnie tak właśnie tłumaczyć można fakt lokalnego kreowania 
nowych jakości kulturowych, często funkcjonujących w literaturze jako 
odrębne jednostki bądź lokalne ugrupowania i skupiska kultury 
wielbarskiej15. W świetle uwag Jarosława Lewczuka, wspomniane nowe 
„jakości” wynikać mogły ponadto z odmiennych warunków środowiska 
i bliskości innych kręgów kulturowych (tzw. skupienie pyrzyckie, grupy 
gustowska i lubuska nad dolną Odrą, grupa masłomęcka w Kotlinie 
Hrubieszowskiej), bądź też oznaczały koegzystencję lokalnych wspólnot 
(np. kultura luboszycka w środkowym dorzeczu Odry i Nysy Łużyckiej)16.  

Także poza wspomnianymi wyżej obszarami, datowane na okres 
wczesnorzymski i początek młodszego okresu rzymskiego materiały 
zabytkowe z terytorium kultury przeworskiej17, kręgu nadłabskiego18, a także 
Kotliny Czeskiej i Moraw obejmują pewne formy zabytków wskazujące na 
różnego typu powiązania z południowymi wybrzeżami Bałtyku19. Mowa tutaj 
zwłaszcza o srebrnych bransoletach wężowatych typu pomorskiego, zapinkach 
zdobionych srebrną lub złotą blachą, złotych wisiorkach kulistych 
i gruszkowatych, czy klamerkach esowatych wykonanych z metali 

red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2015, s. 282-283.  
15 Należy podkreślić, iż fakt wyodrębnienia na mapie środkowo-europejskiego Barbaricum 
grup kulturowych i skupisk, w tym będących genetycznie powiązanymi z kulturą wielbarską, 
jest obecnie podstawą do licznych dyskusji i polemik na temat podstaw taksonomii kulturowej 
(por. np. J. Schuster, Wpływy wielbarskie…) 
16 G. Domański, Kultura luboszycka między Łabą i Odrą w II – IV wieku, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 13; J. Lewczuk, Kultura wielbarska…, s. 282, ryc. 6; 
R. Wołągiewicz, Grupy kulturowe na pograniczu kręgu nadłabskiego, [w:] Prahistoria Ziem
Polskich, t. v, red. J. Wielowiejski, Wrocław 1981, s. 201-215; Tenże, Stan badań nad okresem
rzymskim na Pomorzu [w:] Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim
i okresem wpływów rzymskich w Polsce, red. K. Godłowski, R. Madyda-Legutko, Kraków 1986,
s. 309.
17 Mowa tutaj o materiałach z prawobrzeżnego (tzw. wschodnia strefa kultury przeworskiej,
trwająca do początku II w. po Chr.; por. J. Andrzejowski, Powiązania kultur przeworskiej
i wielbarskiej w świetle znalezisk bransolet, [w:] Kultura Przeworska I, Lubelskie Materiały
Archeologiczne VIII/1, Lublin, 1994, s. 317–342) i lewobrzeżnego Mazowsza (od II w.), a także
Wielkopolski, Podkarpacia, Małopolski i Górnego Śląska.
18 Tereny zaodrzańskie (w tym wybrzeża Meklemburgii oraz wschodnia Brandenburgia);
J. Schuster, Wpływy wielbarskie na wschód od Odry, [w:] Stan dyskusji na temat kultury
wielbarskiej, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2007, s. 433–456.
19 E. Droberjar, Wielbarske vlivy v Čechach a na Moravě, [w:] Barbari superiores et Inferiores.
Archeologia Barbarzyńców 2014, red. L. Tyszler, E. Droberjar, Łódź-Wieluń 2015, s. 35-60;
J. Tejral, Some remarks…, s. 43-101.
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kolorowych, które reprezentują datowany na schyłek II w. po Chr. (horyzont 
B2/C1) styl zwany „barokiem wielbarskim”20. Również na terenach 
nadodrzańskich od II wieku mamy do czynienia z przedmiotami, ale 
i nawiązującymi do kultury wielbarskiej elementami obrządku 
pogrzebowego21. Nasuwa się więc pytanie: jaka atrakcyjność musiała w niej 
tkwić? Wszystko to zdaje się potwierdzać bądź wyjątkowy potencjał 
migracyjny tychże społeczeństw, bądź też skuteczność przekazu pewnych idei 
kulturowych, jakie one ze sobą niosły22. Obecność elementów wyposażenia 
grobowego łączonych z kulturą wielbarską na terytoriach poza jej zwartym 
zasięgiem, rozumiana jest z reguły w bardzo prosty sposób: jako świadectwo 
rozległych kontaktów między społecznościami zamieszkującymi 
środkowoeuropejskie Barbaricum23. W pewnym zakresie kontakty te, łączące 
się z przenikaniem z różną intensywnością wzorców kultury wielbarskiej do 
obcych środowisk kulturowych, mogły być wreszcie powodowane naciskiem, 
jaki społeczności zamieszkujące tereny północne wywierały na swych 
sąsiadów z południa, a przy tym – w pewnym zakresie – także ze wschodu 
i zachodu.  

Stwierdzenie powyższe, skądinąd zgodne z poglądem Kazimierza 
Godłowskiego na temat stopniowego przesuwania się plemion 
barbarzyńskich ku granicom Cesarstwa Rzymskiego, nie może być jednak 
ostatecznym komentarzem do poruszonego w tekście zagadnienia24. Biorąc 

20 R. Wołągiewicz, Zagadnienie stylu wczesnorzymskiego w kulturze wielbarskiej, [w:] Studia 
Archaelogica Pomeranica, red. F. L. Lachowicz, Koszalin 1974, s. 129. 
21 G. Domański, Obrzędy na cmentarzyskach kultury luboszyckiej, Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Archaeologica 2007, t. 25, s. 303-304.  
22Zwłaszcza w świetle ostatnich odkryć, jako wyjątkowe potraktowane muszą zostać choćby 
świadectwa przenikania się kultur wielbarskiej i przeworskiej na terenie prawobrzeżnego 
Mazowsza w okresie wczesnorzymskim oraz ciągłości w późniejszym użytkowaniu cmentarzysk 
na tym obszarze (por. J. Andrzejowski, Wschodnia strefa kultury przeworskiej – próba definicji, 
Wiadomości Archeologiczne  LIV 2001, s. 59–88). Jednocześnie zaś, fenomen narracji 
mówiącej o wędrówce ludności ku terenom nadczarnomorskim przyćmiewa nieco interpretacje 
źródeł w wczesnego i młodszego okresu rzymskiego z obszarów położonych na zachód od 
Odry. Nie bez znaczenia pozostają silnie nawiązujące do modelu „wielbarskiego” materiały 
zabytkowe z Kotliny Czeskiej i Moraw (por. przyp. 19). 
23 J. Schuster, Byrsted – Lübsow – Mušov…, s. 151; Tenże, Lübsow. Älterkaiserzeitliche 
Fürstengräber im nördlichen Mitteleuropa, Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie t. 12, Bonn 2010, s. 337. 
24 K. Godłowski, Źródła [w:] Prahistoria Ziem Polskich, t. V., red. J. Wielowiejski, Wrocław 
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jednak pod uwagę istnienie sieci wzajemnych powiązań między tzw. „elitami” 
funkcjonującymi w tej części Europy od początku okresu rzymskiego, sądzić 
należy, że efektywność procesu adaptacji „wielbarskich” wzorów kulturowych 
miała również inne przyczyny: potrzebę umacniania władzy. Podejmowanie 
tego zagadnienie jest bardzo trudne z uwagi na rozdźwięk między potrzebą 
taksonomii kulturowej a antropologicznym podejściem do interpretacji 
źródeł archeologicznych. Szereg pytań o materialne wyznaczniki kultury 
wielbarskiej zazębia się w tym miejscu z problemem identyfikacji 
wspomnianych elit rodowo-plemiennych, które pełniły jak się zdaje kluczową 
rolę w kształtowaniu archeologicznego obrazu północno-środkowej Europy 
w pierwszych wiekach po narodzinach Chrystusa (tzw. wczesnorzymski 
horyzont grobów „książęcych”)25. Pamiętać trzeba bowiem, że elity pomorskie 
nie funkcjonowały na tym tle samodzielnie. Obok elementów „wielbarskich” 
i „wielbaryzujących”, interpretowanych pod kątem powiązań z Pomorzem 
oraz inspiracji tamtejszymi wyrobami, pojawiają się w Barbaricum materiały 
o charakterze niewątpliwie interregionalnym, wywodzące się z prowincji
rzymskich (naczynia metalowe i szklane, elementy stroju), bądź też Jutlandii,
gdzie również funkcjonowały lokalne warsztaty złotnicze26. Materiały
te występują licznie zarówno na Pomorzu, ale i Meklemburgii, a także
w pobliżu limesu naddunajskiego, pełniąc prawdopodobnie funkcje
prestiżowe oraz paradne27. Ich obecność, podobnie jak występowanie
materiałów o typowo „pomorskim” rodowodzie, może być podstawą do
studiów nad tradycyjnym modelem wymiany i cyrkulacją darów między
elitami w tej części Barbaricum. W zależności od regionu, kontakty między
miejscowymi „notablami” zachodzić mogły bowiem nie tylko na drodze
migracji grupowych, ale również indywidualnych (wymiana małżeńska);
powodowane mogły być wreszcie rozmaitymi czynnikami ekonomicznymi
(redystrybucja dóbr luksusowych, sojusze handlowe i polityczne oraz praktyki

1981, s. 35. 
25 Por. przyp. 4. 
26 J. Schuster, Lübsow. Älterkaiserzeitliche Fürstengräber…, s. 132; M. Mączyńska, Strój kobiecy 
kultury wielbarskiej i jego powiązania z sąsiednimi obszarami, [w:] Kultura wielbarska 
w młodszym okresie rzymskim I, red. J. Gurba, A. Kokowski, Lublin 1988, s. 214. 
27 J. Schuster, Lübsow. Älterkaiserzeitliche Fürstengräber…, s. 332. 
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mające na celu ich umacnianie), co w każdym przypadku niosło ze sobą 
określone zmiany w dziedzinie kultury materialnej28. 

Elity germańskie i tradycja: etos migracji 

W społeczeństwie germańskim, cechującym się – jak podkreśla Reinhard 
Wenskus – patrylinearnym systemem dziedziczenia, tradycja rodowa pełniła 
rolę sankcjonującą porządek społeczny29. Ukute przez niemieckiego historyka 
pojęcie „jądra tradycji” (niem. Traditionskern) – od połowy XX w. obecne 
w interdyscyplinarnych studiach nad okresem rzymskim i okresem wędrówek 
ludów na terenie barbarzyńskiej Europy – odnieść można m.in. do 
funkcjonowania elit militarnych lub politycznych wywodzących się ze 
Skandynawii, które na drodze kolonizacji nowych obszarów transmitowały 
usankcjonowany tradycją model kultury30. Związki między władzą elit a siłą 
tradycji są wobec tego bezsprzeczne i ugruntowane przez liczne analogie etno-
historyczne, jak również teorię socjologiczną. Nie bez przyczyny Max Weber 
uznał tradycję za jedną z podstawowych strategii legitymizacji władzy, 
polegającą na „uświęcaniu” i umacnianiu istniejącego porządku społecznego 
oraz pozycji społecznej poprzez odwołania do mitycznej przeszłości 
i przodków bądź kultywowanie dawnych zwyczajów31.  

Sądzić należy, że w kontekście barbarzyńskiej Europy, na terytorium której 
ruchy osadnicze wiązały się z przenoszeniem przez elity elementów tradycji 
plemienno-rodowych, kluczowe były procesy migracyjne i ich podłoże. Sam – 
nazwijmy to – „etos migrowania” mógł być skądinąd istotnym komponentem 
tradycji (bądź nawet jej „jądrem”), doświadczanym z pokolenia na pokolenie 

28 J. Schuster, Frühe Gräber weiblicher Eliten bei den Germanen und ihre Vernetzung 
im Barbaricum [w:] Weibliche Eliten in der Frühgeschichte, red. D. Quast, Mainz 2011, s. 317 
(świadectwa wymiany małżeńskiej);  J. Tejral, Some remarks on the transitional phase between 
Early Roman and Late Roman Periods in the region north of the Middle Danube, Přehled 
výzkumů ... - Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně 2015, Vol. 56, No. 2, 
s. 45, 51, 88.
29 R. Wenskus, Stämmesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen Gentes,
Köln 1961, s. 17-32; K. Skóra, Struktura społeczna…, s. 20.
30 R. Wenskus, Stämmesbildung…, s. 64-82.
31 M. Weber, Typy panowania, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków
2005, s. 470-492. Według M. Webera jednym z czystym typów legitymizacji władzy jest jej
uprawomocnienie o charakterze tradycyjnym (por. K. Skóra, Struktura społeczna…, s. 23-24)
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i funkcjonującym w obrębie społecznego habitusu32. Ludność kultury 
wielbarskiej, o której w oparciu o dane archeologiczne z całą pewnością 
powiedzieć możemy, że na przestrzeni kilku pokoleń powiększyła bądź 
wyraźnie zmieniła zasięg zasiedlanego przez siebie terytorium, posiadać 
musiała ku temu określone motywacje. Biorąc pod uwagę badania nad 
wpływem środowiska naturalnego, motywacji tych upatrywać można 
w zmianach klimatycznych w Europie Północnej33. Czysto praktyczne 
i funkcjonalne pobudki zmuszały tymczasem do wypracowywania pewnych 
schematów zachowań (np. zasad kojarzenia małżeństw), podbudowywanych 
i uprawomocnianych tradycją, w celu stworzenia odpowiednich warunków 
(wzrost demograficzny, sieć kontaktów, nadwyżki produkcji) do rozwoju 
społecznego i dalszych przesunięć osadniczych34. Zachowania takie istnieć 
musiały jednak w ramach określonych narracji (np. mitu założycielskiego), 
kontrolowanych i zarządzanych przez klany rządzące, w celu zachowania 
świadomości i tożsamości35. 

Jeśli odwołamy się przy tym do definicji tradycji jako jednej 
z podstawowych form komunikacji społecznej, zyskamy obraz społeczności 
kultury wielbarskiej jako struktury zróżnicowanej i polietnicznej, 
ale w znacznej części skonsolidowanej poprzez wspólny etos oraz – niesiony 
przez elity – rdzeń tradycji36. Znamiennym jest tutaj wspomnienie tekstu 
O pochodzeniu i czynach Gotów (Getica) Jordanesa z roku 551, stworzonego 
w oparciu o wcześniejsze dzieło Kasjodora pt. Historia Gotico (526-533)37. 

32 P. Bourdieu, Outline of a theory of practice, Cambridge 1977, s. 72; S. Burmeister, 
Archaeology and Migration: Approaches to an Archaeological Proof of Migration, Current 
Anthropology 41(4), s. 539-540; J. Chapman, The impact of modern invasions and migrations 
on archaeological explanation, [w:] Migrations and invasions in archaeological explanation, red. 
J. Chapman, H. Hamerow, British Archaeological Reports International Series 664 (1997),
s. 11-20.
33 H. Holzhauser, M. Magny, H. J. Zumbühl, Glacier and lake-level variations in west-central
Europe over the last 3500 years, The Holocene 2005, t.15/6, s. 792 (por. także: J. Rodzińska-
Nowak, Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Kraków 2012).
34 S. Hansen, The Archaeology…, s. 316.
35 W. Goffart, Does the Distant Past Impinge on the Invasion Age Germans?, [w:] On Barbarian
Identity – Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages, red. A. Gillett, Brepols
2002, s. 21–37.
36 H. Wolfram, Geschichte der Goten. Entwurf einer historischen Ethnographie, München 1979,
s. 6-7.
37 G. Schütte, Ethnische prunkname, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur,



74    O sile tradycji i poszukiwaniu drogi. … 

W tekście tym przedstawiony został bowiem mit etnogenetyczny Gotów: losy 
ich wędrówki od momentu opuszczenia pierwotnych siedzib w Skandynawii 
aż po dotarcie nad Morze Czarne i podporządkowanie przez Hermanaryka 
okolicznych ludów38. Mimo że część badaczy utrzymuje, że narrację 
Jordanesa, a następnie Kasjodora traktować należy wyłącznie w kategoriach 
„tradycji wynalezionej”39, nie da się wykluczyć, że przekazywana w postaci 
pieśni i sag plemiennych (prisca carmina)40 gocka tradycja historyczna 
częściowo znaleźć mogła ujście w źródłach z VI wieku. Tym zaś, co przetrwać 
mogło przez tyle pokoleń, jest właśnie „jądro tradycji”: etos wędrówki 
i poszukiwania drogi do mitycznej, urodzajnej krainy Oium, identyfikowanej 
ze stepami południowej Ukrainy41. Cóż atrakcyjnego było w modelu kultury 
przekazywanym kolejnym generacjom, ale i ludom napotykanym na drodze 
wędrówki? Jedna z możliwych odpowiedzi na to pytanie brzmi: wiedza 
o świecie, kształtowana przez dalekosiężne kontakty42. Niewykluczone,
że w zakresie kontrolowanej przez rodowe elity wiedzy, znajdowały się
również inne wątki, opisujące choćby mitycznych przodków i bohaterów,
a może nawet narracje obiecujące rychły koniec wędrówki i przyszły
dobrobyt. Rola wiedzy o dalekich, nieznanych miejscowej ludności krainach,

t. 67, 1930, s. 132; G. Labuda, O wędrówce Gotów i Gepidów ze Skandynawii nad Morze
Czarne, [w:] Liber Iosepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dicatus, red. K. Jażdżewski,
Wrocław 1968, s. 213-236; W. Goffart, Jordanes's «Getica» and the Disputed Authenticity
of Gothic Origins from Scandinavia, Speculum 2005, t. 80, nr 2, s. 371; J. Kolendo, Plemiona
Pomorza w starożytności, [w:] Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu, red. W. Nowakowski et al.,
Koszalin 2006, s. 25, 29.
38 Tenże, Mity etnogenetyczne w starożytności a kształtowanie się pojęć autochtonizmu
i allochtonizmu, [w:] Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, red. M. Salomon,
J. Strzelczyk, Kraków 2004, s. 25-27; Tenże, Goci – rzeczywistość a legenda, Warszawa 1984
(patrz także: Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie t. I-II, przeł., wstępem i przypisami
opatrzył Ignacy Lewandowski, z serii: „Biblioteka Antyczna”, Warszawa 2001-2002).
39 Sankcjonującej nowy porządek społeczny, zaprowadzany u schyłku okresu wędrówek ludów
i we wczesnym średniowieczu w ramach funkcjonowania królestw barbarzyńskich na terenie
Europy po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego (475). Por. R. Kasperski, Teodoryk Wielki
i Kasjodor. Studia nad tworzeniem «tradycji dynastycznej Analów», Kraków 2013, s. 13-38.
40 Prisca carmina (łac.) – „dawne pieśni”; termin odnoszący się do tradycji historycznej ludu
Gotów ujętej w postaci sag plemiennych opiewających losy wędrówki ze Skandynawii na stepy
nadczarnomorskie (epos ludowy).
41 R. Wołągiewicz, Die Goten im Bereich der Wielbark-Kultur [w:] Peregrinatio Gothica, red.
J. Kmieciński, Archaeologia Baltica 1986, t. 84/85, s. 63-98.
42 R. Wołągiewicz, Związki Pomorza z strefami zachodniobałtycką …, s. 125-148.
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mogła być jednak decydująca w kwestii zaprowadzania i umacniania lokalnej 
władzy. Przypuszczenia te zdają się potwierdzać liczne historyczne przykłady 
z całego świata i dotyczące ludów o podobnym modelu organizacji 
społecznej, zebrane przez antropolożkę Mary Helms43.  

Geografia władzy. Pochodzenie i rola wiedzy elitarnej 

Niezwykła mobilność grup ludzkich na kontynencie europejskim, 
wzmożona u progu okresu wpływów rzymskich i trwająca aż do wczesnego 
średniowiecza, znalazła odbicie we wspomnianych wcześniej związkach 
między elitami barbarzyńskimi. Na rozwój struktur politycznych wpływ 
miały ponadto kontakty z państwem rzymskim, mające charakter zarówno 
dyplomatyczny i militarny, jak również handlowy. Najdobitniej świadczą 
o tym powiązania Pomorza z południową Skandynawią jako miejscem
redystrybucji importów rzymskich (ang. port of trades) oraz terenami tzw.
„państw klienckich” – uzależnionych od Rzymu i sąsiadujących z limesem
państw Markomanów (Kotlina Czeska) i Kwadów (południowo-zachodnia
Słowacja)44.

Ze wspomnianymi kontaktami wiązać się musiał obieg informacji. 
Z datowanych na pierwsze wieki po narodzinach Chrystusa źródeł pisanych 
(m.in. słynnej Germanii Tacyta bądź Historii Naturalnej Pliniusza Starszego) 
wiemy, iż dla Rzymian elementem niezwykle istotnym była wiedza 
o przestrzeni i mieszkańcach Barbaricum45. Rzymianie – tak jak wcześniej
greccy autorzy i adresaci ich dzieł – byli zarazem odbiorcami
i interpretatorami komunikatów „wysyłanych” przez społeczności
zamieszkujące Barbaricum. Informacje te zakodowane były zaś nie tylko
w codziennych zachowaniach i praktykach rytualnych, stroju czy rolach
społecznych, które mogli obserwować bądź poznawać poprzez kontakty
z miejscowymi pośrednikami rzymscy informatorzy, głównie żołnierze

43 M. Helms, Ulysses' Sail: An Ethnographic Odyssey of Power, Knowledge, and Geographical 
Distance, Princeton 1988, s. 4. 
44 J. Schuster, Lübsow. Älterkaiserzeitliche Fürstengräber ..., s. 335. 
45 Wiedza o barbarzyńskiej Europie i jej mieszkańcach wykorzystywana była często w celach 
propagandowych, służąc jako istotne narzędzie polityki (por. J. Kolendo, Komentarz do tekstu 
„Germanii” Tacyta, Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania, przeł. T. Płóciennik, wstęp 
i komentarz J. Kolendo, Poznań 2015, s. 19-24). 
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i kupcy46. Narracje o barbarzyńcach powstawały często w efekcie spoglądania 
na dane ludy czy plemiona przez pryzmat cech i atrybutów zamieszkiwanej 
przez nie przestrzeni: bezkresnych lasów, bagien, gór bądź innych 
tajemniczych i trudnych do przemierzania elementów krajobrazu, w które 
obfitowały rubieże Europy Środkowej47. Spróbujmy tymczasem odwrócić 
strony: cóż o otaczającym ich świecie wiedzieli starożytni Germanie i w jaki 
sposób ową wiedzą dysponowali? Jak pisze Mircea Eliade, u podstaw 
rozmaitych narracji mitologicznych odnaleźć można przekonanie, 
iż przestrzeń składa się z dwóch przeciwstawnych i odmiennie 
waloryzowanych obszarów: orbis interior i orbis exterior48. W ramach tej 
symbolicznej konstrukcji – zgodnie z etnocentryczną perspektywą, 
zakładającą dychotomię podziału na swoich i obcych – poza granicami 
znanego danej grupie terytorium rozpościera się obszar przesiąknięty obcością 
i obfitujący w zjawiska niecodzienne, niedające się w prosty sposób 
zdefiniować. To często świat pełen istot, których dziwaczne bądź budzące 
strach przymioty nie mieszczą się w ramach podzielanej kulturowej normy, 
reprezentując odmienny porządek przestrzeni49. Tymczasem fakt, 
że z oczywistych względów nie jesteśmy w stanie poznać sposobu postrzegania 
dalekich ziem przez elity barbarzyńskie, nie musi więc wcale oznaczać, 
iż społeczeństwa niepiśmienne takiej wiedzy nie posiadały. Co więcej, mogła 
być ona traktowana nie tylko jako zbiór informacji tłumaczących 
rzeczywistość, ale również jako swego rodzaju „towar” lub ”import” 
o znaczeniu prestiżowym; zwłaszcza, gdy uwzględnimy poświadczone przez
archeologię barbarzyńskie praktyki funeralne związane z wykorzystywaniem
przedmiotów obcego pochodzenia (importów rzymskich bądź docierających
na drodze kontaktów z innych części Barbaricum) jako materialnych
wyznaczników prestiżu zmarłego lub chowającej go wspólnoty. W kulturze
wielbarskiej oraz na terenach z nią powiązanych zwyczaje tego typu, zwłaszcza
w okresie wczesnorzymskim, były zjawiskiem powszechnym, cechującym
lokalne elity; mimo to nie należy – idąc tropem archeologii – w prosty sposób

46 M. Kulikowski, Rome's Gothic Wars: From the Third Century to Alaric, Cambridge 2007, 
s. 57-60.
47 M. Helms, Ulysses' Sail…, s. 20-33.
48 M. Eliade, Images and Symbols, New York 1969, s. 39-56.
49 M. Helms, Ulysses' Sail…, s. 7-11, 20-21, 64-65.
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zakładać, że obiekty materialne, tzn. przedmioty importowane i drogocenne, 
stanowiły jedyne źródło prestiżu50.  

Mary Helms w swej książce pt. Ulysses' Sail: An Ethnographic Odyssey 
of Power, Knowledge and Geographical Distance zwraca uwagę na to, 
że w społeczeństwach tradycyjnych sposoby zdobywania i umacniania władzy 
oraz prestiżu przez warstwy uprzywilejowane łączą się ściśle z posiadaniem nie 
tylko obcych, „egzotycznych” dóbr i surowców, ale również tzw. wiedzy 
elitarnej51. Kontrola nad wiedzą, w przypadku elit politycznych będącą 
owocem dalekosiężnych kontaktów handlowych oraz zawieranych sojuszy, 
stanowi z kolei jedną z przyczyn zdobywania społecznego uznania. 
Rozważania na ten temat przenieść można na poziom dyskusji o wiedzy – 
czyli tego, co powszechnie podzielane w danej wspólnocie – jako produktu 
władzy, która funduje określoną strukturę społeczną, a jednocześnie wiedzy 
jako narzędzia jej sprawowania52. Nierozróżnialność wiedzy i władzy w ujęciu 
Michela Foucault sprowadza się głównie do roli tej pierwszej w procesie 
kreowania rzeczywistości społecznej; spojrzenie francuskiego historyka 
i socjologa jest zaś na tyle uniwersalne, że możemy je odnieść do analizy 
mechanizmu rządzenia również w tradycyjnym modelu kultury, właściwym 
ustrojowi rodowo-plemiennemu. Skądinąd wskazują na to historyczno-
etnograficzne studia Helms, bazujące na źródłach dotyczących 
funkcjonowania indiańskich elit plemiennych w epoce pre-kolumbijskiej na 
terenie Ameryki Środkowej, a poniekąd także „elitarnych” zawodów, 
sprawujących pieczę nad wiedzą: nawigatorów statków w Polinezji, kowali 
w Afryce, astrologów i astronomów w Cesarstwie Chińskim czy państwie 
Majów53. Wiedza taka, jak pisze badaczka, służyła często w celu umacniania 
społecznego autorytetu. Tymczasem należy rozróżnić wiedzę nabytą jako 
dobro luksusowe, elitarne i przynależne wąskiej grupie jednostek, a także 
wiedzę jako „wykwit władzy”, czyli narzędzie, którym posługiwano się w celu 
kształtowania w społeczeństwie określonej przez elity wizji świata. Zwraca na 
to uwagę również Foucault, ale także liczni badacze nauk społecznych 

50 S. Kadrow, Uwagi na temat…, s. 189. 
51 M. Helms, Ulysses' Sail…, s. 4-6. 
52 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 
1998, s. 29. 
53 M. Helms, Ulysses' Sail…., s. 12. 
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i politycznych, w ujęciu których pretensje legitymizacyjne władzy wyrażane 
mogą być w wyniku stosowania strategii narracyjnej – polegającej na 
kreowaniu wiedzy o rzeczywistości54.  

Zakończenie 

Hipotezę o roli wiedzy w budowaniu i umacnianiu struktur władzy wśród 
ludności wiązanej z kulturą wielbarską zdają się poświadczać zarówno 
analogie historyczne i etnograficzne, jak również sama teoria nauk 
społecznych. Obecność w archeologicznym dyskursie tematyki „dóbr 
prestiżowych” jako materialnych wyznaczników statusu społecznego nie może 
być zatem ostatecznym komentarzem do zagadnienia funkcji władzy 
na przykładzie barbarzyńskiej Europy. Za pewien punkt odniesienia 
w rozważaniach nad fenomenem władzy i strategii jej legitymizacji uznać 
trzeba również dyskusję nad zjawiskami migracji, wymiany małżeńskiej czy 
handlu w kontekście kontaktów ponadregionalnych kultury wielbarskiej.  

Społeczeństwo urządzone w sposób egalitarny to pojęcie utopijne; każda 
zbiorowość ludzka jest w mniejszym lub większym stopniu zorganizowana 
w sposób hierarchiczny – zaznacza archeolog Kalina Skóra55. Wśród 
społeczności wiązanych z kulturą wielbarską status polityczny mógł być 
budowany z rozmaitych elementów, wśród których znajdowały się nie tylko 
przedmioty i zjawiska uchwytne dziś archeologicznie. Sądzić należy, że pewną 
rolę do odegrania miały w tym względzie również pewne treści kulturowe, do 
których jako archeolodzy nie mamy bezpośredniego wglądu: tradycja rodowa 
i przekazy ustne, wizja świata kreowana na podwalinach mitologii i wierzeń 
religijnych, ideologia, a wreszcie wiedza „elitarna”, dająca swym posiadaczom 
symboliczną władzę, a zarazem narzędzie jej sprawowania i umacniania. Jako 
źródło prestiżu, wiedza taka pochodzić mogła z dalekosiężnych kontaktów 
handlowych i politycznych, zachodzących w środkowoeuropejskim 
Barbaricum we wczesnym i początkach młodszego okresu wpływów 
rzymskich, a następnie być wykorzystywana do budowy określonych narracji 
społecznych, które usprawniały adaptację lokalnej ludności do nowego 

54 J. B. Thompson, Studies in the Theory…, s. 244-245. 
55 K. Skóra, Struktura społeczna…, s. 23. 
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modelu kulturowego, często interpretowanego w archeologii jako 
„wielbarski”. 
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Summary 

A power of tradition and needs of wandering. The 
anthropological study of power and authority 
on the example of the Wielbark Culture societies 

In the so-called traditional societies, as anthropologist Mary Helms 
claims, the political or religious elites used to reinforce and legitimate their 
authority by owing and demonstrating the knowlegde about far-off lands. 
One can suppose that such a prestigious and power giving knowlegde 
(similarly as some luxury and rare objects, confirmed by an archaeology 
in the case of different prehistoric cultures) was attracting for people and 
made them dominated by a model of culture proposing by elites. These 
remarks can serve as a key to understand some phenomena occured in the 
Barbarian Europe, e.g. political strategies followed by elites among the 
population of the Wielbark Culture, especially in the 1st and 2nd centuries 
AD. The anthropological interpretation of sources of symbolic power 
(tribal/ancestral tradition, exotic knowledge, as well as myths and beliefs) 
in the light of some social mechanisms which enabled the circulation of 
information and knowledge (migration, but also marriage alliances, gift 
exchange and redistribution of wealth), could supplement studies based only 
on the material relics and ancient written texts. These processes shaped 
a socio-cultural model which made possible the continuity of some ancestral 
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traditions, and provided to dynamic development of material culture, 
including adaptation of „Wielbark” elements on new areas.  
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Aut cum scuto, aut in scuto*. Kilka uwag na temat 
pozamilitarnej roli tarcz  

wśród ludności kultury przeworskiej 
w okresie wczesnorzymskim  

na podstawie źródeł archeologicznych i pisanych 
oraz analogii etnohistorycznych 

Wiedza o pozamilitarnych funkcjach tarcz wśród społeczności 
zamieszkujących środkowoeuropejskie Barbaricum w głównej mierze 
pochodzi z danych wykopaliskowych1, a także dotyczących ziem starożytnej 
Germanii przekazów rzymskich historyków. Niestety, w obu przypadkach 
liczyć się musimy z fragmentarycznością źródeł i koniecznością sięgnięcia po 
analogie etnohistoryczne, a także wsparcia się teorią nauk społecznych, 
w efekcie czego pole interpretacji znacznie się poszerza2. W przeciwieństwie 
do analizy funkcjonalnej związanej ściśle z morfologią uzbrojenia 
i technikami walki3, rozważania te umieścić należy w bardzo rozległym 

1 Uwaga ta odnosi się głównie do funkcji o charakterze rytualnym: apotropaicznej, paradnej 
i prestiżowej, uchwytnych w oparciu o źródła archeologiczne. 
2 J. Ostoja-Zagórski, A. Posern-Zieliński, Etnologiczna interpretacja i analogie etnograficzne 
w postępowaniu badawczym archeologii i prahistorii, Slavia Antiqua 1971, t.24, s. 44-46. 
3 K. Godłowski, Zmiany w uzbrojeniu ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów 
rzymskich, [w:] Arma et Ollae. Studia dedykowane prof. A. Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin 
i 45 rocznicę pracy naukowej, red. J. Głosek, M. Mielczarek, W. Świętosławski, K. Walenta, 
Łódź 1992, s. 80; B. Kontny, The war as seen by an archaeologist. Reconstruction of barbarian 
weapons and fighting techniques in the Roman Period based on the analysis of graves containing 
weapons. The case of the Przeworsk Culture, [w:] The Enemies of Rome, red. László Kocsis, 
Journal of Roman Military Equipment Studies 2008, t.16, s. 107-145. Kazimierz Godłowski – 
w nawiązaniu do zjawiska wydłużania się kolców umb w I i II wieku pod Chr. i roli tarcz jako 
broni zaczepnej – przywołuje fragment Żywotu Agrykoli, w którym Tacyt relacjonuje natarcie 
germańskich kohort posiłkowych podczas podboju Kaledonii przez Juliusza Agrykolę. Sposób 
walki wojowników germańskich przy użyciu tarcz polega bowiem na kłuciu i tłuczeniu twarzy 
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kontekście, uwzględniającym społeczno-kulturowe podłoże praktyk 
z wykorzystaniem tego rodzaju militariów. Na symboliczne i rytualne funkcje 
uzbrojenia defensywnego, przede wszystkim zaś prestiżową i apotropaiczną, 
zwracają uwagę badacze kultury przeworskiej (schyłek III w. p.n.e. – 1. poł. V 
w. n.e.) uznawanej za najbardziej „zmilitaryzowaną” jednostkę archeologiczną
w europejskim Barbaricum4.

Niniejszy tekst będzie próbą podsumowania tego zagadnienia, 
a zarazem zbiorem uwag na temat możliwości oraz ograniczeń związanych 
z interpretacją kulturowej roli tarcz wśród społeczności, które zamieszkiwały 
ziemie środkowej oraz południowej Polski w I i II wieku po Chr5. Tymczasem 
za punkt wyjścia do rozważań niech posłuży nam topos tarczy – poniekąd 
uniwersalna w swej wymowie i funkcjonujący w kulturze od starożytności po 
czasy współczesne6. W świecie celtycko-germańskim cechującym się 
plemienno-wodzowskim systemem organizacji społecznej7 oraz pozostającym 
pod wpływem cywilizacji antycznej, ów symboliczny wymiar tarczy – będącej 
podstawowym atrybutem wojownika – znajdować mógł odbicie w obyczajach 
(mores) i tradycjach. Przekładał się tym samym na rozmaite płaszczyzny życia 

[wroga] (Iulli Agricolae Vita 36). 
4 J. Andrzejowski, Wczesnorzymska miniatura tarczy z Nadkola nad Liwcem [w:] Superiores 
barbari. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego, red. R. Madyda-
Legutko, T. Bochank, Kraków 2000, s. 23-42; K. Czarnecka, A Parade Shield from the 
Przeworsk Culture Cemetery in Czersk, near Warsaw, Poland: an International Sign of Status 
in the Early Roman Period, [w:] People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies 
in Ancient Europe) II, red. A. Bliujienė, Archaeologia Baltica 18 (2012), s. 104; B. Kontny, 
Przekaz z zaświatów. Analiza zestawów uzbrojenia z grobów w kulturze przeworskiej z okresu 
wczesnorzymskiego i początków młodszego okresu rzymskiego, Światowit 2003, t. 5/46, fasc. B, 
s. 121; Tenże, The war as seen by an archaeologist…, s. 120.
5 Zawężenie chronologii do I i II wieku po Chr. ma na celu jak najbardziej precyzyjną analizę
komparatystyczną w oparciu o źródła archeologiczne (związane z horyzontem
wczesnorzymskim i zmianami, jakie dokonały się w kulturze Barbaricum wraz z początkiem
wpływów Imperium Rzymskiego i trwały aż do wojen markomańskich w latach 167-180) oraz
pisane (głównie przekazy Pliniusza Starszego i Tacyta datowane na I wiek).
6 B. Kontny, Przekaz z zaświatów. Analiza zestawów uzbrojenia…, s. 121.
7 J. Kolendo, Komentarz do tekstu «Germanii» Tacyta, Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania,
przeł. T. Płóciennik, wstęp i komentarz J. Kolendo, Poznań 2015, s. 124; B. Kontny, Z motyką
na Słońce? Możliwości odzwierciedlenia instytucji drużyny w materiale archeologicznym,
[w:] Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo, red. A. Bursche,
R. Ciołek, Warszawa 2003, s. 253.
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codziennego: zarówno związanego ze sferą prywatną i rodzinną, jak również 
publiczną8.  

Tarcza jako emblemat. Identyfikacja i tożsamość grupowa 

Podstawowym problemem towarzyszącym procesowi interpretacji roli 
i funkcji tarcz w środowisku kultury przeworskiej jest niekompletność 
danych, jakie uzyskujemy w oparciu o materiały zabytkowe. Z punktu 
widzenia archeologii, niemal jedyne źródło do wiedzy o uzbrojeniu ludności 
tej kultury stanowią obiekty o charakterze sepulkralnym. Tymczasem, poza 
nielicznymi wyjątkami9, dominował tutaj ciałopalny obrządek pogrzebowy, 
z kolei sama broń poddawana była specjalnym rytualnym zabiegom 
polegającym na jej niszczeniu: gięciu, łamaniu, czy też miażdżeniu10. 
Wskutek działania destrukcyjnej siły ognia, a także braku odpowiednich 
warunków glebowych na Niżu Polskim, drewniane elementy tarcz nie miały 
szans na przetrwanie, stąd też wiedza na temat sposobów malowania oraz 
dekorowania ich powierzchni w omawianym środowisku kulturowym jest 
niedostępna dla badaczy11. Zachowane części metalowe, tj. umba12, imacze, 

8 J. Kolendo, Komentarz do tekstu «Germanii» Tacyta…, s. 118.  
9 Mowa tutaj o spotykanym w kulturze przeworskiej zjawisku inhumacji, mogących być 
świadectwem obcych wpływów kulturowych bądź trwania starszych tradycji o celtyckim 
rodowodzie; groby szkieletowe w kulturze przeworskiej znane są z obszaru Kujaw, wschodniej 
Wielkopolski, Śląska, północno-wschodniego Mazowsza oraz Małopolski. Por.: J. Zagórska-
Telega, J. Pikulski, A. Szczepanek, Pierwszy szkieletowy pochówek ludności kultury przeworskiej 
odkryty na cmentarzysku w Michałowicach, woj. świętokrzyskie, [w:] Honoratissimum assensus 
genus est armis laudare: studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji 
siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, Kraków 
2014, s. 495 (tam starsza literatura). 
10 B. Kontny, Wojna oczami archeologa. Uwagi na temat sposobów walki ludności kultury 
przeworskiej w okresie wpływów rzymskich w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Światowit 
2001, t. 3/44, fasc. B, s. 91.  
11 Tenże, Ludzie z żelaza: wojownicy z okresu wpływów rzymskich na ziemiach Polski, Z Otchłani 
Wieków: pismo poświęcone pradziejom Polski 2006, nr 61/1-2, s. 60-61; Tenże, The war 
as seen by an archaeologist… , s. 108, 122. 
12 Wśród ludności kultury przeworskiej powszechne były umba koliste. Umba tego typu 
stanowią jeden z podstawowych wyznaczników kultur archeologicznych środkowo-
europejskiego Barbaricum, na co już w 1916 roku zwrócił uwagę Martin Jahn, a później m.in. 
Józef Kostrzewski. Istnieją różne teorie na temat wykształcenia się tego typu uzbrojenia 
defensywnego-zaczepnego. Część autorów wywodzi je z umb taśmowatych typowych dla 
świata celtyckiego, niektórzy natomiast optują za koncepcją mówiącą o tym, iż był to 
samodzielny wynalazek germański. Jeszcze inni – jak choćby Piotr Łuczkiewicz – wiążą je 
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a niekiedy także nity i okucia brzegów, dostarczają natomiast innych 
informacji, których raczej nie należy łączyć z funkcją emblematyczną czy 
komunikacyjną tarczy. W przypadku pytania o rolę tego typu uzbrojenia 
w systemie identyfikacji grupowej (w obrębie plemienia bądź drużyny 
wojowników), materiały wiązane z kulturą przeworską umożliwiają 
interpretację niemal wyłącznie przy pomocy źródeł pisanych. W pewnym 
stopniu pomocne mogą być także analogie archeologiczne z innych regionów, 
gdzie w okresie wpływów rzymskich dokonywano depozycji uzbrojenia 
w warunkach sprzyjających zachowaniu się materiałów organicznych13.  

Kultura przeworska definiowana jest jako jedna z najbardziej 
zlatenizowanych kultur archeologicznych środkowo-europejskiego 
Barbaricum14. Stanowi wynik przeobrażeń dokonujących się w środkowej 
i zachodniej części terytorium dzisiejszej Polski w schyłkowych fazach okresu 
lateńskiego, tj. LT C2, D1 i D2 (ok. 220 r. p.n.e. – przełom er), kiedy 
to w środowisku kultury pomorskiej, tworzącym miejscowy substrat etniczny, 
doszło do recepcji impulsów docierających ze świata celtyckiego, m.in. 
za pośrednictwem kultury jastorfskiej15. Biorąc pod uwagę wpływ kultury 
lateńskiej na kształtowanie się praktyk obyczajowych związanych 
z militariami wśród omawianych społeczności, przytoczyć można słowa 

raczej z obszarami południowoeuropejskimi, dokładniej zaś z oddziaływaniem cywilizacji 
greckiej i powiązaniami z terytorium północnych Bałkanów.  
13 B. Kontny, The war as seen by an archaeologist…, s. 122.  
14 Por. T. Dąbrowska, Wczesne fazy kultury przeworskiej (chronologia – zasięg – 
powiązania),Warszawa 1988. 
15 K. Godłowski, Przemiany kulturowe…, s. 13-14; Tenże, Kultura przeworska, [w:] Prahistoria 
Ziem Polskich, tom V, Późny okres lateński i okres rzymski, red. J. Wielowiejski, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981, s. 57-59; Tenże, Okres lateński w Europie (Archeologia 
pierwotna i wczesnośredniowieczna cz. IV), Kraków 1977, s. 161-183; Tenże, Przemiany 
kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim 
i okresie rzymskim, Wrocław-Warszawa-Kraków 1985, s. 112-157; P. Kaczanowski, R. Madyda-
Legutko, Strefy kulturowe w Europie Środkowej w okresie rzymskim, [w:] Archeologia 
o początkach Słowian, red. P. Kaczanowski, M. Parczewski, Kraków 2005, s. 125-127.
W systemie chronologii dla naszych ziem moment ten odpowiada początkowi tzw. młodszego
okresu przedrzymskiego (A1), kiedy to równolegle z destabilizacją istniejących struktur
osadniczych i społeczno-gospodarczych doszło do ukształtowania się nowych elementów
kultury materialnej i duchowej. Jako zespół powiązanych ze sobą elementów kultury
materialnej, kultura przeworska kontynuuje się następnie przez cały okres rzymski i trwa aż do
wczesnej fazy okresu wędrówek ludów (faza D).
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Diodora Sycylijskiego pochodzące z V księgi Bibliotheca Historica, datowanej 
na I w. p.n.e. 

[Celtowie] uzbrojeni są w tarcze wielkości człowieka, dekorowane 
w specyficzny dla siebie sposób. Część z nich zaopatrzona jest w przedstawiające 
zwierzęta16 brązowe figury, które wykonane są bardzo umiejętnie, tak aby służyły 
zarówno do obrony, jak i dekoracji (Bibl. Hist. V.30.2)17.  

Informacje na temat dekorowania tarcz i umieszczania na nich znaków 
potwierdzają liczne znaleziska z obszarów objętych osadnictwem celtyckim, 
głównie datowanych na okresy wczesno- i środkowolateński (V-II w. przed 
Chr.)18. Być może praktyki te wiązać należy ze zwyczajami, które 
wzmiankowane są w odniesieniu do świata germańskiego. Pewne 
sformułowania wskazujące na możliwą emblematyczną funkcję tarczy 
na terenach zajmowanych przez ludność kultury przeworskiej, pojawiają się 
bowiem parokrotnie w trzech słynnych dziełach autorstwa rzymskiego 
historyka Publiusza Korneliusza Tacyta: Germanii, Rocznikach oraz 
Dziejach19.  

16 Sztuka zoomorficzna charakterystyczna była nie tylko dla Celtów, ale również Germanów 
północnoeuropejskich. Tacyt zwraca uwagę na fakt wykorzystywania wizerunków zwierząt 
w świecie germańskim (Hist. IV.2) i wśród Bałtów (Germ. 45,5 – charakterystyka obyczajów 
Estiów). Por.: J. Kolendo, Komentarz do tekstu «Germanii» Tacyta…., s. 178, przyp. 204; Jens 
Martens, Naszyjnik z zoomorficznymi zakończeniami i jego kontekst, [w:] Comhlan. Studia 
z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej. Dedykowane Teresie 
Dąabrowskiej w 65. rocznicę urodzin, red. J. Andrzejowski, Warszawa 1999, s. 266-267 
(tam przykładowa literatura); D. W. Harding, The Archaeology of Celtic Art; Chapter 6-7, 
London and New York 2007, s. 118-163. 
17 Tłumaczenie własne na podstawie przekładu na język angielski z greki; The Library of History 
of Diodorus Siculus vol. III, Loeb Classical Library edition, 1939. [online] 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/5B*.html . 
18 Por. J. N. G. Ritchie, W. F. Ritchie, The army, weapons and fighting, [w:] The Celtic World, 
red. M. Green, Part II: Warriors and warfare, London, New York 1996, s. 48-49; np. Rungis, 
Val-de-Marne (Francja), Ménfocsanak (Węgry), Witham, Lincolnshire (Wielka Brytania).  
19 Tekst Germanii, powstały w roku 98 po Chr., lecz ukazujący stan wiedzy Rzymian z połowy 
I w., podzielony jest na dwie partie; pierwsza z nich, etnograficzna, prezentuje całościowy 
obraz życia Germanów, natomiast druga, chorograficzna, stanowi charakterystykę 
zróżnicowania etnicznego Germanii począwszy od terenów nadreńskich aż po jej wschodnie 
rubieże. Dzieło powstało w oparciu o liczne źródła, nie tylko informacje wywiadowcze, 
ale również literaturę (m.in. Bellorum Germaniae libri viginti Pliniusza Starszego odbywającego 
służbę wojskową na granicy nadreńskiej w latach 46-58 i anonimową Descripto Suebiae, 
powstałą za panowania Domicjana, mającą rzekomo zawierać informacje zredagowane 
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Germania (De origine et situ Germanorum), choć pełna literackich, 
malowniczych opisów i zabiegów propagandowych, stanowi bardzo cenne 
źródło do dziejów ziem leżących między Odrą i Wisłą20. Nie ulega rzecz jasna 
wątpliwości, że niektóre zawarte w tekście informacje dotyczyć mogą plemion 
zamieszkujących tereny położone bliżej limesu nadreńskiego, inne zaś – 
mieszkańców Swebii (rozdziały 38-46), jednak nie należy wykluczyć tego, 
iż pewne cechy kultury były wspólne dla ludów zamieszkujących rozległe 
terytoria Europy w I wieku po Chr.21. Pamiętać trzeba, że ludność kultury 
przeworskiej zasiedlała wówczas rozległy obszar, którego granice sięgały 
dorzecza Odry na zachodzie i Bugu na wschodzie, na północy zaś opierały się 
o Noteć i tereny północnego Mazowsza, a na południu wkraczały na tereny
Pogórza Karpackiego22. Był to moment zadzierzgnięcia nowych kontaktów
kulturowych z leżącym w sąsiedztwie prowincji Noricum i Panonii państwem
Marboda, które poskutkowały upowszechnieniem się w kulturze przeworskiej
ukształtowanego na terenach Cesarstwa stylu silnego profilowania,
oddziałującego nie tylko na lokalne elementy stroju, ale i w pewnym stopniu
okucia tarcz23. Związane z początkiem okresu wpływów rzymskich zmiany
w dziedzinie kultury materialnej szły najpewniej w parze z przeobrażeniami
w sferze obyczajowości i ideologii. Skądinąd w świecie antycznym tarcza jako
alegoria niosła ze sobą przecież szereg konotacji24. I choć nie bez znaczenia
jest sposób przedstawiania rzeczywistości barbarzyńskiej przez Tacyta,
przykładającego doń miarę własnej kultury, to nie należy ignorować wpływu
rzymskich wzorców kulturowych na społeczności zamieszkujące w owym
czasie Germanię. Nie chełpią się zdobnością; jedynie tarcze barwią nader

o schyłku I w., tuż po złożeniu poselstwa przez króla Semnonów Masyosa i wieszczki Ganny,
co miało miejsce w roku 91 lub 92). J. Kolendo, Komentarz do tekstu «Germanii» Tacyta…,
s. 24-44.
20 Tamże, s. 19-24; Tenże, T. Płóciennik, Vistula amne discerta. Greckie i łacińskie źródła
donajdawniejszych dziejów ziem Polski, Warszawa 2015, s. 209-217.
21 J. Kolendo, Komentarz do tekstu «Germanii» Tacyta…, s. 19.
22 K. Godłowski, Przemiany kulturowe…, s. 42-51. W cyklu rozwojowym kultury przeworskiej
mamy do czynienia z pewnymi przesunięciami terytorialnymi w młodszym okresie
przedrzymskim, które intensywniej zaznaczyły się jednak w okresie rzymskim w związku
z ekspansją kultury wielbarskiej (np. na obszarze północnej Wielkopolski, Mazowsza
i Podkarpacia).
23 Tamże, s. 41.
24 B. Kontny, The war as seen by an archaeologist…, s. 107.
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wyszukanymi kolorami (Germ. 6.6) – czytamy tymczasem w pierwszych 
rozdziałach traktatu. Fragment ten nawiązuje poniekąd do przywołanej 
w powyższym akapicie informacji na temat tarcz celtyckich, dekorowanych – 
jak pisał Diodor – w bardzo specyficzny, chciałoby się rzec: „barbarzyński” 
sposób.  

