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z a b y t k i  s p o z a  ś l ą s k a  w  z b i o r a c h  m u z e u m

Europa

I przekują swe miecze na lemiesze,
a swe włócznie na noże ogrodnicze

(iz 2, 4)*

prowiNcJoNalNorzymski (?) NÓŻ oGroDNiczy 
z iNNsbrucku w tyrolu

obecność znalezisk różnej proweniencji w zbiorach muzeum archeologicznego 
we wrocławiu nie jest czymś wyjątkowym. wprawdzie dzisiejsze muzeum jest nasta-
wione na pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie przede wszystkim zabytków 
śląskich (Demidziuk 2000, s. 22), jednak i te spoza śląska chętnie są przyjmowane. 
taka praktyka wynika z tradycji muzealnictwa archeologicznego, która w przypadku 
wrocławia sięga początków XiX w. (Demidziuk 1999, s. 176). Już w zbiorach pierwszej 
placówki – królewskiego muzeum sztuki i starożytności (Königliches Museum für 
Kunst und Altertümer, 1815-1862) znajdowały się znaleziska nie tylko spoza prowin-
cji śląskiej (Provinz Schlesien), czy królestwa prus (Königreich Preussen), ale także  
z jeszcze innych – mniej lub bardziej odległych – obszarów: skandynawii, wschodniej 
i południowej europy, a nawet afryki i azji (Demidziuk, kontny 2009)1. również 
i kolejne muzeum – starożytności śląskich (Museum Schlesischer Altertümer, 1859-
1899), wbrew oficjalnym deklaracjom jego założycieli z 1858 r., że placówka ta będzie 
ukierunkowana na pozyskiwanie wyłącznie zabytków śląskich (allgemeiner 1859,  
s. 4; mertins 1906, s. 4; oehlert 2007, s. 18), już u zarania swojej działalności (1859 
r.) szczyciło się posiadaniem artefaktów właśnie spoza śląska (allgemeiner 1859,  
s. 17): z Grudziądza (Dirschau in Preussen), „lasu teutoburskiego” (Teutoburger 
Wald) oraz z bardzo odległej i egzotycznej peruwiańskiej ariki (od 1868 r. w chile). 
taka praktyka była nie tylko kontynuowana, ale nawet rozszerzona, gdy schedę po tej 
instytucji przejęło w 1899 r. kolejne muzeum wrocławskie (Demidziuk 1999, s. 177) – 
śląskie muzeum rzemiosła artystycznego i starożytności (Schlesisches Museum für 
Kunstgewerbe und Altertümer, 1899-1945). w przypadku tej wielodziałowej placówki, 
zabytki spoza śląska kierowano, do któregoś z dwóch autonomicznych działów (Ver-
mehrung 1900, s. 172-173, 175-179): Działu prehistorycznego (Prähistorsche Abteilung) 
lub zbiorów Dawnego rzemiosła artystycznego (Sammlung des alten Kunstgewerbe).  
o ile znaleziska pochodzące z obszaru Barbaricum, niejako automatycznie trafiały 

*przekład Nowego świata.
1 Dowodnie potwierdza to jeden z dokumentów przechowywanych do dzisiaj w archiwum 

Naukowym muzeum archeologicznego – Egänzugsband zu Büschings Katalog C (ma o.mmw: 
DzDN-aN, sygn. ma/a/145).
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do pierwszego działu, tak w przypadku zabytków z terenów zajętych przez cywilizacje 
starożytne starego świata: basenu morza śródziemnego, bliskiego i środkowego 
wschodu oraz orientu: chin i Japonii, przeprowadzano ich wstępną selekcję. Jej 
nadrzędnymi kryteriami – zupełnie niezrozumiałymi dla współczesnego archeologa 
– była wartość kolekcjonerska (estetyczna i handlowa oraz stan zachowania)! tak 
więc zabytki „ładne” i zachowane w całości przekazywano historykom sztuki – do 
zbiorów dawnego rzemiosła artystycznego, natomiast „brzydkie” lub uszkodzone 
archeologom – do zbiorów zabytków prehistorycznych2. taka procedura trwała, aż 
do 1931 r., kiedy to Dział prehistoryczny został podporządkowany (Jahn 1932; Ge-
schwendt 1943), a później (od 1934 r.) włączony do struktur organizacyjnych krajo-
wego urzędu ochrony zabytków prehistorycznych (Landesamt für vorgeschichtliche 
Denkmalpflege – Geschwendt 1943). od tego czasu wszystkie znaleziska – niezależ-
nie od ich pochodzenia, wartości poznawczej, czy stanu zachowania – trafiały do 
rąk archeologów, a dokładnie do zbiorów niniejszego urzędu (Geschwendt 1943).  
w okresie powojennym do praktyk ostatniego niemieckiego muzeum nawiązano tylko 
raz, w czasach gdy archeologia utraciła samodzielność i włączona została – jako Dział 
archeologiczny (1948-1962) – do instytucji pod nazwą muzeum śląskie (Demidziuk 
1999, s. 180). obecnie – pomimo, iż wrocławskie muzealnictwo archeologiczne po-
nownie sprowadzone zostało do podległości instytucjonalnej, tym razem muzeum 
miejskiego wrocławia (Demidziuk 2000, s. 9) – wszystkie przedmioty spełniające 
kryteria zabytków archeologicznych – także i te spoza śląska – bezpośrednio trafiają 
do muzeum archeologicznego, które jest jednym z sześciu oddziałów powyższej 
instytucji (Demidziuk 2000, s. 12-16).

paradoksalnie, pomimo różnych zdarzeń dziejowych: wojen (Demidziuk, Żmu-
dziński 2009), przesunięć granic państwowych (kruszewski 1999), licznych reorgani-
zacji strukturalnych (Demidziuk 2000) i zmian siedzib poszczególnych instytucji 
(Demidziuk 2001), około 60% zabytków pozyskanych jeszcze przed 1945 r. zachowa-
ło się do dzisiaj (Demidziuk, kontny 2009). wśród nich także i te, które pochodzą 
spoza śląska. przypisane wcześniej do kolejnych muzeów – ich działów prehistorycz-
nych, obecnie są integralną częścią zbiorów czterech działów merytorycznych – od 
epoki kamienia po wczesne średniowiecze – muzeum archeologicznego. tak więc 
nadrzędnym kryterium ich zaszeregowania do niniejszych działów jest chronologia, 
a nie miejsce pozyskania, np. kontynent, kraj, prowincja3. są to nie tylko pojedyncze 
egzemplarze, ale także całe zespoły, z konkretnych i często znanych stanowisk4.  
w przypadku tej drugiej kategorii, wartość poznawcza takiego zbioru często jest 
bardzo duża. Nie oznacza to jednak, że te pojedyncze – zabytki luźne lub wyrwane  
z szerszego kontekstu – pozbawione są takiej wartości. tym bardziej, iż w wypadku 
muzealnictwa archeologicznego, zabytki takie pełnią zazwyczaj także funkcję dydak-
tyczną lub wystawienniczą – jako eksponaty ilustrujące wybrane dziedziny życia lub 

2 w przypadku tego muzeum, jest to dziwne o tyle, iż kierownikiem Działu prehistorycz-
nego (drugim dyrektorem muzeum) był nie kto innych, jak sam h. seger.

3 Np. Dział i (epoka kamienia i wczesnego okresu epoki brązu) – neolityczne zabytki 
kamienne z półwyspu Jutlandzkiego w Danii; Dział ii (epoka brązu i wczesna epoka Żela-
za) – zabytki kultur kaukaskich; Dział iii (epoki Żelaza) – prowincjonalnorzymskie zabytki  
z Galii; Dział iV (wczesnego średniowiecza) – zabytki z wielkopolski.

4 Np. środkowopaleolityczne artefakty kamienne z le moustier (pod les eyzies w depar-
tamencie Dordogne), które przechowywane są w Dziale i (nr inw. 7-13:08 i 251-254:08).
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wytwórczości w bardziej lub mniej odległych epokach pradziejowych, czy okresach 
wczesnohistorycznych starego i Nowego świata5. właśnie takim pojedynczym znale-
ziskiem jest omawiany w tym tekście żelazny nóż ogrodniczy. „odkryty” ponownie 
dla współczesnej archeologii, przechowywany jest obecnie w magazynie Działu epo-
ki Żelaza6. opis – nazwa miejscowości i numer inwentarzowy, umieszczony na samym 
zabytku: Innsbruck 514:28, jednoznacznie wskazuje, że znalezisko to pochodzi  
z innsbrucku, i jako obiekt muzealny zostało włączone do zbiorów Działu prehisto-
rycznego śląskiego muzeum rzemiosła artystycznego i starożytności w 1928 r. Ni-
niejszą interpretację należało więc tylko zweryfikować z innymi źródłami – archiwa-
liami i literaturą, które to źródła bezpośrednio dotyczyłyby tego zabytku. w tym 
konkretnym przypadku sprawa była o tyle ułatwiona, że dokumenty muzealne z tegoż 
– 1928 r., zachowały się w komplecie. są to: inwentarz (za lata 1927-1928) i kartoteka 
(h-l) zabytków archeologicznych7. lektura pierwszego dokumentu nie tylko potwier-
dziła, ale także znacznie rozszerzyła powyższą informację. rzeczywiście, w 1928 r. 
pod numerem 514 został wpisany zabytek – duży żelazny nóż ogrodniczy (Grosses 
eisernes Hippenmesser), wraz z dokładnym jego opisem, odkryty w innsbrucku –  
w austriackim tyrolu (Innsbruck/Tirol), który – wg h. segera, dokonującego wpisu 
– należy datować na okres rzymski (röm. nachchristl.). o ile kolejne trzy rubryki in-
wentarza: numer (Nummer); przedmiot (Gegendstand); miejsce odkrycia (Fundort), 
zostały wypełnione, o tyle czwarta – ostatnia, ma tylko odniesienie do wcześniejszych 
wpisów (ryc. 1). po cofnięciu się o cztery pozycje – pod numerem 510 – znajdziemy 
informację dotyczącą sposobu pozyskania zabytku (Art der Erwerbung). zapis ten 
jednoznacznie wskazuje, że interesujący nas w tym tekście nóż ogrodniczy, pochodzi 
ze zbioru wrocławskiego kolekcjonera engela (Aus der Sammlung Engel Breslau, 

ryc. 1. księga inwentarzowa zabytków archeologicznych śląskiego muzeum 
rzemiosła artystycznego i starożytności za lata 1927-1928 

(ma o.mmw; DzDN-aN, sygn. ma/a/294, oprac. t. Gąsior)

5 Dobrym tego przykładem może tu być wystawa czasowa przygotowana przez muzeum 
archeologiczne w biskupinie pt. „od rzymu, aż po bałtyk”, która w części ilustrowana była 
zabytkami prowincjonalnorzymskimi, pochodzącymi ze zbiorów muzeum archeologicznego 
we wrocławiu (ślipko-Jastrzębska 2008, s. 204).

