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1. Wprowadzenie 

Grzywny siekieropodobne to podłużne żelazne sztabki, na jednym końcu rozklepane płasko na 

kształt ostrza, a na drugim zaopatrzone w tuleję bądź otwór, imitujące miejsce na osadzenie 

siekierzyska. Ich charakterystycznym kontekstem archeologicznym są depozyty liczące od 

kilku do kilkuset, a nawet kilku tysięcy sztuk. Większość znalezisk pochodzi z wczesnego 

średniowiecza, głównie z trzech obszarów: Moraw, Małopolski oraz południowej Norwegii. 

Jednak ich najwcześniejsze formy, sięgające okresu wpływów rzymskich, znane są z terenów 

Norrland i Svealand w Szwecji. 

Fenomen żelaznych grzywien siekieropodobnych od ponad stu lat jest przedmiotem 

dyskusji badaczy europejskich, którzy do dziś toczą spory o ich pochodzenie, funkcje 

i znaczenie. Największą niewiadomą pozostaje związek społeczno-kulturowy pomiędzy 

znaleziskami ze Skandynawii i z Europy Środkowej. Do tej pory żaden z badaczy nie 

potraktował kompleksowo wszystkich tego typu znalezisk i nie odpowiedział na pytanie skąd 

i dlaczego rozprzestrzeniły się na tak duży obszar. Nie zdołano jednoznacznie ustalić funkcji 

tych przedmiotów, ani ich powiązań chronologiczno-terytorialnych. Co więcej, takie zabytki 

nie zostały zarejestrowane ani w Polsce Północnej i Środkowej, ani w dorzeczu Odry, co zdaje 

się wykluczać bezpośrednie kontakty Skandynawii z państwem wielkomorawskim. 

Do tej pory istniało wiele interpretacji tych niezwykłych znalezisk, począwszy od funkcji 

płacidła, poprzez przedmioty o charakterze półproduktów używanych do wytwarzania narzędzi 

lub broni, czy nawet obiekty kultowe. Kilku badaczy starało się odpowiedzieć na pytania skąd 

pojawił się pomysł ich wytwarzania i jakimi szlakami wędrowały między Szwecją, Norwegią 

i Danią a Morawami, Słowacją i Polską Południową. Zaproponowano wiele interpretacji, 

jednak dotychczas brak jest jednoznacznej odpowiedzi. W mojej pracy podejmuję próbę 

wyjaśnienia fenomenu grzywien siekieropodobnych, opierając się o wyniki badań i analizy 

zabytków środkowoeuropejskich, wschodnioeuropejskich, a także skandynawskich. Rozprawa 

ma na celu analizę porównawczą znalezisk archeologicznych, próbę ujednolicenia 

dotychczasowych typologii, wskazanie pochodzenia i chronologii, a także prezentację ich 

rozprzestrzenienia. 

W niniejszej pracy zebrałem i prezentuję pojedyncze znaleziska, jak i depozyty grzywien 

z terenów dzisiejszych ziem polskich, liczne zespoły znajdowane na obszarze państwa 
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wielkomorawskiego, a także wcześniejsze chronologicznie przedmioty znajdowane w krajach 

skandynawskich, które do tej pory nie zostały w dostatecznym stopniu włączone do szerokiej 

dyskusji na temat chronologii i funkcji tego typu znalezisk. Grzywny siekieropodobne z Europy 

Środkowej i Skandynawii nie zostały dotąd wspólnie przeanalizowane ani opracowane nawet 

w niewielkim zakresie, a publikacje ograniczały się do krótkich odniesień, zarówno ze strony 

badaczy środkowoeuropejskich, jak i skandynawskich. Wiedza na temat pojedynczych 

depozytów z terenu Polski i Moraw oparta jest na nielicznych sprawozdaniach z badań 

archeologicznych i notatek z przypadkowych odkryć. 

