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Abstract In the present work, an archaeological and metallurgical approach were used to investigate 
a hammer-axe collected from Karłowice Małe, Kamiennik municipality, Nysa district, Opole 
voivodeship. Multicultural Neolithic relics were recovered within a 5 km of the artifact’s discovery 
place. However, it is difficult to apply the hammer-axe to a certain Neolithic cultural group. By means 
of a typological analysis, both type and relative chronology of the artifact were established. The 
hammer-axe belongs to a Szendrő A type and it is highly likely to be an import from the Carpathian 
Basin. The Szendrő hammer-axes were in circulation around the late 5th millenium to a first half of 
4th millennium cal. BC. In order to establish a chemical composition of the artifact and to examine 
its surface in terms of macrostructural defects, the metallurgical analyses were performed. It was 
found that the hammer-axe was made of arsenical copper. The workmanship technique and usage 
traces left on its surface were recognized. The chemical composition and spatial distribution of 
the Szendrő hammer-axes were contrasted throughout this work in order to highlight the possible 
provenance of the hammer-axe from Karłowice Małe.
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1. WSTĘP

W 2003 lub 2004 r. na gruntach miejscowości Karłowice Małe podczas prac rolnych 
został znaleziony siekieromłot wykonany z metalu. Rolnik oddał przedmiot do skupu 
złomu w miejscowości Otmuchów. Lokalny pasjonat historii – Janusz Skop odkupił 
artefakt w 2006 r., a następnie oddał do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Opolu (dalej: WUOZ Opole), później zabytek przekazano do zbiorów Muzeum 
Powiatowego w Nysie (nr inw. MNa/A/690).
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Na podstawie informacji uzyskanych od znalazcy ustalono przybliżone miejsce 
odkrycia siekieromłota. W jego okolicy nie stwierdzono śladów osadnictwa (WUOZ 
Opole), które pozwoliłyby pośrednio powiązać ten zabytek z konkretnym ugrupowa-
niem pradziejowym. W związku z tym, siekieromłot należy uznać za tzw. znalezisko 
luźne, pozbawione kontekstu archeologicznego. Nie wiemy zatem, czy wchodził on 
w skład większego zespołu gromadnego – tzw. skarbu, był elementem wyposażenia 
grobowego czy został porzucony lub zdeponowany na osadzie. Możemy przypusz-
czać, że to odosobnione znalezisko z początku XXI wieku jest rezultatem „wyrwania” 
przedmiotu z pierwotnego, nieokreślonego kontekstu zalegania. W związku z takimi 
okolicznościami odkrycia wartość poznawcza zabytku została zubożona do informacji 
o miejscu jego pozyskania oraz do cech morfologicznych i technologicznych samego 
przedmiotu.

Prezentowane opracowanie ma na celu określenie ramowej chronologii siekie-
romłota z Karłowic Małych, sposobu jego wykonania i użytkowania oraz wskazanie 
na prawdopodobny region produkcji. Ustalenie tych informacji oparto na wynikach 
studiów archeologicznych i metaloznawczych, które objęły analizę typologiczną 
i porównawczą zabytku oraz analizę osadniczą w otoczeniu miejsca jego odkrycia, 
a w zakresie badań metaloznawczych – analizę składu pierwiastkowego przedmiotu 
i jego powierzchni.

2. MIEJSCE ODKRYCIA I KONTEKST OSADNICZY

Siekieromłot został znaleziony w miejscowości Karłowice Małe, gmina Kamiennik, 
powiat nyski w województwie opolskim, na wyniesieniu o wysokości 295 m n.p.m. 
Karłowice Małe położone są w południowo-wschodniej części Wzgórz Strzelińskich, 
wchodzących w skład makroregionu Przedgórza Sudeckiego (północno-wschodnie 
obrzeżenie prowincji Masyw Czeski; Kondracki 2002).

Wzgórza Strzelińskie mają charakter wyżynny, o silnie pofałdowanej i urozmaico-
nej rzeźbie terenu (od 240 do 400 m n.p.m.). Przeważają tam żyzne gleby wytworzone 
na lessach, dlatego ich obszar jest prawie całkowicie wylesiony. Niewielkie skupiska 
drzew porastają strome zbocza dolin (Walczak 1970, 28$1–$238).

