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ŻELAZA. PRÓBA UCHWYCENIA NOWEJ PERSPEKTYWY

STANOMIN STYLE ORNAMENTS AND EARLY IRON AGE 
CHRONOLOGY. TRYING TO CATCH A NEW PERSPECTIVE

Abstract: Recent years have brought many significant changes when talking about research on the Early 
Iron Age in Poland, also in terms of the chronology method applying to most essential artifacts. 
Typology schemes and basis of dating process of metal objects, especially so-called Kujawy bronzes, 
also called ornaments in the Stanomin style are which belong to one of the most important groups 
that kind, undoubtedly need to be refined and verified. That was the purpose of my museum queries. 
The presented text is a proposal of new systematic of analyzed Stanomin style ornaments, based 
on their metric values and clearly defined features collected and described on the ground of these 
museum research. The proposed typological divisions are based on basic statistical methods and 
multivariate cluster analysis. The research also uses analysis of the distribution of particular types 
of bronze artifacts. The text also includes comments about use-wear traces visible on some bronze 
artifacts and the research potential resulting from the use of these observations in studies on the 
periodization of the Bronze Age and the Early Iron Age.

Keywords: Lusatian culture, Hallstatt Period/Early Iron Age, typological and chronological analyzes, 
Kujawy bronzes, Stanomin style ornaments

CZY TO BUTA CZY KONIECZNOŚĆ?

Ponad sześćdziesiąt lat temu Kostrzewski (1954) opublikował artykuł Ze studiów 
nad wczesnym okresem żelaznym w Polsce. Był on wynikiem wielu lat badań, lektur 
i kwerend, prowadzonych w bardzo trudnych realiach burzliwej pierwszej połowy 
XX wieku. Pracę tę uznać należy za jedno z podstawowych opracowań na temat 
chronologii okresów, tradycyjnie nazywanych halsztackim C i D (dalej HaC i HaD)1. 

1 Mimo że dla niektórych obszarów ziem polskich stosowanie terminu „okres halsztacki” – wobec 
braku wyraźnych wskaźników kontaktów ze strefą/kulturą/kręgiem halsztackim i co ważniejsze, wyraźnej 
zmiany modelu kultury – wydaje się zabiegiem na wyrost, podobnie jak termin wczesna epoka żelaza 
wobec małej liczby zabytków żelaznych, określenia te są powszechnie wykorzystywane w nawiązaniu 
do tradycyjnych opracowań. Podobnie będzie w tym tekście, jednocześnie przyjmuję, że w perspek-
tywie dat kalendarzowych okresy te można synchronizować z przedziałami: HaC – 800/750–650 BC 
i HaD – 650–500 BC (por. Trachsel 2004, 151, ryc. 84). Opublikowane niedawno i nieznane autorowi 
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Przywoływany jeden z ojców polskiej archeologii skupiał się w swych rozważaniach 
na wytworach metalowych, nie pomijając charakterystycznych form ceramicznych 
i przedmiotów z innych surowców. W jego tekście istotną część stanowiła analiza tak 
zwanych brązów kujawskich (ryc. 1), określanych w literaturze również jako „stano-
mińskie”, od słynnego skarbu ze Stanomina. W prezentowanym tekście skupiam 
się właśnie na tej grupie znalezisk (uwzględniając, podobnie jak Kostrzewski (1954), 
również tak zwane nagolenniki sądeckie), uznając, że są one jedną z kluczowych 
kategorii zabytków metalowych dla poznania zmienności chronologicznej wczesnej 
epoki żelaza na ziemiach polskich.

Ustalenia na temat intensywnego rozwoju metalurgii na Kujawach w HaD, prezen-
towane w przywoływanym tekście Kostrzewskiego (1954), współgrały z datowaniem 
tak zwanych grodów typu biskupińskiego (osiedli obwarowanych z planową zabu-
dową) oraz były zbieżne z pozycją chronologiczną ceramiki inkrustowanej (znanej 
między innymi z Biskupina), preferowaną przez rzeczonego autora. Te uchwytne 
w materiale archeologicznym wskaźniki rozwoju kulturowego były częścią inter-
pretacji, która opisywała zmiany zachodzące wśród społeczności utożsamianych 
z kulturą łużycką we wczesnej epoce żelaza. Propozycja ta zakładała funkcjonowanie 
dwóch centrów kulturowych, które dominowały w następujących po sobie fazach 
(taki schemat opisywany był również wcześniej – np. Kostrzewski 1949, 125‒137). 
W skrócie można ten model rozbić na etap synchronizowany z HaC, gdy następować 

w czasie przygotowywania artykułu wyniki analiz radiowęglowych z Domasławia (Goslar 2019) nie będą 
uwzględniane w tym tekście.

Ryc. 1. Skarb ozdób w „stylistyce stanomińskiej” z Orchowa. Ze zbiorów MAP (1939:127). Fot. M. Ma-
ciejewski, oprac. B. Janikowski
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miał intensywny rozwój społeczności śląskich i południowowielkopolskich, oraz 
dominację kulturową wschodniowielkopolskich i kujawskich grup w kolejnej fazie 
(HaD). Schemat ten funkcjonował przez kolejne dekady (por. Gedl 1989a; 1989b; Ka-
czanowski, Kozłowski 1998, 178‒179) i dopiero „spóźniona rewolucja radiowęglowa 
i dendrochronologiczna” podważyła podstawy późnego datowania wielkopolskich 
grodów, tym samym kwestionując opisywany model (por. Kaczmarek, Szczurek 2015, 
tam wcześniejsza literatura). Mimo wyrażanych przez niektórych badaczy jeszcze 
niedawno uwag krytycznych (por. Malinowski 2004) należy uznać, że wielkopolskie 
osady obwarowane powstawały w tym samym czasie, gdy intensywnie rozwijają się 
społeczności bytujące na Śląsku, szerzej nawet można wskazać na dynamiczny rozwój 
w tym czasie wszystkich grup łączonych z nadodrzańską prowincją kulturową łużyc-
kich pól popielnicowych (dalej: łużyckie pola popielnicowe – ŁPP, por. Kaczmarek 
2017a, 286‒288).

W ostatnich latach coraz wyraźniej jest też akcentowana jednoczasowość wytwa-
rzania dwóch odmian spektakularnej ceramiki znanej z wczesnej epoki żelaza – malo-
wanej i inkrustowanej (Szczurek, Pudełko 2015, 172‒173). W swym tekście Kostrzewski 
(1954, 26) odnosił się do współwystępowania ceramiki tych dwóch typów w dwóch 
grobach w Gorszewicach, wskazując, że wspomniane obiekty były najpóźniejsze 
na całym cmentarzysku. Dość pewne datowanie nekropoli gorszewickiej oraz inne 
przykłady (Szadek i Biskupin – Szczurek, Pudełko 2015, 172‒173, tam dalsza literatura) 
wskazują, że ceramika inkrustowana wytwarzana była w okresie, który powinien 
być synchronizowany z intensywnym rozwojem nadodrzańskich i wielkopolskich 
społeczności w starszej fazie wczesnej epoki żelaza.

Ostatnie lata to nie tylko ponowne analizy starszych znalezisk, ale również zna-
czące nowe odkrycia związane z omawianym okresem. Po pierwsze, należy wskazać 
na szereg stanowisk odkrywanych na Śląsku Środkowym, wśród których są zarówno 
osady o specyficznych elementach zabudowy, jak i nekropole, szczególnie tak spekta-
kularne jak Domasław. Potwierdzają one poziom intensywności kontaktów ze strefą 
wschodniohalsztacką w HaC, chociaż ich znaczenie różnie jest postrzegane (por. 
Gediga 2010; Baron 2017). Większej dynamiki nabrały ostatnio badania związane 
z Wiciną (Jaszewska 2011; Jaszewska, Kałagate 2013) i Witaszkowem (Kobyliński 2014), 
dwoma znaleziskami bardzo ważnymi dla postrzegania procesów historycznych 
i kulturowych we wczesnej epoce żelaza. Wyniki tych prac nie tylko zwiększają zasób 
danych dla poznania tego okresu, szczególnie dostarczając wiarygodnych danych, ale 
również w wielu aspektach zmieniają postrzeganie wczesnej epoki żelaza.

W perspektywie dystrybucji ozdób, określanych jako „kujawskie”, oraz faktu ich 
współwystępowania z zausznicami gwoździowatymi (por. Jensen 1969; Bukowski 1977; 
Cofta-Broniewska, Kośko 1982, 160‒161, ryc. 66; Cofta-Broniewska 1996, 97) istotna 
jest intensyfikacja badań nad relacjami między społecznościami bytującymi na zie-
miach polskich a grupami ludzkimi z obszaru lasostepu i stepu północnopontyjskigo. 
Na szczególną uwagę zasługują w tym kontekście badania nad kontaktami między 
grupami stepowymi a kulturą/grupą tarnobrzeską, które realizowane są przez bardzo 
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dynamiczne w ostatnich latach środowisko archeologów rzeszowskich (np. Czopek 
2007). Ukoronowaniem tej aktywności, a tak naprawdę nowym i znaczącym jej 
etapem, można nazwać badania w Chotyńcu i potencjał poznawczy, jaki one otwie-
rają (Czopek et al. 2017). Również z perspektywy obszarów, położonych w większej 
odległości od Bramy Przemyskiej – tworzącej naturalną strefę kontaktową między 
północnym Nadczarnomorzem a dorzeczem Odry i Wisły (por. Makohonienko 
2011) – widać wyraźny wzrost zainteresowania kontaktami między wspominanymi 
strefami (por. Dzięgielewski, Godlewski 2009; Andrzejowska 2016; Ignaczak 2016). 
Tematyka ta również jest podejmowana z bardziej ogólnej – środkowoeuropejskiej – 
pespektywy (np. Gawlik 2004; Chochorowski 2014).

Mając na uwadze wszystkie zmiany, które zaszły w ostatnich latach w postrzeganiu 
wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich, oraz uwzględniając znaczący przyrost 
nowych artefaktów (odkrytych zarówno podczas planowych i ratowniczych badań 
archeologicznych, jak i przez przypadkowych odkrywców, oraz zabytków przecho-
wywanych dotychczas w rozmaitych kolekcjach, które dopiero w ostatnich latach 
doczekały się publikacji – por. tab. 1)2, które łączyć można z grupą tak zwanych ozdób 
stanomińskich, należy zadać sobie pytanie, czy ustalenia na temat pozycji chronolo-
gicznej wydzielanego przez Kostrzewskiego (1954) „kujawskiego centrum metalurgicz-
nego” są poprawne. Ma to znaczenie dla pełniejszego zrozumieniu procesów, które 
zachodziły we wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich. Czy zatem, idąc w ślad 
za nową chronologią grodów, należy skorygować datowanie opisywanej kategorii 
zabytków metalowych i uznać, że istotnie intensywny rozwój metalurgii na Kujawach 
i we wschodniej Wielkopolsce związany był z nurtem halsztatyzacji, przypadającym 
głównie na HaC? Czy być może datowanie tego fenomenu na HaD jest poprawne 
i w jego interpretacji należy uwzględnić perspektywę zmian, które zachodziły głów-
nie w dorzeczu górnej i środkowej Wisły pod wpływem niedocenianego dotychczas 
pontyjskiego centrum kulturowego we wczesnej epoce żelaza? Na powyższy problem 
zwracała już uwagę Cofta-Broniewska (1996, 89‒90). Alternatywnie: czy mamy do czy-
nienia z procesami charakterystycznymi dla okresu przełomu – jakim niewątpliwie 
był HaD – czasu, gdy następuje powolny zmierzch tradycji pól popielnicowych, a tak 
naprawdę wszystkiego tego, co rozumiemy pod pojęciem epoki brązu? Czy baroko-
wość form zaliczanych do grupy „brązów kujawskich”, szczególnie na obszarach, 
na których we wcześniejszych okresach znaleziska przedmiotów metalowych były 
nieliczne (wschodnia Polska – por. Bukowski 1983), związana była ze zmianami, które 
zachodziły na poziomie postrzegania metalu? Wreszcie, czy wyraźny spadek liczby 
skarbów w HaC i ponowny wzrost w HaD (por. Blajer 2001, 289‒297; Maciejewski 
2016, 161‒162, ryc. 3.2.1) obrazuje zmiany w zwyczaju deponowania dóbr, czy może jest 
wynikiem błędów w dotychczas stosowanych schematach typologicznych, a co za tym 
idzie – ustaleniach chronologicznych? Odpowiedź na te i wiele kolejnych pytań będzie 

2 Z racji objętości tekstu i tabel do niego załączonych redakcja w porozumieniu z autorem zde-
cydowała, że wszystkie tabele będą opublikowane jedynie w wersji elektronicznej dostępnej na stronie 
internetowej Śląskich Sprawozdań Archeologicznych.
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możliwa jedynie wtedy, gdy chronologia znalezisk z wczesnej epoki żelaza zostanie 
zweryfikowana i maksymalnie – w granicach możliwości, rzecz jasna – uszczegóło-
wiona. Co istotne, do dyspozycji mamy głównie metody chronologii względnej, gdyż 
z jednej strony ograniczeniem jest powszechnie znany problem z tak zwanym halsz-
tackim plateau na krzywej kalibracyjnej dla dat radiowęglowych (Reimer et al. 2013), 
z drugiej większość „ozdób stanomińskich” pochodzi ze skarbów lub odkrywana jest 
pojedynczo. Tak więc szansa na pozyskanie z ich kontekstu materiału do datowania 
dendrochronologicznego jest bardzo mała3, dodatkowo tak zwana przypadkowość 
odkrycia sprawia, że próbkami organicznymi do datowań radiowęglowych zazwyczaj 
również nie dysponujemy. Wszystko to znacząco ogranicza liczbę potencjalnych metod 
datowania bezwzględnego. Zatem w tym miejscu można przywołać Dąbrowskiego 
(1993), który w klasycznym tekście na temat metod datowania względnego zalecał – być 
może oczywistą – kontrolę wyników. Przywołany na samym początku okres ponad 
sześćdziesięciu lat zdaje się obligować nas do podjęcia tego wysiłku. Zastrzec należy, 
że weryfikacja chronologii omawianych ozdób wymaga wstępnego założenia, że nie 
są one wyznacznikami chronologicznymi.

CO TO ZNACZY „CIĘŻKIE NASZYJNIKI...”?

Niewątpliwie, każdy z nas czytając rozmaite opracowania archeologiczne zastanawia 
się, „co autor miał na myśli”. Nie chodzi mi tutaj o wysublimowane interpretacje na-
wiązujące do założeń filozofii Heideggera lub modele opierające się na zawiłościach 
systemu pokrewieństwa na Wyspach Salomona, lecz o coś, z czym my, archeolodzy, 
mamy na co dzień do czynienia, czyli z opisem materiału źródłowego. Wyzwanie, 
przed którym staje zarówno autor takich opisów, jak i ich czytelnik, wynika z chęci 
uproszczenia złożoności reliktu dawnej kultury poprzez opis kilku cech, zestaw 
wymiarów czy nawet najdoskonalszą (choć zawsze ułomną) formę, jaką są rysunki, 
fotografie i coraz powszechniej dostępne modele 3D. Szczególnie wtedy jest to istotne, 
gdy później te uproszczone dane wykorzystuje się do stworzenia typologii. Oczywiście 
różne sposoby kategoryzacji są naturalne dla ludzkiej percepcji, a w nauce stanowią 
istotne narzędzie poznawcze (por. Minta-Tworzowska 1994). Świadomość złożoności 
przeszłej kultury wskazuje, że cechy, które wybieramy, powinny uwzględniać zarówno 
poczucie estetyki, jak i znaczenia nadawane danemu przedmiotowi, poziom techno-
logii dawnych społeczności i potencjalną użyteczność danego artefaktu, jak również 

3 Interesującym przypadkiem jest skarb, odkryty w studni podczas badań wyprzedzających budowę 
autostrady A1 w miejscowości Kaszewy-Kolonia. W jego skład wchodziły między innymi żelazne nago-
lenniki (Brzejszczak, Matysiak 2011), które wprawdzie nie są uwzględnianie w niniejszym opracowaniu, 
jednak przykład ten wart jest odnotowania w przypadku rozważań nad możliwością stosowania metod 
datowania absolutnego znalezisk metali, związanych ze społecznościami traktującymi artefakty z brązu 
i żelaza w tak specyficzny sposób, jak grupy kulturowe z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. 
W tym wypadku datowanie dendrochronologiczne cembrowiny studni mogłoby wyznaczyć terminus 
post quem dla skarbu. Niestety, opracowanie wyników badań na wspomnianym stanowisku nie zostało 
opublikowane, a maszynopis nie był dostępny autorowi podczas przygotowywania tego tekstu. 
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procesy zachodzące w trakcie jego wykorzystywania, depozycji oraz szereg procesów 
określanych jako postdepozycyjne. Rzecz jasna, dysponujemy jedynie ograniczonym 
zakresem informacji na temat tych zagadnień. Ta niewiedza, choć nie ignorancja 
przecież, często zwodzi nas na manowce. Powstają bardzo złożone typologie, które 
niewiele wnoszą do poznania dawnych społeczności (np. uwagi Krzysiak et al. 2017, 
260). Mamy też do czynienia z kategoriami zabytków, które trudno usystematyzować, 
gdyż każdy z nich jest tak naprawdę inny (np. Woźniak 2010, 56‒58). Funkcjonując 
na co dzień w świecie produkcji masowej, musimy mierzyć się ze zmiennością cha-
rakterystyczną dla „rękodzieła” (por. uwagi na temat wierności powtarzanego wzoru, 
tzw. frakcja Webera – Przybyła 2014, 270).

W przypadku zabytków metalowych przywoływane wcześniej problemy są szcze-
gólnie widoczne z racji rozmaitych form nadawanych przedmiotom z brązu i żelaza 
oraz wielości funkcji, które spełniają te artefakty. O ile w przypadku naczyń cera-
micznych można wskazać na cechy, które zawsze będą istotne, jak uformowanie dna, 
wylewu i ornamentyka, co z kolei daje możliwość stworzenia systemów, które próbują 
opisywać je w miarę skwantyfikowany sposób (np. tak zwany „system kujawski”, który 
powstając w latach 70., nastawiony był na wykorzystanie raczkujących w tamtych 
czasach systemów informatycznych i stosowany jest z powodzeniem dla ceramiki 
wytwarzanej ręcznie przez społeczności od początku neolitu po wczesną epokę że-
laza – por. Czebreszuk 1996; Ignaczak 2016, tam dalsza literatura), o tyle stworzenie 
tak uniwersalnego opisu norm dla metali nigdy nie będzie możliwe. Z drugiej strony 
należy pamiętać, że ceramika jest zupełnie innym rodzajem źródeł archeologicz-
nych niż metale. Jest znacznie bardziej masowa i opracowywanie dużych jej zbiorów 
wymaga systemowego podejścia, szczególnie że bardzo często jest ona zachowana 
jedynie fragmentarycznie. Dla niektórych grup artefaktów metalowych czynione 
są próby usystematyzowania wydzielanych cech i jasnego określenia, jak rozumiane 
są stosowane terminy (przykładowo część z opracowań w ramach serii Prähistorische 
Bronzefunde – np. dla płaskich siekierek, Szpunar 1987, 1‒10). Z drugiej strony zasto-
sowanie nawet najbardziej przejrzystego i intuicyjnego systemu opisu i analiz nie 
daje gwarancji, że zmienne w nim wykorzystywane będą tymi, które były istotne dla 
dawnych społeczności. Stosowanie odpowiedniego reżimu terminologicznego wydaje 
się bardziej istotne z punktu widzenia dyskursu naukowego, gdyż umożliwia weryfi-
kację danych ustaleń przez innych autorów, jak również wpisanie się w proponowany 
schemat. Tematem do dyskusji na poziomie filozofii nauki pozostaje, czy dzięki temu 
lepiej poznajemy dawne społeczności, a taki przecież jest cel prac prowadzonych przez 
dużą część archeologów.

Podejście, zakładające stworzenie przejrzystego zestawu jasno zdefiniowanych 
cech, przyświeca mi, gdy proponuję systematykę dla ozdób w „stylistyce stanomiń-
skiej”, szczególnie dlatego, że w różnych opracowaniach stosowana jest odmienna 
terminologia. W tekstach tych samych autorów można spotkać odmienne określenia. 
Przykładowo, w przypadku nagolenników z Lasowic Małych Gedl i Dobrzańska 
(1962, 159) twierdzili, że artefakty te jedynie nawiązują do typu sądeckiego, natomiast 
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w wydanej w tym samym roku monografii kultury łużyckiej na Górnym Śląsku Gedl 
(1962, 100) stwierdził, że przedmioty te nie tylko nawiązują, ale można je zakwali-
fikować do typów „stanomińskiego” i „sądeckiego”. Czym w ogóle są nagolenniki 
„sądeckie” i na ile pierwotny ich opis został zmodyfikowany przez lata? Odpowiedzi 
na to pytanie poświęcę więcej uwagi później. Podobnie wskazać można przykład 
zabytków z Włynic, które Kostrzewski (1954, 59) określał jako nagolenniki, a później 
jako bransolety (Kostrzewski 1964, 77‒78), świadomie lub nieświadomie mierzył się 
z problemem określenia funkcji danego przedmiotu, co może dla nas stanowić pod-
stawę do zadania sobie pytania, na ile określenia funkcjonalne powinny wpływać 
na nasze ustalenia typologiczne. Spotykane są również opinie wskazujące, że wy-
znacznikiem nagolenników „stanomińskich” są guzikowate zakończenia (Szukała 
2001, 222), podczas gdy nagolenniki ze skarbu ze Stanomina ich nie mają, co więcej, 
jest to sprzeczne z definicją proponowaną przez Kostrzewskiego (1954, 36). Wiele pojęć 
nie jest również sprecyzowanych, tak jak przytaczane w tytule „ciężkie naszyjniki” 
opisywane przez Kostrzewskiego (1954), a dodatkowo mogą być one mylące, co wykażę 
w dalszej części tekstu.

NA CO DZIEŃ CZY OD ŚWIĘTA?

Istotnym aspektem, na który archeolodzy w ostatnich latach coraz częściej zwracają 
uwagę, są ślady użytkowania widoczne na przedmiotach ze stopów miedzi, głównie 
na narzędziach i militariach (por. Uckelmann, Mödlinger 2011; Sych 2015; 2016). 
W analizach skupionych na chronologii względnej przedmiotów metalowych to, 
co Dąbrowski (1993) określał jako stadium użytkowania, jest jednak pomijane. Oczy-
wiście podział na stadia proponowany przez przywołanego autora nie wpisywał się 
w koncepcję biografii przedmiotu, był raczej wyrazem krytycznej refleksji na temat 
możliwości poznawczych archeologii. W tym duchu cytowany badacz stwierdzał, 
że nie ma możliwości bezpośredniego określenia długości stadium użytkowania. 
Jedynymi przesłankami dla takich zabiegów są: współwystępowanie różnych typów 
w zespołach zwartych oraz obserwacje stratygraficzne. Opisywane w tym tekście za-
bytki noszą bardzo wyraźne ślady użytkowania – namacalne relikty czasu, gdy były 
częścią systemu społeczno-kulturowego. Czy zatem można wzbogacić prezentowaną 
analizę o obserwacje skupione na jednostkowych cechach danych przedmiotów i ich 
uchwytnej, chociaż trudnej do interpretacji biografii?

W literaturze wskazuje się, że nagolenniki „stanomińskie” i „sądeckie” mają 
wyraźne wyżłobienia od strony wewnętrznej (por. Żurowski 1927, 51; Orlińska 2016, 
10‒12, tam dalsza literatura; ryc. 2a–c). Ważne, aby wskazać, że jedynie niektóre 
nagolenniki noszą takie ślady i nie ma wyraźnej korelacji między występowaniem 
śladów użytkowania a innymi cechami tych zabytków (por. tab. 4), chociaż same 
ślady są powtarzalne. Jeśli występują, wiąże się je ze stosowaniem klinów bądź innym 
sposobem blokowania tych masywnych ozdób w pożądanym miejscu na nodze (ewen-
tualnie ręce) – podwiązywaniem. Co bardzo interesujące, podobne ślady notowane 
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są na naramiennikach i nagolennikach z tarczkami spiralnymi, z których część była 
równie masywna jak „ozdoby kujawskie”, choć wykorzystywano je kilka wieków 
wcześniej w okresie funkcjonowania kultury mogiłowej (Blajer 1984, 77‒80, tam też 
rekonstrukcja jak podwiązywanie mogło wyglądać dla naramiennika – Blajer 1984, 
ryc. 6). Można wymienić również inne wskaźniki, które mogą być wiązane z inten-
sywnym użytkowaniem analizowanych ozdób. Ornament części bransolet jest tak 
bardzo wytarty, że staje się prawie niewidoczny (ryc. 2d‒e), podobnie jest w przypadku 
niektórych nagolenników. Ślady starcia widoczne są także na niektórych naszyjnikach 
(ryc. 2f‒g). Doświadczenie autora tych słów i znajomość zabytków metalowych z in-
nych faz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza nie pozwalają jednoznacznie wskazać, 

Ryc. 2. Ślady użytkowania widoczne na ozdobach: a – deformacja wewnętrznej części guzikowatego 
zakończenia nagolennika – Lubin, ze zbiorów MAK (7645); b–c – wyżłobienia od wewnętrznej strony 
nagolenników – miejscowość nieznana ze zbiorów PMA (III/7036) i Warszawa-Zacisze ze zbiorów PMA 
(III/7676); d–e – starty ornament na jeden z bransolet (d – egzemplarz u góry) – Karkowo ze zbiorów 
DA MNS (A/22105); f–g – delikatne ślady starcia ornamentu tordowanego widoczne na grafice f, grafika 
g pokazuje drugą stronę zabytku – Orchowo ze zbiorów MAP (1939:127). Różne skale. Fot. M. Macie-
jewski, oprac. B. Janikowski
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czy tego typu ślady użytkowania są powszechne w przypadku artefaktów z różnych 
okresów, czy występują jedynie we wczesnej epoce żelaza. Byłoby to o tyle istotne, 
że okres ten wiąże się z wyraźnymi zmianami systemu kulturowego, rozumianego 
jako przejście od tradycji rozwiniętej epoki brązu (szerzej Maciejewski 2016, 30‒39), 
do świata pozostającego pod wpływem tradycji lateńskich, również jeśli chodzi o me-
talurgię. Wskazanie, że ozdoby metalowe – w tym czasie zmiany modelu organizacji 
społecznej i obrazu świata – były wyjątkowo intensywnie bądź długo użytkowane, 
otwierałoby szerokie pole do interpretacji.