Chcąc sprecyzować przedmiot badań, wyszedłem z założenia, że grzywnami 

siekieropodobnymi nie są przedmioty, których podstawowym przeznaczeniem jest 

„funkcjonalność”, lecz jedynie te ogólnie nawiązujące do formy narzędzia. Nie wyklucza to 

możliwości wtórnego wykorzystywania grzywien jako półproduktów do wytwarzania 

przedmiotów użytkowych. Jest to założenie podobne do ujęcia problemu przez Janusza 

Sztetyłłę (Sztetyłło 1967, 1968) i Jacka Adamczyka (Adamczyk 2004), którzy, analizując 

płacidła środkowoeuropejskie, wyłączyli ze swoich rozważań przedmioty, których 

podstawowym przeznaczeniem była użyteczność. 

Początki analiz i pierwsze próby interpretacji wiązały się z nurtem ewolucjonizmu 

i archeologii romantycznej, opartej na kolekcjach, które starano się uporządkować w łańcuchy 

typologiczne, czerpiąc przy tym inspiracje z wyników badań etnograficznych z XIX wieku. 

Metody te przez wiele następnych dekad nadawały kierunek, w którym podążały kolejne 

interpretacje, wzbogacane o coraz to nowsze odkrycia. Tendencją współczesnych badań, w nurt 

których wpisuje się niniejsza praca, jest przesunięcie rozważań z samej etnografii i archeologii 

w kierunku prac interdyscyplinarnych, korzystających w równym stopniu z metod 

etnograficznych, archeologicznych i historycznych, jak również zdobyczy nauk chemicznych, 

metaloznawczych, ekonomicznych i innych. 

Jacek Adamczyk trafnie zwrócił uwagę na skutek tego typu podejścia – „Osiągnięte w ten 

sposób pogłębienie analizy źródeł okupione zostało zawężeniem perspektywy badawczej 

z ogólnoświatowej do regionalnej. Zaletą tej metody jest fakt znajomości realiów 

cywilizacyjnych danego obszaru przez badaczy, co pozwala na większy krytycyzm przy 

gromadzeniu i analizie źródeł. Wadą – duże różnice pomiędzy poszczególnymi regionami, 

dotyczące nie tylko stanu zgromadzonej wiedzy, lecz nawet zestawu formułowanych 

problemów” (Adamczyk 2004: 9). 
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Znaleziska grzywien siekieropodobnych występują zasadniczo w dwóch dużych 

skupiskach – w Skandynawii oraz na terytorium Wielkich Moraw. Do tego dochodzą 

pojedyncze znaleziska występujące peryferyjnie (tereny dzisiejszej Polski, Słowenii i Węgier), 

a także odległe analogie (region Środkowej Wołgi–Kamy–Wiatki). Nigdy dotąd nie zestawiono 

ze sobą wszystkich tych znalezisk i nie spróbowano dokonać całościowej analizy tego 

fenomenu. Niniejsza praca jest próbą połączenia analiz regionalnych. Zadanie jest nie łatwe,  

bo stan zgromadzonej wiedzy pozostanie w pewnym stopniu nierówny dla poszczególnych 

stanowisk i zbiorów. Jednak podejście to otwiera możliwość całościowego formułowania 

problemów i pytań badawczych. Zastosowaną przeze mnie formą syntezy jest podejście 

neoewolucjonistyczne, stojące w kontrze do klasycznego ewolucjonizmu (Sztompka 2005: 

116–117). Charakteryzuje je: 

• odejście od analizy ewolucji całej ludzkości na rzecz badania mniejszych jednostek 

społeczeństwa: cywilizacji, kultur, społeczności, państw narodowych; 

• odejście od wyznaczania sekwencji koniecznych stadiów ewolucji, na rzecz 

poszukiwania mechanizmów przyczynowych; 

• unikanie wartościowania i odniesień do idei postępu, na rzecz formułowania wyjaśnień 

procesu ewolucji za pomocą kategorii opisowych; 

• unikanie twierdzeń deterministycznych, na rzecz probabilistycznych i stochastycznych. 