Mikroregion geograficzny Wzgórz Strzelińskich był potencjalnie atrakcyjną strefą 
zasiedlenia dla społeczności wczesnorolniczych, o czym świadczą ogólne prawidło-
wości lokalizacji osad neolitycznych w południowo-zachodniej Polsce (Kulczycka-
-Lecijewiczowa 1993, 45$1–$249) oraz wyniki rozpoznania archeologicznego tego 
obszaru, przeprowadzonego w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (WUOZ 
Opole). W promieniu około 5 km od miejsca odkrycia siekieromłota rozpoznano 
relikty osadnictwa ugrupowań młodszej epoki kamienia (ryc. 1). W oparciu o prze-
słanki geograficzno-osadnicze i aktualny stan rozpoznania archeologicznego Wzgórz 
Strzelińskich trudno jest łączyć analizowany zabytek z konkretną jednostką kulturową 
epoki neolitu.
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3. SIEKIEROMŁOT

Siekieromłot w rzucie prostopadłym ma kształt pięcioboczny (ryc. 2). Część siekierowa 
ma zarys klinowaty (ryc. 3). Szyja jest krótka i szeroka; zakończona niewyodręb-
nionym i nieznacznie zaokrąglonym obuchem. Przekrój szyi ma zarys prostokątny 
z zaokrąglonymi wierzchołkami. Przekrój części siekierowej jest niemal kwadratowy, 
z widoczną bruzdą od strony brzusznej. W ukształtowaniu korpusu zwraca uwagę 
nieznaczne zapadnięcie powierzchni brzusznej, zwłaszcza wokół otworu, co jest 
związane z techniką wykonania przedmiotu. Otwór jest okrągły, od strony plecowej 
zaopatrzony w niski, masywny kołnierz. Oś siekieromłota jest prosta. Płaszczyzna 
plecowa w rzucie bocznym zwiększa swoją szerokość poniżej kołnierza w kierunku 
krawędzi ostrza. Płaszczyzna brzuszna w rzucie bocznym jest niemal prosta, jedynie 
przy ostrzu odchyla się od osi. Ostrze w rzucie bocznym ma niepełny wachlarzowa-
ty kształt; jest asymetryczne z łagodnie wymodelowanym wierzchołkiem dolnym 
(od strony plecowej) i nieco ostrzej uformowanym wierzchołkiem górnym (od strony 
brzusznej).

Ryc. 1. Lokalizacja miejsca odkrycia siekieromłota z Karłowic Małych na tle rozpoznania archeolo-
gicznego południowo-wschodniej części Wzgórz Strzelińskich: « – miejsce odkrycia siekieromłota; 
u – kultura lendzielsko-polgarska; n – kultura pucharów lejkowatych (oprac. K. Dobrzański, Ł. Ko-
walski; dane WUOZ Opole)
Stanowiska: 1 – Goraszowice 11; 2 – Goraszowice-Rysiowice 18; 3 – Grądy-Laskowice 6; 4 – Karłowice 
Małe 9; 5 – Kłodobok 11; 6 – Maciejowice 5; 7 – Malerzowice Małe 7; 8 – Ogonów 2; 9 – Ogonów 10; 
10 – Ogonów 12; 11 – Ogonów 12; 12 – Siedlec 9; 13 – Siedlec 10; 14 – Siedlec 12; 15 – Siedlec 22; 16 – Starowice
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Ryc. 2. Karłowice Małe, pow. nyski. Siekieromłot. Fot. Ł. Kowalski
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Ryc. 3. Elementy morfologiczne siekieromłotów. I – część młotowa: 
a – obuch; b – szyja; II – część przyotworowa: c – kołnierz, d –  ramię; 
III – część siekierowa: e – ostrze; f – krawędź tnąca. Oprac. Ł. Kowalski

Wymiary siekieromłota: długość całkowita 15,9 cm; długość szyi 2,6 cm; długość 
ostrza 10,2 cm; szerokość 5,6 cm; grubość 3,3 cm; średnica otworu 3,1 cm. Waga: 1168 g.

4. TYPOLOGIA I CHRONOLOGIA WZGLĘDNA

W analizie typologicznej posłużono się terminologią i wyznacznikami stosowanymi 
w serii Prähistorische Bronzefunde (np. Novotná 1970; Vulpe 1975; Patay 1984; zob. też: 
Schubert 1965). Uwzględniono również najnowsze uszczegółowienia zawartych tam 
podziałów (Heeb 2014).
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Zabytek z Karłowic Małych należy do kategorii typologicznej siekieromłoty (ang. 
hammer-axes, niem. Hammeräxte, słow. sekeromlaty), chociaż polscy badacze częściej 
stosują określenie topory (np. Gedl 2004; Łęczycki 2005). W ujęciu Franza Schuberta 
(1965, 275, Abb. 1) można go umieścić w podgrupie II siekieromłotów (o formie rozwi-
niętej), a wg Henrietty Todorovej (1981, 34) w podgrupie siekieromłotów o krótkiej szyi, 
ze względu na pentagonalny kształt oraz usytuowanie otworu w górnej części korpusu.