W Rocznikach (Annales – ab excessu divi Augusti, dziele opisującym okres 
między 14-68 r.), przytaczając treść przemowy Germanika do swych 
żołnierzy, pisze Tacyt następujące słowa: Germanowie nie mają ani pancerzy, 
ani hełmów, ani nawet tarcz mocno skonstruowanych z żelaza lub skóry, lecz 
plecionki z wierzby lub cienkie i barwnie pomalowane deski (Ann. II.14). Choć 
opis ten pojawia się w określonym kontekście propagandowym, zaś 
„plecionki” z wierzby i malowane deski kontrastować mają tutaj 
z wyszukanym rzymskim orężem, to jest to kolejny przykład na to, że tarcza 
służyć mogła w świecie germańskim jako swoisty komunikat: zarówno w celu 
manifestacji tożsamości, a być może również wzbudzenia postrachu25. 
W świetle tej uwagi sugestywne zdają się być jeszcze inne przekazy, które – 
choć nie ma w nich mowy bezpośrednio o użyciu tarcz – dostarczyć mogą 
informacji na temat posługiwania się przez Germanów znakami 
rozpoznawczymi. Na możliwość wykorzystywania na polu bitwy znaków 
(signa) zwraca uwagę Mariusz Ziółkowski, analizując dwa znamienne 
fragmenty: pierwszy pochodzący z cytowanych już wcześniej Roczników, 
drugi natomiast – Dziejów (ilustrujących wydarzenia z lat 69-96)26. W relacji 
z przygotowań do bitwy w czasie wojny między Marbodem i Arminiuszem 
w 17 r. po Chr., czytamy następujące zdanie, na podstawie którego badacze 
wnioskują o przemianach, jakie dokonały się w kulturze militarnej pod 
wpływem kontaktów z Rzymianami: (…) Armie szykują się do bitwy, z równą 
po obu stronach nadzieją i nie jak dawniej u Germanów bywało, 
z nieregularnymi wypadami albo w rozproszonych gromadach: wszak długo 
z nami wojując przywykli postępować za znakami, wzmacniać się rezerwą, 
słuchać rozkazów wodzów (Hist. II.45.2). Drugi cytat pochodzi już z opisu 
powstania Batawów i mimo że odnosi się on do plemion zamieszkujących 

25 Tamże, s. 122. 
26 M. Ziółkowski, Taktyka rzymska w wojnach z barbarzyńcami na przykładzie walk w Brytanii 
i Germanii w I w. n.e., Acta Universitatis Nicolai Copernici 1975. Historia 10/67, s. 21-31, 
przyp. 22. 
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tzw. Germanię Inferior, to w pewnym sensie można go traktować jako 
potwierdzenie wcześniejszych uwag:  

Tu godła wysłużonych kohort, tam wydobyte z lasów i gajów podobizny 
dzikich zwierząt, z którymi każdy szczep do boju zwykł ruszać, wyglądem 
zmieszanej z postronną wojny domowej wprawiły oblężonych w osłupienie (Hist. 
IV.2).

Biorąc pod uwagę rolę tarczy jako głównej – obok włóczni – broni
w świecie germańskim, istnieje pewna możliwość, że znaki rozpoznawcze 
widniały właśnie na tarczach i służyły w celu identyfikacji rodowo-
plemiennej, podobnie jak tarcze herbowe rycerstwa średniowiecznego27.  

W kontekście praktyk związanych z malowaniem tarcz, szczególną 
wymowę zyskuje także słynny fragment pochodzący z drugiej części 
tacytowskiej Germanii, w którym opisane zostały plemiona swebskie 
wchodzące w skład związku Lugijskiego: [Hariowie] Czernią tarcze, malują 
ciała, do bitwy wybierają ciemne noce i samym widokiem tak złowróżebnego 
wojska sieją postrach wśród wrogów, z których żaden nie wytrzymuje nieznanego 
i zgoła piekielnego widoku (Germ. 43.13). Wzmianka ta koresponduje 
z uwagami Tacyta poczynionymi w Rocznikach i Dziejach, jakoby malowanie 
tarcz miało walor symboliczny. Jak podkreśla Jerzy Kolendo, istnieją różne 
możliwości interpretacji tego fragmentu; jedna z nich mówi o tym, że opis 
ten mógł mieć na celu wyeksponowanie grozy Hariów, nie tylko budzących 
postrach pomalowanymi na czarno ciałami oraz tarczami, ale i zyskujących 
przez to cechy diaboliczne28. Charakterystyka Hariów stanowi ponadto 
przyczynek do badań nad sytuacją polityczną u schyłku I wieku 
na terytoriach, które w świetle archeologii z dużym prawdopodobieństwem 
zasiedlała ludność kultury przeworskiej29. Zastępy wojsk utożsamiane mogą 
być bowiem z faktem funkcjonowania instytucji drużyn (comitatus), których 
istnienie w lokalnych strukturach społecznych nie tylko potwierdzają źródła 
pisane, ale również analizy danych archeologicznych, wskazujących na 
szczególne znaczenie i pozycję wojowników w społeczeństwie germańskim30.  

27 Por. M. Pastoureau, Traité d’Héraldique, Paryż 1993. 
28 J. Kolendo, T. Płóciennik, Vistula amne discerta…, s. 215. 
29 Badacze są zgodni co do tego, że raczej nie powinno się interpretować wzmianki o Hariach 
jako plemieniu o takiej nazwie.  
30 B. Kontny, The war as seen by an archaologist…, s. 119. 
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Podkreślić należy, że na terytorium kultury przeworskiej zachowanie się 
drewnianych partii (lub nawet całych tarcz, w przypadku jeśli wszystkie jej 
elementy wykonywane były z materiałów organicznych31) było niemożliwe 
z uwagi na mało „przyjazne” środowisko glebowe. Nawet w przypadku, kiedy 
tarcza z nieznanych przyczyn nie została spalona wraz z ciałem, a zniszczona 
bez zastosowania ognia i rozdzielona na fragmenty (czego przykładem jest 
np. wyposażenie grobu 93 w Czersku, pow. piaseczyński) nie mogło być 
mowy o przetrwaniu materiału organicznego32. Tymczasem dogodne warunki 
na terenie Jutlandii oraz Wysp Duńskich, gdzie znajdują się słynne 
późnorzymskie stanowiska wotywne, pozwoliły na dokonanie rekonstrukcji 
całych tarcz, a obecność śladów barwników na deskach – jak w przypadku 
datowanej na II w. tarczy z Illerup Ådal – na odtworzenie szczegółów 
dekoracji33. Za interesującą analogię dla tarcz paradnych, których szczątki 
odkryto na terenie kultury przeworskiej, uznaje się tarczę ze szkieletowego 
grobu „książęcego” z Mušov na Morawach, który datowany jest na schyłek 
II wieku po Chr. (faza B2/C1-C1a), a zatem czasy wojen markomańskich. 
Powierzchnię tarczy zdobiły srebrne aplikacje, z kolei samo umbo było 
posrebrzane34. Pochodzące z grobu materiały zabytkowe zachowały się na tyle 
w dobrym stanie, że możliwe było między innymi – w oparciu o ślady 
czerwonego barwnika na deskach – określenie barw zdobiących tarczę. 
W przypadku egzemplarzy z Mušov i Illerup, zwraca bowiem uwagę wspólna 
cecha: zastosowanie czerwonego barwnika. Jednocześnie pamiętać trzeba, 

31 Tamże, s. 122. Bartosz Kotny tłumaczy w ten sposób brak metalowych okuć tarcz w części 
grobów należących do wojowników kultury przeworskiej. 
32 K. Czarnecka, W środku paradnej tarczy. Ciekawy grób z cmentarzyska kultury przeworskiej 
w Czersku, pow. piaseczyński, Acta Archaeologica Lodziensia 2014, 60, s. 42. 
33 C. von Carnap-Bornheim, J. Ilkjær, Illerup Ådal, vol. 5: Die Prachtausrüstungen. Textband, 
Jutland Archaeological Society Publications vol. XXV:5, Aarhus 1996, s. 284; J. Ilkjaer, Illerup 
Ǻdal t. 9. Die Schilde, Aarhus 2006; B. Kontny, The war as seen by an archaeologist…, s. 126; 
M. Głosek, A. Uciechowska-Gawron, Wczesnośredniowieczna tarcza z podgrodzia w Szczecinie,
Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria 2009/2010, t. VI/VII, z. 1: Archeologia, s. 272.
Dekorację na tarczy z Illerup Ådal pokrywała skóra nasączona olejem lnianym, która
umożliwiła przetrwanie motywu zdobniczego i jego rekonstrukcję.
34 J. Peška, J. Tejral, Das Germanische Königsgrab von Mušov in Mähren. Teil 1-2, Mainz 2002,
s. 97-126. Ciekawym przykładem dekorowania desek tarczy przy pomocy różnych barwników
jest również znalezisko pochodzące z grobu „książęcego” w Gommern (Saksonia-Anhalt, III
w.); płyta tarczy została tutaj pokryta „farbą” w kolorze czerwieni oraz błękitu egipskiego (por.:
M. Becker, Das Fürstengrab aus Gommern, Halle 2010).
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że czerwień mogła być związana z rangą zmarłego; nie posiadamy wszak 
wiedzy na temat sposobu dekorowania tarcz wojowników o niższym statusie 
społecznym. Niedostępne są dla nas informacje mówiące o symbolice 
kolorów i przypisywanych im znaczeń w świecie barbarzyńskim; czerwień 
w różnych kulturach posiada wszak bardzo sprzeczne konotacje. Mając 
jednak na uwadze powyższe przykłady, podejrzewa się, że ludność kultury 
przeworskiej malowała tarcze przy użyciu dostępnych w przyrodzie 
pigmentów35.  

Tarcza jako apotropaion. Magia ochronna w rytach 
inicjacyjnych 

W praktyce służąca do ochrony ciała własnego i swych towarzyszy 
podczas walki, tarcza mogła być jednocześnie atrybutem wykorzystywanym 
w obrzędowości inicjacyjnej, celem zapewnienia tzw. „magicznej ochrony”. 
Struktura rytów przejścia (fr. rites de passage) w teorii francuskiego etnografa 
i folklorysty Arnolda van Gennep'a składa się z trzech faz: preliminalnej, 
liminalnej i postliminalnej36. Faza liminalna (marginalna), w której uczestnik 
obrzędu znajduje się w stanie rytualnego zawieszenia – będąc pozbawionym 
poprzedniego statusu, a jeszcze nie posiadając nowego – stanowi według 
licznych przekazów moment na wskroś niebezpieczny. W celu zobrazowania 
i wytłumaczenia tego mechanizmu, etnografia dostarczyła rozmaitych 
przykładów, pochodzących z różnych zakątków świata. Wiara w to, 
że czasowo wyłączona ze wspólnoty (communitas) jednostka jest szczególnie 
narażona na działanie sił demonicznych i że należy zapewnić jej natenczas 
magiczną ochronę, uznawana jest więc za jeden z powszechników 
kulturowych. Również zakończenie procesu rytualnego wiąże się 
z koniecznością „oznaczenia” jednostki za pomocą atrybutu, który określać 
będzie jej tożsamość w nowej sytuacji37. Koncepcja rite de passages posłużyć 
może tym samym jako doskonała kategoria analityczna w celu interpretacji 

35 B. Kontny, Uzbrojenie kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich i początkach okresu 
wędrówek ludów, [w:] Wandalowie. Strażnicy bursztynowego szlaku, red. J. Andrzejowski, 
A. Kokowski, Ch. Leiber, Lublin-Warszawa 2004, s. 143.
36 A. van Gennep, Obrzędy przejścia, przeł. A. Zadrożyńska-Barącz [w:] Etnologia. Wybór
tekstów, pod red. Z. Sokolewicz, Warszawa 1969, s. 123-130.
37 W. J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Rodział 5: Obrzędy i symbole,
Poznań 1998, s. 105-106.
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praktyk rytualnych znanych ze źródeł archeologicznych i pisanych 
dotyczących świata barbarzyńskiego. 

Przekonanie o funkcji apotropeicznej tarczy dotyczyć mogło zwłaszcza 
rytów o charakterze inicjacyjnym, o czym Tacyt wspomina dwukrotnie: 
opisując moment włączania młodych mężczyzn do wspólnoty (tzw. inicjacja 
związkowa) oraz tradycję obdarowywania panny młodej i jej rodziny przez 
pana młodego. Źródła archeologiczne wiązane z kulturą przeworską 
dostarczają z kolei informacji na temat praktyk o charakterze apotropeicznym 
w kontekście funeralnym. Wśród datowanych na okres wczesnorzymski 
materiałów zabytkowych tej kultury odnajdujemy bowiem szereg przykładów 
na istnienie zwyczaju, który polegać miał na wyposażaniu grobów 
w przedmioty miniaturowe, m.in. narzędzia kowalskie i niewielkich 
rozmiarów miniatury tarcz38. 

Według interpretacji Jerzego Kolendo, wręczenie tarczy i broni 
drzewcowej stanowiło jedną z kluczowych czynności składających się na 
rytuał inicjacji młodych mężczyzn, włączanych w ten sposób 
do społeczeństwa dorosłych39.  

Niczego zaś ani publicznie, ani prywatnie nie przeprowadzają inaczej jak 
tylko uzbrojeni. Jednak według obyczaju nosić broń wolno każdemu dopiero 
wtedy, gdy plemię uzna, że jest do tego gotów. Wówczas, właśnie na 
zgromadzeniu, któryś z naczelników albo ojciec lub krewni zdobią młodzieńca 
tarcza i frameą: to dla nich toga, to dla nich pierwszy zaszczyt młodości; 
wcześniej wydają się częścią domu, odtąd – wspólnoty (Germ. 13.1-3).  

Po bezpiecznym przejściu rytuału, mężczyzna, wyposażony m.in. 
w tarczę-dar inicjacyjny jako atrybut zapewniający praktyczną i magiczną 
ochronę, stawał się zatem pełnoprawnym członkiem społeczności. Anne 
Kristensen w nawiązaniu do tego ustępu zwraca jednak uwagę na problem 
hierarchii w drużynie wojowników, wśród których najmłodsi, nieposiadający 
jeszcze doświadczenia, posiadać mieli jedynie tarczę i włócznię40. 
O ile stwierdzenie to trudno jest odnieść do analiz zestawów uzbrojenia 

38 J. Andrzejowski, Wczesnorzymska miniatura tarczy…, s. 23-42. 
39 J. Kolendo, Komentarz do tekstu «Germanii» Tacyta…, s. 124. 
40 A. K. G. Kristensen, Tacitus' germanische Gefolgschaft, København 1983, s. 44, 50. 



96    Aut cum scuto, aut in scuto … 

ze schyłku okresu przedrzymskiego i początku okresu wpływów rzymskich, 
wskazujących raczej wyłącznie na zmiany w zakresie techniki walki, 
tak tłumaczy ono w pewnym zakresie mechanizm awansu społecznego 
i stratyfikację w obrębie drużyny41. Jak wielokrotnie podkreśla Tacyt (Germ. 
11; 13; 22), wstąpienie w szeregi drużyny i posiadanie broni wiązało się 
najpewniej z uzyskaniem pełni praw do uczestnictwa w zgromadzeniach 
o charakterze publicznym. Instytucja drużyny – pisze Bartosz Kontny,
nawiązując do prac historyków, m.in. Henryka Łowmiańskiego i Reinharda
Wenskusa – będąc jedną z podstawowych komórek społecznych, pełnić
mogła bowiem szereg funkcji: nie tylko militarną, ale i organizacyjną,
ekonomiczną czy ideologiczną42. Szczególny charakter zdaje się posiadać ów
typ więzi społecznych, które – jak wynika ze źródeł pianych – oparte były
o relacje i zależności w grupie mężczyzn-wojowników43. Uwagę te odnieść
można również do przytaczanego już częściowo fragmentu, mówiącego
o uzbrojonych w czarne tarcze Hariach: Dalej Hariowie, straszniejsi niż
to wynika z ich sił, którymi przewyższają wymienione wyżej ludy; dają oni upust
wrodzonej dzikości, wspomagając ją pewnymi zabiegami i dogodnym czasem
(Germ. 43.12). Wielu badaczy dopatruje się w tym ustępie informacji
na temat działalności tajnych bractw młodych mężczyzn (Männerbünde),
którzy pod magiczną opieką starszyzny, w ramach nocnych szkoleń
przygotowujących do momentu inicjacji, malowali swe ciała i tarcze na
czarno oraz dokonywali napaści na okoliczne wioski44. Jak wynika z opisu,
tarcze stanowić mogły zatem istotny atrybut nie tylko podczas walki, ale
również w trakcie rozmaitych zabiegów magicznych, które przeprowadzano
w szczególnie „newralgicznych” momentach życia człowieka, najczęściej

41 W początkach okresu wpływów rzymskich (fazy B1 i B2) w kulturze przeworskiej obserwuje 
się stopniowy spadek liczby grobów wyposażonych w miecze, natomiast rośnie liczba 
pochowków zawierających groty broni drzewcowej wraz z okuciami tarcz (por. B. Kontny, 
Wojna oczami archeologa. Uwagi…, s. 106, wykres 12). 
42 B. Kontny, Z motyką na Słońce? Możliwości…, s. 253. 
43J. Kolendo, Komentarz do tekstu «Germanii» Tacyta…, s. 124-124 (por.: Germ. 14) 
44 J. Kolendo, M. Płóciennik, Vistula amne discerta…, s. 167; A. Szrejter, Herosi mitów 
germańskich. Sigurd pogromca smoka i inni Wölsungowie, tom I, Warszawa 2015, s. 218-219; 
L. Weiser, Altgermanische Jünglingsweihen und Männerbünde. Ein Beitrag zur deutschen und
nordischen Altertum- und Volkskunde, Baden 1927.
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w celu zmiany dotychczasowego statusu społecznego i wkroczenia w nowy 
etap45.  

W innym ustępie Germanii Tacyta czytamy następujące słowa: 

Posagu nie wnosi żona mężowi, lecz żonie mąż. Obecni przy tym rodzice 
i krewni przyjmują dary, jednak dary pomyślane nie dla niewieściej przyjemności 
i nie ku ozdobie panny młodej, lecz woły, konia wraz z rzędem oraz tarczę 
z frameą i mieczem. Za te dary dostaje się żonę, a ona w zamian ofiarowuje 
mężowi coś z uzbrojenia: to jest dla nich najściślejsza więź, to są tajemne obrzędy, 
to uważają za bogów małżeństwa (Germ. 18.3-5).  

Choć opis życia rodzinnego i związanych z tym zwyczajów interpretowany 
jest przez badaczy w kontekście wątku moralizatorskiego, snutego przez 
Tacyta w celu idealizacji kultury Germanów oraz potępienia panującego 
w Rzymie zepsucia, to znamiennym jest wspomniane trio: tarcza, framea 
i miecz jako dary ślubne. Mimo że nie posiadamy bezpośrednich informacji 
na temat znaczenia tego rodzaju podarunków, zauważyć trzeba, 
że w wierzeniach ludowych małżeństwo – podobnie jak narodziny czy śmierć 
– wiązało się ze zmianą statusu i polegało na rytualnym przejściu do nowego
stanu. W związku z tym obrzędowi zaślubin towarzyszyły zwykle liczne
zabiegi ochronne, mające zapewnić małżonkom boską opiekę,
ale i powodzenie, szczęście czy dostatek46. Tarcza jako dar mogła być tutaj nie
tylko przedmiotem wartościowym, podkreślającym w sposób praktyczny
i symboliczny status przyszłego pana młodego, bądź też nobilitującym jego
ród, ale również darem o funkcji apotropaicznej. Z drugiej zaś strony,
funkcjonowanie tarczy jako rytualnego daru mogło mieć w danym systemie
społecznym znaczenie również utylitarne – o czym pisał Marcel Mauss
w swoim słynnym Szkicu o darze. W imię równowagi usług i zasady do ut des
(łac. daję abyś dawał), przepływ dóbr, wzajemności oraz zobowiązań
w społeczeństwach tradycyjnych kształtował pewne formy zachowań
rytualnych, do których zaliczyć należy m.in. ceremonię zaślubin i wpisany

45 W. J. Burszta, Antropologia kultury…, s. 106; V. W. Turner, Liminalność i communitas, przeł. 
E. Dżurak, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red.
M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 241.
46 M. Maj, Rola daru w obrzędzie weselnym, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986.
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w nią obrzęd składania darów47. Praktyka ta, w świetle przekazu Tacyta, 
zyskiwać mogła określoną rolę w „systemie świadczeń całościowych”, 
umożliwiając kontrolę nad lokalnym rozdawnictwem dóbr (w tym 
uzbrojenia) i wiążąc w ten sposób kwestie obyczajowe z tradycyjnym 
modelem gospodarczym48. 

Do zwyczajów polegających na przypisywaniu tarczom bądź ich 
ekwiwalentom funkcji symbolicznej ochrony, zalicza się ponadto niektóre 
praktyki pogrzebowe, na temat których wiedzy dostarczają znaleziska 
archeologiczne49. Pośród materiałów zabytkowych kultury przeworskiej 
wyróżnić możemy bowiem miniaturowe tarcze, misternie wykonane głównie 
z żelaza, interpretowane najczęściej jako amulety; na szczególną uwagę 
zasługują w tym kontekście miniatury stanowiące element wyposażenia 
grobów kobiet i dzieci50. Datowane na II w. po Chr. znaleziska miniaturek 
tarcz pochodzą z kilku nekropoli, gdzie pojawiają się w grobach bądź 
pojedynczo, bądź w towarzystwie miniaturowych narzędzi (np. Opatów, 
Piaski), spiętych wraz z tarczą przy pomocy fragmentu siatki kolczej51. Mowa 

47 M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, przeł. 
K. Pomian [w:] Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red.
E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Warszawa 2009, s. 112.
48 M. Harris, Potlacz, [w:] Krowy, świnie, wojny i czarownice, przeł. K. Szerer, Warszawa 1985,
s. 111.
49 B. Kontny, Przekaz z zaświatów. Analiza zestawów wyposażenia…, s. 121.
50 I. Beilke-Voigt, Frühgeschichtliche Miniaturobjekte mit Amulettcharakter zwischen Britischen
Inseln und Schwarzem Meer [w:] Schriften zur Archäologie der germanischen und slawischen
Frühgeschichte 3 (Universitatsforschungen zur prahistorischen Archaologie 51), red. J. Hennig,
J. Leube, Bonn 1998; R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Zagorska-Telega, Das
Graberfeld der Przeworsk-Kultur von Opatow, Fst. 1. Forschungsprobleme, [w:] Worlds Apart?
Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age, red. U. Lund Hansen, A. Bitner-Wroblewska,
Kobenhavn-Warszawa 2010, s. 457-478.
51 K. Czarnecka, W środku paradnej tarczy…, s. 39; I. Florkiewicz, Miniaturowe nożyce
w inwentarzach grobowych kultury przeworskiej, wielbarskiej i luboszyckiej w okresie rzymskim,
[w:] Archeologie Barbarů 2010: Hroby a pohřebiště germánů mezi Labem a Dunajem. Studia
archaeologica Suebica I, red. E. Droberjar, Olomouc 2011, s. 331; B. Kontny, Przekaz
z zaświatów. Analiza zestawów uzbrojenia…, s. 181, fig. 2. K. Czarnecka wspomina również
o znalezisku miniaturowej tarczy z nekropoli kultury wielbarskiej w Nowym Targu, pow.
sztumski (gr. 69), co jest znamienne z uwagi na zwyczaj chowania zmarłych tej kultury bez
broni (za wyjątkiem ostróg); być może jest to dowód na to, że obecności miniatur w grobach
nie należy interpretować w odniesieniu do sfery militarnej. Może to być również świadectwo
wzajemnych kontaktów między społecznościami kultur przeworskiej i wielbarskiej, oraz idącej
za tym transmisji idei religijnych.
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tutaj o zabytkach z Nadkola nad Liwcem, pow. węgrowski (stan. 2, 
gr. 141b)52, Opatowa, pow. kłobucki (stan. 1, grób 49)53, Piasków, pow. 
łowicki (stan. 1, grób 95)54, Siemianic, pow. kępiński (gr. 24)55, 
Siemiechowa, pow. łaski (stan. 2, gr. 46)56 oraz Mierzyna-Grobli, pow. 
piotrkowski (stan. 2, gr. 24)57. Aczkolwiek znaleziska te interpretowane są 
głównie pod kątem swego kształtu jako domniemane odzwierciedlenie tarcz 
germańskich wykorzystywanych ówcześnie w walce58, nie mniej intrygujące 
wydaje się być pytanie o ich funkcje symboliczne. Jednocześnie uwzględnić 
trzeba fakt, iż znany jest nam wyłącznie kontekst funeralny występowania 
miniatur. Nie można wykluczyć, że były one wykorzystywane w formie 
amuletów również za życia jednostek; z drugiej strony istnieją archeologiczne 
dowody na to, że pewne elementy wyposażenia grobowego, jak np. metalowe 
części stroju, wykonywano specjalnie na potrzeby rytuału pogrzebowego 
i składano je wraz ze zmarłym jako nienoszące śladów zużycia59. Abstrahując 

52 J. Andrzejowski, Wczesnorzymska miniatura tarczy…, s. 30. 
53 K. Godłowski, Zur Frage des Miniaturgeräts in der Przeworsk-Kultur. Beiträge zur Archäologie 
Nordwestdeutschlands und Mitteleuropas (Materialhefte zur Ur- und Frühgeschichte 
Niedersachsens 16), Hildesheim 1980, s. 89–90; R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, 
J. Zagórska-Telega, Pochówki dzieci z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1,
woj. śląskie – próba interpretacji, [w:] Dusza maluczka a strata ogromna, Funeralia Lednickie.
Spotkanie 6, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2004, s. 205.
54 T. J. Horbacz, M. Olędzki, Cimetiere De La Periode Romaine A Piaski (Pologne Centrale),
Inventaria Archaeologica, Fasc. LI, Warszawa-Łódź 1983, s. 307-312; J. Andrzejowski,
Wczesnorzymska miniatura tarczy…, s. 27.
55 Tamże, s. 30, tabl. 2:6.
56 M. Jażdżewska, Ciekawsze zespoły grobowe ze śladami wpływów celtyckich na cmentarzysku
kultury przeworskiej w Siemiechowie, woj. sieradzkie, [w:] Kultura Przeworska, t. 1, red.
J. Gurba, A. Kokowski, Lublin 1993, ryc. 13a.
57 J. Ziętek, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Mierzynie-Grobli, st. 2, gm. Rozprza, woj.
łódzkie, [w:] Kultura Przeworska. Odkrycia-Interpretacje-Hipotezy, red. M. Olędzki, J. Skowron,
Łodź 2004, s. 25–85; I. Beilke-Voigt, Frühgeschichtliche Miniaturobjekte mit
Amulettcharakter…, s. 248, poz. 3254, taf. 25:3; J. Andrzejowski, Wczesnorzymska miniatura
tarczy…, s. 27, tabl. 3:1.
58 J. Andrzejowski, Wczesnorzymska miniatura tarczy…, fig. 2; B. Kontny, The war as seen by an
archaeologist…, s. 126. W I i II wieku po Chr., jak pisze Bartosz Kontny, powszechne były
tarcze o kształcie wydłużonym oraz sześciokątnym (na co wskazuje m.in. tarcza z Nadkola).
59 J. Schuster, Lübsow. Alterkaiserzeitliche Furstengraber im nördlichen Mitteleuropa. Bonner
Beitrage zur Vor- und Fruhgeschichtlichen Archaologie 12, Bonn 2010, s. 78-90, tabl. 12, 55.
Za pewną analogię można uznać wykonane specjalnie na potrzeby pochówku srebrne fibule
z wczesnorzymskiego grobu „książęcego” w Lubieszewie („Sandberg” 1); inaczej niż
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jednak od możliwości funkcjonowania miniatur w innych sferach życia 
społecznego, zwyczaj wyposażania w nie zmarłych – skądinąd łączony przez 
badaczy ze światem celtyckim i traktowany jako relikt tradycji lateńskich – 
uznać można zatem za kolejny przykład obrzędów inicjacyjnych. Tym razem 
jednak polegać miały one na wyłączeniu zmarłego ze społeczności 
i poddaniu go rozmaitym zabiegom o charakterze magiczno-ochronnym.  

Tarcza i rytuały wojny. Przyczynek do antropologii prestiżu 

Wczesny okresu wpływów rzymskich w środkowo-europejskim 
Barbaricum wyznacza horyzont elitarnych grobów, które w pewnych kręgach 
kulturowych (zwłaszcza w południowej Skandynawii oraz na terenach 
nadłabskich60) wyposażane były w paradne elementy uzbrojenia pełniące rolę 
wyznaczników prestiżu oraz rangi wojownika61. Bartosz Kontny podkreśla, 
że społeczne znaczenie tarczy jako wskaźnika prestiżu wśród ludności kręgu 
nadłabskiego, rozumieć należy w nieco innych kategoriach aniżeli na terenie 
kultury przeworskiej. Prawdą jest bowiem, że umba, imacze oraz elementy 
okuć tarczy wykonane z metali kolorowych występują tutaj relatywnie 
rzadko; niemniej zjawisko takie zostało odnotowane i należy je uznać 
za dowód na to, że również w tym środowisku kulturowym tarcza pełnić 
mogła funkcje paradne i prestiżowe62. To także kolejny przykład rytualnego 

w przypadku fibul, trudno jednak o stwierdzenie, czy miniaturowe tarcze noszą jakiekolwiek 
ślady użytkowania. 
60 B. Kontny,  Przekaz z zaświatów. Analiza zestawów uzbrojenia…, s. 123; J. Schuster, Dobór 
i układ darów w inhumacyjnych grobach książęcych, Wiadomości Archeologiczne 2014, t. LXV, 
s. 30. Badacze wskazują na konieczność wydzielania w obrębie wczesnorzymskiego horyzontu
grobów książęcych dwóch kategorii znalezisk: grobów inhumacyjnych (typ Lubieszewo) oraz
ciałopalnych (typ Hagenow); pochówki typu Hagenow, charakterystyczne dla kręgu
nadłabskiego, wyposażone były w uzbrojenie, m.in. paradne tarcze (por.: H. U. Von Voß,
Vortrag zur Jahressitzung 2005 der Römisch-Germanischen Kommission. Hagenow in Mecklenburg
– ein frühkaiserzeitlicher Bestattungsplatz und Aspete der römisch-germanischen Beziehungen,
Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 86 (2005), s. 19-59). Jednocześnie Bartosz
Kontny podkreśla, że należy odróżniać funkcje elementów wyposażenie grobów wojowników
z kultury przeworskiej i obszarów nadłabskich.
61 T. Weski, Waffen in germanischen Gräbern der älteren römischen Kaiserzeit südlich der Ostsee.
BAR International Series 1982, t.147, s. 198-199.
62 J. Andrzejowski, Nadkole 2. A Cemetery of the Przeworsk Culture…, s. 70; K. Czarnecka,
A Parade Shield…, s. 104.



Marta Raczyńska – Kruk, Adam Kruk  101 

zastosowania tarczy, która – tym razem jako dar pogrzebowy – odgrywała 
określoną rolę w ramach dokonywanych czynności obrzędowych, 
sankcjonując pewien porządek społeczny, np. poprzez oznaczenie pozycji 
głowy rodu63. Aspekt ten jest ściśle związany z normami obyczajowymi, które 
warunkowały wzorce zachowań w sferze kultury militarnej oraz innych 
dziedzinach życia publicznego. Wskazują na to również przekazy historyczne, 
mówiące o tarczy jako atrybucie obarczonym szczególnym znaczeniem 
w dychotomii chwały i hańby, prestiżu i niesławy bądź też nobilitacji 
i degradacji jednostki w grupie, tak kluczowych w procesie kształtowania 
tożsamości społecznej wojownika64. Wszak samo „porzucenie tarczy” na polu 
bitwy prowadzić miało do niesławy i społecznego ostracyzmu. Porzucenie 
tarczy poczytują [Germanie] za szczególną hańbę i nie godzi się zniesławionemu 
uczestniczyć w obrzędach ani w zgromadzeniu – pisał Tacyt, uwypuklając 
związek między byciem honorowym wojownikiem a posiadaniem pełni praw 
w germańskim społeczeństwie; ocalałym w ten sposób z wojny nieraz powróz 
kończył niesławę (Germ. 6.6). O tarczy jako znaczącym atrybucie 
w honorowej walce (i zarazem najważniejszej broni Wikingów) mówią także 
źródła wczesnośredniowieczne; znamienny jest zwłaszcza opis rytualnego 
pojedynku „na trzy tarcze” zwanego holmganga, znajdujący się w datowanej 
na X w. sadze islandzkiej Kormáks saga65.  

W kulturze przeworskiej do najciekawszych zespołów grobowych, których 
wyposażenie wskazuje na paradny i prestiżowy charakter oraz rytualną 
funkcję tarczy, zaliczają się zespoły z Czerska, pow. Piaseczyński 
(gr. 93, dat. B2), Kun, pow. turczyński (stan. 4, gr. 73, dat. B2) i Strobina, 
pow. wieluński (stan. 4, gr. 10, dat. B1b). Warto jednakże pamiętać o tym, 
że teoretycznie każda tarcza będąca elementem inwentarza grobowego pełnić 
miała w założeniu funkcje rytualne, związane ściśle ze sferą przekonań 
i wierzeń religijnych. W takim kontekście, już samo przeświadczenie 
o pozamilitarnym znaczeniu tarczy oraz będące tego konsekwencją rytualne
niszczenie (na co wskazują powszechne ślady widniejące na metalowych

63 A. Kietlińska, Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej, Materiały Starożytne 1963, 
vol. IX, s. 30-31.  
64 B. Kontny, Przekaz z zaświatów. Analiza zestawów uzbrojenia…, s. 121.  
65 Kormáks saga, chapter 10, transl. W. G. Collingwood and J. Stefansson, from the original 
Kormáks saga, 1901, s. 49. 
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okuciach), przepalanie i składanie jej wraz ze szczątkami zmarłego w grobie, 
uznane musi być za jedną z generalnych cech kultury symbolicznej, która 
właściwa była ludności zamieszkującej w okresie rzymskim ziemie środkowej 
i południowej Polski66. 

Z punktu widzenia estetyki oraz sposobu wykonania, mających na celu 
podkreślenie paradnego charakteru broni, za jedyne w swoim rodzaju 
w omawianej kulturze uznać należy okucia tarczy z Czerska, której metalowe 
elementy wykuto z trzech różnych surowców: srebra, brązu i żelaza. Nie bez 
znaczenie pozostaje również fakt, że tarcza ta nie została przepalona w ogniu 
stosu wraz z ciałem, lecz zniszczona (rozerwana) i złożona do grobu 
we fragmentach67. Jak wynika z opisu autorstwa Katarzyny Czarneckiej, 
żelazne umbo – służące jako pojemnik na okucia brzegów i nity – znajdowało 
się w odległości ok. 40 cm od brązowego imacza, który pierwotnie 
przymocowany był do tarczy za pomocą srebrnych filigranowych nitów68. 
Przyczyna takiego potraktowania tarczy jest nieznana; może mieć ona jednak 
związek z elitarnym charakterem pochówku, jak i podzielanym przez 
członków wspólnoty przekonaniem o konieczności takiego działania. 
Nie posiadamy – rzecz oczywista – bezpośredniego dostępu do informacji na 
temat zakresu i porządku czynności rytualnych (za wyjątkiem złożenia 
odpowiednio przygotowanych szczątków w grobie oraz stosowanego ich 
wyposażenia – innymi zaś słowy praktyk, które stanowią z reguły finalny etap 
procesu)69. Tymczasem każda z tych czynności mogła mieć wpływ na obraz, 
który otrzymują badacze. Akt rytualnego zniszczenia tarczy paradnej – 
symbolu prestiżu i zbytku, interpretować można jako zachowanie 
o charakterze potlaczu żałobnego, będące istotnym elementem w strukturze
obrzędu i pełniące określoną funkcję społeczną70. Ślady szerokiego dłuta na

66 K. Czarnecka, B. Kontny, Traces of Combat or Traces of Ritual Destruction? The Damage 
of Weapons in the Przeworsk Culture, [w:] Waffen in Aktion, red. H.-J. Schalles, A. W. Busch, 
Xantener Berichte XVI (2009), s. 29-30. 
67 K. Czarnecka, W środku paradnej tarczy…, s. 41-42.  
68 Tamże, s. 41. Grzebienie imacza również pokryte były srebrną blachą.  
69 H. Steuer, Fürstengräber, Adelsgräber, Elitegräber. Methodisches zur Anthropologie der 
Prunkgräber, [w:] Herrschaft – Tod – Bestattung. Zu den vor- und frühgeschichtlichen 
Prunkgräbern als archäologische Quelle, red. C. von Carnap-Bornheim, D. Krausse, A. Wesse, 
Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 139, Bonn 2006, s. 13-14. 
70 M. Mauss, Szkic o darze…, s. 130-131. 



Marta Raczyńska – Kruk, Adam Kruk  103 

fragmentach okuć brzegu oraz wsunięta w jeden z nich brzytwa świadczyć 
mogą nie tylko o sposobie destrukcji broni, ale i o tym, że działania tego 
dokonywano niejako „na pokaz”. O ile dla zmarłego ceremonia pogrzebowa 
stanowić miała bowiem obrzęd przejścia, o tyle dla żyjących uczestników 
obrzędu stwarzała dodatkowo warunki do uroczystego zgromadzenia 
„potlaczowego” oraz rytualnej biesiady, podczas której nierzadko dochodziło 
do reorganizacji aktualnego systemu władzy, zacieśnienia stosunków między 
rodami, czy też do symbolicznego podkreślenia statusu społeczno-
ekonomicznego przy pomocy rytualnie niszczonych (uśmiercanych?) 
i deponowanych w grobie przedmiotów71. Z uwagi na wyjątkowo staranne 
zniszczenie tarczy paradnej, jako pewna analogia dla zespołu z Czerska służyć 
może znalezisko z Brostrop na Olandii; choć jest to pochówek inhumacyjny, 
to sama czynność obrzędowa polegająca na rytualnej destrukcji tarczy – jak 
przypuszcza Katarzyna Czarnecka – mogła przebiegać w obu przypadkach 
bardzo podobnie72. 

Inaczej przedstawia się kwestia rytualnego potraktowania uzbrojenia 
pochodzącego z grobu wojownika-brązownika odkrytego na nekropoli 
w Strobinie nad Wartą, wzmiankowanego w literaturze również jako 
pochówek kowala-złotnika73. Broń została w tym przypadku przepalona, 
o czym – jak również o paradnym charakterze samej tarczy – świadczy
obecność kuleczek stopionego srebra na tkwiących w umbie nitach, jak
również ślady dekoracji srebrem widniejące na powierzchni żelaznego
imacza74. Rytuał spalenia paradnej tarczy w ogniu stosu miał najpewniej
związek z funkcją pełnioną przez zamożnego rzemieślnika, którego
działalność – podobnie jak w przypadku „czarnych metalurgów” i ich pozycji
w strukturze społecznej kulturze przeworskiej – lokowała go w sferze

71 V. W. Turner, Proces rytualny, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. 
L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 115-120; A. van Gennep, Obrzędy przejścia…, s. 123-
130.
72 K. Czarnecka, W środku paradnej tarczy…, s. 43.
73 B. Abramek, Grób wojownika-brązownika ze Strobina nad Wartą w woj. Sieradzkim (st.4),
Sieradzki Rocznik Muzealny, tom 1 (1984), s. 64, tabl. I; S. Orzechowski, Ubodzy wyrobnicy
czy zamożni rzemieślnicy — przyczynek do poznania społecznej i ekonomicznej pozycji „czarnych
metalurgów” w kulturze przeworskiej [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red.
L. Kostuch, K. Ryszewska, Kielce 2010, s. 217.
74 B. Abramek, Grób wojownika-brązownika…, s. 64, tabl. I.
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sakralnej, obarczonej specjalnymi przekonaniami i określającej reguły 
obrządku pogrzebowego75. O wyjątkowości obiektu świadczy również fakt, 
iż nie znaleziono w towarzystwie narzędzi oraz uzbrojenia szczątków 
ludzkich, wobec czego nazywanie go „pochówkiem” jest czysto hipotetyczne. 
Zestaw narzędzi złotniczych oraz broń zdeponowane były natomiast 
w noszącej ślady zniszczenia jamie, która znajdowała się na brzegu 
kamiennego płaszcza, pokrywającego starszy grób kultury 
wschodniopomorskiej76.  

Bodaj najbardziej wymownym przykładem poświadczającym 
pozamilitarne funkcje tarczy jest znalezisko z Kun we wschodniej 
Wielkopolsce. W datowanym na schyłek I wieku po Chr. grobie wojownika 
odkryte zostały żelazne umbo z krawędzią wykonaną z blachy brązowej oraz 
brązowymi nitami, których główki pokryte były srebrem77. Co warte 
odnotowania, pod dnem jamy grobowej, tuż pod zalegającymi w jej obrębie 
szczątkami zmarłego, znajdowało się skierowane kolcem do dołu umbo 
tarczy, natomiast obok jamy tkwił wbity grot78. Nadmienić trzeba, że taki 
układ elementów wyposażenia znalazł analogię m.in. w grobie 216 
z nekropoli Hamburg Marmstorf, na terytorium kręgu nadłabskiego. Justyn 
Skowron, w opracowaniu poświęconym pochówkowi z Kun, nawiązując 
skądinąd do interpretacji wspomnianego pochówku z Hamburga, upatruje 
w tym symbolicznego odzwierciedlenia aktu złożenia zmarłego na tarczy79. 
Działanie takie – wpisujące się skądinąd w słynną frazę „wrócić z tarczą lub 
na tarczy”80 – mogło być oczywiście logicznym następstwem polegnięcia 
wojownika w boju. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę wzajemną 
przekładalność struktur obrzędowych oraz potwierdzone przez etnografów 
i historyków praktyki polegające na symbolicznym odtwarzaniu 

75 S. Orzechowski, Ubodzy wyrobnicy…, s. 231-233. 
76 B. Abramek, Grób wojownika-brązownika…, s. 56-57.  
77 J. Skowron, Grób wojownika z „posrebrzaną tarczą” z cmentarzyska ludności kultury 
przeworskiej w Kunach, stanowisko 4, województwo wielkopolskie – niektóre aspekty obrządku 
pogrzebowego, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria 
Archeologiczna 2004-2007, t. 43, , tabl. I, II, III.  
78 Zespół ten nie zawierał imacza. 
79 W. Menghin, Die Langobarden: Archäologie und Geschichte, Stuttgart 1985, s. 147-148, 
fig. 120. 
80 Por. K. Głowińska, Słownik frazeologiczny, Poznań 2012, s. 421. 
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w scenariuszu ceremonii pogrzebowej wydarzeń mających miejsce za jego 
życia, mogło ono nawiązywać do pełnionej przez niego funkcji81. Jak czytamy 
w IV-tej księdze Dziejów Tacyta, (…) wśród Kanninefatów żył niejaki Brynno, 
nierozumnie zuchwały człowiek, blaskiem rodu znakomity; (...) zwyczajem ludu 
posadzono go na tarczy, podtrzymując na ramionach pohuśtano i wodzem obrano 
(Hist. IV.15)82.  

Akt wznoszenia nowo obranego wodza na tarczy, jako dawny zwyczaj 
germański wzmiankowany jeszcze w V wieku przez frankońskiego kronikarza 
Grzegorza z Tours83, sankcjonował podniesienie do rangi zwierzchnika oraz 
nobilitował jednostkę w oczach społeczeństwa. Przypuszczać można zatem, że 
w przypadku grobu z Kun – między innymi ze względu na jego elitarny 
charakter, wyróżniający znalezisko na tle całej kultury przeworskiej – możemy 
mieć do czynienia ze swoistą reminiscencją momentu uzyskania przez 
wojownika rangi wodza, a zarazem próbą utrwalenia jego tożsamości mocą 
rytuału84.  

Zakończenie 

Podobnie jak „wojna i wojowanie” to temat zajmujący nie tylko 
historyków, ale też archeologów, antropologów czy socjologów, tak militaria 
oraz mnogość kontekstów kulturowych w jakich występują na przestrzeni 
dziejów, stały się przedmiotem dociekań specjalistów wielu dziedzin 
humanistyki. Broń bowiem to nie tylko narzędzie walki; to również rzecz 
posiadająca określoną wartość materialną oraz mogąca zyskać walory 
symboliczne. Nie ulega zatem wątpliwości, że społeczno-kulturowe znaczenie 
tarczy jak przedmiotu służącego w celu szeroko rozumianej ochrony, 

81 Por. J. Tokarska, J. S. Wasilewski, M. Zmysłowska, Śmierć jako organizator kultury, 
Etnografia Polska t. XXVI, z. 1, s. 79-114; J. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury 
staropolskiej, Warszawa 1974. 
82 B. Kontny, Przekaz z zaświatów. Analiza zestawów uzbrojenia…, s. 121. 
83 Zwyczaj kojarzony jest ze światem celtyckim, choćby w kontekście powstania 
Wercyngetoryxa (52 r. przed Chr.). To, co działo się w Gergowii po pierwszym zwycięstwie 
Galów nad siłami Cezara, pod jego osobistym dowództwem, można określić jako jeden wielki, 
wybuch radości. Wercyngetoryx został podniesiony na tarczy i trzykrotnie obnoszony wokół 
murów stolicy Arwernów, przy okrzykach rzucanych przez Galów: „Niech żyje Wercyngetoryx, 
niech żyje wódz”. Na tarczy, zostawszy obwołanym władcą Franków, wyniesiony został również 
Chlodwig, dziedzic tronu Merowingów.  
84 V. W. Turner, Proces rytualny…, s. 115-120. 



106    Aut cum scuto, aut in scuto … 

potraktować można jako swoisty klucz do interpretacji źródeł 
archeologicznych oraz historycznych. Uzbrojenie o charakterze defensywnym 
– jako atrybut przynależny sferze militarnej, a zarazem w sposób szczególny
obciążony znaczeniami – znajdowało miejsce w licznych praktykach
obyczajowych oraz religijnych, których zwierciadłem mogą być materiały
zabytkowe oraz rzymskie źródła pisane do dziejów środkowo-europejskiego
Barbaricum.

W społeczeństwie barbarzyńskim, w okresie wpływów rzymskich 
(0-375 n.e.) oraz w późniejszych odcinkach chronologicznych, militaria bądź 
ich substytuty (np. miniatury i broń o charakterze paradnym, najpewniej 
niewykorzystywana na polu bitwy) traktowane były często jako rytualne 
wyznaczniki prestiżu, a także roli pełnionej przez wojownika w grupie. Tarcza 
funkcjonowała jako dobro wymienne, dar inicjacyjny, a ponadto służyć 
mogła jako oznaka identyfikacji grupowej i atrybut o znaczeniu 
apotropaicznym: zarówno za życia danej jednostki, jak również po jej śmierci. 
Jak wynika z zawartych w tekście rozważań, sytuacja ta w znacznym zakresie 
dotyczy ludności kultury przeworskiej, zamieszkującej w starożytności ziemie 
położone między Odrą i Wisłą. Szczególny pod tym względem okazuje się 
być tymczasem okres wczesnorzymski. Specyfika datowanych na I i II w. 
po Chr. materiałów zabytkowych kultury przeworskiej, dostarczających 
informacji na temat struktury społecznej i generalnych cech kultury 
symbolicznej (m.in. obrządku pogrzebowego), stanowi wespół z przekazami 
Tacyta atrakcyjny kontekst do rozważań nad pozamilitarną rolą tarczy.  
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Summary 

Aut cum scuto, aut in scuto*. Some remarks on the 
non-military function of shields in the 

Przeworsk Culture in the early Roman Period – 
studies based on the archaeological records, 

ancient written sources and ethno-historical 
analogies 

Knowledge of weaponary, including shields – especially among people 
of the Przeworsk Culture, the most „militarized” archaeological culture in the 
central-Europaean Barbaricum – comes mainly from archaeological sources, 
as well as ancient texts. However, due to the incompleteness of material relics 
and difficulties in the interpretation of Roman references (as a result of their 
propaganda character, literary qualities ect.), data that we collect are 
fragmentary. We should therefore find some historical and ethnograpic 
analogies in order to explain alleged symbolical functions of shields, and ways 
in which people used them in different cultural practices, e.g. in order to 
manifest tribal identity, determine their social position and prestige, as well as 
to prevent evil (by treating shield as an apotropaic object) in rituals 
of transition. It is to be assumed that all of non-military meanings of shields, 
resulting from sources dated back to the 1st and 2nd century AD, were 
important ascpects of symbolical culture created by peoples living then in the 
Central Europe.  

* [Back] with the shield or on the shield.
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Stosunek faryzeuszy do „tradycji ojców” w świetle 
świadectwa Józefa Flawiusza i Ewangelistów 

 
 
 

II wiek przed Chrystusem stanowi ważną cezurę w historii starożytnego 
Izraela. Po prześladowaniach religijnych za czasów Antiocha IV Epifanesa1 
Żydzi, pod wodzą Machabeuszy, na prawie 100 lat odzyskali niepodległość 
polityczną. Był to też czasu ważnych wydarzeń religijno-społecznych, gdyż 
mniej więcej na II wiek (choć niektórzy początki tych procesów widzą już 
w III wieku) datuje się powstanie rozmaitych stronnictw polityczno-
religijnych. Proces ten przebiegał głównie w społeczności Żydów 
palestyńskich, mniej wśród diaspory, chociażby aleksandryjskiej. Stronnictwa 
te różniły się pod wieloma względami: różny był status społeczny ich 
członków, wyznawali oni różne poglądy na temat współpracy z obcymi 
narodami, to znaczy z גויים. Pomiędzy tymi stronnictwami istniały też 
głębokie podziały religijne, dotyczące chociażby kanonu pism świętych czy 
stosunku do „tradycji przodków” czyli „tradycji ojców”. Kres istnieniu 
stronnictw położyły przegrane powstania przeciwko Rzymianom. 

Jednym z najstarszych stronnictw, czy też grup religijnych, było 
stronnictwo asydejczyków2 (hebr. חסידים, gr. Ἀσιδαῖοι). Do tej grupy 
należeli konserwatywni Żydzi, negatywnie nastawieni wobec prób 
hellenizacji. W czasie wojen machabejskich dołączyli oni do Machabeuszy, 
by walczyć z narzucaniem pogańskiej wiary i obyczajów przez króla Antiocha 
IV Epifanesa. Wydarzenia po wojnach machabejskich przyczyniły się do 
podziału wewnątrz ruchu. Wydaje się, że do sporu i w konsekwencji podziału 

                                                           
1 Wydarzenia te są opisane zarówno w biblijnej literaturze deuterokanonicznej (I i II Księga 
Machabejska), jak i „Antiquitates Judaicae” 
2 Por. E. Dąbrowski, Nowy Testament na tle epoki. Geografia-historia-kultura, Poznań-
Warszawa, Lublin 1965, s. 388-390.  
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przyczyniło się objęcie urzędu arcykapłańskiego przez Jonatana Machabeusza 
w roku 152 przed Chrystusem, co niektórzy uznali za uzurpację. Z ruchu 
asydejczyków wywodzą się zarówno bardziej radykalni esseńczycy, jak 
i bardziej umiarkowani faryzeusze. 

Powodem powstania ruchu esseńczyków3 było stwierdzenie uzurpacji 
urzędu arcykapłańskiego, z czym wiązało się odcięcie się od kultu 
świątynnego w Jerozolimie. Wiedzę o tej grupie czerpiemy zarówno 
ze świadectw antycznych twórców judeohellenistycznych (Józef Flawiusz, 
Filon z Aleksandrii), a przede wszystkim z dokumentów odkrywanych od 
1947 roku w Qumran. Esseńczycy izolowali się od reszty społeczeństwa, 
czego efektem było życie na pustyni. Ruch esseńczyków zakończył się 
w 70 roku wraz z nieudanym antyrzymskim powstaniem. 