6 zakres chronologiczno-kulturowy tego Działu wyznaczają dwie granice: dolną – okres 
lateński (kultura lateńska); górną – okres wędrówek ludów. taki przedział chronologiczny 
odnosi się nie tylko do obszaru śląska, ale także i innych obszarów.

7 inwentarz zabytków muzealnych za lata 1927-1928: ma o.mmw: DzDN-aN, sygn. 
ma/a/294; kartoteka zabytków archeologicznych (h-l): ma o.mmw: DzDN-aN, sygn. 
ma/a/394b.
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ryc. 2). Drugi dokument – karta z kolejnej (h-l) części kartoteki zabytków – potwier-
dza wcześniejsze informacje, lecz w skróconej formie: Innsbruck i. Tirol, Eis. Hippen-
messer, röm. nachchrztl., 514:28 (ryc. 3). tyle o zabytku mówią archiwalia archeolo-
giczno-muzealne. Natomiast literatura ogranicza się tylko do jednej wzmianki na ten 
temat. Na stronie 313 w numerze drugim trzeciego tomu śląskiego periodyku Alt-
schlesien z roku 1931, w stałej rubryce Vermehrung der vorgeschichtlichen Sammlung 
des Schlesischen Museum für Kunstgewerbe und Altertümer (1. April 1928 – 31. März 
1929), Ausserschlesien Funde, znajduje się taka oto lakoniczna informacja: Innsbruck. 
Spätrömisches eisernes Hippenmesser (Angekauf mit der Sammlung des Geh. Justizrats 
Engel in Breslau). z jednej strony potwierdza ona wcześniejsze ustalenia, z drugiej 

ryc. 2. księga inwentarzowa zabytków archeologicznych śląskiego 
muzeum rzemiosła artystycznego i starożytności za lata 1927-1928 

(ma o.mmw: DzDN-aN, sygn. ma/a/294, oprac. t. Gąsior)

ryc. 3. kartoteka zabytków archeologicznych śląskiego muzeum rzemiosła artystycznego 
i starożytności (ma o.mmw: DzDN-aN, sygn. ma/a/394b, oprac. t. Gąsior)
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poszerza naszą wiedzę na temat sposobu przejęcia tego zabytku. wynika z niej, że 
został on zakupiony przez muzeum wrocławskie. po dokładnej lekturze niniejszej 
rubryki możemy dowiedzieć się również, że interesujący nas w tym tekście zabytek, 
nie był jedynym, który odsprzedał radca prawny engel, że wchodził on w skład więk-
szej kolekcji. poza żelaznym nożem ogrodniczym zakupiona kolekcja składała się  
z następujących przedmiotów: brązowego miecza antenowego z parthenen w austrii 
(Parthenen i. Vorarberg); małej antropomorficznej halsztackiej figurki brązowej  
z kojetein na morawach (Kojetein i. Mähren); mezolitycznego czekana z poroża je-
leniego z okolic Gdańska (Gegend von Danzig); żelaznego miecza halsztackiego  
z nieznanej miejscowości; takiegoż wczesnolateńskiego oraz czterech żelaznych za-
bytków wikińskich z Łubowa w pow. gnieźnieńskim (Libau, Kr. Gnesen): inkrustowa-
nego srebrem grotu włóczni, czekana, fragmentu kabłąka wiadra drewnianego, noża. 
Jak można się było spodziewać, także i te przedmioty miały swoje dokumentacje 
muzealne. ponowna analiza archiwaliów – księgi inwentarzowej i kartoteki, potwier-
dziły te przypuszczenia. w inwentarzu zabytków archeologicznych za rok 1928 zosta-
ły one nie tylko odnotowane: okolice Gdańska (nr inw. 509:28), Łubowo (nr inw. 
510-513:28), kojetein (nr inw. 515:28), parthenen (nr inw. 516:28); miecze: halsztac-
ki (517:28) i wczesnolateński (518:28), ale także dokładnie opisane i narysowane (ryc. 
4). karty alfabetycznego katalogu potwierdzają natomiast tylko te zabytki, które 
przypisane są do konkretnych miejscowości: Gdańsk (a-G, Danzig-Gegend), kojete-
in i Łubowo (h-l, Kojetein, Libau), parthenen (m-r, Parthenen). co ciekawe, tylko 
w przypadku jednego zabytku – mezolitycznego czekana z poroża jeleniego z okolic 
Gdańska, umieszczono informację (w inwentarzu – ryc. 5), iż został on zakupiony 
(angek.). Na podstawie późniejszego źródła – nekrologu z 1938 r., zamieszczonego  
w Altschlesische Blätter (seger 1937) – możemy dowiedzieć się więcej nie tyle o samej 
kolekcji, co raczej o jej wcześniejszym właścicielu. Jak już powyżej zasygnalizowano, 
do 1928 r. niniejszy zbiór był własnością niejakiego engela. kim był ów tajemniczy 
radca prawny, zamieszkały we wrocławiu? Jak się okazuje była to w tamtych czasach 
bardzo znana postać, tak wśród kolekcjonerów, jak i miłośników „starożytności” 
(Altertümer). Już sam fakt, że nekrolog engela ukazał się w czasopiśmie archeolo-
gicznym, a jego autorem by sam hans seger, wskazuje iż także archeologia nie była 
mu obca. bernhard engel (1858-1938) zanim został z konieczności wrocławianinem, 
do 1916 r. mieszkał i pracował w poznaniu. Jako człowiek wykształcony i zamożny – 
dyrektor sądu krajowego (Landgerichtsdirektor) i major Landwehry, mógł sobie po-
zwolić na bardzo wyszukane hobby. Już w latach 70. XiX w. oddał się pasji kolekcjo-
nerskiej. z biegiem lat stał się nie tylko wybitnym bronioznawcą, ale właścicielem 
dużego zbioru militariów. zakres jego zainteresowań nie ograniczał się tylko do 
broni średniowiecznej, ale także do tej najstarszej – pradziejowej. te zainteresowania 
przełożyły się z kolei na asortyment kolekcji. tym samym obok uzbrojenia średnio-
wiecznego, które było trzonem zbioru, znajdowały się także pojedyncze przedmioty 
o bardzo szerokim spektrum chronologicznym – od mezolitu, po wczesne średnio-
wiecze. tak, jak pierwsza grupa zabytków pochodziła wyłącznie z prowincji poznań-
skiej (Provinz Posen), tak druga – z niemal całej europy. z nieznanych nam powodów 
engel rozpoczął wyprzedaż swojej kolekcji. Jeszcze przed i wojną światową jej część 
sprzedał berlińskiej zbrojowni (Berliner Zeughaus), a w 1928 r. ostatecznie ją zlikwi-
dował. w 1927 r. osiem wyjątkowej rzadkości mieczy wczesnośredniowiecznych (od 
Vi do Xii w.) zakupiło śląskie muzeum rzemiosła artystycznego i starożytności.  
w następnym roku wrocławska placówka odkupiła od engela ostatnią jej część. luź-
ne miecze trafiły do Działu uzbrojenia (Waffensammlung), natomiast pozostałe za-
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ryc. 4. księga inwentarzowa zabytków archeologicznych śląskiego 
muzeum rzemiosła artystycznego i starożytności za lata 1927-1928 

(ma o.mmw: DzDN-aN, sygn. ma/a/294, oprac. t. Gąsior)

ryc. 5. księga inwentarzowa zabytków archeologicznych śląskiego muzeum 
rzemiosła artystycznego i starożytności za lata 1927-1928 

(ma o.mmw: DzDN-aN, sygn. ma/a/294, oprac. t. Gąsior)
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bytki do Działu prehistorycznego. wśród tej drugiej grupy znalazł się także nóż 
ogrodniczy. bernhard engel był tylko kolekcjonerem – amatorem, i to było zapewne 
powodem, iż przedmiot o funkcji typowo gospodarczej – rolniczej (ogrodniczej), 
znalazł się w tej tak bardzo przecież „wojskowej” kolekcji. w przeciwieństwie do 
pierwszej części pozyskanych zabytków – mieczy wczesnośredniowiecznych, które 
bardzo wcześnie znalazły się w obiegu naukowym (sarnowska 1955), pozostałe – oprócz 
efektownego wyposażenia grobowego wojownika „wikińskiego” (Jankuhn 1934) – 
nadal czekają na opracowanie i opublikowanie. tak więc niniejszy tekst jest nie tylko 
formalnym opisem kolejnego zabytku muzealnego ze zbiorów „poniemieckich”, ale 
przede wszystkim próbą odzyskania go dla nauki – w tym wypadku archeologii pro-
wincjonalnorzymskiej?