Siekieromłot z Karłowic Małych należy zaliczyć do grupy typologicznej Szendrő. 
Grupę tę charakteryzują: proporcje części siekierowej do młotowej, wynoszące od 3:1 
do 5:1, pentagonalny kształt, szeroka szyja, łagodnie wymodelowanie krawędzi i po-
szczególnych części korpusu, a zwłaszcza obecność kołnierza wyłącznie na stronie ple-
cowej (Schubert 1965, 278; Novotná 1970, 21$1–$223; Patay 1984, 43$1–$246; Heeb 2014, 70, 
tab. 8). Wszystkie te cechy można zidentyfikować na okazie z Karłowic Małych (ryc. 4).

W ostatnim czasie Julia Heeb przeprowadziła bardziej szczegółowy podział siekie-
romłotów typu Szendrő (Heeb 2014, 72, 118), wydzielając ich dwa warianty: A – o pro-
stej osi w profilu bocznym oraz B – o osi złamanej (na wysokości ramion). Kierując 
się tym podziałem, siekieromłot z Karłowic Małych należy zaliczyć do wariantu A. 
W porównaniu z innymi okazami tego wariantu, zabytek z Polski wykazuje pewne 
progresywne cechy, tj. wyraźnie ścienioną szyję w rzucie bocznym i wachlarzowate 
ostrze (cechy te są charakterystyczne np. dla grup typologicznych Handlová oraz 
Székely-Nádudvar; zob.: Novotná 1970, 117$1–$2120, Taf. 4$1–$27). Aby ukazać pro-
gresywną formę okazu z Karłowic Małych, zestawiono go z wybranymi przykładami 
siekieromłotów typu Szendrő w wariancie A (ryc. 5).

Ryc. 4. 

5 cm

Karłowice Małe, pow. nyski. Siekieromłot. Rys. M. Sudoł
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Ryc. 5. Siekieromłoty typu Szendrő w wariancie A: a – Karłowice Małe, Polska; b – Jabloňovce, Słowa-
cja; c – miejscowość nieznana, Węgry; d – Ždánice, Morawy (rys. Ł. Kowalski na podst.: a – M. Sudoł, 
b – Novotná 1955, 117, Taf. 4: 83; c – Patay 1984, 131, Taf. 11: 176; d – Říhovský 1992, 312, Taf. 1: 7)
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Obecnie jest znanych 29 siekieromłotów typu Szendrő, z których 20 ma usta-
lone miejsce odkrycia (Heeb 2014, katalog). Z tej liczby zabytków zaledwie jeden 
okaz pochodzi ze zwartego zespołu archeologicznego (grób 7/55 na cmentarzysku 
w Tibavie na Słowacji; Šiška 1964, 298$1–$2299, obr. 8). Chronologia względna tego 
zespołu została ustalona na młodszą fazę kultury Tiszapolgár (Šiška 1964, 334; No-
votná 1970, 22). Z powyższych względów niezwykle trudno wyznaczyć ramy czasowe 
produkcji i użytkowania siekieromłotów typu Szendrő. Pál Patay (1984, 46) określa 
je szeroko – od wczesnej do schyłkowej fazy eneolitu w Kotlinie Karpackiej (zob. też 
Bátora 1989, 6). W podziałach kulturowo-chronologicznych okresy te odpowiadają 
kulturom Tiszapolgár, Bodrogkeresztúr oraz ugrupowaniom późno- i epilendzielskim, 
m.in. grupie Ludanice, co można synchronizować z końcem V i 1. poł. IV tys. BC 
(Raczky 1995, 54$1–$255, Fig. 1).

5. ANALIZY METALOZNAWCZE

W ramach analiz metaloznawczych wykonano oznaczenia ilościowe składu pierwiast-
kowego zabytku i przeprowadzono obserwacje jego powierzchni pod kątem oceny 
makrostruktury. Badania miały na celu określenie profilu chemicznego surowca, 
z którego wykonano siekieromłot, i ustalenie techniki jego wykonania oraz sposobów 
użytkowania.

Oznaczenia ilościowe składu pierwiastkowego wykonano metodą spektrometrii 
fluorescencji rentgenowskiej (XRF), z zastosowaniem spektrometru fluorescencji 
rentgenowskiej Spectro Midex. Zabytek przygotowano do badań poprzez mechaniczne 
usunięcie nawarstwień produktów korozji do poziomu rdzenia metalicznego. Profil 
chemiczny siekieromłota określono na podstawie 10 pomiarów (tabela 1).