Drugim ruchem, który wywodzi się z grupy asydejczyków, byli 
faryzeusze4. Nazwa ta w języku hebrajskim oznacza „oddzieleni”. Choć 
cechowali się konserwatyzmem, a nawet tradycjonalizmem, 
w przeciwieństwie do esseńczyków uznawali legalność kultu świątynnego 
w Jerozolimie. Ich stosunki z władcami z dynastii machabejskiej były dość 
ambiwalentne – niektórzy władcy ich popierali, a przez niektórych byli 
prześladowani z powodu przywiązania do praw religijnych. W czasie 
sprawowania władzy w Palestynie przez rzymian faryzeusze skupili się 
głównie na działalności religijnej, politycznie znajdowali się w centrum – 
z jednej strony nie byli tak chętni do współpracy z władzami rzymskimi jak 
saduceusze, a z drugiej nie popierali czynnej, czasami nawet skrytobójczej 
walki z Rzymianami, jak to czynili zeloci. Jak twierdzi Józef Flawiusz, 
faryzeusze cieszyli się poparciem szerokich mas ludności. Choć ich 
zwolennicy byli zazwyczaj ubodzy, to jednak popierało ich też wielu bogatych 
Żydów. Faryzeusze uznawali za pisma objawione nie tylko Pięcioksiąg 
Mojżesza, ale także Proroków oraz Pisma. Ich cechą rozpoznawczą był 
radykalny stosunek do czystości rytualnej. Uznawali, że oprócz tradycji 
spisanej (tzn. tej, która została spisana w Torze, Prawach i Pismach) należy 
przestrzegać też tradycji niepisanej, pochodzącej według nich także od 

3 Więcej o samym ruchu zob. J. Maier, Między Starym a Nowym Testamentem, tł. E. Marszał, 
J. Zakrzewski, Kraków 2002, s. 315-329
4 Zob. L. L. Grabbe, An Introduction to Second Temple Judaism, London-New York 2010,
s. 51-57.
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Mojżesza. Po upadku Jerozolimy w 70 roku faryzeusze mieli największy 
wpływ na kształt judaizmu. 

Głównymi oponentami faryzeuszy było stronnictwo saduceuszy5. Jego 
członkami byli głównie ludzie bogaci, pochodzący z arystokracji świątynnej. 
Byli oni pozytywnie nastawieni do współpracy z Rzymianami. Saduceusze 
odrzucali autorytet tradycji ustnej, a za natchnione uważali tylko pisma 
Pięcioksięgu Mojżesza. 

W I wieku po Chrystusie, czyli już w czasie okupacji rzymskiej, powstało 
stronnictwo zelotów6. Zdecydowanie sprzeciwiali się rzymskiemu panowaniu 
w Palestynie. Wywoływali oni bunty przeciwko władzy Rzymian, które 
kończyły się klęską. 

Niektóre źródła (np. Ewangelia według św. Mateusza) wymieniają też 
stronnictwo herodian7, które w I wieku po Chrystusie opowiadało się 
za współpracą z Rzymianami i za rządami dynastii herodiańskiej. 

Stosunek do tradycji był jedną z ważniejszych kwestii, która dzieliła 
stronnictwa żydowskie, zwłaszcza faryzeuszy i saduceuszy. Poglądy tej 
pierwszej grupy są opisane w wielu źródłach. Niniejszy artykuł zajmuje się 
analizą i interpretacją źródeł pochodzących z drugiej połowy I wieku 
po Chrystusie: „Antiquitates Judaicae” Józefa Flawiusza, Ewangelii według 
św. Marka oraz Ewangelii według św. Mateusza. Choć źródła te różnią od 
siebie poglądy religijne autorów (Józef Flawiusz był wyznawcą faryzeuszem 
i wyznawcą religii Mojżeszowej, zaś autorzy Ewangelii byli chrześcijanami), 
to jednak mają też one wiele cech wspólnych. Jest to czas powstania oraz 
język grecki utworów. Dzieło Józefa Flawiusza nie było kierowane do żydów8, 
natomiast Ewangelie były kierowane zarówno do żydów, jak i do pogan. 

„Antiquitates Judaicae” są dość późnym dziełem Józefa. 
Najprawdopodobniej powstały ok. 95 roku po Chrystusie9. Utwór ten jest 
owocem głębokiego namysłu autora. Chciał on przedstawić, w sposób 
apologetyczny, historię ludzkości i narodu Izraela – od powstania świata aż 

5 L. L. Grabbe, op. cit., s. 57-59. 
6 J. Maier, op. cit., s. 329-330. 
7 Wspomina o nich chociażby Nowy Testament: Mk 3,6; 12,13. 
8 Józef Flawiusz sam określa adresatów we wstępie do Antiquitates Judaicae, por. AJ I, 5. 
9 E. Dąbrowski, W. Malej, Wstęp. [w:] Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela. Część I, Warszawa 
2001, s. 28-30. 
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do I wieku po Chrystusie. Józef prawdopodobnie sam gromadził źródła do 
swego utworu, choć jest prawdopodobne, że na etapie redakcji literackiej 
pomagali mu sekretarze, lepiej wykształceni w grece. Ten dość długi, 
zajmujący 20 ksiąg utwór kierowany jest głównie do pogan.  

Informacja na temat stosunku faryzeuszy do tradycji przodków 
znajduje się w AJ XIII 298. Jest to część większej narracji, tzn. AJ XIII, 288-
298. Józef przytacza w tym fragmencie spór pomiędzy faryzeuszami a Janem
Hirkanem, który był jednocześnie królem i arcykapłanem. Na początku był
on zwolennikiem faryzeuszy. Nic w tym dziwnego, skoro, zdaniem Józefa
Flawiusza, faryzeusze mieli tak duży wpływ na lud żydowski, że ten wierzył
im bez wahania. Ta przyjaźń między faryzeuszami a królem-arcykapłanem
trwała do czasu pewnej uczty, podczas której Eleazar (choć mówił w swoim
imieniu, inni faryzeusze go nie poparli) stwierdził, że król powinien
zrezygnować z urzędu arcykapłańskiego, gdyż jest synem kobiety, która
za czasów Antiocha IV Epifanesa stała się niewolnicą. Oburzony król zapytał
faryzeuszy, jaką karę powinien wymierzyć Eleazarowi, a gdy odpowiedź
wydała mu się niezadowalająca, zerwał przyjaźń z faryzeuszami i przystąpił do
stronnictwa saduceuszy. Takie postępowanie spotkało się z niezadowoleniem
ludu (autor utworu używa tu dość mocnego słowa: μῖσος – nienawiść), gdyż,
jak Józef wspomniał kilka zdań wcześniej, popierał on głównie faryzeuszy.
W tym momencie następuje dygresja; Józef przerywa narrację, by, choć nie
jest to powiedziane wprost, wytłumaczyć czytelnikowi, dlaczego faryzeusze
cieszyli się taką popularnością wśród prostego ludu – zdaniem żydowskiego
historyka jest to spowodowane tym, że lud przyjmował nauki faryzeuszy.
Są one określone jako pewne prawa (νόμιμά τινα). Tym samym słowem
Józef Flawiusz posłużył się już wcześniej, w AJ XIII 296 gdy mówił o tym,
że Hirkan odwołał νόμιμα, które wyznaczali faryzeusze, a tych, którzy je
praktykowali, prześladował. Owe prawa zostały ludowi przez faryzeuszy
przekazane – Józef Flawiusz używa w AJ XIII 297 czasownika παρέδοσαν.
Posiada on wiele znaczeń. Może on oznaczać przekazanie, ofiarowanie.
Niemniej jednak tutaj (jak i np. w pismach Nowego Testamentu) może być
używany na określenie przekazywania tradycji (sama tradycja jest określana
rzeczownikiem pochodzącym od tego czasownika - παράδοσις). Józef
precyzuje też pochodzenie owych νόμιμα - pochodzą one „z tradycji
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przodków, która nie została spisana w Prawach Mojżesza” (ἐκ πατέρων 
διαδοχῆς ἅπερ οὐκ ἀναγέγραπται ἐν τοῖς Μωυσέως νόμοις). Nasuwa 
się tu kilka kwestii. Po pierwsze, Józef, na określenie tradycji używa słowa 
διαδοχή, co w piśmiennictwie judeohellenistycznym 
i wczesnochrześcijańskim jest o wiele rzadszym określeniem tradycji 
niż παράδοσις. Słowo to, w bardziej podstawowym sensie, oznacza 
następstwo, spuściznę, przekazanie czegoś z pokolenia na pokolenie, czyli 
tradycję10. Józef, posługując się tym terminem, chciał podkreślić, że jego 
zdaniem tradycja jest pewnym dobrem, przekazywanym kolejnym 
generacjom, a nie wymysłem jednego pokolenia. Być może Józef, chcąc 
przedstawić religię Mojżeszową jako szkołę filozoficzną, użył słowa διαδοχή, 
którym w piśmiennictwie filozoficznym określano spuściznę filozoficzną 
w danej szkole11 Warto zastanowić się też, dlaczego użyto tu określenia 
„tradycja ojców”. Sformułowanie to ma uzasadniać dawność tradycji (która 
w pojęciu faryzeuszy istnieje tak długo, jak tradycja spisana, bo też pochodzi 
od prawodawcy Mojżesza). Jeśli chodzi o pojęcie „niezapisane w Prawach 
Mojżesza” to interpretacja jest dość oczywista. Przez całą starożytność 
autorstwo Pięcioksięgu przypisywano Mojżeszowi, stąd też prawa zawarte 
w Torze nazywano „Prawami Mojżesza”. Choć niektóre przykazania nie 
zostały spisane, to zdaniem faryzeuszy nie były ani mniej starożytne, 
ani mniej ważne. 

Józef Flawiusz w swojej dygresji podkreśla, że stosunek do tradycji był 
kością niezgody między faryzeuszami a saduceuszami. Ci drudzy odrzucali 
„tradycję ojców” właśnie ze względu na to, że nie jest ona explicite zapisana 
w Pięcioksięgu Mojżesza. Jest to zgodne z tym, co skądinąd wiemy 
o saduceuszach, że tylko Tora była dla nich natchniona. Zdaniem saduceuszy
należy przestrzegać praw spisanych w Pięcioksięgu (δεῖν ἡγεῖσθαι νόμιμα
τὰ γεγραμμένα), tradycji pochodzącej od ojców zaś nie trzeba (τὰ δ᾽ ἐκ
παραδόσεως τῶν πατέρων μὴ τηρεῖν). Józef daje czytelnikom do
zrozumienia, że spór o stosunek do tradycji nie był jakąś oderwaną od życia
dysputą; podkreślając powagę sporu przymiotnikiem μέγας pokazuje,

10 Por. Z. Abramowiczówna, , hasło διαδοχή, [w:] Słownik grecko-polski, Warszawa 1958 
11 Por. S. Mason, Flavius Josephus on the Pharisees. A Composition-Critical Study, Leiden-New 
York 1991, s. 235. 
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że tą kwestią żywo interesowali się zarówno przywódcy obu stronnictw, 
jak i ich słuchacze. Zdaniem Józefa Flawiusza saduceusze przegrywali ten 
spór, gdyż ich zwolennicy rekrutowali się spośród bogatej, nielicznej elity, 
poglądy faryzeuszy podzielały zaś masy Żydów. 

Na końcu AJ XIII 298 Józef odsyła czytelników po bardziej szczegółowe 
informacje do drugiej księgi „De bello Judaico”, ale tam nie podaje szerszych 
informacji na temat stosunku do tradycji przodków. Ogólnie mówiąc, Józef 
referuje stosunek faryzeuszy do tradycji w kontekście szerszej narracji o sporze 
między królem-arcykapłanem a faryzeuszami. Dygresja ta jest uzasadnieniem 
nienawiści ludu żydowskiego do króla, który zakazał przestrzegania tradycji 
podawanych przez faryzeuszy jako wiążących i prawomocnych. Z tej krótkiej 
wzmianki nie dowiadujemy się, jakiego typu były to tradycje, jakich sfer życia 
dotyczyły. Józef informuje czytelnika głównie o sporze między faryzeuszami, 
a saduceuszami, jego socjo-ekonomicznym kontekście oraz o rozróżnieniu na 
„prawa spisane” (γεγραμμένα) i te, które „nie są spisane” (οὐκ 
ἀναγέγραπται). Wzmianka napisana jest suchym, wręcz nieco lakonicznym 
stylem. Józef, choć sam był faryzeuszem, nie daje czytelnikowi odczuć, 
że w sporze między faryzeuszami a saduceuszami stoi po którejś ze stron.  

Drugą grupą źródeł z drugiej połowy I wieku po Chrystusie, które 
odnoszą się do stosunku faryzeuszy do „tradycji ojców” są Ewangelie. 
To zagadnienie obecne jest w Ewangelii według św. Marka i Ewangelii 
według św. Mateusza. Bibliści są zgodni, że spisanie utworów było 
poprzedzone kilkunasto lub kilkudziesięcioletnim okresem ustnego 
przekazywania słów i czynów Jezusa (jego badaniem zajmuje się metoda 
historii form i metoda historii tradycji)12. W Ewangeliach mamy też do 
czynienia z tzw. kwestią synoptyczną13. Św. Augustyn w „De consensu 
evangelistarum” jako pierwszy spróbował wyjaśnić to, że Ewangelie 
Mateusza, Marka i Łukasza są do siebie podobne, mają dużo wspólnego 
materiału. Dziś najczęściej mówi się o pierwszeństwie Mk, którą datuje się na 
ok. 65-70 rok po Chrystusie14. Autorzy Mt i Łk, korzystali zarówno z Mk, 

12 Por. J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Warszawa 1986, s. 24-32 
13 Historię badań nad problemem synoptycznym naświetla praca A. Kowalczyk, Problem 
synoptyczny, Pelplin 2009. 
14 Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, opr. 
H. Langkammer, Poznań-Warszawa 1977, s. 36-38.
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jak i z hipotetycznego źródła mów Chrystusa, określanego mianem 
Q. Zostały one spisane przynajmniej kilka lat po Mk15.

W Mk perykopa dotycząca dyskusji o tradycji z faryzeuszami znajduje się
w 7, 1-23. Narrator informuje, że do Jezusa, który w tym czasie przebywał 
w Galilei, przybyli z Jerozolimy faryzeusze i uczeni w Piśmie. Zauważyli oni, 
że niektórzy spośród uczniów Jezusa jedzą chleb „nieczystymi, to znaczy 
nieumytymi rękami16” (κοιναῖς χερσίν, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσθίουσιν 
τοὺς ἄρτους). Autor używa tu przymiotnika κοινός, którzy w literaturze 
nowotestamentalnej ma znaczenie „nieczysty”, „nieświęty”, choć jego 
podstawowe znaczenie to „powszechny”, „zwykły” – tzn. związany ze sferą 
profanum, a nie sacrum. Autor Ewangelii chciał w ten sposób oddać sposób 
myślenia faryzeuszy. W dość szczególny sposób interpretowali oni wezwanie, 
które według Wj 19,6 wypowiedział Bóg na Synaju: „Ale Wy będziecie dla 
mnie królestwem kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które masz 
powtórzyć Izraelitom”. Faryzeusze ten nakaz interpretowali w ten sposób, 
że każdy pobożny Żyd jest w swoim domu, w swojej rodzinie niczym kapłan 
w Świątyni jerozolimskiej. W związku z tym powinien stosować przepisy, 
które zgodnie z Pięcioksięgiem (głównie z Księgą Kapłańską) stosowali 
kapłani17; były to w dużej mierze przepisy dotyczące czystości rytualnej.  

Werset 3 i 4 zawierają dygresję autora, który na moment przerywa 
narrację o przybyciu faryzeuszy i tłumaczy czytelnikom, dlaczego faryzeuszom 
nie spodobało się zachowanie uczniów Jezusa. Jest to o tyle ważne, 
że Mateusz opuszcza ten fragment. Wydaje się, że wtrącenie podyktowane 
jest tym, że czytelnicy mogli być chrześcijanami pochodzącymi z pogaństwa, 
a więc nie znali niuansów związanych z poglądami żydowskich stronnictw 
polityczno-religijnych. Byłoby to zgodne ze świadectwem Papiasza18, który 
twierdził, że Marek spisał swoją Ewangelię na podstawie nauczania, które 

15 Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 1-13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, 
opr. A. Paciorek, Częstochowa 2005, s. 48-50 
16 Cytaty z Ewangelii, o ile w związku z potrzebami niniejszej pracy nie zaszła potrzeba korekty 
(na podstawie tekstu greckiego), podane za tłumaczeniem Biblii Paulistów: Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, 
Częstochowa 2008. 
17Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, opr.H. Langkammer, 
Poznań-Warszawa 1977, s. 190-191 
18 Zob. A. Kowalczyk, Geneza Ewangelii Marka, Pelplin 2004, s. 11-12. 



122   Stosunek faryzeuszy do „tradycji ojców”… 

apostoł Piotr kierował do słuchaczy w Rzymie; w tej wspólnocie, oprócz 
Żydów, byli też poganie. Zdaniem Marka tradycji obmywania rąk trzymają 
się nie tylko faryzeusze, ale też „wszyscy Żydzi” (πάντες οἱ Ἰουδαῖοι). Marek 
prawdopodobnie użył hiperboli, która miała podkreślić, że praw tych 
przestrzegają szerokie masy narodu – byłoby to zresztą zgodne ze 
świadectwem Józefa Flawiusza, zdaniem którego faryzeusze mieli duże 
poparcie wśród ludu Izraela. Marek precyzuje, na czym ma polegać mycie 
rąk: „nie spożywają posiłku dopóki pięścią nie umyją rąk (ἐὰν μὴ πυγμῇ 
νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν). Jest to jedna z czynności, którą 
faryzeusze wykonują „trzymając się tradycji starszych” (κρατοῦντες τὴν 
παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων). Owi „starsi” są tu wyrażeniem 
synonimicznym do „ojców”, występujących u Józefa Flawiusza, oznaczają 
bądź to ciągłość tradycji od samego Mojżesza, bądź to dawnych 
interpretatorów Pism. Obmyć rytualnych faryzeusze dokonują także po 
powrocie z rynku. W tym wypadku autor nie mówi już tylko o umyciu rąk, 
lecz mówi o obmyciu w ogóle: ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν. 
Czasownik βαπτίζω może oznaczać obmycie, zanurzenie, odnosi się więc do 
czegoś więcej niż zwykłe umycie rąk. Co ciekawe, w Nowym Testamencie 
tym słowem oznacza się też chrzest – Marek w pewien sposób przeciwstawia 
więc właściwie i fałszywie pojęte oczyszczenie. Obmywanie po powrocie 
z rynku było prawdopodobnie związane z możliwością dotknięcia kogoś, kto 
według Księgi Kapłańskiej ściągnął na siebie nieczystość rytualną.  

Zdaniem Mk faryzeusze obmywają przed posiłkiem nie tylko ciało, ale też 
różnorodne naczynia, gdyż, zgodnie z analogią do słów z Wj i Kpł, są one 
niczym naczynia liturgiczne. Marek wymienia tu takie sprzęty jak kubki do 
picia (ποτήριον), dzbanki (ξέστης) oraz różne naczynia miedziane 
(χαλκίον). Na tych słowach kończy się dygresja, w której autor wyjaśnia 
obyczaje faryzeuszy i wraca do narracji o spotkania faryzeuszy z Jezusem. 
Pytają go, dlaczego uczniowie nie postępują według tradycji starszych i nie 
myją rąk przed posiłkiem. W odpowiedzi Jezus nazywa ich „obłudnikami” 
(ὑποκριτής), a następnie przytacza tekst z Księgi Izajasza. W rozważaniach 
nad stosunkiem do tradycji ważny jest koniec tego cytatu, który podważa 
wiarygodność tradycji: „Daremnie jednak cześć mi oddają, głosząc pouczenia, 
które są ludzkimi nakazami” (μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες 
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διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων). Jezus tym samym twierdzi, 
że tradycja, której trzymają się faryzeusze, nie jest czymś przekazanym od 
Mojżesza, lecz ludzkim, nie boskim wymysłem. W komentarzu do słów 
z Izajasza Jezus jeszcze mocniej krytykuje postawę faryzeuszy w kwestii 
tradycji: owa παράδοσις τῶν ἀνθρώπων (warto zwrócić uwagę, że Jezus nie 
mówi już o „tradycji ojców” czy tradycji „starszych”, lecz o „tradycji 
ludzkiej”, podkreślając, że nie pochodzi ona od Boga) przyczynia się do 
odrzucenia przykazań Bożych (ἐντολὴ τοῦ θεοῦ). Krytyka Jezusa nie jest 
pozbawiona ironii, skoro twierdzi on o faryzeuszach, że „pięknie uchylają 
przykazania Boże” (καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ). W narracji 
Mk Jezus, mówiąc o tym, co faryzeusze robią z własną tradycją, używa 
czasownika στήσητε, oznaczającego „ustanowić”, „postanowić”, „ustalić”19. 
Podkreśla przez to, że tradycja faryzeuszy wcale nie ma boskiego, czy też 
nawet dawnego autorytetu, lecz jest pomysłem czysto doczesnym, ludzkim. 
By poprzeć swoją krytykę stosunku faryzeuszy do tradycji, Jezus przytacza 
jeden z obyczajów, który wywodzi się z tejże tradycji. Mówi mianowicie 
o praktyce poświęcania majątku na rzecz świątyni. Według Jezusa faryzeusze
uważają, że syn ma prawo zadeklarować przekazanie na rzecz świątyni nawet
tę część majątku, która była przeznaczona na wsparcie rodziców. W takim
wypadku ofiarujący nie musiałby już ich wspomagać. Przykład ten
potwierdza wcześniejszą diagnozę o uchylaniu przykazań Bożych za pomocą
ludzkiej tradycji. W tym momencie kończy się dyskusja z faryzeuszami; Jezus
zaczyna przemawiać do ludu, pouczając, że nieczystość można zaciągnąć
przez to, co pochodzi z wnętrza człowieka – Jezus wymienia tu zarówno
konkretne czyny, jak i emocje i pragnienia, które prowadzą do zła. W ten
sposób daje do zrozumienia, że prawdziwa nieczystość nie jest nieczystością
rytualną, lecz etyczną. W związku z tym można powiedzieć, że faryzeusze w
Ewangelii wg św. Marka w dwojaki sposób odwracają właściwy porządek
rzeczy. Z jednej strony wyżej cenią tradycję ludzkie niż prawo Boże,
a z drugiej, co jest skutkiem pierwszego błędu, bardziej obawiają się
nieczystości rytualnej niż nieczystości moralnej.

Autor Ewangelii według św. Mateusza zaczerpnął tę historię do swojego 
utworu, choć pomiędzy perykopami w Mt i Mk występują pewne różnice. 

19 Por. Z. Abramowiczówna hasło ἵστημι, [w:] Słownik grecko-polski … 
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Autor Mt nie przytacza dygresji, którą Mk umieścił w wersach 3-4. Wydaje 
się, że nie potrzebował on tłumaczenia praktyk faryzeuszy, gdyż 
prawdopodobnie pisał do chrześcijan-Żydów. W narracji dotyczącej dyskusji 
faryzeuszy z Jezusem Mt przytacza te same argumenty, choć odwraca 
kolejność biblijnych cytatów. Nowością w narracji Mt jest ostry komentarz 
po dyskusji, skierowany pod adresem faryzeuszy – Jezus, mówiąc o nich, 
używa obrazowego porównania: „To są ślepi przewodnicy ślepych. A jeśli 
niewidomy prowadzi niewidomego, obaj wpadną do dołu”. Ponadto, po 
słowach dotyczących prawdziwej i fałszywej nieczystości, Jezus podsumowuje 
dyskusję na temat tradycji obmywania rąk następującą sentencją: „Jedzenie 
nieczystymi rękami nie czyni człowieka nieczystym” (τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν 
φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον). 

Zarówno „Antiquitates Judaicae” jak i Ewangelie na temat stosunku 
faryzeuszy do tradycji mówią niewiele. Józef Flawiusz przekazuje w zasadzie 
tylko informacje o tym, że faryzeusze, uznający tradycję ojców, toczą o to 
spór z saduceuszami i cieszą się poparciem mas ludu. Józef nie podaje nawet 
przykładu tego typu tradycji. Nieco więcej wnoszą tu Ewangelie, zwłaszcza 
Ewangelia według św. Marka. Podają one informacje dotyczące zarówno 
stosunku faryzeuszy do tradycji, jak i podają przykłady tego typu tradycji: 
odnoszą się one zarówno do kwestii rytualnych (rytualne obmycia), jak i do 
kwestii etycznych (ofiarowanie majątku na świątynie). W przeciwieństwie 
do świadectw Józefa, Ewangelie nie starają się bezstronnie przytaczać dyskusji 
na temat tradycji – pokazują one faryzeuszy jako ludzi fałszywych, którzy 
stworzyli sobie tradycję, by móc zamaskować tym własną nieprawość. 
Wskutek tego tradycja jest tu postrzegana jako coś złego, co może prowadzić 
do unieważnienia prawdziwych, Bożych przykazań. Niestety, poza Józefem 
i Ewangeliami nie posiadamy dziś zbyt wielu źródeł z I wieku po Chrystusie, 
które poruszają temat znaczenia tradycji i sporów faryzeuszy z saduceuszami. 
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Summary 

Pharisees’ approach to the „tradition of the 
fathers” in light of the accounts provided by 

Flavius Josephus and the Evangelists. 

The aim of this article is to present the approach of the Pharisees to the 
“tradition of the fathers” on the basis of an analysis and interpretation of 
passages from Flavius Josephus’s „Antiquitates Judaicae” and the Gospels of 
St. Mark and St. Matthew. Both texts come from the first century AD, both 
are written in Greek, and their recipients were not followers of Judaism. The 
article opens with a historical and religious outline in which the author 
provides an overview of the history of Judaism from the second century BC 
to the first century AD, and portrays various sects which then existed within 
Judaism, most of all, the Pharisees. The main part of the article is an analysis 
and interpretation of the selected texts: AJ XIII, 288-298, Mark 7:1-23 and 
Matthew 15:1-20. Philological and Bible study tools are of particular use 
here. Flavius Josephus’s remark on the attitude of the Pharisees towards 
tradition is an addition for wider narration. In his description, Josephus uses 
technical terms, and his notes are lacking emotions; the writer does not judge 
the Pharisees’ views. In the Gospels, the approach of the Pharisees to 
tradition is presented both in the narrator’s commentary and in the dialogue 
between Christ and the Pharisees. Mark’s version is more extensive and 
earlier, hence, Matthew relies on it. The tone of the pericopes is emotional, 
and the Pharisees themselves shown unfavourably. 



Ewelina Trafalska – Krahel  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Nakrycia głowy z epoki wikingów. Możliwe typy 
i ich rekonstrukcja 

Skandynawowie w niezwykle istotny sposób wpłynęli na dzieje 
wczesnośredniowiecznej Europy. Dzięki swoim wyprawom zapoczątkowali 
nowy okres w historii nazwany epoką wikingów (IX - XI wiek). Przyczyny 
podejmowanych przez nich ruchów migracyjnych były natomiast różne. 
Choć badacze mówią o konieczności wyprawiania się na nowe tereny 
ze względu na przeludnienie Skandynawii, wydaje się, że większą rolę musiały 
odegrać względy ekonomiczne, chęć wzbogacenia się1. Duńczycy, 
Norwegowie i mieszkańcy południowej Szwecji osiedlili się w Brytanii, 
Irlandii, na Orkadach, Szetlandach, Hebrydach, Wyspach Owczych, 
Normandii, Islandii i Grenlandii. Niektóre grupy grabiły południową Galię, 
Italię, tereny wzdłuż rzek Wołchow i Dźwiny docierając aż do Morza 
Czarnego i ziem Cesarstwa Bizantyjskiego. Obecność Skandynawów na tak 
rozległych terenach Europy wiązała się z poznawaniem i przejmowaniem 
pewnych elementów obcych kultur. Mieli więc oni styczność z tradycjami 
Anglów, Irów, Szkotów, Słowian, Saamów czy Arabów, którzy wyprawiali się 
na Zachód między innymi jako kupcy. Warto podkreślić również, że oprócz 
kultury materialnej obcych ludów, zetknięto się również z ogólnie pojętą 
kulturą chrześcijańską. Przytoczone wyprawy musiały wywierać wpływ na 
światopogląd wikingów. Zetknięcie się kilku kultur zawsze powoduje 
w większym lub mniejszym stopniu przejmowanie pewnych elementów 
kultury obcej przez kulturę własną2. Te elementy kulturowe mogą dotyczyć 
również stroju, który jest charakterystycznym, wizualnym komunikatem 

1 P. G. Foote, David Mackenzie Wilson, Wikingowie, Warszawa 1975, s. 19. 
2 Nowicka E., Świat człowieka-świat kultury, Warszawa 2009, s. 83. 
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przynależności człowieka do danego ludu, grupy społecznej, zawodu czy 
epoki historycznej.  

Celem niniejszego artykułu jest próba omówienia i rekonstrukcji 
elementu odzieży jakim są kobiece i męskie nakrycia głowy społeczeństwa 
skandynawskiego żyjącego w epoce wikingów oraz zwrócenie uwagi na 
ewentualne wpływy obce w ówczesnej modzie. Próba wyróżnienia różnych 
typów nakryć głowy datowanych na epokę wikingów jest rzeczą niełatwą, 
jednak dzięki źródłom ikonograficznym i pisanym oraz nielicznym 
znaleziskom archeologicznym w postaci zachowanych tekstyliów możemy się 
jej podjąć. 

Kobiece nakrycia głowy w epoce wikingów 

Na terenach wysp brytyjskich popularne było używanie przez kobiety 
prostych czepków określanych mianem faldr3 (ang. fold – podwijać) uszytych 
z lnu, wełny lub też jedwabiu, czasami farbowanych między innymi na kolor 
czerwony uzyskiwany dzięki roślinie zwanej marzanną4.  

Egzemplarze pochodzące z datowanych na epokę wikingów warstw 
z Dublina, Lincoln, Londynu i Yorku5 (Il. 1, Il. 2) pozwoliły na podjęcie 
próby rekonstrukcji tej części stroju. Szyto je z prostokątnego kawałka 
materiału o wymiarach około 18 x 48 – 60 cm, w którym po podwinięciu 
brzegów i złożeniu go na pół przeszywano tylnią część po skosie (mniej więcej 
do połowy szerokości) lub też wycinano nieco zaokrąglony otwór na karku, 
a po bokach doszywano tasiemki, którymi następnie można było zawiązać 
części czepka znajdujące się po obu stronach twarzy6 (Il. 3).          

Tego typu nakrycia głowy datowane na okres wczesnego średniowiecza 
jak dotąd nie są znane z terenów Skandynawii. Z okresu późnego 
średniowiecza pochodzą natomiast coif – męskie czepki (Il. 4), podobne do 
kobiecych, pochodzących z epoki wikingów. Interesującym przykładem 
podobieństwa późniejszych coif do wikińskich faldr jest czternastowieczny tak 

3 T. Ewing, Viking Clothing, Stroud 2006, s. 52-55. 
4 G. R. Owen-Crocker, Dress in Anglo-Saxon England, Woodbridge 2004, s. 229-231. 
5 R. Hall, The Viking Dig. The Excavations At York, London 1986, s. 81-116. 
6 P. Walton Rogers, Cloth and Clothing in Early Anglo – Saxon England, AD 450 – 700, York 
2007, s. 161-167. 
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zwany czepek świętej Brygidy – najpopularniejszej szwedzkiej świętej (Il. 5). 
Jej domniemany czepek do 1971 roku był własnością klasztoru w Uden, 
w Holandii7. Czepek ten, wykonany z lnu i ozdobiony prostym haftem na 
brzegach oraz w miejscu zszycia dwóch części materiału, posiadał dwie 
tasiemki, dzięki którym możliwe było zawiązanie ich pod brodą, jak 
w przypadku faldr. Upiększone i rozbudowane czepki, często również 
niezwykle podobne do tych z epoki wikingów, przetrwały także w strojach 
ludowych pochodzących z różnych regionów Skandynawii8. Warto również 
wspomnieć, iż w rozdziale 129  Sagi o Njalu9  pojawia się informacja, że 
zwykły, niezszyty kawałek materiału mógł być również noszony jako faldr. 
Świadczyłoby to o tym, że słowo faldr oznaczałoby raczej sposób noszenia 
tkaniny na głowie, która mogła być na niej wiązana i układana na kilka 
sposobów, a nie sam czepek.  

Na terenie Dublina, pomiędzy Fishamble Street a John’s Lane, 
w warstwach datowanych na epokę wikingów odkryto również fragmenty 
tkanin, które zinterpretowano jako pozostałości szali, welonów oraz opasek 
noszonych przez kobiety na głowach10. O przypisaniu ich do tego typu 
odzieży zadecydowały cechy takie jak – sploty tkanin (tkaniny były lekkie) 
oraz brak śladów świadczących jakoby znalezione fragmenty były uprzednio 
częściami innych elementów ubioru. Fakt, iż znalezione fragmenty tkanin 
były dość krótkie potwierdzał hipotezę, iż nie mogły być one chustami, które 
narzucano na ramiona lub też oplatano  nimi szyję. Datowanie nakryć głowy 
z Dublina wskazało z kolei na ponad trzystuletnią tradycję ich użytkowania11. 
W utworze Rígsþula oprócz faldr pojawia się również określenie sveigr12. 
Gdyby uznać, iż te dwa słowa nie oznaczają dwóch różnych nakryć głowy, 
lecz jedynie dwa różne sposoby noszenia kawałka materiału na głowie, 
to słowo sveigr wiązałoby się z rodzajem prostej opaski czy właśnie zwykłego 

7 C. Luise Dahl, I. Sturtewagen, The Cap of St. Birgitta, [w:] Medieval Clothing and Textiles 
vol. IV, red. R. Netherton, G.R. Owen – Crocker, Woodbridge 2008, s. 99-142. 
8 K. Primmer, Scandinavian Peasant Costume, London 1939, s. 10-97. 
9 T. Ewing, Viking Clothing ..., s. 53. 
10 E. Wincott Heckett, Viking Age Headcoverings from Dublin, Dublin 2003, s. 1-110. 
11 Tamże, s. 110-112. 
12 [online], https://archive.org/stream/elderorpoeticedd01brayuoft#page/206/mode/2up, 
[dostęp 20.04.2017]. 
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szala zawiązywanego na głowie. Co więcej, utwór Rígsþula przedstawia opis 
trzech warstw społecznych – niewolników, wolnych oraz władców, przy czym 
starsza kobieta należąca do drugiej warstwy nosi na głowie opaskę czy też 
rodzaj chusty lub szala zawiązanego na czole (co można uznać za sveigr), 
a kobiecie z warstwy wyższej przypisany jest czepek (co można uznać za 
faldr). Informacja ta może być wskazówką mówiącą o przeznaczeniu 
niektórych części garderoby dla warstw wyższych, jednak nie można jej 
traktować jako jedynego źródła informacji.  

Inne źródła ikonograficzne, jakimi są rzeźbione figurki szachowe 
pochodzące z Wyspy Lewis najprawdopodobniej z XII wieku13 oraz figurka 
z hrabstwa Meath w Irlandii (Il. 6), przedstawiają postaci królowych 
mających na głowie nakrycie głowy w postaci welonu pod koroną14. Tego 
typu elementy odzieży, jak już wspomniano, zostały również odkryte 
wikińskich warstwach osadniczych Dublina (Il. 7). Welony te były niczym 
innym jak prostokątnymi chustami narzucanymi na głowę, które 
przytrzymywano opaską lub krajką zawiązywaną nad czołem15.  

W grobach z Birki16 oznaczonych kolejno numerami: 707, 946, 798 i 581 
na czaszkach odkryto pozostałości właśnie takich plecionych tasiemek – 
krajek, które okalały głowę osoby zmarłej. Możliwe, iż były to pojedyncze 
opaski, które zakładano na głowę w celu ozdobnym lub praktycznym – 
przytrzymania długich włosów związanych w kok (co widać chociażby na 
przedstawieniu kobiety na wozie z Oseberg). Zwłaszcza krajki wykonane przy 
użyciu złotej lub srebrnej nici mogły być samodzielnymi ozdobami 
noszonymi na czole, zwanymi Stirnbander17. Noszenie opasek w taki sposób 
miałoby swoją długą tradycję - były znane już w III wieku na terenie 
Niemiec. Jednym z przykładów na przyozdabianie nimi głów kobiecych 
w przeszłości jest odkryty w 1959 roku grób tak zwanej „Księżniczki 

13 S. Kaufmann, Die Wikinger. Herausgegeben vom Historischen Museum der Pfalz Speyer, Spira 
2008, s. 120. 
14 E. Wincott Heckett, Elite and Military Scandinavian Dress as Portrayed in the Lewis Chess 
Pieces. [w:] North European Symposium for Archaeological Textiles X, Copenhagen 14 – 17 May 
2008, red. E.B. Andersson Strand, Exeter 2010, s. 271-275.   
15 E. Wincott Heckett, Viking Age Headcoverings…, s. 1-8. 
16 A. Geijer, Birka III: Die Textilfunde aus den Gräbern 1938, Uppsala 1938, s. 134-156. 
17 E. Wincott  Heckett, Viking Age Headcoverings …, s. 1-8. 
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z Kolonii” w kolońskiej katedrze w Niemczech. Ze względu na bogactwo 
i wysoki status zmarłej wyrażający się przede wszystkim w ozdobach oraz 
miejscu jej wiecznego spoczynku, kobietę uznano za przynależną do elity 
merowińskich Franków. W jej stroju, charakterystycznym dla połowy 
VI wieku, ważne miejsce zajmowała wspomniana opaska na czole w postaci 
utkanej na tabliczkach krajki, w którą wpleciono złote nici18. W grobie 707 
z Birki, datowanym na IX wiek odkryto krajkę ze srebrną nicią noszoną 
w podobny sposób jak w przypadku „Księżniczki z Kolonii”19. Ze względu na 
często występujący zły stan zachowania trudno określić długość krajek 
zdobiących głowę. Złote nici najprawdopodobniej występowały tylko na 
środku opaski, tak by były widoczne na czole. Długie krajki mogły być 
wiązane z tyłu głowy, przy czym ich końce sięgałyby mniej więcej ramion. 
Krótkie, mogły posiadać zapięcie w postaci haczyka i pętelki. Badaczki 
Elizabeth Crowfoot i Sonia Chadwick Hawkes uważały, iż tego typu ozdoby 
były oznaką późnorzymskiej mody zaadaptowanej przez Franków osiadłych 
w Galii i Nadrenii20. Co warte podkreślenia, opaski zakładane na czoło były 
również popularne w XI – XII wieku na terenie Finlandii. W Turku odkryto 
między innymi przepaskę o wymiarach 15 x 60 cm (Fot. 12). Jej brzegi 
ozdobiono w charakterystycznym dla tych terenów stylu, wykorzystując 
kółeczka wykonane z brązu21. Jak dotąd nie ma dowodów na to, że kobiety 
wikingów również przyozdabiały swoje opaski metalowymi elementami tego 
typu. Choć tradycja noszenia samych opasek i krajek oplatających czoło 
wydaje się być jednak bardzo długa i rozpowszechniona pośród wielu grup 
etnicznych, w tym między innymi Słowian, z którymi Skandynawowie 
również nawiązywali kontakty, stwierdzić można, że praktyka ozdabiania 
głów wśród Skandynawek była jednak stosunkowo rzadka. 

18 C. Krupp, Carolyn Priest-Dorman, Women’s Garb in Northern Europe, 450 – 1000 C.E.: 
Frisians, Angles, Franks, Balts, Vikings, and Finns [w:] The Complete Anachronist 59, red. 
T. Weiss, 1992, s. 27-30.
19 Tamże, s. 46-48.
20 E. Crowfoot, S. Chadwick Hawkes, Early Anglo-Saxon Gold Braids, Medieval Archaeology
1967, t. 11, s. 61-63.
21 H. Kirjavainen, J. Riikonen, Some Finnish Archaeological Twill Weaves from the 11th to the
15th Century. [w:] Archäologische Textilfunde – Archaeological Textiles, North European
Symposium for Archaeological Textiles IX, Braunwald 18 – 20 Mai 2005, red. A. Rast – Eicher,
R. Windler, J.P. Wild,  Ennenda 2007, s. 134-140.
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Około 100 lat po śmierci „Księżniczki z Kolonii” prawdopodobnie 
popularniejszym od samych opasek, funkcjonujących dalej w stroju 
kobiecym, stał się wspomniany już rodzaj welonu, którego przykłady odkryto 
w późniejszych, wikińskich warstwach Dublina. Welony omawianego typu 
określano łacińskim słowem vittae. 

Pod katedrą St.-Denis w Paryżu natrafiono na grób kobiety z połowy 
VII wieku. Kobieta, sądząc po wyposażeniu grobu, musiała należeć do 
królewskiego rodu Franków, tak więc zaczęto ją nazywać „Królową 
Arnegundą”22. Nie miała ona na czole opaski, lecz prostokątny kawałek 
czerwonego jedwabiu upięty w taki sposób, iż widoczne pozostawały złote 
kolczyki, zdobiące kiedyś jej uszy. Welon mógł więc pozostawać upięty bez 
wykorzystania tasiemki, lub też przytrzymywała go krajka bez złotych nici, 
po której nie pozostał żaden ślad23. W IX-wiecznym grobie określanym często 
w literaturze jako "grób królowej z Oseberg" odkryto dwa welony – lniany 
"królowej" oraz wełniany należący do jej "służącej"24. Nie mając jednak 
pewności, co do tożsamości i funkcji społecznej wspomnianych kobiet 
uznanie ich za królową oraz jej służącą należy traktować jedynie jako jedną 
z możliwych interpretacji. Jako, że ich grób był splądrowany już 
w przeszłości, możliwe iż krajka ze złotą nicią podtrzymująca chustę kobiety, 
którą niektórzy badacze uznają za "królową" została wykradziona. 
Prawdopodobne jest też, że welony te noszono jak rodzaj prostokątnego szala 
zakładanego na głowę lub też pełniły one funkcję całunu przykrywającego 
głowy zmarłych.  

Nie bez podstawy wydaje się jednak stwierdzenie, iż ten rodzaj nakrycia 
głowy został zaczerpnięty z przeszłości. Rzymskie kobiety nakrywały swoje 
włosy pallium – rodzajem długiego płaszcza udrapowanego na głowie25. 
Westalki były natomiast przedstawiane z włosami ukrytymi pod długimi 

22 A. Rast-Eicher, Garments for a Queen. [w:] North European Symposium for Archaeological 
Textiles X, Copenhagen 14-17 May 2008, red. E.B. Andersson Strand i inni, Exeter 2010, 
s. 208-210.
23 C. Krupp, C. Priest-Dorman, Women’s Garb in Northern Europe…, s. 30-35.
24 A. Stine Ingstad, The Functional Textiles from the Oseberg Ship. [w:] Textilsymposium
Neumünster: Archäologische Textilfunde, 6.5.-8.5. 1981., red. L. Bender Jørgensen, K. Tidow,
Neumünster 1982, s. 94.
25 G. R. Owen-Crocker, Dress in Anglo-Saxon England …, s. 77-82.
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prostokątnymi szalami. Tego typu nakrycia głowy nosiły również 
przedstawicielki dworu bizantyńskiej cesarzowej Teodory, jak również inne 
kobiety, których wizerunki zachowały się na V-VI-wiecznych mozaikach 
z Rawenny26.  Tradycję noszenia welonu przejęły także kobiety frankijskie 
i skandynawskie. Frankijski mnich Nigellus zdaje się potwierdzać ten fakt 
pisząc, że w 826 roku pośród podarunków, które otrzymał duński król 
Harald oraz jego małżonka podczas swojego chrztu na frankijskim dworze, 
była ozdobna opaska na czoło oraz haftowany złotem welon (szal) dla 
królowej27. Co więcej, w pochodzącej z połowy XI wieku staroangielskiej 
wersji pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu autorstwa anglosaskiego 
mnicha Ælfrica pojawia się przedstawienie graficzne córek biblijnego Reuela. 
Wszystkie, ubrane w długie tuniki, mają na głowach chusty (welony) 
swobodnie opadające im do ramion (Il. 8). Na ich czołach widnieją z kolei 
złote opaski przytrzymujące materiał28. Vittae były zatem również popularne 
pośród kobiet Anglów i Sasów, o czym świadczą zarówno znaleziska 
archeologiczne, jak i ikonograficzne. 

Należy podkreślić, że wykonanie prostego welonu nie było 
skomplikowane i dlatego też ten typ nakrycia głowy pozostawał stosunkowo 
popularny przez wieki pośród kobiet należących do różnych grup etnicznych. 
Welony mogły być gładkie lub zdobione, białe lub kolorowe, wykonane 
z jednego kawałka materiału lub też z dodatkowymi elementami w postaci 
ozdobnej krajki utrzymującej welon na głowie. Jedynie sposób noszenia tak 
wykonanej chusty mógł się zmieniać w zależności od upodobań, czasów, 
czy lokalnej mody. Choć źródła ikonograficzne, które mogłyby potwierdzić 
noszenie welonów przez skandynawskie kobiety są skąpe, upodobanie do tego 
typu chust przez  Skandynawki w epoce wikingów zdradzają znaleziska 
archeologiczne z Oseberg oraz ilustracje z manuskryptu Liber Vitae, 

26 P. Walton Rogers, Cloth and Clothing …, s. 157-167. 
27 A. Hedeager Krag, Finely Woven Textiles from the Danish Viking Age. [w:] Archäologische 
Textilfunde – Archaeological Textiles, North European Symposium for Archaeological Textiles IX, 
Braunwald 18 – 20 Mai 2005, A. Rast – Eicher, red. R. Windler, J.P. Wild, Ennenda 2007, 
s. 129-133.
28 A. Hedeager Krag, Denmark – Europe: Dress and Fashion in Denmark’s Viking Age,
[w:] Northern Archaeological Textiles, North European Symposium for Archaeological Textiles VII,
Textile Symposium in Edinburgh, 5th – 7th May 1999, red. F. Pritchard., J. P. Wild,
Chippenham 2005, s. 29-35.
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na których widnieje żona Kanuta Wielkiego, Ælfgifu, z tego typu nakryciem 
głowy (Il. 9). 

Plecione opaski, które mogły przytrzymywać wspomniane welony mogły 
mieć jednak jeszcze jedno zastosowanie. Możemy domniemywać, że niektóre 
z popularnych zwłaszcza w X-wiecznym świecie wikingów egzemplarze krajek 
z metalową nicią, były uprzednio naszyte na tkaninę i razem z nią tworzyły 
rodzaj obcisłej czapki (Il. 10). W ikonografii nie są jednak znane jak na razie 
przedstawienia kobiet w tego typu nakryciu głowy. Niemniej jednak taka 
hipoteza nie może zostać wykluczona. Różne motywy mogły kierować 
kobietą decydującą się na noszenie tak wyglądającej części ubioru, lub też 
osobami przygotowującymi zmarłą do ceremonii pogrzebowej 
i wybierającymi dla niej tak właśnie wyglądający strój.  

Kolejnym typem nakrycia głowy skandynawskich kobiet była również 
chusta trójkątna, której dwa przeciwległe brzegi zawiązywano z tyłu głowy, 
najpewniej pod włosami. Chusty były najprawdopodobniej 
najpopularniejsze, ze względu na prostotę ich wykonania jak również 
wygodę, jaką zapewniały w noszeniu. Przypuszczalnie były one wykonane 
z przewiewnego i dobrze układającego się lnu. Skandynawka mogła ukryć 
pod chustą włosy, które według źródeł ikonograficznych najczęściej 
zawiązywała w supeł lub też zaplatała w warkocz swobodnie zwisający z tyłu 
głowy. Takie fryzury obecnie interpretuje się jako symbol przynależności do 
wyższej warstwy społecznej oraz oznakę godności. Trójkątne chusty chroniące 
włosy mają najprawdopodobniej na głowach kobiety przedstawione na 
tkaninie z Oseberg, kobiety widniejące na metalowych zawieszkach, które być 
może wyobrażają mityczne walkirie jak również kobiety, które wyobrażono 
na kamieniach obrazkowych.  

Jeden z takich kamieni, pochodzący z Klinte Hunninge na Gotlandii 
z końca VIII wieku29 może być podstawą do szukania odpowiedzi na pytanie 
– czy skandynawskie kobiety mogły nosić również kaptury (Fot. 1). Wiele
późniejszych, średniowiecznych kapturów zachowało się głównie na
Grenlandii w Herjolfsnæs (Fot. 2), ze względu na sprzyjające konserwacji

29 J. Żak, Wczesnofeudalna Skandynawia, Wrocław -Warszawa-Kraków 1969, ryc. 99. 
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tekstyliów warunki klimatyczne30. Tak jak w przypadku norweskiego kaptura 
z Sunnfjord31, czy z duńskiego Hedeby - trójkątny klin poszerzał kaptur 
w części ramion (przy czym całe ramiona pozostawały przykryte). Niektóre 
kaptury skandynawskie posiadały „ogonki” sięgające mniej więcej do ramion, 
przyszyte w tylnej części zakładanej na głowę. 

Interesująca pozostaje kwestia występowania siatek zakrywających włosy. 
Jak dotąd nie pojawiły się publikacje, jakoby tego typu siatki pochodzące 
z epoki wikingów zostały odkryte w badaniach archeologicznych. Niemniej 
jednak przedstawienie ikonograficzne kobiety na słynnym wozie z pochówku 
w Oseberg (Fot. 4), pozwala na wysunięcie hipotezy, iż tego typu nakrycia 
głowy również mogły być noszone przez Skandynawki w omawianym 
okresie. Kobieta, której wizerunek widnieje na wspomnianym wozie ma 
włosy związane w kok. Włosy te artysta zaznaczył skośnymi liniami chcąc 
pokazać jak układają się ich poszczególne pasma, lub też w jaki sposób układa 
się na nich siatka, przytrzymująca całą fryzurę. Srebrna plakietka z Kista 
w Szwecji przedstawiająca postać kobiecą interpretowaną między innymi jako 
walkirię zwraca z kolei uwagę bardzo podobnym sposobem wyobrażenia 
kobiecej fryzury (Fot. 3). Prawdopodobna siatka wydaje się być naciągnięta 
na włosy związane w kok. Siatki chroniące fryzurę znane są natomiast już 
z epoki brązu. W Skrydstrup (południowa Jutlandia) w grobie należącym do 
kobiety natrafiono między innymi na fragmenty siatki utkanej z końskich 
włosów, pod którą znajdował się czepek wykonany w technice zwanej 
sprang32. Interesujący wydaje się fakt, iż końskie włosy wykorzystywano 
właśnie do wytwarzania elementów nakryć głowy jeszcze w XII – XIII wieku 
na Łotwie, przy czym wszystkie znaleziska tego typu pochodzą właśnie 
z grobów kobiecych33. Kolejnym przykładem siatki zakładanej na włosy 
pochodzącej z epoki brązu jest inne znalezisko z Jutlandii, z Borum Æshøj 

30 E. Østergård, Woven into the Earth, Aarhus 2004, s. 203-218. 
31 [online], http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/cloth/hoods.html, [dostęp 
27.12.2016]. 
32 H. Ch. Broholm, Margrethe Hald, Bronze Age Fashion, Copenhagen 1948, s. 7-22. 
33 I. Žeiere, The Use of Horsehair in Female Headdresses of the 12th – 13th Century AD Latvia. 
[w:] North European Symposium for Archaeological Textiles X, Copenhagen 14 – 17 May 2008, 
red. E.B. Andersson Strand i inni, Exeter 2010, s. 285-287.        
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(Il. 11). Siatka ta została również wykonana w technice sprang34. Do jej 
wytworzenia użyto jednak tylko wełny35. Nawiązując do wcześniej 
wspomnianej ikonografii założenie, że siatki zakładane na włosy w celu 
utrzymania w nienaruszonym stanie kobiecej fryzury, takie jak znaleziona 
w bagnie Haraldskjær36  w Danii, mogły również występować w Skandynawii 
w epoce wikingów, wydaje się słuszne.  

