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Ryc. 1. Skarb złotych przedmiotów z Suchania, pow. stargardzki, 2. poł. V w.; badania prowadzone w ramach projektu
„Okres Wędrówek Ludów między Odrą i Wisłą”; zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie; fot. I. Sukiennicka / A. Ryś
Fig. 1. Hoard of gold objects from Suchań, Stargard District, 2nd half of the 5th c.; research conducted within the project
“Migration Period between the Odra and the Vistula” project; collection of the National Museum in Szczecin; phot. by
I. Sukiennicka / A. Ryś

Prezentowana wystawa w aspekcie chronologicznym dotyczy wąskiego odcinka dziejów Europy zamykającego się w przedziale niespełna 150 lat. Okres Wędrówek Ludów
(dalej OWL), jest zazwyczaj datowany od ostatniej ćwierci IV do początków VI w. Niemniej
jednak na naszej ekspozycji przedstawiamy go w szerszej perspektywie, w przybliżeniu
od III do początków VII w. Jest to okres gdy można zaobserwować w pełnej krasie czas
przejścia między końcem starożytności a początkami wczesnego średniowiecza. Podobnie ramy geograficzne wystawy, formalnie zawarte między dorzeczami Odry i Wisły, nie
są ściśle przestrzegane. W celach porównawczych pokazujemy materiały pochodzące
z sąsiednich obszarów, np. terenów zachodnich Bałtów na Pojezierzu Olsztyńskim, a także
bardziej odległych regionów, jak np. Krymu. Te ostatnie są wytworami potomków społeczeństw wywodzących się z ziem Polski.
W czasach PRL ze względów ideologicznych w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach istnienie OWL na ziemiach Polski zazwyczaj pomijano lub kwestionowano. Wbrew
wymowie źródeł pisanych i archeologicznych, czy danym językoznawczym, przyjmowano,
że tereny te zamieszkiwali nieprzerwanie, co najmniej od epoki brązu, Słowianie czy też
Prasłowianie. Wielu z nas uczyło się jeszcze o prasłowiańskim Biskupinie, drewnianym
grodzie na Pałukach z VII i VI w. przed Chr. W tej sytuacji wyróżnianie w dorzeczach Odry
i Wisły OWL było zdecydowanie niewygodne, bo kto miałby w zasadzie wędrować, skoro
od wielu wieków zamieszkiwali tu Słowianie?
Dziś, dzięki ustaleniom takich badaczy jak profesorowie Kazimierz Godłowski, Jerzy Kolendo czy Michał Parczewski, wiemy już, że prasłowiański Biskupin to naukowa
legenda oraz, że w pierwszej połowie I tysiąclecia po Chr. obszary między Odrą i Wisłą
zamieszkiwały społeczności germańskie, a Słowianie pojawili się tam wraz z początkami
wczesnego średniowiecza.

Ryc. 2. Badania jaskini Wisielec, pow. zawierciański prowadzone w ramach projektu „Okres Wędrówek Ludów między
Odrą i Wisłą”; fot. M. Rudnicki
Fig. 2. Research of the Hanging Man Cave, Zawiercie District conducted within the project of the “Migration Period between
the Odra and the Vistula” project; phot. by M. Rudnicki
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The exhibition focuses on a relatively brief
period in the history of Europe of less than a hundred and fifty years. While the Migration Period
is commonly dated to the last quarter of the 4th
century – the beginning of the 6th century, the
chronological perspective adopted for this exhib
ition coincides with a period between approx
imately the 3rd and early years of the 7th century.
This was a time of an evident watershed which
marked a transition from the Late Antiquity to the
Middle Ages. We expanded also the geographical
frames of the exhibition, officially confined to the
Odra and the Vistula river basins, and included for
comparative purposes archaeological materials
from adjacent areas, more notably, the West Balt
territory in the Olsztyn Lake District, and some
more remote regions, e.g. Crimea. The latter are
Ryc. 3. Złoty brakteat germański z Suchania, pow.
the legacy of the descendants of communities stargardzki, 2. poł. V w.; fot. I. Sukiennicka / A. Ryś
originally settling different territories in Poland.
Fig. 3. Gold Germanic bracteat from Suchań, Stargard
nd
th
In communist Poland the existence of the Mi- District, 2 half of the 5 c.; phot. by I. Sukiennicka
/ A. Ryś
gration Period in the Polish territory was ignored
or, at best, questioned in research literature and
schoolbooks. The reasons for this were ideological. Going against the evidence from written
sources, archaeology and linguistics, a claim was made that ever since at least the Bronze
Age this territory had been settled by Slavs, or their ancestors, the Proto-Slavs. Poles were
taught in school that Biskupin, an extraordinary early Iron Age fortified settlement (7th to 6th
century BC) found in northern-central Poland, was a Proto-Slav settlement. In this situation
it was problematic to recognize the existence of a Migration Period in the archaeology of the
territory lying between the Odra and the Vistula, because what migrations could there have
been in a land “always” inhabited by Slavs?
Today, thanks to the findings of professors Kazimierz Godłowski, Jerzy Kolendo and Michał
Parczewski we can finally relegate the Proto-Slav Biskupin to the realm of legend. It is time
to admit that during the first half of the first millennium AD the lands between the Odra and
the Vistula rivers were settled by Germanic tribes; Slavs appeared here only with the onset
of the Middle Ages.
The turbulent developments of the Migration Period, one could say – a tsunami – which
altered the face of southern and western Europe, and of northern Africa as well, are relat
ively well known, amply documented in the written sources. Since the time of publication by
Edward Gibbon of his History of the Decline and Fall of the Roman Empire (the first edition:
London 1776) translated into most languages, the educated public of Europe has been familiar
with the circumstances of the fall of the Western Roman Empire, Theodoric the Great and the
destruction of Rome by the Vandals. These events are discussed briefly below by Professor
Magdalena Mączyńska. A much less known fact and one that we find very exciting is that the
peoples involved the most in the upheaval – Goths, Vandals, Herules, Gepids and Burgundians
– had issued from the lands between the Odra and the Vistula.
What caused these population shifts and what were they like? This, and many other questions have been investigated in cooperation with colleagues from other research centers in
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Burzliwe dzieje wielkich wędrówek ludów, swoistego tsunami, które przekształciło
oblicze południowej i zachodniej Europy, a także północnej Afryki, są stosunkowo dobrze
znane, dzięki licznym świadectwom źródeł pisanych. Od czasu tłumaczonego na wiele
języków dzieła Edwarda Gibbona, pt. Zmierzch i upadek Cesarstwa Rzymskiego (pierwsze
wydanie: London 1776) niemal wszyscy w nowożytnej Europie słyszeli o okolicznościach
upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, Teodoryku Wielkim czy zniszczeniu Rzymu
przez Wandalów. Dzieje te streszcza niżej profesor Magdalena Mączyńska. Jednak mało
kto wie, że ludy, które w największym stopniu przyczyniły się do tego tsunami, takie jak
Goci, Wandalowie, Herulowie, Gepidzi czy Burgundowie wywędrowały z obszarów między
Odrą a Wisłą.
Jakie były przyczyny tych przemieszczeń osadniczych i jaki miały one charakter? Te
i wiele innych pytań postawił sobie zespół piętnaściorga polskich badaczy realizujących
od 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim, pod moim kierunkiem, we współpracy z kolegami europejskimi, projekt „Maestro” Narodowego Centrum Nauki pt. „Okres Wędrówek
Ludów między Odrą a Wisłą”.
Zasadniczym założeniem projektu i pomocą w rozwikłaniu wielu zagadek była jego
interdyscyplinarność. Dzięki paleobotanikom i wykonanym przez nich analizom pyłkowym udało się odtworzyć przemiany środowiska w I tysiącleciu po Chr. na znacznej części
obszarów między dorzeczami Odry i Wisły. Pisze na ten temat niżej profesor Małgorzata
Latałowa. Współpraca z paleoklimatologami pozwoliła na odtworzenie przemian klimatycznych w tym czasie i możliwych przyczyn pogarszania się klimatu, ochłodzenia i suszy.
Prawdopodobnie elementami, które miały istotny wpływ na te zjawiska były bardzo sil
ne erupcje wulkaniczne w drugiej ćwierci VI w., z chmurą pyłów i rzeczywistym efektem
tsunami. Analizy izotopowe, zwłaszcza izotopu strontu w uzębieniu osobników ludzkich
pozwoliły na stwierdzenie, jak wielu z nich jest migrantami i skąd zapewne przybyli.
W ramach projektu przeprowadzono także badania terenowe m.in. w Suchaniu, pow.
stargardzki i Jaskini Wisielec w Kroczycach-Okupne, pow. zawierciański, które dostarczyły
całkiem nowych i interesujących materiałów, odpowiadających na wiele postawionych
w projekcie pytań. Zweryfikowano również wszystkie pozostające do dyspozycji źródła
i materiały.
Efekty pięciu lat realizacji tego interdyscyplinarnego projektu trudno w sposób lapidarny opisać. Można je śledzić na bieżąco na portalu www.mpov.uw.edu.pl. Znajdą one
swój pełny wyraz także w finalnej publikacji, syntezie okresu Wędrówek Ludów między
Odrą i Wisłą, obecnie przygotowywanej do druku.
Warto może jednak wspomnieć o jednym istotnym ustaleniu, stanowiącym całkowite novum. W dużych centrach osadniczych na Kujawach czy nad środkową Prosną
zlokalizowano pierwsze materiały wskazujące na kontynuację osadnictwa germańskiego
jeszcze w VI, a nawet początkach VII w. Nieliczne społeczności je zamieszkujące musiały
zatem nawiązywać kontakty z napływającą ludnością słowiańską. Innymi słowy udało się
stwierdzić, iż schyłek starożytności i początki wczesnego średniowiecza na niektórych
osadach o charakterze centralnym nakładały się na siebie. To może wyjaśniać przetrwanie
miejscowych nazw geograficznych typu Vistula–Wisła.
Niemal wszyscy autorzy tekstów prezentowanych w pierwszej części tego katalogu
byli wykonawcami projektu. Jedyny wyjątek stanowi profesor Michał Parczewski. Projekt
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Ryc. 4. Złote brakteaty germańskie ze skarbu odkrytego w Karlinie, pow. białogardzki, 2. poł. V w.; większość zabytków jest przechowywana w zbiorach Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie; za: Tybulewicz 2011,
146, ryc. 4
Fig. 4. Gold Germanic bracteats from hoard found at Karlino, Białogard District, 2nd half of the 5th c.; most of the artefacts
stored in the collection of the Pushkin Museum of Fine Arts in Moscow; after Tybulewicz 2011, 146, fig. 4

Europe by a team of fifteen Polish researchers within the Project Maestro “Migration Period
between Odra and Vistula”, funded from the National Science Centre and implemented at the
University of Warsaw under my supervision.
The key premise of the Project which enabled the unraveling of many riddles was its interdisciplinary character. Insight contributed by paleobotanists, more notably, pollen analysis
were used to reconstruct environmental change in the first millennium AD in much of the
territory between the Odra and the Vistula rivers. This research is discussed in a contribution
from Professor Małgorzata Latałowa. The cooperation with palaeoclimatologists enabled
the reconstruction of the climate change process, and the identification of possible causes of
climatic deterioration, cooling and dry spells. One element almost certain to have influenced
11

dotyczył zasadniczo zjawisk, jakie przebiegały w Środkowej Europie u schyłku starożytności
i nie zajmował się problematyką początków wczesnego średniowiecza. Jednak uznaliśmy,
że zarówno czytelnik, jak i zwiedzający wystawę będzie z pewnością zainteresowany, kiedy
i skąd w świetle współczesnych poglądów na obszary między Odrą i Wisłą trafili Słowianie.
Dlatego zaprosiliśmy do współpracy profesora Parczewskiego, najwybitniejszego polskiego
znawcę tej problematyki.
Teksty zamieszczone w pierwszej części katalogu są niejako komentarzem i dopełnieniem wystawy. Stanowią niezwykle okrojoną syntezę, z konieczności zawierającą uproszczenia. Mamy nadzieję, że bardziej dociekliwy czytelnik nam to wybaczy. Teksty wstępne
ilustrujemy najciekawszymi zespołami i zabytkami z OWL, a także wielobarwnymi rycinami
przechowywanymi w Archiwum Państwowym w Szczecinie i wykonanymi w pierwszej
połowie XVIII w. przez Gottlieba Samuela Pristaffa. Ten Serbołużyczanin był znanym fałszerzem źródeł historycznych. Prezentowane ryciny stanowią jednak doskonałą ilustrację,
jak w czasach baroku, przed erą badań archeologicznych, wyobrażano sobie dawnych
mieszkańców Europy Środkowej i Północnej.
Trudno pokazać na wystawie prezentującej statyczne zabytki dynamiczną sekwencję
przekształceń, częstokroć bardzo gwałtownych, jakie rozgrywały się w Europie Środkowej
w połowie I tysiąclecia po Chr. Chodzi zarówno o zmiany klimatyczne, środowiskowe czy
demograficzne, o konflikty czy migracje ludności, jak też o różne zjawiska społeczne, takie

Ryc. 5. Dwa złote naszyjniki z Młoteczna, pow. braniewski, schyłek IV – poł. V w., przechowywane w zbiorach Muze
um Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie, za: V.I. Kulakow 2007
Fig. 5. Two gold neckrings from Młoteczno, Braniewo District, end of the 4th – mid-5th c.; stored in the collection of the Pushkin
Museum of Fine Arts in Moscow, after V.I. Kulakow 2007
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the climate were violent volcanic eruptions generating clouds of dust and triggering a genuine
tsunami effect. Isotope analyses, particularly of strontium isotopes found in human teeth were
used to assessing the number of migrants and identifying their region of origin.
One of the tasks undertaken within the Project was archaeological excavation, more not
ably on sites at Suchań, Stargard District in Western Pomerania, and the Hanging Man Cave
at Kroczyce, Zawiercie District, in Silesia. It brought in completely new and exciting materials,
helping to answer quite a few research questions posed within the Project. All the available
sources and materials were verified as well.
The effects of an interdisciplinary project of five years’ duration are not easily described in
brief. They have been made available to the public by regular updating of the project progress
here www.mpov.uw.edu.pl/en/. They will find their full expression in a final publication,
a synthesis on the Migration Period between the Odra and the Vistula now pending print.
Nevertheless, let me focus on important finding that is truly new. From the sprawling settlement centres found in Kuiavia and on the middle Prosna in central and northern Poland we
have registered the first ever materials to confirm a continuity of the Germanic settlement
during the 6th, possibly even the early 7th century. The small groups living in them must have
come into contact with the arriving Slav population. In other words, we now have evidence
on cultural overlapping of the very end of the Late Antiquity and the onset early Middle
Ages in some central settlements. This would explain the survival of local hydronyms, e.g.
Vistula–Wisła.
Nearly all authors who contributed to the first part of this catalogue are Project team
members. The only exception is Professor Michał Parczewski. The project was concerned
primarily with phenomena unfolding in Central Europe during Late Antiquity rather than issues belonging in the early medieval period. Nevertheless, recognizing that both the readers
and the visitors to the exhibition may be interested the current views about the time of arrival and original homeland of Slavs come to the region between the Odra and the Vistula.
Therefore we invited Professor Parczewski, a leading Polish authority on this subject to share
his perspective.
Texts included in the first part of the catalogue are meant as a commentary and a supplement to the exhibition. They are a condensed synthesis of individual studies and may contain
some simplifications. We hope that the more inquiring reader will forgive this. We illustrated
our texts with the most striking Migration Period archaeological assemblages from Polish
finds and with reproductions of drawings, now in the State Archive in Szczecin – the works
by Gottlieb Samuel Pristaff (d. 1736), a Sorbian forger of historical sources. They offer some
insight into ideas about early inhabitants of Central and Northern Europe that were current
during the Baroque period, before the birth of scholarly archaeology.
It is hard to convey a dynamic sequence of transformations, often quite violent, sweeping
across Central Europe in the first half of the first millennium AD in a display of artefacts. There
were changes of climate, the natural environment and demography on the one hand, conflicts
and migrations of human groups on the other, and diverse social phenomena like accultur
ation, assimilation, syncretism, hybrydisation or transfer of ideas. And some of the evidence
is now missing with many diagnostic, attractive archaeological materials from the study
region lost during the 19th century and in the war turmoil of the 20th century. They include
some extraordinary assemblages of a Scandinavian provenance from northern Poland like
Karlino, Białogard District, Wapno, Wągrowiec District and Młoteczno, Braniewo District Most
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jak akulturacja, asymilacja, synkretyzm, hybrydyzacja czy przepływ wiedzy i idei. Jest to
tym trudniejsze, że wiele bardzo symptomatycznych i efektownych materiałów archeologicznych pochodzących z omawianych obszarów zostało zagrabionych lub zaginęło
w XIX w. czy w czasie zawieruch wojennych XX w. Należą do nich m.in. słynne zespoły
o skandynawskiej proweniencji z Karlina, pow. białogardzki, Wapna, pow. wągrowiecki czy Młoteczna, pow. braniewski. Większość z nich znajduje się obecnie w Muzeum
Puszkina w Moskwie, jednak do tej pory nie jest udostępniana. Opisujemy je szerzej
i ilustrujemy w tezaurusie na portalu internetowym projektu (http://www.mpov.uw.edu.
pl/pl/thesaurus). Wiele też zabytków znajdowanych ostatnimi czasy przypadkowo czy
przez poszukiwaczy trafia niestety zamiast do polskich muzeów, do prywatnych, często
zagranicznych kolekcji. Do najsłynniejszych należą materiały odkrywane na obszarze zespołu osad w Gąskach i Wierzbiczanach, pow. inowrocławski na Kujawach stanowiących
centralny ośrodek społeczności wandalskich. Część z nich opisuje niżej Marcin Rudnicki.
Muzeum Narodowemu w Szczecinie udało się pozyskać większość przedwojennych
szczecińskich zbiorów archeologicznych, w tym liczne znalezione na Pomorzu materiały
pochodzące z OWL. Ma także w swojej kolekcji wiele nowych nabytków. Jest to obecnie najliczniejszy w Polsce zbiór źródeł datowanych na ten okres, znalezionych między
Odrą a Wisłą. Z tej też niejako naturalnej przyczyny oraz w efekcie wieloletniej, owocnej
współpracy z Uniwersytetem Warszawskim Muzeum Narodowe w Szczecinie stało się
organizatorem prezentowanej wystawy.
Znalazły się na niej, obok zabytków pochodzących ze starszych, często jeszcze dziewiętnastowiecznych odkryć, liczne nowe materiały, w części do tej pory nie prezentowane,
z wykopalisk prowadzonych w rezultacie projektu Maestro czy też przez inne zespoły
badawcze, a także przekazane do muzeów przez przypadkowych znalazców.
Należy podkreślić, że niemal wszystkie polskie muzea, do których zwróciliśmy się z pro
pozycją współpracy, przystały na nią z ochotą. Dzięki niej wystawa gromadzi zestaw zabytków nigdy do tej pory w takiej formule nie pokazywanych; będzie mogła także wędrować
po kilkunastu miastach w Polsce i trafić bliżej do swoich odbiorców.
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of them passed to the Pushkin State Museum of Fine
Arts in Moscow and are still unavailable. They have
been described and illustrated in more detail in the
Thesaurus on the Project website (http://www.mpov.
uw.edu.pl/en/thesaurus). Many artefacts from accidental
discoveries or amateur prospecting rather than entering
museums in Poland pass to private collections, often outside Poland. Among the best known materials are those
discovered within the complex of settlements at GąskiWierzbiczany in Kuiavia, a central place of the Vandals.
Some of these are discussed below by Marcin Rudnicki.
The National Museum in Szczecin houses at present
the greater part of the archaeological collections formed in
Ryc. 6. Złoty brakteat germański ze skarbu
the period before World War II among them a large group odkrytego w Wapnie, pow. wągrowiecki,
of Migration Period artefacts found in Pomerania. After 2. poł. V w.; zbiory Museum für Vor- und
1945 many new acquisitions entered the collections of the Frühgeschichte w Berlinie, fot. A. Bursche
Museum. Currently this is the largest corpus of Migration Fig. 6. Gold Germanic bracteat from the
hoard found at Wapno, Wągrowiec District,
Period artefacts in Poland recovered between the Odra 2nd half of the 5th c., collection of the Muand the Vistula rivers. This is one of the reasons, the other seum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin,
is a long tradition of a successful cooperation with the phot. by A. Bursche
University of Warsaw, why the National Museum in Szczecin was entrusted with organizing
the exhibition presented here.
Next to artefacts from earlier discoveries, many of them dating to the 19th century, the exhibition includes many recent finds, some never before presented to the public, deriving from
excavations made within the Maestro project and other projects, and still others presented
to the Museum by their finders.
Almost all the museums in Poland invited by us were happy to cooperate. Thanks to their
participation the exhibition has brought together a corpus of archeological objects never before presented within the formula proposed here and will tour to several museums in Poland
reaching a wider public.
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Małgorzata Latałowa
Przyrodnicze ślady przemian
osadniczych między Odrą a Wisłą
w I tysiącleciu po Chr.
Natural evidence of settlement changes
between the Odra and the Vistula
in the first millennium AD

Ryc. 1. W osadach jezior i torfowisk gromadzi się pyłek, który stanowi doskonałe źródło informacji na temat historii
szaty roślinnej; fot. M. Zimny
Fig. 1. Pollen accumulated in lake sediments and peat is an excellent source for reconstructing the vegetation history; phot.
by M. Zimny

Pozyskiwanie terenu pod budownictwo, uprawę roli i hodowlę zwierząt, a także
wykorzystywanie surowców leśnych, powodują zmiany w strukturze i składzie gatunkowym roślinności. Procesy te przebiegają odpowiednio do stopnia rozwoju osadnictwa,
jego rozmieszczenia, jak również do poziomu zaawansowania technologicznego i metod
gospodarczych. Obszary wcześniej zalesione są zastępowane przez łąki, pastwiska, pola
uprawne i roślinność ruderalną rozprzestrzeniającą się wzdłuż dróg, w obrębie osad
oraz na różnego typu nieużytkach. Przykładami tej ostatniej są: babka zwyczajna, bylica
pospolita, mniszek pospolity czy perz właściwy. Z kolei na terenach opuszczonych przez
ludność ma miejsce odwrotny proces – zanika roślinność związana z działalnością człowieka i stopniowo powraca las.
Historię osadnictwa można więc rekonstruować na podstawie obserwacji zmian
w szacie roślinnej, które miały miejsce w przeszłości. Tego typu informacje otrzymujemy
analizując skład pyłku zachowanego w torfach i osadach jeziornych, czym zajmuje się
palinologia (ryc. 1). Wiek poszczególnych etapów w rozwoju roślinności jest określany
metodą radiowęglową. Wyniki analizy pyłkowej zestawiane w postaci diagramów (ryc. 2)
ilustrują trzy istotne zespoły danych:
– względne zmiany w stopniu zalesienia w rejonie badanego stanowiska, określane na
podstawie stosunku pyłku drzew do pyłku roślin zielnych;
– względne zmiany w strukturze drzewostanów, określane na podstawie udziału pyłku
drzew cieniolubnych i światłożądnych;
– dynamikę zbiorowisk kształtowanych przez działalność człowieka, charakteryzowaną
na podstawie udziału pyłku roślin uprawnych, chwastów polnych, roślin typowych
m.in. dla łąk, pastwisk czy siedlisk ruderalnych.
Ten rodzaj informacji określa dynamikę osadnictwa w oparciu o rejestrację zmian
w szacie roślinnej, będących wynikiem działalności człowieka. Jest on niezależny od badań
archeologicznych. Zestawienie danych z wielu stanowisk umożliwia ocenę tych procesów
w skali regionalnej.
Dane palinologiczne z północnej i środkowej Polski (ryc. 3 i 4) ilustrują znaczne zróżnicowanie stopnia zalesienia oraz udziału roślinności związanej z działalnością człowieka.
W sposób pośredni odzwierciedlają one procesy osadnicze na przestrzeni I tysiąclecia po
Chr. W okresie wpływów rzymskich (I–IV w.) rozwój osadnictwa został zarejestrowany na
wszystkich badanych stanowiskach. Świadectwem tego są szczególnie wysokie wskaźniki
odlesienia i rolnictwa, obserwowane zwłaszcza na terenie Wielkopolski, Pojezierza Mazurskiego, jak również na niektórych stanowiskach zlokalizowanych wzdłuż doliny Wisły.
W tym czasie wprowadzone zostały do upraw nowe gatunki roślin, w tym żyto. Bardziej
szczegółowe dane ilustrują zróżnicowanie regionalne czasu trwania osadnictwa. Regres
gospodarczy, na przykład, wystąpił znacznie wcześniej na Nizinie Pyrzyckiej, to jest około
III w., niż w Puszczy Białowieskiej, gdzie w III–IV w. osadnictwo było w pełnym rozkwicie,
a załamanie gospodarcze miało miejsce prawdopodobnie dopiero w V w.
Kryzys osadniczy OWL widoczny jest na niemal całym omawianym obszarze. W diagramach pyłkowych rosną wartości wskaźników zalesienia, spada zaś udział pyłku roślin charakterystycznych dla osadnictwa, a na dużej części stanowisk zanika pyłek zbóż. Jedynie
w centralnej części Pojezierza Mazurskiego palinologiczne wskaźniki działalności człowieka
dokumentują nadal wysoką aktywność osadniczą i gospodarczą. Bardziej szczegółowe
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Land use, which involves using the natural environment for building settlements, crop
farming and animal husbandry as well as exploitation of the forest resources, causes changes
in the structure and species composition of the vegetation. How these processes unfold
depends on the level of development of the settlement, its distribution, and also the level
of sophistication of technology and forms of economy. Woodland is replaced by meadows,
pasture, arable fields and ruderal vegetation spread the length of roads, inside settlements
and in various types of wasteland. Ruderals include such plant species as the greater plantain,
mugwort, dandelion and quack grass. In depopulated areas this process is reversed – vegetation associated with human activity declines and the forest gradually re-establishes itself.
Thus, the history of human settlement can be reconstructed through the study of changes
in plant cover taking place in the past. The necessary data are obtained through analysis
of pollen preserved in peat and lake sediments, which is the object of palynology (fig. 1).
The dating of particular stages in the development of the vegetation is determined using the
radiocarbon method. Pollen analysis results presented in the form of diagrams (fig. 2) illustrate
three essential sets of data relating to:
– relative changes in forest cover in the area adjacent to the investigated site, determined
from the arboreal to non-arboreal pollen ratios;
– relative changes in the composition of tree stands, determined on the basis of proportions
of the pollen of shade tolerant and light-demanding trees;
– dynamics of anthropogenic plant communities, specified on the basis of proportions of
the pollen of cultivated plants, field weeds, plants characteristic i.e. for meadows, pasture
or ruderal habitats.
The above data are used in determining settlement dynamics on the basis of the record
of anthropogenic change in the plant cover, independently of archaeological studies. The
comparison of data from a larger number of sites enables assessment of these processes on
a regional scale.

Ryc. 2. Uproszczony diagram pyłkowy ze stanowiska na Pojezierzu Kaszubskim; za: Pędziszewska 2008
Fig. 2. A simplified pollen diagram from a site in the Kashubian Lakeland (Pojezierze Kaszubskie); after Pędziszewska 2008
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Ryc. 3. Stosunek pyłku drzew (kolor brązowy) do pyłku roślin zielnych (kolor żółty) w poziomach datowanych na okres
wpływów rzymskich, OWL oraz wczesne średniowiecze (do X w.); za: Pędziszewska et al. in print
Fig. 3. Arboreal (brown) to non-arboreal pollen (yellow) ratio in levels dated to the Roman Period, Migration Period and early
Middle Ages (up to the 10th c.); after Pędziszewska et al. in print
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Ryc. 4. Udział pyłku roślin wskaźnikowych dla osadnictwa w poziomach datowanych na okres wpływów rzymskich,
OWL oraz wczesne średniowiecze (do X w.); za: Pędziszewska et al. in print
Fig. 4. Proportion of the pollen of anthropogenic indicators in levels dated to the Roman Period, Migration Period and early
Middle Ages (up to the 10th c.); after Pędziszewska et al. in print