Tabela 1. Wyniki pomiarów składu pierwiastkowego (wt%) siekieromłota

Fe Co Ni Cu As Ag Sb Pb Bi
< 0,025 0,038 < 0,015 98,7 1,3 < 0,020 < 0,051 < 0,020 < 0,0010

W profilu chemicznym zabytku nie stwierdzono obecności rtęci (Hg). Brak tego 
pierwiastka, przy średniej zawartości kobaltu (Co) równej 0,038 wt%, sugeruje, że sie-
kieromłot wykonano z przetopionych rud miedzi (Pernicka i in. 1997, 124). Średnia 
zawartość żelaza (Fe) nie przekroczyła progu 0,025 wt%, co jest typowe dla przedmio-
tów o metryce eneolitycznej i wczesnobrązowej (Cook, Aschenbrenner 1975, 253). Profil 
chemiczny siekieromłota uzupełnia arsen (As), którego średni udział sięga 1,3 wt%. Uzy-
skane wyniki pozwalają przyjąć, że surowiec, z którego wykonano siekieromłot, należy 
do grupy Va klasy miedzi arsenowej (Krause 2003, 90, Abb. 40; Heeb 2014, 81, tab. 11).

Do analizy powierzchni siekieromłota zastosowano mikroskop stereoskopowy 
NIKON SMZ 745Z z kamerą mikroskopową Nikon Digital Sight DsFi1 i systemem 
do analizy obrazu Nis-Elements BR. Obserwacje powierzchni prowadzono pod kątem 
oceny jakości i stanu jej zachowania oraz wykrycia nieciągłości i wad występujących 
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na powierzchni odlewu. Pozwoliło to na określenie ułożenia odlewu w formie oraz 
na ustalenie techniki wykonania przedmiotu.

Na powierzchni siekieromłota nie zaobserwowano śladów po szwach odlew-
niczych i układzie wlewowym, co sugeruje, że odlew został sporządzony w formie 
jednoczęściowej, otwartej (piaskowej), a strumień metalu skierowano bezpośrednio 
do wnęki formy.

Trzy ściany siekieromłota odwzorowują powierzchnię formy, natomiast czwarta 
(powierzchnia brzuszna) jest płaszczyzną swobodnego krzepnięcia. Zaobserwować 
można na niej stosunkowo rozległe wgłębienie z wyraźną szczeliną (ryc. 6a), określaną 
jako obciągnięcie. Wady tego typu powstają w wyniku skurczu, który towarzyszy 
zmianie objętości stopu podczas jego krzepnięcia w formie. Cienkie żyłki, widoczne 
na powierzchni brzusznej (ryc. 6b), powstały również w wyniku opisywanych zjawisk.

Po odlaniu przedmiot został poddany obróbce plastycznej, prawdopodobnie 
na zimno, co potwierdzają m.in. fałdy na powierzchniach przy krawędzi tnącej oraz 
wokół kołnierza. Na stronie plecowej odlewu zachowana jest jego surowa, chropowata 
powierzchnia z czytelnymi niedoskonałościami odlewniczymi w postaci fałd (ryc. 7a) 
i zalewek (ryc. 7b). Ich obecność wynika ze sposobu przygotowania formy przez pra-

Ryc. 6. Karłowice Małe, pow. nyski. Siekieromłot. Zbliżenia na wady odlewnicze wynikające z procesów 
krzepnięcia stopu: a – obciągnięcie; b – żyłka. Fot. i oprac.: Ł. Kowalski, A. Garbacz-Klempka
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dziejowego odlewcę. Powierzchnia wokół otworu jest zniekształcona, widoczne jest 
to szczególnie na stronie plecowej (ryc. 7). Nie jest to wynik odlewania, ale świadczy 
raczej o mechanicznym wykonaniu otworu, który prawdopodobnie został przebity 
zaraz po wykonaniu odlewu (Patay 1984, 43; Heeb 2014, 72).

Zidentyfikowano również liczne ślady przecierania powierzchni siekieromłota, 
które powstały najprawdopodobniej w wyniku znoszenia wad powstałych po jego 
odlaniu. Poza tym czytelne są ślady użytkowania w postaci zagnieceń ostrza (w wy-
niku rąbania) i zdeformowanej części obuchowej (w wyniku uderzania lub kucia).