W przypadku nagolenników ślady użytkowania są najbardziej spektakularne. 
Trudne jest stwierdzenie, w wyniku jakiego procesu powstały opisywane wyżłobienia. 
Fakt, że wcinają się one w ornament (ryc. 2b‒c) oraz często niszczą guzikowate zakoń-
czenia (ryc. 2a), sugerować może, że powstawały one w trakcie użytkowania, a nie były 
celowo formowane w czasie produkcji (odlewania). Często wgłębienia te mają kilka 
milimetrów głębokości i są dość regularne (po dwa na każdym przedmiocie, mniej 
więcej po dwóch stronach owalu, który tworzy nagolennik, jeden często na wysoko-
ści jednego z zakończeń – por. ryc. 15c), co sugeruje podobny sposób użytkowania 
nagolenników oraz intensywność tego procesu. I tutaj rodzą się ważne pytania: Czy 
przedmioty te były wykorzystywane krótko acz intensywnie? Czy może z racji dużych 
rozmiarów (najcięższy nagolennik z Klich waży 1980 g, zabytki z Motkowic ponad 
1000 g) bądź znaczeń, które trudno nam współcześnie zrozumieć, noszono je jedynie 
okazjonalnie? Tak więc czy powstanie tak znaczących wyżłobień było wynikiem bardzo 
długiego procesu? Czy mógł on trwać nawet przez kilka pokoleń? Czy w takim wypad-
ku stadium użytkowania nie wpływałoby znacząco na ustalenia na temat chronologii 
i rozumienie innych aspektów życia tamtych społeczności? Przykładowo, czy możemy 
mówić o wcześniejszym niż zmiana kulturowa – potwierdzana między innymi zani-
kiem lokalnych form przedmiotów metalowych – regresie produkcji metalurgicznej, 
co wymuszało długie użytkowanie przedmiotów metalowych w archaicznej już formie? 
Interesujące jest, że takie ślady użytkowania miały nagolenniki znane z grobów (por. 
tab. 4), co narzuca konieczność rozważenia, czy były one użytkowane jedynie przez 
osobę złożoną w danym grobie, czy może również przez jej przodków, a z tego wynika 
kolejne pytanie: dlaczego akurat tę osobę wyposażono w te ozdoby? Rzecz jasna można 
zastosować współczesne metody, aby określić długość procesu powstawania takich 
wgłębień, jednak bez istotnych założeń wstępnych (np. na temat sposobu ich powsta-
wania, charakteru materiału, z którym miały styczność itp.) wynik tych badań trudno 
będzie przełożyć na realia pradziejowe. Ewentualnie można również przeprowadzić 
badania w reżimie archeologii doświadczalnej. Zniechęcający może tu być jednak fakt, 
że byłyby one bardzo czasochłonne, przez wiele dni, tygodni, miesięcy ktoś musiałby 
nosić ciężkie przedmioty metalowe. W przypadku niektórych nagolenników znany 
jest skład stopów, z których były one odlane. Wyniki tych analiz (zastrzec należy, 
że pomiary wykonano w różnych laboratoriach i różnymi metodami) wskazują, że były 
to dość typowe dla analizowanego okresu stopy miedzi z cyną, z których jedynie część 
można nazwać klasycznymi brązami cynowymi. Zawartość cyny w stopie mieści się 



M. Maciejewski16

w zakresie między 3% a 9,33% (Mogielnicka-Urban 2008, 218‒220). Niestety, żaden 
z siedmiu egzemplarzy, których skład stopu był badany, nie ma znacznych śladów użyt-
kowania w postaci wyraźnych wgłębień, niektóre mają nieznaczne ślady użytkowania 
(np. starte wewnętrzne części guzikowatych zakończeń – por. tab. 4). Co ważne, nie 
można wskazać tutaj odwrotnie proporcjonalnej tendencji pomiędzy wspomnianymi 
śladami a zawartością cyny, czyli upraszczając – twardością stopu.

Wydawać by się mogło, że prezentowane rozważania nie mają wpływu na bada-
nia nad chronologią. W realiach ziem polskich dla wczesnej epoki żelaza operujemy 
okresami, trwającymi 100‒150 lat (por. przypis 1). Różnica, czy jeden przedmiot wy-
korzystywany był przez dwa, czy pięć pokoleń, w tej perspektywie nie tylko nie jest 
uchwytna, ale również nie daje podstaw do bardziej szczegółowych wniosków. Brakuje 
również bogato wyposażonych cmentarzysk, które jak na tzw. Południu pozwoliłyby 
śledzić zmiany w stylistyce przedmiotów metalowych między poszczególnymi poko-
leniami (por. Trachsel 2004) i dawały możliwość przypisania konkretnych zabytków 
danym osobom, a dzięki temu interpretacji w kontekście ich cech biologicznych oraz 
specyfiki konstrukcji grobowych i wyposażenia (spośród nekropoli, na których no-
towane są analizowane zabytki wyjątek stanowią cmentarzyska birytualne, w skład 
wyposażenia grobów tam odkrywanych wchodzi czasami kilka artefaktów metalo-
wych). Rzecz jasna intensywne użytkowanie bransolet i nagolenników powodowało, 
że czasami ornament nie jest czytelny, również zakończeń nagolenników nie można 
jednoznacznie zakwalifikować i wszystko to utrudnia określenia typologiczne. Zły 
stan zachowania dużej części materiału źródłowego dla każdego archeologa jest rzeczą 
oczywistą, tak więc bezprzedmiotowe jest rozwijanie tego zagadnienia. Na interesującą 
prawidłowość wskazać można, przyjmując perspektywę jednego zespołu, zwartego, 
poświadczającego jeden akt depozycji, dzięki czemu można przejść na poziom mi-
krohistorii (por. Maciejewski 2018), którą możemy próbować poznać dzięki takie-
mu zespołowi. Przykładem jest skarb ze Stanomina. Spośród ośmiu nagolenników, 
które mogły zostać poddane szczegółowej analizie4, tylko jeden nosi wyraźne ślady 

4 Zabytki ze Stanomina od czasu przekazania ich pod koniec XIX wieku znajdują się w berlińskich 
zbiorach muzealnych (poza trzema bransoletami przekazanymi w latach 20. XX wieku do poznańskiego 
muzeum). Poza niskiej jakości zdjęciami, publikowanymi przez Brunnera (1899), reprodukowanymi 
później między innymi przez Kostrzewskiego (1954, ryc. 4) i Durczewskiego (1961, ryc. 53‒57), skarb ten 
nigdy nie był publikowany z dobrej jakości grafikami. W trakcie kwerendy w Museum für Vor- und 
Frühgeschichte Staatliche Museen zu Berlin autorowi tych słów udostępniono część zabytków znajdują-
cych się w magazynie. Niestety, pozostałe, prezentowane na wystawie stałej, nie były dostępne do szcze-
gółowej analizy, mimo że wcześniej deklarowano, iż będzie to możliwe, argumentując po prostu, że jest 
ich „za dużo”. Rodzi to pytania, czy funkcja wystawiennicza muzeów jest ważniejsza niż naukowa? Czy 
etyczne jest nieudostępnianie zbiorów niepublikowanych lub publikowanych w standardach odbiegających 
od współczesnych? Czy instytucje muzealne nie powinny mieć obowiązku udostępniania dobrej jakości 
dokumentacji prezentowanych na wystawach zabytków (rysunków, zdjęć, a obecnie nawet modeli 3D)? 
W przypadku Stanomina jest to o tyle istotne, że jest to znalezisko wyjątkowe w kontekście dyskusji nad 
wczesną epoką żelaza w dorzeczu Odry i Wisły, a brak dostępu do rzeczonych zabytków powoduje, że stają 
się ono naukowym mitem – w dalszej części tekstu wskażę, jak wiele artefaktów z tego eponimicznego 
zespołu jest nietypowych. Przywołać można w tym kontekście też zabytki z Kołudy Małej, z których 
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użytkowania. Dodatkowo siedem zabytków jest ornamentowanych dość podobnymi 
motywami w postaci linii poprzecznych, do których podstawami przylegają trójkąty, 
z tym że w sześciu przypadkach są one skośnie zakreskowane, a w przypadku nagolen-
nika, noszącego ślady użytkowania, trójkąty są zakreskowane liniami prostopadłymi 
do podstaw. Tak więc spośród zestawu podobnych przedmiotów złożonych w jednym 
czasie jeden był użytkowany bardziej intensywnie lub dłużej i – co istotne – inaczej 
ornamentowany. Czy zatem można wskazać, że ten zabytek był pierwowzorem dla 
pozostałych? Oczywiście jest to hipoteza, którą trudno będzie potwierdzić. Jednak 
gdybyśmy mieli więcej podobnych przypadków, ślady użytkowania mogłyby być 
wskaźnikiem dla bardziej szczegółowych ustaleń na temat chronologii względnej.

CO TAK NAPRAWDĘ „JEST NA RZECZY”?

Prezentowany artykuł jest częściowym podsumowaniem projektu, finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Miniatura 1 o tytule: „Weryfi-
kacja chronologiczna ozdób brązowych w stylu stanomińskim (wczesna epoka żelaza) 
(DEC-2017/01/X/HS3/00025)”. Postawiona w tym projekcie hipoteza robocza głosiła, 
że: „rozwój kujawskiego centrum metalurgicznego jest równoczasowy, przynajmniej 
w swych początkach, z innymi procesami zachodzącymi w starszej fazie wczesnej 
epoki żelaza (HaC) na ziemiach polskich”. Wynikała ona z opisanych na początku 
tekstu znaczących zmian zachodzących w ostatnich latach w postrzeganiu dynamiki 
procesów społeczno-kulturowych we wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich. 
W ramach tego projektu przeprowadzone zostały kwerendy źródłowe, które nasta-
wione były na szczegółowe opisy, pomiary i dokumentację fotograficzną zabytków 
zaliczanych do grupy „ozdób stanomińskich” oraz łączonych z nimi „nagolenników 
sądeckich”, a także zabytków współwystępujących z nimi w zespołach zwartych. 
Badania objęły czternaście kolekcji, wśród których były zbiory muzeów archeologicz-
nych w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Na-
rodowego w Szczecinie, muzeów regionalnych i okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu, 
Legnicy, Częstochowie, Opolu i Gliwicach oraz Museum für Vor- und Frühgeschichte 

część jest błędnie prezentowana jako element ekspozycji obrazującej epokę brązu we wspomnianym 
muzeum. Podobnie jest ze skarbem z Lubska, który mimo spektakularności i dużego znaczenia nauko-
wego, nigdy nie doczekał się opracowania z dobrej jakości prezentacją rysunkową/fotograficzną ponad 
setki zabytków (wiele z nich nosi również bardzo wyraźne ślady użytkowania), bo tak niestety nie można 
nazwać katalogowego wpisu z jednym zdjęciem autorstwa Rücker (1997). W dobie z jednej strony dyskursu 
postkolonialnego, który na przykładzie tych znalezisk rozszerzyć można na burzliwą historię najnowszą 
Europy Środkowej (por. Kuligowski 2019), z drugiej ożywienia świadomości lokalnej, należy zastano-
wić się również nad związkiem kolekcji z miejscem ich pochodzenia. „Brązów kujawskich” prawie nie 
ma na Kujawach, w sensie – w ekspozycjach w tym regionie (bądź niedalekich w sensie terytorialnym, 
a właściwych z punktu widzenia administracyjnego muzeach w Bydgoszczy i Toruniu).
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Staatliche Museen zu Berlin i Nationalmuseet i København (dalej stosowane będą 
skróty zamieszczone w stopce tabeli 1)5.

Pierwszym krokiem w realizacji rzeczonego projektu było stworzenie aktualnego 
katalogu znalezisk, które mogą być zaliczone do analizowanej grupy. Wykorzysty-
wałem w tym celu głównie materiały publikowane, w mniejszym stopniu również 
opracowania pozostające w formie maszynopisów, dane archiwalne6 i niepublikowane 
zabytki, znajdujące się w zbiorach muzealnych. Rzecz jasna nigdy nie możemy być 
pewni, że jakaś kwerenda jest kompletna. W tym wypadku jestem przeświadczony, 
że nie wszystkie zabytki, nawiązujące do „stanomińskiej stylistyki”, zostały zebrane. 
Z jednej strony mówimy o artefaktach znanych nie tylko z jednego regionu, ale o za-
bytkach występujących na rozległych obszarach współczesnej Polski, Danii, Niemiec, 
Czech, Słowacji, Ukrainy i Białorusi. Z drugiej należy pamiętać, że nie wszystkie 
kategorie znalezisk (np. nieornamentowane nagolenniki ze zwężającymi się albo 
prostymi zakończeniami) można jednoznacznie zakwalifikować, szczególnie odwo-
łując się do publikacji, których szata graficzna często ogranicza właściwe określenie 
konkretnych artefaktów. Nie bez znaczenia jest też utrudniony dostęp do niektórych 
periodyków naukowych i innego typu publikacji. W trakcie kwerend otrzymałem 
również informacje na temat kolejnych znalezisk, jednak bądź na prośbę opracowu-
jących je osób, bądź z racji braku zgody badaczy dysponujących tymi artefaktami 
na zamieszczenie tych informacji, nie zostały one uwzględnione w katalogu. Mam 
jednak nadzieję, że załączony jako tab. 1 katalog porządkuje informacje rozrzucone 
w wielu źródłach, natomiast mapy (ryc. 3, 8, 10, 13, 21, 22) zamieszczone w tym tekście 
aktualizują obraz dyspersji poszczególnych kategorii ozdób. Zestawienia tutaj zapre-
zentowane odpowiadają wiedzy autora z października 2018 r.

Punktem wyjścia dla stworzenia katalogu (tab. 1) była przywoływana wielokrotnie 
praca Kostrzewskiego (1954). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że niektóre 
ze znalezisk tam umieszczonych (szczególnie chodzi o szpile z dwiema tarczkami z Da-
nii) nie powinny być zaliczone do grupy wytworów, charakterystycznych dla wczesnej 
epoki żelaza w dorzeczu Odry i Wisły. Zabytki, które miałem okazję szczegółowo 
analizować, pozostawiłem w katalogu, aby stanowiły kontrapunkt dla artefaktów, 
które uznałem za typowe dla stylistyki „stanomińskiej”. Podobnie niektóre znale-
ziska nietypowe, pochodzące z ziem polskich, również włączyłem do opisywanego 
zestawienia, aby móc jednoznacznie wskazać na ich odmienność.

Kolejnym etapem badań było to, co stanowi podstawę niniejszego tekstu, czyli 
próba nowego uporządkowania materiału archeologicznego, zaliczanego do grupy 
„brązów kujawskich”. Poza dość ogólnym opracowaniem Kostrzewskiego z 1954 r. 
(tam też starsza literatura) i powtarzającymi, częściowo uzupełniającymi je pracami 
(Kostrzewski 1964; Cofta-Broniewska, Kośko 1982, 156‒162; Cofta-Broniewska 1996, 

5  Wszystkim pracownikom wymienionych instytucji chciałbym serdecznie podziękować za pomoc 
w zebraniu tych informacji.

6 np. Archiwum profesor Aleksandry Cofta-Broniewskiej, za udostępnienie którego serdecznie 
dziękuję prof. Aleksandrowi Kośko i dr. Józefowi Bednarczykowi.
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54‒62), jedynym opublikowanym tekstem, próbującym uporządkować zabytki zalicza-
ne do rzeczonej kategorii, jest systematyka, którą zaproponowała Mogielnicka-Urban 
(2008) dla „nagolenników stanomińskich”. Dodatkowo można przywołać niepu-
blikowaną pracę magisterską Lukosz (1978), która skupiała się na szpilach z główką 
w formie tarczki spiralnej w tym szpilach z wieloma wolutami. Wspomniana już 
enigmatyczność niektórych opisów stosowanych przez Kostrzewskiego oraz zróż-
nicowanie niektórych kategorii zabytków wskazuje, że bez nowej systematyki nie 
będzie możliwe nowe spojrzenie na chronologię tych artefaktów, jak również inne 
aspekty związane z produkowaniem, użytkowaniem i deponowaniem tak zwanych 
ozdób stanomińskich.

Proponowany podział na typy opiera się na danych metrycznych oraz opisie 
niektórych cech, które uznałem za istotne i w znaczący sposób różnicujące zbiory 
danych. Ich opracowanie opiera się jedynie na artefaktach, które miałem okazję 
osobiście oglądać i mierzyć. Istotnym elementem przeprowadzonych badań było 
zobrazowanie tych informacji na prezentowanych w tym tekście wykresach (ryc. 6, 
12, 16‒18) i w zestawieniach tabelarycznych (tab. 5‒11), które kumulowały zebrane 
informacje i stanowiły podstawę dla wskazania konkretnych typów. W przypadku 

Ryc. 3. Dystrybucja ozdób w „stylistyce stanomińskiej” na podstawie tabeli 1. Oprac. B. Janikowski
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nagolenników zaproponowany podział testowany był z użyciem analizy skupień 
(ryc. 19‒20) w programie Statistica 13. Informacje, które były podstawą analiz, a tym 
samym te, które uznałem za kluczowe, znajdują się w tabelach 2‒4.

W tabeli 1 wszystkie znaleziska, które miałem okazję szczegółowo analizować, 
zakwalifikowane zostały do grupy, mającej największą wartość informacyjną (wartość 
„1” w kolumnie „wartość informacyjna”), nawet jeśli były to zabytki uszkodzone w ta-
kim stopniu, że wyłączyłem je z dalszych analiz. W przypadku pozostałych artefaktów 
przyporządkowanie do danego typu możliwe było w nawiązaniu do analizy przepro-
wadzonej w oparciu o zabytki znane z autopsji. Również prowadzona narracja głównie 
odnosi się do tej grupy artefaktów. Znaczącym wyjątkiem są mapy, na których znajdu-
ją się wszystkie zabytki, o znanej lokalizacji (choćby jedynie przybliżonej). Wszystkie 
znaleziska, których nie miałem okazji osobiście oglądać, pogrupowałem w zależności 
od jakości publikacji, w których zostały zaprezentowane, na: zabytki o dużej wartości 
informacyjnej (realistyczne rysunki, umożliwiające pomiary, wzbogacone o przekroje 
w kluczowych miejscach – wartość „2” w kolumnie „wartość informacyjna”), średniej 
wartości informacyjnej (np. schematyczne rysunki, niskiej jakości zdjęcia, zabytki 
widziane tylko na ekspozycjach muzealnych – wartość „3” w kolumnie „wartość 
informacyjna”) oraz zabytki o małej wartości informacyjnej, czyli takie, których 
dokumentacja graficzna lub fotograficzna nie była dostępna (wartość „4” w kolumnie 
„wartość informacyjna”). W przypadku znalezisk, mających średnią i małą wartość 
informacyjną, określenie typu nie zawsze było możliwe, podobnie jak w przypadku 
zniszczonych egzemplarzy. Poniżej proponuję listę typów wraz z informacją, na jakiej 
podstawie zostały one wydzielone.

CZY SZPILE Z WIELOMA TARCZKAMI ZNANE SĄ Z CAŁEGO ŚWIATA?

Szpile z kilkoma (dwiema, trzema, czterema, pięcioma, a nawet sześcioma) tarczkami 
spiralnymi są bardzo interesującą kategorią zabytków. Szczególnie szpile z dwiema 
wolutami, mające bardzo różne formy, odkrywane są w wielu kontekstach chrono-
logicznych oraz rozmaitych strefach Starego Świata. Prosta forma spirali notowana 
jest przez całą epokę brązu i wczesną epoką żelaza, jak również wcześniej (choćby 
irlandzkie ryty na głazach używanych w konstrukcjach megalitycznych) i później, 
zarówno jako element różnego rodzaju ozdób w formie tarczki spiralnej, jak i motyw 
ornamentacyjny (por. Müller-Karpe 1980). Niewątpliwie można podjąć próbę przy-
pisania temu motywowi szeregu znaczeń, które mogły wpływać na tak częste jego 
powielanie, wykracza to jednak poza zakres niniejszego artykułu; również pewna pro-
stota mogła powodować częste powtarzanie tego typu motywu. Czy wszystkie zatem 
szpile, które mają wiele tarczek, należy łączyć ze stylistyką „stanomińską”? Poniżej 
zaprezentuję krótki przegląd, wskazujący, że jest to fenomen mający o wiele szerszy 
zakres. Postaram się również określić cechy, które wyróżniają „stanomińskie” szpile.

Szpile z wieloma tarczkami spiralnymi znane są z obszaru rozciągającego się 
od Doliny Indusu i Azji Centralnej przez Bliski Wschód, Anatolię i wschodnią części 
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basenu Morza Śródziemnego (między innymi Cypr i strefa egejska), dalej notowane 
są na Bałkanach, w Europie Środkowej i południowej Skandynawii, znane są również 
z Kaukazu i stepów kubańskich (ryc. 5). Próbę ich zebrania i uporządkowania pod 
względem typologicznym i chronologicznym przed laty podjął Huot (1969). Przywoły-
wany tekst niewątpliwie zdezaktualizował się, szczególnie w perspektywie datowania 
niektórych znalezisk przytaczanych przez tego autora, co jednak należy podkreślić, 
jest to najobszerniejsze dotychczas opracowanie tego typu zabytków. Interpretacja 
osadzona bardzo mocno w duchu dyfuzjonistycznym i wpisująca się w Childe’owski 
schemat ex Oriente lux również może budzić wątpliwości. Z perspektywy pół wieku 
i Europy Środkowej należy również dołożyć szereg nowych znalezisk (np. poza jednym 
zabytkiem z Danii i jednym z Czech, nawiązującymi do form typowych dla dorzecza 
Odry i Wisły autor ten nie prezentuje żadnych szpil „stanomińskich”).

Jeśli chodzi o eneolityczne stanowiska z terenów współczesnej Rumunii i Bułgarii, 
zestawienie z artykułu Huota (1969) można znacząco poszerzyć, przykładowo o zna-
leziska z Goljamno Delčevo (Pernicka et al. 1997, 64‒65), pięć egzemplarzy i fragment 
szóstego z Măgura Gorgana niedaleko Pietrele (Hansen et al. 2005, s. 383, ryc. 38:3, 
39; 2006, s. 35, ryc. 75; 2007, s. 69‒70, ryc. 24‒25, 71; 2009, 56‒60, ryc. 79:3, 81:1, 83; 2011, 
96‒99, ryc. 77, 78:2), trzy egzemplarze z osady obronnej w Ruse (Pernicka et al. 1997, 
70‒72), kolejne z Teliš (Pernicka et al. 1997, 73‒74) i Vădastra (Mateescu 1962, ryc. 141) 
oraz szpilę wchodzącą w skład skarbu z Vărăşti (Comşa 1978) i podobne zabytki 
z kilku innych stanowisk na terenie Rumunii (cytowane przez Huota zestawienie 
proponowane przez Comşa (1965), ale również nowsze, na przykład Bema (2003)).

Szpile z dwiema (a nawet z czterema) tarczkami znane są z wielu stanowisk, 
wiązanych z epoką brązu na Kaukazie i na stepach kubańskich (np. Gadżyjew 1987; 
Kobankova 1989; Kohl 2007, 91, ryc. 315; Reinhold 2007, 88, list 410; 411, tabl. 113:6‒14; 
Reinhold et al. 2017, 119‒121, ryc. 89). Przywoływane one są jako jedna z przesłanek 
mających wskazywać na relacje pomiędzy strefą naddunajską i kaukaską, szczególnie 
w eneolicie i początkach epoki brązu (Kohl 2007, 28‒39). Uderzająca jest różnorodność 
form kaukaskich szpil z wieloma tarczkami, również technologia ich wytwarzania była 
różna, niektóre najprawdopodobniej wycinane były z blachy. Datuje się je co najmniej 
od środkowej epoki brązu w tamtejszej chronologii (Reinhold 2007, 88).