Wspomniana już technika formowania elementów odzieży z jednej nici 
zwana sprang znana była od starożytności, a w IX-X wieku zyskała sobie 
popularność w północnych rejonach Europy (znane są skarpety i rękawiczki 
wykonane tym sposobem, m.in. skarpeta z Yorku37). Noszenie tak 
wykonanych siatek przez wikińskie kobiety nadal jednak pozostaje w sferze 
hipotez, ponieważ jak dotąd, nie są znane ich przykłady z wykopalisk. 
Odwołując się jednak do ikonografii oraz znalezisk znacznie wcześniejszych 
od średniowiecznych można założyć duże prawdopodobieństwo 
występowania tak wykonanych elementów ubioru.  

Interpretując kobiece nakrycia głowy można się pokusić o wysunięcie 
hipotezy, że pewne z nich mogły spełniać funkcję ceremonialną czy też były 
przeznaczone jedynie dla wybranych kobiet – przykładowo mężatek. 
W rozdziale 12 Gísla saga pojawia się wzmianka o hofuð-dukr, tkaninie 
długiej na 20 łokci, którą zawija się na głowie38. Asgerðr (jedna z bohaterek 
Sagi rodu z Laxdalu39 nosząca ten typ nakrycia głowy jest już mężatką, a więc 
tak długi szal nie był przeznaczony dla panny, czy dziewczyny wychodzącej za 
mąż, której miałby posłużyć jako rodzaj długiego welonu wykorzystywanego 
w ceremonii zaślubin. Z kolei o welonach (zwanych vittae), podobnych do 
tego, które miała na sobie frankijska Arnegunda Grzegorz z Tours pisał 
w VI wieku jakoby miały być one wykorzystywane właśnie przez panny 
młode w momencie ślubu. Przy czym powinny być one skromne i proste, bez 

34 H. Ch. Broholm, Margrethe Hald, Costumes of the Bronze Age in Denmark. Contributions 
to the Archaeology and Textile – History of the Bronze Age, Copenhagen 1940, s. 71-75. 
35 H. Ch. Broholm, Margrethe Hald, Bronze Age Fashion …, s. 22-29. 
36 H. Ch. Broholm, Margrethe Hald, Costumes of the Bronze Age in Denmark …, s. 140. 
37 R. Hall, The Viking Dig ..., s. 99. 
38 [online], http://sagadb.org/gisla_saga_surssonar.is, [dostęp 20.04.2017]. 
39 [online], http://sagadb.org/laxdaela_saga.is, [dostęp 20.04.2017]. 
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wyszukanych ozdób, które wyglądałyby źle w oczach Boga40. W utworze 
Rígsþula kobiety zamężne – Moðir i Edda są przedstawione w czepkach 
noszonych w sposób określany jako faldr. Ponadto, pojawia się tu również 
fragment mówiący o nakryciu głowy charakterystycznym dla panien 
wychodzących za mąż: „…Przywiedziono w dom pękiem kluczy zdobną, 
spódnica z koźlej skórki, wydano za Karla; Snör było jej na imię, włożyła welon 
ślubny, łoże posłali małżeńskie, gospodarstwo założyli…”41 

W Sadze rodu z Laxdalu wzmiankowany jest jeszcze jeden rodzaj nakrycia 
głowy, określany jako motr42. Kjartan otrzymał go będąc w Norwegii 
i postanowił podarować go swojej wybrance -  Guðrun – w prezencie 
ślubnym. W wyniku podstępu nakrycie głowy wykrada Hrefna, która później 
określa je mianem faldr. Świadczyłoby to o tym, iż motr musiało być 
podobne do faldr. W Hrefnie, która założyła motr  na głowę zakochuje się 
Kjartan, co pociąga za sobą kolejne wydarzenia43. Historia ta może 
sugerować, iż czepki lub rodzaje szali zawijanych na głowie były przeznaczone 
dla kobiet zamężnych, jak również mogły stanowić szczególny symbol 
pożegnania ze stanem panieńskim i rozpoczęcia życia mężatki. Niemniej 
jednak wszystkie typy – to znaczy popularne na Wyspach Brytyjskich czepki 
(co do których sądzono także, iż są czepkami nocnymi), chusty, opaski, 
domniemane czapki i kaptury – mogły być równie dobrze noszone ze 
względów praktycznych przez wszystkie kobiety, niezależnie od ich stanu.  

Wraz z porzuceniem pogańskiej wiary i przechodzeniem na 
chrześcijaństwo zwłaszcza zamężne kobiety mogły zasłaniać włosy, co byłoby 
wynikiem ortodoksyjności w nowej wierze. W I Liście do Koryntian (11: 5-
10) święty Paweł pisał44:

40 A. Hedeager Krag, Denmark – Europe…, s. 129-133. 
41 Załuska-Strömberg A. (tłum.), Edda Poetycka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 
1986, s. 149. 
42 [online], http://sagadb.org/laxdaela_saga.is [dostęp 20.04.2017]. 
43 A. Zanchi, Headwear, Footwear and Belts in the Íslendingasögur and Íslendingaþættir, 
[w:] North European Symposium for Archaeological Textiles X, Copenhagen 14-17 May 2008, 
red. E.B. Andersson Strand i inni, Exeter 2010, s. 276-284.      
44  Ks. K. Rromaniuk (tłum.), I List do Koryntian 11: 5-10 [w:] Pismo Święte Nowego 
Testamentu, Poznań - Warszawa 1982. 
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Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją 
głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeżeli więc jakaś kobieta nie 
nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy. Jeśli natomiast hańbi kobietę to, 
że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie 
powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą 
mężczyzny. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 
Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla 
mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze 
względu na aniołów. 

Anglosaski mnich, Beda Czcigodny w swoim dziele Historia ecclesiastica 
gentis Anglorum45 wspomniał z kolei wydarzenie, w wyniku którego 
dziewczyna cudownie uzdrowiona z paraliżu za sprawą świętego króla 
Oswalda z Northumbrii, zaczęła nosić lniane nakrycie głowy. Co więcej, 
rozpuszczone włosy  w chrześcijańskiej sztuce były symbolem osób żyjących 
w mało moralny sposób. Przykładem tego jest przedstawienie grzesznych 
kobiet wycierających swoimi włosami stopy Chrystusa, jakie występuje na 
krzyżu wykonanym z piaskowca, znajdującym się w Ruthwell, w hrabstwie 
Dumfries i Galloway w Szkocji czy też fragment Ewangelii o nierządnej 
kobiecie, która swoimi łzami obmyła stopy Jezusa, po czym namaściła je 
i wytarła własnymi włosami46. Zasłonięcie włosów przez chrześcijanki byłoby 
więc wyrazem ich skromności i pokory wobec zasad wyznawanej religii. 

Męskie nakrycia głowy w epoce wikingów 

Męskie nakrycia głowy noszone przez Skandynawów epoki wikingów 
można podzielić na kilka zasadniczych typów, wyróżnionych przede 
wszystkim na podstawie źródeł ikonograficznych jakimi są kamienie 
obrazkowe czy też figurki, zawieszki i amulety przedstawiające mężczyzn lub 
męskie bóstwa bądź inne istoty nadnaturalne. 

Za pierwszy typ nakrycia głowy należy uznać spiczastą czapkę szytą 
z trójkątnych klinów, którą najprawdopodobniej wykańczano na brzegach 

45 [online] http://sourcebooks.fordham.edu/halsall/basis/bede-book1.asp,[dostęp 21.04.2017]. 
46 G. R. Owen-Crocker, Dress in Anglo-Saxon England …, s. 157-159. 
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futrem. Tego typu czapkę, noszoną przez postaci trzymające broń, można 
zobaczyć na kamieniu obrazkowym z Lärbro Tängelgårda na Gotlandii47 
(Fot. 5). Czapka, której przedstawienie widnieje na wspomnianym kamieniu 
była dość długa i jej spiczaste zakończenie swobodnie opadało mężczyźnie na 
ramiona.  

Bardzo podobne do omawianego typu nakrycia głowy pojawiły się z kolei 
na brązowych figurkach pochodzących z Eyardal na Islandii (Fot. 6) oraz 
z Rällinge w Szwecji48 (Fot. 7) przedstawiających postaci męskie jak również 
na fragmentach dekoracji zachodniego portalu drewnianego kościoła 
w Setesdal w Norwegii, na którym zostały ukazane sceny z życia 
legendarnego Sigurda49 (Fot. 8). Wszystkie wyobrażone tu czapki wydają się 
jednak być zdecydowanie sztywniejsze od nakryć głowy pierwszego typu. Co 
więcej, na figurce z Eyardal wyraźnie zaznaczono brzeg czapki, który 
sugerowałby istnienie usztywnianego ronda. Usztywnienie mogło być 
wykonane z dodatkowego paska wełny, skóry lub innych twardszych 
elementów – jak chociażby słomy zaszytej pod tkaniną wykorzystaną do 
uszycia samej czapki. 

Spiczaste czapki często były zdobione metalowymi elementami. 
W grobach z Birki zachowały się metalowe obszycia czapek, do których 
w wielu przypadkach nadal przylegały fragmenty jedwabiu (szerzej 
o zachowanych fragmentach tkanin jedwabnych pisze Marianne Vedeler
w swojej publikacji "Silk for the Vikings"50). Złote i srebrne nici zdobiły
brzegi czapek, a srebrne stożkowate zakończenia, takie jak to pochodzące z
grobu Bj. 581 z Birki pojawiały się w miejscu, w którym kliny tego nakrycia
głowy zbiegały się w szpic51 (Il. 12). Srebrne zakończenia miały – według A.
Geijer – swoją proweniencję na terenach wschodnich, w okolicach Kijowa.
Potwierdzałyby to słowa z traktatu Hudud al-Alam z X wieku, mówiące,
iż Rusowie nosili wełniane czapki z ogonami opadającymi im poniżej
ramion52. Srebrne końcówki mogły więc obciążać trójkątne czapki

47 S. Piekarczyk, Mitologia germańska, Warszawa 1979, s. 111. 
48 J. Żak, Wczesnofeudalna Skandynawia …, s. 190. 
49 S. Piekarczyk, Mitologia germańska, Warszawa 1979, s. 34, 99, 156. 
50 M. Vedeler, Silk for the Vikings. Ancient Textiles Series vol. 15, Oxford-Philadelphia 2014. 
51 A. Geijer, Birka III…, s. 134-156. 
52 T. Ewing, Viking Clothing …, s. 118. 
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z "ogonami", lecz równie dobrze mogły stanowić ozdobny szpic stojący na 
sztorc w dość sztywnej czapce, jak w przypadku nakryć głowy różnych ludów 
koczowniczych. 

Za typ II można uznać natomiast spiczaste czapki zakończone w górnej 
części wystającym czubkiem53. Bardzo możliwe jest, iż były one formowane 
z filcu, bez zastosowania klinów i elementów ozdobnych. Tak wyglądające 
nakrycie głowy występuje najprawdopodobniej na kamieniu z Ledberg 
w Szwecji (Il. 13)54. Czapki formowane z filcu dość dobrze chroniły głowę 
przed zimnem i deszczem. Nie wymagały one używania nici do zszywania 
klinów, ponieważ były wykonywane z jednego kawałka i dopasowane do 
głowy właściciela. Jest możliwe, iż filcową czapkę mają na głowie postaci 
męskie, przedstawione na wspomnianych już wcześniej figurkach z Eyardal 
i Rällinge. 

Nakrycia głowy zakończone w górnej części małym czubkiem 
przypominałyby skórzaną czapkę tak zwanego człowieka z Tollund (Fot. 9)55, 
którego szczątki, znalezione w duńskim bagnie, pochodzą z około III wieku 
p.n.e. Fragmenty podobnej czapki odkryto również w Søgårds Mose
(Dania)56 (Il. 14). Męskie czapki zakończone wystającym czubkiem musiały
więc być szyte ze sztywniejszych materiałów, które nadawały im pożądany
kształt. Byłaby to grubsza wełna lub jak w przypadku człowieka z Tollund –
skóra. Możliwe jest, iż były one wykonywane również techniką naalbinding,
poprzedzającą technikę robienia na drutach oraz szydełkowanie a polegającą
na tworzeniu rodzaju plecionek przy pomocy włókna i igły.

Kolejnym typem męskich nakryć głowy były natomiast płytkie czapki bez 
wystającego czubka w górnej części, takie jak przedstawione w  górnych 
partiach kamienia z Tängelgarda (Fot. 5) i na krucyfiksie z Trondheim57 
(Fot. 10). Podobne, płytkie nakrycia głowy znaleziono podczas wykopalisk 
w Herjolfsnæs na Grenlandii58 (Fot. 11) oraz w Rasquert i Leens w Holandii 

53 J. Herrmann, Wikinger und Slawen, Berlin 1982, s. 40-49. 
54 L. Leciejewicz, Normanowie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 148. 
55 [online], http://www.tollundman.dk/, [dostęp 27.12.2016]. 
56 T. Ewing, Viking Clothing …, s. 122. 
57 L. Leciejewicz, Normanowie …, tabl. XVI. 
58 E. Østergård, Woven into the Earth …, s. 219-220. 
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59. Najprawdopodobniej płytkie czapki szyto z grubszej wełny lub
wykonywano je przy użyciu techniki tkania igłą (naalbinding), dzięki której
możliwe było uzyskanie nakrycia głowy ściśle do niej przylegającego.

Skandynawowie epoki wikingów nosili na głowach również kaptury. Jak 
zauważył Thor Ewing, w tekstach sag trudno odróżnić kiedy dana osoba 
miała na sobie zwykłą czapkę, a kiedy kaptur. Określenie hattr było często 
stosowane zamiennie. Jedynie, gdy pojawiało się wyrażenie síðr hattr, czyli 
„głęboki kapelusz” lub „szeroki kapelusz”, można było – według badacza – 
domniemywać, iż w tym wypadku chodziło nie o zwykłą czapkę, lecz 
o kaptur, pod którym dana osoba chciała się najczęściej skryć przed resztą
ludzi. W skandynawskich sagach zakapturzone postacie wprowadzają zwykle
element tajemniczości czy mistycyzmu. Osoba z kapturem na głowie
nierzadko jest banitą, zbiegiem czy obcym, który chcąc ukryć się przed
światem symbolicznie pod kapturem skrywa swoje zamiary60. Zdarza się też,
że człowiek z kapturem na głowie ma często złowieszczy plan – zemsty na
wrogu, którego chce zaatakować nagle, z zaskoczenia61.

Kaptury, których resztki zachowały się w sprzyjających warunkach 
środowiskowych są  niestety różnie datowane i często trudno z całkowitą 
pewnością przypisać je do omawianych czasów. Mimo wszystko na ich 
podstawie można domniemywać, jak skandynawskie kaptury epoki wikingów 
mogły wyglądać. Fragmenty tylnej i bocznej części elementu odzieży 
znalezionego w Hedeby (Dania), które zinterpretowano jako pozostałości 
X-wiecznego kaptura wskazują na to, iż dolna część tego nakrycia głowy była
na tyle długa, że przykrywała ramiona, jak w przypadku kaptura znalezionego
na Orkadach, który przypominał narzutkę62. W części ramion kaptur mógł
być rozszerzany trójkątnym klinem. Kaptur ten, sądząc po pozostałościach
wełnianej tkaniny, najprawdopodobniej posiadał doszyty z tyłu „ogonek”.

59 H. Zimmerman, Two Early Medieval Caps From the Dwelling Mounds Rasquert and Leens 
in Groningen Province, the Netherlands. [w:] North European Symposium for Archaeological 
Textiles, Copenhagen 14-17 May 2008, red. E. B. Andersson Strand i inni, Exeter 2010, s. 288 
- 290.
60 A. Zanchi, Headwear, Footwear and Belts …, s. 276-278.
61 Tamże, s. 276-278.
62 [online], http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/cloth/vikehood.html, [dostęp
27.12.2016].
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Długie "ogonki" doszywane do kapturów są jednak charakterystyczne 
zdecydowanie dla okresów późniejszych. W przypadku kaptura z Hedeby 
spiczasta, wisząca z tyłu końcówka była jednak znacznie krótsza i sięgała 
jedynie do ramion. Kaptur z Hedeby przypominałby więc późniejszy kaptur 
określony jako Nörlund 65, znaleziony w grenlandzkim Herjolfsnæs63. Być 
może tak wyglądające nakrycie głowy zostało przedstawione na głowach 
wojowników na wspominanym już kamieniu z Lärbro (jeżeli uznamy, iż nie 
są to czapki z długimi chwostami).  

Podsumowanie 

Podejmowanie tematu rekonstrukcji stroju jest istotnym zagadnieniem 
archeologii. Strój odzwierciedla osobowość jednostki i grupy, do której ona 
należy. Jest swoistym kodem kulturowym, w którym zawarte są informacje 
o człowieku i społeczeństwie, w którym żyje. Ubiór człowieka przekazuje
informacje na temat poczucia jego estetyki. Często wyraża jego etniczność,
status materialny i społeczny, zaznacza lub konstruuje płeć noszącej go osoby.
Pozwala na wyróżnienie się pewnych szczególnych jednostek, które dzięki
ubiorowi chcą zaznaczyć swoją wyjątkowość. W kontekście grobowym z kolei
mówi o rytuałach oraz wartościach i majętności zmarłego, jak również tych,
którzy pozostali przy życiu i zorganizowali pogrzeb. Strój jest pierwszą rzeczą,
na jaką zwraca się wizualnie uwagę poznając nieznajomego.

Pomimo publikacji badaczy takich jak Jerzy Maik czy Anna Drążkowska, 
odzież i tekstylia nie należą niestety do popularnych tematów polskich 
rozpraw naukowych, co z kolei skutkuje niedostatkiem wiedzy na temat 
ubioru wczesnośredniowiecznego. Ze względu na stosunkowo niewielką ilość 
źródeł, jakimi są tekstylia wczesnośredniowieczne, problemem staje się 
kompletne opracowanie tematu. Niemniej jednak brak dużej ilości źródeł 
w postaci tekstyliów otwiera badaczom inną drogę poszukiwań, jaką jest 
interpretacja źródeł ikonograficznych i pisanych. Choć wiele wysuwanych 
hipotez może okazać się błędnymi, warto jednak stawiać pytania i badać strój 
na różne sposoby. Ubiór człowieka jest bowiem cennym źródłem informacji 
na temat wyglądu, kultury i postrzegania świata przez przeszłe społeczeństwa. 

63 E. Østergård, Woven into the Earth …, s. 203-204. 
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Podjęte w niniejszym artykule rozważania na temat kobiecych i męskich 
nakryć głowy społeczeństwa skandynawskiego epoki wikingów stanowią 
również jedną z prób interpretacji zagadnienia. Mam nadzieję, że owych prób 
interpretacji tematu odzieży skandynawskiej epoki wikingów w polskich 
publikacjach naukowych będzie pojawiać się coraz więcej. 
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Summary 

Viking headdresses. Possible types and their 
reconstruction 

Scandinavians migrating in IX - XI century contacted with many 
different cultures from which they drew inspiration also in fashion. Aim of 
this article is to present possible headcoverings worn by Scandinavians during 
the Viking Age. Linen, woolen or made of silk women's caps called faldr 
where found mostly on Viking Age sites in Dublin, Lincoln, London and 
York. Quite easy to made where also headcoverings called sveigr and 
rectangular veils called vittae that were popular for a long time and could be 
worn also by Viking women. What is more Viking women could also adorn 
their heads with woven bands and woolen shawls. Iconography suggests that 
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it is possible that they could use also hoods and hairnets. It is worth stressing 
that some women's headcoverings could have symbolic meaning e.g. during 
the marriage ceremony. Among men pointed caps and caps with pointed 
endings were popular but iconography shows us that shallow caps where also 
known as well as hoods some of which partially survived till now. While 
reconstruction of Viking Age headcoverings isn't an easy task it is still 
possible when we intrepret archaeological textiles, iconography and written 
sources together. 





Fot. 1 Fragment kamienia obrazkowego. W lewym górnym rogu widnieje postać kobieca 
trzymająca róg. Jej nakrycie głowy można interpretować jako kaptur z długim ogonkiem lub 

też zawiązaną chustę trójkątną. VIII wiek, Klinte Hunninge, Gotlandia, Szwecja. [źródło:  
J. Żak, Wczesnofeudalna Skandynawia …, ryc. 99].

Fot. 2 - Kaptur z ogonkiem i wszytym w przedniej części trójkątnym klinem znaleziony na 
Grenlandii. Typ: Norlund 65. Opisywany jako najstarszy, ze znalezionych na stanowisku. 

Brak dokładnego datowania. Herjolfsnæs, Grenlandia. [źródło: E. Østergård, Woven into the 
Earth …, s. 203, fig. 64]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3 Srebrna plakietka przedstawiająca kobietę z rogiem. Prawdopodobne jest, iż 
włosy kobiety przykryte są siatką. Epoka wikingów, Kista, Szwecja. [źródło: A. Geijer, Birka 

III …, s. tabl. 38, fig. 4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 4. Fragment wozu z pochówku łodziowego przedstawiający kobietę nosząca 
najprawdopodobniej siatkę na włosach. 834 r., Oseberg, Norwegia. [źródło: S. Piekarczyk, 

Mitologia germańska …, s. 45, fig. 7]. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 5. Kamień obrazkowy, na którym widnieją mężczyźni w spiczastych oraz dopasowanych 
(być może filcowych) czapkach. Epoka wikingów, Lärbro Tängelgårda, Gotlandia, Szwecja. 

[źródło: S. Piekarczyk, Mitologia germańska …, s. 111, fig. 27]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 6. Brązowa figurka przedstawiająca postać męską. Epoka wikingów, Eyardal, Islandia. 
[źródło: S. Piekarczyk, Mitologia germańska …, s. 34, fig. 3]. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 7. Brązowy posążek przedstawiający postać męską. Epoka wikingów, Rällinge, Szwecja. 
[źródło: S. Piekarczyk, Mitologia germańska …, s. 156, fig. 54]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 8. Fragment dekoracji portalu kościoła w Setesdal. Wyobrażony tu Sigurd ma na głowie 

spiczastą czapkę. XII wiek, Norwegia. [źródło: [online] https://commons. 
wikimedia.org/wiki/File:Hylestad_Sigurd_Sucking_Thumb.jpg?uselang=pl [dostęp: 

01.05.2017]]. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 9. Ciało zachowane w bagnie – tzw. człowiek z Tollund. Skórzana czapka, która 
zachowała się na jego głowie przypomina czapki widoczne na figurkach z Eyardal 
i Rällinge. Około III wiek p.n.e., Dania. [źródło: [online] http://www.tollundman.dk/ 
[dostęp 27.12.2016.]]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 10 - Krzyżyk z wizerunkiem Chrystusa mającego na głowie płytką czapkę. X – XI 
wiek, Trondheim, Norwegia. [źródło: L. Leciejewicz , Normanowie …, tabl. XVI,  
fot. 2]. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 11 - Późniejsze czapki z Herjolfsnæs nawiązujące swoim wyglądem do krucyfiksu 
z Trondheim. Grenlandia. [źródło: E. Østergård, Woven into the Earth…, s. 219,  
fig. 83]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 12 Najnowsza rekonstrukcja (autor: Jaana Riikonen) przedstawiająca fińską 
przepaskę na głowę. Takie tkane przepaski, oprócz przepasek w formie krajek, mogły 
nosić również wikinki. XI – XII wiek, Turku, Finlandia. [źródło: poprawiona wersja 
zrekonstruowanej przepaski autorstwa J. Riikonen, o której mowa [w:] H. Kirjavainen, 
J. Riikonen, Some Finnish Archaeological Twill Weaves …, s. 138, fig. 6].        
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 1 Sposoby noszenia czepka faldr. Rekonstrukcja wykonana na podstawie znalezisk 
z Dublina (Irlandia). [przerysowano na podstawie: E. Wincott Heckett, Viking Age 
Headcoverings …, s. 48, fig. 41]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 2 Sposoby noszenia czepków faldr – bez tasiemek i z tasiemkami. Rekonstrukcje 
wykonane na podstawie znalezisk ze stanowiska w Coppergate, York (Anglia). 
[przerysowano na podstawie: G. R. Owen-Crocker, Dress in Anglo – Saxon England 
…, s. 230, fig. 184, 185]. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il. 3 - Ostatni etap szycia czepka faldr. Rekonstrukcja wykonana na podstawie znalezisk 
z Dublina (Irlandia).[przerysowano na podstawie: E. Wincott Heckett, Viking Age 
Headcoverings …, s. 46, fig. 40]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 4 Męski czepek typu coif z doszytymi tasiemkami nawiązujący swoim wyglądem do 
faldr. XIV wiek, Roman de Fauvel, Paryż, Francja. [źródło: C. Luise Dahl,  
I. Sturtewagen, The Cap of St. Birgitta …, s. 119, fig. 6.9]. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 5 Czepek szwedzkiej świętej – Brygidy. XIV wiek, Uden, Holandia (obecnie 
w muzeum w Sztokholmie).[źródło:  C. L. Dahl, Isis Sturtewagen, The Cap of St. 
Birgitta… , s. 132, fig. 6.13]. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 6 - Schematyczny rysunek przedstawiający fragment figury szachowej (królową 
w welonie sięgającym do ramion). XII wiek, hrabstwo Meath, Irlandia. [przerysowano 
na podstawie: E. Wincott Heckett, Elite and Military Scandinavian Dress …, s. 271, 
fig. 45.3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 7 Nakrycie głowy w formie szala , który mógł spełniać funkcję welonu. X wiek, 
Dublin, Irlandia. [przerysowano na podstawie: E. Wincott  Heckett,  Viking Age 
Headcoverings …, s. 21, fig. 20]. 
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Il. 9 Przedstawienie żony Kanuta Wielkiego, Ælfgifu, w welonie przytrzymywanym 
opaską. XI wiek, Liber Vitae, Winchester, Anglia. [źródło: P. Walton Rogers, Cloth 
and Clothing …, s. 164, fig. 5.25a] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 10 Fragmenty opasek, które mogły być naszywane na czapki lub noszone 
samodzielnie w formie przepaski. IX – X wiek, Birka, Szwecja. [źródło: A. Geijer, Birka 
III…, s. 143, abb. 39 - 41]. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 11 Splot siatki na włosy z Borum Æshøj. Epoka brązu, Dania. [przerysowano na 
podstawie: H. C. Broholm, M. Hald, Costumes of the Bronze Age in Denmark….,  
s. 75, fig. 94]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il. 12 Srebrne stożkowate zakończenie czapki. X wiek, Birka, Szwecja. [źródło:  
A. Geijer, Birka III …, s. 143, abb. 42]. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 13 Kamień z Ledberg najprawdopodobniej przedstawiający mężczyzn w czapkach. 
Epoka wikingów, Szwecja.[źródło: L. Leciejewicz, Normanowie …, s. 148, ryc. 71]. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il. 14 Wykrój czapki z Søgårds Mose. Okres Vendel lub epoka wikingów, Dania. 
[źródło: T. Ewing, Viking Clothing …, s. 122, fig. 84a]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Ewelina Trafalska – Krahel 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu 

"Mali ludzie ze złota". 
Charakterystyczne elementy ubioru elit 

skandynawskich w V – IX wieku 

W 1791 roku Nils Henrik Sjöborg  w miejscowości Ravlunda w Szwecji 
pierwszy raz usłyszał nazwę guldgubber, co dokładnie w języku szwedzkim 
oznaczało: mały człowiek ze złota1. Słowem guldgubber mieszkańcy Ravlunda 
określali natomiast maleńkie złote tłoczone lub wycinane blaszki 
z przedstawieniami figuralnymi, które co jakiś czas znajdowano w ziemi. 
Na przeważającej większości z nich widniały przedstawienia postaci 
antropomorficznych (ludzi lub istot boskich) w wyraźnie zaznaczonych 
strojach2. Tematem niniejszego artykułu będą rozważania na temat 
elementów niniejszego ubioru widocznych na guldgubber 
a charakterystycznych dla okresu, z którego znane są owe zabytki. 

Guldgubber - znaleziska, interpretacje i symbolika postaci. 

Wspomniane złote blaszki mierzyły od 0,5 do 1,5 centymetra wysokości 
przy najczęstszej wadze 0,1 grama. Ich najbardziej charakterystyczną cechą 
była cienkość – miały jedynie około 1 milimetra. Guldgubber w przeważającej 
większości zostały wykonane ze stopu złota i miedzi (do dziś czasem widoczne 

1 M. Watt, The Gold-Figure Foils (‘Guldgubbar’) from Uppåkra, [w:] Continuity for Centuries: 
A Ceremonial Building and its Context at Uppåkra, Southern Sweden red. L. Larsson, 
Sztokholm 2004, s. 167.  
2 Określenie "mali ludzie ze złota" funkcjonowało wśród społeczeństwa i można je traktować 
jako pewne uproszczenie. Na omawianych zabytkach przedstawiane są m.in. postaci ludzkie, 
jednak nie mamy pewności czy i które z nich Skandynawowie okresu wczesnego średniowiecza 
uważali za przedstawienia ludzi. Być może przynajmniej na części tych zabytków 
przedstawione zostały postaci boskie. 



166  „Mali ludzie ze złota” … 

są na nich czerwone plamki), natomiast do wykonania pojedynczych 
egzemplarzy użyto stopu srebra lub brązu. Występujące na nich wzory 
powtarzano dzięki zastosowaniu tak zwanej patrycy z brązu używanej na 
zasadzie stempla (do wyrobu złotych figurek z Sorte Muld na Bornholmie 
użyto ponad 400 różnych wariantów), po czym ostrym narzędziem wycinano 
z cienkiej blachy pojedyncze egzemplarze.  

Po raz pierwszy w ramach badań archeologicznych znaleziono je na 
stanowisku Sorte Muld koło Svaneke na Bornholmie (Dania) w 1869 roku, 
gdzie w sumie zarejestrowano około 2350 złotych plakietek3. Stanowisko to, 
na którym odkryto osadę datowaną na epokę żelaza, było jednak znane 
z występowania złotych blaszek dużo wcześniej, ponieważ już  źródła z 1596 
roku mówią nam o tego typu znaleziskach. Dzięki dużej liczbie guldgubber, 
które co jakiś czas tam znajdowano, miejsce zyskało nazwę Złotej Łąki (duń. 
Guldagerenn)4. Co ważne, osada w Sorte Muld stanowiła część kompleksu 
osiedli istniejących od początku naszej ery do epoki wikingów.  

Omawiane unikatowe drobne złote przedmioty z przedstawieniami 
figuralnymi same w sobie są jednak trudne do dokładnego datowania ze 
względu na charakter  stanowisk, na których je znaleziono. W Sorte Muld 
wiele z blaszek zalegało w górnej warstwie ornej, do której dostały się podczas 
prac rolniczych z niżej znajdujących się obiektów osadniczych5. Dla 
znalezienia wszystkich guldgubber i wielu innych przedmiotów, niezbędne 
było wielokrotne przepłukanie całej wydobytej ziemi  przez specjalne sita. 
Nie natrafiono na konkretne obiekty, lecz obszar wykopalisk z 1986-1987 
roku objął jedynie kilka procent powierzchni osady. Zdecydowana większość 
wszystkich znanych guldgubber pochodzi z dużych osad pełniących funkcję 
rzemieślniczo-handlową, a być może również i polityczno- religijną. 
Najczęściej datuje się je na lata 400-800. Warto również podkreślić, 
że guldgubber znane są z różnych rejonów Skandynawii i znaleziono je 
w specyficznych kontekstach na wielu innych stanowiskach, również poza 
Bornholmem. Należą do nich: Agerbygård, Boesgård, Bukkegård, Egesborg, 

3 Część plakietek została osobiście sfotografowana przez autorkę tekstu podczas wizyty 
w Muzeum w Rønne, w którym są one przechowywane.  
4 Ch. Adamsen, U. Lund Hansen, F. O. Nielsen, M. Watt, Sorte Muld. Wealth, Power and 
Religion at an Iron Age Central Settlement on Bornholm, Rønne 2009, s. 17. 
5 Informacja Muzeum w Rønne na Bornholmie. 
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Gudme-Lundeborg, Møllegård, Neble,Väster, Norre Hvam, Rønne, 
Smørenge, Stentinget, Strøby, Sylten, Toftegården, Torring w Danii; 
Bodaviken, Bolmsö, Eketorp, Eskiltuna, Gårdlösa, Gullmarsberg, Helgö, 
Hög Edsten, Husby, Järrestad, Ravlunda, Slöinge, Svintuna, Ultuna, 
Uppåkra, Vä, Visingsö w Szwecji oraz Borg, Borge, Hauge 
(Klepp), Hevne, Hov, Kongsvik, Mære i Sandsvær w Norwegii6. 

Jak już wspomniano – słowo guldgubber oznacza małego człowieka ze 
złota, ale plakietki te najprawdopodobniej przedstawiały nie tylko postaci 
ludzkie (plakietek z wyobrażeniem antropomorficznym jest zdecydowana 
większość, choć nie ma pewności które z nich z całkowitą pewnością 
przedstawiały ludzi, a które postaci nadnaturalne). Największe znalezisko 
guldgubber z Sorte Muld obejmujące ponad 2300 figurek ze złotej blaszki, 
charakteryzowało się 400 różnymi motywami występującymi w ilości od 
jednego do 180 egzemplarzy. Dodatkowo około 60 przedstawień figuralnych 
wycięto pojedynczo lub wyryto na grubszej blaszce. Najbardziej popularne 
wzory powtarzano wiele razy. Najczęściej występującym motywem było 
przedstawienie mężczyzny z laską lub berłem w ręku7. Większe "figurki" 
przedstawiały zarówno osoby, jak i ich strój z wieloma detalami. Wszystkie 
znane nam guldgubber możemy pogrupować jednak w pięć kategorii, 
o których pisała Sharon Ratke8. Są to plakietki z wizerunkiem: kobiety
(postaci o dłuższych włosach, w sukni, z naszyjnikiem, rogiem, fibulą),
mężczyzny (postaci o krótszych włosach, w kaftanie, z pucharem, bronią),
pary (kobieta i mężczyzna), zwierzęcia lub też postaci przypominającej
człowieka, którą wspomniana badaczka określa jako „ducha” lub zjawę, osobę
z innego świata9 (należy dodać, że pojęcie "duch" jest używane tutaj
umownie, ponieważ w mitologii nordyckiej takie określenie nie funkcjonuje
a istoty powracające z zaświatów by nawiedzać żywych zawsze mają cielesną
postać i określane są m.in. terminem draugr).

6 S. Ratke , Guldgubber – a Glimpse into the Vendel Period, [w:] Lund Archaeological Review 
2009, t. 15, s. 150. 
7 Na ten temat szeroko w publikacji: L. Gardeła, (Magic) Staffs in the Viking Age, Studia 
Medievalia Septentrionalia 27, Wien 2016. 
8 S. Ratke, Relationen zwischen Rechtsges ten undbi ldlichen Darste l lungen 
auf Guldgubbern, Bonn 2003 [online], http://guldgubber.de/wp-content/uploads/2014/04/ 
Magisterarbeit-web.pdf, [dostęp: 15.12.2016]. 
9 S. Ratke Guldgubber – a Glimpse into the Vendel Period … , s. 149 -159. 
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Najważniejszym pytaniem, jakie możemy zadać odnośnie guldgubber jest 
pytanie dotyczące ich symboliki oraz przeznaczenia. Na ten temat pojawiło 
się w literaturze kilka teorii. Pierwsza z nich łączyła przedstawienia par na 
złotych plakietkach z postaciami nordyckich bogów – Odynem, Freyją, 
Freyjem - czy olbrzymką Gerdr. Na wielu blaszkach kobieta i mężczyzna 
widoczni są stojący przy drzewie, które można interpretować jako mityczną 
roślinę Barri, przy której spotykał się Freyr z Gerdr, o czym wiemy z utworu 
Skírnismál10 (Il. 1). W związku z tym ten rodzaj plakietek symbolizowałby 
uświęcone małżeństwo, dające początek nowej linii wodzowskiego, elitarnego 
rodu. Co więcej, święta roślina mogła dodatkowo stanowić o symbolice 
płodności ziemi zapewniającej dobre plony. W tej teorii problemem jest 
jednak fakt, iż tego typu myślenie – to jest odwoływanie się do mitologii 
nordyckiej – przejawia nasz obecny, chrześcijański punkt widzenia. Nie 
mamy żadnej pewności czy plakietki te przedstawiały bogów, a jeśli nawet – 
nie mamy pewności jakich. Niekoniecznie musiały przedstawiać te same 
bóstwa, które czczono później w epoce wikingów. Wydaje się słuszne, 
że pierwowzorów dużej grupy zamożnie ubranych postaci ludzkich z laską, 
mieczem lub diademem przedstawionych na guldgubber, należy jednak 
dopatrywać się w świecie późnego antyku, zmodyfikowanego potem według 
nowej stylistyki okresu wędrówek ludów. Znane nam guldgubber 
przedstawiające postaci w ruchu oraz brakteaty spełniające funkcję okrągłych 
wisiorków datowane są na V-VIII wiek11. Zarówno na jednych, jak i drugich 
występują wizerunki - być może czczonych wówczas bogów lub 
podziwianych bohaterów - z dużymi dłońmi, naszyjnikami i pasem.  

Plakietki z Sorte Muld wykazały bardzo duże podobieństwo do plakietek 
z Uppåkra w Szwecji i można zaryzykować tezę, że prawdopodobnie zostały 
tam one wytworzone, gdyż patryce w obu przypadkach są identyczne12. 
Guldgubber z Uppåkra zostały znalezione w dołach posłupowych i przy 
ścianach budynku, który pierwotnie zinterpretowano jako pogańską 
świątynię datowaną na okres wędrówek ludów. Wydawałoby się więc, 

10 Załuska-Stromberg  Apolonia (tłum.), Skírnismál. [w:] Edda poetycka, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 78-87. 
11 S. Ratke Guldgubber – a Glimpse into the Vendel Period … , s. 149. 
12 M. Watt, The Gold-Figure Foils …, s. 167 - 221. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%ADrnism%C3%A1l
http://en.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%ADrnism%C3%A1l
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że „mali ludzie ze złota” spełnialiby rolę wotywną.  Jednak z tą teorią kłóci się 
fakt, iż z tego okresu nie są jednak znane jak dotąd budynki świątynne, 
w których składano wota (za wyjątkiem Uppåkra, jeśli uznamy go za taki). 
Co ciekawe, podczas wykopalisk m.in. w Sorte Muld znaleziono poza całymi 
egzemplarzami guldgubber, wiele małych skrawków złotej blaszki. Można stąd 
wysnuć wniosek, że figurki pełniłyby rolę płacideł i złożone w ten sposób do 
ziemi przypominałyby skarby siekańcowe, co oznaczałoby że prawdziwą 
wartość miała ilość kruszcu w tak złożonym depozycie, a nie jego wygląd. 
Cienkie blaszki  można z łatwością złamać dzieląc je na mniejsze części. 
Mogły więc pełnić funkcję ofiar, będąc rodzajem „pieniędzy świątynnych”, 
używanych w szczególnych sytuacjach – przykładowo podczas uroczystości 
o charakterze religijnym.

Sharon Ratke podjęła się z kolei interpretacji wizerunków ludzi
przedstawionych na złotych plakietkach13. W przypadku guldgubber 
z wyobrażeniem pary zaobserwowała ona trzy charakterystyczne widoczne 
gesty. Gestami tymi były: położenie dłoni mężczyzny na biodrze kobiety lub 
dotknięcie dłonią jej podbródka, wzajemne obejmowanie się pary oraz 
dotknięcie nadgarstka mężczyzny przez kobietę. Pierwszy przypadek badaczka 
zinterpretowała jako zaaranżowane małżeństwo między mężem, a rodziną 
panny młodej. Miałby to być rodzaj transakcji polegającej na wniesieniu 
przez kobietę posagu i obietnicy opieki sprawowanej nad nią przez 
mężczyznę. Widoczny na tego typu plakietkach gest położenia dłoni 
mężczyzny na biodrze kobiety miałby świadczyć o tym, iż w tym przypadku 
to mężczyzna był stroną dokonującą wyboru. Drugi wyróżniony gest, jakim 
było obejmowanie się pary, miałby natomiast świadczyć o wzajemnej miłości 
i obustronnych prawach wyboru partnera. Trzeci gest, ukazujący kobietę 
kładącą dłoń na nadgarstku mężczyzny symbolizowałby z kolei dokonanie 
jedynie przez nią wyboru partnera. W takiej sytuacji kobietą dokonującą 
wyboru mogła być wdowa.  

Interesujące wydają się również interpretacje dotyczące plakietek 
z wyobrażeniem mężczyzny. Na tego typu guldgubber przedstawiona postać 
często widoczna jest z pucharem, a czasami dodatkowo z pierścieniem. 
Puchary dostrzegalne na takich guldgubber wykazują bardzo duże 

13 S. Ratke, Relationen zwischen Rechtsgesten ….  
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podobieństwo do pucharów pochodzących z terenów frankijskich, 
nazywanych w literaturze Sturzbecher14. Wspomniany już widoczny czasem 
pierścień można interpretować jako symbol danego słowa (podarunek 
stanowiłby namacalny dowód zawarcia umowy, byłby symbolem 
przypominającym o niej). Podobną symbolikę zawierałby również sam 
puchar (do dziś funkcjonuje powiedzenie: „wypijmy za to!”). Warto 
wspomnieć w tym miejscu także o wywodzącym się z łaciny pojęciu zwanym 
arrha, oznaczającym zadatek pieniężny potwierdzający zawartą umowę. 
Takim symbolicznym zadatkiem mogły być właśnie złote plakietki 
z wizerunkami ludzi. 

Podsumowując rozważania interpretacyjne, należy podkreślić, że choć 
guldgubber znajdowane są jedynie w Skandynawii, można w nich rozpoznać 
pewne detale czy atrybuty znane z bogatych znalezisk europejskich. 
Rozpoznawalne są tu elementy charakterystyczne głównie dla terenów 
frankijskich, ale przedstawienia na guldgubber nawiązują również do zdobień 
na hełmie z grobu książęcego w Vendel i Valsgärde w Szwecji oraz Sutton 
Hoo w Angli. Niekoniecznie przedstawiają one tylko postaci mityczne. 
Równie słusznym wydaje się być teza, ze odzwierciedlają one wygląd elity 
społecznej, której znaczenie wzrosło po upadku imperium rzymskiego. Choć 
pełniły one rolę brakteatów czy pieniędzy, miejsca ich znalezienia (wielkie 
halle) oraz symbolika gestów postaci świadczą o tym, że przedstawiają one 
ważne osoby w ważnych momentach, takich jak zawarcie małżeństwa, 
transakcji czy umowy. Postacie przedstawione na plakietkach 
to przedstawiciele ówczesnych elit, a więc ludzie związani z władzą jak 
również osoby, które mogły parać się magią. 

Charakterystyczne elementy stroju męskiego. 

Dzięki detalom widocznym na guldgubber jesteśmy w stanie wyróżnić 
pewne charakterystyczne elementy ubioru tych elit oraz stworzyć swojego 
rodzaju typ idealny odzieży tej grupy społecznej. Mężczyźni widoczni na 
złotych plakietkach zostali przedstawieni w oparciu o kilka powtarzalnych 

14 B. Maul, Frühmittelalterliche Gläser des 5.-7./8. Jahrhunderts n. Chr: Sturzbecher, 
glockenförmige Becher, Tummler und Glockentummler, Bonn 2002, tabl. 61. 
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cech. Do cech tych należą: często pojawiające się atrybuty w postaci laski, 
berła, pucharu czy naszyjnika świadczące o przynależności do elity lub grupy 
ludzi zajmującej się magią; włosy – krótkie lub najczęściej sięgające ramion; 
nieliczne przedstawienia mężczyzn z brodą; szczególny rodzaj stroju oraz 
nieliczne przedstawienia mężczyzn w ruchu (być może w trakcie walki) 
(Fot. 1). 

Najbardziej charakterystycznym elementem odzieży męskiej widocznym 
na guldgubber był kaftan. Ten typ ubioru występował tylko na plakietkach 
z wizerunkiem mężczyzn i nie był zauważalny na plakietkach z wizerunkiem 
pary. Kaftan upatruje się dziś jako tradycyjny stepowy strój, noszony 
wcześniej między innymi przez Scytów i Partów15 (Il. 2). Rozprzestrzenił się 
on na dużym terytorium dzięki wschodniogermańskim plemionom osiadłym 
na terenach pontyjskich w II – IV wieku naszej ery16. W 375 roku na skutek 
inwazji Hunów plemiona te rozpoczęły swoją wędrówkę w kierunku 
zachodnim, gdzie wielu z ich członków zostało wcielonych do armii 
rzymskiej. Jako sprzymierzeńcy Rzymu chronili oni jego granice przed 
dalszymi atakami ze strony barbarzyńców. Barbarzyński ubiór nowych 
sprzymierzeńców Rzymu, który w rzeczywistości został zaczerpnięty 
z terenów stepowych, został ostatecznie zaakceptowany w antycznych 
centrach klasycznego świata. Bliskość Partów (247 p.n.e.-227 n.e.) 
i Rzymian, jak również późniejsza Sasanidów (227-651 n.e.) i mieszkańców 
Bizancjum owocowała pojawieniem się nowej mody17 (Il. 3). Moda ta 
ewoluowała dzięki tradycjom dalekowschodnim, germańskim, irańskim jak 
również impulsom z terenów pontyjskich i przykaukaskich.  

Charakterystyczną cechą wschodniego kaftana była naszywana dekoracja, 
którą stanowiła jedwabna lamówka. Takie zdobnictwo można zauważyć już 
na scytyjskim naczyniu pochodzącym z IV wieku przed naszą erą z kurhanu 
na stanowisku Kul Oba na Ukrainie, na którym to przedstawieni są 

15 M. Gleba Margarita, You are What You Wear: Scythian Costume as Identity, [w:] Dressing the 
Past red. M. Gleba, Ch. Munkholt, M.L. Nosch, Oxford 2008, s. 13-28. 
16 E. R. Knauer, A Man’s Kaftan and Leggings from the North Caucasus of the Eighth to Tenth 
Century: A Genealogical Study, Metropolitan Museum Journal 2001, t. 36, s. 125-154.  
17 K. A. Hedeager Oriental Influence in the Danish Viking Age: Kaftan and Belt with Pouch,  
[w:]  North European Symposium for Archaeological Textiles X, Copenhagen 14 – 17 May 2008, 
red. E.B. Andersson Strand i inni, Exeter 2010, s. 113-116. 
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mężczyźni ubrani w kaftany przepasane pasem i zapinane na lewą stronę18 
(Il. 2). Jedwabne paski materiału naszywano przy brzegach odzieży oraz na 
mankietach (jedwabne hafty na mankietach i kołnierzyku nawiązujące do 
stylu Borre i sztuki Bizancjum zachowały się w grobach z Valsgärde 
w Szwecji, datowanych na X wiek) (Fot. 2, Fot. 3). Sam jedwab dotarł 
z Chin do plemion stepowych w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą. 
Dzięki Partom (247 p.n.e. – 227 n.e.), Sasanidom (227 – 651 n.e.), Turkom 
(552 – 742 n.e.) i wreszcie Chazarom (630 – 1016 n.e.) tkanina jedwabna 
stała się wysoko cenionym, luksusowym towarem eksportowanym na 
Zachód.  Kaftan był często traktowany jako rodzaj kurtki wykonanej 
specjalnie dla jeźdźca, co odpowiadałoby tradycjom stepowym. Do dzisiaj, 
chociażby na terenach Mongolii, można zobaczyć mężczyzn jeżdżących 
konno ubranych w długie kaftany i wysokie jeździeckie buty. Ubiór ten 
różnił się nieco w zależności od czasu i miejsca jego występowania19.  

Wschodnie pochodzenie kaftana potwierdzają również kamienne rzeźby 
znajdujące się na terenie Mongolii20. Z północnego Kaukazu pochodzi z kolei 
kaftan datowany na VIII – X wiek, znajdujący się obecnie w Metropolitan 
Museum of Art w Nowym Yorku. Kaftan ten ma około 142 cm długości, 
a więc wysokiemu mężczyźnie sięgałby do połowy łydek. Jego górna część 
dość ściśle przylega do ciała i jest zapinana na lewą stronę, natomiast od pasa 
w dół został doszyty rodzaj spódnicy. Uszyto go z lnu, który na krawędziach 
wykończono ozdobnymi pasami jedwabiu. Jest on klasycznym przykładem 
tego typu odzieży. Innym kaftanem, który znaleziono również na terenach 
północnego Kaukazu, na stanowisku zwanym w literaturze Moschevaya 
Balka jest egzemplarz z grobu oznaczonego numerem 2. Mierzy on również 
140 cm długości i jest datowany na IX wiek21 (Fot. 4, Fot. 5).  

Do Europy kaftany zaczęły docierać już w trakcie okresu wędrówek ludów 
wraz z migracją Germanów i nadciągających ze wschodu Hunów22. 

18E. R. Knauer,  A Man’s Kaftan and Leggings … , t. 36, s. 138. 
19 P. Walton Rogers, Cloth and Clothing in Early Anglo – Saxon England, AD 450 -700, York 
2007, s. 213-216. 
20 E. R. Knauer A Man’s Kaftan and Leggings …, s. 140. 
21 Tamże, s. 129. 
22 I. Hendzsel Istvánovits E., V. Kulcsár, D. Ligeti, A. Óvariand J. Pásztòkai-Szeőke, On the Borders of 
East and West-a Reconstruction of Roman Provincial and Barbarian Dress in the Hungarian 
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W późniejszym, elitarnym grobie w Sutton Hoo (Anglia), przypisywanym 
według niektórych badaczy ostatniemu wielkiemu królowi Anglii 
Wschodniej – Raedwaldowi, zmarłemu około 625 roku, znaleziono między 
innymi bogato zdobiony reprezentacyjny hełm. Znalazły się na nim 
wytłaczane przedstawienia wojowników noszących zdobione szeroką 
lamówką kaftany23 (Il. 4). Podobne przedstawienia mężczyzn w kaftanach 
pochodzą z omawianych złotych plakietek guldgubber24 (Il. 5). Niektórych 
z widocznych na nich mężczyzn można uznać za wojowników, głównie dzięki 
trzymanym przez nich włóczniom25. Wszyscy mają na sobie kaftany, 
zapinane po skosie na lewą stronę26. Być może zapięciem był rodzaj tasiemek, 
doszytych do poł kaftana, ponieważ na plakietkach niewidoczne są guziki. 
Wszystkie kaftany na plakietkach z Uppåkra w Szwecji czy z Sorte Muld na 
Bornholmie zostały ozdobione przy krawędziach szerokimi pasami materiału, 
których wygląd odbiegał od reszty tkaniny, z której był uszyty ten typ 
odzieży27 (Fot. 6). Podobnie przedstawia się kaftan mężczyzny, którego 
wizerunek widnieje na kamieniu z Hunnestad w Szwecji, który datuje się już 
na epokę wikingów28 (Il. 6). Można więc uznać, że kaftan męski był 
elementem odzieży, który ulegał stosunkowo małym modyfikacjom w czasie. 
Wydaje się też zasadne, iż rekonstruując wygląd kaftanów przedstawionych 
na złotych plakietkach należałoby się odwoływać przede wszystkim do 
wspomnianych już źródeł wcześniejszych (kaftanów ludów stepowych), 
w których można znaleźć uderzające podobieństwo. 