Nóż żelazny z kolekcji wrocławskiej ma wyraźnie wygięte ostrze i tylec, opadający 
w stronę wierzchołka, łukowato odgiętego w stronę tylca. trzpień rozszerza się trape-
zowato; między ostrzem a trzpieniem rysuje się przewężenie. w trzpieniu umieszczone 
są otwory, w których pierwotnie tkwiły nity mocujące organiczne okładziny rękojeści 
(jeden z nich zachował się i jest nieco zgięty). Na zakończeniu trzpienia znajduje się 
językowaty, krótki występ, służący najprawdopodobniej do umocowania organicznej 
oprawy. wymiary noża są następujące: długość 25,4 cm; długość ostrza 14,6 cm; sze-
rokość maksymalna ostrza 2,7 cm; długość trzpienia 10,8 cm; szerokość maksymalna 
trzpienia 2,9 cm; grubość tylca 0,8 cm; średnica otworu na nit 0,55 cm; długość nitu 
2,5 cm; grubość nitu 0,4 cm (ryc. 6a-b).

ryc. 6. Żelazny nóż ogrodniczy z innsbrucku ze zbiorów muzeum archeologicznego, 
oddziału muzeum miejskiego wrocławia (a – fot. t. Gąsior; b – rys. t. Demidziuk)
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z uwagi na wygięcie tylca, nóż w największym stopniu nawiązuje do grupy rzym-
skich narzędzi rolniczych/ogrodniczych. Formy noży o wygiętym tylcu mieszczą się 
w grupie narzędzi określanych jako falx, w odróżnieniu od typu culter, obejmującego 
noże o prostym tylcu (white 1967, s. 69). Falx to pojęcie szerokie (kolendo 1968,  
s. 128-129, przyp. 58, tam dalsza lit.), określające narzędzia o wygiętym tylcu, zróżni-
cowanych kształtach i rozmiarach oraz różnych sposobach osadzania rękojeści. an-
tyczne źródła pisane wymieniają 12 odmian falces, których identyfikacja bywa niekiedy 
problematyczna (Gaitzsch 1978, s. 26-27, ryc. 15:d; white 1967, s. 72-73, 205-211).  
w omawianym przypadku wykluczyć można z pewnością zwykłe sierpy (falx messoria, 
falx veruculata)8. analizowane znalezisko najbardziej przypomina noże ogrodowe/
rolnicze. wśród nich wyróżnia się m.in. typ falx ruscaria – z prostym tylcem i krótkim 
wierzchołkiem, służący do przycinania żywopłotów (white 1967, s. 88-89, ryc. 64), 
falx lumaria – do wycinania kolczastych krzewów-chwastów (white 1967, s. 88), falx 
sirpicula – rodzaj sierpa do ścinania trzciny (white 1967, s. 89-90, ryc. 65), falx vini-
toria lub vinatoria – nóż o rozbudowanym, wielofunkcyjnym ostrzu, stosowany przez 
winogrodników, opisany w szczegółach przez autora najobszerniejszego rzymskiego 
traktatu agronomicznego, żyjącego w i w. po chr., kolumellę (1991, s. 4, 25, ryc. 1-2; 
Gaitzsch 1978, ryc. 40; pietzsch 1983, s. 75-77). z formalnego punktu widzenia, nóż 
z muzeum wrocławskiego należy jednak przypisać do typu falx arboraria (por. white 
1967, s. 86-88, ryc. 59-63), charakteryzującego się stosunkowo krótką rękojeścią, 
ostrzem rozmaicie wygiętym (przy tym wyraźnie słabiej niż w przypadku sierpów), 
często odchylonym od osi rękojeści w stronę tylca. egzemplarze o słabiej wygiętym 
ostrzu są przy tym rzadsze, choć notowane (pietzsch 1983, s. 77). różne mogą być 
także rozmiary takich narzędzi (por. curle 1911, s. 284, tabl. lXi:8, 10), przy czym 
w grupie tej umieścić można również niektóre z narzędzi określanych po prostu jako 
noże (por. curle 1911, s. 281, tabl. Xl:6) czy inne narzędzia (por. baumann 1983,  
s. 171, tabl. Xliii:7-9). rękojeść mocowano rozmaicie: nabijano na kolcowaty 
trzpień i mocowanie wzmacniano obejmą z metalowej taśmy, stosowano okładziny 
szerokiego trzpienia lub osadzano za pomocą tulejki (por. petrie 1917, tabl. lVi-lVii, 
liX; pietzsch 1983, tabl. 27:572-586). Niektóre z falxes tego rodzaju mają krótszy 
wierzchołek i podwójnie wygięty tylec, jednak bez wypukłości zaznaczonej w partii 
wierzchołkowej9, np. boscoreale k. pompejów (petrie 1917, tabl. lXVii:48; white 
1967, s. 87), nie do końca zatem przypominają omawiany zabytek. Noże ogrodowe 
służyły do obcinania gałęzi drzew i krzewów: lżejsze egzemplarze wykorzystywano  
w sadach, cięższe w lasach (white 1967, s. 86-87). znajdowano je najczęściej w re-
jonie rzymskich miast, villae rusticae (por. np. baumann 1983), ale także w obozach 
legionowych (brown, meadows, turner, mattingly 2001, s. 10), choć rzadziej (pietzsch 
1983, s. 78). w przypadku znaleziska z innsbrucku rodzą się jednak pewne wątpliwo-
ści: wierzchołkowa partia ma ostrze zlokalizowane na wypukłej stronie, tym samym 
konstrukcja nie pozwalała na wykorzystanie całej długości noża do wykonania ruchu 
ścinającego (mechanizm dźwigni), realnie wykorzystywane było ramię siły, jakie daje 
nieco ponad połowa długości przedmiotu. może to osłabiać tezę o sugerowanym wy-
żej przeznaczeniu narzędzia, z drugiej jednak strony wklęsłość jest wystarczająca do 
wykonania cięcia (bardzo podobnie ukształtowane sierpy z guzkiem i noże tzw. typu 

8 por. white 1967, s. 77-86.
9 tak ukształtowane narzędzia zaliczane są do typu 3 wg w. h. manninga (1985; por. 

brown, meadows, turner, mattingly 2001, s. 11, ryc. 5).
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wrocław-Grabiszyn stosowano szeroko w późnej epoce brązu – por. np. Dąbrowski 
1997, s. 57, 69, 98, ryc. 60:a, b). Nie wiadomo zresztą jak długa była cała rękojeść (wraz 
z partią organiczną) – przy znacznej rękojeści zyskiwano duże ramię siły. mniej typowe 
pozostaje jednak odgięcie wierzchołkowej partii ostrza – łukowate ostrza wypukłe 
charakteryzują noże służące do obróbki skóry czy filcu (Gaitzsch 1980, s. 120-126, ryc. 
13; pietzsch 1983, s. 78). podwójne wygięcie ostrza pozwala sądzić, że było to narzędzie 
bardziej wyspecjalizowane, niż większość noży ogrodniczych, zaopatrzonych tylko  
w ostrze i „dziobowaty” wierzchołek (white 1970, s. 239-240).

Niestety, datowanie omawianego zabytku jest bardzo trudne – należy zaznaczyć, 
że noże ogrodnicze, pod względem formy ściśle związane z funkcją, nie zmieniały 
kształtów przez wiele lat, np. noże winnicze podobne do falx vinitoria były w użyciu do 
XiX w. (white 1970, s. 240). Noże analogiczne do falx arboraria występowały choćby 
w kulturze lateńskiej (tyle, że mniejsze, około 10 cm długości) m.in. na oppidum  
w manching (Jacobi 1974, s. 286-287, tabl. 24:391-399)10. także inne „sierpowate” na-
rzędzia rolnicze i ogrodnicze używane były w identycznej formie od okresu lateńskiego 
do czasów nowożytnych (pietzsch 1983, s. 71, 76). Jeśli zatem rzeczywiście mamy do 
czynienia z zabytkiem rzymskim (co trudno ostatecznie przesądzić, z uwagi na brak 
znajomości kontekstu odkrycia oraz pewne odstępstwa morfologiczne od egzemplarzy 
rzymskich) należałoby się liczyć z datowaniem na okres od czasu podporządkowania 
tego obszaru władzy rzymskiej11 do 2 połowy V w. po chr. innsbruck (łac. Oenipons) 
znajdował się w tym czasie w obrębie szeroko pojętej prowincji recji. także i później, 
kiedy obszarami tymi czasowo władali ostrogoci za teodoryka wielkiego, można 
liczyć się z kontynuowaniem rzymskich tradycji w zakresie wytwórczości narzędziowej. 
Jednak w tym przypadku rzymski charakter znaleziska nie jest do końca przesądzony 
– być może h. seger, który datował zabytek na okres cesarstwa znał bliżej okoliczności 
jego odkrycia i dlatego uznał go za przedmiot rzymskiej proweniencji, obecnie jednak 
nie można tego zweryfikować.

Krzysztof Demidziuk, Bartosz Kontny
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eiN proViNzialrömisches GarteNmesser 
aus iNNsbruck iN tirol

z u s a m m e n f a s s u n g

Das archäologische museum in wrocław (breslau) nimmt in der ersten reihe die schle-
sischen Funde auf, in seinen sammlungen sind jedoch auch exemplare fremder abstammung 
zu finden. bereits vor zweihundert Jahren – am anfang der breslauer offiziellen archäologie 
(Vorgeschichte) – gab es im besitz des königlichen museums für kunst und altertümer (1815-
1862) Funde von außerhalb schlesiens. in den nächsten Jahren setzten zwei weitere anstalten: 
museum schlesischer altertümer (1859-1899) und schlesisches museum für kunstgewerbe 
und altertümer (1899-1945) dieses Vorgehen auch fort. Die polnischen nachkriegszeitlichen 
museen knüpften soeben an die preußische und deutsche tradition an. Deswegen sei es kein 
wunder, dass einen beträchtlichen teil von sammlungen des heutigen museums eben solche 
Funde bilden. ihre abstammung beschränkt sich nicht nur auf die direkt an schlesien benach-
barten Gebiete, sondern umfasst auch entferntere länder – ganz europa, asien und afrika 
sogar die beiden amerika. Die meisten davon wurden leider niemals veröffentlicht und somit 
kamen nie in den wissenschaftlichen umlauf. einer solcher Funde ist das eben dargestellte 
einzelne eisenmesser. es wurde 1928 durch das schlesische museum für kunstgewerbe und 
altertümer angekauft, früher hatte der großen sammlung der militaria von b. engel angehört. 
wie damalige museumsunterlagen zeigen – so das inventarbuch und die kartei der archäolo-
gischen Funde – stammt das vorliegende museumsstück als losefund aus innsbruck im öster-
reichischen tirol. somit also, lediglich aufgrund formaler merkmale und dessen Fundortes, 
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wurde seine Funktion bestimmt und demnach undirekt auch die zeitstellung – Gartenmesser 
aus der römischen spätkaiserzeit. eine wiederholte analyse des Fundes bestätigte nur teilweise 
diese so eindeutige interpretation. es wurde zwar richtig den Gartenmessern zugewiesen, der 
zeitliche rahmen ist jedoch viel breiter als der hier von h. seger vorgeschlagen: dieser typ 
von langen messern mit gebogenem rücken – falx arboraria – allgemein als landwirtschaftli-
ches und Gartengerät benutzt, war die ganze römische kaiserzeit lang und nicht nur in ihrer 
spätphasen im Gebrauch, überdies – als mehrzweckgerät in seinen unterschiedlichen arten 
und Varianten – von der latène- bis zur Neuzeit. sein Fundort – innsbruck (lat. Oenipons) in 
den Grenzen der römischen provinz raetia weist auf die zeit vom Jahr 15 bis zur 2. hälfte 
des 5. Jh. n. chr. hin.
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materiaŁy kultury kurhaNÓw wschoDNiolitewskich
w kolekcJach muzeÓw DolNośląskich.