The palynological data from northern and central Poland (figs. 3 and 4) show substantial
differences in the forest cover and in the share of anthropogenic vegetation. Indirectly, they
reflect settlement processes which took place during the first millennium AD. In the Roman
Period (1st–4th c.) the development of settlement was recorded on all of the investigated sites.
It is evidenced by a particularly high proportion of indicators of deforestation and agriculture, observed especially in the central-western region of Wielkopolska (Great Poland), and
north-eastern region of Pojezierze Mazurskie (Masurian Lakeland), and also, in some of the
sites located along the Vistula valley. At this time, new crops were introduced, one of them
being rye. More detailed data illustrate regional differences in the duration of settlement. For
instance, the economic crisis came much earlier, i.e. around the 3rd century, in Nizina Pyrzycka
(Pyrzyce Lowland) in north-western Poland, than in the Białowieża Forest lying to the east,
where in 3rd–4th century settlement was at its peak, and the economy collapsed only in the
5th century.
The settlement crisis of the Migration Period is apparent nearly everywhere in the study
area. In the pollen diagrams there is an increase in values of the indicators of forest cover,
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dane ilustrują epizody osadnicze, które miały w tym czasie miejsce na Nizinie Pyrzyckiej
i przypuszczalnie na wyspie Wolin. Ciągłe występowanie pyłku zbóż sugeruje, że niewielkie osady mogły funkcjonować m.in. w okolicach Pruszcza Gdańskiego, na Kujawach
i w południowej Wielkopolsce. Z kolei obecność pojedynczych ziaren pyłku zbóż na
niektórych stanowiskach może stanowić przesłankę do dyskusji na temat możliwości
przetrwania rozproszonych osad nawet w okresach prawie całkowitego wyludnienia.
Zestawienie danych ze stanowisk, dla których uzyskano precyzyjne datowanie profili pyłkowych wskazuje, że zanik osadnictwa na omawianym terenie nie był synchroniczny, przy
czym odrębne procesy miały miejsce w jego zachodniej i wschodniej części. Na Pomorzu
i Pojezierzu Chełmińskim proces ten rozpoczął się w III–IV w., lecz w skali Polski środkowej i północnej największe wyludnienie miało miejsce w V–VI w. Wyjątkiem są tereny u
ujścia Odry i Pojezierza Mazurskiego, gdzie w tym czasie pojawiły się nowe osady, a dane
archeologiczne dokumentują rozwój nowych grup kulturowych.
Zebrane przez nas dane palinologiczne ilustrują również zróżnicowanie chronologiczne
początku odlesień i rozwoju rolnictwa, jakie nastąpiły w wyniku nowej fali osadnictwa
wczesnośredniowiecznego. W VII–VIII w. skala wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze była niewielka i zmiany w roślinności zaznaczyły się przede wszystkim na Nizinie
Pyrzyckiej i na wyspie Wolin, na Pojezierzu Bytowskim oraz na Pojezierzu Chełmińskim.
W IX–X w. miał miejsce dalszy rozwój gospodarczy na Pomorzu skutkujący kurczeniem
się powierzchni leśnych, natomiast na Pojezierzu Mazurskim wystąpił regres osadnictwa,
które zaczęło się tu odradzać dopiero w XI–XII w. W niektórych rejonach wschodniej
Polski, jak na przykład w Puszczy Białowieskiej, w XI–XII w. skala zmian środowiska przyrodniczego na skutek działalności człowieka była nadal minimalna.
Wyniki analizy pyłkowej wskazują, że zarówno rozwój osadnictwa w okresie wpływów rzymskich, jak i kryzys osadniczy w OWL, miały ogromny wpływ na szatę roślinną
a tym samym na przekształcenia krajobrazu. Zmiany dotyczyły nie tylko kurczenia się
i regeneracji pokrywy leśnej, lecz także kształtowania się nowych zbiorowisk roślinnych.
Przykładem tego jest ekspansja buka na Pomorzu Zachodnim i Środkowym w OWL, maksymalny rozwój lasów grabowych we wschodniej części Pomorza, czy ekspansja świerka
w Puszczy Białowieskiej.
Pierwsze tysiąclecie po Chr. to okres niezwykle interesujących interakcji między dynamiką osadnictwa i gospodarki a środowiskiem przyrodniczym. Z jednej strony człowiek
miał znaczący wpływ na przekształcenia roślinności i krajobrazu, z drugiej strony istnieje
szereg przesłanek sugerujących, że wśród czynników, które spowodowały załamanie się
osadnictwa okresu wpływów rzymskich w wielu rejonach Europy, były zmiany klimatu.
Silne susze w III w. i w pierwszej połowie VI w. były powodem spadku produkcji rolnej,
a w konsekwencji okresów głodu. W VI w. wystąpiły okresy silnego ochłodzenia w rezultacie potężnych erupcji wulkanicznych w latach 536, 540 i 547, na które nakładało się
przypadające w tym czasie minimum aktywności słońca. Rozpowszechniająca się w latach
541–543 epidemia dżumy, tzw. Plaga Justyniańska, i jej nawroty w następnych latach,
miały dalsze konsekwencje demograficzne i gospodarcze. Z kolei poprawa i stabilizacja
klimatu w połowie VII w. sprzyjała budowie nowego ładu politycznego w Europie i rozwojowi osadnictwa na wcześniej wyludnionych terenach, w tym na obszarze Polski.
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with a decrease in the proportions of the pollen of plants characteristic for settlement;
in most sites, cereal pollen is no longer observed. Only in the central part of Masurian
Lakeland the palynological data suggest a sustained high settlement and economic activity.
More detailed data from north-west Poland correspond to settlement episodes occurring
in Pyrzyce Lowland – and presumably, on Wolin Island. The sustained occurrence of cereal
pollen suggests the presence of small settlements ia on the Lower Vistula River, in the vicinity
of Pruszcz Gdański, and in eastern Kuiavia and southern Wielkopolska. On the other hand,
single cereal pollen grains found in some sites may be sufficient evidence to argue in favour
of the survival of scattered settlements even in periods of general depopulation. A comparison of data from sites for which a more precise dating of the pollen profiles was secured
shows that the settlement decline in the study area was not synchronous, and different took
place in its western and eastern parts. In Pomerania this process began in 3rd–4th century, but
across central and northern Poland the greatest depopulation occurred in the 5th–6th century.
An exception are areas at the mouth of the Odra River and in Masurian Lakeland where new
settlements appeared at this time, and there is evidence from archaeology of the development of new culture groups.
The palynological data also illustrate different chronology of deforestation and revival of
agriculture taking place with a new wave of early medieval settlement. In the 7th–8th century,
the extent of the human impact on the natural environment was small, and anthropogenic
changes in vegetation appeared in some areas of Pomerania: in Pyrzyce Lowland and on
Wolin Island, in Pojezierze Bytowskie (Bytowskie Lakeland) and in Pojezierze Chełmińskie
(Chełmińskie Lakeland). In the 9th–10th century, there was a further economic growth in
Pomerania, resulting in the shrinking of the woodland, whereas in Masurian Lakeland there
was a decline in settlement, revived only in the 11th–12th century. In some regions of eastern
Poland, as for example, in the Białowieża Forest, the anthropogenic impact on the natural
environment in 11th–12th century was still minimal.
Pollen analysis results show that both the settlement activity of the Roman Period, and
the settlement crisis of the Migration Period had a major impact on plant cover, and as such,
on landscape change. These changes involved not only the shrinking and then the regeneration of woodland, but also the rise of new plant communities. This is exemplified by the expansion of beech in western and central Pomerania, the peak development of the hornbeam
forest in the eastern part of Pomerania, and the expansion of spruce in the Białowieża Forest
during the Migration Period.
The first millennium AD is a period of extremely interesting interactions between settlement and economic dynamics on the one hand and the natural environment on the other.
While humans definitely had a significant impact on the vegetation and landscape, there is
much to show that one of the factors causing the crisis at the close of the Roman period
was climate change. Severe droughts of the 3rd century and in the first half of the 6th century
caused a decrease in yields and, consequently, periods of famine. In the 6th century there
were moreover, periods of severe cooling of the climate brought on by the great volcanic
eruptions of 536, 540 and 547, compounded by the solar cycle low occurring at that time.
The Plague of Justinian of 541–543 and its recurrences had further demographic and economic consequences. On the other hand, the improvement of the climate and its stabilization
around the middle of the seventh century contributed at once to the construction of a new
political order in Europe and settlement expansion in the formerly depopulated regions,
Poland included.
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Magdalena Mączyńska
Okres Wędrówek Ludów w Europie
The Migration Period in Europe

Ryc. 1. Wojownik frankijski (Ein Sunnonier oder Francke) wedle fantazyjnych wyobrażeń z 1. poł. XVIII w.; rysunek
Gottlieba Samuela Pristaffa; zbiory Archiwum Państwowego w Szczecinie (sygn. 1023)
Fig. 1. Frankish warrior (Ein Sunnonier oder Francke) according to early 18th c. fanciful ideas; drawing by Gottlieb Samuel
Pristaff; collection of the State Archive in Szczecin (sign. 1023)

Okres Wędrówek Ludów (dalej OWL), czas od końca IV do początków VI w. po Chr. jest
bardzo dobrze oświetlony w źródłach historycznych dotyczących zwłaszcza zachodniej i południowej Europy. Wtedy to wielu historyków Cesarstwa Rzymskiego, zdumionych i przerażonych
nawałą barbarzyńców wdzierających się w granice, zwłaszcza cesarstwa Zachodu, uznało za
swój obowiązek dać świadectwo, także wtedy, gdy te wydarzenia stały się już historią. Lista
tych starożytnych autorów jest długa, tu wspomnimy tylko kilku z nich.
Za początek OWL uznaje się najazd Hunów, nomadów z Azji Środkowej, którzy w 375 r.
pojawili się nagle na stepach nadczarnomorskich, błyskawicznie podbijając państwo Ostrogotów, przybyłych tam poprzez Pomorze ze Skandynawii, i powodując „lawinę ludów”. Chodzi
o Ostrogotów z owych stepów, Wizygotów z Siedmiogrodu, Alanów z północnego Kaukazu
i wiele innych. Wizygoci, błagając o wpuszczenie ich w granice Cesarstwa, zostali osiedleni
w prowincji Dolna Mezja na południe od dolnego Dunaju. Brutalnie traktowani przez administrację rzymską powstali przeciw Rzymowi. Dnia 9 sierpnia 378 r. pod Adrianopolem nad rzeką
Maricą w dzisiejszej Bułgarii doszło do wielkiej bitwy, w której zginął wschodniorzymski cesarz
Walens. Opisał ją wielki historyk rzymski, Ammianus Marcellinus, świadek tych czasów.
Wyparci ze swych siedzib Goci przedsiębrali łupieskie wyprawy na prowincje rzymskie:
dzisiejszą Bułgarię, północną Grecję i Peloponez. W 401 r. pod wodzą wizygockiego króla
Alaryka dotarli pod Mediolan.
Kilka lat później, w 406 r., fala wojowników pod wodzą Ostrogota Radagaisa dotarła do Italii,
zagrażając samemu Rzymowi. W tym samym roku Wandalowie wywodzący się z południowej
i środkowej Polski, a także znad górnej Cisy oraz wspomniani już Alanowie i Swebowie znad
środkowego Dunaju, wdarli się do Galii łupiąc ją bezlitośnie przez całe trzy lata zanim przenieśli
się do Hiszpanii. O wzniecanych przez nich pożarach wspomina święty Hieronim.
Alaryk natomiast w 410 r. zdobył Rzym i ograbił stolicę. Nie udał mu się zamiar przedostania się do Afryki poprzez Kampanię i wkrótce po jego śmierci Wizygoci odeszli do dzisiejszej
Prowansji. Niedługo potem w południowej Francji utworzyli silne państwo ze stolicą w Tuluzie.

Ryc. 2. Wielkie wędrówki ludów w Europie (koniec IV i V w.); za: Mączyńska 2013
Fig. 2. Great Migrations in Europe (end of the 4th and 5th c.); after Mączyńska 2013
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The Migration Period, between late 4th and early 6th century AD, is reasonably well illumin
ated by historical sources, especially those concerned with western and southern Europe.
At this time, many historians of the Roman Empire, astounded and horrified by the onslaught
of barbarians breaching the borders of their country, Western Empire in particular, considered
it their duty to bear witness to these events, also when they had already become a thing of
the past. The list of these authors is lengthy, here we mention only a few of them.
It is generally accepted that the Migration Period was triggered by the onslaught of the
Huns, nomads from Central Asia, who suddenly appeared in the Black Sea steppe region in
375 and with lightning speed conquered the state of the Ostrogoths, originally from Scand
inavia, but settled for a time in Pomerania; what followed was a “landslide of peoples”.
The peoples were the Ostrogoths living in this steppe zone, the Visigoths established in
Transylvania, the Alans of the northern Caucasus, and many others. The Visigoths begged to
be allowed entry into the territory of the Empire and were settled in the province of Lower
Moesia to the south of the lower Danube. Treated harshly by the Roman administration there
they rebelled against Rome. On 9 August 378 at Adrianople on the Maritsa River in presentday Bulgaria, a great battle was fought in which the Eastern Roman Emperor Valens was
killed. This encounter was described by the great Roman historian, Ammianus Marcellinus,
contemporary to these events.
Forced out from their abodes, the Goths took to raiding and plundering Roman provinces
in what today is Bulgaria, northern Greece and Peloponnesus. In 401, led by the Visigothic
king Alaric, they advanced as far as Milan.
A few years later, in 406, a great force led by the Ostrogoth Radagaisus reached Italy and
threatened the city of Rome itself. The same year, the Vandals settled in southern and central
Poland, and on the upper Tisa River, the Alans and Suebians living on the middle Danube, burst
into Gaul, which they cruelly plundered for a full three years and then moved to Spain. Saint
Jerome mentions the fires started by the barbarians in his writings.

Ryc. 3. Srebrne ozdoby merowińskie z Montedur (Francja), koniec V – początek VI w.; zbiory Muzeum Archeologicznego, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia; fot. T. Gąsior
Fig. 3. Silver Merovingian ornaments from Montedur (France), end of the 5th – early 6th c.; collection of the Archaeological
Museum, Branch of the City Museum of Wrocław, phot. by T. Gąsior
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Nie mogąc pokonać wszystkich barbarzyńców, cesarze i wodzowie rzymscy zawierali z nimi
traktaty. Zezwalali niektórym z nich na osiedlenie się w granicach Zachodniego Cesarstwa
czyniąc z nich sprzymierzeńców; dodajmy, niepewnych i niebezpiecznych.
Najniebezpieczniejszy przeciwnik pojawił się w 445 r. Był to Attyla, król Hunów, którzy
w tym czasie zajęli już Nizinę Węgierską. Otrzymywał on olbrzymie trybuty od obu cesarstw.
Dwór Attyli, jego samego i podbitych przez niego królów barbarzyńskich szczegółowo opisał
Priskos z Panion, uczestnik poselstwa z Bizancjum do tego, którego ówcześni pisarze zwali
„Biczem Bożym”.
W 451 r. Attyla, w swej nieopanowanej żądzy podbojów pojawił się w Galii wraz ze sprzymierzeńcami – Germanami i koczowniczymi Sarmatami z Węgier. Dnia 20 czerwca 451 r.
rozpoczęła się wielka, dwudniowa bitwa na Polach Katalaunijskich nad Marną. Przeciw Attyli
stanął rzymski wódz Aecjusz wraz ze swymi wojskami i Wizygotami, wówczas sprzymierzeńcami Rzymu. Attyla zmuszony był wycofać się na wschód, a bitwa pochłonęła po obu stronach
prawie 17 tysięcy ofiar.
W rok później Attyla zmarł nagle a przeciw jego synom zawiązała się koalicja królów germańskich i sarmackich, dotychczas podległych Hunom, pod wodzą króla Gepidów Ardaryka.
Po przegranej bitwie, po kilku latach Hunowie, ów postrach Europy, odeszli na zawsze w głąb
Azji. Zwycięscy Gepidzi wywodzący się z Pomorza zajęli ich obszar na Węgrzech, a ich pomorscy
sąsiedzi, Herulowie, założyli swoje państwo na południowych Morawach.
W wielu dawnych prowincjach rzymskich powstały barbarzyńskie królestwa: Wizygotów
ze stolicą w Tuluzie, a potem w hiszpańskim Toledo, Wandalów, Alanów i Swebów w Hiszpanii.
Od 429 r., kiedy to Wandalowie wraz z Alanami przeprawili się przez Cieśninę Gibraltarską
do północnej Afryki, rosło w siłę ich państwo ze stolicą w Kartaginie, która była do tej pory
drugim co do wielkości rzymskim miastem w Cesarstwie Zachodnim. W 455 r. Wandalowie,
już z Afryki, zdobyli Rzym i grabili stolicę przez trzy tygodnie. To stąd w późniejszych wiekach
pojawił się termin „wandalizm”.
W 476 r. upadło Cesarstwo Zachodniorzymskie, nie bez pomocy Burgundów wywodzących
się z północnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Łużyc, którzy przywędrowali nad środkowy Ren,
a następnie przez Aecjusza zostali osiedleni w dzisiejszej wschodniej Francji i francuskojęzycznej Szwajcarii. Bohaterowie eposu „Pieśń o Nibelungach” założyli tam państwo ze stolicami
w Lionie i Genewie.
W 489 r. do Italii niebędącej już sercem cesarstwa Zachodu weszli Ostrogoci pod wodzą
króla Teodoryka, zwanego później Wielkim. Jego stolicą i całej Italii stała się Rawenna. W tym
samym czasie do Galii zaczęli stopniowo przenikać Frankowie z północnozachodnich Niemiec,
a z chwilą dojścia do władzy ich króla Chlodwiga w 482 r. państwo Franków umacniało się coraz
bardziej. Alamanowie, lud germański, który przywędrował jeszcze w III w. na ziemie Cesarstwa
między Renem a górnym Dunajem zostali przez Franków podbici, a Wizygoci z Tuluzy zmuszeni
do przesiedlenia się do Hiszpanii.
Ostatnią próbę restauracji cesarstwa Zachodu podjął cesarz wschodniorzymski Justynian
Wielki (527-565). Jego wodzowie zwyciężyli afrykańskie państwo Wandalów, upadło też państwo Ostrogotów w Italii. Cesarstwa jednak wskrzesić się już nie dało. Kres panowaniu Wizygotów w Hiszpanii położył dopiero najazd Arabów w 711 r., a monarchia Franków, rządzona przez
dynastię Merowingów, przekształciła się z czasem w potężne państwo Karolingów. Ono jedno
pozostało na długie wieki ze wszystkich państw założonych przez barbarzyńskich władców
w dawnych prowincjach rzymskich. Wszystkie inne z wielu różnych przyczyn przestały istnieć,
a historia upadku każdego z nich jest odmienna.
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In 410 Rome was capture and plundered by Alaric. He did not live to make his way to Africa
by way Campagna, and soon after his death the Visigoths departed to what today is Provence.
A few years later they established a powerful state with a capital at Toulouse.
Unable to defeat all the barbarians, the Roman emperors and commanders took to making
treaties with them. They allowed some groups to settle in the Western Empire and turned
them into allies; unreliable and unsafe ones, let us add.
A still more dangerous foe appeared in 445. This was Attila, king of the Huns, who by this
time had occupied the Hungarian Plain. Attila exacted exorbitant tribute from both the Western

Ryc. 4. Wnętrze jednego z grobów i wybór zabytków z cmentarzyska alano-gockiego w Almalyk-dere na Krymie;
za: Mączyńska et al. 2016
Fig. 4. The interior of one of the graves and selection of finds from Alano-Gothic cemetery at Almalyk-dere in Crimea; after
Mączyńska et al. 2016
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Ryc. 5. Północnoafrykańskie amfory typu spatheion znalezione w miejscowości Sietesz, pow. przeworski, V w.; zbiory Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie; fot. T. Otulak
Fig. 5. North African amphorae of the spatheion type found at Sietesz, Przeworsk District, 5th c.; collection of the State Ar
chaeological Museum in Warsaw; phot. by T. Otulak

Z dorzecza Odry i Wisły wyszły germańskie ludy Gotów, Wandalów, Gepidów, Herulów
i Burgundów. Wzięły one udział w kształtowaniu się nowej średniowiecznej Europy. Nie możemy bowiem sądzić, że OWL przyniósł tylko zniszczenie; stał się także początkiem nowego
porządku na naszym kontynencie.

Ryc. 6. Wojownik swebski (Ein Svevier) wedle fantazyjnych wyobrażeń z 1. poł. XVIII w.; rysunek Gottlieba Samuela
Pristaffa; zbiory Archiwum Państwowego w Szczecinie (sygn. 1023)
Fig. 6. Svebian warrior (Ein Svevier) according to early 18th c. fanciful ideas; drawing by Gottlieb Samuel Pristaff; collection of
the State Archive in Szczecin (sign. 1023)
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and the Eastern empires. His court, Attila himself and the barbarian kings he had subjugated,
were described in detail by Priscus of Panium member of an embassy from Byzantium to the
one whom the authors of that age called “the Scourge of God”.
In 451 Attila in his insatiable lust of conquest burst into Gaul with his allies - Germanic
vassals and nomadic Sarmatians from Hungary. The great Battle of the Catalaunian Fields on
the river Marne began on 20 June 451 and would last for two days. His opponent was the
Roman commander Aetius with his armies and Visigoths who were then allies of Rome. Attila
was forced to withdraw; the battle claimed nearly 17 000 on both sides.
A year later, Attila died suddenly and his sons had to face a coalition of Germanic and
Sarmatian kings until then vassals of the Huns, led by the Gepid king Ardaric. Defeated in
battle, just a few years later the Huns, that terror of Europe, quickly disappear in the depths
of Asia. Established originally in Pomerania, the victorious Gepides now occupied the Hunnic
territory in Hungary while their neighbours back in Pomerania, the Herules established their
state in Moravia.
The barbarians set up their kingdoms in many of the former provinces of Rome: the
Visigoths made their capital at Toulouse, and later, at Toledo in Spain; the Vandals, Alans and
Suebians established themselves in Spain. In 429 the Vandals crossed the Strait of Gibraltar
to North Africa with the Alans and established their kingdom there, its capital Carthage, the
second largest Roman city of the Western Empire. In 455, from their increasingly powerful
state in Africa, the Vandals captured Rome and laid it waste for three weeks. Hence the term
“vandalism” coined some centuries later.
In 476 the Western Empire fell, not without the assistance of the Burgundians, originally
settled in northern Silesia, the Lubusz Land and Lusatia, established later on the middle Rhine,
after which Aetius settled them in eastern France and what is now the French-speaking area of
Switzerland. Immortalised in the Song of the Nibelungs they established their kingdom there
with its capitals at Lyons and Geneva.
In 489 Italy, no longer the heartland of the Western Empire, fell to the Ostrogoths led by
their king Theodoric, later known as Theodoric the Great. His capital and the capital of Italy
would be Ravenna. Also at this time Franks gradually made their way from north-western
Germany to Gaul, and when their king Clovis took power in 482, their kingdom continued to
grow in strength. The Franks would defeat the Alemanni, a Germanic people who in the third
century had made their home within the Empire between the Rhine and upper Danube, and
also forced the Visigoths out of Toulouse and into Spain.
The Eastern Roman Emperor Justinian the Great (527–565) made a last attempt to restore the Western Empire. His commanders crushed the Vandal state in Africa, the Ostrogoth
state in Italy fell as well. But there was no resurrecting the Western Empire. The Visigoths
would go on ruling over Spain until the Arab conquest in 711; the realm of the Franks ruled
by their Merovingian dynasty, evolved with time into the powerful state of the Carolingians.
Ultimately, it was the only barbarian state formed in the former Roman provinces to survive
over the centuries. All others would fall, for many different reasons, and the story of the fall
of each is different.
Having issued from the lands in the Odra and the Vistula drainage basin the Germanic
Goths, Vandals, Gepides, Herules and Burgundians would go on play an important part in the
emergence of a new, medieval Europe. It would be incorrect to say that the Migration Period
brought destruction only; it was also the beginning of a new order on our continent.
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Magdalena Mączyńska
Ziemie w dorzeczu Odry i Wisły
w III i IV w. po Chr.
The lands on the Odra and the Vistula
during the third and the fourth centuries AD

Ryc. 1. Wojownik gocki (Ein alter Gothe) wedle fantazyjnych wyobrażeń z 1. poł. XVIII w.; rysunek Gottlieba Samuela
Pristaffa; zbiory Archiwum Państwowego w Szczecinie (sygn. 1023)
Fig. 1. Gothic warrior (Ein alter Gothe) according to early 18th c. fanciful ideas; drawing by Gottlieb Samuel Pristaff; collection
of the State Archive in Szczecin (sign. 1023)

Na przełomie er w całej Europie nastąpiły istotne zmiany polityczne i kulturowe. Akcje
militarne cesarza Augusta i jego następców prowadzone od 15 r. przed Chr. spowodowały,
że granice Imperium Rzymskiego oparły się na Renie i Dunaju. Cały świat barbarzyńskiej
Europy na wschód i na północ od limes romanus stał się sąsiadem potężnej cywilizacji,
wchodził z nią w częste konflikty, ale też utrzymywał kontakty polityczne i handlowe.
Okres od początku naszej ery do schyłku IV w. nazywamy okresem wpływów rzymskich.
Część kultur archeologicznych zajmujących barbarzyńską środkową Europę powstała
dopiero w tym czasie, a część trwała nadal od okresu przedrzymskiego.
Na początku III w. na ziemiach Polski doszło do zasadniczych zmian kulturowych i migracji. Z Pomorza wyruszyły liczne grupy identyfikowane z Gotami, zajmując Mazowsze
na wschód od Wisły, Podlasie i Lubelszczyznę. Ludność ta, która na Pomorzu utworzyła
kulturę wielbarską, nazwaną tak od cmentarzyska w Malborku-Wielbarku, w swej dalszej wędrówce przesuwała się stopniowo na Wołyń i Podole, docierając do północnych
wybrzeży Morza Czarnego. Grupa masłomęcka, enklawa kultury wielbarskiej w Kotlinie

Ryc. 2. Europa u schyłku okresu rzymskiego (IV w.); za: Kaczanowski, Kozłowski 1998, ryc. 162
1 – strefa północnoeuropejskiego Barbaricum; 2 – kultura Franków, Sasów i Fryzów; 3 – krąg nadłabski; 4 – kultura
przeworska; 5 – grupa dębczyńska; 6 – kultura wielbarska; 7 – kultura luboszycka; 8 – krąg zachodniobałtyjski; 9 – kultura ceramiki sztrychowanej; 10 – kultura kijowska; 11 – kultura czerniachowska; 12 – kultura kurhanów karpackich
Fig. 2. Europe at the end of the Roman Period (4th c.); after Kaczanowski, Kozłowski 1998, fig. 162
1 – northern European Barbaricum; 2 – culture of Franks, Saxons and Frisians; 3 – Elbe Germans environment; 4 – Przeworsk
culture; 5 – Dębczyno group; 6 – Wielbark culture; 7 – Luboszyce culture; 8 – West Balt culture environment; 9 – Brushed
Pottery culture; 10 – Kyiv culture; 11 – Cherniakhiv culture; 12 – Carpathian Tumuli culture
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At the turn of the first millennium BC and AD, most of Europe was swept by significant political and cultural change. As a result of the military campaigns of the Emperor Augustus and
his successors undertaken since 15 BC the frontiers of the Roman Empire had been expanded
as far as the Rhine and the Danube. This made all of the Barbarian Europe to the east and the
north of the limes romanus the neighbour of a formidable civilisation. These worlds would
often be in conflict, but were also in political and commercial contact. In the archaeology of
our region first fourth centuries AD are defined as the Roman Period. Some of the archae
ological cultures then observed in Central Europe emerged only in this age, others carry over
from the pre-Roman Period.
At the beginning of the 3rd century the territory of present-day Poland was the scene of
a some major cultural changes and migrations. Large groups identified with the Goths issued
from Pomerania and occupied areas to the east of the Vistula and the region to the southeast of the middle Vistula. Later still, this population, which in Pomerania is equated with the
Wielbark culture, from the name of the cemetery at Malbork-Wielbark, shifted gradually to
Volhynia and Podolia, reaching ultimately the northern coast of the Black Sea. The Masłomęcz
group, an enclave of the Wielbark culture established east of Lublin, on the Bug River, had
particularly lively contacts with the Goths of south-eastern Europe.
The great migration of the Goths was not without impact for the inhabitants of central
and southern Poland, the people of the Przeworsk culture, named after a cemetery at Przeworsk in south-eastern Poland. Pushed out from their territory in eastern Poland, they were

Ryc. 3. Uzbrojenie z grobu 173 odkrytego na cmentarzysku w Żdżarowie, pow. sochaczewski, IV w.; zbiory Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie; fot. T. Otulak
Fig. 3. Weapons from a grave found in the cemetery at Żdżarów, Sochaczew District, 4th c.; collection of the State Archaeolo
gical Museum in Warsaw; phot. by T. Otulak
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Hrubieszowskiej, miała szczególnie
ożywione kontakty z Gotami z południowo-wschodniej Europy.
Tego rodzaju potężna migracja
nie pozostała bez wpływu na ludność środkowej i południowej Polski
objętej osadnictwem kultury przeworskiej, nazwanej od cmentarzyska
pod Przeworskiem w południowowschodniej Polsce. Musiała ona pod
Ryc. 4. Naczynia szklane z wyposażenia grobów w Półchlebie, Wit- naciskiem nowych przybyszów opukowie i Borkowicach (Pomorze Zachodnie), 2. poł. III i 2. poł. IV w.; ścić wschodnie Mazowsze i Podlasie,
zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie, fot. T. Otulak
ale znalazła nowy obszar zasiedlenia
Fig. 4. Glass vessels from graves from the cemeteries at Półchleb,
Witkowo and Borkowice (Western Pomerania), 2nd half of the 3rd and po południowej stronie Karpat, nad
2nd half of the 4th c.; collection of National Museum in Szczecin; phot. górną Cisą. Ludność kultury przeworby T. Otulak
skiej składała się przede wszystkim
z Wandalów, ale też najpewniej Lugiów, którzy kilka wieków wcześniej utworzyli silny
organizm, przyczyniając się do ukształtowania kultury przeworskiej.
Po odejściu Gotów z Pomorza, w jego środkowej części powstała nowa grupa kulturowa – dębczyńska, nazwana tak od cmentarzyska w Dębczynie w dorzeczu Parsęty.
Wyraźnie dają się w niej zauważyć wpływy kulturowe z zachodu, czyli z obszarów między
Łabą a Odrą, a w późniejszym okresie ze Skandynawii. Pozostali na Pomorzu Goci, a także
spokrewnieni z nimi Gepidzi, zajmowali obszar nad dolną Wisłą i Wyżynę Elbląską.
W niezasiedlonej przez kilka wieków północnej części Dolnego Śląska, na Ziemi Lubuskiej i na Łużycach powstała natomiast nowa kultura, zwana luboszycką, od cmentarzyska
w Luboszycach. Była ona tworem poniekąd mieszanym, łączącym cechy kultury przeworskiej i obszarów nadłabskich. Tę kulturę z pewnym prawdopodobieństwem możemy
przypisywać Burgundom, przybyłym tu z pogranicza północnej Wielkopolski i Pomorza.
Ludność Warmii i Mazur nie uległa przemianom terytorialnym zachodzącym na pozostałych ziemiach Polski. Zachodnia część tego regionu zajmowała przez pewien czas ludność kultury wielbarskiej, ale głównym elementem byli tu zachodni Bałtowie. Różnili się
oni na tyle od Germanów, zwłaszcza językowo, że zauważył to już w połowie I w. rzymski
historyk Tacyt, autor opisu Germanii, podstawowego źródła do naszej znajomości Barbaricum, w szczególności sytuacji etnicznej. Od początku okresu rzymskiego trwała tu kultura
bogaczewska, nazwana od cmentarzyska w Bogaczewie-Kuli w pow. giżyckim. W III w. na
Suwalszczyźnie powstała kultura sudowska, a na pograniczu Polski z dzisiejszym obwodem
kalinigradzkim – grupa gołdapska. Bałtowie ci byli przodkami średniowiecznych Prusów.
Widzimy więc, że sytuacja kulturowa nad Odrą i Wisłą nie była całkowicie stabilna i to
zanim nastąpiły wielkie wędrówki V w.; odbywały się tu migracje, i to wcale niemałe.
Ustabilizowana była natomiast gospodarka, która w III i IV w. mocno się rozwinęła.
Oparta na rolnictwie i hodowli, przeżywała poważny rozwój zwłaszcza w zakresie uprawy
roli. Zastosowanie żelaznych części radła pozwoliło na rozszerzenie osadnictwa na cięższe, trudniejsze do uprawy gleby. Wyraźnie rysuje się to na diagramach palinologicznych
w postaci wzrostu liczby pyłków roślin uprawnych. Rozpowszechniła się umiejętność
36

driven to settle south of the Carpathian Mountains, on the upper Tisa River. The Przeworsk
culture people were mostly Vandals, but presumably included some Lugians, a group which a
few centuries earlier had established a powerful organised society which contributed to the
emergence of the Przeworsk culture.
After the departure of the Goths from Pomerania, a new archaeological unit – the Dęb
czyno group named after the cemetery at Dębczyno in the Parsęta River drainage – took form
in the central part of that region. There is ample evidence of impact on this society from cultures established to the west of it, between the Elbe and the Odra rivers, and during a later
age, also from Scandinavia. The Goths who remained in Pomerania, and the Gepides related
to them, settled the territory on the lower Vistula and to the east of it.
In the northern reaches of Lower Silesia, and in the lands on the middle Odra where the
Polish-German state border is today, deserted for a long time in the past, the Luboszyce culture took form, named after the cemetery at Luboszyce. To a certain extent, this was a mixed
formation, combining traits of the Przeworsk culture and of cultures found on the Elbe. There
is reason to identify the Luboszyce culture people with the Burgundians, arrived to the region
from the border of northern Wielkopolska (Great Poland) and Pomerania.
The inhabitants of north-eastern Poland were not affected by the territorial shifts taking
place elsewhere in Poland. For a time, the western reaches of this region were occupied by
the Wielbark culture people, but the main element here were Western Balts. They were sufficiently different from the Germans, especially in their speech, that this was recorded even as
early as in mid-first century by Tacitus, author of the description of Germania, our main source
of information about the Barbaricum, ethnic situation in particular. Since the beginning of the
Roman Period, the archaeological unit established in the region is Bogaczewo culture, from the
cemetery at Bogaczewo-Kula in Giżycko District. New units emerged during the third century

Ryc. 5. Skarb denarów ukryty w naczyniu glinianym znaleziony w Resku, pow. łobeski, po poł. IV w.; zbiory Muzeum
Narodowego w Szczecinie; fot. G. Solecki / A. Piętak
Fig. 5. Hoard of denari hidden in clay vessel, found at Resko, Łobez District, after mid-4th c.; collection of National Museum in
Szczecin; phot. by G. Solecki / A. Piętak