Pierwszym etapem pracy był przegląd kolekcji muzealnych oraz kwerenda archiwalna 

i biblioteczna tekstów publikowanych, jak i niepublikowanych raportów badawczych. Na ich 

podstawie przedstawiona została analiza stanu wiedzy i interpretacji, które zestawiłem 

z najnowszymi odkryciami archeologicznymi i koncepcjami teoretycznymi. Wykorzystałem 

przede wszystkim publikacje dotyczące grzywien z terenu Wielkich Moraw i Skandynawii. 

Do narracji wplotłem informacje historyczne, które mogą pomóc w rozważaniach nad 

kontaktami pomiędzy krajami Europy Północnej, Wschodniej i Środkowej w okresie wpływów 

rzymskich i we wczesnym średniowieczu. 

W pracy wykorzystałem także dotychczasowe wyniki badań metaloznawczych, 

a szczególnie analizy metalograficznych badań mikroskopowych. Badania te pomagają 

w opracowaniu zarówno występowania w terenie i produkcji grzywien, jak również pozwalają 

na porównanie poszczególnych przedmiotów i ustalenie ich przeznaczenia. Skład chemiczny 

znalezisk z terenu dzisiejszej Polski został przeanalizowany przede wszystkim przez 

metaloznawcę Jerzego Piaskowskiego (Piaskowski 1956, 1957, 1962, 1963, 1964, 1966, 1969, 
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1971a. 1971b, 1974, 1976, 1980a, 1980b, 1986, 1991). Badania te jednak nie zostały 

zestawione z innymi znaleziskami, w tym skandynawskimi. 

Źródła, na których oparłem niniejsze opracowanie, to przede wszystkim świadectwa 

archeologiczne w postaci depozytów przedmiotów żelaznych o zróżnicowanym składzie lub 

takich, które zawierają  same grzywny oraz luźnych, pojedynczych znalezisk grzywien. 

Sięgnąłem również do źródeł historycznych, które w pewnym stopniu, choć niezwykle 

ograniczonym, pozwalają na uzupełnienie rozważań. 

Na podstawie analizy źródeł i dotychczasowych interpretacji postaram się wskazać 

początek fenomenu grzywien siekieropodobnych, zaproponować nową typologię znalezisk 

oraz odpowiedzieć na pytanie czy formy znane z terenów Polski i Wielkich Moraw mogły 

zostać przyjęte pod wpływem kontaktów ze Skandynawią oraz czy podobieństwo grzywien 

znanych po obu stronach Morza Bałtyckiego może być wynikiem konwergencji kulturowej. 

Na początku pracy przedstawię definicje grzywien siekieropodobnych i problemy 

związane z możliwie właściwym opisaniem omawianych zabytków. Przytoczę dotychczasowe 

propozycje wielu badaczy tego zagadnienia i podstawowe ustalenia zawarte w literaturze 

naukowej. Wskażę terminologię używaną zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy 

Środkowej, a także w Rosji, Skandynawii oraz stosowane w literaturze anglojęzycznej. 

Nakreślona zostanie również budowa grzywien siekieropodobnych i poszczególne części tego 

typu zabytków. 

Następny rozdział poświęcony będzie omówieniu charakterystyki źródeł, które stanowią 

przede wszystkim świadectwa archeologiczne. Wskazane zostaną konteksty znalezisk, 

zarówno pod względem liczebności czy składu depozytów, jak i charakteru miejsc, gdzie 

odkryto grzywny. Omówione zostały przy tym problemy interpretacyjne, dotyczące charakteru 

znalezisk i ich występowania na stanowiskach, a także kwestia liczebności egzemplarzy 

w poszczególnych znaleziskach. W ograniczonym stopniu poruszone zostaną źródła 

historyczne, których niejednoznaczność jednak nie pozwala na bezpośrednie odniesienie do 

analizowanych zabytków, choć przynosi pewne wskazówki pośrednie. 