Analiza samych złotych plakietek pozwala na postawienie tezy, 
iż zapięciem przedstawionych na nich kaftanów był jedynie rodzaj tasiemek 
(ewentualnie: guzy tekstylne wg I. Hägg). Same guzy znane są jednak 
z późniejszego okresu. W kilku grobach z Birki datowanych na epokę 

National Museum, [w:] Dressing the Past red. M. Gleba, Ch. Munkholt, M.L. Nosch, Oxford 
2008, s. 29- 42. 
23 R. Bruce-Mitford, The Sutton Hoo Ship Burial. A Handbook, London 1979, s. 50. 
24 M. Watt, The Gold-Figure Foils…, s. 167 - 221. 
25 Jest to jedna z możliwych interpretacji. 
26 U. Mannering, Iconography and Costume from the Late Iron Age in Scandinavia, [w:] Dressing 
the Past red. M. Gleba, Ch. Munkholt, M.L. Nosch, Oxford 2008, s. 59-67. 
27 A. V. Knudsen, Bornholms Museum (katalog wystawy), Rønne 1997, s. 12 -13. 
28 N. S. Price, The Viking Way. Religion and War in Late Iron Age Scandinavia, Uppsala 2002, 
s. 121.
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wikingów znaleziono ułożone je w rzędzie, co wskazywało na ubranie 
zmarłego złożonego do grobu w kaftan29. Guzy te w większości zostały 
wykonane z brązu, choć niektóre egzemplarze odlano z ołowiu. W grobach 
z metalowymi guzami pojawiały się również zachowane szczątki tkanych lub 
skórzanych pasów, którymi najprawdopodobniej przepasywała się osoba 
nosząca kaftan. W okresie wikińskim kaftany nadal pozostawały popularne. 
Co więcej, zaczęły być noszone przede wszystkim przez mieszkańców Rusi, 
o czym informował Ibn Fadlān w swojej Risāli opisując pogrzeb bogatego
Rusa:

…Wtedy nałożyli mu szarawary i nogawice, obuwie, kurtak i haftan 
brokatowy ze złotymi guzami, na głowę zaś włożyli mu czapkę z brokatu 
[przybraną] sobolami i ponieśli go, aż wnieśli do szałasu, który znajdował 
się na statku…30 

Oprócz kaftana charakterystycznym i dobrze widocznym elementem 
odzieży mężczyzny wywodzącego się z elitarnej grupy społecznej omawianego 
okresu był płaszcz, przy czym należy podkreślić, że wygląd płaszcza męskiego 
różnił się od płaszcza w jakim na złotych plakietkach zostały przedstawione 
kobiety. Już w swoim dziele zatytułowanym Germania Tacyt pisał, 
że Germanie zakładają na siebie płaszcz31, spinany broszą lub cierniem. 
Płaszcze w stylu germańskim przetrwały aż do epoki wikingów. Były one 
stosunkowo proste do wykonania, a przede wszystkim praktyczne, ponieważ 
chroniły ubrane w nie osoby przed zimnem i – nierzadko też – deszczem.  

Najpopularniejszym typem płaszcza, było okrycie wykonane 
z prostokątnego kawałka materiału, który spinano broszą najczęściej (choć nie 
tylko) nad prawym ramieniem, pozostawiając jednocześnie prawą rękę 
odkrytą. Taki typ odzieży widoczny jest na wielu guldgubber, między innymi 
na plakietce pochodzącej z regionu Rogaland w Norwegii32 (Il. 1) jak również 

29 Ewing T., Viking Clothing ..., s. 108, 111. 
30 W. Duczko, Ruś Wikingów, Warszawa 2007, s. 118. 
31 Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania. [w:] P. Cornelius Tacitus, Germania, tłum. 
T. Płóciennik, Poznań 2008, s. 62-97.
32 L. Leciejewicz, Normanowie, Wrocław -Warszawa- Kraków -Gdańsk 1979, s. 53.
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na tkaninie z Oseberg datowanej na epokę wikingów33 (Il. 7). O szytej w ten 
sposób odzieży okresu wikińskiego Ibn Fadlān pisał następująco: 

…Widziałem [ludzi] ar-Rusija, którzy przybyli [tu] w swoich sprawach 
handlowych i zatrzymali się nad rzeką Atil. Nie widziałem [mężczyzn] 
o doskonalszej budowie ciała od nich, są [wysocy] jak palmy, jasnowłosi,
rumiani. Nie noszą kurtaków ani haftanów, ale mężczyzna spośród nich
nosi strój, którym okrywa jeden swój bok, a jedna ręka wychodzi zeń
[na zewnątrz]... 34

Prostokątne płaszcze były również popularne w innych częściach Europy, 
co mogą potwierdzać chociażby przedstawienia z irlandzkich manuskryptów, 
jak Księga z Armagh35. Z epoki wikingów znanych jest już kilka typów 
płaszczy różniących się od siebie sposobem szycia i przez to wyglądem. 
Zalicza się do nich: feldr, möttull, skikkja, kápa, stakkr, hekla czy slædr, jednak 
przyjmując za źródło jedynie guldgubber oraz inne przedstawienia 
ikonograficzne datowane na V-IX wiek, przy próbie rekonstrukcji ubioru 
ówczesnych elit możemy brać pod uwagę jedynie feldr, czyli płaszcz szyty 
z prostokątnego kawałka materiału. Tylko płaszcze wykonane 
z prostokątnego kawałka tkaniny, spinane broszą najczęściej na prawym 
ramieniu są charakterystyczne dla przedstawień mężczyzn na omawianych 
złotych plakietkach. 

Islandzka Kormáks saga36 mówi o tym, że na feldr, niezbędne było 
posiadanie 18 łokci wełny, czyli około 230 centymetrów tkaniny37. Kawałek 
materiału o wymiarach 230 x 160 centymetrów wystarczał więc do 
wykonania tego typu płaszcza. Ze zbioru islandzkich praw zwanych Grágás38 
wynika z kolei, że ciężkie płaszcze wykonane z grubych i zgrzebnych, 
niefarbowanych tkanin wełnianych mierzyły około 160 x 80 centymetrów39. 

33 J. Herrmann, Wikinger und Slawen, Berlin 1982, s. 47. 
34 W. Duczko, Ruś Wikingów …, s. 106. 
35 L. Laing, J. Laing, Art of the Celts, London 1996, s. 185. 
36 [online] http://sagadb.org/kormaks_saga.en, [dostęp 26.04.2017]. 
37 Ewing T., Viking Clothing ..., s. 103. 
38 [online] http://www.septentrionalia.net/etexts/gragas.pdf, [dostęp 26.04.2017]. 
39 Ewing T., Viking Clothing ..., s. 104. 
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Zgrzebne, ciężkie tkaniny sugerowałyby, iż płaszcze były noszone przede 
wszystkim dla zapewnienia ciepła. Spełniały więc głównie funkcję praktyczną. 

Co więcej spinanie ich broszą na prawym ramieniu, zapewniało swobodę 
prawej ręce, w której najczęściej trzymano broń. Płaszcz był jednocześnie 
symbolem wysokiego statusu społecznego, co potwierdzają przedstawienia na 
tkaninie z Bayeux, na których jedynie wąska grupa mężczyzn jest odziana 
w płaszcz, a wszyscy oni należą do kategorii ludzi pełniących ważne i znaczące 
funkcje w społeczeństwie. Broń trzymana w prawej ręce czy płaszcz zarzucony 
na ramiona są więc swojego rodzaju metaforą pozycji danej osoby. Płaszcze 
królów przedstawionych na XI-wiecznych figurkach szachowych z Wyspy 
Lewis (Szkocja) są również spięte na prawym ramieniu (Fot. 8). To 
umożliwia im trzymanie broni, a tym samym podkreślanie swojej militarnej 
siły40. Takiego rodzaju kody były popularne zwłaszcza w okresie pełnego 
średniowiecza, w którym możemy mówić o bogactwie podobnych 
przedstawień (Annika Larsson przywołuje tu nawet motyw idealnego rycerza 
– św. Jerzego, który w ikonografii również występuje w długim płaszczu41).
Co więcej, feldr spinany na jednym ramieniu broszą ma na sobie król Kanut
Wielki przedstawiony na miniaturze w Liber Vitae42 (Il. 8).

Koszula pojawiła się pod koniec okresu wpływów rzymskich, jako rodzaj 
ciasnej, lnianej tuniki z dość wąskimi rękawami (Fot. 7, Fot. 9, Fot. 10, Fot. 
11, Fot. 12). Była więc przeciwieństwem występujących wcześniej luźnych 
tunik rzymskich. Jej pochodzenia doszukuje się na terenach Germanii lub 
Galii, ponieważ opisy noszonych na tych ziemiach ubrań, dokonane przez 
starożytnych historyków, najbardziej pasują do wyglądu typowych wąskich 
koszul.  

Najpełniejszym znaleziskiem potwierdzającym występowanie koszul 
w okresie wędrówek ludów jest koszula znaleziona w bagnie w Thorsbjerg 

40 E. Wincott Heckett, Elite and Military Scandinavian Dress as Portrayed in the  Lewis Chess 
Pieces, [w:] North European Symposium for Archaeological Textiles X, Copenhagen 14 – 17 May 
2008, red. E.B. Andersson Strand i inni, Exeter 2010, s. 271-275. 
41 A. Larsson, Warrior’s Clothing in Rígsþula, [w:] North European Symposium for Archaeological 
Textiles X, Copenhagen 14 – 17 May 2008 red. E.B. Andersson Strand i inni,  Exeter 2010, 
s. 157-161.
42 G. R. Owen – Crocker, Pomp, Piety, and Keeping the Woman in Her Place: The Dress of Cnut
and  Ælfgifu – Emma, [w:] Medieval Clothing and Textiles, t. 1, red. R. Netherton, G.R.
Owen-Crocker, Woodbridge 2005, s. 41-48.
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(Niemcy)43 (Fot. 13). Została uszyta z tkaniny wełnianej o szerokości 57 
i długości 86 centymetrów. Posiadała sznurowania po bokach, dzięki którym 
mogła być jeszcze bardziej dopasowana do ciała. Jak zauważył Thor Ewing, 
źródła historyczne wskazują na to, że mężczyźni pochodzący z ludów, takich 
jak Frankowie, Longobardowie, Anglowie i Sasi, również nosili lniane 
koszule, na które zakładano ewentualnie jedynie wełniany płaszcz44. Len 
dotarł do Skandynawii stosunkowo późno, lecz zyskał tu sobie duże 
upodobanie. Ubrania lniane, w tym koszule, były jednak mniej popularne na 
Gotlandii i w zachodniej Norwegii ze względu na panujący tam klimat.  

Wydaje się, że najbardziej charakterystyczną cechą koszul omawianego 
czasu była ich ciasność. Co więcej, ciasne koszule przetrwały do epoki 
wikingów, dowodem na co, może być prawie kompletnie zachowana koszula 
z Viborga w Danii datowana na XI wiek45 (Il. 9). Koszula ta obok wąskiego 
dekoltu posiadała również zwężające się ku mankietom rękawy.  W pieśni 
Rígsþula pojawia się informacja poświadczająca, że ciasne koszule, takie jak 
pochodząca z Viborga, były rzeczywiście popularne nawet w późniejszym 
okresie: 

…Gospodarze siedzieli, zajęci pracą; 
Mąż obciosywał drąg do krosien; 
Zarost staranny, włos spadał na skronie, 
Koszula ciasna, skrzynia stała na ziemi…46 

Ciasną koszulę nosił w tym przypadku Afi, wolny rolnik. 
Najprawdopodobniej ciasna koszula była elementem odzieży odróżniającym 
człowieka wolnego od niewolnika. Niewolnik natomiast zakładał na siebie 
wełniane, luźne odzienie, które nie krępowało jego ruchów przy ciężkiej 
pracy i najprawdopodobniej nie miało wysokich walorów czysto 

43 J. Ros, Heroje Północy, Warszawa 1969, s. 384 [jedynie fotografia koszuli z Thorsbjerg]. 
44 T. Ewing, Viking Clothing, Stroud 2006, s. 79. 
45 M. Fentz,  An 11th Century Linen Shirt from Viborg Søndersø, Denmark, [w:] Archaeological 
Textiles in Northern Europe. Report from the 4th NESAT Symposium 1 – 5 May 1990 
in Copenhagen red. L. Bender Jørgensen, E. Munksgaard, Copenhagen 1992, s. 90. 
46 A. Załuska-Stromberg (tłum.), Edda poetycka, Wrocław -Warszawa-Kraków- Gdańsk -Łódź 
1986, s. 148. 



178  „Mali ludzie ze złota” … 

estetycznych. Koszule wolnych mężczyzn były również ciasne w okolicy szyi, 
co sugerują słowa pochodzące z 35 rozdziału Sagi rodu z Laxdalu: 

…- Kobieta ponosi w tym wypadku taką samą karę jak mężczyzna, który 
ma takie głębokie wycięcie koło szyi, że widać jego obnażone brodawki 
piersiowe. W obydwu wypadkach jest to powód do rozwodu...47 

Koszula z Thorsbjerg miała jedynie 86 cm długości. Z kolei koszula 
datowana na V wiek, pochodząca z Högom w Szwecji  - 70 centymetrów. 
Krótkie koszule można również zauważyć u mężczyzn ubranych w szerokie 
spodnie (szarawary), którzy zostali przedstawieni na tkaninie z Oseberg czy 
kamieniach runicznych. Dłuższe koszule widoczne są z kolei na plakietkach 
ze Slöinge i Helgö w Szwecji48 (Il. 10), w późniejszym manuskrypcie Liber 
Vitae, w którym to wyobrażono króla Kanuta49 oraz na tkaninie z Bayeux50. 
Można więc uznać, iż dłuższe koszule pojawiły się później, dopiero w epoce 
wikingów, na skutek adaptacji mody europejskiej. Niekoniecznie musiały być 
popularne w Skandynawii od samego początku i możliwym jest, iż krótsze, 
wąskie koszule były ubiorem klasy wyższej – wojowników jeżdżących konno 
(krótka koszula nie krępowała ruchów jeźdźca i nie opadała na siodło).  

Niektóre złote blaszki przedstawiają natomiast mężczyzn w widocznie 
dłuższych koszulach z zauważalnymi plisami (Fot. 11). Ten typ odzieży 
można nazwać tuniką. Tuniki z plisami, sięgające uda przypominające te, 
które wyobrażono na plakietkach z Uppåkra przedstawiono również na 
pochodzącej z XI wieku tkaninie z Bayeux. W tym typie odzieży został 
ukazany między innymi Harold Godwinesson51. Tuniki nie były 
przeznaczone jednak tylko i wyłącznie dla osób bogatych czy wojowników, 
o czym świadczyłaby ikonografia XI-wiecznego anglosaskiego kalendarza52,
w której to mężczyźni wykonujący prace polowe symbolicznie przypisane do

47 A. Załuska-Stromberg (tłum.), Saga rodu z Laxdalu, Poznań 1973, s. 76. 
48 U. Mannering, Dress in Scandinavian Iconography…, Łódź 2004, s. 69. 
49 Ewing T., Viking Clothing ..., s. 86. 
50 Fotografia tkaniny [online] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Tapisseri
e_de_Bayeux_31109.jpg, [dostęp 26.04.2017]. 
51 G. R. Owen-Crocker, Dress in Anglo-Saxon England, Woodbridge 2004, s. 233, 255. 
52 Ewing T., Viking Clothing ..., s. 89. 
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poszczególnych miesięcy roku również mają na sobie tuniki rozszerzające się 
od wysokości pasa lub bioder53. 

Rekonstruując ten typ odzieży należałoby się odwołać do późniejszych 
znalezisk, dzięki którym możliwe jest odtworzenie jego kroju. Znalezione 
w dość dobrym stanie tuniki datowane na epokę wikingów w dużym stopniu 
przypominały blaðkyrtill, odzież znaną z literatury staronordyckiej. 
Wyróżniała się ona tym, iż pośrodku, zarówno z przodu, jak i z tyłu posiadała 
wszyty trójkątny klin54 (Fot. 14). Taka tunika mogła być również wygodnym 
odzieniem do jazdy konnej, ponieważ nie krępowała ruchów jeźdźca. 
Identyczną odzież mogli więc nosić mężczyźni wyobrażeni na złotych 
blaszkach. Widoczne plisy mogły być jedynie artystycznym zaznaczeniem 
kroju tego rodzaju odzieży – tuniki z wszytymi trójkątnymi klinami 
wydawałyby się pofalowane i bardziej luźne mniej więcej od wysokości pasa. 

Ostatnim typem odzieży widocznym na guldgubber przedstawiających 
mężczyzn są spodnie (Il. 10). Ich pochodzenia upatruje się na terenach 
Barbaricum. Z okresu wpływów rzymskich pochodzą spodnie znalezione 
w niemieckim bagnie w Thorsbjerg55 (Il. 11). Są one nietypowe ze względu 
na doszyty do nich rodzaj skarpet. Tego typu spodnie mogły być również 
wykorzystywane przez Skandynawów epoki wikingów. Zakładanoby je 
głównie do podróży pieszych. Do jazdy konnej raczej nie nadawały się, 
ponieważ ruchy jeźdźca mogły być przez nie ograniczone. Tak wyglądające 
spodnie posiadały nogawki wykonane z jednego kawałka materiału. Szwy 
biegły aż do kwadratowego lub trapezowatego fragmentu tkaniny, który 
przeznaczono na siedzisko. Do niego z kolei doszywano jeden lub dwa 
kawałki materiału, aby poszerzyć spodnie w kroku. Na wysokości pasa 
natomiast doszyty był fragment materiału wraz ze szlufkami, przez które 
przechodził najprawdopodobniej skórzany pas56 (Il. 12).  

Zarówno z guldgubber jak i z innych przedstawień ikonograficznych 
pochodzących z epoki możemy wnioskować, że w okresie od V do IX wieku 
znane były zarówno proste, stosunkowo wąskie spodnie widoczne chociażby 

53 Tamże, s. 246. 
54 E. Østergård, Woven into the Earth, Aarhus 2004, s. 137. 
55 P. Walton Rogers, Cloth and Clothing …, s. 205. 
56 T. Ewing, Viking Clothing …, s. 74. 
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na kamieniu obrazkowym z Ire (Gotlandia, Szwecja 600-800 rok)57 (Il. 13), 
kamieniu nagrobnym z klasztoru w Lindisfarne (Anglia, IX wiek)58 (Il. 23) 
czy brązowej matrycy z Björnhovda w Szwecji59 (Il. 14) oraz spodnie szerokie 
widoczne na niektórych złotych plakietkach z Sorte Muld, jak również na 
kamieniu obrazkowym z Halla Broa (Gotlandia, Szwecja, 700-800 rok)60 
(Il. 15) i Torsåker (Szwecja).  

Można wnioskować, że luźne spodnie, tzw. szarawary były noszone 
w parze ze stosunkowo krótką lnianą koszulą. Taki strój był więc idealnym 
do jazdy konnej, co potwierdzałoby przedstawienie jeźdźca na wspomnianym 
kamieniu z Halla Broa. Krótka koszula, sięgająca mniej więcej do bioder 
i szerokie spodnie nie krępowały ruchów podczas jazdy. Co więcej, można 
sądzić, iż ze względu na wygodę ich noszenia, szarawary mogły być 
popularnym typem spodni wśród mężczyzn szczycących się wyższym 
statusem społecznym – jeżdżących konno wojowników. Próba rekonstrukcji 
tych luźnych spodni potwierdziła, że tak wykonane szarawary na osobę 
o wzroście mniej więcej 180 centymetrów, miały około 125 centymetrów
długości – w tym 90 stanowiła część luźna, natomiast 33 centymetry
przylegająca bardziej do nogi. W pasie miały one około 135 centymetrów
szerokości i były przewiązywane pasem, sznurkiem lub krajką. Luźna część
spodni sięgała więc za kolano lub do połowy łydki. Dziś pochodzenie
szarawarów upatruje się na terenach wschodnich. Workowate spodnie tego
typu miałyby pochodzić z obszarów dzisiejszego Afganistanu, Turcji czy
Iranu. Dla Skandynawów były one czymś wyjątkowym i oryginalnym,
poświadczającym inspirowanie się modą przychodzącą z odległych ziem.

57 P. Kulesza, Normanowie a chrześcijaństwo. Recepcja nowej wiary w Skandynawii w IX 
i X wieku, Wrocław- Racibórz 2007, s. 352. 
58 P. G. Foote, D. Mackenzie Wilson, Wikingowie, Warszawa 1975, fot. 1. 
59 L. Leciejewicz, Normanowie …, s. 72. 
60 [online] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bildsten_Broa_i_Halla_socken_Gotland
_700-800-tal.jpg, [dostęp 13.01.2017]. 
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Charakterystyczne elementy stroju kobiecego. 

Przedstawienia kobiet na guldgubber również posiadają kilka 
charakterystycznych, wspólnych dla siebie cech, do których to należą: 
widoczne długie suknie; zaznaczone zdobienie odzieży; płaszcz, narzutka lub 
rodzaj kurtki; czasem widoczne atrybuty w postaci biżuterii (fibula, 
naszyjnik) lub rogu trzymanego w dłoni; fryzura w postaci włosów 
splecionych w węzeł który mógł być w rzeczywistości spinany szpilą 
utrzymującą fryzurę przez cały czas w nienagannej postaci (Fot. 7, Fot. 10, 
Fot. 11, Fot. 15).  

Sama suknia nie chroniła dobrze przez zimnem w chłodniejsze dni, 
dlatego też naturalną rzeczą wydaje się być noszenie przez wikińskie kobiety 
dodatkowych okryć w postaci narzutek, płaszczy i kaftanów. Sugerują to 
słowa zawarte w późniejszym utworze Rígsþula, brzmiące: 

…A pani domu przyglądała się swym ramionom, 
Gładziła cenną materię, obciągała rękawy, 
Wysoki czepiec, klejnot na piersi, 
Płaszcz był do ziemi i kaftan błękitny…61 

Płaszcze kobiece widoczne na guldgubber różniły się swoim wyglądem od 
płaszczy męskich. Szyto je z prostokątnego kawałka tkaniny lub na podstawie 
wykroju półkola. W przeciwieństwie do płaszczy męskich, które spinano na 
ramieniu, płaszcze kobiet spinano broszą na piersi lub pod szyją (Fot. 17, 
Fot. 18, Il. 16). W takich nakryciach zostały przedstawione między innymi 
kobiety na późniejszej tkaninie z Oseberg62 oraz na złotych plakietkach 
z Jæren  (Norwegia)63,  Klemensker64, Lundeborga, Toftegården (Dania)65 
i Visingsö (Szwecja)66. Na terenach skandynawskich płaszcze szyte z połowy 
koła znane są już z epoki brązu. Płaszcz odkryty w grobie mężczyzny 

61 A. Załuska-Stromberg (tłum.), Edda poetycka, Wrocław -Warszawa- Kraków- Gdańsk – 
Łódź 1986, s. 150. 
62 J. Herrmann, Wikinger und Slawen …,  s. 40-49. 
63 S. Piekarczyk, Mitologia germańska, Warszawa 1979, s. 48. 
64 A. V. Knudsen, Bornholms Museum …, s. 15. 
65 M. Watt, The Gold-Figure Foils…, s. 167-221. 
66 K. Jansson, Tolv gravar och en guldgubbe från Visingsö, Fornvännen 2003, t. 98 , s. 128. 
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w Trindhøj (Dania) miał 243 centymetry długości i 126 centymetrów 
szerokości67.  Oznaczałoby to, że osobie średniego wzrostu sięgałby do kostek. 
Warto dodać, iż płaszcz ten wykonany został z tkaniny wełnianej, na której 
nadal widoczne pozostawały wystające dłuższe włosy. Podobną tkaninę 
wełnianą datowaną na IX wiek znaleziono między innymi na terenie 
Wolina68 oraz w Cronk Moar na Wyspie Man69. Posiadała ona wetkane, 
w odstępach co drugi wątek, kosmyki wełny. Ubrania uszyte z tak 
wykonanych tkanin posiadały dodatkowe właściwości chroniące przed 
zimnem i deszczem. Deszcz mógł spływać po czesanych w dół kosmkach, 
dzięki czemu odzież pozostawała w dużej mierze wodoodporna. Odzież tego 
typu znana była również we wczesnym średniowieczu na terenie Szkocji, 
Irlandii oraz Wyspie Man czyli w miejscach, do których docierali 
Skandynawowie70. Identycznej Skandynawowie mogli używać również w V - 
IX wieku. 

Chusty czy szale widoczne na zawieszkach z epoki wikingów 
pochodzących z Grödinge, Aska i Tuna w Szwecji71 czy  wcześniejszych 
plakietkach z Sorte Muld (Bornholm, Dania), Slöinge (Szwecja) 
i Toftegården (Dania) potwierdzają, że owe elementy odzieży były również 
wykonywane z prostokątnego kawałka materiału  spinanego na piersi broszą 
(Il. 10, Il. 17, Il. 19, Fot. 12, Fot. 19). Zarzucona na ramiona duża chusta, 
zwisała swobodnie mniej więcej do wysokości bioder. Kobiece chusty 
stanowiły element odzieży bardzo prosty do wykonania, dlatego też zyskały 
one popularność wśród różnych ludów (między innymi Anglów72). Były one 
rodzajem wełnianego, prostego pledu, który bogatsze kobiety mogły ozdabiać 
futrem, krajkami czy tez barwić go na wyrazisty kolor. Anne Stine Ingstad 
zinterpretowała zachowane fragmenty wełnianej czerwonej tkaniny 
z pochówku w Oseberg właśnie jako tego typu rodzaj "narzutki". Ze względu 
na prostotę wykonania pledów, były one popularne od zawsze, a pierwsze ich 

67 H. Ch. Broholm, M. Hald, Bronze Age Fashion, Copenhagen 1948, s. 42-46. 
68 A. Nahlik Tkaniny wykopaliskowe z wczesnośredniowiecznego Wolina, Materiały 
Zachodniopomorskie 1959, t. 5, s. 257-276. 
69 Informacja ustna (dr Leszek Gardeła, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego). 
70 [online] http://www.worldhistory.biz/ancient-history/67719-textiles-and-viking-age-
women.html, [dostęp 30.04.2017]. 
71 A. Geijer, Birka III: Die Textilfunde aus den Gräbern, Uppsala 1938, tabl. 38. 
72 P. Walton Rogers, Cloth and Clothing…, s. 272-175. 
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przedstawienia, pochodzące z terenów skandynawskich, można zobaczyć 
właśnie na guldgubber datowanych na V-VIII wiek. 

Złote plakietki sugerują również występowanie rodzaju kobiecej kurtki. 
Już anglosaskie przykłady z Kent (faza II i III, 500-560/570 r.) potwierdzają 
zapożyczenie tego ubioru z kultury merowińskiej, natomiast guldgubber 
z Helgö i Slöinge w Szwecji datowane na VII wiek wskazywałaby na 
pojawienie się w tym rejonie rozciętej z przodu tuniki kobiecej, którą można 
nazwać umownie „kobiecym kaftanem”73 (Il. 10). Tego typu kaftan kobiecy 
przypominał rodzaj rozciętej z przodu kurtki, sięgającej nieco poniżej bioder. 
Mankiety, proste rozcięcie czy jego brzegi mogły być przy tym zdobione 
krajkami czy też ozdobnymi paskami innej tkaniny. Od kaftanów męskich 
różniło go przede wszystkim proste, a nie ukośne rozcięcie z przodu, które 
mogło być spinane pojedynczą zapinką. Kaftany kobiece przypominałyby 
więc swoim wyglądem zrekonstruowane kobiece kaftany anglosaskie z Kent, 
o jakich pisała Penelope Walton Rogers74.

Ostatnim widocznym typem odzieży kobiecej widocznej na złotych
plakietkach są suknie. Według dostępnej ikonografii z epoki można 
stwierdzić, że sięgały one do kostek lub w szczególnym przypadku do kolan 
lub połowy uda (Fot. 10, Fot. 11, Fot. 12, Fot. 16, Fot. 18, Fot. 19, Il. 19). 
Występowanie krótszych sukni wydaje się być potwierdzone przez niektóre 
plakietki z Sorte Muld jak również ryt przedstawiający kobietę w tego typu 
odzieniu pochodzący z Pickhill w Anglii75. Znany jest również wizerunek 
kobiety w sukni (lub spódnicy) sięgającej kolan zdobiący wóz znaleziony 
w pochówku łodziowym w Oseberg, (sam pochówek datowany jest na 834 
rok)76 (Il. 20). Suknie kobiet widocznych na złotych plakietkach mogły być 
dodatkowo dekorowane krajkami lub paskami innego materiału, co widoczne 
jest również na wisiorku z Aska w Szwecji, datowanym na VII w., 
przedstawiającym kobietę w długiej sukni zdobionej w połowie wysokości 
najprawdopodobniej krajką lub haftem oraz w narzutce na ramionach 
(Fot. 19, Fot. 20)77.  

73 U. Mannering, Dress in Scandinavian Iconography…, Łódź 2004, s. 69. 
74 P. Walton Rogers, Cloth and Clothing …, s. 190. 
75 T. Ewing, Viking Clothing …, s. 45. 
76 S. Piekarczyk, Mitologia germańska …, s. 45. 
77  Tamże, s. 166. 
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Na podstawie guldgubber trudno stwierdzić, czy suknie były noszone 
warstwowo, jednak nie można wykluczyć takiej możliwości. Wydaje się 
bardzo prawdopodobne, że skandynawski klimat sprzyjałby noszeniu kilku 
sukni zakładanych jedna na drugą. W związku z tym, suknie te mogły być 
również poszerzane, tak aby zapewniały jak największy komfort noszącej je 
kobiecie. Poszerzanie sukni jest zauważalne na wielu plakietkach, kamieniach 
obrazkowych (datowanych również na epokę wikingów) oraz na tkaninie 
z Oseberg. Widoczne na tych źródłach ikonograficznych kobiety mają na 
sobie suknie z wyraźnie dłuższym tyłem, który może sugerować, iż podczas 
ruchu poszerzana mniej więcej od wysokości pasa suknia zaczynała 
„falować”(Fot. 19, Il. 21, Il. 22).   

Rekonstruując krój sukni warto wspomnieć, że staronordyckim słowem 
określającym kobiecą koszulę było serkr. Słowo to mogło również oznaczać 
część ubioru, nie posiadającą rękawów, a zatem łacińskim odpowiednikiem 
serkr byłoby słowo tunica. Gdyby przyjąć podobieństwo koszuli bez rękawów 
do tuniki, jeden z możliwych wzorów sukni mógłby przypominać strój 
datowany na I wiek, pochodzący z Huldremose z Danii,  nawiązujący swoim 
wyglądem do greckiego peplos78 (Fot. 16).  

Suknie mogły przypominać również długie, proste koszule (szyte 
z prostokątnych kawałków materiału, bez wszytych klinów) jak w przypadku 
ubioru kobiety widniejącej na kamieniu z Larbrö (Gotlandia, Szwecja) 
datowanego na VIII wiek79 (Il. 18) lub być poszerzane dzięki wszyciu 
trójkątnych klinów od wysokości pach lub pasa, czego analogią jest późniejsza 
suknia pochodząca z grobu kobiecego w Eura w Finlandii, datowanego na 
koniec X wieku80. Długie, rozszerzające się ku dołowi suknie widoczne są 
również w innych źródłach datowanych do IX wieku, jak chociażby 
wspomniana już tkanina z Oseberg (Norwegia, 834 rok) czy kamień 
obrazkowy z Täjngvide (Alskog, Gotlandia, Szwecja, VIII wiek) (Il. 22). 

78 P. Walton Rogers, Cloth and Clothing…, s. 149. 
79 S. Piekarczyk, Mitologia germańska …, s. 112. 
80 Ch. Krupp, C. Priest-Dorman, Women’s Garb in Northern Europe, 450-1000 C.E.: Frisians, 
Angles, Franks, Balts, Vikings, and Finns, The Complete Anachronist 1992, t. 59, s. 60. 
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Podsumowanie 

Tradycja przedstawiania elit związanych z władzą w charakterystycznych 
dla nich reprezentacyjnych strojach jest długa. Możemy mówić o jej trwaniu 
począwszy od okresu merowińskiego do wikińskiego, od pojedynczych 
plakietek z wyobrażeniem postaci ludzkiej, przez zawieszki, łyżeczki i inne 
przedmioty codziennego użytku z przedstawieniami figuralnymi, aż do 
kamieni obrazkowych prezentujących człowieka, jako część danej grupy 
i „dziejącego się” wydarzenia. Guldgubber mogą przedstawiać zarówno mniej 
lub bardziej znane nam postaci mityczne, jak również śmiertelników 
należących do lokalnej elity. Osoby na nich przedstawione (realne czy też 
pochodzące z innego świata) mają jednak ścisły związek z władzą lub magią. 
Widniejący na guldgubber ubiór jest swoistym typem idealnym ubioru elit 
panujących pomiędzy 400 a 800 rokiem. Potwierdzenie występowania 
omówionych elementów odzieży charakterystycznych dla ówczesnej mody 
znajdujemy również w innych źródłach ikonograficznych z epoki. Co więcej, 
możemy zaobserwować podobieństwo niektórych części ubioru widocznych 
na guldgubber do tych, pochodzących z późniejszej epoki wikingów. Plakietki 
zwane początkowo "małymi ludźmi ze złota" są więc dowodem na to, 
że rekonstrukcja ubioru głównie na podstawie źródeł ikonograficznych 
wydaje się być możliwa. Próba odtwarzania różnych elementów odzieży 
charakterystycznych dla danego okresu i przypisania ich do danej grupy 
społecznej przy dodatkowym wsparciu źródeł pisanych i nielicznych źródeł 
tekstylnych może więc stanowić interesujący temat badawczy i dawać 
przynajmniej częściowe odpowiedzi na pytania o wygląd przeszłych 
społeczeństw. 
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Summary 

"Little Gold People".  
Characteristic elements of clothing 

Scandinavian elites in the V - IX century 

It was 1791 when Nils Henrik Sjöborg introduced to the literature word 
guldgubber – what exactly means: little man of gold. Tiny gold-foil figures are 
dated to the years 400-800 AD and can be grouped in five categories. They 
may reflect uniquely dressed social elite that appeared after the fall of the 
Roman Empire.  

The most characteristic element of men's clothing that is visible on 
guldgubber is mid - tight lenght caftan, fastened to the left side and having 
borders with distinctive trimming. We can also see the most common type of 
men’s coat made from a rectangular piece of cloth clasped over the right arm. 
There are also tight shirts and shirts with ruffles which can be called 'tunics'. 
The last type of clothing on these foils are trousers. Concerning guldgubber 
and other iconographic depictions of the era we can conclude that in the 
period from V to IX century were known both relatively narrow as well as 
wide, baggy examples. 

Women’s coats and shorter shawls clasped at the breast visible on 
guldgubber were sewn from a rectangular piece of cloth or on the basis of 
a half-circle cloth. Woman’s caftans however, resembled open front jackets 
reaching just below the hips. Women's dresses reached to the ankles or in 
a particular case to the knee. They could be also widened to provide greater 
comfort.  

Guldgubber can show us both - more or less known mythical gods as well 
as mortal people of the local elite. What is more, gold foils present kind of 
ideal type of clothing between 400 and 800 AD that in some way resemble 
clothing from the Viking Age iconography. Thanks to the "little men of 
gold" we can make attempts to reconstruct the outfit of the powerful people 
of the discussed times. 



Fot. 1. Plakietki z Sorte Muld z wyobrażeniem mężczyzn między innymi w kaftanach 

z widoczną lamówką. (źródło: [online] http://guldgubber.de/Katalog-dt-web.pdf [dostęp 

13.01.2017]) 

Fot. 2. Haft nawiązujący do stylu Borre. Fragment mankietu, X wiek, Valsgärde (grób 12), 
Szwecja. (źródło: [online] http://miklagard.nvg.org.au/costume/rus/trader/kaftan_text.htm 

[dostęp 13.01.2017]) 
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Fot. 4. Kaftan ze stanowiska Moschevaya Balka wykonany z jedwabiu syryjskiego. IX wiek. 
(źródło: [online] https://www.hermitagemuseum.org [dostęp 13.01.2017]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 5. Tył kaftana z bizantyjskiego jedwabiu. Moschevaya Balka, VIII – IX w. 
(źródło: [online] https://www.hermitagemuseum.org [dostęp 13.01.2017]) 



 
Fot. 6. Złote plakietki przedstawiające mężczyzn w kaftanach. Od góry: trzy z Sorte Muld 

(Bornholm, Dania), trzy z Uppåkra (Szwecja), kolejne trzy z Sorte Muld (Bornholm, 

Dania).(źródło: M.Watt Margrethe, The Gold – Figure Foils…, s. 172, fig. 3a-c (fot. B. 

Almgren, rys. E. Koch), s. 174, fig. 5a - f (fot. B. Almgren, rys. d, e E. Koch, rys. f. M. Watt) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fot. 7. Plakietka guldgubber z Sorte Muld (Bornholm, Dania), na której widoczny jest 
mężczyzna w koszuli i spodniach oraz kobieta w długim płaszczu i sukni. 

(źródło: [online] http://guldgubber.de/Katalog-dt-web.pdf [dostęp 13.01.2017]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 8. Figurka przedstawiająca króla w płaszczu spinanym na prawym ramieniu. Szachy z 
Wyspy Lewis, Szkocja, prawdopodobnie XII w. Obecnie w National Museum of Scotland w 

Edynburgu. (źródło: fotografia własna) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 9. Plakietki przedstawiające mężczyzn w długich koszulach lub tunikach.  Sorte Muld, 

Bornholm, Dania. (źródło: [online] http://guldgubber.de/Katalog-dt-web.pdf [dostęp 
13.01.2017]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 10. Plakietka przedstawiające mężczyznę w długiej koszuli (tunice ?) oraz kobietę 
w długim płaszczu i sukni. Sorte Muld, Bornholm, Dania. (źródło: [online] 

http://guldgubber.de/Katalog-dt-web.pdf [dostęp 13.01.2017]) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 11. Plakietka przedstawiające mężczyznę w długiej koszuli (tunice z plisami?) oraz kobietę 
w długim płaszczu i sukni. Sorte Muld, Bornholm, Dania. (źródło: [online] 

http://guldgubber.de/Katalog-dt-web.pdf [dostęp 13.01.2017]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 12. Plakietka przedstawiająca mężczyznę w długiej koszuli (tunice ?) oraz kobietę 
w narzutce na ramionach i długiej sukni. Helgö, Szwecja. (źródło:[online] 

http://guldgubber.de/Katalog-dt-web.pdf [dostęp: 13.01.2017]) 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 13. Wąska koszula z Thorsbjerg. Okres wędrówek ludów, Thorsbjerg, Niemcy. (źródło:  

J. Ros, Heroje Północy …, s. 384) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 14. Tunika z Moselund jako wzór możliwego kroju tunik wczesniejszych.1050 – 1155r., 

Moselund, Dania.(źródło: E Østergård Else, Woven into the Earth, s. 137, fig. 96) 
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Fot. 16. Strój z okresu rzymskiego nawiązujący swoim wyglądem do greckiego peplos. I wiek, 
Huldremose, Dania. (źródło: P. Walton Rogers, Cloth and Clothing in Early Anglo – Saxon 

England …, s. 149, fig. 5, dzięki uprzejmości National Museum Denmark) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 17. Kobiety w płaszczach sięgających do kostek przedstawione na złotych plakietkach.  
Jæren, Norwegia.(źródło: S. Piekarczyk, Mitologia germańska …, s. 48, fig. 9) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 18. Plakietka przedstawiająca kobietę w długim płaszczu i sukni. Epoka wikingów, 
Klemensker, Bornholm, Dania. (źródło: A. V. Knudsen Ann Vibeke, Bornholms Museum …, 

s. 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 19. Późniejsze plakietki przedstawiające kobiety w narzutkach (lub w płaszczu i narzutce) 
i długich sukniach. Epoka wikingów, Grödinge i Tuna, Szwecja. (źródło: A.Geijer , Birka III 

…, tabl. 38, fig. 2,3) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 20. Rekonstrukcja z muzeum w Rønne na Bornholmie (Dania) przedstawiająca ubiór 
kobiety w V – IX wieku (na podstawie plakietek guldgubber).(źródło: fotografia własna) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 1. Para w płaszczach stojąca przy mitycznej roślinie, przedstawiona na plakietce z Rogaland. 
Mężczyzna ma na sobie płaszcz prostokątny spięty nad prawym ramieniem broszą. Widoczna 

jest również długa suknia kobiety. Epoka wikingów, Norwegia. (źródło: L. Leciejewicz, 
Normanowie …, s. 53, ryc. 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 2. Złote naczynie scytyjskie przedstawiające mężczyzn w kaftanach. IV wiek p.n.e., kurhan 

w Kul Oba, Krym, Ukraina. (źródło: Élisée Reclus, [online] 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D471-

_scythes_arm%C3%A9s_de_lances,_d%E2%80%99apr%C3%A8s_le_vase_de_kul-oba._-
L2-Ch_2.png?uselang=pl [dostęp: 02.05.2017]) 
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Il. 3. Typy kaftanów noszone przez mężczyzn z imperium Sasanidów (III – VII wiek). 
(przerysowano na podstawie: Walton Rogers Penelope, Cloth and Clothing in Early Anglo –  

Saxon England, AD 450 – 700, York 2007, s. 213, fig. 5.62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il. 4. Wojownicy w kaftanach przedstawieni na hełmie króla Raedwalda. VII wiek, Sutton 
Hoo, Anglia. (źródło: R. Bruce – Mitford , The Sutton Hoo Ship Burial …, s. 50, fig. 36) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 5. Plakietka przedstawiająca mężczyznę w kaftanie. Sorte Muld, Bornholm, Dania. (źródło:  

A. V. Knudsen Ann, Bornholms Museum …, s. 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il. 6. XVII – wieczna rycina przedstawiająca kamień z Hunnestad. Widnieje na nim 
mężczyzna ubrany w luźne spodnie oraz kaftan. Epoka wikingów, Hunnestad, 

Szwecja.(źródło: N. S. Price, The Viking Way …, s. 121, fig. 3.2) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il. 7. Prostokątny płaszcz typu feldr przedstawiony na tkaninie z Oseberg. 834r., Oseberg, 
Norwegia. (przerysowano na podstawie: J. Herrmann, Wikinger und Slawen …, s. 47, fig. 45e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il. 8. Kanut Wielki w płaszczu. 1031 r., Liber Vitae, Winchester, Anglia. 
(źródło:[online] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canute_and_%C3%86lfgifu.jpg 

[dostęp: 02.05.2017]) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il. 9. Lniana koszula z Viborga. Początek XI wieku, Viborg, Dania. (przerysowano na 
podstawie: M. Fentz,  An 11th Century Linen Shirt …, s. 90, fig. 9, s. 86, fig. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 10. Plakietki z Slöinge i Helgö w Szwecji. Widoczni są mężczyźni w dłuższych koszulach i 

spodniach oraz kobiety w długich sukniach, narzutce i rodzaju kobiecej kurtki (kaftana ?). 
(źródło: U. Mannering Ulla, Dress in Scandinavian Iconography of the 5 – 10th centuries A.D.,  
(w:) Priceless Invention of Humanity – Textiles, Report from the 8th North European Symposium 

for Archaeological Textiles, 8 – 10 May 2002, Acta Archaeologica Lodziensia Nr 50/1 red. J. 

Maik, Łódź 2004, s. 69, fig. 2, s. 71, fig. 3) 
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Il. 11. Spodnie z Thorsbjerg. Okres wędrówek ludów, Niemcy. 

(źródło: P. Walton Rogers Penelope, Cloth and Clothing …, s. 205, fig. 5.5, dzięki 
uprzejmości National Museum Denmark) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il. 12. Wykrój spodni z Thorsbjerg. (źródło: T. Ewing, Viking Clothing …,  

s. 74, fig. 46a) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il. 13. Mężczyźni w luźnych, prostych spodniach – być może w pasy. 600 – 800r., kamień 
obrazkowy, Ire, Gotlandia, Szwecja. (źródło: P. Kulesza, Normanowie 

a chrześcijaństwo …, s. 352, fig. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il. 14. Brązowa matryca z Björnhovda z wizerunkiem mężczyzny w długich, prostych 

spodniach. Szwecja. (źródło: L. Leciejewicz, Normanowie …, s. 72) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il. 15. Fragment kamienia z przedstawieniem walkirii witającej wojownika u wrót Walhalli. 
Wojownik konny ma na sobie szerokie spodnie – szarawary. 700 – 800 r., fragment kamienia 

z Halla Broa, Gotlandia, Szwecja. 
(źródło: [online] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bildsten_Broa_i_Halla_socken_ 

Gotland_700-800-tal.jpg [dostęp 13.01.2017]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il. 16. Plakietka przedstawiająca kobietę w długim płaszczu. Toftegården, Dania. 
(źródło: M. Watt, The Gold – Figure Foils …, s. 197, fig. 29b, rys. E. Koch) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il. 17. Wczesna plakietka przedstawiająca m.in. kobietę w długiej plisowanej sukni oraz 
narzutce. Toftegården, Dania. 

(źródło: M. Watt, The Gold – Figure Foils …, s. 197, fig. 29a, rys. E. Koch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il. 18. Fragment kamienia obrazkowego z przedstawieniem kobiety w długiej, prostej sukni. 

VIII wiek, Larbrö, Gotlandia, Szwecja. 
(źródło: S. Piekarczyk, Mitologia germańska …, s. 114, fig. 30) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il. 19. Złota plakietka przedstawiająca kobietę w długiej plisowanej sukni wykończonej haftem 

lub krajką i narzutce. 550 – 600r., Sorte Muld, Bornholm, Dania. (źródło: A.V. Knudsen, 
Bornholms Museum …, s. 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il. 20. Fragment wozu z pochówku łodziowego, na którym widoczna jest kobieta w krótkiej 
sukni lub spódnicy. 834 r., Oseberg, Norwegia. 

(źródło: S. Piekarczyk Stanisław, Mitologia germańska …, s. 45) 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il. 21. Fragment tkaniny przedstawiającej procesję. Kobiety ubrane są w rozszerzające się ku 
dołowi suknie.834 r., Oseberg, Norwegia. 
(źródło: Kulturhistorisk Museum [online] 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oseberg_offerhenging_tegning.jpg?uselang=pl 
[dostęp: 02.05.2017]) 



Il. 22. Fragment kamienia obrazkowego, na którym widnieje walkiria z rogiem mająca na 
sobie suknię sięgającą do kostek oraz narzutkę na ramionach. VIII wiek, Tjangvide, Alskog, 
Gotlandia, Szwecja. (źródło:  Piekarczyk Stanisław, Mitologia germańska, Warszawa 1979, 

s. 112, fig. 28)

Il. 23. Kamień nagrobny z klasztoru w Lindisfarne przedstawiający mężczyzn w wąskich 
spodniach. IX wiek, Anglia. 

(przerysowano na podstawie: Foote Peter G., David Mackenzie Wilson, Wikingowie, 
Warszawa 1975, fig. 1) 
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we wczesnym średniowieczu. 

Analiza przestrzenna zajmowanej powierzchni, przez obiekty obronne bądź 
struktury przypominające swoim układem grodziska, są wstępem do rozważań 
dotyczących problematyki grodowej lub są badaniami pomocniczymi 
w dalszych czynnościach terenowych. Wielkość castrum może wskazywać na 
znaczenie polityczne lub rolę jaką obiekt odgrywał w regionie. Fakt ten został 
zauważony przez archeologów, którzy wcielili dane powierzchniowe do swoich 
interpretacji struktur osadniczych1. W niniejszym artykule zostaną omówione 
i przedstawione kategorie wielkościowe obiektów grodowych ziemi 
radomskiej. Pojęcie „ziemi radomskiej” jest terminem umownym, 
rozumianym dzisiaj jako teren byłego województwa radomskiego, według 
podziału administracyjnego z lat 1975-1998.  

Układ chronologiczny oparty jest o ramy czasowe grodzisk, ustalone na 
podstawie ceramiki. Datowanie, najstarszego obiektu w Radzanowie 
określone, zostało na VII – VIII w2. Natomiast najmłodsze grodziska zostały 

1 W. Chudziak, Zasiedlenie strefy chełmińsko – dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (VII-XI 
wiek), Toruń 1996, s. 157 – 159; K. Jaworski, Grody w Sudetach (VIII-X w), Wrocław 2005, 
s.113 – 116; J. Sikora, Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium
archeologiczno – osadnicze, Łódź 2009, s. 41, 53, 78- 85.
2 G. Kotkowski, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Radzanowie gm. loco, Łódź 1980
(maszynopis w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu), s. 11 - 12;
Z. Lechowicz, Wstęp do problematyki tzw. kasztelani zapilickich. Skrzyński ośrodek grodowy
w średniowieczu. Próba analizy materiałów archeologicznych, Wieś Radomska 2004, t. 7, s. 42;
tenże, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na st. 1 i 2 „Gródek Leśny” w Przysusze gm. loco
woj. radomskie, w sezonie 1979 r, Łódź 1979 (maszynopis w archiwum Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu), s. 114; M. Wodziński, Zarys dziejów, [w:] 615 lat, Radzanów
i okolice, red. H. Bednarczyk, Sycyna 2006, s. 17.
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wydatowane na XIII w. Zaprezentowane wyniki chronologiczne budzą 
kontrowersje wśród badaczy. Szczególnie odnoszące się do datowań obiektów 
pochodzących z okresu przedpaństwowego. Jednak w chwili obecnej są 
wnioskami utrwalonymi w literaturze przedmiotu. 

Próba ustalenia kategorii wielkościowych grodzisk ziemi radomskiej, 
zostanie określona w dwóch horyzontach czasowych – przedpaństwowym 
i państwowym. Pierwszy okres zostanie zawarty w ramach od VII do pierwszej 
połowy X w. Drugi period odpowiadał będzie drugiej połowie X w. do XIII w. 
włącznie.  