37

toczenia naczyń na kole garncarskim,
a centrum hutnicze na przedpolu Gór
Świętokrzyskich przeżywało swój rozkwit, dostarczając wielkich ilości żelaza.
Rozwój gospodarczy doprowadził do
powstania ośrodków władzy lokalnej.
W centrach osadniczych spotykane są
groby z bogatym lub bardzo okazałym wyposażeniem, którego duża część pochodziła z prowincji rzymskich, jak naczynia
brązowe i szklane, kolie paciorków szklanych, niekiedy części pasów rzymskich.
W niektórych grobach znaleziono masywne złote bransolety – symbol władzy królewskiej. Trzy groby, zapewne członków
Ryc. 6. Srebrne pozłacane elementy stroju z depozytu znale- dynastii panującej w 2. poł. III w., w któ
zionego w Zamościu, 1. poł. V w.; za: Leiber (Ed.) 1995
rych pochowano mężczyznę, kobietę i maFig. 6. Silver gold plated dress fittings from the hoard found in
łego chłopca odkryto na przykład, we
Zamość, 1st half of the 5th c.; after Leiber (Ed.) 1995
Wrocławiu-Zakrzowie.
O dobrej sytuacji ekonomicznej świadczą także liczne skarby i pojedyncze znaleziska
monet rzymskich. Uważa się nawet, że w niektórych centrach władzy, kultu i handlu,
mogły one pełnić rolę pośrednika wymiany.
Nowe ośrodki władzy rozlokowane były na ogół w innych miejscach niż te z I i II w.
Słynny szlak bursztynowy stracił nieco na znaczeniu, ale to nie zahamowało ożywionych
kontaktów z Cesarstwem Rzymskim. Dużo większą rolę niż poprzednio odgrywał szlak znad
Morza Czarnego na północ, a także ośrodek redystrybucji rzymskich przedmiotów importowanych na obszary basenu Morza Bałtyckiego, mieszczący się na duńskiej wyspie Zelandii.
Nie należy jednak sądzić, że kontakty odbywały się wyłącznie na drodze handlowej.
Barbarzyńcy często prowadzili działania militarne u granic Rzymu, a najazdy Alamanów
na limes od początków III w. doprowadziły w 259 r. do utraty przez Cesarstwo części
prowincji Recji. Możemy przypuszczać, że wojownicy znad Odry i Wisły także brali udział
w niektórych przedsięwzięciach militarnych zagarniając łupy wojenne, choć zapewne
nie tak obfite, jak alamańskie barki wyładowane metalowymi przedmiotami, płynące
przez Ren na stronę barbarzyńską. O tych militarnych akcjach, a zapewne i nielegalnym
handlu bronią, świadczy fakt, że prawie połowa mieczy znalezionych na ziemiach polskich
w grobach pochodzi z Cesarstwa Rzymskiego.
Wspomniani lokalni władcy barbarzyńscy otrzymywali także dary dyplomatyczne
w imieniu cesarzy od namiestników prowincji lub wodzów. Należą do nich złote medaliony z wizerunkiem cesarza, ofiarowywane Germanom począwszy od III w. Skarby monet
rzymskich są świadectwem trybutów płaconych barbarzyńcom.
Tak więc wieki III i IV, czyli młodszy i późny okres rzymski, poprzedzające OWL, były
czasem rozwoju gospodarczego, którego nie zakłóciły odbywające się migracje.
Czas wielkich zmian miał dopiero nadejść.
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include the Sudovian culture, established in the Suwałki Region, and the Gołdap group, on the
border between present-day Poland and Kalinigrad Oblast. These Balts are the ancestors of
medieval Old Prussians. Apparently, the archaeological situation on the Odra and the Vistula
was not fully stable even before the onset of the Great Migrations during the 5th century; the
region experienced some population shift, and not the smallest ones too.
What was stable on the other hand was the economy, which over the third and the fourth
centuries may be seen to experience major growth. Based on crop farming and animal husbandry, it continued evolving, especially the former branch of agriculture. The introduction of
ploughs fitted with iron enabled the cultivation of also the heavier, less easily tilled soils. This
development is confirmed in palynology diagrams by the increase in the pollen of cultivated
species. A skill increasingly mastered during this age is that of turning pottery on the potter’s
wheel; the iron-smelting centre on the fringe of the Holy Cross Mountains experienced its
heyday, supplying huge quantities of iron.
The economic progress led to the emergence of local power centres. In some of these
burials have been unearthed, furnished with rich, even extravagant grave goods, mostly
originating from the Roman provinces, like bronze and glass tableware, necklaces of glass
beads, on occasion, fittings of Roman belts. In some graves, gold bracelets have been found
– symbols of royal authority. For example, at Wrocław-Zakrzów three graves were discovered
– of a man, woman and a little boy – interpreted as members of a local dynasty, in power
during the second half of the 3rd century.
Prosperity is confirmed moreover by a large number of hoards and single finds of Roman
coins. There is even reason to claim that in some of the centres of power, worship and commerce they had served as a payment and medium of exchange.
New power centres mostly differ in their distribution from the situation observed in the
1st and the 2nd century. Formerly so influential, the Amber Road had lost some of its import
ance, but this did not impede lively exchange with the Roman Empire. A role much greater
than previously is now played by a route running from the Black Sea to the north, and by the
centre of redistribution of Roman goods imported to the Baltic region at large, operating one
the Danish island of Zealand.
However, this does not mean that contacts were confined to commercial exchange. The
barbarians organized many military campaigns at the borders of Rome, and the attacks of the
Alemanni on the limes begun in early 3rd century ultimately led to the loss by Rome in 259 of
a part of its province of Raetia. It is reasonable to assume that warriors from the Odra and the
Vistula region took part in some of these military undertakings, taking war booty, although
not as rich as the Alemannian barks loaded with metal objects which crossed the Rhine to its
“barbarian” bank. These military actions, and presumably, also an illegal trade in weapons,
would be documented by the fact that almost a half of all swords found in graves in Poland
can be traced to the Roman Empire.
Local barbarian rulers received diplomatic gifts, presented to them in the name of the
emperor by the governors of Roman provinces or Roman military leaders. These include gold
medallions with the emperor’s portrait, starting from the third century onwards. Hoards of
Roman coins attest to tribute payments made to the barbarians.
And so, the 3rd and the 4th century, the Younger and the Late Roman Periods which precede
the Migration Period, were a time of an economic prosperity, one that was not disturbed by
migrations then taking place.
The time of the great upheaval was still in the offing.
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Ryc. 1. Elementy ogłowia końskiego z grobu odkrytego w Jakuszowicach, pow. kazimierski, schyłek IV – 1. poł. V w.;
zbiory Muzeum Archeologicznego w Krakowie; fot. A. Susuł
Fig. 1. Elements of horse harness from grave uncovered in Jakuszowice, Kazimierza District, end of 4th – 1st half of 5th c.; collec
tion of the Archaeological Museum in Kraków/Cracow; phot. by A. Susuł

Za początek Okresu Wędrówek Ludów (dalej OWL) tradycyjnie przyjmuje się rok 375.
Jednak społeczności germańskie zamieszkujące obszary między Odrą a Wisłą niemal
nie odczuły wówczas istotniejszych zmian. W ostatniej ćwierci IV w. pojawiły się na tych
obszarach grupy ludności wędrujące z południowego-wschodu na północ, równolegle
z tymi, które przemieszczały się w kierunku środkowego Dunaju. Do poważnych przekształceń doszło dopiero w pierwszej połowie V w., kiedy to zanikały jednostki archeologiczne
o tradycjach okresu wpływów rzymskich, takie jak kultura przeworska, kultura wielbarska
czy grupa dębczyńska.
Aby rozumieć sytuację społeczności zasiedlających w V w. tereny między Odrą a Wisłą konieczna jest znajomość wydarzeń i procesów zachodzących w sąsiedztwie. Wraz
z upadkiem państwa Hunów w połowie V w., do czasu pojawienia się Awarów, ze sceny
politycznej Europy zniknął „obcy“, koczowniczy element. Jednak skutki jego oddziaływania
były w dalszym ciągu odczuwalne. Wpłynęły one w V w. na wydarzenia polityczne i przekształcenia układu sił w Europie Zachodniej i południowej części Europy Środkowej, doprowadzając m.in. do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Przyczyniły się do powstania
i konsolidacji nowej jednostki kulturowej: kręgu merowińskiego.
Nazwa tego kręgu pochodzi od imienia Merowech, mitycznego przodka słynnych
frankijskich królów Childeryka († 481 lub 482) i Chlodwiga († 511). Centrum tego kręgu
stanowiło królestwo Franków na północnych terenach byłej rzymskiej prowincji Galii.
Włącza się do niego także tereny innych ludów germańskich, które z biegiem czasu
znalazły się w orbicie Franków: Alamanów i Bajuwarów z Niemiec południowych oraz
Turyngów z Niemiec środkowych. Ci ostatni tworzyli wraz z Longobardami w Czechach,
Dolnej Austrii i zachodnich Węgrzech oraz Gepidami w Kotlinie Karpackiej wschodnią
część merowińskiego kręgu kulturowego. Podłoże tego nowego zjawiska stanowiła asymilacja późnoantycznej tradycji prowincjonalnorzymskiej z tradycją germańską. Doskonałe
odzwierciedla ją wyposażenie grobu króla Childeryka z Tournai w dzisiejszej Belgii. Łączył
on funkcję dygnitarza późnorzymskiego i plemiennego króla germańskiego.
O ile wschodnia część kręgu merowińskiego przestała istnieć w połowie VI w., o tyle
jego zachodnia część legła u podstaw powstania pierwszych państw wczesnośredniowiecznych zachodniej i środkowo-zachodniej Europy.
Niewiele jeszcze wiemy o mieszkańcach Skandynawii w V i VI w. Wiedza o nich gwałtownie powiększa się w wiekach późniejszych, gdy w różnych regionach Europy pojawili
Wikingowie. Niemniej źródła archeologiczne wyraźnie mówią o kulturowym rozkwicie
ludów Skandynawii w OWL. Utrzymywały one ożywione kontakty z barbarzyńskimi ludami
na południowych wybrzeżach Bałtyku, a także odczuwały silne wpływy śródziemnomorskiej kultury późnoantycznej. I tak pod koniec IV oraz w V w. skandynawscy rzemieślnicy
wytworzyli aż trzy style zdobnicze, które są ilustracją burzliwych czasów OWL. Styl Sösdala i styl Nydam powstały w wyniku lokalnej adaptacji południowych, prowincjonalno
rzymsko-barbarzyńskich pierwowzorów. Jednak słynny styl zwierzęcy był już w pełni własnym osiągnięciem. Stał się on z kolei inspiracją dla kontynentalnych rzemieślników, którzy
zaczęli produkować przedmioty w stylu skandynawskim. Na Północy V wiek nie był jednak
tylko spokojny. W basenie Morza Bałtyckiego musiało dochodzić do burzliwych wydarzeń
o charakterze militarnym. Świadczą o tym ofiarne stanowiska bagienne, jak w duńskim
Nydam, gdzie deponowano ekwipunek i uzbrojenie pokonanych drużyn przeciwnika.
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Traditionally, the year 375 is thought to mark the onset of the Migration Period. On
the other hand, the Germanic communities established between the Odra and the Vistula
show very little change at this time. During the last quarter of the 4th century the region was
a scene of only a minor population shift with groups moving from the south-east in a northerly
direction, and others moving south towards the middle Danube region. A major transform
ation comes only during the 1st half of the 5th century when archaeological units going back
in their tradition to the Roman Period and earlier – the Przeworsk culture, Wielbark culture,
and the Dębczyno group – disappear from the record.
To understand the situation of communities between the Odra and the Vistula as it was
in the 5th century, we need to focus on events and processes outside this region. When the
Hunnic state crashed in mid-5th century, the “foreign” nomadic element disappeared from
the political scene in Europe until the arrival of the Avars. Even so, the effects of its impact
continued to reverberate. In the 5th century they influenced the political events and change in
the balance of power in Western Europe and in southern reaches of Central Europe, leading
ultimately, and most notably, to the fall of the Western Roman Empire. They contributed to
the emergence and consolidation of a new culture unit: the Merovingian culture circle.
Named after Merovech, the mythical forbear of the great Frankish kings, Childeric († 481
or 482) and Clovis († 511), these cultures had at their centre the kingdom of the Franks,
established in the northern region of the former Roman province of Gaul. Within its orbit
of influence were territories of other Germanic peoples: the Alemanni and the Baiuvarii of
southern Germany, and the Thuringii of central Germany. The latter formed, together with
the Langobards residing in Bohemia, Lower Austria and western Hungary, and with Gepides
established in the Carpathian Basin, the eastern province of the Merovingian culture circle.
At the root of this new phenomenon was the assimilation of the provincial Roman tradition
of Late Antiquity by the Germanic element. An excellent expression of these processes are
the grave goods found in the tomb of Childeric at Tournai, now in Belgium. This Frankish ruler
united the office of a Late Roman dignitary with that of a tribal Germanic king.
The eastern region of the Merovingian cultures declined around the middle of the 6th cen
tury but the western region would be the foundation of the first early medieval states of western
and central-western Europe.
We have little data about the inhabitants of Scandinavia in the 5th and 6th century. This will
change rapidly only in later centuries when the Vikings make their appearance in different regions of Europe. Nevertheless, the archaeological sources confirm substantial prosperity of the
peoples of Scandinavia during the Migration Period. There is evidence of lively contacts with
barbarian peoples on the other side of the Baltic Sea as well as of strong influences from the
Late Antique Mediterranean culture. In effect, at the end of the 4th and during the 5th century,
the craftsmen of Scandinavia evolved no less than three art styles which reflect the turbulence
of the Migration Period. The Sösdala and the Nydam styles were created when southern,
provincial Roman-barbarian models were adopted within the local environment. On the other
hand, the Animal style is a fully indigenous achievement which later inspired the craftsmen
on the continent. But there is evidence that in the North the 5th century was by no means
a time of peace only. The Baltic Sea region must have been a scene of turbulent events of
a military character. This is confirmed by sacrificial bog sites, like the one at Nydam in Denmark,
where equipment and weapons of defeated enemy troops were deposited.
All these cultural transformations, the effect of political developments and migration,
affected the communities living between the Odra and the Vistula. Around the middle of the
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Wszystkie te opisywane wyżej przekształcenia kulturowe, będące efektem wydarzeń politycznych i migracji, wpływały na ludność zamieszkującą obszary między Odrą
a Wisłą. I tak południe Polski znajdowało się w połowie V w. w orbicie państwa Hunów.
W Jędrzychowicach, pow. sławski na Dolnym Śląsku znaleziono charakterystyczny kocioł
huński, naczynie ze stopu miedzi, używane przez Hunów jako dar grobowy oraz do deponowania symbolicznych ofiar dla zmarłych. W miejscowości Jakuszowice, pow. kazimierski w Małopolsce odkryto bogato wyposażony grób mężczyzny, który prawdopodobnie
był huńskim sojusznikiem. W grobie natrafiono m.in. na fragmenty łuku refleksyjnego
‒ typowej broni ludów koczowniczych. Z drugiej strony rejestrujemy ślady oddziaływań
i wpływów kulturowych grup barbarzyńskich z południa. Za zezwoleniem Rzymian osiedliły się one nad środkowym Dunajem i miały za zadanie bronić tego odcinka granicy
Cesarstwa. W miejscowości Juszkowo, pow. gdański koło Pruszcza Gdańskiego odkryto
grób mężczyzny, który wbrew panującemu do tej pory na Pomorzu obrządkowi pogrzebowemu pochowany był wraz z uzbrojeniem. W jego grobie znaleziono miecz, który
reprezentuje formę obcą, przejętą przez Germanów od ludów koczowniczych ze strefy
stepowej wschodniej i południowo-wschodniej Europy. Grób jest datowany na 2. ćw. V w.,
a jego związek z wydarzeniami rozgrywającymi się na południu z udziałem Hunów jest
wysoce prawdopodobny.

Ryc. 2. Depozyt ofiarny lub elementy wyposażenia grobu odkrytego w Jędrzychowicach, pow. strzeliński, 1. poł. V w.;
za: Krause 1904
Fig. 2. Votive offerings or furnishing elements form grave found at Jędrzychowice, Strzelin District, 1st half of the 5th c.; after
Krause 1904
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5th century the southern region of Poland lay within the orbit of the Hunnic empire. Jędrzy
chowice, Oława District in Lower Silesia is the site of the discovery of an extraordinary
Hunnic cauldron, a vessel made of a copper alloy used by the Huns as grave goods and as
a symbolic offering made to the dead. A richly furnished male burial discovered at Jakuszowice, Kazimierza District in Lesser Poland, has been interpreted as the grave of a Hunnic ally.
Among his grave goods were fragments of a reflex bow – a typical weapon of the nomads. But
there is evidence also of interaction with and cultural influence of barbarian groups residing
to the south. With Roman permission these people had settled on the middle Danube and
were tasked with defending this stretch of the Empire’s frontier. A male burial discovered at

Ryc. 3. Wyposażenie grobu z Juszkowa, pow. gdański, 1. poł. V w.; za: Dyrda, Kontny, Mączyńska 2014
Fig. 3. Burial goods from the grave at Juszkowo, Gdańsk District, 1st half of the 5th c.; after Dyrda, Kontny, Mączyńska 2014
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Około połowy V w. ostatecznie zanikło bujnie rozwijające się w młodszym okresie
wpływów rzymskich osadnictwo związane z jednostkami archeologicznymi występującymi na ziemiach Polski, to jest kulturami przeworską i wielbarską oraz grupą
dębczyńską. Społeczności zasiedlające tradycyjnie tereny między Odrą a Wisłą w większości opuściły te obszary, co potwierdzają również diagramy pyłkowe. Nie dotyczy
to jedynie nielicznych ośrodków o charakterze centralnym położonych nad środkową
Prosną, na Kujawach i zapewne nad dolną Wisłą. Na opustoszałych terenach w 2. poł.
V w. pojawiły się nieliczne nowe grupy społeczności germańskich przybyłe ze Skandynawii, zza Odry i z Kotliny Karpackiej oraz ludności zachodniobałtyjskiej napływającej
z północnego-wschodu.
Burzliwe wydarzenia V w. były przyczyną deponowania skarbów składających się z pa
radnych części stroju, zazwyczaj wykonanych z metali szlachetnych oraz srebrnych monet,
najczęściej rzymskich denarów, będących w posiadaniu Barbarzyńców od kilkuset lat.
Takie skarby znamy z Pomorza, Wielkopolski czy Polski południowo-wschodniej.
W drugiej połowie V i początkach VI w. na Pomorzu i w południowej Skandynawii pojawiają się złote monety rzymskie, solidy, głównie z Cesarstwa Wschodniego. Występują
one jako znaleziska pojedyncze oraz w skarbach, jak np. słynny skarb z wyspy Uznam,
znaleziony koło miejscowości Karsibór, pow. świnoujski. Monety te były zapewne w posiadaniu barbarzyńskich elit, które dostawały złoto jako wynagrodzenie za służbę w obronnie
granic Cesarstwa lub też jako subsydia czy okup za zapewnienie pokoju.
Północna część obszarów pomiędzy Odrą a Wisłą znajdowała się również w strefie
oddziaływań ludów skandynawskich. Typowe dla północnego kręgu kulturowego znaleziska, jak złote naszyjniki zdobione półksiężycowatymi odciskami, złote brakteaty-zawieszki

Ryc. 4. Depozyt odkryty na osadzie w Świlczy, pow. rzeszowski, 1. poł. V w.; zbiory Muzeum Okręgowego w Rzeszowie; fot. P. Nycz
Fig. 4. Hoard found at the settlement at Świlcza, Rzeszów District, around 430 AD; collection of the Regional Museum in
Rzeszów; phot. by P. Nycz
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Juszkowo, near Pruszcz Gdański contrary to the burial rite prevalent at the time in Pomerania
contained a sword of a definitely non-native form, adopted by the Germans from the nomads
of the of eastern and south-eastern Europe steppe zone. The grave dates from the second
quarter of the 5th century; its connection to events related to the Huns is quite likely.
After a time of a considerable prosperity during the Younger Roman Period the settlement
associated with the Przeworsk culture, Wielbark culture and the Dębczyno group people disappears from the archaeological record around the middle of the 5th century. Communities
established previously between the Odra and the Vistula mostly departed from the region;
this conclusion is confirmed by pollen diagrams. Except for a small number of settlements,
referred to as central places, situated on the middle Prosna River, in Kuiavia (northern Poland),
and presumably, on the lower Vistula. During the second half of the 5th century a small number
of new Germanic groups moved into the region arriving from Scandinavia, the lands west of
the Odra River and the Carpathian Basin; there was also some influx of Western Balt groups
from the north-east.
The turbulent developments of the 5th century would explain finds of hoards of superb
personal ornaments, mostly made of noble metals, and silver coins, usually Roman denarii,
in barbarian possession for several centuries. Such treasures are known from Pomerania,
Greater Poland and south-eastern region of our country.

Ryc. 5. Wyposażenie grobu 903A z cmentarzyska w Czarnówku, pow. lęborski, koniec V w.; zbiory Muzeum w Lęborku; fot. J. Schuster
Fig. 5. Furnishing of the grave 903A from the cemetery at Czarnówko, Lębork District, around 500 AD; collection of the Museum in Lębork; phot. by J. Schuster

47

z runami oraz części stroju wskazują na penetrację regionów na południe od Bałtyku przez
społeczności z Północy. Enklawa skandynawska na Pomorzu Gdańskim, między Puckiem
a Słupskiem, bezpośrednio świadczy o osiedleniu się grup po południowej stronie Bałtyku.
Chowały one swoich zmarłych na małych cmentarzyskach, odkrytych m.in. w Czarnówku,
pow. lęborski i Brzynie, pow. pucki.
Silne oddziaływania ze strony Zachodnich Bałtów dają się zauważyć głównie na terenach u ujścia Wisły. W następstwie zaniku około połowy V w. osadnictwa związanego
z germańskimi społecznościami na wschód od dolnej Wisły utworzyła się nowa jednostka
o mieszanym etnicznie charakterze, określana mianem grupy elbląskiej, która jest odzwierciedleniem przesuwania się osadnictwa bałtyjskiego w kierunku zachodnim.
Między Odrą a Wisłą coraz częściej pojawiają się metalowe części stroju pochodzące
z merowińskiego kręgu kulturowego, świadczące o silnych kontaktach między elitami
germańskimi w V i VI w. Znaleziska te tworzą pomost pomiędzy światem merowińskim
a światem Zachodnich Bałtów, na którego obszarach już od dawna odkrywane są importy
i naśladownictwa merowińskich ozdób i części stroju.
Czas pomiędzy początkami V a schyłkiem VI w. stanowi jeden z najbardziej ekscytujących okresów w badaniu przeszłości ziem Polski. Najprawdopodobniej nie ma
drugiego okresu charakteryzującego się taką narastającą liczbą zaskakujących znalezisk,
które zmuszają do głębokiej refleksji nad obowiązującymi do tej pory poglądami na jego
temat. Między zanikiem kultur o tradycji późnego okresu rzymskiego a pojawieniem
się Słowian istniał słabo dotychczas rozpoznany okres, którego znalezisk w większości
nie można łączyć ani ze starszymi jednostkami archeologicznymi ani z całą pewnością
ze Słowianami.

Ryc. 6. Skarb solidów znaleziony w Karsiborze, pow. świnoujski; początek VI w.; zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie; fot. G. Solecki / A. Piętak
Fig. 6. Hoard of solidi found at Karsibór, Świnoujście District, early 6th c., collection of the National Museum in Szczecin; phot.
by G. Solecki / A. Piętak
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In the second half of the 5th century and at the beginning of the 6th, gold Roman coins,
mostly solidi, mostly issues of the Eastern Empire, appear in Pomerania and southern Scand
inavia. They are known to us from single finds and from hoards, as e.g. the extraordinary deposit found at Karsibór, Świnoujście District, on the island of Usedom. Presumably these coins
were the property of the Germanic elite who received Roman gold as payment for defending
the borders of the Empire, or as subsidies and ransom for keeping peace.
The northern region of the lands between the Odra and the Vistula lay also within the
orbit of influence of Scandinavian peoples. Finds typical for the northern cultures like gold
neckrings with a stamped crescentic designs, gold bracteates-pendants with runic inscriptions,
and dress fittings, reflect the infiltration of groups from the North into the lands on the south
Baltic seacoast. A Scandinavian enclave identified in the Gdańsk Pomerania, between Puck
and Słupsk, confirms the presence of these groups in our region. These communities buried
their dead in small cemeteries like those discovered at Czarówko, Lębork District, and Brzyno,
Puck District.
A strong influence of the Western Balts is noted chiefly in the Vistula delta area. After the
decline, around the middle of the 5th century, of Germanic communities to the east of the
lower Vistula a new archaeological unit took form here, the multi-ethnic Elbląg group documenting the westerly shift of the Balt settlement.
The assemblage of finds from the region between the Odra and the Vistula now includes
a growing number of Merovingian dress fittings, evidence of strong ties between the Germanic
elites in the 5th and the 6th century. These finds create a bridge between the Merovingian
environment and the world of the Western Balts in whose territory imports and imitations of
Merovingian jewellery and dress fittings have been recorded for a long time now.
The time between the beginning of the 5th and the end of the 6th century is one of the most
exciting periods in the study of the archaeology of Poland. Probably no other period is marked
by such a continually increasing number of unexpected finds forcing us to rethink and revise
the pre-existing views on its subject. Until recently, between the decline of archaeological
cultures rooted firmly in the traditions of the Roman Period and the coming of the Slavs, there
used to be a poorly understood period, with finds that mostly cannot be assigned neither to
the earlier archaeological units nor definitely with the Slavs.
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Ryc. 1. Srebrne ozdoby antropo- i zoomorficzne oraz pozłacana fibula z depozytu z miejscowości Nowe Marzy, pow.
świecki, 1. poł. V w.; niepublikowane; fot. M. Rudnicki, rys. E. Pazyna
Fig. 2. Silver anthropo- and zoomorphic ornaments and the silver gilt brooch from the deposit found in Nowe Marzy, Świecie
District, 1st half of the 5th c.; unpublished; phot. by M. Rudnicki, drawing by E. Pazyna

W początkach V w. załamaniu uległa stosunkowo stabilna sytuacja osadnicza na obszarach Polski południowej i środkowej, zasiedlonych przez społeczności kultury przeworskiej.
Powodem tego była migracja dużej części populacji i jednoczesny napływ obcych grup
ludności. Na terenach wcześniej niezamieszkałych ze względu na trudne warunki środowiskowe, takich jak Jura Krakowsko-Częstochowska, pojawili się nowi osadnicy. Część
z nich stanowili przybysze z dalekich stron, co potwierdzają znaleziska z jaskini Wisielec
w miejscowości Kroczyce-Okupne, pow. zawierciański. O ich pochodzeniu z daleka świadczą wyniki analiz zawartości strontu w zębach odkrytych tam szczątków ludzkich. Również znaleziska archeologiczne potwierdzają, że na przełomie IV i V w., obok związanych
z kulturą przeworską Wandalów, na Jurze przebywali goccy emigranci z terenów dzisiejszej
Ukrainy. Pozostałości osadnictwa na szczytach ostańców skalnych (np. na Górze Birów,
pow. zawierciański), wskazują na obecność wielokulturowej społeczności uciekinierów.
Ich ślady rejestrujemy od środkowej Łaby na zachodzie, przez trudno dostępne obszary
Sudetów, po górzyste tereny leżące po obu stronach Karpat Zachodnich na wschodzie
i Jurę Krakowsko-Częstochowską na północy. Poza osadami, pozostały po nich liczne depozyty składane w jaskiniach, takie jak znaleziska z Wisielca, oraz pojedyncze pochówki
ciałopalne. Napływ tej wielokulturowej ludności na trudno dostępne tereny miał zapewne
związek z najazdem huńskim. Większość uchodźców nie pozostała tam na długo, jedynie
niewielka część mogła przetrwać do około połowy V w.

Ryc. 2. Pozłacana zapinka z miejscowości Dźwierzchno, pow. inowrocławski (późny VI w.) i srebrna zapinka z okolic
Kościelca Kujawskiego, pow. inowrocławski (przełom V i VI w.); niepublikowane; fot. M. Rudnicki
Fig. 1. Gilt brooch from Dźwierzchno, Inowrocław District (late 6th c.) and silver brooch found near Kościelec Kujawski,
Inowrocław District (around 500 AD); both unpublished; phot. by M. Rudnicki
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At the turn of the 4th and 5th century the relatively stable settlement network in southern
and central Poland associated with Przeworsk culture communities collapsed. This happened
when much of the population migrated from the region, which in turn received groups of foreigners. The new settlers occupied areas uninhabited previously due to their inhospitable environment, one of them being the Jurassic Rocks region west of Cracov. Some were arrivals from
far off parts; this is confirmed by the results of strontium analysis of human teeth recovered
from the Hanging Man Cave at Kroczyce-Okupne, in Zawiercie District. There is evidence from
archaeology as well on the presence in the Kraków-Częstochowa Upland (Polish Jura) in late
4th and early 5th century of the Vandals (the Przeworsk culture people) but also, of Gothic immigrants from the territory of present-day Ukraine. The relics of settlement on the summit of
monadnocks (e.g. Góra Birów mount, Zawiercie District) suggest the presence of a multicultural
community of refugees. These traces have been recorded in a territory ranging from the middle
Elbe in the west, through inaccessible areas in the Sudety Mountains, as far as the foothills on
both sides of the Western Carpathian Mountains in the east, and the Polish Jura in the north.
Other than settlement sites, they left behind quite a few hoards, discovered in some caves,
the Hanging Man Cave for one, and some individual cremation burials. The influx of this multicultural population to these inaccessible regions was likely the effect of the Hunnic invasions.