Pojedyncze szpile z dwiema tarczkami notowane są również dalej na północ, 
między innymi w okolicach jeziora Pejpus, na granicy współczesnej Estonii i rosyj-
skiego obwodu pskowskiego (Chwoszcziskaja 1976, ryc. 1:29). Jeden okaz znany jest 
z inwentarza grobu zaliczanego do kultury Wessex; artefakt ten jest określany jako 
import ze wschodniego Śródziemnomorza (Bradford Peverell-Schauer 1984, 163, 
ryc. 27:4), chociaż jego forma odpowiadać może również innym strefom. Dość specy-
ficzny egzemplarz z pięcioma tarczkami znany jest z Trassem w Nadrenii-Palatynacie 
i wchodził w skład skarbu łączonego z wczesną epoką brązu (Müller-Karpe 1980, 
tabl. 311:B2). Można wskazać na bardzo wyraźne skupienie szpil z dwiema tarczkami 
w zespołach z Hesji, które łączone są z kulturą mogiłową (Kubach 1977, 250‒263, tabl. 
40‒44, 97A). W tym kontekście bardzo interesujące wydaje się niedawne znalezisko 
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z Mammendorf w Saksonii-Anhalt7, które znane jest tylko z informacji prasowych 
(LDA LSA/AB 2014). Ten grób szkieletowy wiązany jest z ugrupowaniami mogiłowy-
mi, chociaż pozycja zmarłego nie jest typowa dla tego kręgu kulturowego. Jako argu-
ment na takie datowanie przywołuje się między innymi analogię do wspomnianych 
szpil z Hesji, jednak artefakt, odkryty w opisywanym grobie – prezentowany jedynie 
na zdjęciu – jest bardzo zbliżony do egzemplarzy wiązanych ze stylistyką „stanomiń-
ską”, podobnie mogłyby być określone inne elementy wyposażenia (np. bransolety 
i kolia z paciorków szklanych).

Na okres funkcjonowania kultury mogiłowej i początki ugrupowań w typie pól 
popielnicowych datowane są niektóre szpile z dwiema tarczkami z terenów Słowacji 
(Novotná 1980, 162‒164, tabl. 47;66) i pojedynczy egzemplarz z zachodnich Węgier 
(Říhovský 1983, 15, tabl. 5). Pod koniec epoki brązu szpile z dwiema tarczkami wystę-
powały w kilku strefach Europy, między innymi w północnych Niemczech (Brook 
– Hundt 1997, tabl. 31:12 i Groß Dratow – Hundt 1997, tabl. 30:12; Zollchow – Horst 
1972, ryc. 3g) oraz w strefie nadpadańskiej (Carancini 1975, 11‒14;128‒135, tabl. 18‒21, 
105B). We wczesnej epoce żelaza poza szpilami, zaliczanymi przez Kostrzewskiego 
(1954) do grupy „brązów kujawskich” (występujących głównie na ziemiach polskich 
i w jednej strefie na Jutlandii – por. ryc. 8; poza tym z południowej Skandynawii 
znane są liczne szpile, których chronologia i pochodzenie trudne są do jednoznacz-
nego określenia – por. Nerman 1960; Jensen 1969), wyraźne skupienia szpil z dwie-
ma tarczkami notowane są również w Bawarii (Kossack 1959, 32‒33; 289, ryc. 5, 
tabl. 114:3, 12; 115:1; 119:10, 11; 153B). Podobnie może być datowana część z egzem-
plarzy północnowłoskich (Carancini 1975, 11‒14, 128‒135, tabl. 18‒21, 105B), jak rów-
nież zabytki znane z obszaru współczesnej Austrii, Moraw i Słowacji (np. Dobšice 
na Morawach – Říhovský 1979, 228‒229, tabl. 67; dobrze datowana na początek 
HaC (druga faza cmentarzyska) szpila z grobu A023 z Statzendorf – Říhovský 1979, 
228‒229, tabl. 67; Rebay 2006a, 289‒290; Rebay 2006b, 27, tabl. 21; Chmelo 2017, 171, 
ryc. 3). Szczególnie interesujące z racji niedużego dystansu od strefy występowania 
brązów „stanomińskich” jest skupienie na Orawie, gdzie część szpil łączonych jest 
z początkami lokalnych ugrupowań, zaliczanych do kręgu pól popielnicowych, 
inne z HaD (ogólnie Novotná 1980, 162‒164, tabl. 47, 66; grób 136 na cmentarzysku 
w Dolný Kubíniu – Čaplovič 1961, 340‒341, ryc. 138; prawdopodobna osada obronna 
w miejscowości Horná Lehota – Pieta, Mosný 2002; kolejna prawdopodobna osada 
obrona z Istebné-Hrádok – Čaplovič 1963, ryc. 104; osada obronna określana jako 
Tupá Skala i cmentarzyska w miejscowości Vyšny Kubín – Čaplovič 1963, ryc. 101, 104; 
Čaplovič 1964). Warto wskazać, że z tej strefy znane są również naszyjniki, mające 
cechy „brązów kujawskich”. Stylistycznie do orawskich szpil może nawiązywać 
zabytek odkryty w grobie 164 na cmentarzysku w miejscowości Kłyżów (Trybała-
-Zawiślak 2012, 82, 165). Ten przypadek różni się od „kujawskich” szpil, choć związku 
z tą grupą nie można jednoznacznie wykluczyć. Ta niepewność wynika ze stanu 

7 Za wskazanie tego znaleziska i kilku innych serdecznie dziękuję Kamilowi Nowakowi.
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zachowania przywoływanego zabytku. Szpile z wieloma tarczkami są odkrywane 
również w kontekstach, wskazujących na ich późniejsze datowanie, między innymi 
w inwentarzu grobu z Vieliamičy (ros. Велемичи) – współczesna Białoruś, który 
łączony jest z okresem rzymskim (Kucharienko 1961, tabl. 17:11). W tym kontekście 
jako ciekawostkę przywołać można szpilę z Ameryki Południowej, która również 
ma dwie spiralne tarczki (Mayer 1981, ryc. 4A2).

Autorzy dla opisywanych przez siebie szpil z wieloma tarczkami, szczególnie jeśli 
są to znaleziska występujące pojedynczo w danej strefie, proponują różne analogie 
(por. Chmelo 2017, 171). Brakuje bardziej szczegółowego opracowania, które prezen-
towałoby tego typu przedmioty na szerszym tle. Jako propozycje podziału przywołać 
można cytowany już artykuł Huota (1969). Postulował on wydzielenie trzech typów 
szpil z dwiema tarczkami: A – trzonek bezpośrednio przechodzi w tarczki, B – z tarcz-
kami zwijanymi do środka, C – z elementem pośrednim między trzonkiem a tarczka-
mi. Mimo zaproponowania szeregu odmian w ramach jednego typu grupowały one 
artefakty o bardzo różnej stylistyce, a często też technologii wytworzenia (Hout 1969, 
ryc. 1‒5). Kostrzewski (1954, 38‒39, 62‒64) proponował wydzielenie dwóch odmian 
szpil: większych (powyżej 16 cm) i mniejszych (poniżej 16 cm). Podobny podział dla 
szpil z Kaukazu zastosowała Reinhold (2007, 88), ograniczając się do rozróżnienia 
małe/duże. W obu przypadkach brakowało przekonującej argumentacji, dlaczego ten 
podział jest istotny i na jakiej podstawie został dokonany. Dlaczego 16 cm u Kostrzew-
skiego miało tak duże znaczenie? Na podstawie zebranych danych trudno wskazać, 
aby ta wartość była taka istotna. Długość szpil układa się w ciąg wartości (por. tab. 
2). Podział Kostrzewskiego może narzucać się, gdy porównać przykładowo szpilę 
z Orchowa ze szpilami z Woli Kiselskiej lub Drzonka (por. tab. 2), nie uwzględniał on 
jednak innych elementów konstrukcji, które bardzo często wykazują podobieństwo 
i pozwalają na wskazanie, które ze szpil są charakterystyczne dla wczesnożelazanych 
zespołów z ziem polskich. Warto zwrócić uwagę, że Kostrzewski (1954, 62) określał te 
zabytki jako: „szpile brązowe halsztackie z 2 tarczkami spiralnymi”. Rodzi się zatem 
pytanie, czy świadomy był, że szpile z tak uformowaną główką (raczej główkami) 
występowały w bardzo różnych kontekstach. Szpilę ze szwedzkiego Vallby opisy-
wał jako „odmianę lokalną” (Kostrzewski 1954, 64), co również wskazywać może, 
że mimo o wiele trudniejszego niż współcześnie dostępu do literatury cytowany autor 
widział różnice między różnymi znaleziskami i zdawał sobie sprawę z szerokiego 
zasięgu tego typu zabytków. 

Propozycję bardziej szczegółowego podziału typologicznego przedstawiała Lu-
kosz (1978, 77‒94). W niepublikowanej pracy magisterskiej wydzielała siedem odmian 
szpil z dwiema tarczkami. Skupiała się ona na uformowaniu górnej części trzonka, 
szczególnie istnieniu elementu konstrukcyjnego między trzonkiem a tarczkami, 
który nazywać można „płytką”, uformowaniem „ramion”, czyli częścią szpili między 
rozwidlającym się trzonkiem (ewentualnie płytką) a tarczkami (ryc. 4A – ramiona 
oznaczone są jasnoszarym kolorem (1), płytka ciemnoszarym (2), przekrojem drutu 
formującego tarczki oraz ornamentyką. Niektóre kategorie podziału stosowane 
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przez tę autorkę były dość intuicyjne, jednak wskazywała ona, jakie szpile są cha-
rakterystyczne dla metalurgii społeczności ŁPP we wczesnej epoce żelaza. Szczegól-
nie jeśli porównamy szpile występujące z „brązami stanomińskimi” z podobnymi 
artefaktami znanymi z innych stref (ryc. 5), proponowanych przez przywoływaną 
autorkę, podział wydaje się zasadny. Należy również zgodzić się ze stwierdzeniem, 
że charakterystyczną cechą szpil „łużyckich” są wysokie ramiona.

Ryc. 4. Schemat pomiarów, istotne elementy konstrukcyjne i wskaźniki dla: A – szpil z dwiema i czte-
rema tarczkami spiralnymi (1 – ramiona, 2 – płytka); B – nagolenników (a – proste zakończenie, b – 
zwężające się, c – guzikowate, d – pieczątkowate); C – naszyjników. Oprac. B. Janikowski 
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W dużej mierze inspirowany przez przywoływaną pracę Lukosz (1978), uznałem, 
że istotnym wskaźnikiem jest wysokość ramion. Z racji zróżnicowania długości szpil 
ich określenie oparłem na stosunku długości szpili8 (ryc. 4A – H1) do wysokości ra-
mion (ryc. 4A – H2). Wynikiem tego prostego działania jest współczynnik A. Przegląd 
szpil z różnych obszarów (ryc. 5) wskazuje, że istotną cechą może być rozmiar tarczek 
spiralnych. Ponownie z racji dużego zróżnicowania rozmiarów szpil bardziej ade-
kwatne wydaje się podanie stosunku długości szpili do maksymalnej średnicy tarczki 
(ryc. 4A – H3), co daje współczynnik B. Wartość H3 zawsze mierzona była w osi szpili 
nie w poprzek, w pierwszym wypadku mierzymy tylko tarczkę, w drugim również 

8 Wszystkie pomiary wykonywane były powszechnie dostępnymi przyrządami – standardową 
suwmiarką analogową z podziałką kreskową na prowadnicy i noniuszem na suwaku i w sytuacjach, gdy 
było to konieczne, elastyczną miarą krawiecką; dokonywano ich z dokładnością do ~0,5 mm; wszystkie 
pomiary podawane są w centymetrach.

Ryc. 5. Przykłady szpil z wieloma tarczkami z różnych regionów. Różne skale. Na podstawie: Kossack 
1959, tabl. 115:1; 119:10, 11; Huot 1969, ryc. 1–5; Jensen 1969, ryc. 10; Horst 1972, ryc. 3g; Carancini 1975, 
tabl. 18–21; Kubach 1977, tabl. 40–44; Říhovský 1979, tabl. 67; Müller-Karpe 1980, tabl. 311B2; Novotná 
1980, tabl. 47; Hundt 1997, tabl. 30:12, 31:12; Bem 2003, ryc. 17–19; Reinhold et al. 2017, ryc. 89. Oprac. 
B. Janikowski
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Ryc. 6. Graficzna prezentacje zależności między wskaźnikami A i B dla szpil z dwiema i czterema 
tarczkami. Na podstawie tabeli 2. Oprac. B. Janikowski
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ramię. Wskazać należy również, że zazwyczaj tarczki są symetryczne, a różnice w ich 
średnicy to maksymalnie 0,1‒0,2 cm.

Zestawienia wartości współczynników A i B prezentuje rycina 6. Opisują one 
nie tylko dane metryczne, ale – co ważniejsze – proporcje, które są bardzo istotne 
w ludzkim postrzeganiu (np. Casalderrey 2012). Analiza wyników jasno wskazu-
je, że mamy do czynienia z dość wyraźnym zgrupowaniem szpil, których wartość 

Ryc. 7. Przykłady szpil z dwiema i czterema tarczkami: a – typowa szpila z 4 tarczkami – Aarup ze zbio-
rów NMK (B 3814); b – główka nietypowej szpili z czterema tarczkami z Drzonka ze zbiorów MAP (KFM 
1904:340); c – szpila z dwiema tarczkami, bez płytki z esowato wygiętymi ramionami z Budziszewa ze 
zbiorów MAP (1939:257a); d – szpila z dwiema tarczkami, małą płytką i prostymi ramionami z Tupadeł ze 
zbiorów MAP (1943:117); e – główka szpili z dwiema tarczkami, dużą ornamentowaną tarczką i prostymi 
ramionami z Lubostronia ze zbiorów GA UJ; f–g – szpila z dwiema tarczkami, dużą płytą i prostymi 
ramionami oraz widocznymi szwami odlewniczymi (zaznaczonym czerwonymi strzałkami) z Kępna 
Pomorskiego ze zbiorów DA MNS (A/14059). Różne skale. Fot. M. Maciejewski, oprac. B. Janikowski
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współczynnika A zamyka się w przedziale 2,5 do 7 oraz B między 3 a 9 (ryc. 6A; przy-
kłady szpile ryc. 7c–g). Większość z tych szpil pochodzi z dorzecza Odry i Wisły, szpila 
z Orchowa wchodzi w skład skarbu, który zawiera wyłącznie ozdoby w „stylistyce 
stanomińskiej”. Tak jak wskazywałem wcześniej, w analizie uwzględnione były szpile 
pochodzące z Danii, które miałem okazję szczegółowo opisywać i mierzyć w ramach 
jednej z kwerend. Dostrzec można wyraźnie, że większość z nich wychodzi poza 
wskazany wcześniej obszar wykresu, jedynie trzy (dwie z dwiema i jedna z czterema 
tarczkami) mają wartości, które kwalifikują je do tej grupy (uznano je za importy 
z dorzecza Odry i Wisły – ryc. 6B). Niestety w obu przypadkach – szpil z dwiema 
wolutami z Danii – nie znamy miejsca ich odkrycia. Kolejne jutlandzkie szpile, które 
łączyć można ze „stylistyką stanomińską” (nie były one dostępne w czasie kwerendy), 
pochodzą z kompleksu znalezisk bagiennych Aarup Mose (Tagkær), Gammelsole 
i Råddenkær (por. Jensen 1969, ryc. 2; 1997, ryc. 117), skąd znane są też szpile z czterema 
tarczkami. W niewielkiej odległości została odkryta także kolejna szpila, określana 
jako pochodząca z Aarup, następny zabytek pochodzi z położonego również nieda-
leko Skerrildgård (zob. tab. 1, ryc. 8). Najwyższy współczynnik A ma szpila z Danii, 
której miejsce odkrycia nie jest znane (brak nr. inwentarza i nr. katalogu). Zabytek 
ten bardzo przypomina eneolityczne szpile z dorzecza Dunaju bądź niektóre egzem-
plarze ze strefy wschodniośródziemnomorskiej, podobne artefakty znane są również 
ze Szwecji (Nerman 1960, ryc. 1, 2, 6). Jeśli takie określenie jest poprawne, wskazać 
można na znaczne zróżnicowanie szpil z dwiema tarczkami znanych z południowej 
Skandynawii.

Ryc. 8. Dystrybucja szpil z dwiema, czterema i sześcioma tarczkami spiralnymi. Na podstawie tabeli 
1, legenda – ryc. 3. Oprac. B. Janikowski
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Również wysokie ramiona mają dwie północnoniemieckie szpile publikowane 
przez Hundta (1997, tabl. 30:12; 31:12) i datowane przez rzeczonego autora na koniec 
epoki brązu (V OEB), mają one jednak wyraźnie mniejsze tarczki (por. ryc. 6).

Nie wszystkie szpile zachowały się w całości, dość częstym rodzajem uszkodze-
nia są odłamane tarczki spiralne, co jest dość oczywiste, jeśli zdamy sobie sprawę, 
z jak cienkiego drutu były one wykonane. W takim wypadku nie uwzględniano 
tych zabytków w analizie. Bardziej złożona jest kwestia szpil, które mają ułamany 
trzonek. W przypadku 5 egzemplarzy uznano, że prawdopodobnie odłamany jest 
na tyle mały fragment, że nie wpłynie to istotnie na wyniki analizy. Rycina 6D pre-
zentuje na wykresie zależności współczynników A i B z rozróżnieniem na zabytki 
uszkodzone i egzemplarze zachowane w całości. Pamiętać należy, że jeśli w oblicze-
niach przyjęta zostałaby większa wartość H1, to oba współczynniki byłyby wyższe. 
Przykładowo, dla szpili z Drzonka (ma ona jedne z najwyższych współczynników 
A i B wśród analizowanych szpil z ułamanymi końcami) wartości metryczne to: 
H1 = 9 cm, max H2 = 1,8 cm, max H3 = 1,4 cm; wartości współczynników to: A = 5, B 
= 6,43; przyjmując, że H1 w przypadku zachowania się całej szpili wynosiłby 10 cm, 
to współczynniki wynosiłyby kolejno: A = 5,56 i B = 7,14, nawet gdyby odłamy frag-
ment był dłuższy (2 cm) to wtedy współczynniki wynosiłyby: A = 6,11 i B = 7,86. Tak 
więc szpila ta nadal mieści się w przywołanych wcześniej zakresach (przypominając 
A = 2,5‒7 i B = 3‒9). Na wykresie wyraźnie widać, że dwie ze szpil mają jeszcze niższe 
wartości współczynników A i B. Zaryzykować można zatem stwierdzenie, że są one 
w tych wypadkach zaniżone, a współczynniki obliczone dla kolejnej szpili mają 
wartości porównywalne do artefaktu z Drzonka. A zatem należy przyjąć, że jeśli 
we wszystkich przypadkach zachowane byłyby one w całości, mieściłyby się w za-
proponowanym zakresie.

Kolejnymi uwzględnionymi w badaniach cechami była obecność płytki oraz jej 
rozmiar. Intuicyjnie przyjąłem podział na płytki małe, w przypadku których dłu-
gość płytki (ryc. 4A – H4) nie jest większa niż dwukrotność największej szerokości 
(ryc. 4A – W1), oraz płytki duże, gdy ten stosunek przekraczał 2. Duże płytki występu-
ją jedynie w większych egzemplarzach (długość ponad 14 cm), jednak porównywalnej 
wielkości szpile mają także małe płytki, jak również występują przypadki, gdy trzonek 
bezpośrednio przechodzi w ramiona (por. tab. 2). Również zestawienie informacji 
na temat kwalifikacji płytki z wykresem współczynników A i B nie wskazuje istotnej 
prawidłowości wśród szpil „stanomińskich” (ryc. 6G).

Przekrój drutu, z którego wykonano tarczki szpil (ryc. 6F), oraz kształt ramion 
(ryc. 6E) nie wykazują również relacji z konkretną grupą znalezisk. Można jed-
nak stwierdzić, że proste ramiona dominują wśród szpil o niższych wartościach 
współczynników A i B, a ramiona esowato wygięte notowane są wśród egzemplarzy, 
w przypadku których wartości tych zmiennych są większe. Podobnie, a nawet mniej 
klarownie, rysuje się rozkład zabytków, których tarczki zostały wykonane z drutu 
o owalnym i romboidalnym przekroju. Te drugie przeważają wśród szpil o wyższej 
wartości współczynników A i B, a owalny przekrój charakteryzuje zabytki o niższej 
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wartości wspomnianych współczynników. Rozkłady te jednak nie są w mojej opinii 
wystarczającą podstawą, aby zaproponować podział na jednostki klasyfikacyjne.

Ornament, który występuje na płytce, nie wykazuje żadnej prawidłowości. Orna-
mentowane są zarówno szpile z dorzecza Odry i Wisły, jak i te występujące na Jutlandii 
(ryc. 6H), a szerzej patrząc: różnego typu motywy zdobnicze występują również w in-
nych regionach (ryc. 5). W tak małej grupie trudno wskazać na wyraźną powtarzal-
ność pewnych motywów, niektóre wątki notowane są w większej liczbie przypadków 
(szczególnie kółka z zaznaczonym środkiem), jednak nie sposób wskazać wyraźnej 
tendencji.

Jedna ze szpil z dwiema tarczkami (egzemplarz z cmentarzyska w Kaszczorku) 
ma wyraźnie mniejsze tarczki, co powoduje, że współczynnik B jest wyższy niż w przy-
padku innych szpil, które grupują się na wykresie (ryc. 6A), jednak z racji wartości 
współczynnika A i kontekstu odkrycia zaliczyć można ten zabytek do grupy typowych 
dla „kujawskiego centrum metalurgicznego”. Wspomniane wcześniej późnobrązowe 
szpile z północnych Niemiec mają jeszcze mniejsze tarczki (por. ryc. 5). W przypad-
ku trzech szpil znanych z obszaru ŁPP (poza przywoływaną już szpilą z Kłyżowa), 
z których tylko jedna była szczegółowo analizowana, stwierdzić można, że ich ra-
miona są krótsze niż w przypadku innych zabytków tego typu. Dwie z nich Lukosz 
(1978, 78‒80) zaliczyła do proponowanego przez siebie typu IIIB. Pierwszy z tych 
zabytków to uszkodzona szpila z Dębów. W tym wypadku zachowany jest trzonek, 
duża (według zaproponowanego podziału) płytka, jedno ramię zachowane w całości, 
drugie częściowo. Obliczając współczynnik A dla zachowanej części, wskazać moż-
na, że jego wartość jest bardzo wysoka: 19,02. Należy jednak pamiętać, że ramiona 
wykonane są z cienkiego drutu, tak więc mogły zostać wygięte. Kostrzewski (1964, 
ryc. 17) proponował rekonstrukcję tego zabytku; wartość współczynnika A dla tej 
rekonstrukcji wynosi 6,11 i mieści się w zaproponowanym przedziale. Kolejny zabytek, 
szpila z dwiema tarczkami, pochodzi ze skarbu z Kołudy Małej. Niestety, artefakt 
ten jest prezentowany jedynie na niskiej jakości fotografii w pracy Durczewskiego 
(1961, ryc. 29). W tym wypadku współczynnik A również jest zbliżony do przedziału 
typowego dla szpil stanomińskich i wynosi 7,80. Ostatnia z tych szpil została odkryta 
na cmentarzysku w Słupach. Miało to miejsce podczas badań w 1960. Artefakt zale-
gał między dwoma grobami (o numerach XXVI i XXIX). Zabytek ten zachował się 
w całości (Różycka 1962), nie był jednak dostępny do szczegółowych badań podczas 
prowadzonych kwerend. Dokumentacja graficzna pozwala obliczyć istotne w prezen-
towanym podziale współczynniki: A wynosi 15,18 i ewidentnie jest wyższy niż typowy 
dla „szpil stanomińskich”. Badania w tym miejscu prowadzone były kilkukrotnie. 
Przed II wojną światową były to amatorskie wykopaliska, później, w latach 60. i 90., 
badania terenowe prowadzili pracownicy wrocławskiego Muzeum Archeologicznego. 
Zadokumentowane groby wskazują na użytkowanie tej nekropoli pod koniec epoki 
brązu i we wczesnej epoce żelaza (Różycka 1962; Jarysz 1998). W jednym z grobów 
z późniejszych badań (grób 22, numeracja nie nawiązuje do wcześniejszej) wystąpiła 
ceramika malowana i noże z nitami do rękojeści, wiązane raczej z młodszą fazą 
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wczesnej epoki żelaza (Jarysz 1998). Podobnie grób X badany przez Różycką (1962, 
187) w oparciu o stylistykę ceramiki, a przede wszystkim występującą w inwentarzu 
żelazną szpilę z łabędzią szyjką (Różycka 1962, ryc. 7a-f), skłoniły autorkę badań 
do zakwalifikowania go do fazy HaD. Są to jedyne obiekty, które mogą być tak późno 
datowane. Jeden z dwóch grobów, między którymi odkryto szpilę, datować należy 
na HaC (grób XXVI – Różycka 1962, 187). W przypadku grobu XXIX autorka badań 
i opracowania stwierdziła, że trudno określić jego chronologię (Różycka 1962, 188). 
Osobiście w oparciu o łagodne profilowanie naczyń i proste uformowanie szyjek 
dwóch większych naczyń (wazowatych) byłbym skłonny wiązać go z V OEB (HaB2‒3; 
por. Gediga 1967, 175‒187). Podsumowując, należy wskazać, że spośród trzech oma-
wianych szpil jedynie pochodząca z cmentarzyska w miejscowości Słup wyraźnie 
odbiega od typowej dla „szpil stanomińskich” stylistyki. Odkryto ją na nekropoli, 
która użytkowana była głównie przed okresem, z którym tradycyjnie łączone są szpile 
z dwiema tarczkami z dorzecza Odry i Wisły (HaD). Oczywiście brak jednoznacznego 
kontekstu nie pozwala ustalić chronologii omawianego zabytku z większą pewnością.