zabytki z cmeNtarzyska w okolicy smorGoNi

z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w 1945 r. Dolny śląsk był tą prowin-
cją ówczesnych Niemiec (niem. Provinz Nieder Schlesien) – trzeciej rzeszy (niem. Das Dritte 
Reich)31, z której odnotowano największą liczbę stanowisk archeologicznych. Nie wynikało to 
tylko z uwarunkowań obiektywnych, sprawiających że teren ten był permanentnie zasiedlany 
we wszystkich epokach pradziejowych i okresach wczesnohistorycznych, ale przede wszystkim 
ze stanu badań. to właśnie w stolicy tej prowincji – wrocławiu (niem. Breslau), powstało  
w 1815 r. jedno z pierwszych w europie muzeów ukierunkowanych na archeologię (bandurska 
1998; Demidziuk 1999, s. 176; 2000, s. 9; 2001, s. 9); to tu od 1822 r. wykładana była archeologia 
na poziomie studiów uniwersyteckich (Gediga 1998, s. 33-34); to także w tym mieście od połowy 
XiX w. miała swoją siedzibę służba archeologiczno-konserwatorska (kramarek 1970, s. 212-
213), która od 1914 r. opierała działalność na wyjątkowej w swojej treści ustawie o ochronie 
zabytków archeologicznych32. Nie można pominąć także licznych regionalnych towarzystw 
naukowych, współpracujących z tutejszymi archeologami33. w paradoksalny sposób, pomimo 
różnych kataklizmów dziejowych – wojen (Demidziuk, Żmudziński b.r.), przesunięć granic 
państwowych (kruszewski 1999), licznych reorganizacji strukturalnych (Demidziuk 2000)  
i zmian siedzib poszczególnych instytucji (Demidziuk 2001), około 80% wytworzonych przez te 
placówki dokumentów i prawie 60% dawnych zbiorów przetrwało do dzisiaj34. Niestety, jak to 
często bywa w takich przypadkach – poza nielicznymi wyjątkami – los nie oszczędził większości 
placówek funkcjonujących poza stolicą prowincji35.

Do chwili powołania w marcu 1931 r. wyspecjalizowanej państwowej instytucji, zajmującej 
się z urzędu ochroną zabytków archeologicznych w prowincji Dolnego śląska (niem. Provinz 
Nieder Schlesien) – krajowego urzędu ochrony zabytków prehistorycznych (niem. Landesamt 
für vorgeschichtliche Denkmalpflege)36 – od 1937 r. krajowego urządu prehistorii (niem. Lan-
desamt für Vorgeschichte) – taką rolę pełniły wyłącznie kolejne muzea wrocławskie (Demidziuk 

31 w tym tekście Dolny śląsk, jako prowincja – prowincja Dolnego śląska (niem. Provinz 
Nieder Schlesien), w jej granicach terytorialnych z lat: 1919-1938 i 1941-1945.

32 w pełnym brzmieniu: Ausgrabungsgesetz, Nr. 11342 vom 26. März 1914, wraz z przepisami 
wykonawczymi: Ausführungsbestimmungen vom 30. Juli 1920. zum Ausgrabungsgesetz vom 26. 
März 1914 (Gummel 1935; kaufmann 1987).

33 Jako przykłady można tu podać tylko te najważniejsze: Schlesische Gesellschaft für 
Vaterländische Kultur (Gerber 1988); Verein für Geschichte und Alterthum Schlesiens (wendt 
1904); Schlesischer Altertumsverein (oehlert 2007).

34 są to dane wyłącznie szacunkowe, ponieważ dokładne wyliczenie strat wojennych – nawet 
i dzisiaj – nie jest możliwe (Demidziuk, Żmudziński b.r.).

35 w czasie działań wojennych i tuż po ich zakończeniu, całkowitemu zniszczeniu uległy 
tak znaczące placówki muzealne, jak np. muzeum Dolnośląskie w legnicy (niem. Nieder-
schlesisches Museum Liegnitz), muzeum powiatowe w lubinie (niem. Kreismuseum Lüben), 
muzeum miejskie w Głogowie (niem. Stadtmuseum Glogau). inne, np. muzeum miejskie  
w bolesławcu (niem. Stadtmuseum Bunzlau), muzeum regionalne w złotoryi (niem. Heimatmu-
seum Goldberg), zostały rozgrabione i zdewastowane. tylko nieliczne – zazwyczaj znajdujące się 
poza linią frontu – ocalały, jak np. muzeum sudeckie w Jeleniej Górze (niem. Sudetenmuseum 
Hirschberg), czy muzea regionalne w wałbrzychu i Jaworze (niem. Heimatmuseum Waldenburg 
i Heimatmuseum Jauer).

36 więcej na temat powstania i działalności tych dwóch wrocławskich urzędów, można 
dowiedzieć się z literatury przedmiotu (Jahn 1932; Geschwendt 1943) i dokumentacji urzę-
dowej, przechowywanej do dzisiaj w archiwum Naukowym muzeum archeologicznego we 
wrocławiu.
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1999, s. 8). Najpierw (1815-1858 r.) było to królewskie muzeum sztuki i starożytności (niem. 
Königliches Museum für Kunst und Altertümer), następnie (1859-1899) muzeum starożytności 
śląskich (niem. Museum Schlesischer Altertümer), a w latach 1900-1930 Dział prehistoryczny 
(niem. Prähistorische Abteilung) śląskiego muzeum rzemiosła artystycznego i starożytności 
(niem. Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer). po pierwszej wojnie światowej 
placówkę wrocławską wspomagać zaczęły również muzea okręgowe, powiatowe, miejskie i regio-
nalne (niem. Bezirk-, Kreis- Stadt- und Heimatmuseen)37. wprawdzie podstawowymi zadaniami 
tychże muzeów było gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zabytków śląskich38, jednak 
ich zbiory systematycznie poszerzane były także o znaleziska spoza śląska (niem. ausserschle-
sische Funde). Już u zarania wrocławskiej archeologii instytucjonalnej znaczną część zbiorów 
stanowiły właśnie takie zabytki39. pozyskiwane w drodze wymiany z innymi muzeami, głównie 
niemieckimi i duńskimi oraz poprzez dary osób prywatnych – niekiedy całych kolekcji (niem. 
Nachlässe)40, traktowane były jako pomoce dydaktyczne w nauczaniu archeologii powszechnej. 
taką też rolę pełniły w latach następnych, nawet po utworzeniu w 1936 r. na miejscowym uni-
wersytecie (niem. Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau) instytutu prehistorii i wczesnego 
średniowiecza (niem. Institut für Vor- und Frühgeschichte – mandera 1941; zettler 1941). 
Głównie na podstawie zachowanej dokumentacji – przechowywanej obecnie w archiwum 
Naukowym muzeum archeologicznego we wrocławiu41 – i literatury przedmiotu42, z dużą 
dokładnością możemy określić ich proweniencję oraz stan ilościowy sprzed 1945 r. Dotyczy to 
nie tylko zbioru wrocławskiego, ale także niektórych kolekcji spoza stolicy prowincji43.

w tym krótkim opracowaniu nie sposób wymienić poszczególnych regionów geograficz-
nych, a tym bardziej kolejnych krajów, z których pochodzą niniejsze zabytki. ponadto znale-

37 pełną listę niniejszych muzeów – wraz z krótkimi ich opisami – przedstawił F. Ge-
schwendt (1929).

38 takie zadania postawiono także polskiemu muzealnictwu archeologicznemu, tworzo-
nemu na Dolnym śląsku zaraz po zakończeniu ii wojny światowej.

39 Doskonale ilustruje to – jeden z najstarszych (1837 r.) dokumentów przechowywanych 
w archiwum Naukowym muzeum archeologicznego we wrocławiu – katalog zabytków ar-
cheologicznych spoza śląska w zbiorach królewskiego muzeum sztuki i starożytności (także 
pod inną nazwą – muzeum uniwersyteckie), pt. Verzeichnis der aufzerhalb Schlesien gefunden 
heidnischen Alterthümer aller Art, die sich in der Samlung der Breslauer Hochschule finden (tzw. 
Ergenzungsband zu Büschings Catalog C. – sygn. ma/a/145).

40 Dobrym przykładem ilustrującym ten sposób poszerzania zbiorów muzealnych, jest 
prywatna kolekcja – składająca się z 88 (nr inw. 301-389:08) paleolitycznych artefaktów ka-
miennych z terenu Francji (departament Dordogne) – przekazana w 1908 r. przez J. exsteena 
do śląskiego muzeum rzemiosła artystycznego i starożytności we wrocławiu, która do dzisiaj 
przechowywana jest w muzeum archeologicznym we wrocławiu (sygn. ma/a/394a).

41 są to następujące dokumenty (archiwalia): Ergenzungsband zu Büschings Catalog C 
(sygn. ma/a/145); Kartei: A-G, H-L, M-R, S-Z (sygn. ma/a/394a-d); Inventarbücher: 1925-
1926, 1927-1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 (sygn. ma/a/293-299); Zugangs-Verzeichnis: 
1931-1942 (sygn. ma/a/279-280; 283; 285-287; 289-291); Eingänge: 1931-1944 (sygn. ma/a/281; 
283-284; 288; 292).