Ryc. 3. Ozdoby i części stroju z jaskini Wisielec, Kroczyce-Okupne, pow. zawierciański, koniec IV – początek V w.; w de
pozycie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; fot. M. Rudnicki
Fig. 3. Ornaments and dress fittings from the Hanging Man Cave, Kroczyce-Okupne, Zawiercie District, around 500 AD; deposi
ted at the IA UW; phot. by M. Rudnicki
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Nowe znaleziska z terenów zachodniej Małopolski sugerują, że także na ten obszar
około przełomu IV i V w. przybyła grupa ludności gockiej z terenów dzisiejszej Ukrainy.
Znaleziska o charakterze huńskim, takie jak pochówki z Jakuszowic, pow. kazimierski
i Przemęczan, pow. proszowicki wskazują, że we wczesnym OWL zachodnia Małopolska
pozostawała pod kontrolą koczowników i ich sprzymierzeńców. Mieszkający tam Wandalowie zapewne akceptowali tę sytuację. Co najmniej do połowy V w. funkcjonowała również biegnąca wzdłuż Wisły odnoga szlaku bursztynowego, łącząca tereny naddunajskie
z południowo-wschodnimi wybrzeżami Bałtyku.
W świetle nowych znalezisk sytuacja osadnicza w Polsce środkowej przedstawiała się
zupełnie inaczej, niż wynikało to z dotychczasowych ustaleń. Chociaż duża część ludności
germańskiej odeszła na południe, co najmniej do połowy V w. bujnie rozwijały się osady
o charakterze centralnym oraz ich zaplecza, zwłaszcza na Kujawach i nad środkową Prosną.
Przykładem tego są stanowiska zlokalizowane w rejonie miejscowości Gąski i Wierzbiczany, pow. inowrocławski, gdzie kwitła lokalna produkcja rzemieślnicza i docierały liczne
importy z wielu stron: z terenów Ukrainy, znad środkowego Dunaju oraz ze Skandynawii.
Podobnie jak na tereny Pomorza i południowej Skandynawii napływały tam złote monety
rzymskie, a potem bizantyjskie solidy. Wyroby „warsztatów kujawskich”, zwłaszcza zapinki,
rozchodziły się w różnych kierunkach; jedną z nich znaleziono w Skanii w południowej
Szwecji. Nieprzerwany rozwój tych ośrodków miał związek z ich położeniem i funkcją.
Miały one bowiem kluczowe znaczenie dla redystrybucji dóbr i kontaktów dalekosiężnych,
łączących południe Europy z basenem Morza Bałtyckiego. Szczególną rolę w tym procesie
odgrywały Kujawy, gdzie krzyżowało się kilka ważnych arterii, w tym szlak łączący Gotów
zamieszkujących tereny Ukrainy z pobratymcami w Skandynawii.
Tereny nad dolną Wisłą, wraz z Kujawami, pozostawały przez cały OWL w kręgu procesów, które kształtowały kulturowe i etniczne oblicze północnej Europy. Materialnymi
przejawami tego zjawiska są odkrycia związane z wierzeniami germańskimi. Swoją formę,
którą znamy z okresu wikińskiego, wierzenia te uzyskały pod wpływem nowinek przyniesionych przez Gotów z południowo-wschodniej Europy. Jednym z argumentów przemawiających na rzecz tej tezy są znaleziska zestawów ozdób, zazwyczaj srebrnych, z 1. poł. V w.,
z wyobrażeniami antropo- i zoomorficznymi. Znane są one z terenów zachodniej Ukrainy,
a także z Kujaw i z miejscowości Nowe Marzy, pow. świecki.
Około połowy V w. na terenie Polski środkowej nastąpiły kolejne zmiany osadnicze.
Tętniące życiem ośrodki, takie jak osady centralne w Gąskach i Wierzbiczanach, zmieniły
swój charakter, co zapewne było następstwem odpływu kolejnych grup ludności. Nadal
jednak tereny Kujaw zamieszkiwały grupy Germanów, w tym zamożni przedstawiciele
elit społecznych wywodzący się zapewne zarówno spośród ludności miejscowej, jak i napływowej. Z wielu miejsc na Kujawach znane są znaleziska bogatych ozdób i części stroju
datowane na 2. poł. V i VI w. Pochodzą one znad środkowego Dunaju, z merowińskich
warsztatów w Europie Zachodniej i ze Skandynawii. Występują także wyroby lokalnych
rzemieślników. Najpóźniejsze znaleziska, które możemy wiązać z obecnością ludności
germańskiej na Kujawach datować należy na wiek VII. Do tego czasu wciąż jeszcze funkcjonowały dawne powiązania dalekiego zasięgu, co potwierdza chronologia znalezisk
wyrobów bursztynowych z terenów Kotliny Karpackiej.
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Ryc. 4. Solidy z miejscowości Gąski lub Wierzbiczany, pow. inowrocławski, V w.; niepublikowane; fot. M. Rudnicki
Fig. 4. Solidi found at Gąski, or Wierzbiczany, Inowrocław District, 5th c.; unpublished; phot. by M. Rudnicki

Most of these refugees did not remain long in the region, only small groups may have persisted as far as mid-5th century.
Recent finds from western Lesser Poland suggest the arrival in late 4th and early 5th century to this region also of a group of Goths from the territory of present-day Ukraine. Finds
displaying Hunnic traits, like burials excavated at Jakuszowice and Przemęczany, show that in
the early Migration Period the western region of Lesser Poland was under the control of the
nomads and their allies. Presumably, this situation was accepted by groups of Vandals still
living there. At least until mid-5th century there is evidence for the operation here of a branch
of the Amber Road which route followed the course of the Vistula River, linking the lands on
the Danube with the south-eastern coast of the Baltic Sea.
In the light of the more recent findings, the settlement situation in central Poland was
differs substantially from what we used to think. Although much of the Germanic population
had departed south, at least until the middle of the 5th century a number of central places
and their hinterland continue to prosper in the region, more notably, in Kuiavia (north-central
Poland) and on the middle Prosna River (central Poland). Archaeological sites identified at
Gąski and Wierzbiczany, in Inowrocław District (Kuiavia) have produced evidence to confirm
the flourishing of crafts production and a large assemblage of imports which passed to the
region from many different directions: from Ukraine, middle Danube region and Scandinavia.
Similarly as in Pomerania and southern Scandinavia, we find here gold Roman coins, and with
time, Byzantine solidi. The wares of the local workshops, brooches in particular, spread from
this region in different directions; one of such specimen was found in southern Sweden in
Scania. These settlement foci owed their uninterrupted development to their location and
their role of centres of redistribution of goods – these so-called central places also acted as
nodal points in long-distance contacts between the European south and lands on the Baltic
Sea. The inhabitants of Kuiavia in northern Poland had a special importance this process as
they were settled at the crossroads of several major arteries, one of them the route linking
the Goths living in Ukraine with their compatriots in Scandinavia.
For the duration of the Migration Period the lands on the lower Vistula, including Kuiavia,
shared in the processes then moulding the cultural and the ethnic face of northern Europe.
One material expression of this phenomenon are finds of objects presumably related to the
Germanic beliefs. Their form, known to us from the Viking period, may be traced to new
trends brought by the Goths from south-eastern Europe. This is supported by finds of personal
ornaments made of silver that we can date to the 1st half of the 5th century, which feature
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Informacje odnoszące się do ziem Polski w OWL odnaleźć można w źródłach pisanych.
Większość ludności kultury przeworskiej łączyć należy z Wandalami. Według źródeł historycznych zimą między 406 a 407 r. przekroczyli oni Ren i po wielu perypetiach ostatecznie
osiedlili się w północnej Afryce (por. wyżej tekst M. Mączyńskiej). Najpewniej o tych,
którzy pozostali na ziemiach Polski, mówi przekaz Prokopiusza z Cezarei. Według jego
relacji do Wandalów w Afryce za panowania króla Gejzeryka w latach 439–477 przybyło
poselstwo pobratymców z dawnych siedzib, pragnąc się upewnić, że nie zamierzają oni
powrócić na Północ. W tym kontekście bardzo intrygująco brzmią wzmianki przewijające się we wczesnośredniowiecznych źródłach historycznych. Gerhard z Augsburga
w napisanej w latach 983–993 hagiografii św. Ulryka wielokrotnie określał Mieszka I
księciem Wandalów (dux Wandalorum, Misico nomine). Skąd w końcu X w. wzięła się
ta informacja? Czy rzeczywiście na terenach Polski środkowej przetrwali potomkowie
Wandalów, czy – jak uważa część historyków – proboszcz augsburskiej katedry przekręcił
niemiecką nazwę Słowian (Wenden)? Na odpowiedź na to i wiele innych pytań przyjdzie
nam jednak poczekać.

Ryc. 5. Nóżka srebrnej pozłacanej zapinki zdobiona w stylu zwierzęcym znad jeziora Gopło, pow. mogileński, VI w.;
niepublikowana; fot. M. Rudnicki
Fig. 5. Terminal of the silver gilt brooch in animal style found at the Gopło lake, Mogilno District, 6th c.; unpublished; phot.
by M. Rudnicki
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anthropo- and zoomorphic representations. They have been recorded in western Ukraine, in
Kuiavia, and at Nowe Marzy situated on the left bank of the lower Vistula in Świecko District.
Around the middle of the 5th century there is a further change of the settlement situation
in central Poland. The formerly bustling settlements like the central places at Gąski and Wierz
biczany change character presumably as a result of the migration of further groups from the
region. Nevertheless, some Germanic groups apparently stayed behind in Kuiavia, some of
them members of the elite, presumably the descendants of both the local population long
established in the region and the more recent arrivals. Several sites in Kuiavia have yielded
finds of sumptuous personal ornaments and dress fittings dated to the second half of the
5th and the 6th century which derive from the middle Danube area, Merovingian workshops
of Western Europe and Scandinavia. Local crafts production is confirmed as well. The latest
finds which confirm the presence of a Germanic population in Kuiavia have a dating as late
as seventh century. Until this age, the former long-distance connections were still viable, as
confirmed by the dating of amber finds recorded in the Carpathian Basin.
Echoes of these events are to be found in the written record. The bulk of the population of the Przeworsk culture may safely be identified with the Vandals. According to the
historical sources, in the winter of 406/407 this people crossed the Rhine and, after many
changes of fortune, ultimately settled in northern Africa (see the text contributed by
M. Mączyńskia). Presumably, the Vandals who remained in their homeland in Poland, are
those immortalised by Procopius of Caesarea. He noted that in 439–477, the reign of king
Geiseric, the Vandals in Africa received an embassy of their compatriots still residing in their
ancestral abodes come to sure that the former had no intention of returning North. In this
context highly intriguing are some references which recur in the early medieval written record.
In his hagiography of Saint Ulrich written in 983–993, Gerhard of Augsburg repeatedly refers
to Mieszko I as the duke of the Vandals (dux Wandalorum, Misico nomine). What could be
the source of this piece of intelligence recorded in the late 10th century? Could it be that the
descendants of the Vandals had actually survived in central Poland, or – as some historians
claim – had the provost of the Augsburg Cathedral simply misspelt the German name Wenden
(Slavs)? For an answer to this and many other questions we have to look to the future.
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Michał Parczewski
Idzie nowe
Pierwsi Słowianie na ziemiach Polski
Winds of change
The first Slavs on the territory of Poland

Ryc. 1. Wojownik słowiański (Ein Wende) wedle fantazyjnych wyobrażeń z 1. poł. XVIII w.; rysunek Gottlieba Samuela
Pristaffa; zbiory Archiwum Państwowego w Szczecinie (sygn. 1023)
Fig. 1. Slavic warrior (Ein Wende) according to early 18th c. fanciful ideas; drawing by Gottlieb Samuel Pristaff; collection of
the State Archive in Szczecin (sign. 1023)

Pierwsze pewne wiadomości o Słowianach, nie hipotetycznych, lecz występujących
pod swoją własną nazwą, pojawiły się dopiero w VI w. po Chr. Dotyczą one okresu, gdy
lud ten już ekspandował w kierunku wschodniego przedpola Bałkanów oraz Europy
Środkowej. Pytanie o wcześniejsze losy wielkiej „ukrytej” do tej pory społeczności ludzkiej – w tym o miejsce, czas i przebieg procesów, które ją uformowały – pozostaje jedną
z najostrzej dyskutowanych kwestii współczesnej polskiej historiografii.
Podstawę wiedzy o początkach dziejów Słowian tworzy skromny lecz bezcenny – chociaż pełen luk i niejasności – zbiór źródeł pisanych, a także kontrowersyjne nieraz argumenty językowe. Już od dawna historycy i lingwiści na różne sposoby próbują objaśniać te
dane. Od półwiecza znajomość kultury wczesnosłowiańskiej rośnie jednak głównie dzięki
odkryciom archeologicznym.
Jako pierwsi dostrzegli Słowian Bizantyjczycy od strony naddunajskiej granicy Imperium, zagrożonej najazdami nowej fali barbarzyńców z północy. Wiadomości dotarły
wnet aż do Italii. W pierwszej połowie VI w. piszący po łacinie Jordanes lokalizował siedziby słowiańskie między górną Wisłą, dolnym Dunajem a Dnieprem. Oto wzdłuż stoku
Karpat, który skłania się ku północy, rozsiadł się, poczynając od źródeł rzeki Wisły, na
niezmierzonych obszarach liczny naród Wenetów. A choć ich imiona zmienne są teraz
(…), to przecież głównie nazywa się ich Sklawenami i Antami. Sklawenowie zamieszkują
od Wisły do dolnego Dunaju, a Antowie na wschód od Dniestru, po Dniepr. Współczesny
Jordanesowi autor bizantyjski Prokop z Cezarei podaje jednak, że nieprzeliczone plemiona
Antów siedziały również ku północy od stepów rozciągających się nad Morzem Azowskim.
Na zachód zaś od siedzib sklawińskich (zapewne więc w dorzeczu górnej i środkowej Odry)
jeszcze w początkach VI w. rozpościerał się znaczny obszar pustego kraju. Istotny jest
przekaz, że Sklawenowie i Antowie mówią jednym językiem (…). A nawet i zewnętrznym
wyglądem nie różnią się między sobą.
Wiadomości Jordanesa, Prokopa oraz innych autorów zdają się zupełnie nieźle odpowiadać zasięgowi zjawisk archeologicznych, które identyfikujemy z pozostałościami
Słowian w zaraniu ich wielkiej ekspansji. Dzięki temu realia wykopaliskowe uzyskały
wiarygodne zakotwiczenie w rzeczywistości historycznej i mogą być użyte do częściowego wypełnienia luk naszej wiedzy, wynikających z braku lub ubóstwa bezpośrednich
przekazów pisanych.
Wschodnią kolebkę Słowian potwierdza wprost jedno ze źródeł pisanych. Pochodzący
z VII lub VIII w. tzw. Geograf Raweński wymienia ojczyznę Scytów, skąd wzięły początek
pokolenia Sklawinów. Przytoczone przez Jordanesa najstarsze wiadomości o Słowianach-Wenetach, zaczerpnięte z tradycji gockiej, też mają wschodnioeuropejskie tło.
W 2. poł. IV w. gdzieś na północy dzisiejszej Ukrainy toczyły się walki pomiędzy Ostrogotami a Wenetami, którzy wprawdzie byli kiepscy do oręża, lecz znaczni swą liczebnością.
Właśnie w strefie leśnej i leśnostepowej na Ukrainie koncentrują się najwcześniejsze, to
jest datowane w sposób pewny na V w., zespoły archeologiczne należące do kultur słowiańskich. W Polsce nie znaleziono do tej pory ani jednego równie archaicznego kompleksu.
W VI w. wspomniany wcześniej Jordanes utożsamiał Słowian z Wenetami. Lud Wenetów pojawia się gdzieś bliżej i/lub dalej na wschód od Wisły już u autorów starożytnych
z I–II i IV w. Ta zagadkowa nazwa u Ptolemeusza oznaczała nadmorskich Bałtów, a u Tacyta
naddnieprzańskich zapewne „Bałtosłowian”(?), albo nawet wczesne stadium Protosłowian.
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The first reliable record on the Slavs, not speculative but one where they appear under
their own name, comes only from the 6th century AD, by which time this people had spread
to the eastern fringe of the Balkans and Central Europe. The question of the earlier fortunes
of this great, hitherto “hidden” community – e.g. the place and time of its emergence, and
the nature of this formative process – is to this day one of the most heatedly discussed issues
in the modern Polish historiography.
Our knowledge of the early history of the Slavs bases on a modest, and invaluable, written record – even if riddled with omissions and ambiguities – and some linguistic arguments
too, at times quite controversial. For a long time now, historians and linguists have proposed various interpretations of this exceedingly sparse evidence. At the same time, over the
last five decades our understanding of the Early Slav culture has improved mostly thanks to
archaeological findings.

Ryc. 2. Wczesnosłowiańskie naczynia gliniane: 1 – ceramika typu praskiego z osady w Krakowie Nowej Hucie Mogile;
2 – ceramika typu Dziedzice/Sukow z osady w Dziedzicach, pow. myśliborski; zbiory Muzeum Archeologicznego
w Krakowie (1) i Muzeum Narodowego w Szczecinie (2); fot. A. Susuł (1), T. Otulak (2)
Fig. 2. Early Slav pottery vessels: 1 – Prague type pottery from the settlement in Krakow Nowa Huta Mogiła; 2 – Dziedzice/
Sukow type pottery from the settlement in Dziedzice, Myślibórz District; collection of the Archaeological Museum in Krakow
(1) and the National Museum in Szczecin, phot. by A. Susuł (1), T. Otulak (2)
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Jednym z ważnych czynników przemian językowych i kulturowych tego ugrupowania
musiało stać się sąsiedztwo germańskich Gotów, którzy w III–IV w. zajmowali znaczną
część dzisiejszej Ukrainy. W 375 r. Hunowie rozbili królestwo gockie, zapoczątkowując
gigantyczną wędrówkę ludów (por. wyżej tekst M. Mączyńskiej). Większość Gotów porzuciła swoje siedziby i uszła na zachód, a w połowie V w. rozpadła się potęga huńska.
Opustoszały wówczas obszar pomiędzy Karpatami, Dunajem i górnym Dońcem zaczął
wchłaniać nowych osadników z północy.
Najstarsze ślady osadnictwa słowiańskiego nad górną i środkową Wisłą, należące do
tzw. kultury praskiej, rejestrujemy najwcześniej około przełomu V i VI w. Nie wykazują one
genetycznego związku z reliktami dawniejszych miejscowych wspólnot kulturowych, które
zanikają najpóźniej w połowie V w. Mocne korzenie dostrzec można natomiast głównie
na ziemiach ukraińskich oraz na przyległych obszarach Białorusi i Rosji. Najbardziej wiarygodne wskazówki archeologiczne prowadzą nas zatem na teren górnego i środkowego
dorzecza Dniepru, gdzie od III do około połowy V w. egzystowała wielka grupa ludzka,

Ryc. 3. Słowiańszczyzna wschodnio– i środkowoeuropejska w VII w. w świetle źródeł archeologicznych; za: Parczewski
2002; a – kultura praska, b – kultura sukowska (VII–VIII w.), c – kultura pieńkowska, d – kultura kołoczyńska, e – kultura Bancerowszczyna-Tuszemla (o niejasnej atrybucji etnicznej), f – synkretyczne warianty kultury wczesnosłowiańskiej na terenie Rumunii, g – północna granica Bizancjum, h – ważniejsze ośrodki wczesnobizantyńskie
Fig. 3. Eastern and Central European Slavs in the 7th century in the light of archaeological evidence; after: Parczewski 2002
a – Prague culture, b – Sukov culture, c – Penkovka culture, d – Kolochin culture, e – Bantserovshchina-Tushemlya culture (unclear ethnic attribution), f – syncretic variants of early Slavonic culture in Romania, g – the northern border of the Byzantine
Empire, h – early Byzantine centres of great meaning
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The Byzantines were the first to notice Slavs as they drew closer to the Danube border of
their Empire under threat of an invasion by yet another wave of barbarians from the north.
This news soon reached even as far as Italy. In the first half of the 6th century in his work written in Latin, Jordanes located the seats of the Slavs between the upper Vistula, lower Danube
and the Dnieper, in a region where the ridge of the Carpathians inclines to the north, and
beginning at the source of the Vistula, the populous people of the Venethi dwell, occupying
a great expanse of land. Though their names are now dispersed (…), yet they are chiefly called
Sclaveni and Antes. The Sclaveni lived between the Vistula and the lower Danube, the Antes
to the east of the Dniester, as far as the Dnieper. Procopius of Caesarea, Byzantine author
contemporary to Jordanes, noted that the countless tribes of the Antae also settled lands
to the north of the steppes stretching on the Sea of Azov. He noted also that, as late as the
beginning of the 6th century there was, to the west of Sclavinian abodes (thus, presumably
in the upper and middle Odra drainage), a large tract of barren country. It is also significant
that the Sclaveni and Antes were said to have the same language (…) and did not differ at all
from one another in appearance.
The information in Jordanes, Procopius and other authors apparently corresponds quite
well to the distribution range of archaeological phenomena identifiable with Slavs at the dawn
of their great expansion. It is now possible to anchor the excavated reality reliably in the historical reality, and to fill in some of the gaps in our knowledge resulting from the absence of
paucity of the direct written record.
The eastern homeland of the Slavs would be confirmed by the Ravenna Cosmography
dated to the 7th, possibly the 8th century wherein Scythia is described as the country of origin
of the Sclavinian people. The earliest information related by Jordanes about Slavs-Venethi,
drawn from the Gothic tradition, has an Eastern European background as well. In the second
half of the 6th century somewhere in the northern reaches of present-day Ukraine wars were
waged between the Ostrogoths and the Venethi, the latter a people who though despised
in war, was strong in numbers. The forest and the forest-steppe zone of Ukraine is where
we find a concentration of the earliest archaeological assemblages (dated reliably to the 5th
century) attributed to Slav cultures. So far, not a single equally ancient assemblage has been
recorded in Poland.
In the 6th century, Jordanes identified the Slavs with the Venethi. This people is recorded
by classical authors in the 1st–2nd and the 4th century and located by them at a smaller and/or
greater distance east of the Vistula. In Ptolemy, the Venethi correspond to Balts of the coastal
region, in Tacitus – presumably, to Balto-Slavs(?) of the Dnieper region, or possibly, even to an
early phase of the Proto-Slavs. A major factor involved in the linguistic and cultural evolution
of this community must have been their proximity to the Germanic Goths who in the 3rd–4th
century occupied much of today’s Ukraine. In 375 the Huns destroyed the Gothic kingdom,
triggering a colossal human migration (see text contributed by M. Mączyńska). Most of the
Goths abandoned their homes and fled west; the Hunnic supremacy came to an end around
the middle of the 5th century. The territory between the Carpathian Mountains, the Danube
and the upper Donets grew empty for a time but soon enough starts absorbing new settlers
from the north.
The most ancient traces of Slav settlement on the upper and middle Vistula are attributed
to the so-called Prague culture and dated to the late 5th and early 6th century. They show no
genetic relationship with the remains of earlier local cultural communities, gone from the
record by the mid-5th century at the latest. On the other hand, there is evidence of strong
genetic link elsewhere, mainly in Ukraine and in the adjacent regions of Belarus and Poland.
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której relikty wykopaliskowe określane są jako „kultura kijowska”. Stanowi ona swoistą
macierz trzech pokrewnych sobie kultur, wyodrębniających się w V w., które z najwyższym prawdopodobieństwem mamy prawo określać już jako wczesnosłowiańskie. Chodzi
o kultury kołoczyńską, zajmującą niemal ten sam obszar, co wcześniej kijowska, pieńkowską, obejmującą strefę lasostepu na Ukrainie i w Mołdawii oraz praską, która tworzyła
zachodnie skrzydło owej rozległej prowincji. Basen górnej i częściowo środkowej Wisły
stanowił w VI–VII w. peryferię tego ostatniego ugrupowania.
W świetle danych archeologicznych ziemie zachodniej i północnej Polski zostały opanowane później niż południowo-wschodnia część kraju. Doszło do tego zapewne w ciągu
VI w., a miejscami nawet dopiero podczas kolejnego stulecia. Mało wyraziste pozostałości
tutejszego osadnictwa z 2. połowy VI?–VIII w., odkrywane również po zachodniej stronie
Odry, noszą miano kultury Sukow, od miejscowości w Meklemburgii.
Zasięg Słowiańszczyzny u progu VI w., odtwarzany na podstawie znalezisk archeologicznych, był już w przybliżeniu trzykrotnie większy niż przed stuleciem. Za życia około
czterech–pięciu pokoleń doszło do skolonizowania nowych terenów na południu i zachodzie – ziem nad dolnym Dunajem oraz dorzecza górnej i środkowej Wisły. W ciągu VI
i VII w. nastąpił drugi etap przestrzennej eksplozji Słowiańszczyzny. Po przełamaniu granic
Bizancjum masy ludzkie, skupione na terenie dzisiejszej południowej i wschodniej Rumunii, ruszyły na Bałkany, opanowując je aż po Peloponez i wyspy Morza Egejskiego. Równocześnie inne nurty ekspansji kierowały się na zachód i południowy zachód, docierając
do Adriatyku, Alp wschodnich, Bawarii oraz nieomal ujścia Łaby. Migracje miały charakter
żywiołowy, zdarzały się też ruchy powrotne. Po 567 r. niemałą rolę w tych wydarzeniach
odgrywał stepowy lud Awarów. Z około 595 r. pochodzi pierwszy, dość problematyczny
zresztą, sygnał o obecności Sklawinów nad Morzem Bałtyckim: Teofylakt przekazał dziwną
opowieść trzech jeńców wojennych – przedstawicieli plemienia, które siedziało gdzieś nad
brzegami Oceanu Zachodniego.
Opanowanie środkowej i południowo-wschodniej części kontynentu przez „najmłodszy” wielki lud indoeuropejski dokonywało się zatem sukcesywnie w ciągu VI i VII w. Potężny trwający z górą dwa stulecia rozrost terytorialny, połączony z masowym przyswajaniem
zróżnicowanego substratu etnicznego, stworzył warunki do pogłębiania się podziałów
kulturowych w łonie bardzo jednorodnego do tej pory świata słowiańskiego.
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The most reliable archaeological clues to its origin are found in the upper and middle Dnieper
drainage where from the third until the mid-5th century a great community is in existence, its
excavated relics described as “Kyiv culture”. Kyiv culture was the progenitor of three related
cultures which took form in the 5th century and may be identified legitimately with the Early
Slavs namely, the Kolochin culture occupying almost the same territory as previously the Kyiv
culture, the Penkovka culture established in the forest-steppe zone in Ukraine and Moldova,
and the Prague culture forming the western flank of this vast province. In the late 6th and
early 7th century the basin of the upper and partly of the middle Vistula forms the periphery
of the Prague culture.
According to archaeological evidence, the western and northern regions of Poland were
occupied by the Slavs later than the south-eastern reaches of the country. This presumably
happened during the 6th century, and locally, even only during the century that followed. Less
obvious remains of settlement dated to the second half of the 6th?–8th century, identified
to the west of the Odra River have been defined as Sukow culture, named after a type site
in Mecklenburg.
The territory occupied at the threshold of the 6th century by the Slavs, reconstructed on the
evidence from archaeology, is approximately three times larger than it was a century earlier.
Over roughly four-five generations new territories had been colonised in the south and the
west – on the lower Danube and in the upper and middle Vistula drainage. The 6th and the
7th century bring the second phase of the territorial explosion of the Slavs. After breaching
the borders of Byzantium the human hosts, grouped in what today is southern and eastern
Romania, advanced on the Balkans and overran them as far as Peloponnese and the islands
on the Aegean Sea. At this same time, there was expansion west and south-west as far as the
Adriatic, Eastern Alps, Bavaria and the mouth of the Elbe River. The migrations were spontan
eous, with some movement in the opposite direction. After 567 no mean role in these events
is played by a people of the steppes – the Avars. From around 595 comes the first indication,
rather problematic that the Sclavini were established on the Baltic Sea: Theophylact Simocatta
hands down a bizarre tale about three war hostages – representatives of that tribe living
somewhere at the boundary of the western ocean.
In this way, over the 6th and the 7th century the central and south-eastern parts of the
continent were gradually overrun by the “youngest” of the great Indo-European peoples. This
great territorial expansion continued for more than two centuries and was associated with
a wide-scale assimilation of a diverse ethnic substrate, sowing the seeds for the future cultural
fragmentation of the formerly quite homogeneous Slav world.
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Naczynie gliniane z wyposażenia grobu odkrytego na cmentarzysku w Skrobotowie,
(pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie)
Pottery vessel from a grave found in the cemetery at Skrobotowo
(Gryfice District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: naczynie wazowate z brzegiem wygiętym łukowato na zewnątrz, baniastym brzuścem, dnem nieznacznie wyodrębnionym, o fakturze gładkiej i barwie ciemnobrunatnej. Jest zdobione elementem wieloliniowego
zygzaku i kanelury, obwiedzione odciskami stempelka w postaci grzebienia i koncentrycznych kółek. Na
przejściu brzuśca w szyjkę jest umieszczone pasmo poziomych fałd przedzielone rzędem odcisków stempelkowych w formie grzebienia i koncentrycznych kółek (wys. naczynia 11,5 cm, średn. wylewu 12,8 cm, średn.
brzuśca 16,5 cm, średn. dna 10,1 cm). W typologii naczyń grupy dębczyńskiej odpowiada okazom grupy A.II.3.
wg Machajewskiego.
Poza grupą dębczyńską podobne naczynia występują w zachodniej strefie basenu Morza Bałtyckiego (Jutlandia, wyspy duńskie, Skania).
Okoliczności odkrycia: przypadkowe odkrycie cmentarzyska z grobami szkieletowymi i ciałopalnymi
dokonane w 1909 r. Naczynie znaleziono w grobie szkieletowym razem ze sprzączką żelazną, zapinką brązową
oraz kolią paciorków szklanych i bursztynowych.
Chronologia: 2. poł. IV w.
Literatura: Kunkel 1931, 79; Godłowski 1970, tabl. XIII:30; Machajewski 1992a, 194, tabl. IV; Machajewski
2001, 363, ryc. 3:3; Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 279.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS/A/22183).
Oprac. Henryk Machajewski
Fot. G. Solecki / A. Piętak
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Naczynie szklane z wyposażenia grobu odkrytego na cmentarzysku w Półchlebie
(pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie)
Glass vessel from a grave found in the cemetery at Półchleb
(Świdwin District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: czarka cylindryczna z wylewem nieco pogrubionym, wychylonym na zewnątrz, o krawędziach zaokrąglonych. Dno lekko wklęsłe. Brzusiec lekko pofałdowany. Szkło ma powierzchnię lśniącą, dużą przezroczystość
i jasną, niebieskozieloną barwę (wys. naczynia 8,0 cm, średn. wylewu 9,2 cm, średn. dna 5,0 cm, grub. krawędzi 0,5 cm, grub. ścianek 0,2 cm). W typologii Eggersa (1951) odpowiada okazom E 201.
Czarka z Półchleba należy do naczyń rzadko spotykanych na terenie Barbaricum, wytwarzanych zapewne w pra
cowniach nadreńskich.
Okoliczności odkrycia: na cmentarzysko natrafiono przypadkowo w 1876 r. W latach 1876–1877 rozpoznano na nim 5 grobów szkieletowych. Naczynie szklane pochodzi z grobu V, który zawierał także 2 zapinki
brązowe, grzebień kościany i wiaderko drewniane z metalowymi okuciami.
Chronologia: 2. poł. III w.
Literatura: Eggers 1951, 106, nr 699; Rau 1972, 172, nr 8; Machajewski 1992a, 121; Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 272.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS/A/22177).
Oprac. Henryk Machajewski
Fot. G. Solecki / A. Piętak
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3

Skarb follisów Konstantyna I znaleziony w Sibinie
(pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie)
Hoard of folles of Constantine the Great found at Sibin
(Kamień Pomorski District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: skarb 76 follisów (monet brązowych, posrebrzanych) Konstantyna I. Najstarszy z nich należy datować
na lata 313–315, najmłodszy na 328–329. Większość wybito w mennicach w Trewirze, Arles i Lugdunum.
Skarb zachował się częściowo – 26 monet znajdujących się w kolekcji gimnazjum w Pyrzycach zaginęło w czasie wojny. Pozostałe znajdowały się najprawdopodobniej u prywatnych posiadaczy. Ogółem ocalało 50 egz.,
w tym 23 Konstantyna I, 1 Licyniusza I i 1 Licyniusza II; pozostałe 25 szt. wybito także w czasach Konstantyna
Wielkiego, w tym: 3 dla Kryspusa, 12 dla Konstantyna II, 8 dla Heleny, 2 dla Konstancjusza II. Ewenement
stanowi wysoki udział rzadko spotykanych follisów bitych dla Heleny. Monety z depozytu opuściły obszary
zachodnich prowincji Cesarstwa, najpewniej Nadrenii, pod koniec lat 30. IV w.
Okoliczności odkrycia: znalezisko przypadkowe z pocz. XX w., przed 1920 r.
Chronologia: po 328/329 r.
Literatura: Jungklaus 1924, 53–56, 94; Eggers 1940, 33, nr 44, przyp. 63; Bursche 1996, 218, nr 16; Ciołek
2001, 201–205, nr 253, tabl. 11–12; Ciołek 2007, 216–220, nr 299; Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 277.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS/A/22200).
Oprac. Aleksander Bursche
Fot. G. Solecki / A. Piętak
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Paciorek szklany z wyposażenia grobu odkrytego we Włościborzu
(pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie)
Glass bead from a grave found at Włościbórz
(Kołobrzeg District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: paciorek szklany niemal kulisty (2×2,4 cm) z przedstawieniem głów kobiecych. Na ciemnolazurowym
paciorku widoczne są czerwone linie tworzące 4 rzędy pól w kształcie rombów. Część z nich ozdobiona jest
wzorem szachownicy (żółtych, ciemnobrązowych, białych i niebieskich kwadracików ułożonych ciasno obok siebie). W pozostałych polach znajduje się ornament w postaci żeńskiej główki w stylu egipskim. Paciorek nawiązuje do typu 370 grupy XXIII wg Tempelmann-Mączyńskiej. Podobne wykonywano w warsztatach szklarskich
funkcjonujących nad Morzem Czarnym, skąd trafiały między innymi w rejon Morza Bałtyckiego i Północnego.
Okoliczności odkrycia: ok. poł. lat 20. XIX w. podczas wydobywania margla w dolinie Parsęty przypadkowo odkryto 9 szkieletów osób dorosłych i dzieci. Część z nich złożona była w grobach prawdopodobnie
zawierających pochówki podwójne. W jednym z takich grobów odkryto dwie zapinki ułożone po obu stronach
szyi osoby pochowanej, a na wysokości klatki piersiowej kolię złożoną z paciorków szklanych, bursztynowych
i kościanych. Wśród nich znajdował się okaz z wyobrażeniami głów kobiecych.
Chronologia: 2. poł. III – 1. poł. V w.
Literatura: Jungklaus 1924, 30; Mączyńska 1974, 297–300; Stawiarska 1987, 74, nr 128; Machajewski
1992a, 56–57; Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 296.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS/A/22170).
Oprac. Henryk Machajewski
Fot. G. Solecki / A. Piętak
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5