Dwie kolejne szpile mają tarczki zwijane w odmiennym kierunku niż pozostałe. 
Pierwsza z nich pochodzi z Jeziora Długiego, prawdopodobnie leżącego niedaleko 
Izbicy Kujawskiej, druga z Mierzęcina na Pomorzu (por. tab. 1). Można wskazać, 
że znanych jest więcej szpil z „odwrotnym” kierunkiem zwoju tarczek (por. Huot 
1969, 74‒76 – egzemplarze z Afganistanu, Azji Centralnej, Anatolia, Kaukaz – por. 
ryc. 6). Poza odwrotnym kierunkiem zabytki te przypominają inne szpile notowane 
w późnych zespołach ŁPP (egzemplarze bez płytki). W obu przypadkach nie znamy 
dokładnego kontekstu depozycji ani żadnych towarzyszących artefaktów, tak więc nie 
można ustalić, czy ich chronologia jest zbieżna z innymi szpilami „stanomińskimi”. 
Trudno też wskazać, dlaczego akurat te dwa egzemplarze różnią się od pozostałych. 
Kolejną nietypową szpilą jest egzemplarz znany ze skarbu z Rzeszotkowa. W publi-
kacji tego zespołu była ona opisana jako szpila „z główką wężykowato rozwidloną 
o zakończeniach spiralnie skręconych” (Miśkiewicz 1962, 231, tabl. 6:2). W opinii 
pracowników Działu Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza PMA być może pierwotnie 
była to szpila z dwiema tarczkami spiralnymi, której zostały „rozwinięte”9. Nie sposób 
odmówić racji takiej interpretacji, szczególnie że w zespole znajdowały się dwa nago-
lenniki i bardzo często współwystępujące z „brązami kujawskimi” paciorki szklane. 
Ostatnim przykładem wartym wspomnienia jest szpila z Kępna Pomorskiego. Kolejne 
zwoje jej tarczek są ze sobą połączone, można by przyjąć, że wrażenie to wynika 
z nieudolnego procesu konserwacji, jednak w różnych częściach tego artefaktu widać 
szwy odlewnicze (na płytce i ramionach – ryc. 7f–g). Wskazuje to, że ten konkretny 
egzemplarz był odlany w dwuczęściowej formie. Miejsce jego odkrycia jest odda-
lone od głównego skupienia szpil z dwiema tarczkami, co może wskazywać, że jest 
to naśladownictwo wykonane w innej technice. Większość badanych szpil nosi dość 
wyraźny ślad rozdzielenia płytki na dwie (cztery) części, z których były formowane 

9 Refleksją tą podzieliła się ze mną pani Mirosława Andrzejowska, za co serdecznie dziękuję.
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tarczki. W przypadku szpili z Kępna Pomorskiego ten ślad jest również zachowany. 
Na tym etapie badań trudno powiedzieć, czy był on również naśladowany w odlewie 
czy wykonany mechanicznie. Sugeruje to, że próbowano bardzo wiernie odwzorować 
oryginał. Wskazuje również, że jeśli przyglądamy się bardziej indywidualnie każde-
mu zabytkowi, to tak zwane centra produkcyjne czy metalurgiczne są konstruktem 
bardzo umownym.

Nie tylko szpile z dwiema tarczkami wiązane są z wczesną epoką żelaza. Bardziej 
spektakularne są szpile z czterema (ryc. 7a), a nawet sześcioma tarczkami. Inaczej 
niż w przypadku szpil z jedną i dwiema tarczkami nie występują one tak powszech-
nie. Grupa zabytków zaliczana do kategorii „brązów kujawskich” jest największa. 
Dodatkowo konstrukcja większości z nich jest bardzo podobna – cztery (w jednym 
wypadku sześć) tarczki o zbliżonej wielkości ustawione są w dwóch równoległych 
do trzonka (osi szpili) rzędach. Ukształtowanie płytki jest podobne jak w przypadku 
szpil z dwiema tarczkami i dużą płytką – ich górna część jest prostokątna, u dołu, 
od miejsca, w którym rozpoczynają się dolne woluty, płytka jest szersza i zwęża się 
aż do trzonka szpili (ryc. 7a). Dostępne do szczegółowych badań były cztery szpile. 
Analizowano je łącznie ze szpilami z dwiema tarczkami (por. tab. 2, ryc. 6), w oparciu 
o te same wskaźniki. Rozmiary wszystkich tarczek tych szpil są zbliżone, natomiast 
ramiona są proste, a w większości przypadków płytka jest zdobiona. Wartość wskaź-
ników A i B jest wyższa niż w przypadku szpil z dwiema tarczkami. Jest to zrozumiałe 
z racji ich konstrukcji i rozmiarów. Należy poczynić tutaj jedno zastrzeżenie: w przy-
padku szpil z czterema tarczkami spiralnymi uwzględniono największą szerokość 
w górnej części płytki.

Jedna ze szpil z czterema tarczkami wyraźnie różni się od pozostałych – chodzi 
tutaj o artefakt z Drzonka (ryc. 7b). Odmiennie niż w pozostałych przypadkach, 
tarczki nie są umiejscowione w osi szpili, dodatkowo górne są mniejsze od dolnych, 
a ponadto ramiona są esowato wygięte. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy szpila 
ta powinna być łączona ze „stanomińską stylistyką”, szczególnie że nie jest znany 
kontekst odkrycia tego artefaktu.

Mapy, które przedstawiają dystrybucję „brązów kujawskich”, zawsze prezentują 
wszystkie typy znalezisk (np. Jensen 1969, ryc. 9; Cofta-Broniewska 1996, ryc. 42). Ich 
rozkład układa się w linii północny zachód – południowy wschód (por. ryc. 3). Jeśli 
jednak zaprezentujemy rozmieszczenie jedynie szpil, widać dość wyraźnie, że egzem-
plarze z dwiema tarczkami układają się inaczej niż większość „ozdób stanomińskich”. 
Wskazać można linię od Śląska (ewentualnie nawet Czech), przez duże skupienie 
w Wielkopolsce, po Kujawy. Rzecz jasna podobne zabytki notowane są w innych 
strefach, ale opisywany liniowy układ jest bardzo wyraźny. Zwracała na to już uwagę 
Lukosz (1978, 90‒94), wskazując, że centrum ich produkcji (proponowany przez tę au-
torkę typ IIId, skupiający największą grupę szpil „stanomińskich”), zlokalizowane 
było w Wielkopolsce, nad środkową Wartą. Kostrzewski (1954, 38‒39) również uważał, 
że z Kujaw pochodzi jedynie niewielka część szpil z dwiema wolutami. Podkreślał 
jednak duże skupienie szpil z czterema tarczkami w tym regionie i tym argumentował 
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włączenie szpil z wieloma tarczkami do grupy „brązów kujawskich”. Istotnie, szpile 
z czterema tarczkami powielają już rozkład nagolenników, bransolet i naszyjników, 
a tak naprawdę wyznaczyć można dwa skupienia: pierwsze na Kujawach, drugie 
w strefie Aarup Mose (Tagkær), Gammelsole i Råddenkær (por. Jensen 1969, ryc. 2; 
1997, ryc. 117), a kolejne, pojedyncze artefakty znane z innych regionów, z których 
znane są „brązy kujawskie”. Wracając jednak do dystrybucji szpil z dwiema tarczkami, 
wskazać należy, że w przypadku niektórych znalezisk istnieją przesłanki, aby datować 
je na HaC; między innymi w przypadku omawianej wcześniej szpili ze Słupa. Rów-
nież egzemplarz z Bieniowic mógł pochodzić z wyposażenia grobu złożonego w tym 
okresie. Podkreślić należy, że obydwa te stanowiska zlokalizowane są na Dolnym 
Śląsku (tab. 1). Interesującym przykładem jest również szpila z Biskupina. Korekta 
chronologii osady obronnej sugerować może wcześniejsze datowanie tego artefaktu, 
jednak należy pamiętać, że zabytek ten pochodził ze złoża wtórnego i nie można jed-
noznacznie określić kontekstu jego zalegania, a tym samym chronologii (por. tab. 1). 
Jeśli spojrzymy na dystrybucje szpil w okresach synchronizowanych z końcem epoki 
brązu i wczesną epoką żelaza, uwagę zwraca ich duże skupienie w północnych Wło-
szech, w Bawarii oraz pojedyncze egzemplarze w Czechach i Austrii. Na znaczenie 
kierunku dystrybucji wzorców kulturowych ze strefy alpejskiej i północnoitalskiej 
na Śląsk i do Wielkopolski zwracano uwagę wielokrotnie (por. Łuka 1956; Gedl 1992). 
Mając na uwadze dystrybucję szpil z dwiema tarczkami, można zaproponować model, 
który łączyłby ich genezę z nurtem halsztatyzacji przypadającym na HaC. Ten wzór, 
przyjęty przez społeczności strefy nadodrzańskiej, chętnie został zaadaptowany przez 
grupy ludzkie żyjące we wschodniej Wielkopolsce i na Kujawach, które w duchu roz-
woju spektakularnych ozdób rozwinęłyby ten wzór w duże szpile z dwiema tarczkami 
(np. takie jak z Orchowa – por. ryc. 1) oraz szpile z czterema wolutami. Wskaźnikiem 
tego mogą być duże, zazwyczaj ornamentowane płytki, charakterystyczne dla pół-
nocnej części zasięgu występowania omawianych szpil. Na tym etapie badań jest 
to jednak jedynie robocza hipoteza, która trudna jest do potwierdzenia w oparciu 
o posiadany zasób danych.

Podsumowując, wskazać można, że charakterystyczną cechą szpil, określanych 
jako „stanomińskie”, są długie ramiona. Pomocny w zakwalifikowaniu danego 
egzemplarza do tej grupy może być stosunek długości szpili do długości ramion, 
mieszczący się w przedziale 2,5–7, i stosunek długości szpili do średnicy tarczek, za-
wierający się między 3 a 9. Pamiętać jednak należy, aby nie traktować tych zakresów 
jako absolutnych wyznaczników, wszak społeczności pradziejowych nie znały ich 
i nie kierowały się nimi. Rzecz jasna wyrażają one jednak preferowane przez te spo-
łeczności proporcje, czyli wzory estetyczne. Szczegółowa analiza 25 szpil z dwiema 
i 4 z czterema wolutami wskazała, że trudno wydzielić bardziej szczegółowe jednostki 
klasyfikacyjne. Spośród tej grupy odpowiednio 16 i 3 zabytki można zaliczyć do gru-
py „szpil stanomińskich”. W całym zbiorze znamy 42 zabytki z dwiema (oznaczane 
w tabelach i na rycinach jako SZ-2 (S), S – od „stanomińskie”), 13 z czterema (SZ-4 (S) 
i 1 z sześcioma tarczkami (SZ-6 (S), dodatkowo 2 egzemplarze, mające tarczki zwijane 
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do wewnątrz (SZ-2 (O), O od odwrócone) (por. tab. 1). Przeprowadzona analiza pozwa-
la wskazać, że część z zabytków łączonych przez Kostrzewskiego (1954) z „kujawskim 
centrum metalurgicznym”, pochodzących ze Skandynawii, reprezentuje lokalne (bądź 
importowane, ale nie z dorzecza Odry i Wisły) typy. Badacze z Danii i Szwecji zwra-
cali już na to uwagę przed laty (Nerman 1960; Jensen 1969). Wskazuje to, że charakter 
relacji między społecznościami z dorzecza Odry i Wisły a późnymi grupami kręgu 
nordyjskiego powinien być na nowo zdefiniowany. Należy podkreślić, że wspomniane 
szpile skandynawskie w większości są znaleziskami bez kontekstu, tak więc trudno 
choćby zaproponować hipotezę, która wskazywałaby na ich chronologię lub pocho-
dzenie. Większość punktów na mapach archeologicznych, które wskazywały na relacje 
między Kujawami a Jutlandią, stanowią właśnie szpile z wieloma tarczkami. Tak więc 
podkreślanie intensywności relacji między tymi regionami może być nadinterpreta-
cją. Należy raczej wskazać na kontakt z konkretną grupą mikroregionalną, który tak 
naprawdę poświadczać może jedno wydarzenie. Z drugiej strony znaczenie kontaktów 
na tej linii podkreślane było zarówno dla okresów wcześniejszych (np. Czebreszuk 
2001), jak i późniejszych (por. Machajewski 2004). Zagadnienia związane ze szpila-
mi z wieloma tarczkami, takie jak ich rozprzestrzenianie, typologia i chronologia, 
są niewątpliwie tematami stwarzającymi duże możliwości badawcze, chociaż daleko 
wykraczającymi poza zakres tego artykułu.

CZY TE BRANSOLETY SĄ PODOBNE?

Mniej uwagi poświęcę bransoletom łączonym ze stylistką „stanomińską”. Kostrzew-
ski (1954, 37‒38) wskazywał na dość konkretny typ zabytków zarówno pod względem 
budowy, jak i ornamentyki. Miały to być „bransolety spiralne ze sztabki lub łukowatej 
w przekroju taśmy ze zwężającymi się końcami, zdobione zazwyczaj grupami linii 
poprzecznych, a pomiędzy nimi podwójnymi łukami przeciwstawnymi lub uko-
śnymi krzyżami oraz kółkami z zaznaczonym środkiem (...). Występują w dwóch 
odmianach: niskiej i wysokiej. Niskie składają się z 1½ do 2½ zwojów, wysokie 3½ 
do 8½ zwojów” (Kostrzewski 1954, 37). Kluczowe w tym opisie było stwierdzenie 
„zdobione zazwyczaj”. Przeglądając zestawienia zamieszczone przez tego autora, 
można zauważyć, że w przypadku odmiany niskiej wymieniał on również egzempla-
rze nieornamentowane (np. Popowo, Zagórze, Gammelsole, miejscowość nieznana 
z Danii – Kostrzewski 1954, 59‒60), natomiast w przypadku odmiany wysokiej cy-
towany autor w przypisie wskazywał, że nie zamieścił w zestawieniu egzemplarzy, 
które nie są pokryte tymi charakterystycznymi motywami ornamentacyjnymi, do-
słownie bransolet „niezdobionych, mało charakterystycznych” (Kostrzewski 1954, 60, 
przypis 1).

Bransolety spiralne notowane są już w neolicie i znane są z całej epoki brązu 
i wczesnej epoki żelaza. Wykonywane były z różnego typu taśm i sztab oraz drutu, 
czasami są ornamentowane, różnie są także formowane ich zakończenia (por. Blajer 
2001, 183‒194). Brakuje całościowego opracowania tego typu zabytków z ziem polskich. 
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W zespołach zawierających brązy „stanomińskie” występowało co najmniej kilka 
odmian/typów bransolet spiralnych. Poza wymienianymi przez Kostrzewskiego, 
można wskazać również charakterystyczne dla wczesnej epoki żelaza bransolety 
z wytłoczonym centralnie żeberkiem, wzdłuż którego biegnie ornament wybijanych 
punktów (ryc. 9g), bransolety z płaskiej taśmy z tordowanymi zakończeniami, które 
również były ornamentowane, zazwyczaj bogato (por. ryc. 9b), egzemplarze z łu-
kowatej taśmy, z ornamentem wybijanych punktów, układających się wzdłuż biegu 

Ryc. 9. Przykłady bransolet spiralnych: a – Bojanowo Stare ze zbiorów MAP (1942:461); b – Karkowo 
ze zbiorów DA MNS (A/22105); c – Żarki ze zbiorów MC (I 261a); d – Nowa Słupia ze zbiorów PMA 
(III/5701/2); e – Kołobrzeg ze zbiorów MB (Ic 939); f – Lubsko ze zbiorów MB (II 5351); Kołuda Mała ze 
zbiorów MB (Id 1776a); g – miejscowość nieznana ze Śląska ze zbiorów MAW (2/1990); h – Stanomin ze 
zbiorów MAP (1924:3); i – Bydgoszcz ze zbiorów MOB (977); j – Gammelsole ze zbiorów NMK (B3625). 
Różne skale. Fot. M. Maciejewski, oprac. B. Janikowski
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całej taśmy, z różnymi zakończeniami (tordowanymi i zwężającymi się) (ryc. 9a), 
oraz całą gamę ozdób bez ornamentu lub z pojedynczymi motywami, wykonanych 
z różnego typu taśm, sztab i drutu (duża ich różnorodność notowana jest na przykład 
w skarbie z Lubska). Wśród materiału znanego z wczesnej epoki żelaza są również 
nieornamentowane bransolety spiralne z łukowato wygiętej taśmy ze zwężającymi się 
końcami, które wpisują się w zakres stylistyki proponowany przez Kostrzewskiego.

Egzemplarze, zaliczane przez Kostrzewskiego do odmiany niskiej i wykonane 
z dość masywnej sztaby zazwyczaj o przekroju płasko-wypukłym (nazywanym też 
D-kształtnym), są grupą zabytków podobnych do siebie i łatwo wskazać ich cechy 
charakterystyczne (por. ryc. 9h, i, k). Rzecz jasna można przywołać co najmniej kilka 
przypadków odbiegających od tego standardu. Przykładowo, egzemplarz wykonany 
ze sztaby o przekroju prostokąta z zaokrąglonymi rogami, którego pochodzenie 
określić można jedynie jako „z powiatu bydgoskiego” (ryc. 9j), ma bardzo typowy 
ornament. Na podstawie zdjęcia można zasugerować, że podobną budowę mógł mieć 
jeden z artefaktów odkrytych w Groß Ammensleben. Odmiennym przekrojem sztaby 
– tak zwanym daszkowatym – charakteryzuje się bransoleta z Chabielic (Frąsiak et al. 
2000, 46‒51, ryc. 36:5), której ornament ma pewne cechy specyficzne (np. zamiast linii 
poprzecznych mamy linie poprzeczne rozdzielone skośnym kreskowaniem, tworzą-
cym jodełkę), jednak wpisuje się on w definicję Kostrzewskiego. Dwa prezentowane 
na wystawie w MB zabytki ze Stanomina również wykonane są ze sztaby o dasz-
kowatym przekroju, dodatkowo ornamentowane są jedynie liniami poprzecznymi 
i dwukrotnie powtarzanymi między nimi parami kółek z zaznaczonymi środkami.

O wiele bardziej problematyczne są zabytki odmiany wysokiej. Uwzględniając tyl-
ko egzemplarze ornamentowane, Kostrzewski był niekonsekwentny, choć jest to zro-
zumiałe, gdyż rzeczywiście jednoznaczna klasyfikacja nieornamentowanych zabytków 
do tej grupy jest bardzo trudna. Dodatkowo należy również rozważyć, które motywy 
ornamentacyjne należy uznać za podstawę zaliczenia do stylistyki „stanomińskiej”. 
Część zabytków odmiany wysokiej powiela pełny zestaw motywów ornamentacyjnych 
opisany przez Kostrzewskiego (por. ryc. 9d, e), inne, tak jak egzemplarz z Żarek (ryc. 
9c), powtarzają tylko część motywów ornamentacyjnych, a czasami zdobienie branso-
let nazwać można „wariacjami na temat” klasycznego wzoru. Wracając do bransolety 
z Żarek, jest ona ornamentowana poprzecznymi liniami, pomiędzy którymi znajduje 
się motyw zygzaka, i przeciwstawnymi łukami, co ważne, wykonanymi techniką 
wybijanych punktów, a nie jak w większości przypadków z wykorzystaniem skośnie 
zakreskowanych pasm (Bielińska et al. 2016). Podobny zestaw motywów wykorzystany 
został w przypadku zabytku ze sztandarowego skarbu „ozdób stanomińskich” z Ko-
łudy Małej. Taki sposób ornamentacji nawiązuje zarówno do klasycznych motywów 
„kujawskich”, jak i do formy zdobienia bransolet z dwiema liniami punktów wybija-
nych wzdłuż całego biegu taśmy (np. egzemplarz z Bojanowa Starego (ryc. 9a), który 
współwystępował w zespole z naszyjnikiem w stylistyce „stanomińskiej” i nieorna-
mentowaną bransoletą spiralną z delikatnie łukowato wygiętej taśmy). Kolejną grupą 
bransolet spiralnych, występujących w zespołach wczesnożelaznych, są artefakty 
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wykonane z płaskiej taśmy (sztaby), podobne do pochodzącej z Karkowa. Te konkretne 
zabytki ornamentowane są motywami skośnego krzyża łączonego z punktami z za-
znaczonym środkiem (ryc. 9b), które częściowo nawiązują do ornamentyki mającej 
być wyznacznikiem „kujawskiego centrum metalurgicznego”. Przywołać można też 
Lubsko, chociaż znane z tego zespołu bransolety są ornamentowane jedynie kombina-
cjami kółek, zazwyczaj układanych parami, z zaznaczonym środkiem, podobnie jak 
przywoływane bransolety ze Stanomina. Jednoznaczne wskazanie zestawu motywów 
i wątków ornamentacyjnych oraz technik, którymi je wykonywano, jest trudne na tym 
etapie badań. Dlatego też w proponowanym – roboczym – podziale typologicznym 
uznano ornament za cechę drugorzędną.

Wyjątkowymi artefaktami są bransolety łączone z miejscowością Nowa Słupia 
(szerzej por. Andrzejowska 2017, tab. 1). Były one zaliczane do odmiany wysokiej 
i jako nieliczne w tej grupie wykonane są ze sztaby płasko-wypukłej. Są bardzo dobrze 
zachowane i bardzo dobrze spasowane, mają mocno ścieniające się zakończenia, które 
ornamentowane są motywem jodełki (ryc. 9d). Można zastanowić się, czy bardziej 
przypominają inne wysokie bransolety spiralne, zaliczane do grupy „ozdób stanomiń-
skich” (np. ryc. 9e), czy raczej te niskie? Czy motyw ornamentacyjny na zakończeniach 
nawiązuje do jodełki widocznej na niektórych „niskich” egzemplarzach (np. ryc. 
9h), czy raczej do tordowanych zakończeń występujących we wczesnej epoce żelaza 
(np. ryc. 9a)? Kolejną bransoletą wykonaną ze sztaby jest mająca 4 zwoje, tak więc 
zaliczająca się do odmiany „wysokiej”, ozdoba ze skarbu z Lubska. Bardzo interesu-
jące jest, że przywoływana bransoleta, pochodząca ze strefy dość odległej od Kujaw, 
ma ornament, w przypadku którego łuki są odwrotnie prowadzone niż na pozostałych 
artefaktach (ryc. 9f). Odkryta podczas badań niedalekiego osiedla obwarowanego 
w Wicinie bransoleta „stanomińska” ornamentowana jest już w tradycyjny sposób 
(Michalak, Jaszewska 2011, 114, ryc. 37:1).

Wracając do egzemplarzy nieornamentowanych, wskazać można, że wystąpiły 
one również w niektórych grobach ze Świbia10. Co ciekawe, z tej nekropoli znane 
są również bransolety z pieczątkowatymi zakończeniami, które ornamentowane 
są motywami podobnymi do tych opisywanych przez Kostrzewskiego (skośny krzyż 
z kółkiem z zaznaczonym środkiem umieszczonym centralnie, podobny artefakt 
odkryto również w Domasławiu – grób 4269, datowany na HaC – Gediga, Józefowska 

10 Cmentarzysko w Świbiu badane było przez wiele sezonów. Prace te dostarczyły bardzo bogatego 
zestawu zabytków metalowych, wśród których są liczne nagolenniki, określane czasami jako „sądeckie”, 
i naszyjniki tordowane z rozszerzającymi się końcówkami. Częściowe wyniki tych badań oraz niektóre 
artefakty były już publikowane (por. Wojciechowska 1996; Michnik, Zdaniewicz 2014, 78‒81, tam dalsza 
literatura), jednak całość materiałów z nekropoli jest wciąż opracowywana. Na tym etapie należy przyjąć, 
że większość grobów związana jest z HaC (m.in. w oparciu o występującą na tym cmentarzysku zapinkę 
harfowatą, ceramikę malowaną oraz datowania innych birytualnych cmentarzysk ze strefy górlnoślą-
sko-zachodniomałopolskiej), bardziej szczegółowe określenia możliwe będą dopiero wraz z pełnym 
opracowaniem wszystkich informacji archeologicznych pozyskanych w czasie badań terenowych. W tym 
miejscu serdecznie dziękuję Dyrekcji Muzeum w Gliwicach i Monice Michnik za udostępnienie zabytków 
i zgodę na włączenie ich opisu oraz informacji na ich temat do tego opracowania. 
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2018a, 120‒121; 2018b tabl. 476:7). Tak więc pewne elementy stylistyczne, które później 
stały się charakterystyczne dla „niskich” ornamentowanych bransolet, mogły być 
wykorzystywane wcześniej.

Ze świadomością, którą zyskałem dopiero po zapoznaniu się z częścią materiału 
źródłowego, że w pełni poprawna analiza bransolet „stanomińskich” wymagałaby 
uwzględnienia wszystkich bransolet spiralnych notowanych w rozmaitych kontek-
stach datowanych na wczesną epokę żelaza, uznałem, iż jest to zadanie na przyszłość. 
W moich rozważaniach proponuję intuicyjny podział na dwa typy: typ I – bransolety 
ze sztaby (D-kształtnej lub daszkowatej); typ II – bransolety z taśmy łukowato wygię-
tej. W ramach tych typów rozdzielam zabytki na dwie odmiany: a – ornamentowane 
i b – nieornamentowane, z tym że typ IIb nie jest uwzględniony ani na mapach, ani 
w innych zestawieniach. Nie uważam, aby podział ten miał przewagę nad propozycją 
Kostrzewskiego; wprawdzie umożliwia on przydzielenie do danego typu zabytków 
zachowanych fragmentarycznie, jednak jego przydatność analityczna musi być prze-
testowana w oparciu o bardziej kompletny zbiór danych, niż zgromadziłem na tym 
etapie badań.