Określając wymiary grodzisk ziemi radomskiej posłużyłem się danymi 
metrycznymi pozyskanymi podczas prac terenowych. W przypadku pięciu 
obiektów, autorzy badań sporządzili pomiary dwóch przestrzeni – osi podstawy 
i osi górnej płaszczyzny. Ustalona miara podstawy pozwala na rekonstrukcję 
przestrzeni budowlanej obiektu grodowego. Natomiast, pomiar osi 
wewnętrznej grodu, umożliwia zdefiniowanie przestrzeni użytkowej grodziska. 
Jeżeli autor badań podaje jeden wynik metryczny lub sprawozdanie badawcze 
zawiera wartość powierzchni grodu, definiuję je jako oś podstawy. Pola 
powierzchni obliczałem stosując wzór P=∏ab lub P=∏r2 oraz wykorzystując 
pomiary sporządzone na podstawie map zawartych w aplikacji GEPORTAL. 
Na terenie ziemi radomskiej zarejestrowano piętnaście grodzisk (Tab. 1). 
W przypadku czterech stanowisk: Rajec Poduchowny, Sieciechów – Wójtowa 
Góra, Skrzynno i Skrzyńsko ilość pozyskanych danych nie pozwala na 
przeprowadzenie rekonstrukcji powierzchni obiektów. Pozostała grupa 
zostanie omówiona w dwóch horyzontach czasowych.  

Dla okresu przedpaństwowego znamy dwa przypadki obiektów grodzisko 
podobnych pochodzących z terenu ziemi radomskiej: Przysucha – Gródek 
Leśny (VIII – IX w.) oraz Radzanów (VII – VIII w).  

Obiekt w Radzanowie (wraz w wałami) mierzy 350 m długości i 160 m 
szerokości, osiągając powierzchnię 439,6 ara3. Forma grodzisko podobna 
w Przysusze – Grodku Leśnym posiada powierzchnię 165 arów. Odległość na 
linii W – E między wałem I i II wynosi 50 m, między II i III około 25 m, 

3 G. Kotkowski, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Radzanowie …; Z. Lechowicz, Wstęp do 
problematyki tzw. kasztelani zapilickich. …, s. 42; tenże, Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. 
Okręg grodowy w Skrzynnie, Radom 2011, s. 143. 
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a wałem III i IV 50 m. Długość założenia na osi N – S wynosi w przybliżeniu 
130 m4. Oba obiekty są dość tajemnicze i obecne rozpoznanie terenowe budzi 
wiele pytań. Forma grodzisko podobna w Radzanowie została przebadana 
jedynie sondażowo. Wielkość obiektu określono na podstawie odwiertów 
archeologicznych oraz zmian w ukształtowaniu terenu5. Prospekcja terenowa 
na stanowisku w Przysusze ograniczyła się do badań sondażowych, jednak ilość 
zebranych danych jest o wiele bardziej precyzyjna. Forma oraz wielkość 
grodziska, wpisuje się w charakter dużych obiektów grodzisko podobnych 
interpretowanych jako świątynie, związane z kultem pogańskim6. Zaznaczenia 
wymaga, że obiekt w Przysusze jest jednym z lepiej zachowanych obiektów 
tego typu.  

W drugim horyzoncie czasowym do rozważań przestrzennych 
zakwalifikowało się dziewięć obiektów obronnych: Gowarczów, Goździków, 
Iłża – Tarski Kopiec, Łęg – Zajezierze, Oleksów – Sławczyn, Radom – 
Piotrówka, Rzuców, Skaryszew, Szczyty – Folwark. W przypadku rozważań 
nad wielkością grodzisk w okresie państwowym zostaną przeprowadzone dwie 
analizy: przestrzeni użytkowej oraz przestrzeni budowlanej. W przypadku 
podania jednego pomiaru osi lub pola powierzchni obiektu zostaną one 
zakwalifikowane jako przestrzeń budowlana grodziska.  

Na podstawie zebranych danych, wyznaczyłem dwie kategorie 
wielkościowe przestrzeni budowlanej obiektów:  

• P1 – mniejsze od 40 arów;
• P2 – większe bądź równe 40 arów

4 Z. Lechowicz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na st. 1 i 2 „Gródek Leśny” w Przysusze…; 
tenże, Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu, s. 115. 
5 G. Kotkowski, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Radzanowie …,M. Cieślak – Kopyt, 
I. Micke, E. Skubicha, W. Radomskie – Alfabet wykopalisk, Radom 2004, s. 47; Z. Lechowicz,
Wstęp do problematyki tzw. kasztelani zapilickich …, s. 31-35; tenże, Dzieje ziemi radomskiej
w średniowieczu. …, s. 108 – 117.
6 Z. Lechowicz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na st. 1 i 2 „Gródek Leśny” w Przysusze
…; tenże, Wstęp do problematyki tzw. kasztelani zapilickich. …; tenże, Dzieje ziemi radomskiej
w średniowieczu …; J. Sikora, Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu …, s. 253 –
286.
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Do grupy wielkościowej P1 (mniejsze od 40 arów) zakwalifikowało się pięć 
obiektów:Gowarczów, Iłża – Tarski Kopiec, Łęg – Zajezierze, Oleksów – 
Sławczyn, Skaryszew, Szyty – Folwark.  

Powierzchnia obiektu w Oleksowie – Sławczynie wynosi 19,62 ara przy 
średnicy 25 m. Powierzchnia określona przez autorów badań wynosi 
w przybliżeniu 0,3 ha (30 arów)7. Podstawa obiektu w Łęgu – Zajezierze 
posiada kształt elipsy, zbliżonej do owalu. Wymiary średnic podstawy mierzą 
40x50 m, a powierzchnia wynosi 15,7 ara8. Płaszczyzna dolna obiektu 
w Szczytach – Folwarku posiada formę kolistą o średnicy 70 m i zajmując teren 
o powierzchni 38,46 ara9. Najmniejsze wymiary przestrzeni budowlanej –
13,47 ara, posiadało stanowisko w Iłży – Tatarskim Kopcu. Nasyp grodziska
posiada formę zbliżoną do elipsy, a średnica podstawy uzyskuje 39x44 m10.

Obiekt w Gowarczowie jest założeniem dwuczłonowym składającym się 
z grodu właściwego oraz podgrodzia. Pierwszy element – gród właściwy ma 
kształt kolisty. Posiada średnicę podstawy 28 m i osiąga powierzchnię 0,43 ara. 
Natomiast podgrodzie posiada kształt elipsy o wymiarach 60x70 m 
i powierzchni 32,97 ara. Obszar zajmowany przez dwa elementy obiektu 
obronnego wynosi 33,4 ara11 . 

Ciekawym eksperymentem naukowym jest próba konstrukcji umocnień 
w Skaryszewie, autorstwa E. i W. Kalinowskich. Został oparty o wyniki, 
uzyskane na podstawie analizy map archiwalnych. Według propozycji 

7 M. Cieślak – Kopyt, I. Micke, E. Skubicha, W. Radomskie – Alfabet wykopalisk …, s. 103; 
E. Ćwiertak, Wczesnośredniowieczne grodzisko w miejscowości Gowarczów (maszynopis
w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu), Łódź 1979, s. 192.
8 B. Muzolf, Badania sondażowe grodziska w Zajezierzu gm. Sieciechów, województwo radomskie
(maszynopis w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego), Łódź 1980.
9 A. Bartczak, Grodzisko w miejscowości Szczyty – Folwark st. 1, gm. Białobrzegi, woj. radomskie.
Badania weryfikacyjne, (maszynopis w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu), Łódź 1980.
10 M. Niemczyk, Sprawozdanie z badań grodziska w Iłży, (maszynopis w archiwum Muzeum im.
Jacka Malczewskiego w Radomiu), Wrocław 1972.
11 E. Ćwiertak, Wyniki weryfikacji grodzisk w oparciu o badania na terenie województwa
radomskiego, [w] Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1979, t. 16, z 1-
2, s. 195-196; M. Cieślak – Kopyt, I. Micke, E. Skubicha, W, Radomskie – Alfabet wykopalisk
…, s. 44; Z. Lechowicz, Wstęp do problematyki tzw. kasztelani zapilickich. …,s.47; tenże, Dzieje
ziemi radomskiej w średniowieczu …, s. 159.
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interpretacyjnej, grodzisko posiadało kształt owalny, o średnicy 60 m, 
uzyskując 28,26 ara powierzchni12  

W grupie obiektów P2 znalazły się trzy obiekty, a mianowicie stanowisko 
w Goździkowie Radomiu i Rzucewie.  

Grodzisko w Goździkowie zostało uszkodzone w 60-70%, 
a rekonstruowany areał, wynosi w przybliżeniu 0,5 ha – 50 arów13. Gród 
w Radomiu był założeniem jednoczłonowym o planie zbliżonym do koła, 
a wymiary wahają się według różnych źródeł od 1,5 ha do 2 ha (150-200 
arów)14. Grodzisko w Rzucewie posiadało areał użytkowy o wielkości 43,3 ara. 
Zostało, założone na planie zbliżonym do owalu, o wymiarach 65x85 m15. 

Do analizy przestrzeni górnej płaszczyzny zakwalifikowało się pięć 
stanowisk: Łęg – Zajezierze, Iłża – Tarski Kopiec, Rzuców, Skaryszew oraz 
Szczyty – Folwark.  

Powierzchnia płaszczyzny górnej w Łęgu – Zajezierze wynosi 3,14 ara, 
a w Iłży – Tatarskim Kopcu uzyskało 5,1 ara. Zachowana forma terenowa 
w Szczytach – Folwarku zajmuje obszar o wielkości 12,56. Osie górne nasypu 
w Rzucewie wynoszą 17,5x20 m, a forma terenowa zajmuje 23,55 ara 
powierzchni. Rekonstruowana przestrzeń wewnętrzna grodziska w Skarszewie 
wynosi 18,84 ara.  

12 E. i W. Kalinowscy, Zaginione grodziska w Radomskiem (Skaryszew i Sieciechów), Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej 1973, R. XXI, nr 2, 243 – 244; W. Twardowski, Znaleziska 
i stanowiska archeologiczne w rejonie Skaryszewa, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX 1977, 
nr 14, s. 33.  
13 M. Cieślak – Kopyt, I. Micke, E. Skubicha, W. Radomskie – Alfabet wykopalisk …, s. 45; 
E. Ćwiertak, Wyniki weryfikacji grodzisk…, Z. Lechowicz, Wstęp do problematyki tzw. kasztelani
zapilickich. …, s. 43; tenże, Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu …, s. 148 – 149.
14 B. Fuglewicz, Wczesnośredniowieczne grodzisko Piotrówka w Radomiu na podstawie badań
archeologicznych i źródeł historycznych, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa
Naukowego 2010, t. XLIV, z. 1-4, s. 109 – 120; M. Auch, M. Trzeciecki, Relikty umocnień
obronnych odkrytych w 2010 roku na stanowisku I w Radomiu, [w] Radom. Korzenie miasta
i regionu t.2. Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej wyniki badań
interdyscyplinarnych , red. A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki, s. 35 – 43, tam starsza
literatura.
15 E. Kierzkowska – Kalinowska, W. Twardowski, Grodzisko w Rzucewie pow. Przysucha,
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1969, t. VI, z. 3, s. 69 -75;
Z. Lechowicz, Wstęp do problematyki tzw. kasztelani zapilickich. …, s. 48; tenże, Dzieje ziemi
radomskiej w średniowieczu …, s. 164 – 166.
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Wynikiem przeprowadzonej charakterystyki jest wniosek iż grodziska ziemi 
radomskiej nie były obiektami dużymi. Przeciętnie, zajmują obszar poniżej 50 
arów. Jedynie obiekty grodzisko podobne, z okresu przedpaństwowego 
zajmują znaczne powierzchnie. Również gród Radomski – Piotrówka 
pochodzący z horyzontu państwowego jest obiektem o obszarze 
przekraczającym 1 ha. Otrzymany wynik nie jest zaskakujący. Podobne 
proporcje wielkościowe można zauważyć na innych terenach Polski16.  
Zaznaczenia wymaga iż badania terenowe na większości stanowisk, będących 
przedmiotem analizy, ograniczały się do badań sondażowych – rozpoznania 
tylko niewielkiej, wyeksponowanej w terenie części grodziska. Kompleksowe 
badania interdyscyplinarne zostały przeprowadzone na stanowisku w Radomiu 
– zamykając przestrzeń badawczą do obszaru grodu, bez przebadania jego
otoczenia17. Wykorzystanie nowych metod analizy terenowej przez J. Sikorę,
zweryfikowały poglądy badacza na temat kształtu i wielkości obiektu
w Rozprzy czy Górze Chełmno18. Jednak biorąc pod uwagę stan badań i ilość
dostępnych danych, zaprezentowane wyniki, dotyczące grodzisk ziemi
radomskiej są obecnie wnioskami końcowymi, ale jednocześnie
subiektywnymi. Zweryfikowanie wyników może nastąpić przy wykorzystaniu
nowych metod prospekcji terenowej.
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Summary 

Size category of rings forts and “similar look 

objects” of terra radomiensis in Early Medieval. 

Size analysis of rings forts are introduction to researches about 

strongholds of terra radomiensis. Times period was divide on two horizonts. 

First was called beforestate and includes VIIth to first half of Xth. 

Second “state” period of time started in second hlaf of Xth century and ends 

in XIIIth.  
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In first time period were two objects: Radzanów and Przysucha – Gródek 

Leśny. Surface of this two objects were bigger then 100 ar. In second period 

we have nine stations: Gowarczów, Goździków, Iłża – Tarski Kopiec, Łęg – 

Zajezierze, Oleksów – Sławczyn, Radom – Piotrówka, Rzuców, Skaryszew, 

Szczyty – Folwark. This objects are divide of two surface category P1 less then 

40 ar and P2 bigger then 40 ar. In P2 group we have only three objects: 

Goździków, Radom and Rzuców. In the group P1 we have six objects: 

Gowarczów, Iłża – Tarski Kopiec, Łęg – Zajezierze, Oleksów – Sławczyn, 

Skarysze and Szczyty – Folwark. Strongholds of terra radomiensis were not big 

and this was typical situations in Early Medievally Poland. 
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Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Uwarunkowania społeczno-polityczne 
lokacji Torunia i Chełmna 

Przełomowym momentem w dziejach miast Europy Środkowej był wiek 
XIII, kiedy zaczęły powstawać ośrodki o charakterze miejskim, jednak proces 
formowania się ośrodka miejskiego wiązał się z szeregiem przemian 
zachodzących we wczesnośredniowiecznej sieci osadniczej. Proces genezy 
miast nie był jednorodny i powinien być rozpatrywany od najstarszych 
ośrodków oraz zjawisk poprzedzających nadanie praw miejskich. Niejedna 
miejscowość przed właściwą lokacją określana była jako oppidium lub civitas, 
a ich nowa forma prawno-organizacyjna została określona w nadanym dla 
nich akcie lokacyjnym. Aby zrozumieć tą rewolucyjną zmianę, należy zwrócić 
uwagę na osady przedlokacyjne, które powstawały w najbliższym sąsiedztwie 
ważnych grodów, będących ośrodkami władzy państwowej oraz ośrodkami 
gospodarczymi, wokół których koncentrowała się wymiana handlowa. 
Kryteria według których osadę uznaje się za organizm miejski są złożone, 
ale składają się na nie przede wszystkim czynniki przestrzenne, funkcjonalne, 
społeczne czy historyczne. Początki miast związane są z powstawaniem tzw. 
grodów centralnych, które niejednokrotnie traktowane są jako formy 
zalążkowe wczesnych miast, , działające w oparciu o prawo lokalne. Łączyły 
w sobie  funkcję militarne, religijne, administracyjne, wokół nich organizował 
się  handel lokalny i dalekosiężny. Były to rozbudowane przestrzennie 
jednostki osadnicze, złożone z grodu, jednego lub kilku podgrodzi, osad 
otwartych, miejsc kultowo-obrzędowych oraz cmentarzy. Wymienione 
funkcje zostały potwierdzone w odniesieniu do wczesnośredniowiecznego 
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ośrodka w Chełmnie, łączonego z zespołem osadniczym w Kałdusie1. 
Łacińska  nazwa  Chełmna - Culmen2, odnoszona do głównego elementu 
topografii tego zespołu (Góra św. Wawrzyńca), została rozszerzona w czasach 
krzyżackich na nazwę całej ziemi chełmińskiej (terra culmensis)3. O wiele 
skromniej przedstawiały się początki Torunia, , który nie został wymieniony 
w żadnym źródle pisanym w okresie przedkrzyżackim. Konieczne jest zatem 
sprecyzowanie określenia „początków miast”, czy należałoby przez to 
rozumieć powstanie osady, która była pierwszym etapem w inicjacji procesów 
miastotwórczych, czy będzie to dopiero moment nadania prawa lokacyjnego. 
Pierwszy okres istnienia Torunia i Chełmna był o wiele wcześniejszy, niż 
wskazywałby na to data nadania dokumentu lokacyjnego. W przypadku 
Torunia problematyczne wydaje się wskazanie wcześniejszego osadnictwa, co 
utrudnia zarówno ubóstwo źródeł pisanych, jak i brak odpowiedniego 
rozpoznania archeologicznego miasta i jego najbliższego otoczenia. Rezultaty 
dotychczasowych badań wykopaliskowych, w świetle istniejących źródeł 
pisanych, sprawiają wiele problemów interpretacyjnych.   

W niniejszym artykule chciałabym podjąć próbę skonfrontowania źródeł 
historycznych oraz  archeologicznych i podsumowania zagadnień związanych 
z początkami rozwoju Torunia i Chełmna. Jednym z najistotniejszych pytań, 
które budzi wiele kontrowersji jest problem wieloetapowości tworzenia się 
obu wymienionych wyżej miast, ich translokacji lub  kontynuacji osadniczej, 
oraz roli Zakonu Krzyżackiego, którego przybycie na ziemię chełmińską 
wpłynęło na ostateczną lokalizacje i strukturę obu miast. Ekspansja 
Krzyżaków na północne rubieże ziem polskich miała nie tylko wymiar 
religijny, ale była podstawą do powstania i rozwoju państwa Zakonu 
Krzyżackiego. Szczególne znaczenie w zagospodarowaniu nowych ziem miało 
wystawienie przez Zakon 28. grudnia 1233 roku pierwszego dokumentu 
lokacyjnego, wspólnego dla Torunia i Chełmna – przywileju chełmińskiego4. 

1 Efekty wieloletnich badań na terenie wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego 
w Kałdusie zostały opublikowane w ośmiu odrębnych tomach serii Mons Sancti Laurenti (dalej 
MSL), pod red. W. Chudziaka.  
2 W. Chudziak, Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna in Culmine na Pomorzu, MSL, 
T.1,Toruń 2004.
3 W. Chudziak, J. Bojarski, Chełmno i Toruń. Początki miast na ziemi chełmińskiej,
[w:] Archeologia Historica Polona2015 , t. 23, s. 86.
4 K. Zielińska-Melkowska, Pierwotny i odnowiony przywilej chełmiński (1233 i 1251r.), Toruń
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Był to wyjątkowy przypadek lokowania dwóch miast w oparciu o jeden 
dokument, co można tłumaczyć zamiarem stworzenia wzorcowego aktu 
prawnego dla ewentualnych innych przyszłych lokacji. Przywilej chełmiński 
był niezwykle nowoczesnym dokumentem, stanowiącym pewnego rodzaju 
konstytucję regulującą wszystkie sfery życia społeczno – gospodarczego 
i politycznego miasta, co rozszerzono później  na całe władztwo krzyżackie. 
Główne przemiany jakie dokonały się w XIII wieku na ziemi chełmińskiej 
doprowadziły do zmiany przestrzeni miejskiej, pozycji społecznej oraz 
politycznej Torunia i Chełmna. 

Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach zostały przedstawione przede 
wszystkim przez historiografię polsko-niemiecką. Początki badań 
historiograficznych związanych z dziejami obu miast, a jednocześnie państwa 
zakonnego, związane są z dwoma wybitnymi postaciami  Johannes’em 
Voigt’em5 i Maxem Töeppenem6 (jego uczniem). Szczególne zasługi na tym 
polu położył Töeppen, który oddzielił dziejopisarstwo krzyżackie od tzw. 
Landeschroniken. Kolejnym badaczem był Ernst Strehlke, który zebrał 
i opublikował  wyniki w serii „Scriptores rerum Prussicarum” wraz 
z M. Töppenem i Theodorem Hirschem – historykiem mocno związanym 
z Gdańskiem i badaczem pruskiej przeszłości7. Na kształtowanie się poglądów 
kilku pokoleń badaczy niemiecko-pruskich, duży wpływ wywarła praca 
wspomnianego Johanesa Voigta pt. „Geschichte Preussens”, która zawiera 
obszerną bazę źródłową i ukazuje działania polityczne, gospodarcze 
i kulturotwórcze Zakonu w Prusach. Konserwatyzm polityczny Voigta, 
łączony z niechęcią do Polaków, zaznaczył się w jego późniejszej, 
dziewięciotomowej pracy „Historii Prus”. Autor usprawiedliwiał w niej 
działalność Zakonu, który według niego, zaszczepił barbarzyńskim Prusom 

1984 
5 J. Voigt, Codex diplomaticus Prussicus. Urkunden-Sammlung zur ältern Geschichte Preussens aus 
dem Königlichen Geheimen Archiv zu Königsberg nebst Regesten, Bd. 1-6, Königsberg 1836-
1861; T. Jasiński, Początki władztwa terytorialnego, [w:] Zakon Krzyżacki w Prusach i na 
Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XIV wieku, red. R. Czaja, 
A. Radzimiński, Toruń 2013, s. 400.
6 M.Töppen, Geschichte der preußischen Historiographie von Peter von Dusburg bis auf Kaspar
Schutz, Berlin 1853.
7 Więcej dostępnych źródeł J. Tandecki, Dziejopisarstwo miejskie w Toruniu i Prusach
w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, Rocznik Toruński 2011, t. 38, s. 7–22;
T. Jasiński, Początki władztwa terytorialnego …, s. 397-426.
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„niemiecką kulturę”. W historiografii zachodnioniemieckiej zarysował się 
inny pogląd na kulturotwórczą działalność Zakonu. Manfred Hellmann8 
zerwał z dotychczasowym, przejętym przez większość niemieckich badaczy 
motywem o chrześcijańsko-narodowej misji. Zainicjował próbę ukazania 
Zakonu z punktu widzenia społecznego uwarunkowania jego członków, 
wśród których ważniejszą grupę stanowili ministeriałowie9. Próbował 
wykazać, że dążyli oni do uzyskania awansu społecznego w ramach 
organizacji zakonnej, między innymi poprzez uzyskanie ziem pruskich10. 
Baza źródłowa do początków dziejów Zakonu Krzyżackiego w Prusach jest 
bogata szczególnie w niepublikowane jeszcze zasoby „Geheimes Staatsarchiv 
Preuβischer Kulturbesitz”, znajdujące się w Berlinie-Dahlem. Zawiera m.in. 
samoistne dokumenty, korespondencje, bądź kopiarze odpisów nadań 
pochodzące z terytorialnej lub centralnej kancelarii zakonnej11. Na bogatą 
historiografię niemieckojęzyczną składają się również publikacje  dotyczące 
Torunia autorstwa Carla Praetoriusa, Ernsta Kestnera, Julius Wernicke oraz 
Arthura Semraua.  

Dziewiętnastowieczna historiografia polska nie zdobyła się na uogólnienie 
dziejów państwa krzyżackiego i jego stosunku do Polski. Dopiero obszerna 
synteza dziejów Pomorza i ziemi chełmińskiej Stanisława Kujota przybliżyła 
rolę Zakonu oraz ich działania polityczno-dyplomatyczne. Przedstawione 
przez niego poglądy dotyczące stworzenia państwa krzyżackiego początkowo 
przyjęto przychylnie, z czasem jednak spotkały się z uzasadnioną krytyką. 
Według Teodora Tyca12 państwo krzyżackie powstało w sprzeczności z ideą 

8 M. Hellmann, Bumerkungen zur sozialgeschichtlichen Erforschung des Deutschen, 
[w:] Historisches Jahrbuch 1961, t. 80, s. 126-142. 
9 Ministeriałowie byli to rycerze niewolni, pochodzący od chłopów, którzy stopniowo 
uzyskiwali wolność. Zamiast dawać lenna wolnym rycerzom (którzy nie poczuwali się do 
wierności i  wdzięczności) nakładali na chłopów obowiązek służby rycerskiej w zamian za 
zwolnienie od pańszczyzny i danin, ale musieli służyć na żądanie - tym sposobem powoli 
sięgali po godności świeckie. W takim środowisku wychował się czwarty mistrz Zakonu 
Krzyżackiego Herman von Salza (K. Górski, Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, 
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977, s. 9-10). 
10 M. Biskup, Rola zakonu krzyżackiego w wiekach XIII - XIV, [w:] Stosunki polsko-niemieckie 
w historiografii, red. J. Krasuski, Poznań 1974, s. 339. 
11 S. Jóźwiak, Centralne i terytorialne organy władzy Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 
1228-1410. Rozwój – przekształcenia – kompetencje, Toruń 2012, s. 8. 
12 T. Tyc, Pomorze polskie a Krzyżacy, [w:] Roczniki historyczne 1927, t. III, s. 32-63. 
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państwa narodowego, a jedynie jako twór kolonialny, sukcesywnie poszerzany 
przemocą. Jeszcze silniej zaakcentował to Karol Górski13; podtrzymywał on 
poglądy o  przemocy i sile krzyżackiej tradycji – na ten osąd silny wpływ 
mogła mieć II wojna światowa, podczas której nazizm gloryfikował tradycje 
Zakonu. Według tych założeń państwo krzyżackie było przykładem 
nadużycia zasad organizacji zakonnej i świeckiej do wykorzystania 
uwarunkowanych klasowo i etnicznie celów. Spośród prac polskich uczonych 
zainteresowanych problematyką krzyżacką w dziejach Pomorza i pruskiej 
historiografii, wyróżniają się obszerne monografie i syntezy autorstwa 
Gerarda Labudy oraz Mariana Biskupa14. Kwestie dotyczące państwa 
zakonnego poruszyli w swoich publikacjach również Jan Powierski15, Marian 
Dygo16, Sławomir Jóźwiak17, Roman Czaja18 i Tomasz Jasiński19; szczególne 
miejsce zajmuje zwłaszcza ostatni z wymienionych autorów, który zajął się 
problematyką dotyczącą początków lokacji Torunia i Chełmna20.  

13 K. Górski, Zakon Krzyżacki … . 
14 M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka-Społeczeństwo-
Państwo-Ideologia, Gdańsk 1986. 
15 J. Powierski, Przekaz Dusburga o najazdach pruskich i przejściowej okupacji ziemi 
chełmińskiej, Komunikaty Mazursko – Warmińskie 1971, nr 4, s. 379-427. 
16 M. Dygo, Studia nad początkami władztwa Zakonu niemieckiego w Prusach (1226 – 
1259),Warszawa 1992; Władztwo terytorialne (1226-1409) – czas budowy i rozwoju, 
[w:] Państwo zakonu Krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. Biskup, 
R. Czaja, Warszawa 2008, s. 53-78.
17 S. Jóźwiak, Przeprawa wiślana naprzeciw Torunia od połowy lat trzydziestych XIII wieku do
1466 roku, [w:] Zapiski Historyczne 1996, t. 61, z. 4, s. 25-44; Jóźwiak Sławomir, Powstanie
i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu Krzyżackiego na Kujawach i w ziemi
chełmińskiej w latach 1264-1343, Toruń 1997; tenże Centralne i terytorialne organy władzy
Zakonu Krzyżackiego … .
18 R. Czaja, Miasta pruskie a Zakon krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastem a władzą
terytorialną w późnym średniowieczu, Toruń 1999.
19 T. Jasiński, Okoliczności nadania ziemi chełmińskiej krzyżakom w 1228 roku w świetle
dokumentu łowickiego, [w:] Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII XVII
wieku, ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Zenona
Huberta Nowaka, Toruń 1992, s. 151-163; tenże, Początki władztwa terytorialnego, [w:] Zakon
Krzyżacki w Prusach i na Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XIV wieku, red.
R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013, s. 397-426.
20 T. Jasiński, Pierwsze lokacje miast nad Wisłą. 750 lat Torunia i Chełmna, Biblioteczka
Toruńska 1980, nr 1; Początki Torunia na tle osadnictwa średniowiecznego, [w:] Zapiski
Historyczne 1981, t. 46, z. 4, s. 5–34; Przedmieścia średniowiecznego Torunia i Chełmna,
Poznań 1982; tenże, Toruń XIII-XIV wieku – lokacja miast toruńskich i początki ich rozwoju

http://bazhum.icm.edu.pl/bazhum/element/bwmeta1.element.element-mhp-adb376e9-9248-4a83-9487-6b405c01d7de?q=bwmeta1.element.element-mhp-52644288-abb5-4d17-90e5-3dab5505b818;0&qt=CHILDREN-STATELESS
http://bazhum.icm.edu.pl/bazhum/element/bwmeta1.element.element-mhp-adb376e9-9248-4a83-9487-6b405c01d7de?q=bwmeta1.element.element-mhp-52644288-abb5-4d17-90e5-3dab5505b818;0&qt=CHILDREN-STATELESS
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W starszej literaturze przedmiotu Krzyżaków przedstawiano najczęściej 
jako twórców przodującego państwa nad Bałtykiem. Nie ulega wątpliwości, 
że w toku swego rozwoju Zakon stał się potężnym i ważnym organizmem 
politycznym, który zaznaczył swoje osiągnięcia ekspansywnością i stworzył 
podstawy do rozwijającego się władztwa terytorialnego. Wydarzenia 
z początku XIII wieku wpisały się w ciąg przyczynowo-skutkowy, który miał 
związek ze zręcznym manewrem Zakonu Krzyżackiego oraz jego zdolnością 
przenoszenia na nowy grunt wszelkich innowacji. W tym czasie, kiedy 
wielkim mistrzem Zakonu był Hermann von Salza, podjęto działania w celu 
uzyskania własnego władztwa na nowym terenie. Wielki Mistrz uczestnicząc 
w zatargu króla duńskiego Waldemara II z książętami niemieckimi, uzyskał 
informacje o pogańskich krajach nadbałtyckich, do których cesarz rzymski 
wystosował manifest wzywający do przyjęcia chrztu. Hermann von Salza 
zdawał sobie sprawę z trudnego położenia kolonii chrześcijańskich w Ziemi 
Świętej oraz z faktu, że rycerze i osadnicy niemieccy woleli pozostać 
w Europie niż osiedlić się w Syrii czy Palestynie, walcząc w słusznej, 
ale przegranej sprawie. Obok kontynuacji misji chrześcijańskiej powstał 
zamiar stworzenia państwa w Europie. Początkowe próby podjęte na Cyprze, 
w Ziemi Świętej i Siedmiogrodzie zakończyły się niepowodzeniem; kolejną 
szansą okazały się tereny nadbałtyckie21. Otwarcie drogi dla Zakonu na 
ziemie polskie nastąpiło w 1226 roku na  mocy Złotej Bulli z Riminii22. 
Mistrz Zakonu Hermann von Salza bogatszy w doświadczenia węgierskie, 
zakończone „wygnaniem” z Siedmiogrodu przez króla węgierskiego Andrzeja 
II23, zwrócił się do cesarza Fryderyka II z prośbą o potwierdzenie pieczęcią 
i dyplomem przekazania Krzyżakom ziemi chełmińskiej i wyjednał 

(1231-około 1350), [w:] Historia Torunia, t. 1, W czasach średniowiecza (do roku 1454), red. 
M. Biskup, Toruń 1999, s. 100-166.
21 K. Górski, Zakon Krzyżacki …, s. 11-12.
22 Po analizie bulli z 1226 r. z owymi nadaniami, należy zwrócić uwagę, że przywileje,
immunitety, regalia, swobody i jurysdykcje odnoszą się wyłącznie do Prus, natomiast Fryderyk
II nie dawał kreślonych przywilejów co do ziemi chełmińskiej, ograniczył się wyłącznie do
potwierdzenia darowizny księcia mazowieckiego na rzecz Zakonu, nie precyzując stanowiska
prawno-publicznego co do przyszłości tych ziem (G. Labuda, Studia krytyczne …, s. 64).
23 K. Górski, Zakon Krzyżacki …; M. Biskup, G, Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego
w Prusach. Gospodarka-Społeczeństwo-Państwo-Ideologia, Gdańsk 1986; G. Labuda, Studia
krytyczne o początkach Zakonu Krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu, Poznań 2007, s. 44, 47.
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imperialne uprawnienia do podbitych Prus. Cesarz przyznał Zakonowi 
władztwo terytorialne na obszarze przyszłej darowizny księcia mazowieckiego 
i na terenie Prus, jednocześnie dając zgodę na podporządkowanie Krzyżakom 
schrystianizowanych przez nich terenów. Jest to pierwsza wzmianka 
o rokowaniach między Konradem Mazowieckim a Zakonem, która dotyczyła
osadzenia Krzyżaków nad Doliną Dolnej Wisły. Nadane przez Konrada
Mazowieckiego ziemie obejmowały prywatne posiadłości książęce na terenie
ziemi chełmińskiej, co zapoczątkowało prowadzoną przez Zakon akcję
skupiania kolejno uzależnianych od nich ziem24.

Mimo badań nad okolicznościami sprowadzenia Zakonu na ziemie 
polskie, dyskusję nadal budzą najstarsze przywileje stanowiące podstawę 
prawną do przeanalizowania nadań ziemskich dla  tej organizacji i kolejno 
budowy państwa krzyżackiego. Po przybyciu Zakonu na Mazowsze w 1228 
roku zostały wystawione dwa dokumenty, które w pewien sposób dały 
fundament rozwojowy na ziemi chełmińskiej. Pierwszy został wystawiony 
przez Konrada Mazowieckiego 23. kwietnia 1228 roku i nadawał Zakonowi 
ziemię chełmińską ze wszystkimi jej przynależnościami; kolejny dokument 
wystawił biskup Christian 8. maja 1228 roku, przekazujący Krzyżakom swoje 
dziesięciny. Jednak w badaniu stanu prawnego ziemi chełmińskiej należy się 
cofnąć do wcześniejszego dokumentu wystawionego przez Konrada w dniu 
5. sierpnia 1222 roku25, w którym darowano ziemię chełmińską biskupowi
Chrystianowi, przy okazji określano status tego terytorium. Akt ten określany
w literaturze historycznej jako dokument łowicki (właściwe przywilej
z Lonyz)26  znany jest w trzech wersjach, co znacznie utrudnia jego
interpretację, ponieważ każda z nich opisuje inny zakres darowizny na rzecz
biskupa pruskiego. Szczegółową krytykę dokumentu przeprowadził

24 Tamże, s. 44, 47. 
25 T. Jasiński, Okoliczności nadania ziemi chełmińskiej krzyżakom w 1228 roku …, s. 151; 
R. Czaja, Rozwój osadnictwa, [w:] Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Władza
i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2008, s. 54-55.
26 Wg T. Jasińskiego dokument łowicki był falsyfikatem sporządzonym przez Christiana
w związku z procesem z Zakonem z 1240 roku i opierał się na dokumentach z lat: 1222
i 1228, kiedy to osądzono Zakon o złamanie warunków, na mocy których otrzymali prawa do
posiadłości chełmińskich, a Christian musiał przedłożyć wszystkie dokumenty i dokonał ich
potwierdzenia w formie vidimusu, ponieważ zapewne dokument z 1222 roku nie istniał już
w 1240 roku (T. Jasiński, Okoliczności nadania ziemi chełmińskiej …, s. 156, 163).
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w wyczerpujący sposób Tomasz Jasiński27. Otrzymana w 1222 roku ziemia 
chełmińska w postaci kasztelanii majątkowej była dzierżona przez Christiana 
co najmniej do 11. czerwca 1227 roku, a rok później – 23. kwietnia 1228 r. – 
właśnie ta ziemia została nadana Zakonowi przez Konrada Mazowieckiego28. 
Można zatem przyjąć, że Chrystian zwrócił Konradowi dobra o charakterze 
państwowym, a otrzymał rozproszone prywatne posiadłości księcia na tym 
samym obszarze. Pozwala to też zrozumieć Krzyżaków, którzy jeszcze przed 
rozpoczęciem podboju tych ziem, zawarli z Christianem porozumienie 
dotyczące komasacji przydzielonych mu dóbr ziemskich29. W sporze o prawa 
majątkowe w ziemi chełmińskiej ważna jest także rola księcia Pomorza 
Gdańskiego Świętopełka. Jak wiadomo, posiadał on szereg wsi w okolicy 
Chełmna, które zostały skonfiskowane zapewne przez Konrada 
Mazowieckiego w 1227/1228 roku za udział w zabójstwie jego brata – Leszka 
Białego. Ziemie te następnie zostały przekazane biskupowi Christianowi, a on 
je nadał kolejno Krzyżakom w formie dziesięciny. Na przełomie 1233/1234 
roku te ziemie czasowo odzyskał książę Świętopełk, otrzymując je od Zakonu 
jako zapłatę za pomoc i udział w wyprawie na Pomezanię30. Jak wynika 
z treści wyżej wymienionych źródeł, ziemia chełmińska stała się darowizną 
otrzymaną za podbój terytorium pogan. Krzyżacy okazali się sprawniejszymi 
dyplomatami niżeli mógł przewidzieć Konrad Mazowiecki. W 1230 roku 
powstał kolejny dokument zwany kruszwickim, który jak się przypuszcza był 
falsyfikatem stworzonym przez Krzyżaków z sygnaturą i pieczęcią księcia 
Konrada. Nadawał on ziemię chełmińską i uzyskane tereny pogańskie 
Zakonowi. Dokument zaginął, jak można przypuszczać nie przypadkowo, 
być może sam książę mazowiecki nie wiedział o jego istnieniu. 

Rozbudowa terytorialna państwa zakonnego, połączona z organizowaniem 
ośrodków miejskich doprowadziły w krótkim czasie do ożywienia 
ekonomicznego, do czego przyczyniło się w znacznym stopniu rozwijanie 
handlu i rzemiosła. Metodą na szybsze zagospodarowanie majątków 

27 T. Jasiński, Okoliczności nadania ziemi chełmińskiej … 
28 Tamże, s. 159. 
29 Tamże, s. 161. 
30 T. Jasiński, Bitwa nad Jeziorem Rządzkim, Roczniki Historyczne 1996, R. LXII, s. 55; 
K. Zielińska-Melkowska, Bitwa nad Rządzkim jeziorem na tle wczesnych dziejów Grudziądza,
Rocznik Grudziądzki 1994, t. XI, s. 10-11.
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i na wzrost dochodów było ściągnięcie nowych osadników – głównie 
z Flandrii i Niemiec (zaspokoiło to niedobory demograficzne podbijanych 
ziem, a jednocześnie powiekszało potencjał militarny Zakonu). Pierwotnie 
zajmowały się tym klasztory, sprowadzając ludność z okolic placówki 
macierzystej. Właściciele dóbr musieli zapewnić im atrakcyjne warunki 
bytowania, m. in. stosowanie własnego prawa i form organizacji osadniczej31. 
Przeprowadzenie lokacji Torunia i Chełmna na terenie zniszczonym przez 
najazdy pruskie już samo w sobie utrudniało realizację zadania. Istotną rolę 
w pierwszych lokacjach na ziemi chełmińskiej odegrało zainteresowanie 
księcia śląskiego Henryka Brodatego sprawami pruskimi i jego życzliwy 
stosunek do Zakonu32. Początkowo nowi osadnicy, przybywający do Torunia 
i Chełmna, pochodzili z dzielnic śląskich: Złotoryi i Legnicy. Późniejsza fala 
osadników wywodziła się z Dolnej Saksonii, Westfalii i Nadrenii33. 
Kolonizacja ziemi chełmińskiej wiązała się nie tylko z napływem niemieckich 
osadników, ale też stworzeniem dla nich nowego prawa, które zostało oparte 
na podstawie prawa magdeburskiego. Prawo chełmińskie zawarte 
w „Przywileju chełmińskim” miało stanowić jedną z podstaw gospodarczej 
potęgi państwa zakonnego i funkcjonować jako najwyższa instancja 
odwoławcza dla pozostałych miast pruskich. Mieszkańcy tych miast zostali 
„uwolnieni” spod jurysdykcji krajowej - stanowili prawo sami dla siebie, 
na jego podstawie sądząc się i karząc34. Przywilej chełmiński został 
potraktowany jako wzór ustrojowy dla całego państwa krzyżackiego, 
co wyrażało się choćby w sformułowaniu: „mieszkańcy ziemi chełmińskiej, 

31 J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009, 
s. 64; A. Radzimiński, Geneza oraz ukształtowanie się organizacji kościelnej (1206-1409),
[w:] Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja,
Warszawa 2008, s. 143.
32 T. Jasiński, Pierwsze lokacje miast nad Wisłą …, s. 35-36.
33 J. Tandecki, Mieszczaństwo, [w:] Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Władza
i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2008, s. 440.
34 K. Zielińska-Melkowska, Pierwotny i odnowiony ...; K. Sójka – Zielińska, Historia prawa,
Warszawa 2000 ; Z. H. Nowak, Dzieje Chełmna do końca XVIII w., [w:] Dzieje Chełmna: zarys
monograficzny, red. Marian Biskup, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Warszawa – Poznań –
Toruń 1987, s. 66; A. Czacharowski, Prawo chełmińskie w życiu stanów państwa krzyżackiego
w Prusach (1233-1454) ze szczególnym uwzględnieniem ziemi chełmińskiej, [w:] Studia
Culmensia historico-juridica czyli Księga pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego, t. 1, red.
Z. Zdrójkowski, Toruń 1990, s. 15.
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a szczególnie naszych miast Chełmna i Torunia”35. Wreszcie dowodem na to, 
że omawiany tu dokument nie był zwykłym aktem lokacyjnym jest fakt, 
że Krzyżacy podczas kolejnych lokacji powoływali się na przywilej chełmiński 
jako wzór, pisząc zazwyczaj: „według prawa chełmińskiego”, „szerzej 
wyrażono w przywileju chełmińskim”, „daliśmy na prawie chełmińskim”, 
„lokujemy na prawie chełmińskim” - choć kolejne nadania były dostosowane 
do lokalnych warunków, zawierając szczegółowe postanowienia, np. 
w zakresie sądownictwa (jak np. dla Malborka czy Pasłęka)36. Zatem 
dokument ten miał duże znaczenie nie tylko dla Torunia i Chełmna, ale także 
dla mieszkańców całej ziemi chełmińskiej. Miasta uzyskały odrębne 
i samodzielne sądownictwo, własny samorząd; jednocześnie doszło do 
zasadniczych przemian gospodarczych i osadniczych. Prawo to stało się 
ważnym czynnikiem w umocnieniu pozycji Zakonu na ziemi chełmińskiej 
i w rzeczywistości spełniło funkcję przywileju „krajowego”, podkreślając jego 
wyodrębnienie spod władztwa Konrada na rzecz kontroli przez Zakon. 

W 1244 roku37 spłonął pierwotny dokument lokacyjny, w związku z czym 
1 października 1251 roku Zakon wydał transumpt. Osobny dokument 
powstał dla miasta Torunia (cymelium znajduje się  do dziś w Archiwum 
Państwowym w Toruniu) oraz osobną wersję sporządzono dla Chełmna 
(przechowywany w Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem). Krzyżacy 
w odnowionym dokumencie pozwalają sobie już na pełne określenie terenu 
ziemi chełmińskiej38, szeroko wychodząc poza nadania Konrada 
Mazowieckiego; nie czuli się już niczym ograniczani po jego śmierci 
(1247 r.). Gdyby Krzyżacy nie wznowili przywileju, nie mieliby 

35 Cyt. za: K. Zielińska-Melkowska, Pierwotny i odnowiony ... 
36 K. Zielińska-Melkowska, Pierwotny i odnowiony..., s. 33-34; A. Czacharowski, Prawo 
chełmińskie…, s. 160-161. 
37 Po pierwszym powstaniu Pruskim (1242 r.) Zakon utrzymał się tylko w najsilniejszych 
grodach (Elbląg, Toruń, Starogród, Radzyń). Później doznał klęski pod Jeziorem Rządzkim 
z ręki Świętopełka, który w 1244 r. spalił miasto Chełmno i wybudował gród w Świeciu, by 
kontrolować, czy wręcz uniemożliwić żeglugę na Wiśle. Działania Świętopełka zakończyły się 
interwencją papieża Innocentego IV, z prośbą by zaprzestał atakowania Krzyżaków, tym 
bardziej, że ziemia chełmińska i Prusy znajdowały się we własności stolicy św. Piotra (M. Dygo, 
Władztwo terytorialne (1226-1409) …, s. 69-70). 
38 „[…] chcemy aby to miasto [Chełmno] było główne i godniejsze od pozostałych już założonych 
miast i tych, które mogą powstać pomiędzy Wisłą, Osą a Drwęcą” - cyt. Za K. Zielińska-
Melkowska, Pierwotny i odnowiony …  
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upoważnienia do wystawienia kolejnych aktów lokacyjnych na „prawie 
chełmińskim”, ponieważ pierwszego dokumentu już nie było, a kopie nie 
posiadały do tego mocy prawnej39. Ponadto po dokładniejszej analizie 
dokumentów lokacyjnych z 1233 i 1251 roku, można wyróżnić pewne 
różnice w treści zapisów oraz zmianę czy nawet cofnięcie niektórych nadań. 
W odnowionym przywileju widać wyraźne zaostrzenie stosunków państwa 
zakonnego wobec mieszkańców ziemi chełmińskiej, dla których 
wprowadzono między innymi opłatę cła i opłatę czynszową oraz Toruń stracił 
prawo do jakichkolwiek wysp wiślanych40 oraz zmniejszono uposażenie 
parafii w Chełmnie. Niektóre z postanowień określonych w przywileju 
zostały unieważnione dopiero w połowie XIX stulecia. Zastosowanie prawa 
chełmińskiego miało stworzyć pewnego rodzaju konstytucję swobód 
i obowiązków dla niemieckich osadników, którzy na tych ziemiach mieli 
zbudować ekonomiczne podstawy potęgi państwa krzyżackiego. Późniejsze 
postanowienia okazały się bardziej uniwersalne i służyły przy lokowaniu miast 
przez wieki, nawet po upadku państwa zakonnego. Oczywiście na przestrzeni 
tego czasu prawo chełmińskie zostało odpowiednio zmodyfikowane 
i wzbogacone w nowe artykuły, niemniej jednak podstawę stanowiły ich 
pierwotne wzorce41. 