Naszyjnik srebrny znaleziony w Machnowie Starym
(pow. tomaszowski, woj. lubelskie)
Silver necklace found at Machnów Stary
(Tomaszów Lubelski District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: naszyjnik wykonany z drutu srebrnego o sześciokątnym przekroju, z oplecionymi końcami i zapięciem
pętlicowym (średn. 135 mm, średn. drutu 3 mm). Reprezentuje typ Ia wg Kossinny.
Okoliczności odkrycia: znalezisko przypadkowe z 2008 r. Pogięty naszyjnik wystawał z odwróconej
przez pług skiby na polu ornym, na którym zlokalizowane jest stan. 42.
Chronologia: II–III w.
Literatura: w przygotowaniu do publikacji.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim (MT/1145/A).
Oprac. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
Fot. St. Stadnicki
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Skarb denarów w naczyniu glinianym znaleziony w Resku
(pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie)
Hoard of denarii in a pottery vessel found at Resko
(Łobez District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: skarb ok. 240 denarów (zachowanych 160) w naczyniu glinianym (wys. 9,5 cm, średn. wylewu 9,1 cm,
średn. brzuśca 12 cm, średn. dna 5,1 cm). Naczynie ma kolisty brzusiec zdobiony dwiema liniami rytymi
dookolnie nad załomem brzuśca. Najstarsza moneta datowana jest na lata 69–71, najmłodsza na 193–211.
Skarb zawierał następujące denary: 9 Wespazjana (w tym 1 dla Tytusa i 1 dla Domicjana), 3 Tytusa, 8 Trajana,
17 Hadriana (w tym 1 dla Aeliusza Cezara), 61 Antonina Piusa (w tym 17 dla Faustyny I, 4 dla Faustyny II,
12 dla Marka Aureliusza), 32 Marka Aureliusza (w tym 7 dla Faustyny II, 2 dla Antonina Piusa, 4 dla Lucjusza
Werusa, 4 dla Lucyli i 1 dla Kommodusa), 28 Kommodusa (w tym 2 dla Kryspiny) oraz 2 Septymiusza Sewera
(w tym 1 dla Julii Domny). 14 monet zaginęło: 1 Hadriana, 7 Antonina Piusa (4 dla Faustyny I) i 6 Marka Aureliusza. Zaginęła także część monet znajdująca się w muzeum w Resku, w zbiorach prywatnych, a ponadto
2 denary Antonina Piusa z ewakuowanych zbiorów szczecińskich.
Zespół opuścił granice Cesarstwa Rzymskiego za Septymiusza Sewera, tj. na przełomie II i III w. i został zdeponowany ok. 200 lat później.
Okoliczności odkrycia: skarb znaleziono w 1924 r. na polu uprawnym.
Chronologia: po poł. IV w.
Literatura: Jungklaus 1931, 308; Kunkel 1931, 80, 82, tabl. 80:9, 86:6; Bursche 1996, 217, nr 15; Ciołek
2001, 185–195, nr 237, tabl. 5–10; Ciołek 2007, 203–209, nr 281; Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 276.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS/A/22180).
Oprac. Aleksander Bursche
Fot. G. Solecki / A. Piętak
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7

Zapinki brązowe z wyposażenia grobów 8 i 9 odkrytych na cmentarzysku w Dębczynie
(pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie)
Bronze brooches from graves 8 and 9 found in the cemetery at Dębczyno
(Białogard District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: zapinka z grobu nr 8 (typ A.VI.1.172) o dł. 5,3 cm to okaz z podwiniętą nóżką, kabłąkiem półkolistym zdobionym zygzakiem i linią prostą oraz ze sprężyną z dolną cięciwą. W wyposażeniu grobu znajdowały się także
2 inne fibule, kolia paciorków szklanych i bursztynowych, przęślik, grzebień, kółka brązowe i naczynie ceramiczne.
Zapinka z podwiniętą nóżką z grobu nr 9 (typ A.V.2, B wg Machajewskiego) o dł. 4,5 cm, należy do egz. z wąską nóżką, łukowatym kabłąkiem o przekroju półowalnym, krótką pochewką, sprężyną wielozwojową o dolnej
cięciwie. Wraz z nią w grobie odkryto kolię paciorków szklanych i bursztynowych.
Zapinki typu A.VI.1.172, zapewne najpóźniejsza forma fibul z podwiniętą nóżką, spotykane są w Czechach i na
Morawach. Natomiast zapinki typu A.V.2, B należą do okazów często spotykanych w strefie środkowoeuropejskiej i w Skandynawii.
Okoliczności odkrycia: w 1936 r. cmentarzysko (grób 1) odkrył przypadkowo E. Schiewe, mieszkaniec
Dębczyna. W następnym roku badania wykopaliskowe prowadził tutaj H.J. Eggers (groby 2–11). W latach
1970–1971 kolejne prace wykopaliskowe podjął na cmentarzysku Cz. Strzyżewski z UAM w Poznaniu (grób
2a, 12–54). Obie zapinki zostały wywiezione ze szczecińskiego muzeum w trakcie II wojny światowej i ukryte
w Mołtowie pod Kołobrzegiem, gdzie zostały ponownie odnalezione w 2016 r.
Chronologia: 2. poł. III w.
Literatura: Eggers 1937, 177; Machajewski 1992a, 22–25, 200, tabl. XII:18; Machajewski 1993, 16–17,
142, tabl. IV:18, 22; Kowalski, Kozłowska, Rogalski 2016, 30, 61, ryc. 6:4–5.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (d. sygn. P.S.3039).
Oprac. Henryk Machajewski
Fot. T. Otulak
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Naczynie gliniane z wyposażenia grobu II odkrytego na cmentarzysku w Moroczynie
(pow. hrubieszowski, woj. lubelskie)
Pottery vessel from grave II found in cemetery at Moroczyn
(Hrubieszów District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: mały kubek gliniany toczony na kole (wys. 8,5 cm, średn. 10,2 cm), o gładkiej lśniącej powierzchni barwy stalowoszarej, zdobiony ornamentem równoległych linii rytych na największej wydętości brzuśca i w partii
górnej oraz dwoma rzędami wyciskanych regularnych dołków będących najprawdopodobniej naśladownictwem szlifów na naczyniach szklanych.
Okoliczności odkrycia: grób odkryto w 1985 r. w trakcie badań ratowniczych prowadzonych na niewielkim, „rodowym” cmentarzysku birytualnym na stan. 25 w Moroczynie. W dużej jamie odkryto pochówek
szkieletowy kobiety. Zmarła pochowana była w trumnie o łódkowatym kształcie. W pobliżu jej stóp stały
3 naczynia złożone nieco później niż pochówek. Do jednego z naczyń był włożony kubek ornamentowany
wyciskanymi kółkami. Na prawym kolanie zmarłej znajdowały się kości ptasie, na prawej kości udowej złożony był grzebień, a przy lewym kolanie sprzączka brązowa. Kości szkieletu były uszkodzone w miejscu kolan,
w sposób sugerujący, że zostały „przerąbane”.
Ceramika wchodząca w skład wyposażenia grobu składała się wyłącznie z naczyń wykonanych na kole, charakterystycznych dla terenów dzisiejszej Mołdawii i Rumunii. Świadczy to o utrzymywaniu przez mieszkańców
Kotliny Hrubieszowskiej kontaktów z terenami nad dolnym Dunajem.
Chronologia: 1. poł. IV w.
Literatura: Kokowski, Mazurek 1989; Leiber (Ed.) 1995, 165.
Zbiory: Muzeum Zamojskie w Zamościu (MZ/A/M25/2381/1).
Oprac. Dorota Łysiak
Fot. S. Oliwiak
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Wyposażenie grobu 61 odkrytego na cmentarzysku w Gródku nad Bugiem
(pow. hrubieszowski, woj. lubelskie)
Goods from grave 61 found in cemetery at Gródek nad Bugiem
(Hrubieszów District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: W skład wyposażenia grobu 61 wchodziły m.in.: 1 – łagodnie profilowana waza wykonana na kole
garncarskim (wys. 10,9 cm, średn. 16,4 cm); 2 – łagodnie profilowana czarka lepiona ręcznie, zdobiona na
załomie brzuśca szeregiem wielobocznie profilowanych guzków stożkowych (wys. 6,7 cm, średn. 9,4 cm);
3 – nieprofilowana misa wykonana techniką wytłaczania w formie (terra sigillata) o gładkiej powierzchni,
barwy ceglastoczerwonej (wys. 3,4 cm, średn. 18,0 cm); 4 – igła ze stopu miedzi (dł. 6,7 cm); 5 – wisiorek
z prostokątnej blaszki (1,2×1,0 cm) jednostronnie niklowanej, zdobionej dwiema liniami; 6 – bransoleta
z taśmy srebrnej, z wyobrażeniem żmijowych główek na końcach i krzyżującymi się liniami (średn. 5,5 cm,
szer. taśmy 0,8 cm) imitującymi motyw skóry; 7 – zestaw kluczy miniaturowych ze stopu miedzi, z tordowanymi trzonkami zawieszonymi na masywnym kółku (dł. kluczy 4,9 cm, średn. kółka 2,0 cm); 8 – zawieszka lunulowata (wys. 2,1 cm, szer. 2,5 cm, grub. 0,2 cm) ze stopu miedzi, o rozszerzających się końcach z umieszczonymi
na nich okrągłymi wyrostkami i widocznymi śladami emalii we wgłębieniach; 9 – para srebrnych zapinek
z profilowanymi kolankowato zgiętymi kabłąkami, podwiniętymi nóżkami i otwartymi pochewkami. Żelazne
osie sprężyn zakończone są guzkami (dł. 4,3 cm); 10 – wisior z muszli purpurowca i grubego pręta ze stopu
miedzi (wys. 8,2 cm); 11 – bransoleta złożona z trapezowato uformowanej srebrnej blaszki (1,4×1,2 mm),
przymocowanej języczkowatym wypustem do rzemienia (zachowały się resztki skóry), na który były nanizane
2 kółka (średn. 20 i 18 mm) ze stopu miedzi i 2 paciorki kubooktaedryczne (9×7×7 mm) z granatowego szkła;
12 – mała kolia z 8 paciorków: 1 rurkowatego z żółtego nieprzezroczystego szkła, zdobionego wielobarwnym motywem wici (dł. 1,9 cm, średn. 1,1 cm), 2 kubooktaedrycznych z różowego przezroczystego szkła
(dł. 1,1 0,9 cm), wielobocznego z granatowego, przezroczystego szkła (dł. 0,8 cm), 4 płasko-kulistych z granatowego przezroczystego szkła (średn. 0,7–1,0 cm); 13 – trójwarstwowy grzebień z poroża, łączony brązowymi
nitami, z wysokim, trapezowatym uchwytem i nieznacznie profilowanymi zębami skrajnymi (dł. 9,5 cm,
wys. 7,4 cm, grub. do 1,0 cm); 14 – kolia z 46 paciorków i wisiorków: 3 paciorki bursztynowe płasko-wypukłe
(średn. 1,5–1,8 cm), 9 wisiorków bursztynowych ósemkowatych (wys. 1,1–2,0 cm), 5 paciorków płasko-kulistych z czarnego nieprzezroczystego szkła (średn. 1,3–1,7 cm) i 29 soczewkowatych wielobarwnych
(średn. 0,7–1,1 cm).
Okoliczności odkrycia: grób został odkryty na cmentarzysku birytualnym (stan. 1C w Gródku nad
Bugiem) badanym od 1984 r. W prostokątnej jamie grobowej odsłonięto zarys dużej trumny wydrążonej
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w kłodzie ze słabo zachowanym szkieletem dziecka. Zmarły pochowany był z bogatym wyposażeniem składającym się z 9 naczyń glinianych, 2 kolii paciorków szklanych i bursztynowych, 2 bransolet, grzebienia, igły
oraz zawieszek z metali, bursztynu, szkła i muszli. Amulet z muszli czarnomorskiego purpurowca oraz bransoleta wykonana z nanizanych na rzemień paciorków i metalowych ozdób są charakterystyczne dla terenów
nadczarnomorskich. Natomiast bałtyjskie pochodzenie ma zawieszka lunulowata. Obcą formą jest także misa
terra sigillata będąca importem prowincjonalnorzymskim z terenów Azji Mniejszej.
Chronologia: 2. poł. III w.
Literatura: Kokowski 1993, I: 45–48 , II: 57–64, III: fot. 75–81; Kokowski 1995a, 163, 47–48; Leiber (Ed.)
1995, 131, 152, 143–144, 162, 155.
Zbiory: Muzeum Zamojskie w Zamościu (MZ/212/A/1–15).
Oprac. Dorota Łysiak
Fot. S. Oliwiak
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Wyposażenie grobu „książęcego” (kopia) odkrytego w Jakuszowicach
(pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie)
Goods from a “princely” grave (copy) found at Jakuszowice
(Kazimierza Wielka District, Świętokrzyskie Voivodeship)

Opis: 1 – miecz żelazny typu spatha z jelcem i zachowanym częściowo trzpieniem rękojeści (dł. 95,1 cm);
2 – bursztynowa zawieszka z osadzonym w złotej oprawie almandynem, tzw. pacior mieczowy (średn.
6 cm, wys. 2,8 cm); 3 – 2 okucia pochwy miecza ze złotej blachy zdobione ornamentem wybijanym,
w stylu Untersiebenbrunn (dł. 7,9 cm, szer. 5,6 cm, oraz dł. 7,9 cm, szer. 2,4 cm); 4 – części trzewika
typu Gundremmingen: taśma srebrna (szer. 1,6 cm), stopka brązowa (dł. 5,2 cm); 5 – 2 złote okucia
wysadzane almandynami w stylu polichromicznym (dł. 6,6 i 7,3 cm); 6 – 11 cienkich blach złotych zdobionych ornamentem wybijanym, stanowiących okładziny symbolicznego łuku refleksyjnego o rozpiętości ramion ok. 80 cm; 7 – żelazne zakończenia wędzidła ze srebrnymi kółkami i złoconymi, srebrnymi
zaczepami do rzemieni, zdobionymi ornamentem stempelkowym (średn. kółek 4,1 cm, dł. zaczepów
4,2–4,4 cm, szer. zaczepów 1,2–1,3 cm); 8 – 2 rozdzielacze rzemieni końskiej uprzęży wykonane ze srebra
z pozłacanymi końcami i brązowymi podkładkami (dł. ramion 3,6 i 3,9 cm); 9 – srebrna, pozłacana zawieszka
zdobiona techniką niello i ornamentem stempelkowym (wys. 5 cm, szer. 4,2 cm); 10–12 – 3 złote sprzączki
ze skuwkami wysadzanymi almandynami, w tym 2 okrągłe i 1 czworokątna (dł. 3,4, 4 cm i 5,5 cm); 13–16
– 4 srebrne sprzączki z czworokątnymi skuwkami, w tym 3 pozłacane zdobione ornamentem stempelkowym
na skuwce (dł. 2,5, 3,9, 4 i 4,1 cm); 17 – srebrne kółko ze skuwką (dł. 3,8 cm); 18 – srebrne pozłacane okucie
końca pasa zdobione techniką niello i ornamentem stempelkowym (dł. 5,6 cm); 19 – 2 złote okucia końca
pasa wysadzane almandynami (dł. 3,9 cm); 20 – 2 półksiężycowate okucia z brązu (1 uszkodzone) pokryte złotą blaszką, wysadzane almandynami (dł. 3,4 i 2,6 cm); 21 – trójkątna blaszka złota (wys. 1,1 cm); 22 – żelazny
nóż (dł. 15,9 cm).
Waga zachowanych przedmiotów złotych wynosi ok. 150 g, srebrnych ok. 243 g.
Okoliczności odkrycia: w 1911 r. podczas wybierania piasku został przypadkowo odkryty pochówek
człowieka i konia z licznymi złotymi przedmiotami. Nie mamy informacji o sposobie ułożenia szkieletów.
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Część z wykopanych przedmiotów znalazcy rozdzielili między siebie. Większość została przemycona przez ówczesną granicę rosyjsko-austriacką do Krakowa, gdzie zostały zakupione przez Muzeum Narodowe. Od 1938 r.
znajdują się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
Znalezisko interpretowane jest jako zespół huński odkryty na terenie kultury przeworskiej lub jako wyposażenie grobowe miejscowego arystokraty, być może sprawującego lokalną władzę w imieniu państwa Hunów
z ośrodkiem na Nizinie Węgierskiej.
Chronologia: 380/400 – 440/450 (przed 434 r. wg K. Godłowskiego)
Literatura: Nosek 1959, tabl. 15; Godłowski 1995; Kaczanowski, Rodzińska-Nowak 2012, 371–373.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie (oryginalne przedmioty – MAK/10193).
Oprac. Tomasz Wichman
Fot. T. Otulak
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Kocioł huński (kopia) z wyposażenia grobu lub pochówka ofiarnego odkrytego
w Jędrzychowicach (pow. strzeliński, woj. dolnośląskie)
Hunnic cauldron (copy) from a grave or a sacrificial burial found at Jędrzychowice
(Strzelin District, Dolnośląskie Voivodeship)

Opis: kocioł brązowy (wys. 48,5 cm; średn. 34,5 cm) o kształcie zbliżonym do odwróconego smukłego dzwonu
spoczywającego na niewielkiej stopce; zaopatrzony w 2 okazałe prostokątne ucha. Na zewnętrznej powierzchni
naczynia występują wyraźnie zarysowane szwy odlewnicze świadczące o technice wykonania. Zabytek repre
zentuje typ kotła centralnoazjatyckiego wiązanego z kulturą huńską.
Okoliczności odkrycia: znalezisko przypadkowe. Na kocioł natrafiono w trakcie orki. Podjęte wykopaliska przyniosły kolejne odkrycia w postaci m.in. złotego diademu (użytego wtórnie jako ozdoba pasa), złotych
okuć pasa zdobionych granatami i emalią, dwóch sprzączek do pasa wykonanych z pozłacanego żelaza oraz
brązowej misy. W 1831 r. właściciel majątku, major von Reibnitz przekazał znaleziska w darze królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi III, który z kolei ofiarował je berlińskiemu Muzeum Starożytności. Znajdująca się
w zbiorach Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu kopia została wykonana w 1927 r. na zamówienie władz
Śląskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności działającego w tym mieście w latach 1899–1945.
Oryginały zabytków są przechowywane obecnie w Muzeum Sztuk Pięknych im. A.S. Puszkina w Moskwie.
Całość znaleziska interpretowana jest jako bogaty grób szkieletowy kryjący najprawdopodobniej szczątki
mężczyzny, o czym świadczy zastosowanie jako ozdób pasa pociętego diademu (ozdoby kobiecej), przy czym
pochówek mógł mieć charakter ofiarny.
Grób z Jędrzychowic, podobnie jak naszyjnik z Wrocławia-Rędzina, uznać należy za dowód przenikania grup
koczowników huńskich na południowy obszar kultury przeworskiej.
Chronologia: 1. poł. V w.
Literatura: Krause 1904, 46–50; Mączyńska 2004, 193.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia (MAW/III/182).
Oprac. Paweł Madera
Fot. T. Gąsior
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Monety, ozdoby i części stroju oraz naczynia gliniane odkryte w jaskini Wisielec
(Kroczyce-Okupne, pow. zawierciański, woj. śląskie)
Coins, ornaments, dress accessories and pottery vessels found in the Hanging Man Cave
(Kroczyce-Okupne, Zawiercie District, Śląskie Voivodeship)

Opis: 1 – złota zawieszka (5,10 g) wykonana z monety rzymskiej – solida Konstancjusza II wybitego w Nicomedii, Cyzicus lub Antiochii w latach 340–355 – zaopatrzonej w taśmowate uszko zdobione pionowymi żeberkami;
2 – srebrne monety rzymskie – denary cesarzy: Hadriana (117–138), Marka Aureliusza (161–180) i Kommodusa
(180–192), o wadze 2,58–3,08 g i średn. ok. 1,8 cm; 3 – srebrna moneta germańska – naśladownictwo denara
rzymskiego, być może Marka Aureliusza, o wadze 2,35 g i średn. ok. 1,7 cm ze zbarbaryzowanym popiersiem
i znakami imitującymi litery na awersie; 4 – złota zawieszka (2,27 g) wykonana z dwóch kwadratowych, połączonych ze sobą blaszek (ok. 1,4×1,4 cm) z wytłoczonym okrągłym guzkiem i taśmowatym uszkiem, zdobiona
na powierzchni filigranem i granulacją; 5 – 2 zapinki z podwiniętą nóżką typu A.VI.158, ze srebra (dł. 7,1 cm)
i z brązu (dł. 8,2 cm); 6 – 9 zawieszek srebrnych złożonych z rombowatych blaszek (dł. ok. 1,7 cm) z otworkami na zaczepy ze skręconego drutu srebrnego; 7 – 2 zawieszki o jednakowych rozmiarach (ok. 3×1,95 cm)
w kształcie zbliżonym do półksiężyca (tzw. lunule), wykonane z jednego kawałka blachy wraz z taśmowatymi
uszkami, zdobionymi pionowymi żeberkami; 8 – 2 zawieszki kształtu toporkowatego (2,2×1,1 cm) wykonane
w ten sam sposób; zawieszka z podłużnej bryłki bursztynu (dł. ok. 3,2 cm) z otworkiem, w którym umieszczony jest pierścień z drutu brązowego; zawieszka w formie pierścienia z drutu brązowego (średn. 2,2 cm)
z nanizanymi dwoma paciorkami: ze szkła bezbarwnego i barwie turkusowej; 9 – analogiczna zawieszka
z nawleczonymi dwoma brązowymi blaszkami (2,3×1,5 cm) o kształcie zbliżonym do trapezu i zaokrąglonymi
rogami; płasko-kulisty pacior z bursztynu (średn. 2,8 cm, wys. 1,3 cm) wykonany na tokarce; 10 – 2 naczynia
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wykonane na kole garncarskim reprezentujące warsztatową ceramikę stołową, tzw. siwą: pierwsze stanowi
zachowana w części górnej waza dwustożkowata (średn. wylewu 25 cm) z trzema uchami, z krawędzią wylewu w formie kryzy zdobionej wyświecaniem, z ornamentem linii rytych w górnej części brzuśca; 11 – drugie
naczynie to zachowana niemal w całości miseczka o profilu dwustożkowatym (średn. wylewu 11 cm, wys.
8 cm), zdobiona w górnej części brzuśca plastycznym żeberkiem i wyświecaniem.
Okoliczności odkrycia: znaleziska archeologiczne dokonywane na przestrzeni wielu lat wskazują, że
jaskinia Wisielec użytkowana była przez ludzi wielokrotnie w różnych epokach od paleolitu do czasów nowożytnych. Ślady najbardziej intensywnego wykorzystywania obiektu pochodzą z przełomu IV i V w., X–XI w.,
XIV w. oraz 2. poł. XVII w. Wówczas funkcjonowała tu mennica fałszerska. Wnętrze jaskini zostało silnie
przekształcone w okresie nowożytnym w wyniku działalności poszukiwaczy kalcytu – szpatowców. Pierwsze
udokumentowane znaleziska dokonane zostały tam przez poszukiwaczy-amatorów pod koniec lat 90. XX w.
Część zabytków rozproszona była w zniszczonych warstwach, można więc jedynie wysunąć przypuszczenie,
że pierwotnie wchodziły one w skład depozytów. Pierwszym pewnym znaleziskiem tego rodzaju był skarb, na
który składało się ok. 100 denarów rzymskich oraz co najmniej jedno germańskie naśladownictwo, zakopany
przy wsch. ścianie jaskini. W ramach projektu „Maestro” Narodowego Centrum Nauki pt. „Okres Wędrówek
Ludów między Odrą a Wisłą” w latach 2013–2016 na stanowisku przeprowadzone zostały badania archeologiczne, którymi kierował Marcin Rudnicki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 r.
przy zach. ścianie udało się odsłonić niewielki fragment starożytnych nawarstwień, w których natrafiono na
depozyt zachowany in situ. Stanowiły go dwie zapinki brązowe (w tym fibula z ekspozycji), brązowe okucie
pasa, 3 zawieszki w formie pierścieni z drutu brązowego (na wystawie) z bursztynem, paciorkami szklanymi
i trapezowatymi blaszkami oraz kilkadziesiąt paciorków szklanych. To znalezisko stanowi podstawę hipotezy, że większość, a może nawet wszystkie, przedmioty odkryte w jaskini przed 2013 r. pierwotnie stanowiły
elementy kilku skarbów umieszczonych w płytkich dołkach pod ścianami. Analogiczny przypadek zarejestrowano w płn. Czechach, na płd. od Hřenska (kraj Ústecký, okres Děčín), gdzie w niewielkiej niszy skalnej
natrafiono na ozdoby i części stroju z pocz. V w. Zdarza się, że oprócz przedmiotów metalowych i naczyń
w jaskiniach odkrywane są szkielety ludzkie. Wśród znalezisk z jaskini Wisielec zidentyfikowano szczątki co
najmniej 10 osobników, w tym 4 dorosłych i 6 dzieci – niestety wszystkie pochodzą z nawarstwień zniszczonych. Datowanie metodą C14 wykazało obecność kości z wczesnego OWL oraz wczesnego średniowiecza.
Obecność tych pierwszych prawdopodobnie wiązać należy z kultem. Podobne depozyty jaskiniowe datowane
na schyłek IV i pocz. V w. zarejestrowane zostały na niedostępnych terenach wyżynnych od środkowej Łaby
na zachodzie po zachodnie Karpaty na wschodzie. Ludność, która je pozostawiła stanowiła zapewne konglomerat przedstawicieli różnych kultur, co potwierdzają znaleziska z jaskini Wisielec. Część odkrytych tam
przedmiotów, jak zapinki, wiązać należy z ludnością kultury przeworskiej (Wandalowie), inne – jak zawieszki
rombowate – z Gotami przybyłymi z płd.-wsch. Identyczne zestawy zawieszek znane są z cmentarzysk kultury
czerniachowskiej na terenach dzisiejszej Ukrainy, Mołdawii i Transylwanii (np. Sântana de Mureș, grób 63),
a nawet z Krymu (Suvlu-Kaja, grób 7). Nie spotyka się ich natomiast w ogóle na północ od Karpat. Także
srebrne lunule i wisiorki toporkowate odkryte w jaskini – z uwagi na specyficzny kształt – wiązać należy raczej
z przybyszami z Nadczarnomorza lub terenów naddunajskich. Ten sam wniosek odnieść można do depozytu
denarów i zawieszek ze złota. Obecność przedstawicieli różnych kultur na trudnodostępnych terenach wyżynnych płd. Polski, Sudetów i Podkarpacia tłumaczyć można próbą ucieczki przed najazdem Hunów, który
połączył w niedoli przedstawicieli różnych ludów germańskich. Dowodem obecności na Jurze przybyszów
z dalekich krain są wyniki analiz izotopów strontu w próbkach pobranych ze szkliwa zębów dwóch osobników.
Określenie miejsca ich pochodzenia nie jest jednak łatwe i nadal stanowi przedmiot dociekań naukowych.
Chronologia: schyłek IV – pocz. V w.
Literatura: Dymowski 2007, 54–78; Bursche 2010, 18–27; Dymowski 2011, 210–212.
Zbiory: depozyt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Oprac. Marcin Rudnicki
Fot. M. Rudnicki
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Skarb odkryty w pobliżu miejscowości Boročice
(Wołynsʹka obłastʹ, Ukraina)
Hoard found near Borochice
(Volinsʹka oblastʹ, Ukraine)

Opis: część skarbu w postaci 15 srebrnych monet rzymskich, 2 naczyń srebrnych i naczynia glinianego. Pochodzą one z depozytu, który w momencie odkrycia składał się z kilku tysięcy (szacuje się, że od 3000 do 9000)
monet o wadze ok. 10 kg, które były umieszczone w kilku naczyniach. Do skarbu prawdopodobnie należał także medalion złoty cesarza rzymskiego Jowiana wybity w Konstantynopolu w 363 r., dodatkowo zaopatrzony
w ozdobną ramkę i uszko w stylu pontyjskim.
Wśród prezentowanych monet najstarszy jest denar Trajana (z 98/99 r.). 13 dalszych również pochodzi z emisji
cesarzy z dynastii Antoninów: Antoninusa Piusa (4 szt. z lat 40–60. II w.), Lucjusza Werusa (7 szt. z lat 161/2–167/8)
i Kommodusa (2 szt. z 192 r.). Najmłodszy jest denar z początku panowania Septymiusza Sewera (ze 194 r.).
Pierwszym z naczyń wykonanych ze srebra, jest dekorowana amfora bezucha o wys. 29,5 cm z poszerzającym
się ku górze brzuścem i z wąską szyjką. Brzusiec i kryzę na szyjce zdobi wytłaczany ornament w kształcie liści
akantu, a górę szyjki w formie łusek. Amfora jest wykonana z blachy o grub. 11,5 mm i waży 1,17 kg. Drugie
naczynie srebrne jest prawdopodobnie częścią zniszczonego dzbana. Zachowała się jego partia środkowa
– brzusiec kształtu owalnego, o wys. 17 cm, średn. do 15 cm i wadze 0,526 kg, z wąskim otworem u dołu, wykonany z cienkiej (0,35–0,4 cm) blachy. W jego wnętrzu są widoczne ślady po zdeponowanych monetach.
Jako pojemnik na monety posłużyła także niewielka (wys. 13,8 cm, średn. brzuśca 15 cm), ręcznie lepiona
waza gliniana o kształcie dwustożkowatym, zaopatrzona w 2 taśmowate ucha uniesione ponad brzeg.
Okoliczności odkrycia: skarb został znaleziony przypadkowo w dniu 14 czerwca 1928 r., podczas robót
ziemnych przy budowie linii kolejowej, w pobliżu ówczesnej stacji Boroczyce-Horochów. Niektóre zabytki (medalion Jowiana) odkryto na hałdzie. Depozyt uległ częściowemu rozproszeniu i zniszczeniu. Wyrokiem lwowskiego Sądu Powiatowego zabytki odzyskane trafiły do zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W trakcie II wojny światowej zostały zrabowane i wywiezione przez okupantów. Odzyskano je w 1992 r.
Obecnie w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie znajduje się 1685 denarów,
2 naczynia srebrne, naczynie gliniane i 2 fragm. srebrnego ucha od dzbana.
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Część denarów, podarowanych w 1928 r., zachowała się także w Muzeum Historycznym Lwowa oraz być może
w zbiorach Muzeum Książąt Lubomirskich Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Chronologia: denary pochodzą z I–II w., przy czym większość z nich z 2. poł. II w. Obecność w skarbie medalionu Jowiana z 363 r., a także datowanie naczyń srebrnych (IV w.) i glinianego (V w.) wskazuje jednak, że
skarb został ukryty na początku V w.
Literatura: Piotrowski 1929; Tichanova 1956, 306–317; Kietlińska 1957, 269–291; Bursche 1998; MitkowaSzubert 1999, 137–152; Degler 2014.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (PMA/IV/4986).
Oprac. Maciej Widawski
Foto.: A. Ring
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Zespół uzbrojenia z wyposażenia grobu 173 odkrytego na cmentarzysku w Żdżarowie
(pow. sochaczewski, woj. mazowieckie)
Set of weapons from grave 173 found in the cemetery at Żdżarów
(Sochaczew District, Mazowieckie Voivodeship)