Jeśli chodzi o rozprzestrzenienie opisywanych ozdób (ryc. 10; 41 egzemplarzy 
zaliczonych zostało do typu Ia, 12 do Ib, 27 do IIa, w przypadku 13 artefaktów po-
siadana dokumentacja nie pozwoliła na zakwalifikowanie do jakiekolwiek typu), 
można wskazać powielanie linowego układu północny zachód – południowy wschód 
przez zabytki wykonane ze sztaby, zarówno ornamentowane, jak też nie (typ Ia i Ib). 
Interesujące jest wyraźne skupienie tych zabytków w dorzeczu Bobru (pojedyncze 
znalezisko z Suchodołu, bransoleta ze skarbu z Lubska i zabytek pochodzący z osady 

Ryc. 10. Dystrybucja bransolet określanych jako „stanomińskie”. Na podstawie tabeli 1, legenda – ryc. 
3. Oprac. B. Janikowski
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w Wicinie, na temat jego kontekstu niewiele wiadomo – można wskazać wykop, 
z którego pochodził – por. tab. 1). Rzecz jasna dość wyraźne skupienie rysuje się 
na Kujawach i we wschodniej Wielkopolsce. W Danii zabytki, których lokalizację 
można ustalić, skupiają się podobnie jak szpile w okolicach terenów podmokłych 
Aarup Mose (Tagkær), Gammelsole i Råddenkær (por. Jensen 1969, ryc. 2; 1997, 
ryc. 117). Dystrybucja artefaktów zakwalifikowanych do typu IIa jest o wiele szersza, 
należy jednak podkreślić, że poza znaleziskiem z Frankfurtu nad Odrą i Marianówki 
na Ukrainie są to tylko znaleziska z ziem polskich. Może się to jednak wiązać ze sta-
nem skompletowania bazy źródłowej i tym, o czym już wspominałem, czyli łatwością 
rozpoznania zabytków zaliczanych do typu I11. Nie bez znaczenia jest również to, 
że właśnie artefakty zaliczane do „niskiej” odmiany były reprodukowane dla ilustro-
wania klasycznych bransolet „stanomińskich”.

CZY TA KRESKA NA WYKRESIE, O TU, COŚ OZNACZA?

Tordowanie, czyli skręcanie zazwyczaj czworobocznej sztaby w celu uzyskania spe-
cyficznego kształtu, stosowane było dość powszechnie w wielu regionach Europy 
Środkowej w epoce brązu. Technika ta wykorzystywana była w trakcie wytwarzania 
różnych przedmiotów, chyba najczęściej naszyjników, których forma nie zmieniała 
się też przez długi czas – zazwyczaj ich zakończenia były zwinięte w uszka (por. 
Kaczmarek 2002, 170‒172). Czasami tordowanie naśladowano za pomocą odlewania, 
wtedy możliwe było stworzenie bardziej skomplikowanych motywów. W literaturze 
określa się taki zabieg technologiczny terminem tordowanie pozorne. Często trudno 
wskazać, które ozdoby skręcano, a które odlewano. Czasami naśladowano również za-
bieg tordowania, nabijając puncą skośne, rzadziej proste, nacięcia. Ta ostatnia metoda 
nazywana jest czasami pseudotordowaniem (Pietzsch 1964; Kaczmarek 2002, 169‒170). 
Nie była ona jednak często wykorzystywana w przypadku brązów „kujawskich” – je-
dynym przypadkiem jest naszyjnik ze skarbu z okolic Bydgoszczy. W tym tekście nie 
będę stosował takiego podziału, opisując wygląd (zamierzony wygląd) zabytków, a nie 
technikę ich produkcji. Dla ozdób w stylistyce „stanomińskiej” przyjmuje się, że były 
odlewane, niektóre z nich mają skręt z wyraźnymi różnicami gęstości (por. ryc. 11a). 
Jest to jednak cecha, która związana była z technologią produkcji, a nie z typologią. 
Na tej podstawie można zastanawiać się, czy rzeczywiście wszystkie naszyjniki były 
odlewane (dotyczy to głównie skarbu ze Stanomina), oczywiście w grę wchodzi rów-
nież nieregularne ukształtowanie formy odlewniczej, woskowego modelu itp.

Pod koniec epoki brązu i początku epoki żelaza pojawia się szereg naszyjników 
tordowanych, które zyskują pewną lokalną specyfikę. Przykładowo dla północnych 
Niemiec, a szczególnie strefy nordyjskiej, były to spektakularne tak zwane Wen-
delring, które wraz z czasem zyskują coraz bardziej barokową formę (Jensen 1997, 

11 W przypadku wspomnianego już znaleziska grobowego z Mammendorf w Saksonii-Anhalt (LDA 
LSA/AB 2014) wskazać warto, że poza szpilą z dwiema tarczkami w skład inwentarza wchodziły również 
bransolety, które na podstawie fotografii można z dużą dozą niepewności przydzielić do typu I. 
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36‒37). Stefa określana jako grupa/kultura białowicka, szczególnie strefa nad Bobrem 
i Nysą, charakteryzuje się tordowanymi naszyjnikami z pieczątkowatymi/guziko-
watymi zakończeniami (Buck 1979, 141, 201). Również dla „kujawskiego centrum 
metalurgicznego” wskazać można specyficzne artefakty, które opisane zostały jako: 
„ciężkie lane naszyjniki brązowe skośnie żeberkowane z końcami rozpłaszczonymi 
i zwiniętymi w uszka” (Kostrzewski 1954, 38). Bezdyskusyjne jest, że są one rozwi-
nięciem formy charakterystycznej dla epoki brązu, w duchu „kujawskiego baroku”, 
i rzeczywiście część naszyjników jest bardzo masywna. Dodatkowo często bardzo 
szerokie zakończenia były ornamentowane, czasami stosowane motywy powielają 
wzory znane z innych zabytków; są to na przykład zakreskowane trójkąty bądź kółka 
z zaznaczonym środkiem, jak również motyw tak zwanej jodełki.

Pytanie, które tutaj się nasuwa, padło już w tym tekście. Co znaczy „ciężki” na-
szyjnik? Oczywiście chodzi o określenie wartości metrycznej (ewentualnie proporcji), 
która intersubiektywizowałaby to określenie. Najbardziej oczywisty i najłatwiejszy 
do zastosowania jest pomiar średnicy sztaby, z której został wykonany naszyjnik 

Ryc. 11. Przykłady naszyjników tordowanych z rozszerzonymi zakończeniami: a – naszyjnik ze zmienną 
gęstością tordowania ze Stanomina ze zbiorów MB (Id 1928); b – szerokie „trójkątne” i ornamentowane 
zakończenie naszyjniki z okolic Bydgoszczy ze zbiorów MOB (978/1); c – wąskie „trójkątne” i ornamen-
towane zakończenie naszyjnika z Papowa Biskupiego ze zbiorów MOT (A/649); d – wąskie i podłużne 
zakończenie naszyjnika ze Stanomina ze zbiorów MB (Id 1939); e – fragment bez tordowania, stanowiący 
element konstrukcji naszyjnika ze Stanomina ze zbiorów MB (Id 1940). Różne skale. Fot. M. Maciejewski, 
oprac. B. Janikowski
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(ryc. 4C – Ø1). Mierzono ją w środku części tordowanej i na jej końcach. Istotne jest, 
aby wskazać, że wyniki tych pomiarów są do siebie bardzo zbliżone (ewentualne 
różnice rzędu 0,1, maksymalnie 0,2 cm), tak więc można tę miarę zastosować również 
dla uszkodzonych egzemplarzy. Wyniki pomiarów mieszczą się w dość szerokim 
zakresie od 0,5 cm do 1,65 cm (por. tab. 3). Czy jednak naszyjniki „stanomińskie” 
rzeczywiście są bardziej masywne niż wcześniejsze egzemplarze, niemające roz-
szerzonych końców? Jako bazę porównawczą wykorzystałem pomiary naszyjników 
z dwóch skarbów: pochodzącego z Pomorza i datowanego na V OEB (HaB2‒3) skarbu 
z Główczyc oraz północnowielkopolskiego depozytu z Kaliszanek, który datowany 
jest na przełom V OEB i HaC (HaB3/C) (Maciejewski 2016, tabl. II:1‒6; III:12, 15; 
IV:1‒6). Wartości Ø1 wynoszą od 0,45 cm do 0,6 cm dla ozdób z Główczyc i od 0,4 cm 
do 0,5 cm dla naszyjników o zmiennym kierunku tordowania z Kaliszanek, a dla 
naszyjników o jednokierunkowym tordowaniu z tego skarbu od 0,6 cm do 0,7 cm. 
Pomiary wykonane zostały na podstawie rycin, co oczywiście może budzić wątpli-
wości metodyczne. Dlatego dodatkowo wykonałem pomiary dla mniejszej grupy 
artefaktów, znajdujących się w zbiorach MAW12. Uzyskałem następujące wyniki: 
naszyjnik z cmentarzyska w Karminie (obecnie administracyjnie Postolin, stan. 4, 
prawdopodobnie VOEB (HaB2‒3) – 0,45 cm, dwa naszyjniki ze skarbu z Opola (V OEB 
(HaB2‒3) – MAW/II/1320 i 1321) – 0,3 i 0,6 cm, naszyjnik ze skarbu z Sukowic (V OEB 
(HaB2‒3) MAW/II/808) – 0,5 cm. Porównując te pomiary z wynikami dla ozdób ana-
lizowanych w tym tekście, zauważyć można, że część naszyjników „stanomińskich” 
jest wyraźnie bardziej masywna niż wcześniejsze egzemplarze, jednak wartość Ø1 
dla dużej grupy artefaktów w tych dwóch grupach pokrywa się.

Drugim charakterystycznym elementem opisywanych ozdób są rozszerzone za-
kończenia. Tutaj, podobnie jak w przypadku maksymalnej średnicy części tordowanej, 
można zauważyć duże różnice (por. ryc. 11b-d). Z jednej strony występują zakończenia 
przypominające trójkąt, z drugiej mamy do czynienia z bardziej wydłużonymi, zbli-
żonymi kształtem do prostokąta (wysokiego trapezu) płytkami. Różnicę tę można 
opisać za pomocą proporcji – wskaźnika D – będącego ilorazem maksymalnej dłu-
gości zakończenia (ryc. 4C-H1) i maksymalnej szerokości zakończenia (zazwyczaj 
mierzonej w miejscu zwiniętym w uszko, ale w przypadku uszkodzonych zakończeń 
bardziej wiarygodny może być pomiar dokonywany w innym punkcie) (ryc. 4C-W1). 
Często długość zakończeń różni się i to nawet znacznie, o 1‒2 cm. Im zaproponowany 
współczynnik jest niższy, tym zakończenia są szersze i bardziej trójkątne.

Zestawienie współczynnika D z max Ø1 prezentują wykresy na rycinie 12. Moż-
na na nich zauważyć bardzo klarowną tendencję, wskazującą na związek między 
masywnością naszyjnika a sposobem uformowania końcówek. W oparciu o relacje 
między max Ø1 a współczynnikiem D zaproponować można podział na jednostki 
klasyfikacyjne. W przypadku artefaktów z okolic Bydgoszczy i z Kluczewa, pow. 

12 Za umożliwienie mi przeprowadzenia tych pomiarów serdecznie dziękuję dr. Radosławowi 
Jaryszowi.
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szmotulski, można użyć stwierdzenia, że są to bez wątpienia „ciężkie” naszyjniki. 
Wyraźnie odróżniają się one od pozostałych, jeśli chodzi o wartość max Ø1, również 
ich wartość D mieści się w dolnym zakresie. Te naszyjniki oraz zbliżone do nich 
określić można jako osobny typ (II). W przypadku pozostałych artefaktów podział 
nie jest już tak jednoznaczny. Mniej masywne i mające wydłużone zakończenia 
można określić jako typ I. Problematyczne są zabytki, charakteryzujące się niskimi 

Ryc. 12. Graficzna prezentacje zależności między wskaźnikiem D i maksymalną średnicą sztaby 
(max Ø1), z której wykonano naszyjniki tordowane z rozszerzonymi zakończeniami. Na podstawie 
tabeli 3. Oprac. B. Janikowski
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wartościami współczynnika D. Analizując wykresy, można wskazać dwie grupy. 
Wyraźną aglomerację tworzą naszyjniki charakteryzujące się średnicą (max Ø1) 
zbliżoną do 0,75 cm i wartością współczynnika D poniżej 4, które określić można 
jako pierwszą grupę przejściową (typ I/II – dlatego, że wartość max Ø1 bardziej 
jest zbliżona do typu I); są to dwa naszyjniki ze Stanomina, Id 1921 i Id 1932, oraz 
po jednym egzemplarzu z Łącka i Bojanowa Starego. Kolejną są bardziej masywne 
egzemplarze o średnicy (max Ø1) około 1 cm i, podobnie jak wcześniej omówione, 
charakteryzujące się współczynnikiem D poniżej 4 (określane dlatego dalej jako typ 
przejściowy II/I; dwa egzemplarze ze Świdnika, pow. limanowski, oraz z Kluczewa, 
pow. płoński, Papowa Biskupiego i trzy egzemplarze z Zagórza). Granice między 
typami przejściowymi I/II i II/I a naszyjnikami zaliczanymi do typu I nie są już 
tak wyraźne, tak więc należy pamiętać, że wszelkie przyszłe interpretacje powinny 
uwzględniać tę płynność. Szczególnie że ozdoby zaliczane do typu I i dwóch typów 
przejściowych występują w tych samych zespołach (ryc. 12F).

Jedną z charakterystycznych cech naszyjników „stanomińskich” są ornamen-
towane końcówki. W analizowanym zbiorze jest 13 egzemplarzy, których końcówki 
pokryte były różnego typu motywami. W pełni powtarzają się one w ramach zespo-
łów (np. wśród analizowanych naszyjników ze Stanomina), interesujące jest również, 
że podobny ornament wystąpił na zakończeniach zabytków ze Stanomina (np. Id 1941) 
i niedawno odkrytego – choć nieanalizowanego szczegółowo w tym opracowaniu 
– skarbu z Zagórza (Blajer et al. 2018, ryc. 7). Poza tym wzory zdobiące naszyjniki 
są dość unikalne. Pamiętać należy, że analizowany zbiór był mały, co mogło spowo-
dować, że powtarzalność jest trudno uchwytna. Jeśli chodzi o sam fakt występowania 
ornamentu, to notowany jest on zarówno na naszyjnikach zaliczonych do typu I, jak 
i II oraz grupujących się w typie przejściowym II/I. Podkreślić można, że najmniej 
masywne i charakteryzujące się wysoką wartością współczynnika D artefakty po-
zbawione są zupełnie ornamentu.

Nieliczne analizowane naszyjniki (3 ze Stanomina i 1 z Białej Wielkiej) miały dość 
charakterystyczny element konstrukcyjny. Tordowana część ozdoby nie przechodziła 
bezpośrednio w płaskie i rozszerzające się zakończenie, ale między tymi dwiema 
częściami znajdował się element pośredni różnej długości (od 0,8 cm do 2,7 cm), 
w trzech przypadkach owalny, w jednym ośmiokątny (zob. ryc. 11e; 12E). Nie wydaje 
się, aby miał on jakieś znaczenie dla podziału typologicznego, szczególnie że w obu 
przypadkach wystąpił on w zespołach, w których inwentarzu były również naszyjniki 
pozbawione tego elementu. W tym miejscu należy wspomnieć o zabytkach nietordo-
wanych. Ponownie jeden wystąpił w skarbie ze Stanomina (przekrój czworokątny), 
drugi na Słowacji (Dolný Kubín – przekrój owalny). Charakterystyczne uformowanie 
końców, w egzemplarzu z Dolnego Kubína również ornamentowanych, sugeruje, 
że należy ujmować te zabytki łącznie z naszyjnikami tordowanymi. Egzemplarz 
ze Stanomina ma wyraźną wadę odlewniczą, biegnącą wzdłuż części z czworokątnej 
sztaby. Można rozważyć, czy nie był to powód, że przedmiot ten nie został poddany 
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obróbce mechanicznej – tordowaniu, i ponownie zadać pytanie, czy wszystkie na-
szyjniki w stylistyce „kujawskiej” były odlewane.

Tendencja widoczna w zestawieniu wskaźnika masywności naszyjników z pro-
porcjami i sposobem uformowania zakończeń koreluje z kontekstem, w jakim zostały 
złożone te zabytki. O ile w skarbach występują bardzo różne egzemplarze, to w gro-
bach notowane są jedynie mniejsze, z wyraźnie bardziej wydłużonymi zakończeniami. 
Co również interesujące, na cmentarzysku w Świbiu naszyjniki wystąpiły jedynie 
w grobach ciałopalnych, z kolei nagolenniki tylko w szkieletowych (por. tab. 1).

Analizując rozprzestrzenienie naszyjników i poszczególnych ich typów, ponownie 
wskazać można, że ich dystrybucja rozkłada się na linii między Jutlandią a północnym 
Nadczarnomorzem. Kierunek na północny zachód nie jest wyraźnie poświadczony, 
a skandynawskie egzemplarze lokują się w tej samej strefie, co szpile i bransolety (por. 
Jensen 1969, ryc. 2; 1997, ryc. 117). Interesujące jest to, że część najbardziej spektaku-
larnych egzemplarzy – typ II i II/I – występuje na obrzeżach strefy kreślonej przez 
wszystkie naszyjniki „stanomińskie”. Powstaje pytanie, czy związane jest to z realnymi 
procesami zachodzącymi we wczesnej epoce żelaza (bardziej złożoną dystrybucją 
najbardziej spektakularnych egzemplarzy, dłuższym ich użytkowaniem, funkcjono-
waniem szerszej sieci wymiany itp.), czy może wynika to z łatwości rozpoznania tych 
najbardziej spektakularnych form.

Do kolejnych jednostek klasyfikacyjnych zaliczyć można: typ I – 54, typ I/
II – 6, typ II/I – 10, typ II – 8 zachowanych w całości bądź fragmentarycznie eg-
zemplarzy. W przypadku aż 16 naszyjników nie można określić, do jakiego typu 
należy je zakwalifikować (por. tab. 1). W przypadku szczegółowo analizowanych 

Ryc. 13. Dystrybucja naszyjników todowanych z rozszerzonymi zakończeniami. Na podstawie tabeli 1, 
legenda – ryc. 3. Oprac. B. Janikowski
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ozdób do poszczególnych typów można zaliczyć odpowiednio 33, 4, 4, 3 (por. tab. 3, 
ryc. 12‒13). Wyraźnie rysująca się dominacja ozdób zaliczonych do typu I wiązana 
może być z dużą liczbą tak określonych naszyjników, wchodzących w skład skarbu 
ze Stanomina (15 należących do typu I i kolejne 14, które prawdopodobnie tak można 
określić). Wynikające z licznego inwentarza skarbów ze Stanomina i Kołudy Wielkiej 
skupienie ozdób w stylistyce stanomińskiej na Kujawach było podkreślane przez 
Kostrzewskiego (1954, 38) jako argument dla „kujawskości” tego typu ozdób, choć 
ich dystrybucja jest o wiele szersza.

Najważniejsze pytanie, które należy zadać, to: czy wyraźną tendencję, widoczną 
na wykresach przedstawiających zależność max Ø1 i współczynnika D, można łączyć 
ze zmianami w stylistyce, które korelowane mogłyby być z chronologią wytwarzania 
mniej i bardziej masywnych ozdób szyi? Na przykład, czy typ II jest późniejszy niż 
typ I. W niedawnej publikacji zabytków z Nadziejewa Kaczmarek (2017b, 156) zwraca 
uwagę, że wbrew wcześniejszym sądom bardzo wątpliwe jest, aby cmentarzysko to było 
wykorzystywane w HaD. Jest o to tyle istotne, że z tej nekropoli pochodzi fragment 
naszyjnika, który łączyć można z typem I. Z miejscowości Góra pochodzi natomiast 
naszyjnik typu I i fragment opisywany jako podobny, który według informacji ar-
chiwalnych miał zostać odkryty wraz ze szpilą z łabędzią szyjką, co też mogłoby 
sugerować datowanie tego zespołu na HaC. Niestety nie ma pewności, czy te zabytki 
rzeczywiście zostały zdeponowane razem (Bielińska 1989, 126‒127, tabl. 26:3‒4)13. Rzecz 
jasna potwierdzenie tej hipotezy wymaga dalszych badań.

DLACZEGO NIE MAJĄ GUZIKOWATYCH ZAKOŃCZEŃ?

Najliczniejszą grupę wśród analizowanych zabytków stanowią nagolenniki. Nazwa ich 
wskazuje, że użytkowane były jako ozdoby nóg, gabaryty niektórych z nich (np. przy-
woływany już egzemplarz z Klich) sprawiają wrażenie, że trudno było je nosić nawet 
na nodze. Z drugiej strony występuje wiele zabytków znacznie mniejszych. Rodzi się 
tutaj podstawowe pytanie, na ile uprawnione jest stosowanie terminów „nagolennik, 
naramiennik, bransoleta” dla zabytków znanych ze skarbów, ewentualnie znalezisk 
pojedynczych, zazwyczaj zniszczonych egzemplarzy pochodzących z grobów ciało-
palnych czy osad, słowem, wszystkich kontekstów, tylko nie takich, które wskazują 
na funkcje danych ozdób – grobów szkieletowych? Należy przyznać rację badaczom, 
wykazującym wyraźną rezerwę względem tak jednoznacznych określeń (np. termin 
„ozdoby obręczowe” – Blajer 2001). W analizowanym zbiorze ewidentnym przykładem 
tego jest artefakt ze skarbu z Podbieli, ukształtowany jak nagolennik – jest to obręcz 
wykonana ze sztaby o owalnym (częściowo spłaszczona od środka) przekroju o dwóch 
zwojach, ma też guzikowate zakończenia, jednak ornament nawiązuje do bransolet 
(poprzeczne linie rozdzielane motywem skośnego krzyża, zarysowanego skośnie 

13 Za zwrócenie uwagi na znalezisko z Góry i udostępnienie maszynopisu pracy magisterskiej ser-
decznie dziękuję pani Gercie Bielińskiej.
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zakreskowanymi pasmami z kółkami, z zaznaczonymi środkami umieszczonymi 
centralnie; jedynie ornament zakończeń nawiązuje do ornamentyki nagolenników – 
są to trójkąty, zakreskowane liniami równoległymi do linii poprzecznych). Również 
rozmiar opisywanego artefaktu wyraźnie odbiega od innych zabytków mających 
podobną konstrukcję. Nie sposób dziwić się autorce opracowania skarbu z Podbieli, 
że określiła ten zabytek jako bransoletę (Narożna-Szamałek 2013). Wskazaniem, które 
obręcze stanowiły ozdoby nóg, mogą być znaleziska z cmentarzysk birytualnych, 
szczególnie ze Świbia, skąd pochodzi największa liczba nagolenników. Występu-
ją tam groby, określane w dokumentacji wykopaliskowej jako dziecięce (głównie 
w oparciu o rozmiar grobu, stan zachowania szkieletów na tym stanowisku jest 
bardzo zły i utrudnia analizy antropologiczne). Artefakty odkrywane w tych obiek-
tach, w miejscach prawdopodobnego złożenia nóg zmarłego, mają średnice około 
6‒7 cm (np. analizowane w tym tekście ozdoby z grobu 416 – por. tab. 4), występują 
tam również przedmioty stylistycznie i metrycznie odpowiadające bransoletom, 
które jednak w grobach szkieletowych pełniły funkcję nagolenników (jeden z takich 
zabytków znany jest z grobu 350 i tworzył parę z nagolennikiem, którego średnica 
wynosiła 7 cm – por. tab. 1, 4). Przykłady te wskazują, że funkcję nagolenników speł-
niać mogły również stosunkowo małe obręcze. Tak więc ponownie należy wskazać 
na braki w bazie źródłowej, szczególnie w przypadku zabytków nieornamentowanych 
z prostymi lub zwężającymi się zakończeniami. Mając to na uwadze, nie definiuję 
również minimalnego rozmiaru nagolennika.