42 były to konkretne działy śląskich periodyków archeologicznych, w ramach których 
publikowano także informacje o zabytkach (nowych nabytkach) spoza śląska w zbiorach 
dwóch muzeów wrocławskich (muzeum starożytności śląskich, śląskie muzeum rzemiosła 
artystycznego i starożytności): „schlesiens Vorzeit” (także „schlesiens Vorzeit” Neue Folge) – 
Fundchronik (1866-1933); „altschlesien” – Vermehrung der vorgeschichtlichen sammlung des 
schlesischen museums für kunstgewerbe und altertümer/ausserhalb schlesiens (1922-1941); 
„altschlesische blätter” – Neue bodenfunde/ausserhalb schlesiens (1926-1944).

43 Głównie na podstawie ksiąg inwentarzowych zabytków muzealnych, co było możliwe 
w przypadku niektórych muzeów, np. w muzeum karkonoskim w Jeleniej Górze, muzeum 
regionalnym w chojnowie, muzeum regionalnym w Jaworze.
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ziska te reprezentują wszystkie epoki i okresy periodyzacyjne archeologii świata. tylko dla 
zobrazowania tego tak powszechnego zjawiska tamtych lat, można przytoczyć tutaj zaledwie 
kilkanaście przykładów44. ameryka północna reprezentowana jest przez artefakty kamienne 
plemion indiańskich Florydy i prerii; ameryka południowa przez naczynia ceramiczne kultur 
prekolumbijskich – tairona i Narino oraz zmumifikowane głowy zmarłych z kultur andyjskich; 
australia natomiast poprzez uzbrojenie i narzędzia aborygenów. bardzo interesujące spektrum 
chronologiczno-kulturowe prezentują zabytki afrykańskie, począwszy od artefaktów kultur 
otoczakowych, poprzez wytwory rękodzielnicze poszczególnych dynastii starożytnego egiptu,  
a kończąc na przedmiotach prowincjonalnorzymskich północnej libii. podobny zestaw zabytków 
pochodzi z azji, tej bliższej, jak i z Dalekiego wschodu. tak więc oprócz licznych wytworów 
kamiennych i kościanych zauralskich kultur leśnostepowych, w muzeum wrocławskim do dzisiaj 
przechowywane są bardzo efektowne brązy lurystańskie. cywilizacje bliskiego wschodu repre-
zentują zabytki międzyrzecza tygrysu i eufratu, wschodniego wybrzeża morza śródziemnego 
oraz tureckiej anatolii. z pogranicza euro-azji pochodzi natomiast duża kolekcja broni i ozdób 
z brązu używana w czasach starożytnych przez ludy kaukaskie. Jednak najliczniejszą grupą tej 
kategorii zabytków są znaleziska europejskie. praktycznie pochodzą one ze wszystkich krajów 
tej części świata, chociaż zdecydowana ich większość pozyskana została – co było czymś natu-
ralnym w tamtych czasach – z poszczególnych prowincji samych Niemiec, jak i na obszarach 
szeroko rozumianej strefy wpływów kultury i gospodarki niemieckiej: austrii, czech, węgier, 
rumunii, północnych wybrzeży morza czarnego oraz krajów bałtyjskich. wśród tych ostatnich 
znalezisk bardzo interesują grupę tworzą tzw. „zabytki litewskie”45. pomimo, że ich liczba –  
w porównaniu z innymi regionami – jest znikoma (5 przedmiotów), są to na tyle interesujące 
znaleziska, aby poświęcić im więcej uwagi.

wprawdzie zbiór ten – jak zostanie to szerzej wyjaśnione w dalszej części tekstu – jest dość 
jednolity pod względem przynależności chronologiczno-kulturowej, to jednak do zakończenia ii 
wojny światowej tworzyły go dwie oddzielne i niezależne kolekcje muzealne. pierwsza w liczbie 
dwóch przedmiotów – przechowywana do dzisiaj w magazynie Działu epoki Żelaza muzeum 
archeologicznego we wrocławiu46 – przed 1945 r. stanowiła integralną częścią zbiorów Działu 
prehistorycznego śląskiego muzeum rzemiosła artystycznego i starożytności. Druga natomiast 
(trzy zabytki) – już nieistniejąca – zdeponowana była zupełnie w innym miejscu. wprawdzie 
legnica (niem. Liegnitz) – bo o tym mieście mowa – leży niedaleko wrocławia, to jednak tam-
tejsza placówka muzealna pod nazwą muzeum Dolnośląskie (niem. Niederschlesisches Museum),  
w żaden sposób nie była podległa wrocławskiej instytucji (ryc. 25)47. tylko dzięki zapobiegliwości 
stołecznych archeologów tamtych czasów, pozostał ślad po legnickiej kolekcji.

44 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska archeologicznego, redakcja wrocław-
skiego czasopisma muzealnego „silesia antiqua” (dział pt. „zabytki spoza śląska w zbiorach 
muzeum archeologicznego”) – począwszy od 42 tomu (2001 r.) – systematycznie publikuje 
tego rodzaju znaleziska – pojedyncze zabytki lub całe zespoły (bartoszcze 2001; Demidziuk, 
szykulski 2001; kontny 2006; 2008; kotowicz 2008). w przypadku znalezisk ze zbiorów po-
zawrocławskich, publikowane są one również w tymże czasopiśmie, ale w innym dziale – pod 
nazwą „historia archeologii” (chojecki 2008; lewicka 2008).

45 w dokumentacji archeologicznej przechowywanej do dzisiaj w muzeum archeolo-
gicznym we wrocławiu (sygn. ma/a/294 i sygn. ma/a/394d) i potwierdzonej w literaturze 
przedmiotu (Neue bodenfunde 1929; Vermehrung 1931) tak określone zabytki występują pod 
dwiema nazwami miejscowości: slobotka bei smorgon i smorgon. zarówno pierwsza, jak i druga 
nazwa z dopiskiem – „i. litauen”, co jednoznacznie wskazuje na ich litewskie pochodzenie.

46 Jest to jeden (iii) z sześciu działów merytorycznych (chronologicznych) muzeum 
archeologicznego we wrocławiu, w zbiorach którego znajdują się zabytki o dość szerokim 
spektrum chronologicznym – od okresu lateńskiego, po okres wędrówek ludów – niezależnie 
od miejsca ich pochodzenia.

47 muzeum legnickie – po wrocławskim – należy do najstarszych tego rodzaju placówek na 
śląsku. założone już w 1879 r. – jako muzeum regionalne – najpierw zajmowało się gromadze-
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kolekcja „wrocławska” omówiona została szczegółowo w innym miejscu (kontny 2006). 
w jej przypadku mieliśmy do czynienia – jak zostało to opisane we wzmiankowanym powyżej 
artykule – nie tylko z archiwaliami i literaturą, ale przede wszystkim z zabytkami. mówiąc zaś o 
„legnickiej” kolekcji trzeba mieć na uwadze fakt, że przedmioty te fizycznie nie istnieją. pozostał 
po nich ślad jedynie w postaci bardzo krótkich informacji pisanych i dokumentacji fotograficznej. 
pomimo braku podstawowego źródła archeologicznego – jakimi bez wątpienia są same zabytki 
– można podjąć się próby opisania ich od strony formalno-typologicznej, a co za tym idzie, także 
przynależności chronologiczno-kulturowej oraz przypisania ich do konkretnego stanowiska, 
tak jak miało to miejsce w wypadku zabytków „wrocławskich”. informacje pisane sprowadzone 
zostały tylko do dwóch zapisów: jednego w księdze inwentarzowej zabytków archeologicznych 

niem „pamiątek historycznych” z terenu legnicy oraz jej najbliżej okolicy. wraz z rozwojem 
muzeum i wzrastającym znaczeniem – o czym dobitnie świadczy zmiana jego nazwy na muzeum 
Dolnośląskie (1911 r.) – obszar zainteresowań tej placówki powiększył się nie tylko do powiatu 
(Kreis), ale także do okręgu (Bezirk). Jako typowe muzeum wielodziałowe, legnicka instytucja 
przez cały okres swojego funkcjonowania gromadziła, opracowywała i udostępniała (liczne 
wystawy – stałe i czasowe oraz publikacje) dokumenty historyczne, wytwory rękodzielnicze, 
dzieła sztuki oraz – co jest ważne w tym opracowaniu – znaleziska archeologiczne. w tej 
ostatniej dziedzinie – głównie w latach 20-tych ubiegłego wieku – muzeum Dolnośląskie kon-
kurowało nawet z wrocławiem. po 66. latach – tak dobrze funkcjonująca placówka – w jednej 
chwili przestała istnieć. w wyniku podpalenia muzeum przez wojska sowieckie w lutym 1945 r., 
całkowitemu zniszczeniu uległ nie tylko sam budynek, ale także wspaniałe zbiory. Dopiero po  
17. latach (1962 r.) reaktywowano – utworzono na nowo – legnicką placówkę, która niestety 
tylko w jednym członie swojej nazwy – „muzeum”, nawiązuje do dawnych tradycji (Firszt 1994, 
s. 157-162; Demidziuk 2000a, s. 43-45).

ryc. 25. muzeum Dolnośląskie w legnicy 
(ze zbiorów muzeum miedzi w legnicy)
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śląskiego muzeum rzemiosła artystycznego i starożytności za lata 1927-1928 (ryc. 26)48; dru-
giego w kartotece katalogu naukowego tegoż muzeum (ryc. 27)49. w pierwszym dokumencie  
z roku 1928, pod numerami inwentarzowymi 786-788, dokonano standardowych wpisów trzech 

ryc. 26. księga inwentarzowa zabytków archeologicznych śląskiego muzeum 
rzemiosła artystycznego i starożytności za lata 1927-1928 (fot. t. Gąsior)

48 są to de facto dwa dokumenty – dwie księgi (połączone wspólną oprawą), o jednej sygnaturze: 
ma/a/294, przechowywane w archiwum Naukowym muzeum archeologicznego we wrocławiu.