6. DYSKUSJA WYNIKÓW

Kontekst odkrycia siekieromłota z Karłowic Małych oraz wyniki analizy osadniczej, 
przeprowadzonej dla obszaru południowo-wschodniej części Wzgórz Strzelińskich, 
nie dostarczyły przesłanek do dyskusji nad przynależnością kulturowo-chronologiczną 
artefaktu. Na podstawie studiów typologicznych opisywany zabytek zaliczono do sie-
kieromłotów typu Szendrő, w wariancie A. Podobnie jak okazy typu Kežmarok, Crestur 

Ryc. 7. Karłowice Małe, pow. nyski. Siekieromłot. Zbliżenia na wady odlewnicze wynikające z przy-
gotowania formy odlewniczej: a – fałdy; b – zalewki. Fot. i oprac.: Ł. Kowalski, A. Garbacz-Klempka
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i Holič, są one świadectwem wytwórczości metalurgicznej eneolitycznych społeczności 
Kotliny Karpackiej. Najliczniej występują one na Słowacji i w północnej części Węgier 
(Novotná 1970, 23). Na tym obszarze ujawniono wszystkie siekieromłoty typu Szendrő 
w wariancie B. Okazy wariantu A były szerzej dystrybuowane (ryc. 8), najprawdopo-
dobniej z centrum słowacko-węgierskiego; pojedyncze okazy znane są z Transylwanii, 
przedgórzy Gór Dynarskich oraz Sudetów (Patay 1984, 46; Heeb 2014, 72).

Wzgórza Strzelińskie są położone na obszarze węzłowym dla przepływu spo-
łeczności, idei i przedmiotów z Kotliny Karpackiej oraz strefy bałkańsko-dunajskiej 
w dorzeczach Odry i Wisły, co czytelnie zaznacza się również w eneolicie. Między 
Bystrzycą a Nysą Kłodzką, na południe od Wrocławia, funkcjonowała strefa inten-
sywnego osadnictwa społeczności wczesnorolniczych o powiązaniach południowych 
(Kulczycka-Leciejewiczowa 1993). Wskazują na to m.in. licznie występujące na tym 
obszarze przedmioty miedziane, w tym siekieromłoty i siekierociosła (zob. Łęczycki 
2005, 82$1–$286, ryc. 5)

Siekieromłoty typu Szendrő odlewano z metalu wytapianego z różnych rud. Wy-
kazano, że dominuje pośród nich klasa czystej miedzi (dawniej grupa E00), z ośrod-

Ryc. 8. Znaleziska siekieromłotów typu Szendrő: £ – wariant A; ¤ – wariant B. Oprac. Ł. Kowalski 
na podst. Heeb 2014, 143$1–$2144, mapy 31$1–$233 z wykorzystaniem podkładu mapowego, dostępnego 
pod adresem: http://www.maps-for-free.com
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kiem dystrybucji w Kotlinie Karpackiej (Patay 1984, 46). Zaznacza się również obec-
ność innych grup surowcowych. Niektóre okazy ze Słowacji i Węgier należą do klasy 
tetraedrytu (niem. Fahlerzmetalle) (Patay 1984, 46; Pernicka 1990, 99, Abb. 43; Krause 
2003, 23, Abb. 4), natomiast profil chemiczny siekieromłota z Karłowic Małych nawią-
zuje do grupy Va klasy miedzi arsenowej (Krauze 2003, 90, Abb. 40; Heeb 2014, 81, tab. 
11). Wytwory wykonane z tego surowca koncentrują się w południowej części Niziny 
Węgierskiej, rejonie Żelaznych Wrót i w Transylwanii (Krause 2003, 127$1–$2129, Abb. 
88; Heeb 2014, 81, Fig. 61). Zróżnicowanie grup surowcowych, z których odlewano 
siekieromłoty, można rozważać jako świadectwo funkcjonowania w przeszłości wielu 
warsztatów kowali-odlewników, korzystających z konkretnego źródła metalu i powie-
lających określoną formę odlewu lub funkcjonowania ograniczonej liczby warsztatów, 
stosujących do tego celu różne dostępne wówczas rodzaje surowca.

7. PODSUMOWANIE

Siekieromłot z Karłowic Małych wykonano w pracowni metalurgicznej, działającej 
najprawdopodobniej na pograniczu słowacko-węgierskim pod koniec V lub w 1. poł. 
IV tys. BC. Nie wiadomo, która z lokalnych społeczności Przedgórza Sudetów była 
odbiorcą i użytkownikiem tego przedmiotu. W grupie tej znaleźć się mogły wspólnoty 
o tradycjach lendzielsko-polgarskich albo kultury pucharów lejkowatych.
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