W analizie uwzględniałem artefakty mające więcej niż jeden zwój. Ewentualnie 
w przypadku zniszczonych egzemplarzy brano pod uwagę artefakty przypominające 
(np. formą zakończenia, ornamentem) zabytki z wieloma zwojami bądź wygięte w taki 
sposób, że mogły składać się z kilku zwojów. Kolejnym wyznacznikiem był owalny 
(bądź zbliżony do owalnego) przekrój sztaby, z której były wykonane. Starałem się 
zebrać wszystkie zabytki spełniające te kryteria (głównie na obszarze ŁPP), nieza-
leżnie od ornamentu czy sposobu wykonania zakończeń. Głównie są to przedmioty, 
które w literaturze określone zostały jako nagolenniki. Zestaw ten wykracza poza 
to, co jest nazywane nagolennikami „stanomińskimi”, które Kostrzewski opisywał 
jako wykonane „ (...) z półtora do dwóch zwojów grubej sztaby brązowej. Mają one 
zazwyczaj, ale nie zawsze, końce zgrubiałe guziczkowato i zdobione są często na ca-
łej powierzchni grupami kresek poprzecznych, do których przylegają podstawa-
mi trójkąty skośnie zakreskowane” (Kostrzewski 1954, 36). Uwzględniłem również 
szeroką gamę ozdób obręczowych, określanych w literaturze jako typ „sądecki” lub 
„nawiązujące do typu sądeckiego”, co w praktyce często oznacza nieornamentowane 
ozdoby nóg. Dla zrozumienia, jaka jest różnica między „sądeckimi” a innymi nieorna-
mentowanymi nagolennikami warto podać cytat z Żurowskiego, który wprowadził 
do literatury to określenie, opisując „ (...) dwie główne odmiany, które wymieniając 
między sobą pewne cechy, tworzą okazy pośrednie (odmiana trzecia). (...) okazy, 
wykonane ze sztaby brązowej, nie zawsze okrągłego przekroju, grubszej w pośrodku, 
zwężającej się ku mniej lub więcej śpiczastym końcom, czasem tylko pieczątkowato 
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rozszerzonym (...). Zwoje wszystkich egzemplarzy są nieco krzywo skręcone (...) i nie 
pokrywają się wzajemnie, lecz odstają od siebie. Wszystkie egzemplarze tej odmiany 
są nieozdobne. (...) Posiada ona [druga odmiana – MM] cechy następujące: Okazy 
są bardziej masywne aniżeli poprzednie. Wykonane są one ze sztaby jednakowej, 
lub prawie jednakowej grubości o przekroju okrągłym, końce zaś są poprzecznie, 
płasko (pieczątkowato) lub sferycznie, niejednokrotnie dość szeroko rozkute. Kręgi 
tych nagolenników nie są pokręcone, lecz równe, a leżąc ponad sobą, pokrywają się 
wzajemnie tak, że niekiedy wprost do siebie przylegają. Nagolenniki tej odmiany 
są przede wszystkiem zawsze zdobione. Motyw zdobiący, zazwyczaj jeden i ten sam, 
powtarzający się kilka razy, dookoła każdego kręgu. Są to: grupy kresek pionowych 
i trójkąty podstawami swemi do nich przylegające. (...) Oprócz tych dwóch odmian 
dających się dość dobrze odróżnić pod względem wyglądu, a także geograficznie 
umiejscowić znajdujemy (...) kilka sztuk takich, które posiadają cechy mieszane (...) 
” (Żurowski 1927, 50‒52). Pierwsze z nich to właśnie były nagolenniki „odmiany 
sądeckiej”. Oczywiście można wskazać na pewne różnice, szczególnie jeśli chodzi 
o opis nagolenników „stanomińskich” u Kostrzewskiego i Żurowskiego, chociażby, 
czy ornament występował „często”, czy „zawsze”. 

W nowszej literaturze można znaleźć propozycję podziału nagolenników „stano-
mińskich” autorstwa Mogielnickiej-Urban (2008, 215‒216). W tym podziale autorka 
wydzielała typ klasyczny, który zbiera zdobione nagolenniki z guzikowatymi zakoń-
czeniami, których zwoje „stosunkowo ciasno” przylegają do siebie. Dzieliła dalej ten 
typ na trzy wersje, w zależności od ornamentyki (kujawską, zbliżoną i mazowiecką). 
Drugi typ, nazywany mieszanym, grupuje niezdobione egzemplarze z guzikowatymi 
zakończeniami (pierwsza nienazwana wersja) oraz ornamentowane egzemplarze 
o prostych i zwężających się końcach (druga wersja, która również nie została hasłowo 
nazwana). Podział ten zwraca uwagę na nagolenniki, które w dość dużej liczbie wy-
stępują na Mazowszu, tworząc kolejne, poza kujawskim, skupienie. Należy pamiętać, 
że na odmienność ich ornamentyki zwracał uwagę już Kostrzewski (1964, 20). 

Przedstawione podziały koncentrują się na kilku cechach. Oczywiście jest to or-
namentyka, kolejną jest forma zakończeń, która różnie była kategoryzowana, jednak 
każdorazowo była uwzględniana, pojawiają się również uwagi na temat przylegania 
do siebie kolejnych zwojów, kwestie rozmiarów porównywane są relatywnie. Jakie 
zatem istotne cechy można dodać i uszeregować, aby stworzyć przejrzysty podział 
typologiczny, który będzie miał walory analityczne i będzie mógł wskazać na tendencje 
regionalne i chronologiczne?

Nagolenniki stanowią największą grupę wśród analizowanych zabytków; do grupy 
o największej wartości informacyjnej zaliczyć można 99 egzemplarzy (tab. 4). Wśród 
cech, które zostały wykorzystane w analizie, są wartości metryczne, opisujące ich 
gabaryty, po pierwsze, średnica mierzona dla zewnętrznego, maksymalnego obrysu 
obręczy (ryc. 4B – W1 i W2). Każdorazowo wykonywano dwa pomiary, które były 
uśredniane (m W). Mierzono również średnice sztaby w miejscu, w którym była ona 
największa (ryc. 4B – Ø1).
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Kolejne cechy charakteryzują formę wykonania zakończeń. Proponuję wy-
dzielać trzy typy zakończeń. Pierwszy grupuje zakończenia proste i zwężające się 
(ryc. 4B – a-b). Terminy te często stosowane są przy opisie zabytków metalowych, lecz 
nie zawsze są jasno sprecyzowane, dlatego dla klasyfikacji zakończeń wykorzysty-
wałem współczynnik C, który jest iloczynem maksymalnej średnicy sztaby, z której 
wykonano artefakt (ryc. 4B – Ø1) i średnicy zakończeń (ryc. 4B – Ø2 dla a i b). Drugą 
grupą są zakończenia, które nazwać można poszerzonymi, tutaj proponuję wskazanie 
dwóch kolejnych kategorii. Zakończenia guzikowate, które charakteryzują się tym, 
że maksymalna ich średnica nie przypada na koniec obręczy, ale za nią zakończenie 
nagolennika zwęża się stopniowo, tworząc mniej lub bardziej regularny wycinek sfery 
(ryc. 4Bc, 14a–c, e). Wykorzystywano zapewne różne techniki dla ich formowania, 
niestety nie zawsze można stwierdzić, jakie zabiegi metalurgiczne stosowano. Kształt 
niektórych zakończeń sugeruje, że powstawały one w trakcie odlewania (ryc. 14a, b), 
inne najprawdopodobniej były odlewane, jednak poddawano je dodatkowo obróbce 
mechanicznej – kuciu na zimno – czasami widoczne są mniej lub bardziej wyraźne 
ślady tego typu obróbki (ryc. 14d, e), w niektórych przypadkach stosowanie zabiegów 

Ryc. 14. Różne zakończenia nagolenników: a, b – guzikowate, być może odlewane zakończenia nagolen-
ników z Mirosławic ze zbiorów MAP (1950:1220) i miejscowości nieznanej ze zbiorów PMA (III/9617/1); 
c i e – guzikowate, być może częściowo formowane za pomocą kucia zakończenia nagolenników z Kli-
chów ze zbiorów MB (II 10629) i Liszek ze zbiorów PMA (III/7838); d – ślady kucia oraz ślady deformacji 
dolnej części zakończenia nagolennika z Liszek ze zbiorów PMA (III/7838); f – pieczątkowate zakończenia 
nagolennika ze Świdnika, pow. nowosądecki, ze zbiorów MAK (3388). Różne skale. Fot. M. Maciejewski, 
oprac. B. Janikowski
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mechanicznych sugeruje kształt zakończeń (ryc. 14c). Czy możliwe było uformowanie 
zakończenia guzikowatego, stosując jedynie kucie na zimno? Odpowiedź na to pytanie 
wymagałaby prób w reżimie archeologii doświadczalnej. 

Kolejnym typem zakończenia są formy nazywane pieczątkowatymi, czyli mające 
delikatnie rozszerzające się zakończenie, które swoją maksymalną szerokość osiąga 
wraz z końcem obręczy (ryc. 4Bd, 14f). Dla zakończeń guzikowatych i pieczątkowatych 
również obliczany był współczynnik C, jednak w tym wypadku pomiary wykonywane 
były poniżej rozszerzonej części (ryc. 4B – Ø2 dla c i d). W tabeli 4 zamieszczono 
również informacje na temat wymiarów zakończeń guzikowatych i pieczątkowatych, 
jednak mając na uwadze częste deformacje tych części zabytków (por. ryc. 2a-c), 
które najprawdopodobniej powstawały w trakcie użytkowania, nie uwzględniano 
ich w dalszych analizach.

Rzecz jasna w analizie uwzględniono też ornament. Nawiązując do podziału 
zaproponowanego przez Mogielnicką-Urban (2008, 215‒216), a tak naprawdę uprosz-
czając go, wydzieliłem dwa rodzaje ornamentu określanego jako „kujawski” – orna-
ment składający się z segmentów (poprzeczne linie ograniczone różnymi motywami, 
gęstość segmentów zwiększa się wyraźnie w centralnej części obręczy), i „mazowiec-
ki”, który przybiera formę ciągłą (łączący proponowany przez Mogielnicką-Urban 
(2008, 215‒216) wersję „mazowiecką”, „mieszaną” i część ornamentów wydzielonych 
dla typu „mieszanego”). Dodatkowo dla znalezisk nieuwzględnianych przez tę autor-
kę proponuję wydzielenie ornamentu nazywanego „górnośląskim”, składającego się 
z delikatnych linii poprzecznych, układających się w sekwencje rozdzielone nieorna-
mentowanymi przestrzeniami. Tak zdobione nagolenniki występują w analizowanym 
zbiorze jedynie na cmentarzysku w Świbiu. Kolejny ornament wystąpił na jednym 
artefakcie – nagolenniku z Błotnicy Strzeleckiej – i określony został jako „unikato-
wy”. Nawiązuje on do ornamentyki bransolet z okresu halsztackiego (np. ze skarbu 
z Łuszkowa i grobu 32 z Lasowic Małych) i pokrywa całą obręcz. Ornament ten składa 
się z motywu poprzecznych linii (dość szerokiego, około 10 powtórzeń), rozdziela-
nych profilowanym fragmentem. Te dwa występujące zamiennie motywy grupują się 
w sekwencje, w ramach których powtarzane są dwu- lub trzykrotnie; wspomniane 
sekwencje rozdzielane są motywem rytego krzyża skośnego, obramowanego poprzecz-
nymi liniami (motyw wyraźnie węższy, składający się z 3‒4 linii).

Ostatnią uwzględnianą w analizie grupę cech tworzą kategorie nazwane spasowa-
niem i symetrią. Zwracał już na to uwagę Żurowski (1927, 50‒52) w cytowanym opisie 
i rzeczywiście cechy te wydają się istotne. Pod pojęciem spasowanie rozumiem to, na ile 
kolejne zwoje nagolennika do siebie przylegają. Proponuję trzy kategorie dla opisu tej 
cechy: „bardzo dobre spasowanie”, gdy między kolejnymi zwojami nie ma przerw, 
bądź są one bardzo małe i regularne; gdy przerwy są małe, czasami nieregularne, 
można mówić o „dobrym spasowaniu”, natomiast gdy są znaczne, określałem spaso-
wanie jako „złe” (por. ryc. 15). Z kolei symetria opisuje kształt zabytku, gdy na niego 
patrzymy „z góry”, widząc okrąg (ewentualnie łagodną elipsę), tworzony z kolejnych 
zwojów, określić możemy taki przedmiot jako „symetryczny”, natomiast gdy przebieg 



M. Maciejewski50

Ryc. 15. Różny stopień spasowania i symetryczności nagolenników: a – bardzo dobrze spasowane i sy-
metryczne nagolenniki z miejscowości nieznanych ze zbiorów MC (brak nr inw.); b – dobrze spasowany 
i symetryczny nagolennik z Bożejewic ze zbiorów MAP (1939:208); c – źle spasowany i symetryczny na-
golennik z Bustrup ze zbiorów NMK (B 3936); d – źle spasowany i niesymetryczny nagolennik ze Starego 
Sącza ze zbiorów GA UJ (14079). Różne skale. Fot. M. Maciejewski, oprac. B. Janikowski
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kolejnych zwojów jest nieregularny, a przedmiot w ujęciu z góry ma kształt amorficzny, 
wtedy mamy do czynienia z „brakiem symetrii”. W pewnej grupie zabytków cechy 
te są tak ewidentne, że mimo dużej dowolności stosowania tych dwóch terminów, 
wprowadzenie ich do analizy jest konieczne. Wydawać mogłoby się również, że bar-
dzo dobrze spasowane nagolenniki nie mogły mieć guzikowatych zakończeń, które 
swoim kształtem wymuszałyby pewną nieregularność. Jednak fragment nagolennika 
ze Strzelna – jest to prosty fragment sztaby brązowej zdobiony typowym ornamentem 
linii poprzecznych i okalających je kątów wsuwanych – wskazuje, że nadanie owalnej 
formy było ostatnim etapem produkcji takich ozdób. Dodatkowo czasami na nago-
lennikach widać dość regularne linie, układające się na wewnętrznej stronie obręczy, 
być może są to ślady naprężeń powstających w czasie ostatecznego formowania za-
bytku. Również częste są deformacje guzikowatych zakończeń na styku z biegnącym 
poniżej zwojem (ryc. 14d), które właśnie mogły powstać na tym ostatnim etapie 
kształtowania nagolennika. Również na sztabach tworzących kolejne zwoje czasami 
można zaobserwować ślady – delikatne wgniecenia, które mogły powstać w wyniku 
mechanicznego kontaktu z guzikowatymi zakończeniami; najbardziej spektakular-
nym przykładem jest ślad opisywany przez Kłosińską i Solarską (2010, 31, ryc. 10), 
który sugeruje rozginanie zabytku. Ornament często układa się bardzo regularnie, 
co może budzić wątpliwości, czy powstawał on na nagolennikach, będących jeszcze 
prostą sztabą, jakby sugerowało to znalezisko ze Strzelna, czy może nanoszono go 
później. Niewykluczone, że w realiach wczesnej epoki żelaza wykorzystywane były 
obie metody.

Często przywoływaną w różnych opracowaniach cechą nagolenników jest liczba 
zwojów. Tabela 4 uwzględnia również tę informację (z dokładnością do ¼ zwoju, 
zaokrąglałem je zawsze w górę), jednak pamiętając o częstym uszkodzeniu nago-
lenników, nie brałem liczby zwojów pod uwagę w dalszych analizach. Cechą, która 
również uwzględniona jest w zestawieniu charakteryzującym analizowane nagolen-
niki, są ślady użytkowania. Stosowano podział na „znaczne” ślady użytkowania, gdy 
widoczne są mniejsze lub większe wyżłobienia, „nieznaczne”, gdy zdeformowane były 
jedynie zakończenia, i rzecz jasna „brak” widocznych śladów użytkowania. Klasyfi-
kacja każdorazowo opierała się na obserwacjach makroskopowych.

Cech, które były opisywane w przypadku nagolenników, jest więcej niż w odnie-
sieniu dla innych ozdób „stanomińskich”. Chcąc wskazać te istotne, zastosowałem 
narzędzie, określane w statystyce jako tabela Burta, czyli tabelę, która zestawia ze sobą 
różne wartości. Najprościej opisać ją można jako tabelę, w której wszystkie analizowa-
ne zmienne rozpisane są zarówno w wierszach, jak i kolumnach. Nie ma możliwości 
wskazania tutaj konkretnych przypadków, można jedynie umieścić daną o częstości 
cechy w zbiorze. Dodatkowo, obok wartości bezwzględnych (np. liczby nagolenników 
z guzikowatymi zakończeniami), umieściłem tutaj wartości udziału procentowego 
danej cechy opisywanej w kolumnie w zbiorze definiowanym w wierszu. Uprasz-
czając, jeśli mamy 10 nagolenników, mających średnią średnicę (m W) w przedziale 
10‒12 cm, to jeśli 4 są bardzo dobrze spasowane, to jest to 40%, gdy wiersze opisują 
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średnią średnicę nagolenników. Natomiast, jeśli mamy 20 bardzo dobrze spasowanych 
nagolenników, z których 4 mają m W, mieszczącą się w zakresie 10‒12 cm, to analizując 
spasowanie (jest ono w tym przypadku wartością ujętą w kolejnych wierszach), należy 
stwierdzić, że bardzo dobrze spasowane nagolenniki o średniej średnicy w przedziale 
10‒12 cm stanowią 20%. Wszystkie cechy nagolenników prezentuje tabela 4, natomiast 
relacje między analizowanymi cechami zebrane są w tabelach 5‒11. Zastosowałem 
tutaj pewne konieczne generalizacje, np. wszystkie wartości maksymalnej średnicy 
sztaby (max Ø1) dzielone są na przedziały co 0,5 cm. Zakończenia proste i zwężające 
się ujmowałem również łącznie, gdyż najbardziej intersubiektywnie opisuje je współ-
czynnik C. Tak przygotowane dane i ich zestawienia pozwalają stwierdzić, które 
cechy są ze sobą zbieżne, bądź wykazują wyraźne tendencje, które z kolei układają się 
w sposób chaotyczny. Relacja między danymi opisującymi wymiary nagolenników 
rzecz jasna korelowała bardzo wyraźnie: im większa średnica całego zabytku, tym 
grubsza sztaba, z której został wykonany. Kolejne istotne cechy, które można wska-
zać, to ornament, forma zakończenia i symetryczność. Na ich podstawie stworzyłem 
podział na kolejne jednostki klasyfikacyjne.

Wskazane wyżej trzy cechy stanowią podstawę dla proponowanego schematu 
opisu nagolenników. Jako najważniejszą uznałem ornamentykę, wyróżniając pięć 
odpowiadających jej typów: I – brak ornamentu; II – ornament górnośląski; III – or-
nament unikatowy; IV – ornament kujawski (rozdzielone nieornamentowaną prze-
strzenią sekwencje złożone z linii poprzecznych i okalających je różnych motywów 
ornamentacyjnych); V – ornament mazowiecki (różne powtarzające się motywy 
pokrywające cały zabytek). Oczywiście podział ten mógłby być bardziej szczegółowy, 
jednak wtedy mówilibyśmy o typach łączących jedynie kilka zabytków, a niejedno-
krotnie tylko jeden, co ograniczałoby analityczną użyteczność takiej systematyki. 
Kolejny poziom podziału uwzględnia sposób uformowania zakończeń i mamy tutaj: 
odmianę a – proste lub zwężające się zakończenia; b – zakończenia guzikowate; c – 
zakończenia pieczątkowate. Ostatni stopień podziału odnosi się do symetrii zabytków 
i wskazać można na: wariant 1 – symetryczne i 2 – niesymetryczne. Powstaje w ten 
sposób 30 możliwych jednostek klasyfikacyjnych, rzecz jasna tylko niektóre wystąpiły 
w analizowanym zbiorze.

Typy IIa1 i IIIa1 lokują się tylko na pojedynczych stanowiskach, pierwszy z nich 
obejmuje grupę nagolenników (7 egzemplarzy) ze Świbia, drugi to pojedynczy 
nagolennik z Błotnicy Strzeleckiej. Pozostałe kategorie nagolenników występują 
na większej liczbie stanowisk o różnej charakterystyce. Wśród szczegółowo ana-
lizowanych najliczniejsze są zabytki zaliczone do typu Ia1 (41 egzemplarzy), choć 
trzeba podkreślić, że aż 30 z nich pochodzi ze Świbia. Tylko cztery zabytki są nie-
ornamentowanymi obręczami z guzikowatymi zakończeniami (typ Ib1). Kolejne 
dwa typy, które należy rozpatrywać łącznie i podkreślić, że tylko one odpowia-
dają opisywanej przez Żurowskiego (1927, 51) „odmianie sądeckiej” – co ważne, 
współwystępują w tych samych zespołach – to Ia2 i Ic2, grupują one odpowiednio 
10 i 2 zabytki. Kolejne dwie grupy obejmują nagolenniki ornamentowane. Okazy 



Brązy stanomińskie i chronologia wczesnej epoki żelaza 53

typu IV, które tradycyjnie określane są jako „stanomińskie”, pokryte są motywami 
rytymi rozdzielanymi sekwencjami bez ornamentu. W tym wypadku występuje 
porównywalna liczba nagolenników mających proste zakończenia (IVa1 – 11 egzem-
plarzy, choć aż 7 z nich pochodzi z jednego zespołu) i mających guzikowate zakoń-
czenia (IVb1 – 10 egzemplarzy). Z kolei w przypadku ozdób z ciągłymi motywami 
ornamentacyjnymi wyraźnie dominują artefakty z guzikowatymi zakończeniami 
(Vb1 – 12 zabytków). Tylko jeden ma proste/zwężające się zakończenia, dodatkowo 
jest on bardzo zniszczony i mógł stanowić parę z innym nagolennikiem, mającym 
już guzikowate, choć mocno zdeformowane zakończenia (por. tab. 1 – zabytek 
z nieznanej miejscowości ze zbiorów PMA III/5862).

Kolejnym etapem analizy jest zestawienie zaproponowanych typów z wartościami 
opisującymi rozmiary poszczególnych zabytków. Rycina 16 prezentuje relację między 
średnią średnicą zabytków (m W) a maksymalną średnicą sztaby, z której zostały 
wykonane (max Ø1) wraz z podziałem na typy. W całym zbiorze mamy wyraźną 
tendencję, wskazującą na relację dwóch zmiennych opisujących gabaryty zabytków, 
co chyba nie dziwi. Jeśli jednak przyjrzymy się poszczególnym typom, możemy 
wskazać, że lokują się w dość konkretnych przedziałach wartości mierzalnych (można 
mówić o mniej i bardziej masywnych artefaktach, choć trudno wskazać jednoznaczną 
granicę między nimi). Niestety już w pierwszym zdaniu będę musiał sobie zaprzeczyć, 
gdyż w przypadku typu Ia1 zakres m W i max Ø1 jest stosunkowo szeroki. Lokują się 
tutaj zarówno dość masywne artefakty, jak i bardzo małe przedmioty. Niestety nie 
ma podstaw, aby wskazać jakieś aglomeracje (ryc. 16B). Na przykładzie tych zabytków 
przetestowałem zależność między gabarytami a współczynnikiem C, chcąc sprawdzić, 
czy być może większe z nich mają bardziej lub mniej wyraźnie zwężające się zakoń-
czenia. Zastosowałem dwie generalizacje: pierwszą, bardziej ogólną, rozdzielającą 
współczynnik C na przedziały co 0,25 (ryc. 17), i drugą, bardziej szczegółową, dzielącą 
je co 0,10 (ryc. 18). Można wskazać, że wszystkie zabytki zaliczone do tego typu mają 
mniej lub bardziej zwężające się zakończenia, jednak ich duża rozpiętość (C od 0,20 
do 0,73) nie koreluje z wymiarami. Wspomniałem też, że duża część nagolenników 
pochodzących ze Świbia zalicza się do tego typu i mieszczą się one w całym spek-
trum, zarysowanym na omawianym wykresie (są to zarówno artefakty najmniejsze, 
jak i największe). Nie można zatem mówić, że typ Ia1 jest „workiem” mieszczącym 
wszystkie zabytki niezaliczające się do innych, bardziej charakterystycznych katego-
rii podziału taksonomicznego, ale raczej o realnej zmienności, związanej zapewne 
z dedykowaniem konkretnych przedmiotów dla danej osoby (na pewno w przypadku 
Świbia). W tym kontekście prawidłowości czytelne dla pozostałych zaproponowa-
nych typów są jeszcze bardziej interesujące. Zastanawiać można się na przykład, 
czy tylko w przypadku grupy wykorzystującej cmentarzysko w Świbiu (ewentualnie 
szerzej, grup składających zmarłych nie tylko w obrządku ciałopalnym, ale również 
szkieletowym) osoby młodociane miały prawo nosić nagolenniki? Czy może nagolen-
niki wykonywano jedynie na potrzeby obrządku pogrzebowego? Wskazywać może 
na to fakt, że te najmniejsze (np. z grobu 416) nie noszą śladów użytkowania.
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Ryc. 16. Stosunek maksymalnej średnicy sztaby (max Ø1), z której wykonano nagolenniki, do średniej 
średnicy (m W) wskazującej rozmiary nagolenników, zobrazowany dla różnych typów tych artefaktów. 
Na podstawie tabeli 4. Oprac. B. Janikowski
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Ryc. 17. Stosunek maksymalnej średnicy (max Ø1), z której wykonano nagolenniki, do średniej średnicy 
(m W) nagolenników zaliczonych do typu Ia1, z uwzględnieniem zgeneralizowanej (wartości co 0,25) 
wartości współczynnika C (max Ø1 / Ø2). Na podstawie tabeli 4. Oprac. B. Janikowski 

Ryc. 18. Stosunek maksymalnej średnicy (max Ø1), z której wykonano nagolenniki, do średniej średnicy 
(m W) nagolenników zaliczonych do typu Ia1, z uwzględnieniem zgeneralizowanej (wartości co 0,1) 
wartości współczynnika C (max Ø1 / Ø2). Na podstawie tabeli 4. Oprac. B. Janikowski
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Wracając do relacji pomiędzy zaproponowanymi typami a wartościami metrycz-
nymi poszczególnych egzemplarzy, można stwierdzić, że druga grupa nagolenników 
– typy Ia2 i Ic2 – tworzy zbiór masywnych przedmiotów (ryc. 16C). Kolejne nago-
lenniki pozbawione ornamentu, mające jednak zakończenia w formie guzikowatego 
zgrubienia, również zaliczają się do grupy bardziej masywnych artefaktów (ryc. 16D).