Opis: 1 – miecz żelazny obosieczny, z głownią sfazowaną i krótkim szpiczastym sztychem, czterokrotnie zgięty, typu IX/3 / Nydam-Kragehul war. 2 wg Biborskiego (dł. 84,8 cm, dł. głowni 74,4 cm, szer. głowni 5,2 cm);
2 – grot żelazny o szerokim liściu i facetowanej tulejce, ze zgiętym liściem, typu XX wg Kaczanowskiego (dł.
26 cm, dł. liścia 21,5 cm, szer. liścia do 4,5 cm); 3 – umbo żelazne z niskim kołnierzem, wysoką (uszkodzoną)
kopułą i szeroką krezą, z (pierwotnie) trzema nitami (na kopule ślad uderzenia grotu włóczni/oszczepu), typu
K1 wg Zielinga (średn. 18,5 cm, wys. zach. 8,5 cm); 4 – imacz żelazny, rynienkowaty, o wąskich, niewyodrębnionych płytkach do nitów, typu 9/X wg Jahna/Zielinga (dł. 15 cm). W grobie poza uzbrojeniem znajdowały się
także: sprzączka żelazna jednodzielna, o owalnej, lekko pogrubionej ramie, typu AH30 wg Madydy-Legutko
(4,5×4 cm); fragm. ornamentowanego grzebienia wielowarstwowego z rogu typu IA wg Thomas; fragm. ceramiki lepionej ręcznie.
Okoliczności odkrycia: grób ciałopalny, popielnicowy, odkryty w trakcie badań wykopaliskowych Zbigniewa Nowakowskiego z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1987 r. Nekropola liczyła
ogółem 211 grobów ciałopalnych, z czego większość datowana jest na II–IV w. Faza schyłkowa użytkowania
cmentarzyska (III–IV w.) odznacza się wyraźnym spadkiem liczby pochówków. Grób 173 zdecydowanie wyróżnia się na tym tle bogatym wyposażeniem pieszego wojownika.
Chronologia: IV w.
Literatura: Nowakowski 2003, 302, tabl. XLIV/173:1–5; Biborski, Ilkjær 2006a, 242; Biborski, Ilkjær 2006b,
394 (tu nieco wcześniejsze datowanie).
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (PMA/IV/8336).
Oprac. Jacek Andrzejowski
Fot. T. Otulak
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Pucharek szklany z wyposażenia grobu odkrytego w Witkowie
(pow. słupski, woj. pomorskie)
Glass beaker from a grave found at Witkowo
(Słupsk District, Pomorskie Voivodeship)

Opis: pucharek szklany, grubościenny, zdobiony szlifowanymi owalami ułożonymi w trzech rzędach oraz
dwoma płytkimi żłobieniami poziomymi pod krawędzią. Szkło przezroczyste barwy jasnozielonej (wys. 9,4 cm,
średn. wylewu 6,6 cm, średn. dna 2 cm). W typologii importów rzymskich pucharek odpowiada okazom E 230
wg Eggersa określony jako typ Kowalki (seria IA wg Straume).
Okoliczności odkrycia: w 1904 r. odkryto przypadkowo 2 groby szkieletowe (mężczyzny i kobiety) w kamiennych skrzyniach pod nasypami kurhanowymi, w których znaleziono elementy stroju, ozdoby, uzbrojenie
i importy rzymskie. Dary grobowe złożone w obu pochówkach uległy wymieszaniu. Pucharek szklany umieszczony był pierwotnie w grobie kobiety.
Pucharki szklane tego typu wytwarzano w pracowniach nadczarnomorskich. Należą do naczyń szeroko rozpow
szechnionych na terenie Barbaricum między Morzem Czarnym a Bałtykiem.
Chronologia: 2. poł. IV w.
Literatura: Jungklaus 1924, 27; Eggers 1959, 17–18, tabl. 2; Rau 1972, 175, nr 20; Godłowski 1981, 72, ryc. 6;
Machajewski 1992b, 92; Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 311.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (A/22211).
Oprac. Henryk Machajewski
Foto. T. Otulak
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Pucharek szklany z wyposażenia grobu odkrytego w Borkowicach
(pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie)
Glass beaker from a grave found at Borkowice
(Koszalin District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: pucharek szklany, grubościenny, zdobiony szlifowanymi owalami ułożonymi w czterech rzędach oraz
płytkimi żłobieniami poziomymi pod krawędzią. Szkło przezroczyste barwy jasnozielonej (wys. 10,2 cm, średn.
wylewu 7,8 cm, średn. dna 1,6 cm). W typologii importów rzymskich pucharek odpowiada okazom E 230 wg
Eggersa określanym jako typ Kowalki.
Pucharki szklane tego typu wytwarzano w pracowniach nadczarnomorskich. Należą do naczyń szeroko rozpowszechnionych między Morzem Czarnym a Bałtykiem.
Okoliczności odkrycia: latem 1892 r. natrafiono na groby podczas wydobywania kruszywa w piaśnicy
należącej do gospodarza o nazwisku Kropp. W sumie odkryto 7 grobów szkieletowych. Pucharek szklany spoczywał luzem wśród znalezisk wyrzuconych ze zniszczonych pochówków z tego cmentarzyska.
Chronologia: 2. poł. IV w.
Literatura: Jungklaus 1924, 27; Eggers 1940, 24, nr 45; Rau 1972, 175, nr 22; Machajewski 1992a, 124;
Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 300.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (A/22202).
Oprac. Henryk Machajewski
Foto. T. Otulak
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Sprzączka do pasa z grobu odkrytego w Lublinie
(woj. lubelskie)
Belt buckle from a grave found in Lublin
(Lubelskie Voivodeship)

Opis: brązowa sprzączka do pasa typu Strzegocice-Tiszaladány-Kerč (typ AH43 wg Madydy-Legutko), uszkodzona, o ramie owalnej, w przekroju romboidalnej, z wyprofilowaną osadą kolca. Kolec profilowany, skuwka
podwójna z pięcioma nitami (w tym dwoma wtórnymi – ślad naprawy?). Blacha zewnętrzna zdobiona wzorami wycinanymi i stempelkowymi (wym. ramy 5,1×2,5 cm, wym. skuwki 3,6×2,7 cm).
Sprzączki typu Strzegocice-Tiszaladány-Kerč występują na rozległych obszarach Europy, szczególnie licznie nad
środkowym Dunajem i w północnej strefie nadczarnomorskiej. Ich obecność w Polsce południowej zapewne
wiązać należy ze związkami ze strefą nadczarnomorską.
Okoliczności odkrycia: została znaleziona prawdopodobnie w pocz. XX w., podczas prac na terenie (lub
w rejonie) nowożytnego cmentarza, między dzisiejszymi ul. Lipową i Raabego. Przypuszczalnie wchodziła
w skład wyposażenia zniszczonego grobu inhumacyjnego. Do Muzeum Archeologicznego Erazma Majewskiego w Warszawie zabytek przekazał Kozłowski w 1908 r. Naczynia z wyposażenia grobu znajdują się w zbiorach
Muzeum Lubelskiego w Lublinie.
Chronologia: IV/V – 1. poł. V w.
Literatura: Antoniewicz 1928, 191; Petersen 1944, 85, ryc. 4:3; Antoniewicz 1949, 101–104, tabl. XIV:2a.b;
Nosek 1957, 311, ryc. 57; Madyda-Legutko 1978, 4, 15; Madyda-Legutko 1987, 70, 153; Kokowski 1991, 202,
207; Niezabitowska-Wiśniewska 2009, 199, ryc. 11:1–3.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (PMA/IV/3534).
Oprac. Jacek Andrzejowski
Fot. B. Solarewicz
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Sprzączka do pasa znaleziona w Pyszkowie
(pow. sieradzki, woj. łódzkie)
Belt buckle found at Pyszków
(Sieradz District, Łódzkie Voivodeship)

Opis: brązowa sprzączka do pasa typu Strzegocice-Tiszaladány-Kerč (typ AH44 wg Madydy-Legutko), uszkodzona i naprawiana. Rama owalna, inkrustowana srebrem, w przekroju owalna, ma wyprofilowaną osadę
kolca. Kolec jest profilowany (wymieniony), skuwka podwójna z sześcioma nitami, z których trzy były wymieniane w trakcie naprawy. Blacha zewnętrzna sprzączki jest zdobiona wzorami wycinanymi i stempelkowymi
oraz pozłacana (wym. ramy 4,0×2,0 cm, wym. skuwki 3,1×2,3 cm).
Sprzączki typu Strzegocice-Tiszaladány-Kerč występują na rozległych obszarach Europy, szczególnie licznie nad
środkowym Dunajem i w północnej strefie nadczarnomorskiej. Ich obecność w Polsce południowej zapewne
wiązać należy ze związkami ze strefą nadczarnomorską. Możliwe, że masywne, pozłacane okazy zdobione
stempelkami i ornamentem wycinanym były elementem stroju mężczyzn należących do elit militarnych.
Okoliczności odkrycia: z amatorskich poszukiwań Józefa Kobierzyckiego z lat 1870–1910, w 1945 r. zakupiona do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie od siostry Józefa, Ireny Korab-Kobierzyckiej.
Datowanie: IV/V – 1. poł. V w.
Literatura: Antoniewicz 1949, 99–101, tabl. XIV:1a,b; Madyda-Legutko 1978, 4, 15, ryc. 3, 4:a; Madyda-Legutko 1987, 70, 163.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (PMA/IV/294).
Oprac. Jacek Andrzejowski
Fot. R. Sofuł
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Wyposażenie grobu 365 odkrytego na cmentarzysku w Masłomęczu
(pow. hrubieszowski, woj. lubelskie)
Goods from grave 365 found in cemetery at Masłomęcz
(Hrubieszów District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: 1 – naczynie miniaturowe lepione ręcznie (wys. 5,5 cm, średn. 6,7 cm) o chropowatej jasnoszarej powierzchni; 2–3 – para zapinek (dł. 4,4 i 4,6 cm) wykonana ze stopu miedzi; z łukowatymi kabłąkami i podwiniętymi nóżkami z otwartymi pochewkami; 4 – grzebień trójwarstwowy z poroża (szer. 11,1 cm, wys. 5,5 cm,
grub. do 1,2 cm), łączony brązowymi nitami, z trapezowatym uchwytem; 5 – naszyjnik z 12 wisiorków bursztynowych (dł. 0,5–2,0 cm) ósemkowatych, 3 paciorków bursztynowych (średn. 0,9–1,0 cm) płasko-wypukłych,
paciorka sześciościennego bursztynowego (dł. 0,7 cm), paciorka kubooktaedrycznego (dł. 1,1 cm) z fioletowego szkła, paciorka dwustożkowego (średn. 0,6 cm ) z niebieskiego szkła, 7 paciorków spłaszczonych (średn.
0,9–1,1 cm) z fioletowego szkła, paciorka segmentowego (dł. 1,6 cm) z fioletowego szkła; 6–10 – 5 paciorków
szklanych mozaikowych, w tym: 3 paciorki (średn. 0,6–0,8 cm) z czarnego szkła zdobione nakładanymi nitkami ze szkła białego i żółtego, paciorek (średn. 0,9 cm) z czarnego szkła zdobiony ornamentem licznych oczek
z białego i żółtego szkła, paciorek (średn. 0,6 cm) z żółtego nieprzezroczystego szkła zdobiony wielobarwnymi
oczkami z wyobrażeniem kwiatu.
Okoliczności odkrycia: grób został odkryty w 1994 r. podczas 15. sezonu badań cmentarzyska birytualnego (stan. 15 w Masłomęczu). Zawierał pochówek szkieletowy z wyposażeniem w postaci pary zapinek brązowych, kolii złożonej z wielobarwnych paciorków szklanych i bursztynowych, grzebienia z poroża, przęślika
glinianego oraz miniaturowego naczynia glinianego.
Chronologia: 1. poł. IV – 3. ćw. IV w.
Literatura: Kokowski 1995b.
Zbiory: Muzeum Zamojskie w Zamościu (MZ/A/M15/365/1–6).
Oprac. Dorota Łysiak
Fot. S. Oliwiak
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Wyposażenie grobu 206 odkrytego na cmentarzysku w Masłomęczu
(pow. hrubieszowski, woj. lubelskie)
Goods from grave 206 found in cemetery at Masłomęcz
(Hrubieszów District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: 1 – czarka gliniana ręcznie lepiona (wys. 6,3 cm, średn. wylewu 8,0 cm, średn. brzuśca 9,3 cm), o gładkiej czarnej powierzchni, zdobiona powyżej załomu brzuśca dwoma poziomymi rowkami, a od małego wklęsłego dna poza załom brzuśca podwójnymi rowkami, pomiędzy którymi występują pola wypełnione ornamentem krzyżujących się linii; 2 – zapinka srebrna (dł. 4,8 cm) z kolankowato zgiętym profilowanym kabłąkiem, ze
zwężającą się ostro zakończoną nóżką i pełną pochewką; 3 – paciorek (średn. 0,8 cm, wys. 0,4 cm) mozaikowy
z czarnego nieprzezroczystego szkła, zdobiony nakładanymi nitkami szkła żółtego.
Okoliczności odkrycia: grób zawierający pochówek szkieletowy dziecka, został odkryty podczas badań
wykopaliskowych prowadzonych w latach 1978–2002 na cmentarzysku birytualnym. W skład jego wyposażenia wchodziły 2 czarki gliniane lepione ręcznie, igła brązowa, grzebień kościany, amulet z kła dzika, zapinka
srebrna i wielobarwny paciorek szklany.
Chronologia: 1. poł. IV – 3. ćw. IV w.
Literatura: Kokowski 1995a, 170; Leiber (Ed.) 1995, 70, 134, 206.
Zbiory: Muzeum Zamojskie w Zamościu (MZ/A/M15/206/1–3).
Oprac. Dorota Łysiak
Fot. S. Oliwiak
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Wyposażenie grobu 146 odkrytego na cmentarzysku w Gródku nad Bugiem
(pow. hrubieszowski, woj. lubelskie)
Goods from grave 146 found in cemetery at Gródek nad Bugiem
(Hrubieszów District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: 1 – 3 wisiorki wiaderkowate (wys. 2,7–3,1 cm, średn. 1,1 cm) ze stopu miedzi, zaopatrzone w taśmowate uszka zawieszone na kółkach z drutu, zdobione ornamentem wycinanym w formie trójkątów i rytym motywem jodełkowym; 2 – zapinka (dł. 6,5 cm) ze stopu miedzi, z profilowanym kabłąkiem, podwiniętą nóżką
i otwartą pochewką, zdobiona rytym ornamentem i wybijanymi kółkami; 3 – masywna sprzączka żelazna (dł.
8,0 cm, szer. 3,8 cm, grub. do 1,1 cm) z pogrubioną z przodu ramą, dziobowato zagiętym kolcem zdobionym
u nasady pasmami złota oraz masywną skuwką mocowaną trzema nitami o złoconych główkach; 4 – nóż żelazny (dł. 14,0 cm) z wyodrębnioną sztabą do rękojeści mocowaną nitem, oddzieloną od brzeszczotu jelcem
z brązowej blaszki; 5 – dwustożkowy przęślik gliniany (średn. 4,8 cm, wys. 2,3 cm) z poziomo ściętymi wierzchołkami; 6 – czarka gliniana (wys. 5,9 cm, średn. 7,4 cm) lepiona ręcznie, z ostro zaznaczonym załomem
brzuśca; 7 – amulet z kości (dł. 3,4 cm, wys. 3,0 cm); 8 – naszyjnik z paciorków nanizanych na rzemień (ślady
zachowane w 2 paciorkach), w tym: 78 paciorków pierścieniowatych (średn. 1,2 cm) z niebieskiego szkła,
2 bursztynowych paciorków krążkowatych (średn. 1,2 cm), paciorka beczułkowatego (średn. 1,4 cm) z granatowego szkła, paciorka płasko-kulistego (średn. 1,2 cm) z ciemnozielonego szkła, zdobionego pierwotnie wtopionym ornamentem falistym z czerwonej nici szklanej, paciorka (średn. 1,3 cm) z brunatnoczerwonego szkła,
zdobionego falistą białą wstęgą; 9 – naszyjnik z 40 paciorków szklanych w tym: 4 paciorków kubooktaedrycznych barwy niebieskiej (dł. 0,7–1,0 cm), paciorka płasko-kulistego białego (średn. 0,9 cm), paciorka kulistego
barwy zielonej (średn. 0,9 cm), 2 czerwonych paciorków kulistych (średn. 1,2 cm) zdobionych żółtymi zygzakami, walcowatego paciorka czerwonego (dł. 1,1 cm) zdobionego białym zygzakiem, 16 czerwonych paciorków
odcinkowych (dł. 0,6–0,9 cm) oraz 15 czerwonych paciorków płasko-kulistych (śred. 0,8–1,0 cm).
Okoliczności odkrycia: grób został odkryty w trakcie badań wykopaliskowych cmentarzyska birytualnego prowadzonych od 1984 r. na stan. 1C w Gródku nad Bugiem. W obszernej jamie grobowej znajdował się
pochówek szkieletowy kobiety. Nad kośćmi klatki piersiowej odkryto małe naczynie. Przy czaszce leżało żebro
zwierzęce ze śladami użytkowania w charakterze narzędzia. W okolicy szyi odkryto 2 naszyjniki. Na lewym
ramieniu leżała zapinka, na prawym przęślik, poniżej lewej dłoni żelazna sprzączka, a na wysokości kości udowej nóż żelazny. Na klatce piersiowej znaleziono amulet kościany, a w 4 miejscach szkieletu, przy złamaniach
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przyżyciowych (przy prawym kolanie i ramieniu, przy lewym łokciu i żebrach) znajdowały się wisiorki wiaderkowate. W obrębie wkopu, który naruszał jamę grobową zlokalizowano fragm. okładziny grzebienia.
Obecność w grobie bogato zdobionych wisiorków wiaderkowatych, licznie występujących na terenie Sambii,
świadczy o kontaktach mieszkańców Kotliny Hrubieszowskiej ze strefą kultur zachodniobałtyjskich z obszaru
pomiędzy rzeką Pasłęką i Niemnem.
Chronologia: 3. ćw. IV w.
Literatura: Kokowski 1988; Kokowski 1993, I: 102–104, II: 143–146, III: fot. 194–201; Kokowski 1995a,
53–55, 164; Leiber (Ed.) 1995, 180–181.
Zbiory: Muzeum Zamojskie w Zamościu (MZ/A/G1C/146/1–9).
Oprac. Dorota Łysiak
Fot. S. Oliwiak
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Zapinki kuszowate ze stopu miedzi z wyposażenia grobu 116 odkrytego na
cmentarzysku w Gródku nad Bugiem (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie)
Crossbow brooches made of copper alloy from grave 116 found in cemetery
at Gródek nad Bugiem (Hrubieszów District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: para zapinek kuszowatych (dł. 7,0 cm, wys. 1,5 cm) ze stopu miedzi, z czterozwojową sprężyną, szerokim daszkowato wygiętym kabłąkiem z grubej blachy, z niskim żeberkiem na grzbiecie, z płaską rombowatą
nóżką z cienkiej blachy oraz z wąską podwiniętą pochewką.
Okoliczności odkrycia: grób został odkryty w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych od 1984 r.
na cmentarzysku birytualnym (stan. 1C w Gródku nad Bugiem). W niszy wykopanej w bocznej ścianie głównej
jamy grobowej znaleziono szkielet małego dziecka leżącego na prawym boku z nieznacznie ugiętymi w kolanach nogami. Na wysokości piersi zmarłego znaleziono parę zapinek. W głównej jamie grobowej odkryto dwa
stojące blisko siebie naczynia.
Największa liczba znalezisk fibul o konstrukcji podobnej do odkrytych w grobie 116 pochodzi z terenów dzisiejszej Mołdawii i Rumunii.
Chronologia: 3. ćw. IV w.
Literatura: Kokowski 1993, I: 85–86, II: 123–124, III: fot. 170–172; Kokowski 1995a, 55–56, 164; Leiber
(Ed.) 1995, 137.
Zbiory: Muzeum Zamojskie w Zamościu (MZ/211/A/1–2).
Oprac. Dorota Łysiak
Fot. S. Oliwiak
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Srebrna zawieszka toporkowata znaleziona na osadzie w Gródku nad Bugiem
(pow. hrubieszowski, woj. lubelskie)
Silver axe-shaped pendant found at the settlement at Gródek nad Bugiem
(Hrubieszów District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: srebrna zawieszka toporkowata (wys. zach. 2,3 cm, szer. 2,2 cm, grub. 2,1–0,5 mm).
Okoliczności odkrycia: znalezisko przypadkowe sprzed 1995 r. z obszaru osady w Gródku nad Bugiem
(stan. 6). Zawieszka została podarowana Muzeum Zamojskiemu w 1997 r. przez Piotra Kanię.
Chronologia: 3. ćw. IV w.
Literatura: Leiber (Ed.) 1995, 166.
Zbiory: Muzeum Zamojskie w Zamościu (MZ/238/A).
Oprac. Dorota Łysiak
Fot. S. Oliwiak
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Brązowa sprzączka do pasa znaleziona w Ulowie
(pow. tomaszowski, woj. lubelskie)
Bronze belt buckle found at Ulów
(Tomaszów Lubelski District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: brązowa sprzączka (6,1×5,3 cm) z płasko-owalną, masywną ramą i bogato zdobionym kolcem. Półokrągła skuwka z trzema nitami jest pokryta srebrną folią.
Należy do typów H43–44 wg Madydy-Legutko i jest zbliżona do sprzączek w stylu Sösdala-UntersiebenbrunnKačyn.
Okoliczności odkrycia: znalezisko przypadkowe z 2001 r. Sprzączka została odkryta w lesie pod Ulowem, w pobliżu stan. 3 – cmentarzyska kultury wielbarskiej, które wchodzi w skład kompleksu 8 stanowisk
archeologicznych z okresu wpływów rzymskich i OWL zlokalizowanych wokół Ulowa, badanych od 2001 r.
Odkryto tu 176 grobów, przeważnie ciałopalnych.
Chronologia: 2. poł. IV – 1. poł. V w.
Literatura: Bagińska, Niezabitowska 2004, 285; Niezabitowska 2004, 201; Kokowski 2007, 28–30; Niezabitowska-Wiśniewska 2009, 201, ryc. 18:1.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim (MT/1033/1/A).
Oprac. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
Fot. S. Stadnicki

96

Brązowa rama sprzączki do pasa znaleziona w Ulowie
(pow. tomaszowski, woj. lubelskie)
Bronze belt buckle frame found at Ulów
(Tomaszów Lubelski District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: owalna rama sprzączki (4,15×2,6 cm) z wyobrażeniem dwóch głów zwierzęcych w przedniej części. Formą sprzączka jest zbliżona do typu I2 wg Madydy-Legutko.
Okoliczności odkrycia: znalezisko przypadkowe z 2001 r. Sprzączka została odkryta w lesie pod Ulowem w pobliżu stan. 3 – cmentarzyska kultury wielbarskiej, które wchodzi w skład kompleksu 8 stanowisk
archeologicznych z okresu wpływów rzymskich i OWL zlokalizowanych wokół Ulowa, badanych od 2001 r.
Odkryto tu 176 grobów, przeważnie ciałopalnych.
Chronologia: 2. poł. IV – 1. poł. V w.
Literatura: Bagińska, Niezabitowska 2004, 285; Niezabitowska 2004, 273–274, ryc. 3; Kokowski 2007,
28–30, ryc. 3; Niezabitowska-Wiśniewska 2009, 201, ryc. 18:3.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim (MT/1033/2/A).
Oprac. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
Fot. S. Stadnicki
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Brązowe dziobowate okucie końca pasa znalezione w Ulowie
(pow. tomaszowski, woj. lubelskie)
Beak-shaped bronze strap-end found at Ulów
(Tomaszów Lubelski District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: okucie końca pasa (dł. 6,2 cm, szer. do 2,7 cm) o dziobowato uformowanym zakończeniu i daszkowatym
przekroju, w górnej partii zdobione motywem krzyżujących się linii rytych. Skuwka rzemienia jest zaopatrzona
w 2 nity i podkreślona głębokimi żłobkami. Należy do typu VI.11 wg Madydy-Legutko.
Okucia dziobowate występują nieliczne w kulturze przeworskiej i na Pomorzu Zachodnim, częściej są spotykane na terenach bałtyjskich (kultura Dollkeim/Kovrovo), nad dolną Wisłą, prawobrzeżnym Mazowszu i w Kotlinie Hrubieszowskiej.
Okoliczności odkrycia: znalezisko przypadkowe z 2001 r. Sprzączka została odkryta w lesie pod Ulowem,
w pobliżu stan. 3 – cmentarzyska kultury wielbarskiej, które wchodzi w skład kompleksu 8 stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich i OWL zlokalizowanych wokół Ulowa, badanych od 2001 r. Odkryto tu
176 grobów, przeważnie ciałopalnych.
Chronologia: 2. poł. IV – 1. poł. V w.
Literatura: Niezabitowska 2004, 273–274, ryc. 4; Kokowski 2007, 28–30, ryc. 3; Niezabitowska-Wiśniewska
2009, 201, ryc. 17:3.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim (MT/1034/8/A).
Oprac. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
Fot. S. Stadnicki

98

Brązowe dziobowate okucie końca pasa znalezione w Ulowie
(pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie)
Beak-shaped bronze strap-end found at Ulów
(Tomaszów Lubelski District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: masywne okucie końca pasa (dł. 8,0 cm; szer. do 3,8 cm) o dziobowato uformowanym zakończeniu
i daszkowatym przekroju, formą odpowiadające typowi VI.11 wg Madydy-Legutko. Zaopatrzona w 4 nity
skuwka rzemienia jest zdobiona słabo widocznymi liniami rytymi i podkreślona wydatnym, profilowanym
zgrubieniem. Wzdłuż krawędzi oraz po obu stronach środkowej wypukłości okucia znajdują się częściowo zatarte pasma delikatnego ornamentu „wilczych zębów”, wykonanego rylcem.
Okucia dziobowate są spotykane w kulturze wielbarskiej i na terenach bałtyjskich zarówno w grobach męskich jak i kobiecych, a w jednym przypadku zastosowano je w uprzęży końskiej (cmentarzysko w Sątocznie,
woj. warmińsko-mazurskie, stan. 3).
Okoliczności odkrycia: znalezisko przypadkowe z 2001 r. Okucie zostało odkryte w lesie pod Ulowem,
w pobliżu stan. 9 (osada kultury wielbarskiej).
Chronologia: 2. poł. IV – 1. poł. V w.
Literatura: Niezabitowska 2004, 273–274, ryc. 5; Kokowski 2007, 28–30, ryc. 3; Niezabitowska-Wiśniewska
2009, 201, ryc. 17:4.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim (MT/1045/9/A).
Oprac. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
Fot. S. Stadnicki
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Wybór zapinek z cmentarzyska ciałopalnego w Tumianach
(pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
Selected brooches from the cremation cemetery at Tumiany
(Olsztyn District, Warmińsko-Mazurskie Voivodeship)

Opis: 5 zapinek, w tym: 1 – brązowa zapinka płytowa z ażurową, czworokątną główką (9,0×5,2×5,2 cm);
2 – brązowa zapinka pięciopalczasta (6,9×1,3×3,8 cm); 3 – brązowa zapinka trójpalczasta (zachowane 2 guzki)
z czworokątną główką, inkrustowana srebrem i złotem, (13,3×4,4×1,7 cm); 4 – brązowa zapinka z ażurową
główką (3,9×3,3×0,9 cm); 5 – brązowa zapinka pięciopalczasta (5,6×3,2×0,8 cm).
Okoliczności odkrycia: planowe badania wykopaliskowe cmentarzyska w Tumianach były prowadzone
w latach 1970–1972 przez Krzysztofa Dąbrowskiego i Tadeusza Baranowskiego z Instytutu Historii Kultury
Materialnej (aktualnie Instytut Archeologii i Etnologii) Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wcześniej, bo
już w 1893 r., z ramienia Towarzystwa Starożytności Prussia wykopaliska na terenie nekropoli prowadził
Johannes Heydeck.
Chronologia: V–VII w.
Literatura: Heydeck 1895, 41–80; Jakobson 2009; Hilberg 2009.
Zbiory: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (D–696, 700–701, 711–712 OMO).
Oprac. Mirosław J. Hoffmann
Fot. G. Kumorowicz
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Skarb odkryty we Wtórku
(pow. ostrowski, woj. wielkopolskie)
Hoard found at Wtórek
(Ostrów Wielkopolski District, Wielkopolskie Voivodeship)

Opis: część skarbu w postaci 15 srebrnych monet rzymskich, 2 zapinek srebrnych, 3 paciorków szklanych i 3 pa
ciorków bursztynowych. Pochodzą one z niewielkiego depozytu monet i ozdób, który składa się z 39 denarów,
26 całych i kilkunastu fragm. paciorków szklanych i bursztynowych oraz fragm. ozdób metalowych, w tym 3 za
pinek srebrnych, z których dwie są lepiej zachowane.
Wśród monet odkrytych w skarbie rzadziej reprezentowane są (4 szt.) denary z czasów dynastii flawijskiej
(lata 69–96): Wespazjana (3) i Domicjana (1), a większość (35 szt.) pochodzi z emisji cesarzy z dynastii Antoninów (lata 96–192): Trajana (1), Hadriana (4), Antoninusa Piusa (14) Marka Aureliusza (9), Lucjusza Werusa (1)
i Kommodusa (6).
Paciorki szklane oraz toczone paciorki z bursztynu mają zróżnicowane kształty i należą do form użytkowanych
pomiędzy poł. III a 1. poł. V w.
Obie zapinki srebrne mają konstrukcję dwuczęściową i otwór na oś w główce. Pierwsza (dł. 5,25 cm) ma ka
błąk z taśmy zwężający się ku zdobionej nóżce w kształcie rombu z podwiniętą pochewką. Nóżka fibuli jest
zdobiona przecinającymi się podwójnymi liniami rytymi. Tego typu zapinki były szczególnie popularne w kręgu
kultur gockich pomiędzy połową III a początkiem V w. Druga zapinka (dł. 3,1 cm) ma kabłąk owinięty drutem
i facetowaną zdobioną metopami nóżkę z pełną pochewką. Formą nawiązuje do typu Praga wg Schulze-Dorrlamm, choć wydaje się nieco młodsza od klasycznych okazów tego typu ze względu na konstrukcję i wymiary.
Okoliczności odkrycia: skarb został odkryty podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w 2015 r.
w związku budową obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, w miejscu kilkakrotnie zasiedlanym w pradziejach
i we wczesnym średniowieczu. Przedmioty wchodzące w skład depozytu były częściowo rozwleczone, a także
pokryte nalotem powstałym wskutek oddziaływania wysokiej temperatury z młodszych, wczesnośredniowiecznych jam produkcyjnych funkcjonujących w bezpośrednim sąsiedztwie ukrycia skarbu. Na tym samym
stanowisku, podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych w 2012 r., odkryto jeszcze jeden depozyt,
z którego zachowało się 67 denarów rzymskich o chronologii identycznej do monet z wyżej opisanego skarbu.
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Chronologia: denary pochodzą z okresu pomiędzy 2. poł. I a końcem II w. Datowanie zapinek wskazuje
jednak, że skarb został ukryty w poł. – 2. poł. V w.
Literatura: w przygotowaniu do publikacji.
Zbiory: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (depozyt).
Oprac. Leszek Ziąbka
Fot. A. Kędzierski
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Srebrne zapinki, rama sprzączki i sztabka srebra ze skarbu odkrytego w Siedlikowie
(pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie)
Silver brooches, a buckle frame and a silver ingot from the hoard found at Siedlików
(Ostrzeszów District, Wielkopolskie Voivodeship)