49 powyższa karta, pod nazwą Smorgon i. Litauen, wchodzi w skład jednej z czterech części 
(skrzynek) katalogu naukowego (s-z) o sygnaturze ma/a/394d, przechowywanego w archiwum 
Naukowym muzeum archeologicznego we wrocławiu.
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przedmiotów50. z zapisu wynika, iż w 1928 r. huta żelaza (niem. Paulinenhütte) w Nowej soli 
(niem. Neusalz, Kr. Freystadt) wykonała (ryc. 28)51 – na zlecenie śląskiego muzeum rzemiosła 
artystycznego i starożytności – metalowe (żelazne) kopie trzech wczesnośredniowiecznych 
(Viii w. po chr.) zabytków (umba, topora, noża), pochodzących z miejscowości Smorgon na 
litwie, na podstawie oryginałów przechowywanych w muzeum Dolnośląskim w legnicy. za 
powyższą usługę – co zostało skrzętnie odnotowane – wrocławskie muzeum zapłaciło nowo-

ryc. 27. karta katalogu zabytków archeologicznych śląskiego muzeum 
rzemiosła artystycznego i starożytności (fot. t. Gąsior)

50 wpis taki polegał na wypełnieniu konkretnych rubryk o następującej kolejności: Nr. 
(kolejny numer wpisu do księgi za dany rok); Gegenstand (nazwa i opis przedmiotu); Fundort 
(miejsce odkrycia wraz z przynależnością chronologiczno-kulturową); Art. der Erwerbung 
(sposób pozyskania).

51 Nowosolska firma Paulinenhüttenwerk Eisenhüttenwerk Kommandit-Gesellschaft  
(w pełnym zapisie nazwy) powstała w 1852 r., jako fabryka konkurencyjna do już istniejącej  
w tym mieście huty pod nazwą Krausewerk. założyło ją pięciu mieszkańców Nowej soli. Jednym 
z nich był edmund Gläser, który w 1855 r. został wyłącznym jej kierownikiem. współzałoży-
cielem był także wilhelm schmidt. to właśnie od imienia jego córki (pauline) pochodzi nazwa 
huty. po śmierci Gläsera seniora w 1886 r., funkcję dyrektora objął jego syn – o tym samym 
imieniu – który kierował fabryką, aż do 1931 r., kiedy to huta została sprzedana i po zmianie 
właściciela przyjęła nazwę Moher et Co. edmund Gläser – junior, nie był najlepszym przemy-
słowcem, natomiast wielkim miłośnikiem sztuki i badaczem regionu (terenowym opiekunem 
zabytków archeologicznych). to właśnie on w 1915 r. założył w Nowej soli muzeum regionalne 
(Heimatmuseum Neusalz – seger 1934, s. 45). wykonanie przez Paulinenhütte – omawianych  
w tym tekście kopii zabytków „litewskich” – nie było czymś nadzwyczajnym w przypadku 
tej huty. potwierdzają to liczne informacje zapisane w kilku dokumentach merytorycznych  
i urzędowych. tylko dla przykładu można tu podać metalową (żelazną) kopię topora żelaznego 
z grodziska wczesnośredniowiecznego w popęszycach w pow. kożuchowskim (Poppschütz, Kr. 
Freystadt) wykonaną w 1927 r. na zamówienie śląskiego muzeum rzemiosła artystycznego  
i starożytności (sygn. ma/a/279; sygn. ma/a/294, nr 1541; sygn. ma/a/394d).
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solskiej hucie 24 marki (ryc. 28)52. informacja podobnej treści – chociaż z dużym opóźnieniem  
i znacznie okrojona – ukazała się również w śląskim periodyku archeologicznym „altschlesien” 
(Vermehrung 1931). Dopiero po ośmiu latach (1936 r.) do wcześniej sporządzonego opisu 
zabytków, dołączona została – w formie trzech zdjęć – dokumentacja fotograficzna każdego  
z nich. z analizy powyższej dokumentacji jednoznacznie wynika, że są to zdjęcia – podobnie jak 
wcześniejsze opisy – samych zabytków, a nie kopii (ryc. 26)53. w drugim dokumencie natomiast 
pod miejscowością Smorgon i numerami inwentarzowymi: 786-788, wymienione zostały nie 
tylko nazwy zabytków – umbo, topór i nóż, ale także rodzaj obiektu, z którego miały jakoby 
one pochodzić – grób. ponadto w sposób jednoznaczny określono ich proweniencję – zabytki 
„wikińskie” oraz chronologię – Viii w. po chr. (ryc. 27). Nie wspomniano natomiast – co ma 
olbrzymie znaczenie w tym opracowaniu – że są to kopie, a nie oryginały. po zapoznaniu się  
z archiwaliami i krótką wzmianką w literaturze przedmiotu, można przyjąć, że niniejsza kolekcja 
została zaewidencjonowana w muzeum legnickim z całą pewnością przed 1 kwietnia 1928 r., 
a ich kopie w muzeum wrocławskim przed 31 grudnia tegoż roku54. Niestety zachowane źró-
dła milczą – w przeciwieństwie do kolekcji „wrocławskiej” – na temat okoliczności odkrycia 
omawianych zabytków, jak i samego darczyńcy (sprzedającego?). los nie oszczędził – jak to 
już wcześniej zasygnalizowano – nie tylko samych zabytków, ale także ich kopii. zarówno te 

ryc. 28. Dawna huta żelaza (Paulinenhütte) w Nowej soli (karta pocztowa z początku
XX w. ze zbiorów muzeum miejskiego w Nowej soli – mNs/h/600, oprac. t. andrzejewski)

52 Dokładnie Reichsmarken, po reformie monetarnej w 1923 r. Gustava stresemanna – 
premiera republiki weimarskiej, a przed światowym kryzysem finansowym w 1929 r.

53 Na podstawie wpisu do księgi inwentarzowej (1928 r.) oraz opisu negatywów (1936 r.), 
z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że autorem tej dokumentacji był Fritz Ge-
schwendt, najpierw (do 1930 r.) kustosz Działu prehistorycznego śląskiego muzeum rzemiosła 
artystycznego i starożytności, później (od 1931 r.) etatowy pracownik krajowego urzędu 
ochrony zabytków prehistorycznych, a od 1939 r. jego dyrektor.

54 wynika to z dwóch informacji dotyczących kopii zabytków: pierwszej – zamieszczonej 
w dokumentacji (księga inwentarzowa za rok 1928); drugiej (1 kwietnia 1928 r. – 31 marca 
1929 r.) – zamieszczonej w literaturze (Vermehrung 1931).
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pierwsze, jak i repliki prawdopodobnie uległy zniszczeniu w trakcie działań wojennych lub 
zaginęły zaraz po ich zakończeniu.

zastanawiając się nad okolicznościami pozyskania zabytków przez muzeum legnickie, 
należy zauważyć zbieżność dat (1928 r.) dostarczenia zabytków ze Smorgon do muzeum  
w legnicy oraz zespołu „wrocławskiego”, zaewidencjonowanego pod lokalizacją (miejsowością?) 
Slobotka bei Smorgon, Litauen. przypomnijmy, że ten ostatni dostarczony został przez niejakie-
go teichmanna, handlarza drewnem z wrocławia, zamieszkałego przy ul. J. mikulicza (niem. 
Auguststrasse 209 – kontny 2006, s. 157). zbieżność lokalizacji i daty przejęcia jest tu nieprzy-
padkowa. przedmioty pozyskano zapewne na tym samym stanowisku. Smorgon to oczywiście 
smorgonie (ryc. 29) w dawnym powiecie oszmiańskim (dziś Smarhon’, raj. loco w północnej 
części białorusi), swego czasu słynące z tresury niedźwiedzi (ryc. 30) i wypieku regionalnego 
przysmaku – „obwarzaneczków smorgońskich” (słownik geograficzny 1889, s. 915)55. większy 
kłopot sprawia lokalizacja miejscowości slobotka. Nazwa ta najprawdopodobniej odpowiada 
polskiej słobódce. „słownik geograficzny królestwa polskiego i innych narodów słowiańskich” 
(1889) podaje bardzo wiele miejscowości o tej nazwie. Najbardziej wiarygodne jest jednak łącze-
nie jej ze słobódką w dawnym powiecie oszmiańskim. Jest to jedyna miejscowość o tej nazwie 
położona stosunkowo blisko smorgoni (kontny 2006, s. 161-162). była to wieś znajdująca się 
dawniej w gminie Graużyszki, powiat oszmiański (obecnie raj. Ašmiany, obł. Hrodna, Białoruś), 
w której znajdowała się stacja kolejowa, położona na trasie drogi żelaznej lipawo-romeńskiej, 
na linii wilno-mińsk (słownik geograficzny 1889, s. 803) między stacją kiena (w odległości 

ryc. 29. mapa taktyczna polski, smorgonie z 1935 r. (s. 1:100 000) 
ze zbiorów archiwum map wiG http://www.mapywig.org

55 przypisanie tego obszaru do terytorium litwy przez niemieckiego pracownika muzealne-
go, nie budzi zdziwienia z uwagi na położenie w obrębie historycznych ziem wielkiego księstwa 
litewskiego oraz niewyjaśnioną sytuację polityczną w tym regionie w okresie międzywojennym, 
kiedy to zabytki zostały dostarczone do muzeum. pojęcie litwy należy tu rozumieć raczej  
w sensie geograficznym niż politycznym (ziemie te należały wówczas do państwa polskiego).
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15 wiorst) a stacją soły (14 wiorst), o dwie stacje od smorgoni (33 wiorsty). obecność stacji 
kolejowej zdaje się mieć istotne znaczenie, bowiem koleją mogło być transportowane drewno, 
którym handlował odkrywca. Nazwa własna „słobódka” ani nazwy podobnie brzmiące nie 
funkcjonują w literaturze archeologicznej w odniesieniu do analizowanych obszarów i okresów, 
co mogłoby nasuwać wątpliwości co do trafności przyjętej lokalizacji. przemawia jednak za nią 
fakt zamieszczenia w suplementarnym tomie „słownika geograficznego królestwa polskiego  
i innych narodów słowiańskich” (1902, s. 595) informacji o tym, że w pobliżu wspomnianej wsi 
słobódka znajdują się „stacja drogi żelaznej i grupa kurhanów”. współgra to ze wzmiankowaną 
wcześniej okolicznością odkrycia zabytków w grobie (w odniesieniu do kolekcji „legnickiej”) lub 
kurhanie (w odniesieniu do kolekcji „wrocławskiej”, por. kontny 2006, s. 157). z drugiej jednak 
strony zastanawiające jest pojawienie się nazwy smorgoni w opisach kolekcji „legnickiej”. co 
ważne, odległość smorgoni od wspomnianej słobódki nie jest bardzo mała. Nie można zatem 
wykluczyć, że – zgodnie z wyrażonym wcześniej przypuszczeniem (kontny 2004, przyp. 12) – 
w przypadku lokalizacji zbioru z wrocławia, mamy do czynienia materiałami pochodzącymi  
z cmentarzyska w smorgoniach. słóbódka byłaby wówczas nazwą miejscową, odnoszącą się do 
przysiółka czy bardzo małego osiedla, położonego bardzo blisko smorgoni, być może nawet  
w granicach miasta. warto przypomnieć, że w smorgoniach znajdowało się cmentarzysko 
kultury kurhanów wschodniolitewskich (Gurevič 1962, s. 176, nr kat. 118; rykov 1914), z którą 
wiążemy dalej omawiany zbiór zabytków.