Druga grupa nagolenników występujących w Świbiu – zdobionych jedynie se-
kwencjami delikatnych linii poprzecznych – należy do mniej masywnych niż inne 
nagolenniki. Najmniejszy jest egzemplarz z grobu 350, zapewne dziecięcego, w któ-
rym zmarły miał założoną na drugą nogę bransoletę, pełniącą funkcję nagolennika. 
Podobne wymiary do zabytków zaliczonych do typu IIa1 miał unikatowy nagolennik 
z Błotnicy Strzeleckiej. Ta unikatowość wyraża się również w innym elemencie budo-
wy, mianowicie w zakończeniu. Ze wszystkich artefaktów włączonych do odmiany 
a (proste i zwężające się zakończenia) jego współczynnik C jest najwyższy (wskazujący 
na proste zakończenia) i wynosi 0,9 (ryc. 16E, tab. 4).

Pewną interesującą tendencję można zaobserwować w przypadku nagolenników 
z tak zwanym ornamentem kujawskim. Egzemplarze bez guzikowatych zakończeń 
są wyraźnie mniejsze niż takowe je posiadające, rzecz jasna jest tutaj wyjątek – bardzo 
masywny nagolennik z Hundisburga (ryc. 16F-G). Tak naprawdę ten artefakt i zabytek 
ze skarbu z Klichów są dwoma najbardziej masywnymi i wkraczającymi poza zakres 
typowy nie tylko dla typu IV, ale również wszystkich nagolenników tradycyjnie na-
zywanych „stanomińskimi”, gdyż ozdoby łączone z typem V mają podobne wartości 
metryczne jak egzemplarze reprezentujące typy IVa1 i IVb1 (ryc. 16H-I).

Wskazywałem wcześniej na problem ze stwierdzeniem, czy niektóre ozdoby 
obręczowe spełniały funkcję nagolenników, szczególnie jeśli są to małe artefakty. 
Zaprezentowane zestawienie (ryc. 16) oraz specyfika poszczególnych jednostek kla-
syfikacyjnych wskazuje, że najbardziej utrudniona może być klasyfikacja w ramach 
kilku typów. Typ Ia1 obejmuje zabytki o bardzo różnych rozmiarach, co ważne, 
również stosunkowo małe; dodatkowo brak ornamentu i mało charakterystyczne za-
kończenia także powodować mogą problemy z klasyfikacją analogicznych artefaktów. 
Podobnie może być z zabytkami łączonymi z typem IIa1 – ta grupa nagolenników 
obejmuje także mniej masywne zabytki, co za tym idzie – również nieróżniące się 
znacznie od bransolet, co więcej, ornament jest mało złożony. Rozmiar nagolennika 
zaliczonego do typu IIIa1 również nie jest znacząco większy niż bransolet; tutaj or-
nament może być nawet bardziej mylący, gdyż jest bardzo podobny do ornamentu 
charakterystycznego dla wczesnożelaznych ozdób rąk. Również wśród nagolenników 
ornamentowanych motywami kujawskimi, niemających guzikowatych zakończeń, 
występują dość małe egzemplarze, przy czym w tym wypadku założyć można rów-
nież problem z poprawną klasyfikacją. Błędu nie uniknął nawet tak wybitny znawca 
zabytków z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza jak Gedl (2002, 46‒47, tabl. 48, 74E), 
łącząc nagolennik z miejscowości Linie z kulturą mogiłową.

Fakt, że można wskazać zależności między zaproponowanymi typami a roz-
miarami czy – jak zaprezentuję później – dystrybucją geograficzną poszczególnych 
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jednostek klasyfikacyjnych, na co zwracano już z resztą niejednokrotnie w literatu-
rze uwagę, nie potwierdza poprawności zaproponowanego podziału. Niewątpliwie 
zastosowanie metod statystycznych może wzmocnić sugestywność zaproponowanej 
systematyki. Dodatkowo mogą one uwypuklić pewne tendencje trudne do wska-
zania z racji wielości przypadków i różnorodności cech. Zbiór, którym dysponuję 
(99 przypadków), pozwala już na przeprowadzenie testów tego typu. Za optymalną 
uznałem wieloczynnikową analizę skupień. Z jednej strony pozwala ona uwzględnić 
wiele cech, z drugiej diagramy drzewkowe są łatwe do interpretacji i sugestywne. 
Testy przeprowadzono, korzystając z programu Statistica 13. Uwzględniano w nich 
średnią średnicę całego nagolennika (m W), maksymalną średnicę sztaby (max Ø1), 
współczynnik C, formę ukształtowania zakończeń („proste/zwężające się” w teście 
opisywane jako 1; „pieczątkowate” – 2; „guzikowate” – 3), ornament (brak – 1; „kujaw-
ski” – 2; „mazowiecki” – 3; „górnośląski” – 4; „unikatowy” – 5), spasowanie („złe” – 1; 
„dobre” – 2; „bardzo dobre” – 3), symetrie („niesymetryczne” – 1; „symetryczne” – 2). 
Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch metod: pojedynczego wiązania 
(dedykowanej dla danych układających się w ciągi i zakładanej, że algorytm szuka 
najbliższych sąsiadów między skupieniami) oraz pełnego wiązania (nastawionej 
na wyraźne, oddzielone od siebie skupienia, gdyż zorientowana jest na wskazanie 
odległości między najbardziej oddalonymi od siebie przypadkami z poszczególnych 
skupień) (Internetowy Podręcznik Statystyk). Załączone grafiki (ryc. 19‒20) uka-
zują nie tylko diagramy drzewkowe, ale zostały również wzbogacone o informacje 
na temat występowania poszczególnych nagolenników w zespołach (w wypadku 
skarbów) bądź na tych samych stanowiskach (dla cmentarzysk). Wskazane zostały 
też wyraźnie wydzielające się aglomeracje (opisane białymi liczbami w czarnych 
okręgach). W obu przypadkach można wskazać, że przedmioty, należące do po-
szczególnych typów, wykazują niskie wartości odległości wiązań, potwierdza to ich 
podobieństwo. Czytelne jest również, że odległości pomiędzy niektórymi zabytkami 
zaliczanymi do odmiennych typów są małe. Należy jednak pamiętać, że algorytm 
w tym wypadku również brał pod uwagę rozmiary, a – co widoczne na wykresach 
prezentujących dane metryczne (ryc. 16) – zakresy tych danych dla różnych typów 
pokrywają się. W przypadku analizy metodą pełnego wiązania warto zwrócić uwagę 
na rozbicie zabytków zaliczonych do typu Ia1, pochodzących z jednego stanowiska 
(cmentarzyska w Świbiu). Analiza tych wykresów wskazuje, że jest to podział prze-
biegający w myśl zróżnicowania gabarytów tych artefaktów. W aglomeracji 9 (ryc. 
20) znajdują się nagolenniki, których średnia średnica (m W) jest mniejsza niż 10 cm, 
z kolei aglomeracja 13 (ryc. 20) grupuje ozdoby, których średnia średnica (m W) jest 
większa niż 10 cm. 

Skupienia, które widoczne są na przedstawionych diagramach, mogą być podsta-
wą pewnych interpretacji. Opisywanie wszystkich tutaj mija się z celem, chciałbym 
jednak zwrócić uwagę na jedną dość istotną obserwację. Mianowicie na obu diagra-
mach, szczególnie w przypadku metody pojedynczego wiązania, widoczne jest duże 
podobieństwo pomiędzy nagolennikami ze Świbia i Stanomina.
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Ryc. 19. Poziomy, hierarchiczny wykres drzewa do analizy skupień dla nagolenników, z wykorzysta-
niem pojedynczych wiązań jako metody aglomeracji i odległości euklidesowej jako miary odległości. 
Numery w nawiasach odpowiadają numeracji artefaktów w tabeli 4, kolorami zaznaczone egzemplarze, 
zaliczone do poszczególnych typów w ramach skarbów lub cmentarzysk. Analiza wykonana w programie 
Statistica 13. Oprac. B. Janikowski 
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Ryc. 20. Poziomy, hierarchiczny wykres drzewa do analizy skupień dla nagolenników, z wykorzysta-
niem pełnych wiązań jako metody aglomeracji i odległości euklidesowej jako miary odległości. Numery 
w nawiasach odpowiadają numeracji artefaktów w tabeli 4, kolorami zaznaczone egzemplarze, zaliczone 
do poszczególnych typów w ramach skarbów lub cmentarzysk. Analiza wykonana w programie Stati-
stica 13. Oprac. B. Janikowski
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Kolejne istotne informacje przynoszą kartogramy, obrazujące dystrybucję po-
szczególnych typów nagolenników. Jest ona chyba najbardziej zróżnicowana spośród 
wszystkich artefaktów analizowanych w niniejszym tekście. Wiązać się to może 
z dużą zmiennością zabytków w tej kategorii. Jeśli spojrzymy na rozprzestrzenienie 
wszystkich nagolenników, nie sposób wskazać pewne wyraźne tendencje, jednak już 
podział na poszczególne grupy typów, typy, odmiany i warianty pozwala określić 
prawidłowości mające duże walory dla analizy tego typu ozdób.

Ryc. 21. Dystrybucja wszystkich nagolenników ujętych w artykule oraz prezentacja dyspersji poszcze-
gólnych grup typów. Na podstawie tabeli 1, legenda – ryc. 3. Oprac. B. Janikowski
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Nieornamentowane nagolenniki o prostych i zwężających się zakończeniach 
i symetrycznej budowie (typ Ia1) skupiają się na południu (Górny Śląsk, Małopolska, 
zachodnia Ukraina), ze szczególną koncentracją na obszarze występowania cmen-
tarzysk birytualnych. Bardzo duża ich liczba pochodzi z cmentarzyska w Świbiu, 
jednak wystąpiły też na innych nekropolach z mieszanym obrządkiem pogrzebowym 
(por. ryc. 21, tab. 4). Na północy jeden egzemplarz pochodzi z Wielkopolski (Popowo), 
jeden z Kujaw (Stanomin) i trzy tworzą pewną aglomerację na Mazowszu (Proszew, 
Skwarne, Teklin). Mimo bardzo prostej budowy należy zwrócić uwagę, że wszyst-
kie one są do siebie bardzo podobne, również jeśli chodzi o rozmiary (oczywiście 
na ile można to stwierdzić na podstawie dostępnej dokumentacji). W większości 
współwystępują one z innymi zabytkami w stylistyce „stanomińskiej”: nieorna-
mentowanymi bransoletami (Popowo, Skwarne, Stanomin) i ich ornamentowaną 
wersją (Stanomin), naszyjnikami typu I (Skwarne, Stanomin) i przejściowego I/II 
(Stanomin) oraz wykonanymi z czworokątnej sztaby z rozszerzonymi końcówkami 
w przypadku Stanomina i być może podobną ozdobą z Popowa (Durczewski 1961, 
49 – sztaba, z której wykonany został naszyjnik, też jest czworokątna, jednak nie 
ma pewności, jak uformowane były zakończenia – według opisu „końce spłaszczone 
i zwinięte w uszka”). W skarbie ze Stanomina nagolennik Ia1 współwystępuje z grupą 
nagolenników typu IVa1. Co bardzo interesujące i na co zwracałem już uwagę, w myśl 
wyników analizy skupień były one bardzo podobne do zabytków ze Świbia. Wspo-
mnieć można, że w Lasowicach Małych, w grobie V badanym przed wojną, wystąpił 
nagolennik określany przez Gedla (1962, 100) jako „stanomiński”. Niestety, zabytek 
ten zaginął w czasie wojny, a dostępna dokumentacja to prawdopodobnie szkic z księgi 
inwentarzowej (Dobrzańska, Gedl 1962, ryc. 2f). Na podstawie tego rysunku można 
zasugerować trzy możliwości: jest to zabytek, nawiązujący do typowej stylistyki typu 
IV, co sugerowałoby, że ornamentowane nagolenniki bez guzikowatych zakończeń 
powstawały już w HaC; druga wskazuje, że jest to zabytek podobny do znanego 
z Błotnicy Strzeleckiej i są one równoczasowe, co wpisywałoby się w ustalenia na te-
mat chronologii obu nekropoli; trzecia sugeruje, że nagolennik z Lasowic Małych 
podobny był do nagolennika znanego z niedalekiego Radomska (okolic), który, mimo 
że został zakwalifikowany do typu IV, różni się dekoracją od ornamentu typowego 
dla „kujawskich” ozdób nóg. W tym wypadku te dwa nagolenniki tworzyłyby kolej-
ny typ, którego chronologię wobec braku informacji na temat kontekstu artefaktu 
z okolic Radomska wyznaczałoby znalezisko z Lasowic Małych. Kolejny nagolennik, 
pochodzący z Proszewa, wchodził w skład skarbu z uszkodzonym nagolennikiem za-
liczonym do typu Va1, choć określenie to jest dość dyskusyjne ze względu na dostępne 
zdjęcie i stan zachowania tego artefaktu (był on ułamany), szczególnie chodzi tutaj 
o formę zakończenia. W przypadku Teklina trudno wskazać, czy nagolennik i inne 
przedmioty brązowe, żelazne i szklane pochodziły ze skarbu, czy może, jak sugerowała 
Węgrzynowicz (1966), pierwotnie stanowiły wyposażenie różnych grobów w ramach 
jednego cmentarzyska. Ta dość długa dygresja jest o tyle uzasadniona, że nagolenniki 
typu Ia1 występują zarówno na cmentarzyskach birytualnych, datowanych na HaC, 
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jak i w zespole, będącym eponimem dla grupy zabytków powszechnie uznawanej 
za wyznacznik HaD, którym – rzecz jasna – jest skarb ze Stanomina. W tym kon-
tekście warto przywołać uwagi Cofty-Broniewskiej, która wskazywała na intensywne 
kontakty pomiędzy społecznościami z Górnego Śląska i Kujaw już pod koniec epoki 
brązu, których potwierdzeniem miały być cmentarzyska z mieszanym obrządkiem 
pogrzebowym znane z Kujaw (Cofta-Broniewska 1996, 89‒90). Duże podobieństwo na-
golenników ze Świbia i innych cmentarzysk birytualnych z artefaktami ze Stanomina 
jest widoczne nie tylko na poziomie stylistyki, ale również gabarytów; tyczy się to nie 
tylko egzemplarza niezdobionego (Ia1), ale także ornamentowanych zabytków (IVa1). 
W tym kontekście rodzi się pytanie, czy ornament określany jako górnośląski (IIIa1) 
nie był pierwowzorem dla motywów charakterystycznych dla typu IV? Szczególnie 
w przypadku zabytków ze stanomińskiego skarbu. Zresztą już wcześniej wskazywa-
no na podobieństwo zabytków ze strefy górnośląsko-małopolskiej i nagolenników 
z innych obszarów (por. Kłosińska 2013, 142). Przypomnieć można również, że jeden 
z nagolenników ze Stanomina prezentuje egzemplarz ze stykającymi się końcami, 
podobne występowały również w Świbiu. Mając to wszystko na uwadze, należałoby 
rozważyć, czy zabytki występujące wraz z nagolennikami typu Ia1 nie są wyznacz-
nikiem starszego horyzontu stylistyki „stanomińskiej”. Łączyłby on mniej masywne 
nagolenniki bez guzikowatych zakończeń (znamy tylko jeden przypadek, gdy nago-
lennik Ia1 współwystępował w zespole z nagolennikiem z guzikowatym zakończe-
niem) i naszyjniki typu I i I/II. Jeśli chodzi o bransolety, to wskazać można zarówno 

Ryc. 22. Skarby, grupy znalezisk bagiennych i cmentarzyska, na których odkryto co najmniej dwa 
artefakty analizowane w tekście, które zostały przyporządkowane do różnych typów. Na podstawie 
Tabeli 1 i 12. Oprac. B. Janikowski
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na egzemplarze ze sztaby występujące z nagolennikami typu Ia1, jak i te z taśmy, 
nawet z większą pewnością, gdyż zabytki, które mogą być zaliczone do typu IIb, znane 
są z zespołów datowanych na HaC (na pewno Świbie). Choć mając w pamięci uwagi 
o niepełnej bazie źródłowej oraz współwystępowanie bransolet również z nagolen-
nikami o pieczątkowatych zakończeniach należy na tym etapie założyć, że wszystkie 
typy bransolet występowały zarówno w starszym, jak i młodszym horyzoncie, podob-
nie jak szpile z wieloma tarczkami. Do późniejszego horyzontu zaliczyć należałoby 
nagolenniki z guzikowatymi zakończeniami, i bardziej masywne naszyjniki (typy II 
i II/I) z tym, że naszyjniki typów I i I/II nadal byłyby wykorzystywane (ryc. 23). W tym 
momencie jest to jedynie hipoteza robocza, wymagająca weryfikacji. Wspomniane 
horyzonty nie są wyraźnymi fazami w periodyzacji, raczej opisują dynamikę zmian 
w stylistyce ozdób zaliczanych do grupy „brązów kujawskich”.

Kolejną grupą, której dystrybucja jest nawet bardziej regularna niż prezentowa-
nych wcześniej artefaktów, są symetryczne nagolenniki nieornamentowane z guziko-
watymi i pieczątkowatymi zakończeniami (Ib1 i Ic1). Ich rozmieszczenie uzupełnia/

Ryc. 23. Schemat prezentujący diachroniczność poszczególnych typów zabytków łączonych z grupą 
brązów „kujawskich” i nagolenników „sądeckich”. Oprac. B. Janikowski
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wyklucza się z dystrybucją nagolenników ornamentowanych ciągłymi motywami, 
które prawie zawsze mają guzikowate i pieczątkowate zakończenia (Va1, Vb1, Vc1). 
Wybór między czasownikiem „uzupełnia” a „wyklucza” w tym wypadku zależy 
oczywiście od potencjalnych interpretacji. Strefa występowania ornamentowanych 
nagolenników ciągnie się od Mazowsza po Małopolskę. Nagolenniki bez ornamentu 
tworzą dość zwartą strefę na południe od nich w południowej Małopolsce. Poza tymi 
obszarami nagolenniki obu grup prawie nie występują. Jeden nagolennik typu Ib1 
znany jest ze Skwarnego a Ic1 z Brańska, tak więc w strefie występowania nagolen-
ników typu V. Z kolei wśród ornamentowanych nagolenników tylko jeden odkryty 
był na południu – pojedyncze znalezisko z Krużlowej. Na zachodzie natomiast zlo-
kalizowane jest znalezisko z Lubina, które lokuje się na wschód od strefy wyraźnego 
zagęszczenia znalezisk z Kujaw zaliczonych do typu IV. Kolejnym jest depozyt z Łusz-
kowa z nagolennikiem typu Vb1 (potencjalnie najmłodsze znalezisko w analizowanej 
grupie – por. uwagi na temat zapinki z Łuszkowa).

Praktycznie w ramach jednej doliny – Doliny Dunajca – bardzo blisko siebie zloka-
lizowana jest większość niesymetrycznych masywnych nagolenników bez ornamentu 
z prostymi/zwężającymi się bądź pieczątkowatymi końcami (typy Ia2 i Ic2). Najwięk-
sza ich grupa pochodzi ze skarbów ze Starego Sącza, Świdnika, pow. limanowski, 
Świdnika, pow. nowosądecki, i Łącka. Dodatkowo, podobne przedmioty wystąpiły 
jeszcze tylko w Truskolasach i w znalezisku z morawskiej miejscowości Vyšní Lhoty. 
Można wskazać, że strefa ich występowania jest kolejną w linii opisanej wcześniej.

Z kolejnych dwóch typów – IIa1 i IIIa1 – każdy wystąpił jedynie na jednym stano-
wisku, w obu przypadkach były to cmentarzyska birytualne, zlokalizowane na Gór-
nym Śląsku. Strefa ta obfituje w różnego typu ozdoby nóg, nie tylko mające owalny 
przekrój, ale również czworoboczny, nie tylko z końcami zachodzącymi na siebie, 
ale również ze stykającymi się. Ponadto występują różne formy wykonane z drutu, 
również takie z zakończeniami w formie uszka, nie tylko wykonane z brązu, ale rów-
nież z żelaza (por. Salewicz 1938; Kaletyn 1961; Dobrzańska, Gedl 1962; Dobrzańska-
-Szydłowska, Gedl 1962; Gedl 1962, 100; Błaszczyk 1965; Pastwiński 1966; Szydłowska 
1968; 1972; Wojciechowska 1996; Michnik, Zdaniewicz 2014, 69‒70, 78‒81).

Ostatnią grupą są zabytki typowe dla Kujaw. Biorąc pod uwagę dystrybucję innych 
ozdób tak zwanego kujawskiego centrum metalurgicznego (szpil, bransolet, naszyj-
ników), można mieć wątpliwości, na ile były one „kujawskie”, a na ile były po prostu 
związane z późną metalurgią ŁPP. Jednak akurat nagolenniki ornamentowane mo-
tywami układającymi się w segmenty rozdzielane pustą przestrzenią rzeczywiście 
skupiają się w tym regionie. Można uszczegółowić tę obserwację, wskazując na Kujawy 
Czarne (Wysoczyzna Inowrocławska) – chodzi tutaj głównie o egzemplarze z guziko-
watymi zakończeniami (typ IVb1). Kolejne dwa tak klasyfikowane artefakty pochodzą 
z miejsc położonych stosunkowo blisko, po jednym z Bydgoszczy i Gzina. Choć należy 
wskazać, że analogiczne ozdoby występują również w innych regionach. Częściowo 
zasięg ich występowania pokrywa się z nagolennikami typu V, co znamienne, układają 
się one wzdłuż Wisły (Kluczewo, pow. płoński, Bąków Dolny, Mogielnica i Biejkowska 
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Wola), podkreślając jej rolę jako arterii dystrybucji wzorców kulturowych. Należy 
przywołać także odkryty dość daleko na wschodzie, co jednak istotne – w dorzeczu 
Bugu, nagolennik ze skarbu w Klichach, najdalej wysunięty na południe jest artefakt 
znany ze Świdnika, pow. nowosądecki.

Liczba znanych z Kujaw nagolenników z prostymi lub zwężającymi się końcami 
zbliżona jest do nagolenników z guzikowatymi zakończeniami, jednak wszystkie 
one pochodzą z jednego zespołu – skarbu ze Stanomina. Co bardzo interesujące, 
odmiennie, niż ma to miejsce w przypadku typu IVb1, zabytki zaliczane do typu 
IVa1 znane są głównie z obszarów na zachód od Kujaw, poza dwoma egzemplarzami 
z Samina i problematycznymi, omawianymi już zabytkami z Lasowic Małych i oko-
lic Radomska. Wskazać należy, że znany z Danii egzemplarz jest jedynym pewnym 
zabytkiem „stanomińskim” ze znaną lokalizacją, który pochodzi spoza strefy Aarup 
Mose (Tagkær), Gammelsole i Råddenkær.

Wśród nagolenników znanych z ziem polskich wymienić można egzemplarz 
ze Stanisławowa Lipińskiego. Jest to o tyle interesujący zabytek (Głosik 1975, 454, 
ryc. 49f), że nie znajduje analogii w zaproponowanym podziale typologicznym. 
W myśl przyjętych zasad, aby zaproponować kolejny typ, autor tych słów musiałby 
znać go z autopsji. Niestety, dostępne mi było jedynie zdjęcie dość niskiej jakości, 
prezentujące ten artefakt. Przywoływany przedmiot umożliwia szersze spojrzenie 
na nagolenniki z zachodzącymi na siebie końcami. Forma taka występuje poza strefą 
opisywaną w niniejszym tekście. Duże ich skupienie lokuje się na obszarze współ-
czesnej Słowenii, Bośni i Hercegowiny i innych regionów północnozachodniej części 
Półwyspu Bałkańskiego. Podobieństwo tych form jest tak duże, że Sprockhoff (1956, 
209, ryc. 50:6) określa egzemplarz z Glasinač jako ozdobę „stanomińską”. Zarówno 
ten zabytek, jak i inne znane z tej strefy różnią się od nagolenników charaktery-
stycznych dla późnych zespołów ŁPP. Po pierwsze, część podobnych ozdób pełni-
ła funkcję bransolet (choć rozmiarami przypominają mniejsze z nagolenników). 
Po drugie, odmienne są motywy ornamentacyjne i to chyba jest cecha najbardziej 
czytelna. Dodatkowo część z nich jest pusta w środku. Zabytki te, zmieniając swoją 
stylistykę, występują od późnej epoki brązu po okres, który można synchronizować 
z HaD (np. szereg stanowisk łączonych z kulturą Glasinac – Benac, Čović 1957; Donja 
Dolina – Marić 1964, 35, tabl. VI:17; Greda – Marić 1964, 36‒37, tabl. X:12, 16; Dvorovi 
– Marić 1960, 49‒50, tabl. I:1‒2; słynne Novo Mesto – Knez 1975; wraz z omówieniem 
innych zabytków ze Słowenii – Božič 2018; ogólnie dla Słowenii – Mason 1996; ujęcie 
przeglądowe dla Bośni – Gavranović 2011, 210‒211; szereg znalezisk z Serbii – Vasić 
1977). Kolejnym interesującym artefaktem odkrytym już znacznie bliżej strefy wystę-
powania nagolenników „stanomińskich” i „sądeckich” jest egzemplarz, pochodzący 
z miejscowości Zádielske Dvorníky, niedaleko Koszyc na Słowacji. Według informacji 
od przypadkowego odkrywcy w jednym miejscu odkryte zostały dwa zabytki brązowe: 
prosta, nieornamentowana bransoleta i drugi, bardziej masywny przedmiot z owalnej 
sztaby z pogrubionymi, ornamentowanymi zakończeniami, z tym że są one kwadra-
towe; również ornament znacznie odbiega od typowego dla nagolenników z późnych 
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zespołów ŁPP. Według autorki opracowania odpowiada on późnobrązowej stylistyce 
w tej strefie, choć kształt jest unikalny (Miroššayová 1992). Można zasugerować, 
że zdobienie tego artefaktu w pewnym stopniu nawiązuje do ornamentu zabytków 
z Bośni (Marić 1960, 49‒50, tabl. I:1‒2), choć forma zakończeń jest inna. Natomiast 
wracając do zabytku ze Stanisławowa Lipińskiego, to w tym wypadku z większą 
pewnością można wskazać na podobieństwo do znalezisk z Półwyspu Bałkańskiego 
(por. Božič 2018, ryc. 5). Na ile zatem forma nagolenników z dorzecza Odry i Wisły 
jest wyrazem tylko lokalnego stylu, a na ile wskazuje na kontakty między prężnie 
rozwijającymi się w okresie halsztackim grupami z północno-zachodnich Bałkanów? 
Wydaje się, że zagadnienie to wymaga dalszych studiów.