Opis: 2 zapinki o jednodzielnej konstrukcji, kabłąku rozszerzającym się ku główce i prostokątnej nóżce z peł
ną pochewką, odkute z 3 warstw cienkiej blachy, złocone na nóżce i pośrodku kabłąka; dł. 9,4 cm i 8,7 cm
(15,015 g i 15,409 g). Zdobią je żłobki i ornament stempelkowy skomponowany z migdałowatych odbić puncy,
kółek z centralnie umieszczonym punktem oraz punktów. Pochewki i kabłąki zapinek są uszkodzone. Do pęknięcia i zlutowania kabłąka dłuższej zapinki mogło dojść w warsztacie wytwórcy.
Masywna, ponad półkolista rama sprzączki z pęknięciem przy końcu kabłąka, które może być efektem kształtowania plastycznego; dł. 2,3 cm, szer. 2,6 cm (17,323 g).
Podłużna sztabka ze śladami po usunięciu nadmiaru kruszcu w celu wyrównania wagi do ok. 6 uncji rzymskich
i opracowaniu powierzchni przy użyciu młotka; dł. 10,25 cm (155,298 g).
Okoliczności odkrycia: znalezisko przypadkowe z 1880 r. Przy wydobywaniu starożytnego żużla na potrzeby huty w Chorzowie natrafiono na dużą kotlinkę pieca dymarskiego obudowaną gliną i kamieniami oraz
ukryty w niej skarb srebrny. Pierwotnie depozyt mógł znajdować się w naczyniu glinianym, które ustawiono
na płaskim kamieniu, nakryto dużym kawałkiem żużla i zasypano warstwą żużli. Skarb zawierał ok. 400 denarów z I i II w. (zbadano 33 denary od Domicjana po początek rządów Septymiusza Sewera i naśladownictwo
denara Antonina Piusa), sztabkę srebra oraz części kobiecego stroju: 2 zapinki, ramę sprzączki i wisiorek lunulowaty z fragm. łańcuszka w uszku. Część znalezisk trafiła do Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, reszta znalazła się w rękach prywatnych. Do naszych czasów przetrwały jedynie niemonetarne elementy
skarbu z wyjątkiem lunuli, która zaginęła już XIX w.
Depozyt z Siedlikowa należy do grupy skarbów i bogato wyposażonych pochówków elit barbarzyńskich, zawierających ozdoby i części stroju stylistycznie nawiązujące do tzw. horyzontu Untersiebenbrunn.
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Chronologia: 1. poł. V w.
Literatura: Schwartz 1881; Fredrich 1909; Kostrzewski 1923; Petersen 1944; Mączyńska 1998; Tejral 2011;
Gałęzowska 2015; Schuster 2016.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (nr kat. MAP/TPN 1886:13a/1–4).
Oprac. Alicja Gałęzowska, Patrycja Silska
Fot. P. Silska
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Sprzączka srebrna pozłacana ze skarbu odkrytego w Zagorzynie
(pow. kaliski, woj. wielkopolskie)
Gilded silver belt buckle from the hoard found at Zagorzyn
(Kalisz District, Wielkopolskie Voivodeship)

Opis: Sprzączka pochodząca ze skarbu z Zagorzyna (dawniej Zagórzyn), wykonana z pozłacanego srebra, z litą,
półkolistą ramą z pięcioboczną skuwką zdobioną w stylu Untersiebenbrunn. Środkowa część skuwki zdobiona
jest wycinanym ornamentem rozetkowym (tzw. Kerbschnitt), zaś kolec zakończony stylizowanym przedstawieniem głowy zwierzęcej (orła) – ornamentem stempelkowym (Stempelornamentik).
Zabytki podobne do sprzączki z Zagorzyna występują najczęściej w Kotlinie Karpackiej, jak również na Krymie,
a także pojedynczo w innych rejonach Europy. J. Werner uważał, że stanowi ona wyrób warsztatów naddunajskich, kontynuujących tradycje prowincjonalnorzymskie. Wg J. Tejrala należy ją datować na 2. ćw. V w.
Okoliczności odkrycia: Przypadkowe odkrycie dokonane ok. 1926/27 r. przez miejscowych włościan.
Ogromny skarb, w skład którego, poza opisywaną sprzączką, wchodziły m.in. złote multiple, złote i srebrne
monety oraz złote precjoza uległ rozproszeniu w niejasnych okolicznościach. Większość zabytków została odkupiona od znalazców przez różne osoby i następnie sprzedana kolekcjonerom, zaś najcenniejsze wywieziono
poza granice Polski lub przetopiono.
Chronologia: 2. ćw. V w.
Literatura: Bursche 1998; Hilberg 2009.
Zbiory: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (depozyt).
Oprac. Sławomir Miłek
Fot. S. Miłek
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Pozłacane zapinki srebrne ze skarbu odkrytego w Świelinie
(pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie)
Gilded silver brooches from the hoard found at Świelino
(Koszalin District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: 2 paradne pozłacane zapinki srebrne typu naddunajskiego, pochodzące ze skarbu interpretowanego
jako depozyt kultowy wywodzący się z tradycji skandynawskiej. Ozdoby są niemal identyczne (dł. 19,5 cm),
mają długie rombowate nóżki, krótkie pochewki, wysokie kabłąki oraz główki w formie półkolistej tarczki
nakrywającej sprężynę. Do tarczek przytwierdzonych jest po 5 kulistych guzków wykonanych ze złotych taśm,
zakończonych nasadkami. Tarczki i nóżki zapinek są ozdobione ornamentyką wycinaną w stylu Sjörup – symetrycznymi motywami spiralnymi i oplecione srebrnymi „perełkowatymi” drucikami. Podobne druciki znajdują
się na kabłąkach fibul. Aktualny wygląd zapinek jest wynikiem prac rekonstruktorskich z lat 30. XX w.
Okoliczności odkrycia: ukryty pod głazem depozyt znaleziono przypadkowo w 1904 r. podczas budowy
kolei wąskotorowej ze Świelina do Bobolic. Pierwotnie zawierał on 4 niemal identyczne fibule. Do 1934 r.
znajdowały się one w rękach prywatnych (ziemianina Hintze ze Świelina), później zostały przekazane do
zbiorów szczecińskich, gdzie poddano je zabiegom konserwatorskim. Pierwotnie 3 zapinki były kompletne,
jedna zachowana w kilku fragmentach. W czasie II wojny światowej zabytki te zostały ewakuowane. Dwie
zachowały się w Stralsundzie, skąd w 2009 r. trafiły do zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Kolejna
zdekompletowana zapinka, została ponownie odnaleziona w 2016 r. w pobliżu miejsca ewakuacji w Mołtowie
pod Kołobrzegiem.
Zapinki tego typu w rejonie nadbałtyckim są odkrywane incydentalnie, a występują głównie na obszarach
nadreńskim i naddunajskim.
Chronologia: poł. V w.
Literatura: Eggers 1935; Zeiss 1937, 34–39; Godłowski 1970, tabl. XIII:38; Werner 1982, 233, nr 22; Machajewski 1992a, 229, tabl. XLI; Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 308–309.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (A/22208–22209).
Oprac. Henryk Machajewski
Foto. G. Solecki / A. Piętak
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Skarb ozdób i monet odkryty w Świlczy
(pow. rzeszowski, woj. podkarpackie)
Hoard of ornaments and coins found at Świlcza
(Rzeszów District, Podkarpackie Voivodeship)

Opis: 1 – 2 pozłacane zapinki srebrne typu Groß Köris-Świlcza, prawie identyczne (dł. 8,6 cm, waga 22,2
i 23,2 g) z płaskimi nóżkami w kształcie rombu, pokrytymi ornamentem geometrycznym, wycinanym i profilowanymi kabłąkami z pięcioma poziomymi rzędami perełkowatych drucików. Kabłąki oraz sprężyny zakończone
są pustymi kulami o średn. ok. 1 cm oraz wypustkami; 2 – fibula srebrna typu Wiesbaden (dł. 5,6 cm, waga
8,6 g) o konstrukcji kuszowatejze spiczastą nóżką zdobioną na obrzeżach delikatnymi liniami rytymi; 3 – fibula
srebrna (dł. 3,7 cm, waga 2,6 g) typu Niemberg z szerokim, trójkątnym kabłąkiem zdobionym wzdłuż brzegów
motywem „wężyka” i krótkich kresek; 4 – 2 kolczyki typu huńskiego, złoty (waga 6,3 g) i brązowy, skorodowany (waga 1,6 g); 5 – złom srebrny o łącznej wadze 40 g w postaci: 2 części bransolet z graniastymi zakończeniami, celowo pogiętych, na jedną z nich nałożono 2 pierścienie z drutu srebrnego; 5 zawieszek z drutu
srebrnego; 7 fragm. zawieszek z drutu srebrnego; 6 – 10 denarów rzymskich (odkrytych w rulonie) emisje:
Hadriana (1), Marka Aureliusza (3), Kommodusa (4, w tym 2 bez oznaczenia), Faustyny (1), Kommodusa lub
Antonina Piusa (1); 7 – paciorek szklany o barwie brązowawej typu 31 wg Tempelmann-Mączyńskiej. W skład
skarbu wchodzi ponadto: odłupek krzemienny, fragm. kości ze śladami obróbki i 2 fragm. bardzo silnie skorodowanego przedmiotu żelaznego.
Depozyt ma zapewne charakter „skarbu rodzinnego” ukrytego pod domostwem w obliczu gwałtownego zagrożenia, np. ataku na osadę. Oprócz depozytu w obrębie osady odkryto również dwie pracownie bursztyniarskie.
Okoliczności odkrycia: w 1976 r. podczas badań wykopaliskowych prowadzonych przez Aleksandrę
Gruszczyńską na osadzie (stan. 3), w przybudówce półziemianki (warsztat obróbki bursztynu), ukryty prawdopodobnie w pojemniku ze skóry lub tkaniny.
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Chronologia: poł. V w. (datowanie dendrochronologiczne: 433±10).
Literatura: Gruszczyńska 1983; Mączyńska 1999; Godłowski 2000; Schuster 2016.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (1/1-1/31 MRP).
Oprac. Joanna Podgórska-Czopek
Fot. P. Nycz
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Naczynie gliniane znalezione w Resku
(pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie)
Pottery vessel found at Resko
(Łobez District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: naczynie wazowate o brzuścu niemal dwustożkowatym z wyraźnie wyodrębnionym dnem oraz górną
krawędzią ukształtowaną w szeroką kryzę. Naczynie jest zdobione zróżnicowanymi motywami składającymi
się z pasmowo ułożonych elementów stempelka – „iksów”, grzebieni, kwadratów a także ukośnych nacięć.
Poszczególne pasy elementów zdobniczych przedzielają płytkie poziome linie ryte. Powierzchnia naczynia
o barwie ciemnobrunatnej jest gładka (wys. naczynia 17,3 cm, średn. wylewu 24 cm, średn. brzuśca 27,6 cm,
średn. dna 10,1 cm).
Podobne naczynia spotyka się na Pomorzu w grupie dębczyńskiej i w kulturze wielbarskiej z fazy cecelskiej.
Poza Pomorzem występują w kręgu kultury wspólnoty saskiej w dorzeczu dolnej Łaby i Wezery.
Okoliczności odkrycia: nie zachowały się dane o okolicznościach i kontekście odkrycia naczynia.
Chronologia: V w.
Literatura: Eggers 1959, 25; Machajewski 1992a, tabl. VI:k; Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 305.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (A/22205).
Oprac. Henryk Machajewski
Fot. G. Solecki / A. Piętak
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Wyposażenie grobu 903A odkrytego na cmentarzysku w Czarnówku
(pow. lęborski, woj. pomorskie)
Goods from grave 903A found in the cemetery at Czarnówko
(Lębork District, Pomorskie Voivodeship)

Opis: 1 – 2 zapinki płytowe ze stopu miedzi grupy West Heslerton/Weimar/Brunnhem (dł. 5,9 i 6,0 cm) o głów
kach w postaci prostokątnej płytki i facetowanych kabłąkach z polami metopowymi na szczycie. Nóżki zapinek
mają postać profilowanej płytki u nasady sercowatej, a niżej trójramiennej, z kolistym występem wieńczącym
każde z ramion. Jedna z fibul jest zdobiona na główce, kabłąku i stopce grupami koncentrycznych kółek;
2 – zapinka ze stopu miedzi (dł. 6,6 cm) z podwójną sprężyną na wspólnej osi. Kabłąk i zakończona ażurową
płytką nóżka są poprzecznie żłobkowane; 3 – zapinka ze stopu miedzi (dł. 4,8 cm) z tzw. fałszywą sprężyną
– kabłąk odlany wraz z główką, imitujący cięciwę i przylegające do sprężyny poprzeczki z pionowymi żłobkami. Funkcjonalna sprężyna żelazna znajduje się pod główką zapinki. Kabłąk fibuli jest częściowo facetowany;
4 – pierścionek srebrny (średn. zewn. 1,7 cm) ze spiralnie zwiniętego drutu (2,5 zwoju); 5 – nóż żelazny
z ostrzem prostym i grzbietem lekko łukowatym.
Fibule mają analogie w znaleziskach z V w. z południowej Skandynawii, Bornholmu, Gotlandii, a także z Anglii.
Złote pierścienie opisanej formy występują w basenie Morza Bałtyckiego.
Okoliczności odkrycia: grób został odkryty w 2010 r. w trakcie badań wykopaliskowych. Cmentarzysko
w Czarnówku (stan. 5) jest badane od 1973 r. Odkryto tutaj ok. 2400 grobów datowanych od wczesnej epoki
żelaza po wczesne średniowiecze, głównie jednak należących do społeczności kultury wielbarskiej z okresu
rzymskiego. Na niewielką nekropolę z OWL składa się 6 grobów związanych z przebywającą u schyłku V w.
w rejonie Czarnówka ludnością skandynawską, do której należała pochowana w ob. 903A kobieta.
Chronologia: koniec V w. (ok. 500 r.).
Literatura: Schuster 2015.
Zbiory: Muzeum w Lęborku (827/Kat 5903–5908).
Oprac. Jan Schuster
Fot. T. Otulak

110

Skarb złotych ozdób odkryty w Suchaniu
(pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie)
Hoard of gold ornaments found at Suchań
(Stargard District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: rozproszony depozyt zawierający przynajmniej 7 złotych zabytków, w tym co najmniej 2 brakteaty skandynawskie typu C zaopatrzone w uszka. Na obu brakteatach wykonanych z blachy o grub. ok. 1 mm znajduje
się wyobrażenie zwróconego w lewo jeźdźca na koniu. Jest to silnie stylizowana postać rzymskiego cesarza
wzorowana na rzymskich solidach i medalionach. Na brakteatach ten motyw bywa identyfikowany z wyobrażeniem Odyna na koniu Sleipnirze, choć interpretacja ta budzi wątpliwości. Pierwszy z brakteatów (średn.
2,4 cm, waga 2,91 g; IK 619,1 wg klasyfikacji Axboe) ma w otoku między głową konia a jeźdźca napis runiczny,
a pod końskim łbem swastykę. Analogie ikonograficzne do niego występują na terenach południowej Szwecji,
Bornholmu i północnej Polski. Zazwyczaj brakteaty te mają napis runiczny ō t a. Drugi brakteat jest odkształcony (średn. 1,9 cm, waga 3, 86 g; IK 153,2 wg klasyfikacji Axboe). Pod brzuchem konia znajduje się napis
runiczny laukar. Wybito go tym samym stemplem co brakteat pochodzący ze Skanii.
Oba brakteaty z Suchania powstały w 2. poł. V w. zapewne w Sorte Muld na Bornholmie lub w Uppäkrze
w Skanii. Są to pierwsze złote brakteaty znalezione na Pomorzu po II wojnie światowej, które trafiły do polskiego muzeum. Ponadto jest bardzo prawdopodobne, że do depozytu należał także trzeci brakteat, znaleziony w latach 90. XX w., który zaginął.
Depozyt tworzyły ponadto 3 złote ażurowe zawieszki pierścieniowate o zbliżonej wielkości i formie (średn.
1,8–2,0, waga: 3,08, 3,07 i 4,09 g). Dwie zawieszki z pustym wnętrzem mają analogie w południowej Skandynawii, ale również na Kujawach. Datować je można w przybliżeniu na poł. V w. Trzecia, najcięższa, zdobiona
jest wewnątrz dwoma krzyżującymi się filigranowymi drucikami i podobnie jak brakteaty ma analogie w skarbie z Sorte Muld II na Bornholmie.
W skład skarbu wchodził także pierścień wykonany ze skręconego spiralnie drutu o podwójnym zwoju typu
VI 30 według klasyfikacji Anderssona (średn. 1,9 cm, waga 10,24 g). Wykonany jest z grubego złotego drutu,
przewężonego i obciętego na końcach. Ten dosyć rozpowszechniony, spotykany już w okresie późnorzymskim,
typ w OWL ma analogie m.in. w depozycie z Karlina, pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie i na terenach południowej Skandynawii.
Oprócz skarbu, na tym samym stanowisku, odkryto dwie zapinki brązowe pozbawione sprężyn i igieł: jedną
krzyżową, z płytką w formie wydłużonego owalu przy główce, z guzkami na zakończeniach ramion i główki
oraz nóżką w kształcie główki zwierzęcej (dł. 4,0 cm), być może pochodzącą z Borholmu i drugą typu turyńskiego, zdobioną wycinanym ornamentem (tzw. Kerbschnitt), z nóżką w stylu zwierzęcym, która ma zaodrzańską proweniencję.
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Okoliczności odkrycia: zabytki zostały odkryte na polu ornym i odłogu położonym na górnym tarasie
pradoliny Rzeczycy, na stoku opadającym w kierunku południowym ku rzece. W październiku 2006 r. Bogdan
Kreczko zamieszkały w Suchaniu przypadkowo odkrył na powierzchni zabronowanego pola w odległości kilku
metrów od siebie trzy złote zabytki z OWL, stanowiące pierwotnie z pewnością jeden depozyt, rozproszony
przez orkę. Informacjami o dokonanym odkryciu znalazca podzielił się telefonicznie z Aleksandrem Bursche,
który powiadomił Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. W listopadzie 2006 r. te unikalne zabytki zostały przekazane wraz z danymi o ich lokalizacji konserwatorowi, skąd
następnie trafiły do Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie (dalej MNS). Pozostałe zabytki
zostały odkryte w kolejnych latach na tym samym obszarze i przekazane już bezpośrednio do MNS. Od 2007 r.
wykonano na stanowisku kilka prospekcji terenowych, w tym geofizyczne, we współpracy międzynarodowej.
W latach 2013 i 2014 w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu
Odry i Wisły łączona ekspedycja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i MNS przeprowadziła
stacjonarne badania wykopaliskowe. Stwierdzono, że opisywany obszar był kilkakrotnie wykorzystywany jako
osada i ośrodek produkcyjny w różnych okresach pradziejów, poczynając od późnej epoki brązu. Zarejestrowano także osadnictwo z późnej fazy OWR lub wczesnego OWL związane prawdopodobnie z grupą dębczyńską.
Wyniki badań terenowych nie dały jednak podstaw do określenia kontekstu archeologicznego analizowanego
depozytu z OWL. Od V w. stanowił on zapewne anekumenę.
Chronologia: skarb został zdeponowany w 2. poł. V w., podobnie są datowane obie zapinki.
Literatura: Pesch 2007, 221, 224, 340; Bursche 2014.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS/D/60.49; MNS/D/394; MNS/D/60.1; MNS/D/60.7).
Oprac. Aleksander Bursche
Fot. T. Otulak
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Złote płytki trapezowate odkryte w Skalinie
(pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie)
Trapezium-shaped gold plaques found at Skalin
(Gryfice District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: 2 symetryczne płytki wykonane ze złota, trapezowate, z imitacją nasady przy zakończeniu węższego
boku. Prawdopodobnie są to fragm. naszyjnika lub bransolety. Obie są zdobione motywem koncentrycznych
kółek i pasma perełkowania ułożonego wzdłuż krawędzi. Spód płytek jest gładki. Mają jednakowe wymiary:
dł. 4,8 cm; grub. 0,3–0,4 cm.
Forma i zdobnictwo tych płytek przypomina tradycje złotnictwa skandynawskiego.
Okoliczności odkrycia: przypadkowe odkrycie z końca lat 30. XX w. Płytki nawiązujące do stylu Sösdala
znaleziono na terenie żwirowni koło Skalina. Prawdopodobnie pochodziły z wyposażenia grobu lub ze skarbu.
Chronologia: V w.
Literatura: Kunkel 1940, 325–326; Eggers 1959, 28, nr 22; Godłowski 1981, 96; Bursche, Machajewski,
Rogalski 2012, 306.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (A/22206).
Oprac. Henryk Machajewski
Fot. G. Solecki / A. Piętak
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Brązowe zapinki krzyżowe z grobów odkrytych w Friedefeld
(Penkun-Friedefeld, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Niemcy)
Bronze cruciform brooches from graves found at Friedefeld
(Penkun-Friedefeld, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Germany)

Opis: 2 brązowe zapinki krzyżowe o dł. 6,3 i 5,1 cm (pierwotnie 6,9 i 5,6 cm), z płytką w formie wydłużonego
prostokąta przy główce, z guzkami na zakończeniach ramion i główki oraz z nóżką w kształcie główki zwierzęcej. Zapinki pochodzą z grobu zawierającego dwa pochówki szkieletowe. Pierwotnie znajdowały się w nim
3 brązowe zapinki i przęślik z wapienia.
Okoliczności odkrycia: przypadkowe znalezisko ze schyłku XIX w. Podczas zbierania kamieni na polu od
kryto, po raz kolejny w tym miejscu, grób, w tym przypadku zawierający dwa pochówki szkieletowe w głębokiej jamie z wybrukowanym dnem. Z wyposażenia zachowały się 3 zapinki z brązu (2 większe i 1 mniejsza).
W trakcie II wojny światowej zabytki te zostały ewakuowane do pałacu w Mołtowie, pow. kołobrzeski. W 2016 r.
2 zapinki odnaleziono w pobliżu miejsca ich ukrycia.
Zapinki krzyżowe, dawniej uważane za fibule nawiązujące do okazów spotykanych w południowej Szwecji,
obecnie są określane jako formy lokalne, nawiązujące do znalezisk charakterystycznych dla zachodniej strefy
basenu Morza Bałtyckiego oraz Morza Północnego.
Chronologia: koniec V – początek VI w.
Literatura: Eggers 1959, 16; Schach-Dörges 1970, tabl. 9:7–9; Reichstein 1975; Godłowski 1980; Machajewski 1992b, 71–96; Kowalski, Kozłowska, Rogalski 2016, 31, 62, ryc. 7:1–3.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (d. sygn. 7942).
Oprac. Henryk Machajewski
Fot. T. Otulak
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Brązowa zapinka płytowa odkryta w Jankowie Drugim
(pow. kaliski, woj. wielkopolskie)
Bronze bow brooch found at Janków Drugi
(Kalisz District, Wielkopolskie Voivodeship)

Opis: zapinka płytowa (dł. 4,5 cm), trójpalczasta, z półokrągłą główką i nóżką zakończoną długą wypustką,
z zachowaną pochewką i fragmentem zaczepu igły, zdobiona tzw. ornamentem wycinanym (Kerbschnitt)
w formie wstęg wzdłuż falistych brzegów płytki, a także motywem podwiniętych wolut na główce i karbowaniem na wypustkach.
Zbliżone zapinki najczęściej występują na południu Europy, na terenach zajętych przez Ostrogotów lub Gepidów, w północnej Serbii, nad Dunajem w Wojwodinie i nad Maruszą w środkowej Rumunii. Najbliższą analogię można odnaleźć jednak w datowanej na 1. poł. VI w. zapince, odkrytej w jednym z grobów w Kerczu, we
wschodniej części Półwyspu Krymskiego. Podobne są także gepidzkie pięciopalczaste zapinki zdobione ornamentem roślinnym i pojedynczym rombem na środku nóżki, będące w użytku w 1. poł. VI w. Kolejną analogię
stanowi typ Gurzuf (Velký Pesek-Sikenica/Kiszombor), datowany na 2. poł. V w. i pocz. VI w.
Okoliczności odkrycia: zapinka została odkryta w 2007 r. w trakcie badań archeologicznych, w miejscu
kilkakrotnie zasiedlanym w pradziejach i średniowieczu, znanym w literaturze również jako Oszczywilk lub
Piłat. W trakcie pierwszych prac wykopaliskowych przeprowadzonych tutaj w 1934 r. przez Jana Fitzkego
odkryto 3 groby szkieletowe. W wyposażeniu grobu nr 1 była m.in. zbliżona do wyżej opisanej zapinka zdobiona motywami spiralnymi na główce i nóżce, zakończona sercowatym występem, którą, pomimo braku
motywu zwierzęcej głowy na końcu nóżki, można zaliczyć do typu Sokolnice/Szekszár i datować na lata
450/460–480/490. Ponadto w grobie tym wystąpiła fibula o konstrukcji kuszowatej typu Ramersdorf, które
były najpopularniejsze w 2. poł. V w.
Chronologia: 2. poł. V – pocz. VI w.
Literatura: Fitzke 1934.
Zbiory: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (ID 231/2007).
Oprac. Sławomir Miłek
Fot. S. Milek
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Dwie bryły bursztynu bałtyckiego
(miejsce znalezienia nieznane)
Two lumps of Baltic amber
(findspot unknown)

Opis: 1. Bryła bursztynu bałtyckiego (sukcynitu) jasnopomarańczowej barwy o spękanej powierzchni
(19×13×8 cm, waga 1131,3 g); 2. Bryła bursztynu bałtyckiego (sukcynitu) koloru ciemnopomarańczowego
o powierzchni pokrytej korą (15,8×12,1×7 cm, waga 678,8 g).
Okoliczności odkrycia: okoliczności odkrycia bursztynu nie są znane, podobnie jak miejscowości, z których pochodzą i sposób ich pozyskania przez muzeum. Obie bryły przechowywane są w magazynie zabytków
z okresu wpływów rzymskich Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie. Na wystawę wybrano je
jako ilustrację fenomenu, jakim był dalekosiężny handel bursztynem bałtyckim. Już od I w. po Chr. bursztyn
docierał z południowych wybrzeży Bałtyku do Cesarstwa Rzymskiego tzw. „bursztynowym szlakiem”. Fakt
ten potwierdza informacja Pliniusza Starszego o wyprawie rzymskiego ekwity nad Bałtyk w celu pozyskania
bursztynu dla uświetnienia igrzysk za panowania cesarza Nerona. W zamian za „złoto Północy” bogate elity
plemienne otrzymywały luksusowe wyroby rzymskie ze szkła i brązu, broń oraz monety. Przypuszcza się, że
gockie i wandalskie elity organizowały i ochraniały złożoną infrastrukturę wydobycia bursztynu, jego obróbki
i dystrybucji.
Chronologia: ?
Literatura: Woźniak (Ed.) 1995; Wielowiejski 1980; Kolendo 1981; Kolendo 1985; Kolendo 1991; Kolendo
2004; Andrzejowski, Kokowski, Leiber (Eds.) 2004.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS/A/17280, MNS/A/17281).
Opr. Bartłomiej Rogalski
Fot. T. Otulak
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Skarb bursztynu odkryty w Basoni
(pow. opolski, woj. lubelskie)
Hoard of amber found at Basonia
(Opole Lubelskie District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: część skarbu bursztynu w postaci 95 paciorków (o wymiarach: wys. 5–23 mm; średn. 14–52 mm),
2 półwytworów oraz 3 brył surowca. Szacuje się, że pierwotnie mógł składać się z kilkuset (200–300) kilogramów surowca oraz dużej liczby (nawet około 7 tys.) paciorków.
W skarbie znajdują się gotowe paciorki oraz ich półwytwory, a także wstępnie obrobione bryły surowca – formy zaczątkowe wyrobów i bryły naturalne. Paciorki zostały wykonane przy użyciu tokarki, o czym świadczą
widoczne na ich zwietrzałych powierzchniach ślady toczenia w postaci dookolnych rowków, które dodatkowo
mają charakter zdobniczy. Ze względu na różnorodny kształt można wyróżnić 5 typów paciorków, wśród których najliczniejsze są tarczowate wypukłe (typ II), określane często jako tzw. typ basoński. Wyroby nie noszą
śladów użytkowania, co świadczy o ich zdeponowaniu w ziemi w krótkim czasie od wyprodukowania.
Surowiec z Basoni został zidentyfikowany jako sukcynit – bursztyn bałtycki, który najprawdopodobniej był
przedmiotem transakcji kupieckiej na terytorium kręgu zachodniobałtyjskiego.
Okoliczności odkrycia: miejsce ukrycia skarbu można lokalizować w sąsiedztwie dzisiejszej wsi Basonia, zapewne w obrębie piaszczystego garbu terenowego, stanowiącego charakterystyczną formę krajobrazu
w dolinie Wisły. Na bursztyny natrafiono w 1914 r. w trakcie kopania szańców dla wojsk austrowęgierskich
w czasie I wojny światowej. Przypadkowi odkrywcy uznali bursztyn za zwykłą żywicę, wskutek tego znaczna
część skarbu została utracona. Pozostałości depozytu trafiły do rąk J. Sawy – aptekarza z Urzędowa, któremu
sprzedano bursztyn jako kalafonię do wyrobu mydła. Pierwsza informacja o znalezisku została opublikowana
dopiero po 23 latach przez Michała Pękalskiego – regionalistę, miłośnika etnografii i archeologii. Za jego pośrednictwem niektóre bursztyny trafiły jeszcze przed II wojną światową do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Po wojnie J. Sawa podarował kolejne zabytki Muzeum Okręgowemu w Radomiu oraz
Katedrze Archeologii Polski Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej. Reszta kolekcji została rozdysponowana
przez rodzinę aptekarza pomiędzy Muzeum Ziemi w Warszawie i Konserwatora Zabytków Archeologicznych
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woj. lubelskiego, który przekazał je Muzeum Lubelskiemu w Lublinie. Obecnie w zbiorach Muzeum Lubelskiego znajduje się największa zachowana część skarbu: 253 paciorki bursztynowe, 11 brył surowca i półwytworów oraz kilkanaście fragm. paciorków.
Chronologia: 1. poł. V w.
Literatura: Pękalski 1937; Pękalski 1938; Gurba 1963; Wielowiejski 1990; Czarnecka 2002; Kokowski 2010;
Stasiak-Cyran 2015.
Zbiory: Muzeum Lubelskie w Lublinie (170/A/ML/1–264).
Oprac. Marta Stasiak-Cyran
Fot. E. Kaczanowska
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Skarb solidów znaleziony w Karsiborze
(pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie)
Hoard of solidi found at Karsibór
(Świnoujście District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: 8 solidów z rozproszonego skarbu: 3 Teodozjusza II wybite w Konstantynopolu, 2 w latach 430–440
(RIC 257) o wadze odpowiednio 4,30 i 4,21 g (z otworem) i w latach 441–450 (RIC 292) o wadze 4,35 g, ostrogockie(?) naśladownictwo (solida) Walentyniana III o wadze 4,48 g, 1 solid Leona I wybity w Konstantynopolu w 462 lub 466 r. (RIC 605) o wadze 4,37 g, 2 solidy Zenona wybite w Konstantynopolu w latach 474–475
(RIC 911) o wadze odpowiednio 4,39 g i 4,40 g oraz 1 okaz Anastazjusza I wybity również w Konstantynopolu
w latach 491–518 (DOC 3g lub 7h) o wadze 4,07 g.
Okoliczności odkrycia: rozproszony skarb złożony przynajmniej z 30 solidów, znajdowanych podczas
prac polowych od 1864 r. przez kilkadziesiąt lat (w 1893 r. znaleziono 2 solidy). 18 egzemplarzy miało zostać
przetopionych, ok. 15 trafiło do muzeum w Szczecinie, a 10 do zbiorów prywatnych. Najstarszą zarejestrowaną monetą był solid Honoriusza wybity w Mediolanie w latach 395–423, najmłodszą naśladownictwo
barbarzyńskie solida Anastazjusza I datowane zapewne na początek VI w. Skarb zawierał ponadto: 4 solidy
Teodozjusza II, 2 Marcjana, 3 Leona I, 2 Zenona, 8 Anastazjusza I, 1 naśladownictwo Honoriusza oraz zapewne
1 ostrogockie Walentyniana III.
Chronologia: 1. poł. VI w.
Literatura: Jungklaus 1924, 38–42, 92; Eggers 1940, 32, nr 14 i przypis 46; Ciołek 2001, 96–99, nr 120
i tabl. 2; Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 302–303.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS/A/22203).
Oprac. Aleksander Bursche
Fot. G. Solecki / A. Piętak
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Barbarzyńskie naśladownictwo solida Teodozjusza II znalezione w Smołdzinie
(pow. słupski, woj. zachodniopomorskie)
Barbarian imitation of solidus of Theodosius II found at Smołdzino
(Słupsk District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: naśladownictwo barbarzyńskie solida Teodozjusza II. Moneta o wadze 4,22 g, została wybita najprawdopodobniej w 2. poł. V w.
Okoliczności odkrycia: monetę znaleziono prawdopodobnie na pocz. XIX w., do zbiorów trafiła jako
podarunek niejakiego Kratza.
Chronologia: 2. poł. V w.
Literatura: Lissauer 1887, 163; Majewski 1949, 174, nr 1302; Karpowicz 1956, 140; Ciołek 2001, 209, nr 263
i tabl. 2; Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 307.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS/A/22207).
Oprac. Aleksander Bursche
Fot. G. Solecki / A. Piętak
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Solid Teodozjusza II znaleziony w Cisowie
(pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie)
Solidus of Theodosius II found at Cisowo
(Sławno District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: solid Teodozjusza II wybity w Konstantynopolu w latach 441–450 (RIC 285) o wadze 4,39 g.
Okoliczności odkrycia: moneta została wyorana na polu uprawnym w 1891 r. w pobliżu starego zamku
Dedloff, według relacji „na Dahlenberge, gdzie gnieździli się piraci”. Solid został zakupiony do szczecińskich zbiorów Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde w 1892 r. za 20 000 marek niemieckich.
Chronologia: po poł. V w.
Literatura: Jungklaus 1924, 40, 91; Ciołek 2001, 35, nr 34 i tabl. 2; Ciołek 2007, 31, nr 39; Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 301.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS/A/22212).
Oprac. Aleksander Bursche
Fot. G. Solecki / A. Piętak
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Tremissis Teodozjusza II znaleziony w Podhorcach
(pow. tomaszowski, woj. lubelskie)
Tremissis of Theodosius II found at Podhorce
(Tomaszów Lubelski District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: moneta złota (RIC 276), wybita w Konstantynopolu (średn. 12,9–13,9 mm, waga 1,39 g).
Na awersie znajduje się skierowane w prawo popiersie cesarza Teodozjusza II (401–450) w diademie perełkowym, a wokół legenda DN THEODO – SIVS PF AVG. Na rewersie widnieje postać Wiktorii kroczącej w prawo
z głową zwróconą w lewo, trzymającej wieniec i glob z krzyżem. W prawym polu znajduje się gwiazda. Wokoło legenda: VICTOR – IA – AVGVSTORVM, a w odcinku: COMOB.
Okoliczności odkrycia: znalezisko przypadkowe. Moneta została wyorana na polu.
Chronologia: 430–440 r.
Literatura: moneta niepublikowana.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim (MT/5111/N).
Oprac. Sabina Hanejko
Fot. S. Stadnicki
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Solid Zenona ze skarbu znalezionego w Malechowie
(pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie)
Solidus of Zeno from the hoard found at Malechowo
(Sławno District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: solid Zenona bity w Konstantynopolu w latach 476–491 (RIC 910) o wadze 4,1 g.
Okoliczności odkrycia: przed 1826 r. pod blokiem granitu znaleziono 3 monety: solid Teodozjusza II
wybity w Rawenie lub Mediolanie w 423 r., opisany wyżej solid Zenona oraz naśladownictwo (ostrogockie?)
solida Anastazjusza I powstałe prawdopodobnie w początkach VI w. Ponadto odkryto pierścień ze spiralnie
zwiniętego drutu, wchodzący być może w skład całego depozytu. Monety zostały zakupione przez Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde w Szczecinie.
Chronologia: 1. poł. VI w.
Literatura: Wagener 1842, 418; Beyer 1873, 13; Kunkel 1931, 82 i tabl. 86.8 (naśladownictwo solida Anas
tazjusza I); Ciołek 1999, 38; Ciołek 2001, 115–116, nr 167, tabl. 2; Ciołek 2007, 129, nr 210; Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 304.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS/A/22204).
Oprac. Aleksander Bursche
Fot. G. Solecki / A. Piętak