przechodząc do opisu zabytków ze smorgoni, przechowywanych przed wojną w legnicy 
(ryc. 30, 31), przypomnijmy, że w kolejnych kolumnach księgi inwentarzowej znajdują się 
numery inwentarzowe, odręczne opisy zabytków w języku niemieckim z podstawowymi wy-
miarami, następnie podana została lokalizacja (niem. Smorgon i. Litauen) wraz z datowaniem 
na Viii w. po chr., poniżej zaś – fotografie zabytków (bez skali). w opisie każdego z trzech 
zabytków przypisanych do smorgoni tj. umba, topora i noża, znajdują się informacje mówiące 
o tym, że mamy do czynienia z kopiami (niem. Nachbildung). w prawym górnym rogu karty 
inwentarzowej zapisano notatkę, z której wynika, że oryginały znajdowały się w muzeum  

ryc. 30. „akademia smorgońska” – tresura niedźwiedzi 
(drzeworyt G. Duranda [w:] „le monde illustre”, 1865 r.)
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ryc. 31. zabytki z „kolekcji legnickiej”: a – umbo; b – czekan; c – nóż 
(oprac. t. Gąsior wg fot. F. Geschwendt i rys. t. Demidziuk)
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w legnicy (notatka: Originale im Besitz des Museum Liegnitz); podana jest także informacja  
o wykonawcy kopii: hergestellt von Paulinenhütte (do 1945 r. istniały kopie, prezentujące zre-
konstruowane zabytki).

zgodnie z zapisanym odręcznie tekstem archiwalnym, pod nr 786 zainwentaryzowana zo-
stała kopia żelaznego umba z szerokim brzegiem (niem. Nachbildung eines eisernen Schildbuckels 
mit breitem Rand), zaopatrzonego w ornament złożony z niewielkich, ciasno rozmieszczonych 
wypukłości, biegnących blisko krawędzi kryzy (ryc. 31a). Jej oryginał znajdował się w zbiorach 
muzeum w legnicy. podano następujące wymiary przedmiotu: wysokość (mierzona od kryzy 
do stożkowatego zakończenia pokrywy) wynosiła 9,5 cm; średnica wewnętrzna (niem. untere 
Offnung) również 9,5 cm; największa szerokość brzegu 6,5 cm; wreszcie średnica całkowita 
21,5 cm. blisko krawędzi znajdować miało się 5 otworów na nity (niem. Nietlöcher). ta ostat-
nia informacja jest co prawda trudna do zweryfikowania, jednak w świetle autopsji innego 
egzemplarza z dawnej slobotki, zachowanego w zbiorach muzeum archeologicznego, wydaje 
się to możliwe. mimo, iż zwykle tego rodzaju umba przytwierdzano czterema nitami (kontny 
2006, s. 159), znalezisko z dawnej miejscowości slobotka posiadało najprawdopodobniej pięć 
otworów do mocowania umba na płycie tarczy (kontny 2006, s. 159, ryc. 1). być może mamy 
zatem do czynienia z pewną specyfiką lokalną – cechą miejscowego warsztatu kowalskiego. 
porównując analizowany zabytek z egzemplarzem zachowanym w zbiorach wrocławskich należy 
zauważyć mniejsze rozmiary tego ostatniego. Nieco odmienne są również proporcje: znalezisko 
przypisywane do miejscowości smorgon ma szerszy brzeg, co zdaje się być późniejszą cechą 
stylistyczną. zachowała się jeszcze jedna fotografia umba, prezentująca je z boku. widać na 
niej wyraźnie, że kołnierz jest lekko podcięty w profilu.

umba stożkowate z perełkowym ornamentem zostały przeanalizowane pod względem 
chronologii w innym miejscu (kontny 2006). Nie chcąc powtarzać w szczegółach podanej tam 
argumentacji, ograniczmy się do przedstawienia zawartych tam konkluzji. wzmiankowany typ 
umba to forma charakterystyczna dla środowiska bałtyjskiego, zwłaszcza dla kultury kurhanów 
wschodniolitewskich, choć potwierdzono ich obecność także np. na obszarze zemgalii (pogra-
nicze litwy i Łotwy). Jego pierwowzór stanowiły najprawdopodobniej formy skandynawskie 
typu 6a wg ilkjæra (1990), przewodnie dla grupy 7 skandynawskich grobów z bronią. tego 
rodzaju szczyt tarczy znany jest z grobu odkrytego w miejscowości hjartbro, haderslev amt w 
Danii (stjernquist 1955, s. 123, tabl. Xlii: 3; ethelberg 1992, ryc. 4), datowanego na fazy c1b-c2 
(ilkjær 1990, s. 291, 360, tabela 197, ryc. 189) lub nawet na początek c1b (ethelberg 1992, s. 
114, 122). Drugim pierwowzorem mogły być niskie formy stożkowate ze stanowiska bagiennego 
ejsbøl Nord (ørsnes 1988, s. 83-84; tabl. 145: 1-2, 7-15), datowanego na późny odcinek fazy c2. 
wbrew przypuszczeniom m. kazanskiego (1999, s. 409), jest mało prawdopodobne, by wzór 
perełkowy wywodził się z ornamentu spotykanego wzdłuż krawędzi okazale zdobionych umb 
ze skandynawii (stanowisko bagienne thorsberg – raddatz 1987, tabl. 79). praktyka zdobienia 
szczytów tarcz ornamentem perełkowym dotarła dość szybko na obszary bałtyjskie. świadczy o 
tym umbo z grobu 2 w kurhanie 13 w Neravai-Grigiškes, rej. trakai na litwie (kuncienė 1982, 
s. 50, ryc. 6: 7), które nawiązuje kształtem do wyznaczników grupy 7b grobów z bronią w kultu-
rze przeworskiej (Godłowski 1994, ryc. 1: 59). pozwala to na sytuowanie chronologii zespołu 
z Neravai-Grigiškes nawet na fazę c1b/c2 (choć być może także później), a zatem nieodlegle 
lub nawet niemal synchronicznie z pojawieniem się najstarszych, znanych form zdobionych 
motywem perełkowym w skandynawii.

umba stożkowate, analogiczne do omawianego znaleziska ze słobódki występowały 
bardzo często z toporami, które jednak nie są dobrym wyznacznikiem chronologicznym (por. 
kazakevičius 1988, s. 75-76; kargopol’cev, bažan 1992, s. 120-121; malonaitis 2002) oraz 
grotami typu ii wg V. kazakevičiusa, datowanymi przez niego na okres od V do końca Vii w. 
po chr. (1988, s. 39), a niekiedy również z egzemplarzami typu ig wg V. kazakevičiusa (forma 
szczególnie charakterystyczna dla grobów z drugiej połowy V i w Vi w. po chr. – kazakevičius 
1988, s. 29). często towarzyszyły im sprzączki o nerkowatej ramie typu iii.1a wg e. butėnasa, 
datowane przez niego na V-Vii w. po chr. (1999, s. 54). inni autorzy podają szerszą chronologię 
sprzączek nerkowatych: od schyłku okresu późnorzymskiego po połowę Vi w. po chr. (bažan, 
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kargapol’cev 1989, s. 33, ryc. 3)56. Na terenach nadreńskich sprzączki z nerkowatą ramą (także 
karbowaną) występowały w grobach z mieczami dwusiecznymi, włączanych przez w. menghina 
do grupy a, obejmującej V w. (1983, ryc. 9:1). podobne sprzączki występowały także na pomorzu 
zachodnim; h. machajewski datuje je na drugą połowę V w. po chr., co odpowiada wczesnemu 
odcinkowi fazy e (machajewski 1992, s. 91-92, ryc. 2:23, 3:9, 5:5). wydaje się, że zgromadzone 
dane pozwalają na datowanie omawianych umb na okres wędrówek ludów, począwszy od fazy 
D (ale biorąc pod uwagę chronologię sprzączek z nerkowatą ramą raczej późnego jej odcinka), 
głównie jednak na fazę e, zaś w chronologii absolutnej na V w. (raczej jego drugą połowę) do 
Vi w. (w odniesieniu do dat absolutnych są to jedynie ustalenia orientacyjne). Nieco inaczej 
pozwalają spojrzeć na to zagadnienie najnowsze opracowania poświęcone chronologii kultury 
kurhanów wschodniolitewskich. zgodnie z ich ustaleniami, umba stożkowate (w tym zdobione 
ornamentem perełkowym) występowały na obszarze kultury kurhanów wschodniolitewskich 
w grobach męskich wraz ze sprzączkami o nerkowatej ramie typów h 23-24 wg r. madydy-
legutko (1986), grotami (zwykle w parach), toporami o wąskim ostrzu i nożami57. okres ich 
występowania przypada na czasy od połowy V w. po chr. (Vaitkievičius 2005a, s. 78; bliujienė 
2006, s. 133, 136-137), przy tym zwyczaj wyposażania grobów w powyższe zestawy z uzbrojeniem 
trwać miał stosunkowo krótko, bo do wczesnego odcinka Vi w. po chr. (Vaitkievičius 2005a, 
s. 80), co próbuje się odnosić do chronologii względnej i sytuować w przedziale od subfazy  
D2/D3 po początek fazy e (bliujienė 2006, s. 131).

raz jeszcze podkreślić należy, że egzemplarze zaopatrzone w ornament perełkowy, mające 
nieco tylko inną formę mogły występować już w młodszym i późnym okresie rzymskim. ana-
lizowane znalezisko, z uwagi na szeroki brzeg i podcięty kołnierz znajduje najbliższe analogie 
właśnie w niezbyt późnych egzemplarzach z kultury kurhanów wschodniolitewskich: z grobu 
2 w krikštonys, rej. lazdijaj (kazakevičius 1988, ryc. 48:5) i fragmentach umba (lub dwóch 
egzemplarzy) ze Żwirbli, tj. obecnych: Žvirbliai, rej. Vilnius na litwie (iwanowska 2006, s. 121, 
tabl. cViii). te z kolei wykazują podobieństwo do szczytu tarczy znanego z obszaru kultury 
przeworskiej z Nowej wsi legnickiej, gm. legnickie pole, pow. legnicki (tackenberg 1925, 
s. 65, tabl. 30: 4), wiązanego z grupą 8 grobów z bronią (datowaną na fazy c3-D1). analizując 
wyłącznie formę, omawiany egzemplarz najprawdopodobniej należałoby zatem sytuować  
u schyłku okresu późnorzymskiego lub – co bardziej prawdopodobne – we wczesnym okresie 
wędrówek ludów.