Nagolenniki niewątpliwie są najbardziej interesującą kategorią wśród analizowa-
nych zabytków. Wskazać można na czytelne zróżnicowanie chronologiczne i teryto-
rialne tych ozdób. Ich podział na typy wydaje się bardzo czytelny i użyteczny anali-
tycznie. Łącznie zebrano informacje o 201 artefaktach, które można zakwalifikować 
jako nagolenniki, z tej grupy w 41 przypadkach nie można było wskazać przynależno-
ści typologicznej, pozostałe artefakty zaliczyć można do 12 jednostek klasyfikacyjnych: 
Ia1 – 57, Ib1 – 7, Ic1 – 2, Ia2 – 11, Ic2 – 2, IIa1 – 7, IIIa1 – 1, IVa1 – 14, IVb1 – 14, Va1 – 5, 
Vb1 – 34, Vc1 – 6 egzemplarzy.

CZY TO JUŻ KONIEC?

Nagolenniki bez guzikowatych zakończeń, niektóre bransolety bez motywu łuków 
przeciwstawnych lub skośnego krzyża, nie tak masywne naszyjniki, a jeden nawet 
nietordowany – tak podsumować można skład skarbu ze Stanomina. Wiele z elemen-
tów tego zespołu nie jest typowych dla grupy brązów, nazywanych „stanomińskimi”, 
przynajmniej pod pewnymi względami różnią się one od opisów proponowanych 
przez Kostrzewskiego (1954). Podobnie, śledząc mapy dystrybucji szpil z wieloma 
tarczkami, naszyjników, bransolet i nagolenników (ryc. 3, 8, 10, 13, 21), możemy wska-
zać, że wiele z nich nie koncentruje się na Kujawach. Występują one w wielu strefach, 
oczywiście również na wspomnianych Kujawach, ale także w znaczących skupieniach 
w Wielkopolsce, na Mazowszu i w Małopolsce. Należy zatem zastanowić się, na ile 
zasadne jest stosowanie przyjętych w literaturze terminów: brązy/ozdoby „stanomiń-
skie”/„kujawskie”. Z jednej strony terminy te ugruntowane są w dyskursie, z drugiej 
nie do końca odpowiadają informacjom, którymi dysponujemy.

Kujawy są jednym z regionów kluczowych dla rozwoju pradziejowych społecz-
ności dorzecza Odry i Wisły. Na tym stosunkowo małym obszarze splatają się różne 
czynniki: dobre gleby, złoża soli, lokalizacja w pobliżu znaczących arterii, do jakich 
należy Wisła i prowadząca do Odry Noteć. Znaczenie tych czynników widoczne 
jest co najmniej od początków neolitu, gdy powstają tu bardzo wczesne enklawy 
społeczności prezentujących nową gospodarkę i model kulturowy. W kolejnych 
epokach widoczna jest otwartość na innowacje i nowe prądy kulturowe, jak również 
zdolność zamieszkujących tam wspólnot do modyfikowania tych obcych wzorów 
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(por. Cofta-Broniewska, Kośko 2002). Można przypuszczać, że Kujawy były regionem 
znaczącym na mapie pradziejowej Europy, znaczącym w sensie znanym. Były takim 
miejscem, o którym opowiadało się przy ognisku, czasem może nawet z przesadą, 
mitologizując ten region, czego echa mogą pobrzmiewać u Geografa Bawarskiego, 
twierdzącego, że Goplanie dysponują aż 400 grodami (por. Łowmiański 1986, 104‒181). 
W okresie bardzo dynamicznego rozwoju społeczności łączonych z nadodrzańską 
prowincją ŁPP w późnej epoce brązu społeczności kujawskie nie charakteryzują 
się taką dynamiką, jak w innych okresach, można powiedzieć, że pozostają w cie-
niu grup bytujących na Śląsku i zachodniej Wielkopolsce, choć nie należy mówić 
o kryzysie – raczej o funkcjonowaniu w ramach modelu kulturowego pól popielni-
cowych. Podobnie jak inne grupy z dorzecza Odry i Wisły, tak i kujawskie (nawet 
szerzej wschodniowielkopolsko-kujawsko-chełmińskie) społeczności w HaC osiągają 
apogeum rozwoju popielnicowego modelu kultury (por. Cofta-Broniewska, Kośko 
1982, 132‒166; Gackowski 2012; Kaczmarek 2012, 235‒350). Być może należy to wiązać 
z czynnikami, które przy okazji badań nad kulturą pomorską podkreśla Dzięgielew-
ski: po pierwsze, optimum klimatyczne (Dzięgielewski 2010), pod drugie, znaczenie 
wymiany bursztynu (Dzięgielewski 2017, 325‒329). Nie bez znaczenia są tutaj kontakty 
ze społecznościami, które zmieniały w tym czasie swój model kulturowy na bardziej 
elitarny, chodzi oczywiście o krąg halsztacki (por. Chochorowski 1992; Gedl 1992). Jak 
pisałem na początku tego tekstu, w zrozumieniu wczesnej epoki żelaza coraz większe 
znaczenie nadaje się relacjom ze strefą pontyjską. Tutaj też można wskazać na dłu-
gą tradycję takich relacji (Ignaczak et al. 2011). Kontakt oznaczał dla społeczności 
tradycyjnych bardzo różne formy interakcji, tak pokojowych, jak i wojennych. W tej 
złożonej układance skupienie się na jednym regionie nie daje możliwości zrozumienia 
procesów kulturowych, w tym tego, czym był fenomen brązów „kujawskich”. Nawet 
jeśli Kujawy mogły zyskać znaczącą pozycję we wczesnej epoce żelaza, być może 
właśnie tam powstawało wiele z analizowanych w tym tekście ozdób lub ich pierwo-
wzory, to jednak o wiele szersza jest zarówno dystrybucja ozdób „stanomińskich”, 
jak również zjawiska kulturowe, z którymi związana jest ta specyficzna stylistyka. 
Dlatego określenia „kujawskie” i „stanomińskie” są jedynie terminami umownymi, 
które powinny być zmienione wraz z modyfikacją postrzegania wczesnej epoki żelaza 
na ziemiach polskich, które – mam nadzieję – przyniosą kolejne lata.

Zaprezentowane rozważania pokazują, że mamy do czynienia z bardziej złożony-
mi procesami kreowania wzorów stylistycznych, które upowszechniły się we wczesnej 
epoce żelaza, aniżeli po prostu z powstaniem centrum metalurgicznego, w ramach 
którego wytwarzano jednolity zestaw ozdób. Najbardziej jest to widoczne w przy-
padku szpil z dwiema tarczkami spiralnymi, choć również na przykładzie nagolen-
ników. Opierając się na dystrybucji geograficznej, podobieństwach stylistycznych 
i współwystępowaniu w zespołach, można dostrzec potencjalny proces modyfikacji 
stylistyki tych ozdób. W obu przypadkach na tym etapie mówimy o hipotezach (por. 
ryc. 23), które powinny być zweryfikowane/zmodyfikowane w oparciu o analizę typo-
logiczną zabytków wchodzących w skład poszczególnych zespołów, ze szczególnym 
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uwzględnieniem artefaktów występujących w regionach o wypracowanej bardziej 
szczegółowej chronologii. Brązy „stanomińskie” często są traktowane jako wyznacz-
niki chronologiczne, tak więc ewentualna weryfikacja ich chronologii nastąpić może 
jedynie dzięki odniesieniu do ustaleń z innych stref i przyjęciu, że na etapie weryfikacji 
nie uznajemy ich za zabytki o pewnej chronologii. Podjęcie tych prac jest kolejnym 
planowanym etapem badań. Wstępnie można wskazać na cztery kategorie artefaktów, 
które z racji częstego współwystępowania w zespołach z brązami „stanomińskim” 
mogą być pomocne dla wstępnego zarysowania chronologii tych zabytków. Są to: 
brązowe wiadra poprzecznie żebrowane z tordowanymi uchwytami, zapinki okula-
rowate, zausznice gwoździowate oraz paciorki szklane.

Wiadra poprzecznie żeberkowane z tordowanymi uchwytami są jedną z katego-
rii zabytków, które zarówno są importami, jak i występują w kilku zespołach wraz 
z brązami „stanomińskimi”. Są to Przedmieście i Kluczewo, pow. szamotulski. Takie 
naczynia brązowe znane są również z jednego ze skarbów z Woskowic Małych. W tym 
depozycie nie odkryto przedmiotów zaliczanych do analizowanej grupy, jednak 
wystąpił tam łańcuch analogiczny do odkrytego w skarbie ze Stanomina (Gedl 2001, 
43‒45, tabl. 24‒32, 47, 55B, 56‒58, 59A). W literaturze wskazuje się, że naczynia tego typu 
są wytworami strefy, ogólnie mówiąc, okołoalpejskiej – północnej części Półwyspu 
Apenińskiego, Istrii i strefy wschodnioalpejskiej. Tam właśnie wskazać można na ich 
największe skupienie, dalej na północ artefakty takie występują rzadziej i wskazuje się, 
że były one importami. Opisywane naczynia produkowane miały być już od HaB3 aż 
po HaD. Zarówno autorka monografii poświęconej tym zabytkom (Stjernquist 1967), 
jak i autorzy opracowujący naczynia metalowe z różnych regionów północnej strefy 
ich występowania jednoznacznie wskazują, że w północnej części Europy Środkowej 
zabytki takie powinny być datowane jedynie na HaD (Prüssing 1991; Gedl 2001, 43‒45, 
tabl. 24‒32, 47, 55B, 56‒58, 59A; Martin 2009, 108, tabl. 46), wskazując między innymi 
na współwystępowanie z brązami „stanomińskimi” (Gedl 2001, 45).

Zapinki okularowate występują w skarbach (bądź prawdopodobnych skarbach) 
z Białej Wielkiej, Gorzyc, Krásnej Hôrki, Krasnołęki, Lubska, Łukowicy-Wolnicy, 
Sierszy, Świdnika, pow. nowosądecki, i Świdnika, pow. limanowski, i Zagórza. Kon-
centrują się one zatem w południowej części zasięgu występowania ozdób „stano-
mińskich”. W zespołach tych występują różnego typu bransolety, naszyjniki i nago-
lenniki. Zapinki okularowate są bardzo zróżnicowaną kategorią zabytków, znanych 
z różnych regionów Europy Środkowej i Bałkanów. Można wydzielić szereg typów, 
które datowane są na późną epokę brązu i wczesną epokę żelaza (por. Pabst 2012). 
Egzemplarze znane z zespołów, w których występowały ozdoby „stanomińskie”, 
to masywne, duże formy, które pierwotnie miały składać się z części wykonanej 
z czworobocznej sztaby (czasami nazywanej drutem), zwiniętej w charakterystyczny 
ósemkowaty kształt; szpila i pochewka miały być osobnymi elementami mocowanymi 
za pomocą tutulusów. Na spodniej części korpusów niektórych zapinek widoczna jest 
korozja żelazna; w oparciu o tę obserwację wskazuje się, że igła i pochewka mogły 
być wykonane z żelaza, bądź częścią konstrukcji były żelazne podkładki. Gedl (2004, 
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65‒69, tabl. 43‒48) wydziela jeden typ (Strzebielinko), obejmujący wszystkie zabytki 
pasujące do zaprezentowanego opisu. Wskazuje, że są to znaleziska, znane głównie 
z Polski. Z kolei Pabst (2012, 67‒70, ryc. 5:2‒3, mapa 17) kwalifikuje zapinki pochodzące 
z zachodniej części Polski do typu Strzebielinko, natomiast te znane z południowo-
-wschodniej Polski i egzemplarz z Krásnej Hôrki łączy z typem nazwanym od tego 
słowackiego znaleziska. Te dwa typy mają różnić się tutulusami, służącymi do łączenia 
korpusu zapinki ze szpilą i pochewką. Jest to zabieg klasyfikacyjny o tyle kontrower-
syjny, że w wielu przypadkach te części nie zachowały się. Przywołani autorzy różnią 
się również w swych ustaleniach na temat chronologii tych zapinek. Gedl (2004, 
65‒69) głównie na podstawie współwystępowania ich z ozdobami „stanomińskimi” 
wskazuje, że powinno się je datować na HaD. Na ten sam okres, opierając się na po-
dobnych przesłankach skarb z Krásnej Hôrki, datuje Novotná (1984, 52‒56). Z kolei 
Pabst (2012, 67‒70, ryc. 13), głównie na podstawie analogii do niektórych składowych 
skarbu z Krásnej Hôrki, wskazuje, że zabytki te powinny być datowane na VIII i VII 
wiek BC (HaC i początek HaD).

W tym kontekście wspomnieć należy, że w skład skarbu ze Świdnika, pow. lima-
nowski – wraz z zapinką okularowatą – miała wchodzić zapinka harfowata, która 
mogłaby wzmocnić argumentacją, sugerującą wczesne datowanie zapinek okularo-
watych. Zabytek ten miał być zachowany jedynie fragmentarycznie, Żurowski (1927, 
ryc. 5) przedstawiał jego bardzo sugestywną rekonstrukcję. W inwentarzu tego skarbu, 
przechowywanym częściowo w MAK, a częściowo w GA UJ (por. tab. 1), znajduje się 
tarczka spiralna, która mogła być podstawą rzeczonej rekonstrukcji, jednak stan jej 
zachowania uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie, czy rzeczywiście był to frag-
ment zapinki harfowatej.

Omawiając zapinki odkrywane w skarbach, należy przywołać jeszcze zespół 
z Łuszkowa. Niedawno Woźniak (2010, 56‒58), analizując późnohalsztackie i wcze-
snolateńskie zapinki, zaproponował wyraźną korektę datowania zapinki znanej z tego 
zespołu, wskazując, że ten artefakt i sześć kolejnych tworzą osobny typ, datowany 
na początek okresu lateńskiego – wczesny LT A – (starszego przedrzymskiego). Ta ko-
rekta wydłużyłaby okres użytkowania ozdób „kujawskich”, choć niezbyt znacząco. Jest 
ona o tyle dyskusyjna, że siedem zapinek należących do typu Łuszkowo wyraźnie różni 
się od siebie – w myśl słów autora „wymienione zapinki tworzą zbiór niezbyt jednolity” 
(Woźniak 2010, 57‒58). Brakuje też bezpośredniej analogii do tych artefaktów, a propo-
nowane wnioskowanie opiera się na podobieństwie między stylistyką tych zabytków 
a egzemplarzami, znanymi z innych stref. Oczywiście możliwe było, że przedmioty 
w archaicznej stylistyce (w sensie brązy „stanomińskie”) wykorzystywane były dłużej, 
niż wynika to ze schematów chronologii względnej, szczególnie w tak tajemniczym 
i trudnym do opisania okresie, jakim jest początek okresu lateńskiego (por. Woźniak 
2010, 79‒84). Refleksja cytowanego autora, którą można uprościć, wskazując, że mamy 
zapinki, a nie mamy ludzi (osadnictwa), pokazuje, jakim istotnym zagadnieniem jest 
uporządkowanie i weryfikacja starszych ustaleń na temat chronologii wczesnej epoki 
żelaza, choć być może nierozwiązywalnym zadaniem będzie rozróżnienie ceramiki 



M. Maciejewski70

charakterystycznej dla różnych stadiów schyłkowej fazy rozwoju społeczności w typie 
pól popielnicowych.

Innymi zabytkami, często występującymi razem z brązami „stanomińskimi”, 
są zausznice gwoździowate. Powszechnie łączy się je ze Scytami (Jensen 1969; Bukow-
ski 1977; Cofta-Broniewska, Kośko 1982, 160‒161, ryc. 66; Cofta-Broniewska 1996, 97), 
chociaż jest to raczej uproszczenie, gdyż niektóre typy tych ozdób produkowane były 
lokalnie, również przez społeczności grupy/kultury tarnobrzeskiej (szerzej Gawlik 
2004; por. też Michalski 1982; Garbacz-Klempka et al. 2017). Najobszerniej ten typ 
zabytków omówiła Gawlik (2004) w niepublikowanej, niestety, pracy doktorskiej (por. 
też Gawlik 2007). Zaproponowała ona podział typologiczny tych ozdób. Mimo trud-
ności z datowaniem późnych zespołów grupy/kultury tarnobrzeskiej, które wynikają 
z małej liczby metali (Gawlik 2004, 282‒294), oraz wczesnych zespołów scytyjskich, 
co z kolei związane jest z małą liczbą importów greckich, które są podstawą systema-
tyki tego ugrupowania (Gawlik 2004, 11), wskazać można, że występujące z brązami 
„stanomińskimi” zausznice (grupa II, typ 1 Mała Kępa, wariant B Drohiczyn) dato-
wane są w dość długim przedziale na VI i V wiek BC, a być może nawet na początek 
IV wieku (Gawlik 2004, tab. 3). To datowanie w dużej mierze nawiązuje do klasycznych 
propozycji chronologii brązów „stanomińskich” i „sądeckich” i w dużej mierze jest 
na niej oparte (Gawlik 2004, 12).

Ostatnią grupą zabytków, które występują w wielu zespołach razem z tak zwany-
mi brązami „kujawskimi”, są paciorki szklane. We wczesnej epoce żelaza wyraźnie 
wzrasta liczba tego typu zabytków. Dość często pojawiają się one w skarbach, co może 
być związane z ich większą frekwencją w obiegu kulturowym, choć należy również 
rozważyć, czy nie odzwierciedlało to zmian w praktyce deponowania dóbr, których 
wyznacznikiem jest wyraźny udział ozdób w skarbach z HaD (por. Blajer 2001, ryc. 46). 
Paciorki szklane znane są z cmentarzysk w Lasowicach Małych i Świbiu. Stanowią 
część znaleziska o niepewnym kontekście z Teklina oraz skarbów z Bojanowa Sta-
rego, Kisielska, Ginetówki, Podbieli, Rzeszotkowa, Starego Sącza i Świdnika. Ich 
systematyki i omówienia danych archeologicznych i archeometrycznych dokonał 
niedawno Purowski (2012). Najczęściej w zespołach (lub w przypadku cmentarzysk, 
na stanowiskach) z brązami „stanomińskimi” występują paciorki ornamentowane 
białym zygzakiem (grupa I.IX.I w terminologii autora) i żółtym zygzakiem (I.IX.II), 
czasami współwystępują one ze sobą ornament żółtego zygzaka ma być charakte-
rystyczny dla HaC i początków HaD, białego dla HaD i według niektórych autorów 
są one typem przewodnim dla tego okresu (Purowski 2012, 330‒335; Narożna-Sza-
małek 2013, 200‒202). Dość często notowane są też zabytki zaliczone do grupy I.I.V 
– są to proste niebieskie artefakty, mające długą chronologię (od IV OEB po HaD) 
(Purowski 2012, 324‒325; Narożna-Szamałek 2013, 200‒202), oraz duże kuliste paciorki, 
wykonane ze szkła o jasnozielonym kolorze (I.IV.I), łączone z HaD i okresem lateń-
skim (Purowski 2012, 327‒328). Inne zabytki wystąpiły tylko w pojedynczych skarbach 
lub na cmentarzyskach (Purowski 2012, 321‒345). Warty wspomnienia jest znany 
ze skarbu ze Starego Sącza zabytek grupy I.XI.II, mający wyraźne guzy, datowany 
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prawdopodobnie na HaD. Interesujące jest, że takie artefakty miały być wytwarzane 
w strefie pontyjskiej (Purowski 2012, 341‒343). Innym kierunkiem napływu paciorków 
szklanych, który można określić w oparciu o ich stylistykę, jest obszar współczesnej 
Słowenii, z której pochodzić miały zabytki grypy I.IX.II (Purowski 2012, 335). Mimo 
że paciorki szklane są artefaktami wytwarzanymi jedynie w niektórych strefach, 
a ich stylistyka i metody produkcji zmieniały się w czasie, to nie są one dobrym da-
townikiem – raczej ich chronologia ustalana jest za pomocą metali, a nie odwrotnie 
(Purowski 2012, 285).

Zaprezentowane przykłady wskazują, że ustalenia typochronologiczne nie zawsze 
są jednoznaczne, a brązy „stanomińskie” są raczej wyznacznikami chronologicznymi 
niż zabytkami, których datowanie poddawane jest weryfikacji. Pełna krytyka źródeł 
jest niewątpliwie dużym wyzwaniem, szczególnie jest to trudne z perspektywy nie-
doskonałości systemu periodyzacji wczesnej epoki żelaza w dorzeczu Odry i Wisły. 
Widoczna jest ona szczególnie, jeśli porównujemy schematy chronologiczne, którymi 
dysponujemy, z wykorzystywanymi w innych regionach Europy. Dużym problemem 
jest brak cmentarzysk z bogato wyposażonymi w przedmioty metalowe grobami. Być 
może opracowanie nekropoli, takich jak Domasław czy Świbie, pomogłoby stworzyć 
bardziej szczegółową systematykę. Oczywiście prace na innych polach nadal powinny 
być prowadzone, choćby anonsowane tutaj analizy brązów „stanomińskich”. Na tym 
etapie należy wskazać, że artefakty te datować należy na HaD. Postawione w tym 
tekście hipotezy na temat wcześniejszego datowania niektórych szpil oraz dynamiki 
rozwoju niektórych form (por. ryc. 23) wymagają weryfikacji. Wydaje mi się, że dość 
jasno wskazałem, że mimo częstego występowania tak zwanych brązów „kujawskich" 
w tych samych zespołach, nie powinny one być badane jako monolit, lecz ich analiza 
powinna być prowadzona w oparciu o bardziej szczegółowe podziały.

Podkreślany w literaturze układ Jutlandia – Kujawy – Pont w wyniku przeprowa-
dzonych weryfikacji został raczej rozmyty niż wzmocniony, szczególnie jeśli chodzi 
o kierunek północno-zachodni. Jak podkreślałem to niejednokrotnie, południo-
wo-wschodni kierunek wzmacniają ostatnio pośrednie, choć sugestywne źródła. 
Przystępując do realizacji niniejszego projektu, miałem nadzieję znacząco poszerzyć 
bazę źródłową o znaleziska z Danii, Niemiec i Ukrainy. We wszystkich tych krajach 
bardzo aktywni są tak zwani detektoryści. Choć systemy prawne różnie postrzegają 
poszukiwania amatorskie, to przynajmniej jakaś część zabytków trafia do archeolo-
gów (np. Kločko, Kozymenko 2017). Niestety, mimo tego, że brązy „kujawskie” są tak 
spektakularne i charakterystyczne, nie udało się znacząco poszerzyć puli danych spoza 
współczesnych granic Polski, ani w wyniku kwerend, ani konsultacji z badaczami 
ze wspomnianych krajów. Dość wyraźnie, chociaż nie tak bezpośrednio, rysuje się 
kierunek południowy, wskazujący na potencjalne kontakty i inspiracje ze strefy pół-
nocnoitalskiej, a szczególnie północno-zachodniobałkańskiej. Nie chodzi tutaj jedynie 
o podobne do form „stanomińskich” zabytki, ale również współwystępujące z nimi 
artefakty, takie jak: wiadra poprzecznie żebrowane, zapinki okularowate i paciorki 
szklane. Być może jednym z kluczy dla zrozumienia tak licznych powiązań między 



M. Maciejewski72

dorzeczem Odry i Wisły a północnymi-zachodnimi Bałkanami i strefą północno-
itlaską jest właśnie bursztyn (por. Mason 1996, 3‒8, 108‒112).

Otwartość na nowe wzorce jest charakterystyczna dla społeczności, których sys-
tem kulturowy dynamicznie zmienia się, a z taką sytuacją niewątpliwie mamy do czy-
nienia we wczesnej epoce żelaza. W tym czasie transmisja wzorców kulturowych 
mogła zmienić się z pionowego (w ramach wspólnot, rodzin) – charakterystycznego 
dla wcześniejszego okresu stabilnego rozwoju społeczności pól popielnicowych – 
na poziomy, czyli przebiegający pomiędzy różnymi wspólnotami, regionami (szerzej 
Przybyła 2014, 279‒294). Jak pokazują przykłady z innych okresów, taki czas przemian 
jest bardzo trudny do opisania za pomocą kategorii archeologicznych (np. przełom 
neolitu i epoki brązu – por. Kośko 1979; Czebreszuk 1996; 2001). Zrozumienie tych pro-
cesów, jak podkreślałem niejednokrotnie, wymaga uporządkowania danych archeolo-
gicznych i mam nadzieję, że ten tekst stanie się wartościowym do tego przyczynkiem.
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