123

46

47

Pozłacana pięciopalczasta zapinka ze stopu srebra, odkryta w miejscowości Dobre
(pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie)
Gilded radiate-headed brooch made of silver alloy found at Dobre
(Radziejów District, Kujawsko-Pomorskie Voivodeship)

Opis: zapinka ze stopu o niskiej zawartości srebra, z półkolistą płytką główki o pięciu profilowanych wypustkach, zachowana do nasady nóżki (dł. 6,1 cm, pierwotnie ponad 9 cm, szer. 5,1 cm). Brakuje większości rombowatej płytki nóżki zakończonej główką zwierzęcą, sprężyny i szpili. Przetrwały dwie z sześciu kolistych oprawek
kamieni zdobiących nóżkę, zapewne czerwonych almandynów. Obie płytki mają odlany razem z zapinką tzw.
ornament wycinany w postaci wici spiralnych, zaś na płytce główki dodatkowo łukowatych listew. Wzdłuż
obramowania płytek i środkowej listwy kabłąka biegnie pasmo naprzemianległych trójkątów, wybitych puncą
i zdobionych w technice niello. Zapinka należała do stroju kobiecego, była długo użytkowana i naprawiana; miejscami ma wytarte złocenia oraz ornament na kabłąku, jest łatana czworokątną blaszką przynitowaną do nóżki.
Kilka zapinek tego najpewniej ostrogockiego wzoru (typ Bittenbrunn), przeniesionego na zachód Europy przez
grupy ludności znad środkowego Dunaju (?) znanych jest z obszarów merowińskich. Pozostałe dwa znaleziska
pochodzą z Dobrego i Dunaföldvár (Węgry). Obie fibule i przypuszczalnie także zapinka z Saint-Euphrône
(Francja) mogą być wytworami jednego warsztatu lub kręgu warsztatów.
Okoliczności odkrycia: przypadkowe znalezisko z pocz. XX w. W 1909 r. księgowy cukrowni w Dobrem
zaoferował archeologowi amatorowi Marianowi Wawrzenieckiemu zapinkę, którą znalazł „na polach“ tej wsi.
Zabytek trafił wówczas do zbiorów dawnego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (nr kat. 617).
Chronologia: koniec V – pocz. VI w.
Literatura: Wawrzeniecki 1912; Kostrzewski 1923; Petersen 1939; Bierbrauer 1975; Koch 1998; Mączyńska 1998.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (nr kat. MAP/LfV 1940:530).
Oprac. Alicja Gałęzowska
Fot. P. Silska
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Złoty naszyjnik (kopia) znaleziony we Wrocławiu-Rędzinie
(woj. dolnośląskie)
Gold necklace (copy) found at Wrocław-Rędzin
(Dolnośląskie Voivodeship)

Opis: masywny złoty naszyjnik (19×14 cm) z zapięciem w kształcie rozetki z wkładkami z almandynów (odmiana granatów). Wykonany został prawdopodobnie w jednym z greckich miast na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. Reprezentuje tzw. styl polichromiczny preferowany przez huńskie elity. Wykazuje także związki
z horyzontem grobu Childeryka z Tournai, w obecnej Belgii.
Naszyjnik należał najprawdopodobniej do członka arystokracji koczowniczych Hunów i być może stanowił ele
ment wyposażenia znajdującego się w pobliżu bogatego, lecz niestety zniszczonego grobu szkieletowego.
Obiekt ten, podobnie jak znaleziska z Jędrzychowic, świadczyłby zatem o oddziaływaniu państwa huńskiego
w Panonii na obszar kultury przeworskiej na jej południowych rubieżach.
Okoliczności odkrycia: naszyjnik znaleziono na polu ornym w 1888 r. we wsi Rędzin (obecnie w granicach administracyjnych Wrocławia). Prospekcja terenu dokonana przez niemieckich archeologów nie przyniosła dalszych odkryć. Zabytek przekazany został do Königliche Museum w Berlinie, stamtąd trafił do Museum
für Vor- und Frühgeschichte, obecnie znajduje się najpewniej w Muzeum A.S. Puszkina w Moskwie. W zbiorach
Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu znajduje się obecnie jego kopia sporządzona niedługo po odkryciu.
Chronologia: koniec IV – pocz. V w.
Literatura: Grempler 1900; Hoffmann 1941; Mączyńska 2004, 194.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia (788a:89).
Oprac. Paweł Madera
Fot. T. Gąsior
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Ogłowie końskie z cmentarzyska ciałopalnego w Tumianach
(pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
Bridle from cremation cemetery at Tumiany
(Olsztyn District, Warmińsko-Mazurskie Voivodeship)

Opis: rekonstrukcja ogłowia końskiego z grobu XVII. Zachowane oryginalne brązowe elementy uzupełniono
o nieliczne kopie mosiężne w celu odtworzenia pierwotnego układ całego garnituru ozdób. Składają się na
nie: żelazne wędzidło dwudzielne, 2 sprzączki brązowe, 2 lancetowate okucia końca pasa, 7 brązowych łączników krzyżykowych i 2 skuwki ogłowia, a ponadto 33 większe i 44 mniejsze brązowe okucia rzemieni. Na
części wykonanych z brązu elementów zachowały się ślady posrebrzania. Wszystkie są zdobione, w większości
prostym motywem równoległych linii. Jest to najbogatsze i najlepiej zachowane ogłowie odkryte na cmentarzysku w Tumianach.
Okoliczności odkrycia: planowe badania wykopaliskowe cmentarzyska w Tumianach były prowadzone
w latach 1970–1972 przez Krzysztofa Dąbrowskiego i Tadeusza Baranowskiego z Instytutu Historii Kultury
Materialnej (aktualnie Instytut Archeologii i Etnologii) Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wcześniej, bo
już w 1893 r., z ramienia Towarzystwa Starożytności Prussia wykopaliska na terenie nekropoli podjął Johannes
Heydeck. Wszystkie elementy ogłowia stanowiły wyposażenie odkrytego w 1971 r. pochówku konia nr 30. Był
to 9-letni samiec złożony w osobnej jamie, na głęb. ok. 45 cm, z łbem skierowanym na południe.
Chronologia: V–VI w.
Literatura: Baranowski 1996; Heydeck 1895; Jakobson 2009; Hilberg 2009.
Zbiory: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (D–704/2 OMO).
Oprac. Kacper Martyka
Fot. G. Kumorowicz

126

Popielnica okienkowa z cmentarzyska ciałopalnego w Tumianach
(pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
Window urn from the cremation cemetery at Tumiany
(Olsztyn District, Warmińsko-Mazurskie Voivodeship)

Opis: Gliniana urna okienkowa z grobu 66. Starannie wykonane, wypalone na ciemnobrunatny kolor naczynie z niezachowaną krawędzią wylewu (wys. 15,6 cm, średn. przy wylewie 15,5 cm, średn. dna 10 cm).
„Okienko” nie zostało ukształtowane w trakcie formowania naczynia w mokrej glinie, lecz zostało „wybite” już
po wypaleniu urny. W górnej partii brzuśca i u nasady szyjki znajduje się ornament strefowy w formie 2 grup
złożonych z 3 dookolnych linii rytych połączonych grupami trzech, na przemian ukośnych kresek.
Okoliczności odkrycia: Badania Johannesa Heydecka przeprowadzone w 1893 r. z ramienia Towarzystwa Starożytności Prussia.
Chronologia: VI w.
Literatura: Heydeck 1895; Voigtmann 1941; Jakobson 2009.
Zbiory: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (225, kat. 850/69).
Oprac. Mirosław J. Hoffmann
Fot. G. Kumorowicz
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Zabytki z cmentarzyska ciałopalnego ze Swobodnej
(pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
Finds from the cremation cemetery at Swobodna
(Olsztyn District, Warmińsko-Mazurskie Voivodeship)

Opis: 1–2 – żelazne głownie noży bojowych. Jedna zachowana w całości (dł. 25,5 cm). Druga, zachowana
w 2 fragm. (pierwotnie zbliżonych rozmiarów), nosi ślady wyginania i jest mocno zniekształcona przez korozję. Obie głownie są wykonane w stylu charakterystycznym dla Bałtów Zachodnich, z wydłużonym sztychem,
trzema zbiegającymi się zbroczami i zdobionym tylcem; 3–4 – 2 żelazne groty włóczni/oszczepów (dł. zachowana 18 i 14,5 cm) silnie zniekształcone przez korozję. Dłuższy ma wyraźną ość biegnącą wzdłuż całego liścia
i niemal połowę ośmiokątnej w przekroju tulei. Krótszy ma liść o przekroju soczewkowatym i ośmiokątną
tuleję; 5–13 – 9 brązowych elementów pasa, w tym: sprzączka z krzyżowym kolcem i zachowanym fragmentem skuwki z motywem krzyża równoramiennego, kolejne 4 ażurowe okucia pasa, 4 lancetowate okucia
końca pasa; 14 – pojedyncza, niewielka (dł. 5,1 cm) ostroga z brązu z haczykami do mocowania do buta;
15 – masywna, całkowicie zachowana (5,8×6,7 cm) zapinka szczeblowa z pozorną cięciwą oraz ze sprężyną
zakrytą grzebykiem w formie podwójnego szczebla zdobionego poziomymi liniami rytymi i dwoma szczeblami
z analogicznym ornamentem na nóżce.
Okoliczności odkrycia: Znalezisko przypadkowe p. Tomasza Zajączkowskiego w 2013 r. Zabytki odkryto
na niewielkiej przestrzeni spłaszczonego wyniesienia. Koncentracja przedmiotów i ich spójność chrono
logiczna pozwala sądzić, że co najmniej część z nich pochodziła z jednego, zniszczonego grobu. Jego inwentarz
jest charakterystyczny dla społeczności grupy olsztyńskiej.
Chronologia: VI w.
Literatura: Jakobson 2009; Kontny 2010; Nowakowski 1996; Prassolow 2013.
Zbiory: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Oprac. Kacper Martyka
Fot. G. Kumorowicz
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Amfory typu spatheion znalezione w miejscowości Sietesz
(pow. przeworski, woj. podkarpackie)
Amphorae of the spatheion type found at Sietesz
(Przeworsk District, Podkarpackie Voivodeship)

Opis: dwie smukłe amfory typu spatheion 1, z wywiniętą, pogrubioną krawędzią wylewu, wysoką szyjką
i długim wąskim korpusem z ostro zakończonym dnem; na szyi dwa szerokie przeciwstawne ucha; jedna
amfora ma lekko uszkodzone dno (dł. 79 cm, średn. korpusu do 13,5 cm), druga zachowała się w ok. ⅔, jest
uzupełniona gipsem (dł. 52/84 cm, średn. korpusu do 12,5 cm).
Amfory typu spatheion 1, produkowane w V w. w warsztatach północnoafrykańskich (dzisiejsza Tunezja) służyły do transportu różnych towarów (oliwki, prawdopodobnie także wino i sos rybny).
Okoliczności odkrycia: amfory zostały znalezione przypadkowo podczas kopania studni pomiędzy 1909
a 1914 r. w majątku należącym do Bronisława Adama Łastowieckiego. W 1948 r. (lub w 1947) zostały przekazane Państwowemu Muzeum Archeologicznemu w Warszawie przez jego syna, Kazimierza Łastowieckiego
z Krakowa.
Chronologia: V w.
Literatura: Podkowińska 1949, 152; Andrzejowski, Kokowski, Leiber (Eds.) 2004, 352, ryc. 31.1, 31.2. Na
temat amfor typu spatheion zob. np. Bonifay 2004; Bonifay 2016.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (PMA/IV/4973).
Oprac. Jacek Andrzejowski
Fot. T. Otulak
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Zabytki alańsko-gockie
z Krymu oraz północnego Kaukazu
Alano-Gothic finds
from Crimea and northern Caucasus

Opis: 14 przedmiotów metalowych, w tym 2 srebrne zapinki z półkolistą tarczką na główce, para kolczyków
brązowych z masywnym wielobocznym zakończeniem, srebrna sprzączka o półkolistej ramie, kolista sprzączka
mosiężna z ozdobnym kolcem, owalna sprzączka brązowa z trójkątną skuwką, odlewana sprzączka brązowa
tzw. bizantyńska, brązowa apulla, przybory toaletowe w postaci lusterka brązowego, dwóch par szczypczyków
brązowych i brązowej łyżeczki do czyszczenia uszu oraz fragment miniaturowego brązowego cedzaka.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe prowadzone na cmentarzyskach alańsko-gockich na
Krymie i północnym Kaukazie. Zabytki pochodzą z tzw. kolekcji krymsko-kerczańsko-kaukaskiej Wilhelma
Gremplera (obecnie w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu). Część z nich jest plonem podróży, jakie
w latach 90. XIX w. odbył ten badacz na Krym i Kaukaz w poszukiwaniu śladów osadnictwa wschodnich Gotów. Większość zabytków została zakupiona w latach 1909 i 1910 przez fundację jego imienia od ówczesnego
właściciela Piotra Mavrogordato i pochodzi z opublikowanego częściowo cmentarzyska w Gurzuf koło Jałty
oraz z rozległego cmentarzyska w Suuk-su, również na Krymie.
Omawiane przedmioty datowane są głównie na V w. i należą do typowego wyposażenia grobów katakumbowych z nekropoli społeczności alańsko-gockich, zakładanych w górskiej strefie południowego Krymu. Były one
najintensywniej użytkowane od V do VII w., a niektóre z nich, jak Suuk-su, funkcjonowały aż do XII w.
Chronologia: V–VII w.
Literatura: Seger 1912; Kokowski 2004.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia (w kolejności opisu:
MMW/A/III/2425, MMW/A/III/2532, MMW/A/III/2514–15, MMW/A/III/2527, MMW/A/III/2520,
MMW/A/III/2512, MMW/A/III/2511, MMW/A/III/2517, MMW/A/III/2463, MMW/A/III/2513,
MMW/A/III/2516, MMW/A/III/2518-19).
Oprac. Paweł Madera
Fot. T. Gąsior
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Srebrne ozdoby merowińskie
z Montedur (Francja)
Silver Merovingian ornaments
from Montedur (France)

Opis: zakończenie srebrnej szpili w kształcie ptasiej główki zdobionej granatem, ze śladami pozłacania (zachowana dł. 5,25 cm) oraz srebrna zapinka tarczowata bogato zdobiona m.in. granatami, pozbawiona igły
i sprężyny (wymiary zapinki 2,5×2,5 cm). Zabytki te należą do ozdób z kręgu kultury wczesnomerowińskiej
wykonanych przypuszczalnie w północnej Francji.
Charakter zabytków wskazuje, że mogły one stanowić część wyposażenia bogatego grobu merowińskiego.
Identyfikacja miejscowości, z której pochodzą zabytki, nie jest rozstrzygnięta. Jak wynika z wydanego w 1788 r.
monumentalnego opracowania geograficzno-historycznego Antona Friedricha Büschinga (Erdbeschreibung.
Dritter Theil, welcher Portugal, Spanien und Frankreich enthält), nazwa „Montedur” może odnosić się do
miejscowości Monteux położonej w Prowansji, nieopodal Awinionu.
Okoliczności odkrycia: nieznane. Ozdoby mogły dostać się w latach 30. XX w. w drodze zakupu lub darowizny do Śląskiego Muzeum Starożytności i Rzemiosła Artystycznego, którego kontynuatorem jest obecne
Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. Istnieje również możliwość, że przedmioty te pochodzą z jednego
z rozproszonych w wyniku II wojny światowej śląskich zbiorów muzealnych.
Chronologia: 470/480 – 520/530 r.
Literatura: niepublikowane.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia (MMW/A/IV/3294, MW/A/IV/3295).
Oprac. Paweł Madera
Fot. T. Gąsior
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Naczynia gliniane z osady w Dziedzicach
(pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie)
Pottery vessels found at the settlement at Dziedzice
(Myślibórz District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: 1 – ręcznie lepione naczynie baniaste z największą wydętością brzuśca na 2/3 wysokości z lekko wychylonym na zewnątrz wylewem, niezdobione, z chropowatą powierzchnią (wys. 15,8 cm, średn. wylewu 15,5 cm,
średn. brzuśca 20 cm, średn. dna 9,3 cm); 2 – ręcznie lepione naczynie, słabo profilowane z wysoko umieszczonym, mocno wydętym załomem brzuśca, niezdobione, z lekko chropowatą powierzchnią (wys. 19 cm,
średn. wylewu 16,9 cm, średn. brzuśca 20,1 cm, średn. dna 8 cm).
Oba naczynia reprezentują najstarszy typ naczyń wczesnośredniowiecznych Słowian północnopołabskich
i zachodniopomorskich o wciąż niesprecyzowanej chronologii (VI – 1. poł. VIII w.), znany m.in. z osad w Derczewie, Dziedzicach, Łobżanach, Dębczynie pod Białogardem i na Wyspie Solnej w Kołobrzegu. W klasyfikacji
meklemburskiej E. Schuldta zaliczone zostały do typu Sukow, w zachodniopomorskiej W. Łosińskiego i R. Rogosza do typu VI (nr 1) i III (nr 2) w rodzinie naczyń A–B.
Okoliczności odkrycia: oba naczynia pochodzą z systematycznych badań archeologicznych przeprowadzonych z ramienia Muzeum Narodowego w Szczecinie w 1969 r. przez Antoniego Porzezińskiego na terenie
osady wczesnośredniowiecznej w Dziedzicach (stan. 4), odkrytej przypadkowo w 1960 r. przez mieszkańca wsi
S. Leszkiewicza. Celem wykopalisk było rozpoznanie najstarszych faz osadnictwa wczesnośredniowiecznego
na Pomorzu Zachodnim, związanego z kształtowaniem się kultury wczesnosłowiańskiej. Oba naczynia odkryto
w obiektach mieszkalnych typu półziemiankowego.
Chronologia: dawniej VI–VII w., obecnie także wskazuje się 1. poł. VIII w.
Literatura: Porzeziński 1969; Porzeziński 1982; Dulinicz 2001; Porzeziński 2010.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS/A/9706, 9720).
Oprac. Agnieszka Kowalówka
Foto: T. Otulak
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Okucie końca pasa w stylu późnoawarskim z Zemborzyc-Dąbrowy
(pow. lubelski, woj. lubelskie)
Strap-end in the Late Avar style found at Zemborzyce-Dąbrowa
(Lublin District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: okucie z brązu, wykonane techniką odlewania, w formie prostokątnej płytki w dolnej części zaokrąglonej, w górnej zaopatrzonej w dwa uszka służące mocowaniu. Na obydwu płaszczyznach znajduje się zdobienie
stylizowanymi motywami roślinnymi. Są to dwie splecione ze sobą gałązki, rozchodzące się i tworzące koła
wypełnione po jednej stronie pięciolistnymi, po drugiej zaś trójlistnymi palmetami. Kompozycję uzupełniają
trójlistne motywy po obydwu stronach splecenia gałązek. Całość obwiedziona jest ramką. Jedna ze stron okucia ma dodatkowo poziomy motyw zdobniczy pod uszkami (dł. okucia: 39 mm, szer. 14,5 mm, grub. od 4 mm
pod uszkami do 2,5 mm w dolnej partii). Badania metaloznawcze wykazały, że okucie zostało wykonane ze
stopu miedzi i cyny oraz ma ślady złocenia. Ozdobę sporządzono techniką odlewania na wosk tracony, w fazie
obróbki stosowano puncowanie i cyzelowanie.
Okoliczności odkrycia: zabytek został odkryty w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych w latach
1984–85 przez pracowników Działu Archeologii Muzeum Lubelskiego na wielokulturowym stanowisku w Zem
borzycach-Dąbrowie (obecnie Lublin-Dąbrowa, stan. 19 – „osada na cyplu”). Zlokalizowano go w rowie sondażowym 1/1984 w warstwie kulturowej na głęb. 50 cm.
Okucie końca pasa z Zemborzyc-Dąbrowy jest znaleziskiem wyjątkowym, jednym z niewielu odkrytych śladów
kontaktów plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie południowo-wschodniej Polski z terenami kaganatu
awarskiego. Zabytek ten mógł trafić na teren podlubelskiej osady, zapewne już po upadku kaganatu, za pośrednictwem plemion słowiańskich (np. Morawian), które bezpośrednio graniczyły z państwem Awarów.
Chronologia: 2. poł. VIII – 1. poł. IX w.
Literatura: Kloss 1991, 7–12.
Zbiory: Muzeum Lubelskie w Lublinie (1827/A/ML/1).
Oprac. Marta Stasiak-Cyran
Fot. P. Maciuk
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Skarb jubilera-odlewcy znaleziony w Machnowie Starym
(pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie)
So-called jeweller-moulder hoard found at Machnów Stary
(Tomaszów Lubelski District, Lubelskie Voivodeship)

Opis: zbiór 7 przedmiotów w większości zachowanych fragmentarycznie lub zdeformowanych, w tym: 3 fragm.
(połówki) otwartych bransolet z kolbowatymi końcami wykonanymi z brązu (dł. 41 mm, średn. drutu 3–6 mm),
srebra (dł. 60 mm, średn. drutu 3–7,5 mm) i elektronu (dł. 42 mm, średn. drutu 3–7 mm); fragm. wygiętego
w półokrąg pręta z rozszerzającym się końcem (dł. 55 mm, grub. średn. 3–5 mm), prawdopodobnie pochodzącego z przerobionej bransolety; trapezowata blaszka z otworkiem zdobiona ornamentem geometrycznym
wybijanym puncą (20×26 mm); pogięty drut brązowy o okrągłym przekroju, z jednym końcem spiralnie zwiniętym (dł. 58 mm, średn. 3 mm); prosta, czworokątna w przekroju sztabka brązu (dł. 95 mm, szer. 4–6 mm).
Okoliczności odkrycia: fragm. ozdób i sztabka zostały odkryte przypadkowo w 2007 r. Przedmioty wchodzące w skład domniemanego zespołu znaleziono na powierzchni zaoranego pola uprawnego, w sąsiedztwie
osady wielokulturowej oznaczonej jako stan. 41 w Machnowie Starym. Zabytki były rozwleczone przez pług,
więc można sądzić, że już wcześniej zalegały w wierzchniej warstwie gleby. Cechy formalne oraz jednorodny
charakter deformacji ozdób pozwalają sądzić, że pierwotnie tworzyły zespół, prawdopodobnie należący do
wytwórcy – jubilera-odlewcy. Obie formy ozdób – bransolety z kolbowatymi zakończeniami i blaszki-zawieszki
trapezowate, mają odpowiedniki w znaleziskach związanych z wczesnym osadnictwem słowiańskim na obszarze wschodnioeuropejskim (kultura praska), a także na niektórych terenach środkowoeuropejskich. Bransoletę podobną do znalezionych w Machnowie Starym, wykonaną ze srebra, odkryto na wczesnym słowiańskim
grodzisku w Szeligach pod Płockiem, a analogiczne blaszki brązowe wystąpiły w depozycie ozdób z Mogiły
w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta.
Chronologia: VII-VIII w.
Literatura: Piotrowscy 2010.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim (MT/1129/1–7/A).
Oprac. Jolanta Bagińska
Fot. St. Stadnicki
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Ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do wewnątrz znalezione w Kopaniewie
(pow. lęborski, woj. pomorskie) i Drawsku Pomorskim
(pow. drawski, woj. zachodniopomorskie)
Spurs with hooks bent inward found at Kopaniewo
(Lębork District, Pomorskie Voivodeship) and at Drawsko Pomorskie
(Drawsko Pomorskie District, Zachodniopomorskie Voivodeship)

Opis: 1 – ostroga brązowa z Kopaniewa, zachowana w całości, mocno skorodowana. Kabłąk o kształcie niskiej
paraboli (wys. wewn. 3,2 cm, rozpiętość ramion 6,3 cm) odlany wraz ze stożkowatym bodźcem i zaczepami.
Ostroga jest zdobiona pięcioma parami żłobków na ramionach oraz owalnymi wgłębieniami u dołu ramion,
w dolnej i środkowej części ramion oraz przy bodźcu. Bodziec ma jeden dookolny garb przy podstawie, nad
którym znajduje się para rowków. W klasyfikacji J. Żaka ostroga ta zaliczona została do grupy technicznej I odmiany A. Opinie na temat proweniencji ostróg tego typu są podzielone - uznawane są za wyroby germańskie,
słowiańskie lub zachodniobałtyjskie, a także powstałe pod wpływem merowińskim lub karolińskim. 2 – ostroga brązowa z Drawska Pomorskiego, zachowana częściowo, ze śladami naprawy w miejscu pęknięcia. Kabłąk
półkolisty (wys. wewn. 5,2 cm, rozpiętość ramion 6,6 cm) odlany wraz ze stożkowatym bodźcem i zaczepami.
Dolna część kabłąka przy zaczepie jest zdobiona rowkami i pionowymi wgłębieniami, w środkowej wypukłością i rowkami, w górnej, przy podstawie bodźca, stylizowanymi głowami zwierzęcymi. Podstawę bodźca
ozdobiono pionowymi rowkami i zgrubieniem. W klasyfikacji ostróg J. Żaka zaliczona została do grupy technicznej I, odmiany B, natomiast wg I. Gabriela i A. Janowskiego należałoby zaliczyć ją do okazów z zaczepami
uszkowymi (obecnie ułamanymi).
Okoliczności odkrycia: 1 – znaleziona przypadkowo, najpewniej w latach 80. XIX w., przy drodze prowadzącej do Łebienia, wraz z fragmentami zdobionej ceramiki i nożem żelaznym; 2 – znaleziona przypadkowo
lub podczas badań powierzchniowych na przełomie XIX i XX w. razem z fragmentami przedmiotów żelaznych,
naczyń glinianych oraz kości zwierzęcych na grodzisku zwanym “Górą Szubieniczą”, położonym przy granicy
z Dalewem.
Chronologia: do niedawna ostrogi datowano na VI w. (Kopaniewo – pocz. VI w., Drawsko – schyłek
1. poł. VI w.). Obecnie ich chronologię przesuwa się z reguły na VIII w. (odmiana A – 1. poł. VIII w., odmiana
B–C – 2. poł. VIII w.).
Literatura: Kühne 1883; Kunkel 1931; Żak 1959; Gabriel 1984; Janowski 2010.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS/A/18306, MNS/A/18329).
Oprac. Agnieszka Kowalówka
Foto. T. Otulak
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