56 w ujęciu cytowanych badaczy, większość egzemplarzy analogicznych do prezentowanych 
powyżej ma jednak węższą chronologię (typ iii – witkowo – raczej 2 poł. V w. po chr.; typy V 
– pritcyr-polibino i Viii – rittersdorf-ponizie datowane są, aż do początków Vi w. po chr.).

57 a. bliujienė wymienia w tej grupie jeszcze sztylety bojowe (2006, 137, ryc. 7: 12),  
w rzeczywistości jednak prezentowany przez nią przedmiot pełnił najprawdopodobniej inną 
funkcję. zabytki takie, w formie długiego, żelaznego kolca, zakończonego płaską, w przybliżeniu 
trapezowatą sztabką występują na obszarze kultury kurhanów wschodniolitewskich stosunkowo 
rzadko (iwanowska 2006, s. 76). prócz „militarnej” interpretacji proponowano także inne wyja-
śnienia odnośnie ich funkcji: V. Vaitkevičius interpretował je jako szpile (2005a, s. 85, ryc. 30), 
zaś G. iwanowska jako rylce (2006, s. 76, 86, 89). Forma ta jest znacznie bardziej popularna w 
fazie D w części zasięgu kultury przeworskiej (zwłaszcza obszar śląska) oraz luboszyckiej, choć 
spotyka się ją także na terenie czech i moraw; uznawano ją tu za tłoczki, choć nie wyklucza-
no funkcji narzędzia bardziej uniwersalnego, służącego do obróbki żelaza (szydłowski 1977,  
s. 19-20). ostatnio zarejestrowano je na południowym-wschodzie polski i przypisano herulom 
(Niezabitowska 2004, s. 284; Niezabitowska, w druku), co uznać należy za koncepcję niezwykle 
kontrowersyjną i słabo udokumentowaną, przede wszystkim z powodu braku adekwatnej definicji 
zabytków typu „herulskiego”, jak również nieścisłości chronologicznych (materiały przypisywane 
herulom są znacząco wcześniejsze, niż domniemana wędrówka herulów). tym niemniej propo-
zycja, przedstawiona w przytoczonych pracach przez b. Niezabitowską, by uznać te przedmioty 
za krzesiwa iglicowe (określono je jako typ Żerniki wielkie) wydaje się zasadna.
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Drugim przedmiotem uwzględnionym w inwentarzu (nr 787) jest żelazny topór z lekko 
wypukłym, ukośnie asymetrycznym ostrzem (ryc. 31b). był on zaopatrzony w charakterystyczne 
wąsy, z jednej strony ukruszone, odchylone od osi poprzecznej przedmiotu w stronę ostrza. 
Długość zabytku wynosiła 18, 5 cm; szerokość ostrza 6,8 cm; zaś szerokość osady wraz z za-
chowanymi wąsami 9,3 cm. otwór miał średnicę 2,7 cm. podana na końcu opisu informacja, 
że mamy do czynienia z kopią (Nachbildung) nie odnosi się zapewne do fotografii, z uwagi na 
ślady korozji dostrzegalne szczególnie na żeleźcu. przedstawiony topór zaliczyć należy to typu 
9 w klasyfikacji egzemplarzy litewskich autorstwa a. malonaitisa (2002)58. charakteryzuje się 
on długimi wąsami, stabilizującymi mocowanie toporzyska. Formy takie uznaje się za topory 
bojowe (kazakevičius 1988, s. 78-79). Grupa ta jest niezróżnicowana wewnętrznie. zalicza się 
do niej egzemplarze średniej wielkości (długość 15-20,4 cm; ciężar: 250-790 g). Niestety, na 
obecnym etapie badań, ich ramy chronologiczne i terytorialne zakreślono bardzo szeroko: ten 
typ toporów występował w północno-wschodniej, wschodniej i południowo-wschodniej litwie, 
począwszy od V w. aż do około 1000 r. (malonaitis 2002, s. 170)59.

ostatnim z wymienionych przedmiotów jest długi, wąski nóż żelazny (nr inw. 788) z pro-
stym tylcem (ryc. 31c). przy tylcu, od strony trzpienia, zachowały się 2 równoległe linie ryte. 
można przypuszczać, że są one pozostałością ornamentu, obejmującego pierwotnie znacznie 
dłuższą część ostrza. podane rozmiary to: długość 12,5 cm; długość trzpienia 5,7 cm; szerokość 
ostrza 1,7 cm. także i w tym przypadku na końcu opisu podano informację, że jest to kopia, 
co jednak nie dotyczy fotografii, na której dostrzec można wyraźne ślady rdzy w środkowej  
i wierzchołkowej partii ostrza. z uwagi na brak szczegółowych opracowań noży z obszaru litwy60 
trudno rozstrzygnąć chronologię egzemplarza ze smorgoni, choć z uwagi na prawdopodobny 
związek z pozostałymi materiałami oraz fakt, że podobne noże występowały w kulturze kur-
hanów wschodniolitewskich (bliujienė 2006, s. 132-133, 136-137), najprawdopodobniej należy 
przypisać go do tej właśnie kultury.

w opisie zabytków brakuje istotnej informacji: czy były one pokryte patyną ogniową? 
Dokładna analiza zdjęć z inwentarza pozwala na odpowiedź twierdzącą: patyna pokrywała 
wierzchołek pokrywy umba, jego kołnierz i niektóre partie brzegu; również trzpień i przyległa 
część ostrza noża i znaczne części topora noszą ślady patyny. informacja ta ma znaczenie 
chronologiczne. kultura kurhanów wschodniolitewskich charakteryzowała się początkowo, tj. 
w okresie wpływów rzymskich, stosowaniem inhumacji (bliujienė 2006, s. 125). Najstarsze groby 
ciałopalne pojawiać zaczęły się w pierwszych dekadach V w. (tautavičius 1996, s. 48-52; bliujienė 
2006, s. 127). Natomiast duże, długotrwałe cmentarzyska kurhanowe z grobami ciałopalnymi 
(po kilka w kurhanie) pojawiły się na całym obszarze kultury w połowie V-początkach Vi w. 
po chr. (bliujienė 2006, s. 132). z nich właśnie znane są groby wojowników z przedstawionymi 
wyżej typami elementów wyposażenia. z tego względu chronologia zabytków ze smorgoni nie 
może być wcześniejsza niż początki V w., a najpewniej przypada na okres nieco późniejszy  
(z pewnością jednak nie na Viii w., jak zapisano na karcie inwentarzowej). wykorzystując tę 
informację oraz zamieszczone powyżej ustalenia można zatem datować umbo na początki lub 
czasy około połowy V w., tj. rozwinięty odcinek lub schyłek fazy D.

Nie sposób przesądzić czy przedstawione zabytki pochodziły z jednego grobu. Jednak 
sądząc z ich chronologii oraz obecności śladów patyny na każdym z przedmiotów jest to moż-
liwe. także zestaw, który tworzyłyby ewentualnie, mieści się w standardzie typowym dla kultury 
kurhanów wschodniolitewskich w okresie wędrówek ludów. „wikiński” charakter zabytków, 
sugerowany przez zapiski archiwalne, należy wykluczyć.

58 ustalenia a. tautavičiusa w sprawie toporów uznać należy za niewystarczające (1996, 
s. 105-108).

59 Na temat ograniczeń dotyczących zastosowania pracy a. malonaitisa w zakresie ustaleń 
chronologicznych por. iwanowska 2006, 61. ustalenia V. kazakevičiusa również nie pozwalają 
na sprecyzowanie datowania zabytku (1988, s. 79-81).

60 Na temat stanu badań por. bertašius 2007, passim.
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podsumowując trzeba stwierdzić, że przedmioty ze smorgoni stanowią kolejny – po odkry-
ciach ze słobódki – zbiór materiałów z obszaru kultury kurhanów wschodniolitewskich (ryc. 32), 
odkryty w archiwaliach zlokalizowanych daleko od obszarów występowania takich zabytków. 
Należy przypomnieć, że prawdopodobnie mamy do czynienia z odkryciami dokonanymi na tym 
samym cmentarzysku, które opisano jako Slobotka bei Smorgoni, i których część zachowała się 
w zbiorach muzeum archeologicznego we wrocławiu (kontny 2006). raz jeszcze pokazuje 
to, jak ważną dziedziną poszukiwań archeologicznych są badania archiwaliów.

Krzysztof Demidziuk, Bartosz Kontny

ryc. 32. Domniemana lokalizacja odkrycia ze smorgoni na tle stanowisk 
kultury kurhanów wschodniolitewskich z terenu białorusi i litwy – położenie 

stanowiska oznaczono kwadratem (laa 1978, tabl. 2; miadzvedziej 1999, ryc. 9)
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