Źródła archeologiczne do studiów nad lokacją Torunia i Chełmna 

W długotrwałej dyskusji dotyczącej lokacji pierwszych miast na ziemi 
chełmińskiej, decydującą rolę odgrywają badania wykopaliskowe, pozwalające 
na przewartościowanie dotychczasowych poglądów na temat genezy osad 
przedlokacyjnych oraz przebiegu procesów miastotwórczych na ziemi 
chełmińskiej. Stan badań i opracowań zagadnień odnoszących się do lokacji 
dwóch najstarszych miast chełmińskich jest nieporównywalny. Zanim jednak 
omówię wyniki dotychczas badań, należałoby zwrócić uwagę co w istocie 
wniosły rezultaty tych badań nad relacjami przestrzennymi miast 

39 K. Zielińska-Melkowska, Pierwotny i odnowiony … . 
40 Ustalenia na podstawie źródeł pisanych z początku XV w. wskazują na istnienie sześciu 
takich wysp, więc nie było to spowodowane zanikiem wysp na rzece (S. Jóźwiak, Przeprawa 
wiślana naprzeciw Torunia …,  s. 30). 
41 K. Zielińska-Melkowska, Pierwotny i odnowiony … . 
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i osadnictwa przedlokacyjnego. Jednym z podstawowych problemów było 
potwierdzenie lub zaprzeczenie istnienia starszego osadnictwa w miejscu 
aktualnego usytuowania miasta lub w jego najbliższej okolicy. Niepewne lub 
niejednoznaczne wzmianki źródłowe utrudniały weryfikację hipotez 
dotyczących pierwotnej lokacji omawianych ośrodków oraz ich późniejszych 
translokacji. Jednym ze źródeł, które uważa się za najcenniejszy zbiór 
dziejopisarski jest „Kronika Piotra z Dusburga”, która opisuje poszczególne 
zdarzenia i umożliwia utożsamienie ich z dzisiejszymi terenami. Pierwsza 
lokacja Chełmna według relacji Piotra z Dusburga odbyła się na terenie 
Starogrodu: „z pomocą tych krzyżowców, po ich przybyciu do Torunia, brat 
i mistrz Hermann (Balk) wybudował zamek i miasto Chełmno w roku 
Pańskim 1232 w tym miejscu, w którym teraz leży Starogród”42. Również 
według jego relacji, początki osadnictwa krzyżackiego poprzedzające lokację 
miasta Toruń, miały miejsce w dzisiejszym Starym Toruniu. Dotychczasowa 
aktywność archeologów na terenie Torunia i okolic, dostarczyła  niewielu 
danych dotyczących lokacji, jak również translokacji tego ośrodka. Należy 
jednak jeszcze wrócić do momentu sprowadzenia Zakonu na ziemię 
chełmińską. Po wzniesieniu grodu i kolejno zamku w Nieszawie około 1231 
roku, Krzyżacy przekroczyli istniejącą wtedy przeprawę wiślaną i odbudowali 
istniejący dawnej gród „z rozłożystym dębem pośrodku”43, dając początki 

42 Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej …, s. 49. 
43 Motyw dębu początkowo był odbierany jako legendarny, lecz E. Kettner zwrócił uwagę na 
to, że wątek ten jest prawdopodobny. W średniowieczu drzewa wykorzystywano do celów 
militarnych/wartowniczych, zastępując im wieżę; T. Jasiński, Początki Torunia …, s. 23-24). 
Także później duże, samotnie rosnące drzewa, stanowiły posterunki wartownicze czy punkty 
obserwacyjne, wymienione w źródłach jako arbor custodie lub wartboum; M. Arszyński, Zamki 
i umocnienia Zakonu Krzyżackiego i hierarchii kościelnej w Prusach, [w:] Zakon Krzyżacki 
w Prusach i na Inflantach …,, s. 56). O toruńskim przyczółku na dębie świadczy również 
relacja z tzw. zeznania Tomasz z Zajączkowa. Podczas procesu z Zakonem w 1339 r. mówił, 
że w jednej mili od Torunia na pięknym i wyniosłym drzewie wybudowali wieżę, w pobliżu 
drzewa znajdował się dwór, gdzie trzymano zwierzęta. Krzyżacy także w swojej ikonografii 
używali przedstawienia „zamku na drzewie”. Wg Szczepańskiego drzewa wartownicze 
faktycznie występowały w średniowieczu, m.in. na terenie  Niemiec (Brunszwik, Hildesheim, 
Arnsburg); S. Szczepański, Arbor custodie que vulgariter dicitur wartboum. Funkcje 
i występowanie tzw. drzew wartowniczych na obszarze Żuław Wiślanych i Pomezanii w XIII–XIV 
wieku, [w:] Zapiski Historyczne 2011, t. 76/1, s. 7 - 22. Również Voigt zasugerował, że Górsk 
po prusku oznaczał dąb – jednak nikt  już tego nie powtórzył i uznano to za nieuzasadnione 
;S. Kujot, O bajecznym zamku Vogelsang i dębie w (Starym) Toruniu, Zapiski Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu, t. 1, z. 2, s. 52). 
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osadnictwa krzyżackiego w Starym Toruniu (wieś położona 10 km na zachód 
od obecnego centrum Torunia)44. Mimo podejmowanych badań 
archeologicznych45 na tym obszarze, nie odnaleziono ani osady z okresu 
piastowskiego, ani pozostałości po budowlach krzyżackich. Szczególne 
znaczenie w dociekaniu lokacji Torunia mają badania pozostałości zamku 
krzyżackiego, należącego niegdyś do niemieckich rycerzy. Miejsce to 
identyfikowane jest z wymienionym w dokumencie z Lonyz grodem 
Postolsko (Postolko). To tutaj miano dokonać translokacji miasta ze Starego 
Torunia w XIII wieku, które ulokowano przy zbudowanej na gruzach grodu 
książęcego nowej, początkowo tylko drewniano-ziemnej twierdzy; właściwy 
zamek murowany zaczęto wznosić na początku 2 poł. XIII wieku46. 
Najistotniejszych danych dostarczyły badania wykopaliskowe 
przeprowadzone na górze zamkowej47, gdzie w obrębie międzymurza 
wschodniego, południowego i w piwnicy zachodniego skrzydła zamku 
odkryto pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego48. Z układu 
odkrytych tam warstw kulturowych wynika, że w miejscu murowanego 
zamku krzyżackiego osadnictwo funkcjonowało w ramach dwóch faz 
wczesnośredniowiecznych: pierwsza faza datowana od VIII do X w. i druga 
od X do XIII w., która była związana z powstaniem wału obronnego 
o konstrukcji skrzyniowo-przekładkowej49. W wyniku powtórnej analizy

44 Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej …, s. 39; M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu 
Krzyżackiego w Prusach ..., s. 93; T. Jasiński, Początki Torunia …, s. 22-23. 
45 Wg relacji pruskiego historyka Krzysztofa Hartknocha z 1679 r. ruiny rozciągały się ponad 
200 m wzdłuż brzegu Wisły. Ostatnia wiarygodna relacja o widocznych ruinach pochodzi od 
J. S. Sammeta z 1783 r. Późniejsze relacje informują już o braku jakichkolwiek śladów po nich 
(w 1787 r. o ich braku wspomina niemiecki podróżnik). W ciągu tych czterech lat Wisła 
w dwóch miejscach przerwała wał przeciwpowodziowy i naniosła ogromną ilość piasku i mułu 
rzecznego, który zapewne przykrył pozostałości po krzyżackim osadnictwie (T. Jasiński, Toruń 
XIII-XIV wieku…, s. 123). Zatem na skromne informacje i bezskuteczne poszukiwania
archeologiczne mogła wpłynąć nie tylko zmiana koryta rzeki, ale też działalność rolnicza
mieszkańców (T. Jasiński, Toruń XIII-XIV wieku …, s. 100-166)
46 W. Chudziak, J. Bojarski, Chełmno i Toruń. Początki miast ...
47 Badania archeologiczne pod kierownictwem Jadwigi Chudziakowej zostały przeprowadzone
w latach 50. XX wieku. Prace trwały do 1966 roku i miały na celu odsłonięcie, konserwację
i ekspozycję ruin oraz dotarcie do poziomu zamkowego a także odkrycia śladów osadnictwa
przedkrzyżackiego.
48 J. Chudziakowa, A. Kola, Wzgórze zamkowe – ślady istnienia słowiańskiego grodziska,
[w:] TNT Prace archeologiczne, nr 6,  Warszawa-Poznań 1974, s. 5-48.
49 Tamże, s. 28; Potwierdziły się domysły co do przedkrzyżackiego osadnictwa, jednak nie
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materiału ceramicznego zweryfikowano podane wyżej ustalenia w kwestii 
chronologii I i II fazy zasiedlenia terenu wzgórza zamkowego. Faza I 
(przegrodowa?) została wydatowana na XII wiek50, natomiast chronologia II 
fazy (grodowej) została określona w ramach 1. połowy XIII wieku, a ściślej do 
lat trzydziestych tego wieku, kiedy Krzyżacy podjęli się budowy zamku na 
tym terenie51. W świetle niepełnych wciąż odkryć archeologicznych 
i fragmentaryczności źródeł pisanych trudno było jednoznacznie 
wypowiedzieć się o początkach miasta: czy odkryte pozostałości grodu na 
górze zamkowej można identyfikować z początkami Torunia, czy samo 
nadanie prawa lokacyjnego jest inicjalnym etapem rozwoju miasta, bo 
przecież pierwszy przywilej obejmował tereny Starego Torunia. Wyniki badań 
archeologicznych przeprowadzonych na terenie samego Torunia – poza 
Starym Miastem, wskazują na funkcjonowanie osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego po zachodniej jego stronie , przede wszystkim 
wzdłuż Szosy Bydgoskiej, aż po okolice wsi Stary Toruń: Droga 
Starotoruńska52 (stan. 233), przy torach kolejowych na północ od Szosy 
Bydgoskiej53 (stan. 331) oraz na terenie przy oczyszczalni ścieków54 (stan. 

określono jednoznacznie jego charakteru. W kolejnych publikacjach Jadwigi Chudziakowej 
czytamy o istnieniu osady otwartej, funkcjonującej do X wieku, kolejno o grodzie otoczonym 
drewniano-ziemnym wałem o konstrukcji skrzyniowo-przekładkowej. W późniejszych latach 
J. Chudziakowa (Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej. Katalog źródeł, Toruń,
1994, s. 172) dokonała korekty datowania początków osadnictwa wczesnośredniowiecznego na
wzgórzu zamkowym, przesuwając jego powstanie na XI wiek, fakt ten łącząc z podbojem ziemi
chełmińskiej przez państwo polskie.
50 Ze względu na dosyć istotny udział (występującej raczej na złożu wtórnym) ceramiki
częściowo obtaczanej niezdobionej i zdobionej narzędziem wielozębnym, reprezentowanej
przez różne formy esowate – domniemywać można o istnieniu na górze zamkowej
wcześniejszej osady w X-IX wieku (J. Chudziakowa, Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi
chełmińskiej …, s. 172).
51 Tamże, s. 170-173.
52 Badania powierzchniowe przeprowadzono w 1985 roku pod kierownictwem Grażyny
Budynek i Bogusławy Wawrzykowskiej na stanowisku przy granicy ze Starym Toruniem, po
stronie północno-zachodniej zbiegu dróg Strotoruńskiej i drogi do WOPR Przysiek. Kolejne
badania zostały przeprowadzone w 1986 i 1989 roku pod kierownictwem Romualdy
Franczuk. AZP 40-32, stan. nr 233 (19). Nr inwentarza zabytków  z Muzeum Okręgowego
w Toruniu: MT/A/AZP/863 i MT/A/PLR.
53 Nadzór archeologiczny został przeprowadzony w 1996 r. pod kierownictwem Stanisława
Kukawki i Bogusławy Wawrzykowskiej. AZP 40-43, stan. nr 331 (296); Nr inwentarza
zabytków z Muzeum Okręgowego w Toruniu: MT/A/AZP/1954.
54 Badania ratownicze przeprowadzone w 1995 roku pod kierownictwem Bogusławy
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186). Największą osadę zlokalizowano na stanowisku nr 233, z pozostałych 
dwóch stanowisk pochodzi niewielki zbiór źródeł ruchomych. Pojedyncze 
fragmenty ceramiki pozyskane ze złoża wtórnego z badań na terenie Starego 
Miasta (między innymi na ul. Krzywa Wieża 1455), nie świadczą 
w wiarygodny sposób o osadnictwie przedkolacyjnym - do rozstrzygnięcia 
pozostaje kwestia domniemanej warstwy wczesnośredniowiecznej odkrytej 
w okolicy kościoła pw. św. Janów56 oraz przy Ratuszu Staromiejskim57.  

W przypadku Chełmna pierwsze słowiańskie centrum wczesnomiejskie 
utożsamia się z terenami położonymi przy Górze św. Wawrzyńca w Kałdusie. 
Zadokumentowana zabudowa grodu i osady, relikty bazyliki  czy znaleziska 
wskazujące na prowadzenie w tym miejscu wymiany dalekosiężnej wskazują 
na ponadlokalne znaczenie togo ośrodka, stanowiącego centrum produkcji 
i wymiany w skali ponadregionalnej,  siedzibę władzy politycznej i kościelnej 
typu sedes regni principalis. Kres słowiańskiemu Chełmnu przyniosły najazdy 
pruskie w dwóch pierwszych dziesięcioleciach XIII w.  Nowe miasto – 
obdarowane przywilejem, jak zapisał Piotr z Dusburga, ulokowano na terenie 
dzisiejszego Starogrodu, gdzie już w 1232 roku krajowy mistrz pruski 
Hermann Balk zaczął wznosić  drewniano-ziemną warownię. Podczas badań 
archeologicznych na terenie ruin zamku krzyżackiego w Starogrodzie, a także 
przyległego do niego terenu I i II przedzamcza, nie stwierdzono 
występowania warstw kulturowych wcześniejszych niż schyłek XIII i XIV w. 
Mimo znalezienia fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych, nie można 
tu mówić o wczesnopiastowskim grodzie, tym bardziej, że nie zarejestrowano 
wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej. Negatywny wynik poszukiwań 

Wawrzykowskiej. 
AZP 40-43, stan. nr 186 (22). Nr inwentarza zabytków  z Muzeum Okręgowego w Toruniu: 
MT/A/BHL. 
55 Badania wykopaliskowe zostały przeprowadzone w 2004 i 2005 roku przez Lidię 
Grzeszkiewicz-Kotelwską przed budynkiem oraz w piwnicy budynku na ul. Krzywa Wieża 14. 
AZP 40-43, stan. nr 498 (558). 
56 Podczas badań archeologicznych w 2013 roku pod kierownictwem Marka Słupczewskiego 
w obrębie murów kościoła przy prezbiterium zarejestrowano cienką warstwę spalenizny, 
w której odkryto 16 fragmentów naczyń ceramicznych z okresu wczesnego średniowiecza – nie 
udało się uzyskać dostępu do materiału. AZP 40-43, stan. nr 4 (58). 
57 Nadzór archeologiczny został przeprowadzony w 1997 roku pod kierownictwem Wojciecha 
Sosnowskiego w okolicy południowo-zachodniego narożnika ratusza. AZP 40-43, stan. nr 335 
(301). 
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warstwy wczesnośredniowiecznej w Starogrodzie był powodem 
przeprowadzenia badań w Chełmnie, w celu zweryfikowania informacji 
o przedkolacyjnej osadzie. Wiadomo, że bezpośrednia translokacja
ze Starogrodu miała miejsce najpierw na teren położony w dolinie Wisły
(obecnie przedmieście Chełmna Rybaki). Niestety, nie wykonano w tym
miejscu żadnych badań wykopaliskowych. Ograniczono się wyłącznie do
analiz paleobotanicznych osadów z dna Wisły58, które poświadczyły obecność
osadnictwa z wczesnego średniowiecza. Również badania archeologiczne,
przeprowadzone w obrębie właściwego miasta, którego ostateczna lokacja
objęła teren wysoczyzny,  – podobnie jak w Starogrodzie – nie wykazały
obecności osadnictwa wczesnośredniowiecznego, najstarsze warstwy zostały
wydatowane na XIII w. Oczywiście nie można całkowicie wykluczyć istnienia
osady poprzedzającej lokację miasta w granicach dzisiejszego miasta.
Dowodem  na to jest odkrycie w północo-wschodniej części  Chełmna
(podczas budowy miejskiej oczyszczalni ścieków), osady z okresu wczesnego
średniowiecza (stan. nr 10). Prawdopodobnie osadnictwo to miało charakter
krótkotrwały ze względu na fakt licznych powodzi. Być może było
to niewielkie osiedle satelitowe, które wchodziło w skład zespołu osadniczego
historycznego Chełmna przy górze św. Wawrzyńca59.

Wnioski 

Działania Zakonu na ziemi chełmińskiej i w konsekwencji stworzenie 
państwa krzyżackiego następowało wieloma drogami, a ich władza umacniała 
się od momentu wydania przywileju chełmińskiego dla Torunia i Chełmna. 
Zasiedlenie i zagospodarowanie omawianego terenu sprzyjało rozwojowi 
miast oraz budowania państwa nad dolną Wisłą. Dążenie do monopolizacji 
żeglugi na Wiśle i kontroli połączeń komunikacyjnych wzdłuż rzeki 
zapewniło Zakonowi dostęp do morza60, co sprzyjało nie tylko kontaktom 

58 A. Noryśkiewicz, Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym holocenie. 
Studium palinologiczne, Toruń 2013. 
59 M. Kurzyńska, Wczesnośredniowieczna osada w Chełmnie, woj. kujawsko-pomorskie 
(Stanowisko 10), [w:] Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, red. 
W. Chudziak, t. 3, Toruń 1999, s. 203–226.
60 Na Pomorzu Gdańskim  pierwsze miasta powstały jeszcze przed opanowaniem tych przez
Krzyżaków, i były one związane  ze szlakiem wiślanym. Istniejące już osady handlowo-
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handlowym, ale pomagało w akcjach militarnych. Toruń i Chełmno były to 
dwa niezależne organizmy miejskie, których przemyślana lokacja 
warunkowała wysoki rozwój gospodarczy całego regionu i ich zaplecza 
osadniczego. Wystawiony przez Zakon przywilej lokacyjny nie ograniczał się 
do mechanicznej recepcji norm magdeburskich. Krzyżacy dostosowali go 
twórczo do potrzeb tworzonego władztwa terytorialnego. Przemiany 
w państwie zakonnym, a przede wszystkim rozwój sieci miejskiej, przybrały 
charakter ogólnoeuropejski. Wielki ruch osadniczy, zwany kolonizacją 
niemiecką objął wszystkie kraje Europy Środkowej. Pojawił się nowy rodzaj 
osiedla, a przebudowa sieci miejskiej według zasad przynoszonych przez 
kolonizację i lokowanie na prawie niemieckim określano w literaturze 
mianem przełomu lokacyjnego. Przywileje nadające osadzie status miasta, 
ściśle i szeroko rozumiane wykorzystuje się w badaniach nad dziejami 
konkretnych miejscowości, jako źródło regulujące wiele zagadnień życia 
miejskiego. Analiza ta jednak jest trudna i nie może być samodzielną 
podstawą badawczą, choć w wypadku przywileju chełmińskiego i jego 
transumptu pomaga określić rozwój miast zarówno w sferze społeczno-
gospodarczej jak i zmian nadanego patrymonium Torunia i Chełmna. Dla 
pełnego zrozumienia zmieniających się w czasie systemów osadniczych 
Torunia i Chełmna niezbędne będą kolejne badania na terenie jego zaplecza 
oraz sąsiednich ośrodków osadniczych. Podejmując próbę podsumowania 
należałoby stwierdzić, że o miejscu lokacji miasta w stosunku do starszego 
osadnictwa decydowały czynniki natury politycznej oraz topograficznej, 
a w procesie lokacji można wydzielić kilka etapów, w których najistotniejsza 
była lokacja przestrzenna oraz prawna. 

rzemieślnicze zaczęto lokować na prawie niemieckim pod koniec XIII w. W czasie zajęcia 
Pomorza Gdańskiego przez Zakon, zahamował się proces lokacji nowych miast i nastąpił 
ponownie po ponad trzystu latach - w większości przypadków wykorzystano do tego celu 
prawo chełmińskie, jedynie nadmorskie osady takie jak Hel i Łeba otrzymały prawo lubeckie 
(R. Czaja, Miasta i przestrzeń miejska w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, [w:] Zakon 
Krzyżacki w Prusach i na Inflantach …, s. 88-90). 
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Summary 

Socio-political location of Torun and Chelmno 

Multi-stage construction of Torun and Chelmno and their translocations 
are mainly related to the beginnings of the power of the Teutonic Knights at 
terra culmensis, the first foundation of the fortress, and the following wave 
location at Chelmno law. They were centers of crystallization at Chelmno, 
which would belong regarded as "investment" of the Teutonic Order, by 
giving the city rights for the two cities based on a single document, called the 
“privilege of Chelmno”. The content of the act was adapted for a new settlers. 
It establishes favorable rights and obligations for resident - which also 
resulted in a change patrimony of Torun and Chelmno and building 
fundamental cities. Giving the first location on the Chelmno for these 
centers provide the legal basis and political for the construction of the 
Teutonic Order. A hypothetical state of affairs regarding the early locations, 
consists of not only the poverty of written sources - which is mainly based on 
the transmission Chronicles of Peter Dusburg - but objectively imperfect 
pronunciation of archaeological discoveries. This involved checking the 
existing hypotheses and confront them with the latest research results. Only 
in some cases, it could be tempted to authoritative views and definite 
conclusions. 



Daniel Smaga 
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 

XIV-wieczne murowane zamki w Iłży i Solcu nad
Wisłą dziedzictwem kultury materialnej regionu 

radomskiego 

„Poza marginalizacją, badania kultury materialnej często 
napotykają na poważniejszą trudność: rzutują one konwencjonalną 

ontologię i teorie poznawcze na nowe domeny 
empiryczne, traktując interakcję człowiek-artefakt jako 

drugorzędne tło procesów kulturowych. Wytwarzanie i wykorzystanie 
artefaktów może zostać uznane, na przykład, za 

jeszcze jedną arenę, na której ludzie ustalają między sobą 
znaczenia narzucane im przez kulturę (...)”1. 

Wstęp 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie ruin średniowiecznych zamków 
w regionie radomskim a mianowicie - ruin zamku królewskiego w Solcu 
nad Wisłą oraz ruin zamku biskupiego w Iłży.  

Dorobek kulturalny iłżeckiego i soleckiego społeczeństwa, określany jako 
dziedzictwo kultury materialnej, stanowi kluczowy składnik rozwojowy, 
celem ukształtowania tożsamości lokalnej oraz świadomości regionalnej 
w tym przypadku regionu radomskiego. Wartym przytoczenia i rozszerzenia 
jest aspekt rozwoju społecznego i gospodarczego. Państwo, a w szczególności 
władze szczebla samorządowego, wzmagają procesy rozwojowe turystyki 
za pośrednictwem polityki kulturalnej. Ta z kolei, ma za zadanie ochraniać 
dziedzictwo kulturowe, które stanowi jedno z najważniejszych ogniw polityki 

1 M. B. Schiffer, The Material Life of Human Beings, London 1999, s. 6. 
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turystycznej, rozumianej jako „świadome, aktywne popieranie i kształtowanie 
turystyki oraz jej otoczenia przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa, 
organizacje i instytucje, wpływające swoją działalnością na wszystko to, 
co potęguje korzyści dla lokalnej gospodarki społeczności2”. Turyści 
odwiedzający miejsca, w których zachowane są w jakiejkolwiek formie 
pozostałości po naszych przodkach, chcą ujrzeć to, co jest w tym regionie 
szczególne, charakteryzujące się niepowtarzalnością. W ten sposób sami biorą 
udział w tworzeniu i ochronie wartości kulturowych. Sami bowiem 
przekazują treści moralne, estetyczne i duchowe. Zatem kultura materialna 
uzupełnia się z niematerialną, tworząc całość.  

Charakterystyka podstawowych pojęć 

Opisując kulturę materialną jakimi są zamki z XIV wieku, nie sposób nie 
wspomnieć o okresie powstawania tych budowli. Średniowiecze, jest to część 
historii ludzkości, mająca kilkuwiekową tradycję. Początek średniowiecza 
datuje się w sztywnych ramach (Europa: 476 rok - detronizacja ostatniego 
cesarza zachodniorzymskiego; Polska: 966 rok - chrzest Polski), natomiast 
koniec ujęty jest w zależności od podejścia analityków historycznych 
z różnych krajów. Zazwyczaj jest to przełom XV i XVI wieku - zdobycie 
Konstantynopola przez Turków (1453), pierwsza wyprawa Krzysztofa 
Kolumba do Ameryki (1492) czy początek reformacji (1517).  

Wraz z przyjęciem przez Polskę chrztu, nadszedł czas wznoszenia 
masywnych budowli obronnych, stanowiących schronienie czy to dla władzy 
książęcej czy sakralnej. Pojęcie zamku w literaturze przedmiotu najczęściej 
określa się jako „zespół elementów warownych i budynków mieszkalnych 
powiązanych w zamknięty obwód obronny, który to zespół powstał w ustroju 
feudalnym jako ośrodek władzy książęcej [...]. Zasadniczą cechą takiego 
zespołu stanowi zamknięty obwód obronny początkowo w postaci wałów lub 
konstrukcji drewniano - ziemnej, a w następnych okresach murowany3”. 

2 R. Budzałek, Rozwój turystyki jako istotny element polityki rozwoju Łowicza, [w:] Rola 
i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, red. R. Gałecki, Łowicz 
2004, s. 121. 
3 Ł. Musiaka, Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, 
Warmii i Mazur, Łódź 2013, s.20 
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Zamek w Solcu nad Wisłą bym zamkiem królewskim, natomiast w Iłży 
należał do krakowskich biskupów.  

W kontekście średniowiecznych zamków wiele mówi się 
o dziedzictwie (w domyśle kulturowe materialne). Natomiast problematyka
artykułu dotyczy także wyznaczenia obszaru - jest to region radomski. Pojęcia
te na potrzeby niniejszego artykułu potrzebują zdefiniowania.

Dziedzictwo kulturowe, według specjalisty w dziedzinie ochrony 
zabytków i dziedzictwa kultury J. Pruszyńskiego, jest to „zasób rzeczy 
nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami 
duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny 
ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania 
następnym pokoleniom, z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości 
historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie 
dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, 
dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania 
poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej4”. Zasadne jest zatem 
stwierdzenie, że średniowieczne zamki bądź ich ruiny klasyfikuje się jako 
materialną wartość, mającą własną historię, które winny być podległe 
ochronie jako zabytek. 

Autor artykułu posłużył się dawnym wyznacznikiem regionu 
radomskiego, kiedy to Iłża i Solec nad Wisłą należały do jednej historycznej 
krainy. Obecnie region radomski znajduje się na południu województwa 
mazowieckiego, historycznie w Małopolsce, w ziemi sandomierskiej. 
Aktualnie te dwie miejscowości leżą na pograniczu Równiny Radomskiej 
i Przedgórza Iłżeckiego5.    

Zamek królewski w Solcu nad Wisłą 

Zamek królewski w Solcu nad Wisłą jest położony na terenie regionu 
radomskiego. Wznosi się na krawędzi skarpy doliny Wisły, w pobliżu 
centrum Solca. Gmina ta usytuowana jest w widłach rzek Kamiennej, 

4 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t.1, Kraków 2001, 
s.50.
5 J. Kondracki, A. Richling, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1994, s. 69.
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Krępianki i wspomnianej Wisły. Już w VII wieku, powstała pierwsza osada 
na terenie dzisiejszego Solca nad Wisłą6.  

Jak głosi legenda, w XI wieku, w Piotrawinie – po drugiej stronie Wisły – 
wydarzył się cud wskrzeszenia rycerza Piotrawina poprzez biskupa Stanisława 
Szczepanowskiego – krakowskiego duchownego. Wydarzenie to dotyczyło 
konfliktu pomiędzy owym biskupem – w późniejszym czasie kanonizowanym 
(1253), a ówczesnym królem Polski Bolesławem Śmiałym. Piotrawin 
świadczył na korzyść biskupa. Dzieje te rozgrywane były na terenie soleckich 
błoni, nieopodal później wybudowanego zamku. Natomiast 
te wydarzenia, ze szczegółowym opisem, można odczytać w kronikach 
Wincentego Kadłubka7.  

Literatura historyczna ukazuje, iż początkowo właścicielami soleckiego 
grodu były instytucje sakralne: arcybiskup gnieźnieński - o którym można 
znaleźć informacje w bulli gnieźnieńskiej z 1136 roku, a później zakon 
bożogrobców z Miechowa (XIII wiek). W kolejnym wieku (1325 rok), 
ówczesny król Polski Władysław Łokietek nabył prawa władcze grodu 
soleckiego – wykupując je od wyżej wymienionego zakonu. Od tego okresu, 
aż do 1538 roku – panowanie Zygmunta I Starego – Solec był siedzibą 
królów8. Zamek w okresie rezydowania rodziny królewskiej w Solcu nad 
Wisłą miał ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego osady. Mianowicie 
wraz z podążającym orszakiem królewskim (Solec był miejscem przejezdnym 
pomiędzy Krakowem, a Litwą), podążali kupcy9. W literaturze historycznej10, 
można się doszukać informacji, że to za czasów Kazimierza Wielkiego nadano 
prawa lokacyjne Solcu. Panowanie Kazimierza Wielkiego również łączy się 
z powstaniem zamku (pisali o tym kronikarze: Janko z Czarnkowa i Jan 
Długosz), który składał się początkowo z budynku mieszkalnego 
i cylindrycznej wieży11. Aczkolwiek niektóre źródła podają, że Kazimierz 

6Informator Turystyczny Powiatu Lipsko, s.45 - 48. [online], http://www.powiatlipsko.pl/files/ 
informator_lipsko.pdf,[dostęp: 28.10.2016r.] 
7 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 Dla Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny 
Krąg”, Bałtów 2008, s. 26. 
8 Informator Turystyczny…, s. 45 – 48. 
9 A. Wyrobisz, Handel w Solcu nad Wisłą do końca XVIII wieku. Przyczynki do historii rynku 
wewnętrznego w Polsce przedrozbiorowej, [w:] Przegląd Historyczny 1966, t. 57/1, s. 25  
10 J. Długosz, Historiae Polonicae libri IX, Opera omnia t. XII, Kraków 1873, s. 324. 
11 Informator Turystyczny …,s. 45 – 48. 
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Wielki zamek tylko odrestaurował, a wzniósł go Bolesław Śmiały już w 1060 
roku12. Gotycka budowla, ze względu na swoje strategiczne położenie, pełniła 
rolę obronną, gdyż broniła przeprawy przez Wisłę oraz miała na celu ochronę 
spławu na tejże rzece. Zamek pełnił też rolę refugium, schronienia dla 
mieszkańców miasta oraz strzegł komory celnej w pobliskim Kamieniu13.  

Solec nad Wisłą był w późniejszym okresie dzierżawiony przez różnorakie 
rody szlacheckie. Na lata 1604 – 1627 przypisuje się przebudowę zamku 
w nowym stylu - późnorenesansowym. Zmodernizowania dokonał ówczesny 
właściciel miasta - książę Krzysztof Zbaraski. Modernizacja polegała na 
dobudowaniu umocnień bastionowych, udokumentowanych na planie 
miasta z roku 1818. Co ciekawe, były to jedne z pierwszych 
w kraju. Dodatkowo wokół zamku zaaranżowano włoski ogród. Pomiędzy 
budowlą, a miastem, został zmontowany zwodzony most (na dwóch filarach 
z cegły) z poręczami. Upływający czas można było mierzyć za pomocą zegara, 
znajdującego się na wieży zamkowej przy bramie. Na terenie zamku 
ulokowano również łaźnię i fontannę ze smokiem, utworzoną z morskich 
skorup. W owej fontannie umiejscowiono miedzianą wannę. Najazd 
Szwedów przyczynił się do zniszczeń zamku i upadku Solca14.  

Ostatni remont zamku odnotowuje się, podczas gdy Solec nad Wisłą 
był pod władaniem Ignacego Przebendowskiego. Wtedy to w drugiej połowie 
XVIII wieku (w zależności od źródeł: 1780 bądź 1787) nastąpiło 
odrestaurowanie pomieszczenia, które zajmował ówczesny gubernator – 
Kurządkowski. Późniejsze fotografie wskazują, iż po potopie szwedzkim, nie 
dbano o przestarzałe mury i umocnienia ziemne. W XIX wieku, jak wynika 
z historycznych fotografii, zamek posiadał jeszcze zadaszenie, z tym, 
że jedynie częściowe. Co za tym idzie, definitywnie zamek przestał być 
zamieszkiwany jeszcze w tym samym wieku15.  

12 Mini przewodnik [online], www.polskaniezwykla.pl/pdf/get/route.ashx?id=699, [dostęp:. 
28.10.2016] 
13 Strategia Rozwoju Gminy Solec nad Wisłą na lata 2007 – 2020, Solec nad Wisłą 2006, s. 6 
[online],http://archiwum2.solec.pl/upload/Strategia%20Rozwoju%20Gminy%20Solec%20na
d%20Wisla%20na%20lata%202007-2020.pdf, [dostęp: 02.11.2016] 
14 Informator Turystyczny  …, s. 45 – 48. 
15Tamże. 
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Zamek to nie tylko jedna budowla. Do niego należały również: „dom 
pod zamkiem o jednej izbie, dom w rynku miasta (szynk), browar pod 
zamkiem i chałupa, pisaria o dwóch izbach i dwóch alkierzach ze spiżarką 
z drewna łupanego, stajnie ze stancją dla pachołka a obok dwie wozówki dla 
pisarza i ekonoma16”. 

Pomimo tego, że obecnie pozostały tylko ruiny gotyckiej budowli 
(niestety, ruiny są niezabezpieczone i porośnięte roślinnością), a widnieją 
jedynie fragmenty murów i fundamentów (wykonanych z kamienia i cegły 
w jego północno – wschodniej części) oraz ślady cylindrycznej wieży (w jego 
północno – zachodnim narożniku), to wielu koneserów średniowiecznej 
kultury materialnej odwiedza to miejsce. Zważając na stan tego zabytku, nie 
jest on dostępny dla zwiedzających. Niemniej jednak od ulicy Zamkowej, 
więc od strony południowej zamku, są bardzo dobrze widoczne owe ruiny. 
Co więcej, od niedawna można podziwiać replikę zamku królewskiego 
wykonanej z wikliny. Mieści się w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury, 
zwanego domu z podcieniami, który także ma swoją historyczną duszę.  

Zamek biskupi w Iłży 

Miasto Iłża położone jest pomiędzy Radomiem, a Ostrowcem 
Świętokrzyskim - w powiecie radomskim. Zbliżając się do Iłży, już z oddali 
można zauważyć najstarszy element warowni - szczyt wapiennej wieży XIV - 
wiecznego biskupiego zamku. Obecnie zamek przybiera znamiona ruin, lecz 
kiedyś był to jeden z najefektowniejszych średniowiecznych budowli 
na Mazowszu17.  

Na terenie dzisiejszego miasta Iłża, w kierunku północno – wschodnim od 
centrum, w około XI – XII wieku, powstał ogrodzony wałem drewnianym 
oraz fosą, drewniany gród. Miał charakter obronny, czego dowodem jest 
znaleziona podczas badań archeologicznych broń oraz nieduży jego rozmiar – 
średnica w granicach 20 metrów18. Pod koniec XIII wieku, w konsekwencji 
najazdu Tatarów na Iłżę, został zniszczony najstarszy gród obronny w tej 

16 Strategia Rozwoju Gminy Solec…, s.20. 
17 R. Sypek, Zamki, pałace i dwory Mazowsza, , Warszawa 2011, s. 20 - 23.  
18 [online] https://zabytek.pl/public/upload/objects_media/5679c14c77588.pdf, [dostęp, 
4.11.2016] 
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osadzie. W związku z tym, biskupi krakowscy musieli przenieść siedzibę 
w inne miejsce. Wybrano to wzgórze, na którym, obecnie widnieją ruiny. 
Niektórzy badacze twierdzą, że to już w tamtym czasie zaczęto budowę 
murowanej wieży zamkowej, aczkolwiek nadal istniał gródek wykonany 
z drewna. Według literatury historycznej, budowę zamku murowanego 
przypisuje się z inicjatywy Jana Grota - ówczesnego biskupa krakowskiego. 
Wzniesienie go datuje się na lata 1328 – 1347, choć niektóre źródła podają, 
że ok. 1340 roku. Pierwotnie zamek wykonany z łamanego kamienia, 
połączonego wapienną zaprawą, zajmował powierzchnię ok. 1500 metrów 
kwadratowych. Już w roku kończenia budowy, zamek bezskutecznie oblegały 
wojska królewskie. Powodem był konflikt pomiędzy biskupem krakowskim, 
a królem Kazimierzem Wielkim o dziesięciny. Zamek w Iłży - będąc siedzibą 
obronną duchownych krakowskich, jednocześnie stanowił centrum 
administracyjnego klucza majątkowego - pozwolił na schronienie biskupa19. 

Źródła historyczne wskazują, że w XIV wieku zamek został otoczony 
murami obwodowymi z polnego kamienia. Podobnie jak w Solcu nad Wisłą, 
droga do niego wiodła przez most zwodzony. We wschodnim narożniku 
wznosiła się wieża - stołp. Natomiast domniemywa się, że była także i druga 
wieża, lecz nie jest to potwierdzone. Niestety, nie wiadomo również jak 
wyglądał zamek wewnątrz20. 

Na XV wiek przypisuje się rozrost przybytku biskupiego. Podzamcze, 
znajdujące się od strony północnej, zostało otoczone murami. Literatura 
podaje, iż owe mury zakreślały naturalny kształt wzgórza i liczyły aż 400 
metrów (porównując obwód murów zamku obejmowała 150 metrów). Tym 
sposobem, iłżecka warownia uzyskała drugi człon. Wzmocniono również 
ujęcie obronne warowni - dobudowano kilka baszt, których ślady są 
widoczne do dzisiejszego dnia. Budowano je tak, by dostosować do obrony 
zamku poprzez użycie broni palnej. Z kolei mury obwodowe wyznaczały 
lokacje budynków gospodarczych - umiejscowione były wzdłuż nich. Należy 
zwrócić uwagę również na wjazd na teren zamku. By dostać się do niego 
drogą pokojową, należało najpierw minąć bramę znajdującą się 

19 R. Sypek, Zamki …, s. 20 - 23. 
20 Tamże. 
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w bastionie mającą formę beluardy. To wszystko sprawiało, iż XVI wieczny 
zamek w Iłży stanowił jedną z najsilniejszych warowni w regionie21.  

Zamek w Iłży po śmierci Jana Grota przechodził w ręce kolejnych 
biskupów krakowskich, nie rezydując tu na stałe. W związku z tym, pieczę 
nad kasztelem oraz całym miastem sprawował starosta biskupi. Jak 
dowiadujemy się od kronikarza Jana Długosza, dzięki biskupowi Florianowi 
z Mokrska herbu Jelita, otoczył murami obronnymi miasto i zamek. 
Następnie w XV wieku wzmocniono wjazdową bramę, a w początkowych 
latach XVI wieku, Iłżę opanował pożar. Ucierpiał nie tylko zamek (spłonął), 
ale również całe miasto. W kolejnych latach, inicjatywy odbudowy kasztela 
podjęli się kolejni krakowscy biskupi, m. in. Jan Konarski (prawdopodobne 
jest to, że za jego czasów: 1503 – 1524, dokonano budowy bastejowej 
fortyfikacji podzamcza) czy Filip Padniewski (1560 – 1572). Temu drugiemu 
przypisuje się przekształcenie wnętrza zamkowego na styl renesansowy. 
Na domiar tego, zamek wraz z wieżami uzyskał renesansowe elementy 
ozdobne w postaci attyk, uwieńczonych na ilustracjach szwedzkiego 
rysownika Eryka Dahlberga22.  

Niestety, podobnie jak zamek w Solcu nad Wisłą, został zniszczony przez 
Szwedów. Iłżecka warownia po szwedzkim potopie została remontowana 
przez biskupów krakowskich (m. in. Andrzeja Trzebickiego, Jana 
A. Lipskiego, Andrzeja Załuskiego oraz Kajetana Sołtyka – ostatniego
właściciela Iłży, któremu przypisuje się wymianę pokrycia dachowego na gont
– ok. 1782 roku.)23. Obiekt od 1789 roku przeszedł w ręce państwa.
W konsekwencji utrzymania go w stanie użytkowania został szpitalem
wojskowym podczas austriackiej okupacji24. Na połowę XIX wieku datuje się
pożar zamku, po którym już nie angażowano się w odbudowę go,
w następstwie czego popadł w ruinę25.

21 Tamże. 
22 Tamże. 
23 Tamże. 
24M.Kędzierski, R.Zapłata, A.Fryśkowska, M. Wilińska, P. Deliś, Dokumentacja i modelowanie 
3D ruin zamku w Iłży [w:] Zamki w ruinie – zasady postępowania konserwatorskiego, red. B. 
Szmygin, P. Molski, Warszawa – Lublin 2012, s. 148. 
25 R. Sypek, Zamki …, s. 20 – 23; M. L. Lewicka, Kulturowe i społeczne wartości mazowieckich 
zamków w Liwie i Iłży [w:] Zamki w ruinie …, s. 183. 
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Warto wspomnieć, że zamek iłżecki gościł wielkie postacie historyczne. 
Nie tylko królów26, ale również i biskupów, uczonych i wybitnych 
humanistów, m. in. Jana Kochanowskiego. 

Obecnie na górze zamkowej w Iłży można podziwiać pozostałości 
budowli należących niegdyś do biskupów krakowskich27. Mianowicie jest to 
okrągła wieża widokowa bez szczytu, wzniesiona w ostatnich latach XIII 
wieku, bądź w I połowie XIV wieku i usytuowana we wschodnim narożu, 
od strony zachodniej zespół bramny oraz podstawa kwadratowej wieży z XIV 
stulecia, cokoły wieży bramnej, dwie piwnice sklepionych kolebkami, mury 
nowożytnej klatki schodowej, a w południowej części - zamkowy dziedziniec 
pokryty zabytkowym kamieniem brukowanym28. Pozostały również ślady 
wjazdu - filary mostu wjazdowego oraz jedna ze ścian zewnętrznych 
z kluczowymi w owym czasie strzelnicami29.  

Reasumując, zamek w Iłży, a w zasadzie już tylko jego ruiny, stanowią 
ciekawe miejsce do odwiedzania, będąc godnym zabytkiem, stanowiącym 
kulturę materialną danego regionu. Pomimo tego, iż jego położenie jest 
wyzwaniem dla podróżników ze względu na nierówny, stromy teren oraz 
kamieniste podłoże, to wielu chętnych śmiałków można spotkać chcących 
poznać historię opisywanego zamku.  

Podsumowanie 

Dawne obiekty budowlane i zabytkowe konstrukcje, określa się jako 
dziedzictwo kultury materialnej. Jedne po dzień dzisiejszy są w należytym 
stanie, inne są co jakiś czas odnawiane, a jeszcze inne całkowicie zapominane, 
a nawet nieznane.  

26Władysław Jagiełło, który przyjął czeskie poselstwo ofiarujące mu koronę po śmierci króla 
Wacława: 1410 – 1411, a z kolei Aleksander Jagiellończyk zatrzymał się w drodze na swoją 
koronację: 1501 rok; Zygmunt I ucztował w 1511 roku, a Zygmunt III Waza obozował tu 
przez trzy dni po bitwie pod Guzowem:1607 rok. Co ciekawe Władysław IV zapoznał w Iłży 
księżniczkę Cecylię Renatę: 1637 rok; [online],https://zabytek.pl/public/upload/objects_media
/5679c14c77588.pdf, [dostęp: 04.11.2016]; 
[online] https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/2338, [dostęp: 04.11.2016] 
27 J. Mirowski ,Mazowsze dostępne dla wszystkich!, Warszawa 2012, s. 12 - 14. 
28 M. Kędzierski, R. Zapłata, A. Fryśkowska, M. Wilińska, P. Deliś, Dokumentacja i 
modelowanie 3D ruin zamku w Iłży …, s. 148. 
29 . Mirowski ,Mazowsze dostępne dla wszystkich! …, s. 12 - 14. 
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W Solcu nad Wisłą jest wiele elementów kultury materialnej. Jednym 
z nich są pozostałości po zamku królewskim. Ruiny te, mają nie tylko dla 
mieszkańców gminy, ale również dla regionu radomskiego, istotną wartość 
kulturową i historyczną. Bowiem takie obiekty (dziedzictwo kulturowo – 
historyczne) w sposób znaczący oddziaływają na tożsamość i więź kulturową 
lokalnej społeczności. Bardzo istotnym aspektem niezapominania o kulturze 
materialnej regionu jest jej odpowiednie promowanie. W tym celu 
utworzono nie jeden szlak turystyczny, mający na celu zwiedzaniem obiektów 
turystyczno – historycznych. Nie sposób nie wspomnieć o czarnym szlaku: 
Opole Lubelskie – Solec nad Wisłą, dwóch niebieskich szlakach: Sandomierz 
– Solec nad Wisłą oraz szlak Żółwia i Dinozaura, czy Krzemienny Krąg
i Szlak Bursztynowy.

W 2008 roku została skończona replika zamku królewskiego w Solcu nad 
Wisłą wykonana z wikliny. Jest ulokowana na skarpie przy gminnym ośrodku 
kultury, na przeciwko ruin oryginału. Warto nadmienić, iż zamek z wikliny 
jest największą wiklinową budowlą w regionie radomskim, a być może nawet 
i w Polsce. Wzniesiony jest na podmurówce, a najwyższe wieże mają 
2,5 metra wysokości. Natomiast długość muru obronnego wynosi 
8 metrów. 

Niestety, poprzez niedbalstwo oraz brak funduszy, ruiny zamku 
w Solcu nad Wisłą są w coraz gorszym stanie, co za tym idzie średniowieczny 
obiekt kultury materialnej, mający istotną wartość archeologiczną, 
historyczną, a nawet naukową i krajobrazową - zanika. Obecnie, aby 
zachować dziedzictwo kulturowe, ruiny zamku wymagają zabezpieczenia, 
prac stabilizacyjnych i wzmacniających, uzupełnień lica murów w miejscach 
konstrukcyjnych oraz usunięcie porastającej dzikiej roślinności i zakrzaczeń. 

W celu zwiększenia znaczenia zabytków jakimi są ruiny zamku 
w Solcu nad Wisłą postuluje się: „podejmowanie działań administracyjnych 
na rzecz poprawy stanu zachowania zabytków; rewitalizacja ruin zamku 
w Solcu nad Wisłą; stworzenie gminnego narzędzia finansowania prac przy 
zabytkach; zwiększenie ruchu turystycznego związanego z zabytkami, 
zlokalizowanymi na terenie gminy; poprawa infrastruktury turystycznej; 
oznakowanie zabytków, miejsc pamięci narodowej, wykonanie 
drogowskazów kierujących do zabytków; opracowywanie planów odnowy 
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poszczególnych miejscowości; aktywniejsza działalność instytucji kultury, 
szkół i organizacji społecznych na rzecz zachowani a dziedzictwa kulturowego 
gminy; przygotowywanie projektów związanych z dotowaniem prac lub 
działań związanych z zabytkami; stworzenie rozpoznawalnej, 
ponadregionalnej marki turystycznej łączącej aspekty krajobrazowe, 
kulturowe i rekreacyjne30”. 

Inaczej przedstawia się sytuacja ruin zamku w Iłży. Nie tylko fakt, 
że budowla zachowała się w lepszym stanie od zamku królewskiego w Solcu 
nad Wisłą, ale to, że gmina w Iłży dostaje fundusze z Unii Europejskiej oraz 
samorządu gminnego na odrestaurowanie zabytku. Jest to niewątpliwie 
istotne ze względu na ocalenie dziedzictwa kultury materialnej. Badania 
i działania konserwatorskie trwają od początku lat 50. ubiegłego wieku, aż po 
dzień dzisiejszy.  

Dodatkowym aspektem zachowania kultury materialnej jest turystyka. 
Podczas zwiedzania miejsca, można tu spotkać nie tylko mieszkańców 
regionu radomskiego, ale również pasjonatów średniowiecznych zamków 
z całej Polski. To co pozostało z zamku biskupiego, pozwala na przeniesienie 
się myślami w odległe czasy. Co więcej, miasto organizuje na terenie 
podzamcza imprezy masowe skupiające się na promowaniu średniowiecznego 
zamku. Coroczne jarmarki historyczne, festyny, a w szczególności turnieje 
rycerskie podtrzymują wartość iłżeckiego zabytku dla lokalnej społeczności. 
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Summary 

XIV'th century castles made by brick in Iłża and 
Solec nad Wisłą are material culture legacy of 

Radom region 

Radom region is located on the historic Sandomierz terrain. Currently, 
this area is located in south part of Mazovia province, in which are located 
both castles, Royal castle in Solec and bishop's castle in Iłża. 

City of Solec was part of Gniezno archibishop salary. Already in Gniezno 
edict from 1136 we can find information about this city. Castle in Solec was 
built in ending of XIVth century, when King Kazimierz the Great. 
It is highly probable that castle in Solec is one of first bastion building 
on polish soil. From XIXth century ruined. 

Bishops castle in Iłża was created from 1328 to 1347. Starting from Jan 
Grot, care of the castle was exercised by bishops from Kraków. Nowadays 
on territory of this castle are organized historical events - knights 
tournaments.  

Author believes that, it is worth to dedicate the time to delve not only 
into history of material culture, but into this, what is most important, to visit 
these places. 
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Fajki nowożytne pochodzące z badań 
archeologicznych pomiędzy ulicami Długą 

i Piwną w Gdańsku 

Opisywany z niniejszym artykule zbiór zabytków pozyskanych podczas 
ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych na terenie Starego 
Miasta w Gdańsku. Prace prowadzone były na obszarze historycznych 
nawarstwień urbanistycznych pomiędzy ulicami Długą i Piwną. Zabytki 
zostały odkryte podczas eksploracji nawarstwień znajdujących się 
w założonych wykopach. W niektórych spośród nich odkryto konstrukcje 
drewniane (latryny), które dawniej znajdowały się na podwórzach kamienic. 
Wykopaliska, które prowadzili mgr Wawrzyniec Orliński i mgr Andrzej 
Jankowski, trwały od kwietnia do lipca 2016 roku.  

Wstęp

Fajki jednorodne zaczęto produkować pod koniec XVI wieku. Z Anglii 
przedmioty te  rozprzestrzeniły się na kontynent europejski,a od XVII wieku 
weszły do powszechnego użytku. Początkowymi miejscami produkcji fajek 
były warsztaty znajdujące się w Holandii, gdzie pierwsze manufaktury 
zakładali angielscy emigranci. Jednym z najsłynniejszych miast, w którym 
znajdowały się manufaktury fajek była Gouda. Fajki wysokiej jakości, 
pochodzące z tego miasta, od 1739 roku były oznaczane herbem miasta 
Goudy (tarczą przedzieloną pionową linią z trzema gwiazdami po jej obu 
stronach). Herb ten umieszczany był po jednej ze stron noska. Jednak po 
protestach i strajku pozostałych wytwórców fajek, pozostałe manufaktury 
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otrzymały prawo oznaczania swoich wyrobów symbolami dwóch tarcz pod 
literą S. Tak sygnowano holenderskie wyroby gorszego gatunku.1 

Zwyczaj palenia tytoniu w fajkach na terenie ziem polskich upowszechnił 
się w XVII wieku i przetrwał do początku wieku XX.2 W pierwszej połowie 
XVIII wieku przestano sprowadzać wyroby holenderskie, co przyczyniło się 
do rozwoju pomniejszych zakładów produkcyjnych znajdujących się 
na terenie Prus. W 1754 rokuzostało wprowadzone cło na import 
holenderskich fajek, a w 1765 r. całkowity zakaz ich sprowadzania. W skutek 
takich działań nastąpił rozwój pruskich manufaktur, znajdujących się 
w Zborowskim i Rostinie.  

Fajki jednorodne i złożone 

 Nowożytne fajki można podzielić na dwie główne grupy (Fot. 1). 
Pierwszą z nich stanowią fajki jednorodne, czasem określanemianem fajek 
białych lub tzw. pianek. Fajki te wykonywane były z jednego fragmentu 
białej gliny, który następnie odciskane w formie. Można wyróżnić trzy części 
fajki jednorodnej: główkę – komorę na tytoń, cybuch wraz z ustnikiem oraz 
nosek (nazywany również ostrogą lub stopką). Nosek stemplowany był 
symbolem lub literami charakterystycznymi dla manufaktury, w której 
została wyprodukowana fajka. Mogły być to litery oznaczające inicjały 
producenta, właściciela lub serii fajek lub ich numer.W przypadku tego typu 
fajek zdobienia pokrywały całość lub część cybucha oraz obrzeże główki - 
przeważnie były to drobne nacięcia (Fot. 2:1).3Natomiast na początku XVIII 
wieku rozpoczęto produkcję fajek złożonych (tzw. lulek), a na terenie ziem 
polskich rozprzestrzenił się pod koniec stulecia. Fajki tego rodzaju 
wytwarzane były z kilku różnych materiałów. Cybuch wykonywany był 
z drewna , a ustnik z rogu. Początkowo główki wykonywane były z glinki, 
która pokrywano dodatkowo szkliwem (Fot. 2:2). Następnie zastępowano je 

1 A. Bilińska, Nowożytne fajki z badań na starym mieście we Wrocławiu, Wratislavia Antiqua 
2004, t.6, s. 285; por. także K. Meyza, , Fajki gliniane z XVII w. i pierwszej połowy XVIII w.: 
z badań archeologicznych Zamku Królewskiego i Starego Miasta w Warszawie, Almanach 
Muzealny 1997, t.1, s. 32 
2 M. Szewczyk-Wojtasiewicz, Fajki w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków2011, 
s. 4-5
3 T. Żurowski, Fajki gliniane: z badań archeologicznych, Ochrona Zabytków 1951, 4/1-2 (12-
13), s. 39-40
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główkami wytworzonymi z porcelany, a zdobienia na nich były malowane. 
Te ostatnie przeważnie nie zostały oznaczone sygnaturami, co znaczenie 
utrudnia lub często uniemożliwia określenie ich proweniencji (Fot. 2:3).4 
W fajkach złożonych często występował porcelanowy zbiornik 
kondensatowy, w którym umieszczana była główka fajki, a z drugiej strony 
cybuch (Fot. 2:4).5 

Fajki nowożytne z badań archeologicznych prowadzonych 
pomiędzy ulicami Piwną i Długą 

Teren, na którym prowadzono badania wykopaliskowe został podzielony 
na trzy sektory: A – piwnice kamienic, których pierzeje znajdują się od strony 
ul. Piwnej, B – teren pod salą dawnego kina Neptun, C – piwnice znajdujące 
się pod kamienicami od ul. Długiej (Fot. 3).  

W trakcie trwania prac archeologicznych na obszarze działek pomiędzy 
ulicami Długą i Piwną pozyskano zbiór czterystu jeden fragmentów fajek. 
W jego skład wchodzą 395 fragmentów fajek jednorodnych oraz 
6 elementów fajek złożonych. Na terenie sektora C odnaleziono trzy 
fragmenty omawianych fajek jednorodnych. Były to 3 fragmenty 
niezdobionych cybuchów odnalezionych w wykopie 3 cz. A. Pozostałe 
znaleziska pochodzą z badań prowadzonych na obszarze sektora B. 

Najliczniejszą grupę zabytków odkryto w czterech latrynach (2A, 2C, 4B, 
4C) przebadanych podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie 
sektora B. W wypełniskach drewnianych konstrukcji odnaleziono łącznie 146 
fragmentów fajek jednorodnych. Wśród odnalezionych zabytków 
21 cybuchów nosiło ślady zdobień oraz 20 zdobionych główek fajek 
z zachowanymi fragmentami cybuchów. Ponadto w latrynie 2A znaleziono 
sześć fragmentów fajek złożonych (Tab. 1).Natomiast podczas nadzorów 
archeologicznych, prowadzonych w późniejszym terminie, na terenie sektora 
B, natrafiono na jeszcze jedną latrynę (nr 1). Po przeprowadzonych w tym 
miejscu badaniach archeologicznych i wyeksplorowaniu drewnianej 
konstrukcji, odnaleziono w niej 231 fragmentów fajek jednorodnych. Wśród 

4 B. Walkiewicz, Fajki gliniane, [w:] Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek 
północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych, red. P. Pawlak, Poznań 2000, s. 279-280 
5 J. Puziuk, Nowożytne fajki z badań archeologicznych w Krakowie, Materiały Archeologiczne 
2015, t. XL, S. 53-54 
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nich znajdowało się 150 cybuchów bez śladów zdobień. Zdobienia pojawiły 
się na 47 fragmentach cybuchów oraz na 34 fragmentach cybuchów 
z zachowanymi główkami.  

Ostatnią grupę fajek pozyskany podczas prac prowadzonych w wykopie 
3B, w którym jednak nie zaobserwowano pozostałości konstrukcji 
drewniany. W trakcie eksploracji warstw kulturowych odnaleziono piętnaście 
fragmentów fajek. Na pięciu cybuchach znajdują się zdobienia, podobnie 
jak na dwóch cybuchach wraz z główkami.  

Fajki jednorodne 

Spośród zbioru fajek jednorodnych udało się zidentyfikować zabytki 
pochodzące głównie z ośrodków niderlandzkich i pruskich. Dokonano 
analizy sygnatur znajdujących się na spodzie nosków i ich bokach oraz 
napisów i zdobień umieszczonych na cybuchach.  

Ośrodkom niderlandzkim udało się przypisać siedem fajek, spośród 
których dwie były zdobione na cybuchu, a pozostałe były sygnowane 
na noskach. Dwie fajki, które zostały oznaczone na spodzie nosków, 
sygnowano literami HP. Symbol ten stosowany był od 1686 roku, jednak 
nad literami znajdowała się korona. Znak ten bez korony zaczął występować 
na początku XVIII wieku, a stosowany był przez zakłady Jana Verzaala 
i RoelofaHardemana.6 Kolejne trzy fajki oznaczono literami EB, które były 
używane przez producenta Edwarda Birda. Symbol tych liter bez korony 
używany był w latach 1630 – 1645.7 Pozostałe dwie fajki nosiły zdobienia na 
fragmentach cybuchów. Przedstawione zostały na nich cztery romby 
z pojedynczą lilią francuską w każdym z nich. Romby znajdowały się 
pionowo jeden pod drugim (Fot. 5:2). Takie zdobienie powszechnie używane 
było w dwóch ośrodkach niderlandzkich, w Amsterdamie i Goudzie, 
od 1620 do 1660 roku.8 

6 (online) http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/catalog/lettermerken.php#H [dostęp 
14.01.2015]. 
7 K. Meyza, Fajka gliniana…, s. 36. 
8 J. Chudziak, Fajki ceramiczne z ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu, Wratislavia Antiqua, tom. 
17, 2012, s. 163; por. także K. Kwiatkowski, Ulotna historia: fajki gliniane z badań 
w Stargardzie, Stargard 2012, s. 5. 



Katarzyna Zdeb    271 

Pozostały materiał pochodzący z manufaktur niderlandzkich udało się 
przypisać dwóm miastom, w których znajdowały się ośrodki produkcyjne. 
Manufakturom znajdującym się w Goudzie można przypisać fajki, które mają 
oznaczenie na spodzie noska w kształcie liter i różnych symboli.  

Spośród sygnatur w formie liter9: 

- litery DCP związane z Cornelisem Dirckszem, były używane w latach1667-
1678 (4 fajki);
- litery TW, nad którymi znajduje się mała gwiazda znajdują się na czterech
fajkach (Fot. 4:3)
- litery LF pod koroną wiązać należy z zakładem Loodewick Franse
Leepont/Leepont, gdzie produkowano fajki w latach 1698-1782, jedna fajka
(Fot. 4:1);
- litera P wraz z herbem Goudy na boku noska, stosowana była po 1739 r.
(1 fajka);
- PS pod koroną wraz z dwoma tarczami pod literą S pochodzi
najprawdopodobniej z zakładu Pietera Joostw Souta, a wyprodukowana
została prawdopodobnie po 1750 roku (1 fajka);
- litery IB wraz z tarczą z jednej i kropką z drugiej strony noska, oznaczenie
związane jest najprawdopodobniej z zakładami Overkampa i Zielemana
ok. 1 poł XVIII w., trzy fajki (Fot. 4:2);

Na pozostałych noskach widniały inne przedstawienia, będące 
sygnaturami zakładów z Goudy:  
- fajka pod koroną związana jest z zakładem Lucasa Evertsza de Jong i można
ją wydatować na lata 1727 – 176110, trzy fajki o takim oznaczeniu (Fot. 4:4);
- herb miasta Goudaskładający się z trzech gwiazd z obu stron pionowej
kreski wraz z dwoma tarczami z boku noska. Tak oznaczane fajki powstawały
w zakładach w Goudzie od 1737 w zakładach Fransa Soetado 1842
PieteraVerblaauwa (Fot. 4:5);

9 (online) http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/catalog/lettermerken.php [dostęp: 
14.01.2015]. 
10 K. Kwiatkowski, Jednorodne fajki gliniane z badań kwartału staromiejskiego w Stargardzie, 
Materiały Zachodniopomorskie t. VI/VII:2009/2010, z. 1, s. 365; K. Kwiatkowski, Ulotna 
historia …, s. 10 
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- trzy lilijki – sygnatura stosowana przez kilku producentów fajek w Goudzie.
Najstarsze takie fajki pochodzą z 1705 roku. Oznaczenia stosowano do 1846
r. w zakładzie Willema van der Sloota (Fot. 4:6);
- Pojedyncza lilia otoczona okręgiem z drobnych nakłóć. Takie oznaczenie
znajdowało się na fajkach produkowanych od 1667 roku po 1930.
Te ostatnie produkowane były przez firmę J.M.G.C. van der Want;
-symbol łabędzi umieszczony na nosku wraz z dwoma herbami pod literą
S, umieszczonymi po obu stronach noska związany jest z zakładami
produkcyjnym Jana Verbesemai lub Jana de Wita. Produkcja fajek z takimi
oznaczeniami zaczęła się po 1750 r. i trwałą prawdopodobnie do 1803 r.
(3 fajki).

Inny rodzaj oznaczenia znajduje się z obu stron główki fajki jednorodnej 
w formie róży składającej się z pięciu płatków (Fot. 6). Taką sygnaturę 
można datować na lata 1650-1730.11Przypomina to przedstawienie róży 
Tudorów, którą zdobione były fajki angielskie. Jednak w przypadku tych 
fajek sygnatura składała się z 6 lub więcej płatków.12 

Pozostałe fajki pochodzące z manufaktur z Goudy mają zdobione 
cybuchy. Dwa fragmenty cybuchów mają ornament przedstawiający cztery 
lilie francuskie umieszczone w czterech rombach, które składają się na jeden 
duży romb. Takie zdobienie można datować na 1 połowę XVII w.13 Inne trzy 
fragmenty cybuchów ornamentowane były drobnymi dookolnymi 
nacięciami, oddzielającymi pas większych trójkątów oraz drobno nakłuwane 
linie faliste datowane na XVII i XVIII wiek (Fot. 5:1 i 3).14Kolejnym 
cybuchem, który został wyprodukowany na terenie Goudy był zabytek 
ozdobiony literami D V O S. Napis ten można powiązać z podpisem, jaki 
pojawiał się na fajkach produkowanych przez Jacoba de Vos, którego 
pracowania funkcjonowała w latach 1729 – 1755. Z tego rejonu może 
pochodzić fajka jednorodna, której cybuch został całkowicie pokryty 
ornamentem roślinnym (XVII w.)15. 

11[online], http://www.archeologiehulst.nl/pagina31.html [dostep: 14.01.2015] 
12 K. Kwiatkowski, Jednorodne fajki gliniane… , s. 365 
13 K. Meyza, Fajki gliniane z XVII w. i pierwszej połowy XVIII w…, s. 37 
14K. Kwiatkowski, Jednorodne fajki gliniane …,, s.?? 
15J. Chudziak, Fajki ceramiczne …, s. 161-164 
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Warto zwrócić uwagę, iż fajki holenderskie wyprodukowane 
w Amsterdamie nie były oznaczane herbem miasta, w przeciwieństwie do 
wyrobów pochodzących z Goudy.Inaczej sytuacja przestawiała się 
z fajkami wyprodukowanymi w manufakturach pruskich. W zakładach 
produkujących fajki jednorodne powszechnym zwyczajem było dodawanie 
zboku noska tarczy przypominającej herb miasta Gouda. Praktykowano to 
głównie na wyrobach Rostina, pod końca XVII wieku16. 

W opisywanym zbiorze zabytków znajduje sięsześć główek fajek 
pochodzących z manufaktury w Rostinie. Produkcja fajek trwała w tym 
mieście do początku XIX wieku. Zabytki odkryte w Gdańsku sygnowane 
były na spodzie nosków literami, liczbami oraz innymi symbolami. 
Do zabytków pochodzących z końca XVII wieku można zaliczyć fajki 
sygnowane następującymi znakami: DD pod małym „v” z tarczą z boku, 
numerem 31 oraz literą P. Kolejne sygnatury datowane są na początek XVIII 
wieku: X z kropką na boku noska, BB pod małym „v” wraz z kropką 
i niedokończoną tarczą na bokach noska oraz BP pod koroną wraz z trzema 
gwiazdami po dwóch stronach pionowej kreski umieszczonej z boku noska.17 

Oprócz główek fajek jednorodnych wyprodukowanych w Rostinie 
odnaleziono również fragmenty cybuchów z inskrypcjami. Litery układają się 
w niepełne napisy: R O S T; R O S; F A B R I C R O S. Cybuchy fajek 
jednorodnych z pracowni w Rostinie (Rościn) nosiły napisy FABRIQ 
ROSTIN. Niestety, na zabytkach pozyskanych z wykopalisk 
archeologicznych prowadzonych w Gdańsku nie znajdowały się pełne 
napisy.18 

Drugą pruską manufakturą, z której mogą pochodzić odnalezione fajki 
jest Zborowskie. Noski sygnowane były pojedynczymi literami, cyframi lub 
literami i cyframi. Główka fajki oznaczona została na nosku literami AI. 
Manufaktura w tym mieście produkowała fajki do 1861 r.19 

16K. Meyza, K. Fajki gliniane z drugiej połowy XVIII w. i pierwszej połowy XIX w.: z badań 
archeologicznych Zamku Królewskiego i Starego Miasta w Warszawie, Almanach Muzealny 1997, 
t.1, s. 32.
17 E. Zimmermann, Rozpoznawanie fajek pochodzących z wytwórni w Rościnie i Zborowskiem,
[w:] Fajki gliniane, Gdańsk 1994, s. 55-56.
18 K. Kwiatkowski, Jednorodne fajki gliniane …, s. 366.
19A. Bilińska, Nowożytne fajki …, s. 287-290.
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Trudności w rozpoznaniu miejsca produkcji przysparzają fragmenty 
cybuchów, na których znajdują się napisy: F A B R I C oraz F A B R Y I. 
Zarówno w Zborowskiem, jak i Rostinie cybuchy były ornamentowane 
napisami zawierającymi słowo „fabryka”. W Zborowskiem napis na fajkach 
przedstawiał napis: F A B R I K E I N S C H L E S I E N. Natomiast napisy 
z Rostina: FABRIQ ROSTIN.20  

Fajki złożone 

W przypadku fajek złożonych pozyskanych podczas prowadzonych prac 
archeologicznych nie udało się określić ich pochodzenia. Trzy spośród nich 
to główki fajek porcelanowych. Na jednej z nich został przedstawiony 
malowany ptak, a na jej nosku znajduje się oznaczenie 9 lub 5 (Fot. 7:1). 
Kolejnym zabytkiem odkrytym jest fragment główki i noskiem, widoczne są 
na niej ślady żółtej i brązowej farby (Fot.7:2). Trzecią główką porcelanową 
wraz z zachowanym noskiem oraz szyjką ze delikatnie zaznaczonym gwintem 
(Fot. 7:3). Czwarta porcelanowa główka została ozdobiona napisem. Szyjka 
została zakończona wyraźnym gwintem (Fot. 7:4). Poza samymi 
porcelanowymi główkami fajek odnaleziono również kondensat wykonany 
z porcelany. Jego brzusiec został ozdobiony malowidłem przedstawiającym 
myśliwego. Na jego jednej z szyjek znajdują się ślady prawdopodobnie po 
miedzianym kapturku lub mocowaniu cybucha (Fot. 7:5).21 

Oprócz opisanych powyżej główek porcelanowych, odnaleziono także 
glinianą główkę fajki - lulkę.Na zwieńczeniu długiej cylindra znajduje się 
rozchylona kryza. Główka nosi ślady pozostałości glazurowania wraz 
z pionowymi kreskami, stanowiącymi niegdyś zdobienie fajki (Fot. 7:6).  

Podsumowanie 

Powyższą analizę przeprowadzono na zbiorze zabytków pozyskanych 
podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie działek pomiędzy 
ul. Długą i Piwną w Gdańsku. Spośród czterystu jeden odkrytych fajek 
można wyróżnić grupę zdobionych fragmentów cybuchów oraz główek 

20 Tamże: s. 289, patrz także K. Kwiatkowski, Jednorodne fajki gliniane…, s. 366 
21 Por. J. Puziuk, Nowożytne fajki z badań archeologicznych w Krakowie …, s.61; patrz także 
[online], muzeum.przemysl.pl/wieza/index.php/darczyncy-muzeum/9-uncategorised [dostęp: 
14.01.2015] 
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noszących ślady sygnatur. Największa grupa fajek została znaleziona podczas 
eksploracji pięciu latryn. W pozostałych wykopach liczba ich była znikoma 
(18 fr.). W zbiorze fajek jednorodnych, wykonanych z białej glinki, 129 
fragmentów główek i cybuchów nosiło ślady zdobień. Na podstawie 
porównań z materiałem zabytkowym pochodzącym z innych badań, m.in. 
w Stargardzie i Wrocławiu oraz poprzez porównywanie symboli nadawanych 
przez manufaktury w Goudzie i Rostinie, było możliwa identyfikacja 
prawdopodobnych miejsc produkcji fajek.  

Większość pozyskanych fajek jednorodnych została wytworzona 
w manufakturach niderlandzkich. Największy zbiór fajek pochodzi 
z zakładów produkcyjnych w Goudzie. W tym miejscu warto przypomnieć, 
że po analizie symboli znajdujących z boku nosków fajek, zauważono, iż 
noszą one ślady zmian prawa w tym mieście. Część fajek została oznaczona 
dwoma herbami znajdującymi się pod literami S, co pomaga w ich 
datowaniu, ponieważ wskazuje na powstanie po roku 1739. Drugim spośród 
miast holenderskich, z którego sprowadzano wyroby był Amsterdam. Drugą 
grupę zabytków wyprodukowano w pruskich manufakturach mieszczących 
się w Rościnie (Rostin) i w Zborowskiem. Warto zauważyć, że w niektórych 
przypadkach fajki pochodzące z Rościna były zdobione sygnaturą 
umieszczaną z boku noska, imitującą herb Goudy. pozyskany zbiór zabytków 
można datować od początku XVII wieku po wiek XIX.  

Ostatnią analizowaną grupą były fajki złożone. Odnaleziono ich zaledwie 
sześć. Oprócz jednego egzemplarza wykonanego z gliny i pokrytego szkliwem 
(prawie się nie zachowało), pozostałe zabytki zostały wykonane z porcelany. 
Co ciekawe, stanowią one różne elementy fajek złożonych, ponieważ oprócz 
pięciu główek odnaleziono także zbiornik kondensujący. Porcelanowe fajki 
były malowane, a dwie spośród nich zdobione pismem. Interesujące są 
również dwie główki zakończone gwintami. Prawdopodobnie to właśnie 
dzięki nim były montowane w zbiornikach kondensujących. Niestety, 
w przypadku porcelanowych fajek złożonych określenie ich proweniencji jest 
trudne.  

Zbiór fajek odkrytych podczas badań prowadzonych w Gdańsku jest 
ciekawy i różnorodny. Jednak ze względu na ich główne miejsce znalezienia 
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(latryny), dokładniejsze datowanie można obierać jedynie na znakach 
wytwórczych.  
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Summary 

Modern pipe from archaeological excavation 
between the streets of Długa i Piwna in Gdańsk 

The pipe collection consists of four hundred and one items. This 
collection is from archaeological excavation at the old town in Gdańsk. They 
are meny clay and porcelain bowl and part of stem, but most of the items are 
without signatures and workshop marks. The part of items have a marks on 
the heel. The symbols look like monogrammed and animals or numbers. 
There are also a various decorated stamp fragment. The pipes uncovered in 
Gdańsk, mainly come from  Netherlands (Gousa). They also indicate that 
people used both prussian products (Rostin and Zborowskie). The artefacts 
has been broadly dated to the period between the 17th century and the end 
of 19th century. 
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Fot. 1. Schemat fajek jednorodnych i złożonych (źródło: J. Puziuk, Nowożytne fajki z badań 
archeologicznych w Krakowie … s. 76.) 



Fot. 2. Budowa główek fajek jednorodnych i złożonych (źródło: J. Puziuk, Nowożytne fajki z 
badań archeologicznych w Krakowie … s. 77.) 



Fot. 3. Plan obszaru badanego archeologicznie pomiędzy ul. Długa i Piwna z naniesionymi 
wykopami, w których odnaleziono fajki CZ. I (Wyk. K. Zdeb)



Fot. 3. Plan obszaru badanego archeologicznie pomiędzy ul. Długa i Piwna z naniesionymi 
wykopami, w których odnaleziono fajki CZ. II (Wyk. K. Zdeb) 



Fot. 4. Sygnatury fajek jednorodnych pochodzących z manufaktur niderlandzkich 
 (Fot. K. Zdeb) 



Fot. 5. Zdobione fragmenty cybuchów fajek pochodzących z manufaktur niderlandzkich 
(Fot. K. Zdeb) 
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Fot. 7. Fajki złożone: 1-3 główki malowanych fajek porcelanowych; 4 - porcelanowa główka z 
malowanym napisem, zakończona gwintem; 5 – porcelanowy, malowany zbiornik 

kondensujący; 6 – fajka gliniana ze śladami glazurowania (Fot. K. Zdeb)





Agnieszka Suchy 
Uniwersytet Śląski 

The tradition is coming, czyli romantyczne 
inspiracje w wybranych utworach polskiej sceny 

folkmetalowej 

Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni ostatnich lat folkowe brzmienia 
wracają do łask. Robert Sankowski już w 2011 roku pisał w „Gazecie 
Wyborczej” o swoistej modzie na folk; próbował dokonać historycznej 
analizy tego pojęcia oraz uchwycić jego kwintesencję1. Śledząc uważnie 
zjawiska rynkowe, nietrudno zauważyć, że folk i jego pochodne powoli 
wydostają się z getta, w którym jeszcze niedawno niewątpliwie tkwiły. Polski 
zespół Percival może już odcinać kupony od sławy, między innymi za sprawą 
zjawiskowego soundtracku do gry „Witcher 3”, która wywołała niezwykle 
entuzjastyczne reakcje odbiorców i zebrała w 2016 roku wiele prestiżowych 
nagród. Nie gorzej powodzi się Kapeli ze Wsi Warszawa; koncerty grupy 
przyciągają tłumy. Ogromną popularnością cieszą się również zespoły 
swobodnie łączące ludowe nuty z elektroniką, jak choćby Future Folk, a od 
pewnego czasu z podziemia wychodzą także kapele oscylujące pomiędzy 
skocznymi, folkowymi tonami i ciężkimi, metalowymi brzmieniami. 

Choć za sukcesami polskich zespołów czerpiących z ludowej tradycji 
niewątpliwie stoją jakość muzyczna i charyzma wykonawców, warto byłoby 
również przyjrzeć się tytułowej kwestii nie tylko z perspektywy badacza, 
ale i przeciętnego odbiorcy. Jako stała bywalczyni koncertów grup 
muzycznych wykonujących folk i folk metal (a także wokalistka zespołu 
folkmetalowego) zaobserwowałam, iż na reakcje fanów kapeli ogromny 
wpływ ma również warstwa tekstowa. Nie mam tu na myśli wyłącznie tego, 
co zwyczajowo nazywa się „chwytliwością” tekstu, sprawiającą, że słowa 

1 Sankowski Robert, Folk wraca. Ale co to w ogóle jest? [online],Wyborcza.pl/1,75475,9045188,Folk_ 
wraca_Ale_co_to_w_ogole_jest_.html?disableRedirects=true [dostęp: 09.01.2017 r.] 
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utworu łatwo zapadają w pamięć odbiorcy. Zależy mi raczej na próbie 
uchwycenia widocznych w tekstach kulturowych inspiracji artystów, które 
sprawiają, że na scenie dokonuje się efektowne show – jak w przypadku 
Percivala Schuttenbacha2. Zanim jednak przejdę do rozwinięcia tego wątku, 
podejmę próbę przybliżenia historycznych i definicyjnych aspektów folk 
metalu; nie sposób omówić w rzetelny sposób niełatwego gatunku, jakim jest 
folk metal, bez gruntownego przeanalizowania bazy, na której powstał – 
folku. 

„Dla zwykłego obserwatora muzyka ludowa (folkowa) jest jednym 
z najbardziej niezrozumiałych gatunków muzyki popularnej XX wieku”3. 
Biorąc jednak pod uwagę okres, w którym ukazało się to wydawnictwo, być 
może te słowa mają uzasadnienie; na szczęście, tak jak już wspomniałam 
o tym wcześniej, tendencje odsyłania muzyki folkowej „do lamusa” odchodzą
w niepamięć; należałoby jednak dokonać próby zdefiniowania gatunku, który
– choć pozornie wydaje się niszowy – w gruncie rzeczy okazuje się dla
wykonawców nieograniczonym oceanem możliwości, biorąc pod uwagę
podgatunki, jakie wytworzyły się na gruncie polskim w przeciągu ostatnich
dekad.

Pojęcie folku pojawiło się w Polsce w roku 1977, kiedy to w Polskim 
Radiu pierwszy raz zagościła folkowa kapela Delibab z Węgier4; to wtedy 
w celu dookreślenia twórczości zespołu posłużono się terminem folk, 
angielskim pojęciem zapożyczonym z języka niemieckiego, z którego 
wywodzi się też nowe znaczenie folku5. W celu przedstawienia zróżnicowanej 
palety barw gatunku najłatwiej byłoby podążyć tropem Niemców 
i zdefiniować folk jako „muzykę inspirowaną folklorem”6, przy czym należy 
wspomnieć, że pojęcie to cały czas było w ruchu, tworząc nowe desygnaty 

2 Nazwy Percival i Percival Schuttenbach nie są tu stosowane zamiennie; pierwsza z nich 
określa projekt folkowy, druga – folkmetalowy.  

3Folk, [red] L. Kaczmarek, T. Szczegóła, J. Weckwerth, Poznań 1996; W. Ossowski, 
K. Sawala, , Encyklopedia muzyki popularnej, Poznań 1996, s. 5.
4 E. Wróbel, Nowe formy oddziaływania folkloru na środowisko młodzieżowe w Polsce w latach
1990-1996, praca magisterska napisana pod kierunkiem Anny Czekanowskiej, Uniwersytet
Warszawski 1997, s. 22, cyt. za: T. Rokosz, Od folkloru do folku: metamorfozy pieśni tradycyjnych
we współczesnej kulturze, Siedlce 2009, s. 78.
5 Tamże.
6 Tamże.
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znaczeniowe po dziś dzień. Współcześni muzycy i słuchacze mogą być zatem 
ukontentowani utworzonym przez Polskie Radio pod koniec lat 70. polskim 
określeniem  „muzyka folkowa”, które wydaje się wystarczająco „pojemne” 
w kwestii możliwości twórczych7.  

Ze względu na czerpanie z ludowego dorobku kulturowego repertuar 
zespołów folkowych jest niezwykle bogaty, co przejawia się w różnorodności 
wykonywanych gatunków; pojawiają się tu więc zarówno kolędy, ballady czy 
pieśni miłosne, jak i pieśni obrzędowe – weselne czy dziadowskie (co jest 
pokłosiem tradycyjnych pieśni ludowych). Zdarza się również – choć nie jest 
to częste zjawisko – że zespoły sięgają po pieśni pogrzebowe bądź rekruckie8. 

Folk zaczyna zakorzeniać się na polskiej scenie już w latach 70. XX wieku. 
W 1971 r. w Krakowie prezentuje się kapela Osjan, której twórczość 
inspirowana jest muzyką indyjską. Kilka lat później powstaje grupa Atman, 
akcentująca w swym repertuarze relacje istoty ludzkiej z przyrodą. Zupełnie 
nowe spojrzenie na folk oferuje jednak kapela Syrbacy, powstała na początku 
lat 80. – i to właśnie tę grupę zwykło się uznawać za pierwszą polską grupę 
folkową; Syrbacy zostali również okrzyknięci pionierami nowatorskich 
aranżacji pieśni ludowych – w ich twórczości pojawiały się między innymi 
kolędy czy też pieśni dziadowskie9. 

W kolejnych dekadach obserwuje się prawdziwy rozkwit polskiej sceny 
folkowej. Wprawdzie trendy przez długi czas wyznaczały głównie egzotyczne 
brzmienia, jednak na przestrzeni lat powoli dochodziła do głosu również 
muzyka rodzima. Na początku lat 80. założony zostaje Kwartet Jorgi, do dziś 
cieszący się niegasnącą popularnością; w 1988 roku w Lublinie powstaje 
Orkiestra św. Mikołaja, której twórczość nawiązuje do folkloru południowo-
wschodnich rejonów Polski. Lata 90. przynoszą między innymi takie grupy 
jak Golec uOrkiestra, Kapela ze Wsi Warszawa czy Trebunie Tutki, wyraźnie 
więc widać, jak moda wpływa na przesuwanie się granic w muzyce – polski 
folk zaczyna mówić swoim własnym językiem, zresztą u co poniektórych 
zespołów pojawia się tendencja do wprowadzania do swojego repertuaru 
utworów stylizowanych na modłę słowiańską, nawet jeśli wcześniej estetyka 

7 Tamże. 
8 Tamże, s. 79. 
9 Tamże, s. 80. 
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ta była im daleka10. 
Tomasz Rokosz, autor pozycji Od folkloru do folku: metamorfozy pieśni 

tradycyjnych we współczesnej kulturze, niewątpliwie z powodzeniem 
usystematyzował zjawiska zachodzące na polskiej scenie folkowej, dokonując 
przekonującej periodyzacji. Autor gruntownie przeanalizował zarówno 
warstwę tekstową, jak i muzyczną polskiego folku, wyróżnił również 
pochodne gatunku – folk właściwy, pop folk, folk-rock, folk-jazz, muzyka 
korzeni, muzyka etniczna i world music11. Klasyfikacja jednak wydaje mi się 
niepełna ze względu na pominięcie w niej folk metalu, co może dziwić, 
zważywszy, że książka ujrzała światło dzienne w roku 2009, kiedy 
na rodzimej scenie działały już polskie zespoły folkmetalowe. Rokosz, 
wskazując na nowe odłamy folku, nie zaznacza, że klasyfikacja ta zawężona 
jest wyłącznie do polskich wykonawców – a początków przemycania folkloru 
do metalowych brzmień należy szukać już w roku 1990, kiedy to uformowała 
się brytyjska grupa Skyclad12. 

Próba zarysowania historii i ewolucji polskiego folk metalu nie jest łatwa 
– głównie ze względu na to, że wciąż brakuje rzetelnych naukowych źródeł na
ten temat; być może jednak to kwestia zaledwie kilku lat, jako że ostatnimi
czasy obserwuje się na rodzimej scenie muzycznej istny „wysyp” kapel, które
sięgają do kultury przodków, chcąc wpleść elementy folku do muzyki
metalowej, a co poniektóre stały się popularne na szerszą skalę dzięki
sukcesom w prestiżowych festiwalach muzycznych czy w programach
telewizyjnych typu talent-show. Najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy
są wciąż biografie poszczególnych zespołów lub wywiady z muzykami, które
pozwalają – mniej lub bardziej dokładnie – zrekonstruować pokrótce dzieje
gatunku w Polsce. Nie to zresztą będzie stanowiło w niniejszej pracy główny
przedmiot rozważań, niemniej jednak  wypada wspomnieć kilka słów
o początkach folk metalu na rodzimej scenie.

10 Tamże, s. 80-83. 
11 Tamże, s. 78. 
12 P. Milczarek, Czym jest folk metal? [online], http://www.folkmetal.pl/czym-jest-folk-metal 
[dostęp: 08.01.2017]; Grupę Skyclad często zalicza się do pocztu pionierów folk metalu, 
trzeba jednak nadmienić, że zaczątków tego gatunków należałoby doszukiwać się już w roku 
1988, kiedy to ukazuje się Blood Fire Death, album szwedzkiej kapeli Bathory, w której 
wyczuwalny jest subtelny powiew świeżości, o czym wspomina również autor artykułu. 



Agnieszka Suchy  

Dzieje muzyki folkmetalowej w Polsce sięgają lat 90. XX wieku; 
za prekursora folk metalu sensu stricto uznaje się powstały w roku 1999 zespół 
Percival Schuttenbach; warto byłoby jednak nadmienić o prapoczątkach tego 
gatunku na naszych ziemiach, wokół którego oscylowały również grupy takie 
jak między innymi Ankh (1991) czy Thy Worshiper (1993), przy czym 
należy zaznaczyć, że Ankh skłaniał się bardziej w stronę brzmień rockowych, 
z kolei Thy Worshiper określa swą twórczość mianem pagan/tribal metalu13. 
Elementy folkloru – przynajmniej w warstwie tekstowej – zauważalne są 
również w twórczości metalowej grupy Nów (1997). Skłaniając się w stronę 
stricte folk metalu (choć w rozumieniu terminologicznym takie określenie 
w Polsce jeszcze nie funkcjonowało), należy nadmienić o powstałym 
na początku lat 90. zespole Rivendell (współzałożyciel grupy należy obecnie 
do formacji Percival Schuttenbach), którego członkowie – poniekąd z musu14 
– zaprezentowali na festiwalu „Fiesta Andyjska” repertuar opierający się
na połączeniu dźwięków gitary elektrycznej z folkiem, co wywołało
entuzjazm słuchaczy. Zapewne można byłoby snuć refleksje na temat
głównego pioniera nurtu i „ilości folk metalu w folk metalu” w odniesieniu
do poszczególnych zespołów, w niniejszym artykule skłaniam się jednak ku
hipotezie, że to Percival Schuttenbach dokonał przełomu w tym zakresie.

Kolejną datą graniczną w historii polskiego folk metalu jest rok 2006 – to 
wtedy powstają zespoły takie jak Radogost ze Śląska Cieszyńskiego czy 
warszawska Morhana. W kolejnych latach obserwuje się intensywny rozwój 
gatunku, a za następną cezurę wolno uznać początek drugiej dekady XX 
wieku. W chwili obecnej – biorąc pod uwagę polską scenę – można wyliczyć 
już ponad dwadzieścia prężnie działających zespołów folkmetalowych, przy 
czym liczba ta wciąż wzrasta, a w statystykach tych nie uwzględniłam 
zespołów wykonujących stricte pagan metal, których również nie brakuje na 
arenie muzycznej (choć oczywiście pod względem lirycznym twórczość 
wskazanej przeze mnie zbiorowości często nawiązuje do pogańskiej 
obrzędowości).  

13 Wzmianka o Thy Worshiper uwarunkowana jest pewnym podobieństwem zachodzącym 
pomiędzy folk metalem i pagan metalem, przejawiającym się często w warstwie tekstowej. 

14 Persival Schuttenbach – wywiad! [online], www.folkmetal.pl/percival-schuttenbach-wywiad/ 
[dostęp: 08.01.2017] 
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W popularyzacji polskiego folk metalu bardzo pomocne okazują się media 
– między innymi audycje nadawane przez Nu Folk Radio Broadcast, Radio
Revolta, Radio Praga („Pofolkujmy sobie”) czy Radio ProRock (audycja
„Szczypta Świata”). Utwory folkmetalowe okazjonalnie pojawiały się również
w Radiowej „Trójce”, Radiu Opole czy Radiu Katowice. Warto też
wspomnieć o inicjatywach mających na celu promowanie polskich (i nie
tylko) zespołów folkmetalowych; tradycją już stała się Słowiańska Noc Folk-
Metalowa, organizowana od kilku lat w Brennej. Innym cyklicznym
wydarzeniem jest Folk Metal Night. Wydarzeniami wspierającymi rozwój
rodzimych grup był również festiwal HelloFolks!.

Muzyka folkmetalowa trafia do coraz szerszej rzeszy fanów dzięki 
śmiałości muzyków, którzy urozmaicając gitarowe riffy dźwiękami fletu, 
skrzypiec czy liry korbowej, uzyskują twór mający szansę przypaść do gustu 
zarówno osobom lubującym się w subtelnych balladach, jak i miłośnikom 
ciężkiego metalu. Poszczególne zespoły wzbogacają swą twórczość o elementy 
typowe dla gatunków pokrewnych, takich jak pagan, medieval czy nawet – 
wzorem Alestorm –  pirate metal. Niektóre formacje definiują się w sposób 
autorski. 

Niezwykle ważną częścią muzyki folkmetalowej jest warstwa tekstowa; 
w przypadku folk metalu bardzo często niesie ona z sobą pewną misję, jaką 
jest krzewienie dawnej – wydawałoby się, zapomnianej – kultury danego 
regionu, przypominanie czczonych niegdyś bóstw i kultywowanie prastarych 
obrzędów. Teksty często bazują również na zamierzchłych legendach czy 
podaniach, szeroko pojętej tradycji; wykonawcy chętnie sięgają też po 
poetów, wplatając we fragmenty utworów wiersze. Inspirująca okazuje się 
przede wszystkim poetycka twórczość XIX- i XX-wieczna; fascynują młodych 
artystów motywy romantyczne czy dorobek młodopolskiego literata, 
Tadeusza Micińskiego. Wiele tekstów, nawet jeśli nie odnosi się bezpośrednio 
do określonego poety, opartych jest na symbolice jednoznacznie 
przywodzącej na myśl kulturę romantyczną, na której chciałabym się skupić 
w niniejszym artykule. 

Owe „echa romantyzmu” przejawiają się między innymi w powrocie do 
słowiańskiego dziedzictwa, przez lata zapomnianego, wypartego 
ze świadomości Polaków; zaczyna ono dochodzić do głosu dopiero w epoce 
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romantyzmu, by w pełnej krasie odrodzić się we współczesnej kulturze 
(proces ten wciąż trwa). W komponowanych przez opisywane zespoły 
utworach czuć zew słowiańskich bogów, romantyczną tęsknotę za utraconym 
przed wiekami światem, niezwykle enigmatycznym, ale pociągającym. 
Współcześni muzycy wykonujący folk metal sięgają do pradawnych miejsc 
kultów, fascynujących również romantyków; w ich twórczości ożywają leśne 
ostępy, legendarni bohaterowie (w tym regionalni), tajemnicze istoty 
odpowiedzialne za ludzkie nieszczęście. 

Jednym z romantycznych motywów pojawiających się w folkmetalowych 
tekstach są góry; często zostają one przedstawione jako miejsce owładnięte 
nadnaturalnymi mocami, zamieszkiwane przez nadprzyrodzone istoty. 
Niektóre polskie kapele górskie szczyty czynią tematem przewodnim swoich 
utworów – lub nawet całych albumów, jak wspomniany już powyżej 
Radogost, który w roku 2015 wydał album pt. Dziedzictwo gór. „Górskie” 
motywy zauważalne są jednak również w ich wcześniejszym dorobku, jak 
choćby na płycie W cieniu wielkiego dębu (2008). Żeby odpowiedzieć na 
pytanie, jakie miejsce zajmują góry w folk metalu, należałoby zastanowić się 
nad znaczeniem górskich przestrzeni w mentalności narodu: 

 Polacy, podobnie jak inne narody, od prawieków traktowali szczyty 
niektórych swoich gór jako miejsca religijnego sacrum, dopatrując się na 
nich siedlisk irracjonalnych sił, którym oddawali cześć boską w różnej 
postaci. Szczyty, na które wychodzono gromadnie, pełniły więc funkcję 
świątyń. Uważano, że łatwiej nawiązuje się tam kontakt z transcendencją, 
a w naszym konkretnym przypadku – z plemiennymi bóstwami. Toteż 
jeszcze do dziś zachowały się na takich znanych górach, jak Ślęża, Sobótka, 
Góra św. Anny czy Łysa Góra ślady religijnego kultu15. 

Epokę romantyzmu można uznać za czas odrodzenia się 
przedchrześcijańskich religii, pradawnych kultów i obyczajów. Tendencje te 
widoczne są choćby na przykładzie opracowań traktujących o wierzeniach 
ludowych (bazujących na słowiańskiej kulturze), które ukazują się 
w XIX wieku; do najważniejszych należałoby zaliczyć Lud polski, jego 

15  J. Majda, Tatrzańskim szlakiem literatury, Kraków 1987, s. 5. 
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zwyczaje, zabobony (1830) Łukasza Gołębiowskiego czy Klechdy, starożytne 
podania i powieści ludu polskiego i Rusi (1835) Kazimierza Władysława 
Wójcickiego16. Wielkie znaczenie przypisuje się także dorobkowi Oskara 
Kolberga, wybitnego ludoznawcy i kompozytora; początek jego działalności 
sięga 1840 roku17. Słowiańska demonologia, relacje człowieka z przyrodą 
i tradycyjna obyczajowość stają się popularnym tematem romantycznych 
dzieł literackich, nie dziwi więc fakt, iż inspirują również folkmetalowych 
wykonawców, których muzyka często ma także na celu promowanie rodzimej 
kultury. Romantyczną topikę realizuje między innymi wspomniana wcześniej 
formacja Radogost: 

Jak piorun Twój wzrok wypala dusze 
Szepcząc w głębi nocy: kocham 
Jak mroczny ptak co wysysa krew 
Mój śmiertelny ogień chłoniesz 

Boś Ty jest panią moich snów 
Królową mego świata, 
Znamieniem mej bezmocy 
Tyś mrocznym wichrem pośród gór 
Niknącym w ciszy niczym innych światów głuchy szum18. 

Fragment utworu Mara utrzymany jest w mrocznym nastroju 
romantycznych ballad, traktujących o nadprzyrodzonych zjawiskach. Uwagę 
zwraca „mroczny wicher pośród gór” –  określenie w ten sposób mary jest 
dowodem na to, że przestrzeń górska to królestwo nieziemskich istot. 
Na powiązanie z romantyczną estetyką wskazuje również podniosły, kwiecisty 
styl piosenki. Góry u Radogosta w takim przedstawieniu pojawiają się także 
w innych utworach zespołów, takich jak Halny czy Legendy Ślad. W drugim 
z nich przywołane zostają „beskidzkie lasy” i „górskie gronie”, zamieszkiwane 

16  L. J. Pełka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987, s. 30. 
17  J. Maślanka, Polska folklorystyka romantyczna, Wrocław 1984, s. 30. 
18 [online]http://www.darklyrics.com/lyrics/radogost/wcieniuwielkiegodbu.html#11 [dostęp: 
08.01.2017] 
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przez „wyklętego stwora”19, ponownie więc mamy tu do czynienia 
z wykorzystaniem motywu gór w kontekście przywoływanym przeze mnie 
wcześniej. 

Kolejnym romantycznym akcentem w twórczości folkmetalowej, 
widocznym u wielu kapel, jest specyficzny sposób obrazowania narodowej 
tożsamości. Wyraźnie przejawia się tu „słowiańskie poczucie zespolenia”, 
oparte na poczuciu silnej więzi łączącej słowiańskie ludy, świadomości 
kulturowej i religijnej, którą wskutek przyjęcia chrztu przez Mieszka I 
próbowano wyplenić. Na mentalności Polaków ślad odcisnęły również 
zabory, co doprowadziło do swoistego „pęknięcia”; według Marii Janion 
miało ono wpływ na  wytworzenie się  u Polaków mentalności 
postkolonialnej20. Takie postrzeganie problemu wydaje się jak najbardziej 
uzasadnione, jeśli prześledzić historię narodu polskiego. W odniesieniu do 
twórczości zespołów folkmetalowych kluczowym zagadnieniem będzie jednak 
cezura, jaką nakreślił chrzest Polski, w wyniku którego słowiańska kultura 
odeszła w niepamięć – przynajmniej na pewien czas. 

Pomantycy mieli świadomość tego, że w przeszłości wydarzyła się jakaś 
katastrofa, która eksplodowała frenetycznymi obrazami grozy i zniszczenia. 
Niesamowita Słowiańszczyzna – obca i bliska zarazem – jest znakiem 
rozdarcia, stłumioną nieświadomością, stroną macierzystą, rodzimą, nie-
łacińską. Wyparta Słowiańszczyzna mogła się pojawić pod postacią tajnego, 
ukrytego przed panem i księdzem obrzędu obcowania ludu z umarłymi (jak 
w Dziadach Mickiewicza); w formie utopii dawności – idyllicznej i okrutnej 
zarazem, czerpiącej z piastowskiej sielanki, ale i z Historii Rosji Karamzina, 
gdzie „okrucieństwa mają być znakiem charyzmatyczności" władcy21 (jak 
w Królu-Duchu Słowackiego); jako utrzymana w duchu Lelewela opowieść 
o narzuconym chrześcijaństwie, feudalizmie i zagładzie słowiańskiej wolności
(jak w Bogunce na Gople Berwińskiego); jako figura obcej niesamowitości (jak
u młodego Krasińskiego, który pod rodzimą Opinogórą umieścił wzorowaną
na transylwańskiej hrabinie Słowiankę-wampirzycę); czy też jako obrazy

19 Tamże. 
20  M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2006, s. 12. 
21 Cyt. za: B. A. Uspienski, W. M.  Żywow, Car i bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji 
monarchy w Rosji. Przeł. i wstępem opatrzył H. Paprocki, Warszawa 1992, s. 22. 
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jakiejś niejasnej klęski, ruiny i zniszczenia w powieściach Kraszewskiego, 
przede wszystkim w Masławie. Ostatnią tak porywającą wizję swojskiej 
i demonicznej jednocześnie Słowiańszczyzny stworzył w swych „królewskich" 
dramatach Stanisław Wyspiański22. 

Poddając analizie wybrane teksty grup folkmetalowych, można uznać ich 
treść za pokłosie romantycznego poczucia wspólnoty, które z kolei 
nawiązywało do czasów plemiennych. Takie tendencje zauważalne są nie 
tylko w tekstach formacji wykonujących folk metal sensu stricto, ale również – 
a może przede wszystkim – u kapel paganmetalowych. Dość 
charakterystyczne dla folkmetalowej warstwy lirycznej jest także opiewanie 
zamierzchłych bojów czy wzmianki o zasłużonych dla historii postaciach, 
co może przywodzić na myśl estetykę eposów narodowych (stanowiących 
istotny element składowy kultury romantycznej). Za przykład posłuży mi 
fragment utworu Percivala Schuttenbacha. 

Będziemy wolni – na zawsze  
Będziemy walczyć o honor 
Słowiańskie bogi będą trwać wiecznie  
Rodzimej wiary nie wyrwiecie z naszych serc 

Nasz ród, nasza wiara i duma 
Opluwane, przezywane: „Zabobon!" 
Własnego piekła chłostani pożogą 
wić się będziecie u Perunowych stóp 
(...) 

I za tysiące lat 
Przetrwa słowiański ród 
Pamiętać będzie wciąż 
I dawnych bogów czcić23. 

22 M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna..., s. 28-29. 
23[online]http://www.metal-archives.com/albums/Percival_Schuttenbach/Svantevit/387166 
[dostęp: 08.01.2017] 
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Akcentowanie jedności i bohaterstwa narodu kojarzy się z Pieśnią o ziemi 
naszej Wincentego Pola czy z utworem Sen – Drzewo – Wieszcze Józefa 
Bohdana Zaleskiego; być może romantyzm stanowi dla muzyków 
wykonujących folk metal źródło inspiracji również ze względu na powszechną 
w tamtej epoce fascynację średniowieczem. Nie brakuje na polskiej scenie 
formacji nawiązujących między innymi do wczesnośredniowiecznej kultury 
skandynawskiej. Można zatem wysnuć wniosek, że wieki średnie 
i romantyzm to pewien fundament, na którym budowana jest warstwa 
tematyczna piosenek folkmetalowych. 

Kolejny motyw przewodni wielu utworów folkmetalowych 
to demonologia ludowa, spopularyzowana zresztą przez romantyków. 
Szczególnie inspirująca okazuje się demonologia przyrodnicza, którą 
wyczerpująco omawia  Leonard Pełka; aby zobrazować miejsce demonów 
w muzyce folkmetalowej, posłużę się klasyfikacją autora wyróżniającego 
w demonologii przyrodniczej demony wodne, brzegowe, błotne, polne, leśne, 
górskie i podziemne24. Pierwszym z nich przypisuje się wyjątkowo negatywne 
oddziaływanie na  ludzi – to one miały być odpowiedzialne za wabienie ofiar 
w wodne otchłanie, niszczenie rybackich sieci czy zabudowań. Próba 
nakreślenia specyfiki demonów wodnych to dość żmudny proces, jako że 
istoty te w wyobraźni ludu były hybrydami, na które składały się elementy 
rozmaitych wierzeń. Utrwalony w wiejskiej społeczności wizerunek demonów 
wodnych wiele wspólnego miał zarówno z dawnymi wierzeniami ludowymi, 
jak i kulturą chrześcijańską; wpływu na jego kształt należałoby również 
doszukiwać się w przekazach traktujących o syrenach czy nimfach – wizję 
demonów wodnych można uznać zatem za kompilację różnych wyobrażeń25. 

Nie bez powodu głównym przedmiotem moich rozważań czynię istoty 
zamieszkujące wodne królestwo; okazuje się, że spośród wszystkich demonów 
to one zyskały sobie szczególne upodobanie u folkmetalowych wykonawców, 
nie tylko z rodzimej sceny. Postaci rusałek przewijają się w twórczości 
zespołów takich jak Alkonost z Rosji czy chorwacki Stribog. Śpiewa o nich 
także włoski Leprechaun. Polskie kapele chętnie sięgają po motyw topielicy, 
która pojawia się u Derwany i Merkfolk. Nie oznacza to, że grupy 

24  L. Pełka, Polska demonologia…, s. 81. 
25  Tamże, s. 82. 
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folkmetalowe ograniczają się tylko do jednego rodzaju demonów, jako że fani 
ich utworów spotkają się często również z południcą, kikimorą, zmorą, 
strzygą („zareklamowaną" niewątpliwie przez Andrzeja Sapkowskiego dzięki 
sukcesowi sagi o Wiedźminie) czy diabłem w różnej postaci. Mój wybór 
uwarunkowany jest zamiarem wskazania podobieństwa tematycznego do 
utworów pochodzących z epoki romantyzmu, co na przykładzie topielicy 
widoczne jest najwyraźniej. 

W gęstwinie puszcz cienistych, 
Gdzie cichnie ptaków śpiew, 
Jeziora krąg przejrzysty 
Rozlewa się śród drzew. 
Tam, kiedy noc zapadnie, 
Gdy zakryje mgła, 
Żałośnie słychać na dnie 
Dziewicy cichy płacz. 

Młodzieniec raz o nocy 
Przemierzał lasu czerń. 
Ujrzał, jak w lustrze wody 
Księżyca skrzy się sierp. 
W tym blasku łzy po licu 
Na białą kapią pierś 
I słychać głos dziewicy: 
Podejdźże, podejdźże, rękę weź.. 
(...) 
Gdzie znikła ona, 
Młodzieńca zginął ślad. 
Tylko w tafli jeziora 
Młody zjawił się kwiat. 

Szukała go dziewczyna; 
Przez czarny woła las; 
Jezioro natrafiła, 
Gdzie się rozlegał płacz. 
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(...) 
Na próżno płacze, woła 
W błotniste dzicze. 
Rzuciła w toń jeziora 
Zżalone swe oblicze. 

A łzy jej samotne 
Giną w jeziora toni. 
Fala niech zmyje, 
Mgła niech je zasłoni26. 

Powyższy tekst to fragment utworu nagranego przez wspomniany już 
przeze mnie Merkfolk, młody zespół pochodzący z okolic Lublina. Słowa 
piosenki odzwierciedlają jedno z wielu wyobrażeń demonów wodnych, 
zgodnie z którym demoniczna istota przybiera postać pięknej młodej kobiety, 
wabiącej młodych mężczyzn swym urokiem. Należy dodać, że wierzenia 
ludowe dotyczące demonów zamieszkujących wodne otchłanie cieszyły się 
niezwykłą popularnością w rejonie warmińsko-mazurskim, „krainie jezior”. 
„Podobnie mieszkańcy południowej, czyli polskiej Warmii, mimo przyjętego 
chrześcijaństwa, w swej kulturze ludowej także zachowali wiarę w przesądy, 
strachy, czary i uroki. Większość tych tradycyjnych wierzeń stanowiły relikty 
wiary w demony, swym rodowodem sięgające jeszcze czasów pogańskich”27 – 
pisze Robert Kaczorowski. 

Wybór, jakiego w powyższym zakresie dokonują zespoły, dowodzi tego, 
jak żywe jest dziedzictwo romantyczne w mentalności wielu współczesnych 
artystów; zdecydowanie najbardziej znany utwór romantyczny traktujący 
o wodnym demonie to Świtezianka Adama Mickiewicza – i rzeczywiście,
analogii można doszukiwać się nie tylko na polu tematycznym. Również
sceneria, jaką przedstawił Merkfolk, nasuwa jednoznaczne skojarzenia
z romantyczną balladą, której akcja toczy się w nocy, przy świetle księżyca.
Atmosfera obu utworów przesiąknięta jest grozą, niepokojem, mrokiem.

26 [online] http://www.metal-archives.com/albums/Merkfolk/Topielica-Trust/435863 [dostęp: 
08.01.2017] 
27R. Kaczorowski, Przesądy i wierzenia w ludowej kulturze polskich mieszkańców Warmii 
na przełomie XIX i XX wieku, Studia Elbląskie 2003, nr 5, s. 93-103. 
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Demony wodne upodobał sobie wybitny rosyjski twórca, Aleksander 
Puszkin, autor Rusałki, która również wydaje się nieocenionym źródłem 
inspiracji dla współczesnych muzyków. 

Ze względu na objętość artykułu przedstawiłam zaledwie wyimek – 
niezwykle bogatej –  polskiej twórczości folkmetalowej. Może ona służyć nie 
tylko za formę rozrywki, ale również za siłę napędową, bodziec do zgłębiania 
rodzimej historii. Folk metal to muzyka otwarta, czerpiąca zarówno z kultury 
romantycznej, jak i wczesnośredniowiecznej, co pozwala jej dotrzeć do 
różnych kręgów odbiorców. „Zdaniem wielu, Polacy zaczynają swoją 
ludowość odkrywać na nowo"28. Jak widać na przykładzie polskiej sceny 
folkmetalowej, jest jeszcze wiele do odkrycia. 
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Summary 

The tradition is coming, that is romantic 
inspiration based on the selected tracks of 

polish folk metal bands 

Article The tradition is coming, that is romantic inspiration based on the 
selected tracks of polish folk metal bands raises the issue of romantic inspiration 
in polish folkmetal songs. At the beginning of the article, I have explained 
historical backgroundof the genre, starting from folk. Afterwards I elaborated 
the roleof romantic tradition in folkmetal songs and pointed my favorite 
themes in selected formations. The goal of the text was to show the liveliness 
of romantic culture as well as the way it is functioning. 
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