Kolejna część pracy dotyczy historii badań grzywien siekieropodobnych, czyli trwającej 

od XIX wieku dyskusji między archeologami co do znaczenia, chronologii i pochodzenia tych 

zabytków. W następnym rozdziale została nakreślona wytwórczość żelaza w okresie wpływów 

rzymskich i we wczesnym średniowieczu. Opisałem tam wszystkie etapy produkcji żelaza 

w tradycyjnych piecach dymarskich oraz przedstawiłem najważniejsze fakty dotyczące badań 

archeologicznych omawianych regionów i wniosków z nich płynących. 
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W dalszej części pracy znajdzie się szereg rozdziałów stanowiących właściwy opis 

znalezisk archeologicznych. Najpierw omówię problematyczną kwestię chronologii 

analizowanego fenomenu, poświęcając kilka akapitów na scharakteryzowanie periodyzacji 

w poszczególnych krajach oraz zasięg terytorialny występowania zabytków, które zaliczam do 

grzywien siekieropodobnych. Następnie przedstawione zostaną poszczególne skupiska 

występowania tych zabytków z podziałem na regiony – Skandynawia (Szwecja, Norwegia 

i Dania), Europa Środkowa, gdzie za granicę obszarów uznałem linię gór; i tak zostaną osobno 

przedstawione stanowiska zlokalizowane na południe oraz na północ od Karpat, Europa 

Wschodnia (Podnieprze – gdzie tego typu zabytki nie występują – oraz Powołże, gdzie z kolei 

natrafiono na bardzo podobne znaleziska, równie tajemnicze i stanowiące dla badaczy duży 

problem interpretacyjny). 

Kolejnym punktem pracy będzie omówienie specjalistycznych badań laboratoryjnych, na 

które składają się analizy chemiczne, metalograficzne i spektralne.  

Następne rozdziały są częścią interpretacyjną. Pierwszy z nich jest próbą odpowiedzi na 

pytanie, czy narzędzia ciesielskie były pierwowzorami grzywien siekieropodobnych. Jest to 

oparte na analizie bardzo podobnych zabytków charakterystycznych dla Skandynawii, choć nie 

tylko, tj. siekier tulejowych i klinowatych. Dalej przedstawię dotychczasowe ustalenia 

typologiczne stworzone dla grzywien siekieropodobnych, a także nakreślę własne propozycje, 

które moim zdaniem mogą ułatwić całościową analizę wszystkich znalezisk. Próbie stworzenia 

typologii dla wszystkich grzywien siekieropodobnych stanęły na przeszkodzie utrudnienia 

spowodowane pandemią koronawirusa, uniemożliwiając dotarcie do wszystkich zachowanych 

znalezisk. 

Kolejny rozdział to próba ustalenia pochodzenia i rozprzestrzenienia grzywien 

siekieropodobnych. Tu z kolei dyskusja została podjęta w oparciu o dwie teorie antropologiczne 

– konwergencji kulturowej oraz dyfuzji kulturowej. 

Ostatni rozdział poświęcony interpretacji to przedstawienie i omówienie wszystkich 

dotychczasowych koncepcji wyjaśniających znaczenie i funkcje grzywien siekieropodobnych. 

Odnosząc się do różnych stanowisk, postanowiłem nie ograniczać się do dotychczas 

zaproponowanych interpretacji, lecz uzupełniłem je własnymi propozycjami. W dyskusji 

naukowej zaproponowano kilka wyjaśnień funkcji grzywien: przedmioty pełniące role 

narzędzi, płacideł, czy też półproduktów wykorzystywanych w metalurgii i handlu; przedmioty 

będące elementem wymiany lub przekazywania darów; a także przedmioty spełniające szereg 

funkcji kultowych – wyposażenie grobowe, amulety i talizmany, symbole płodności i ofiary 
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zakładzinowe. Na koniec tego rozdziału dodałem krótki komentarz odnoszący się do całości 

problemu interpretacji funkcji grzywien i wskazałem moim zdaniem najbardziej 

prawdopodobne wyjaśnienia. W zakończeniu zawarte zostaną wnioski i interpretacje dotyczące 

rozprzestrzenienia i funkcji omawianych zabytków. 

Integralnym elementem rozprawy jest katalog (część 2), stanowiący wykaz wszystkich 

znanych znalezisk grzywien siekieropodobnych. Poszczególne noty katalogowe składają się 

z siedmiu punktów, które stanowią: 

• rodzaj stanowiska – krótka informacja na temat stanowiska z którego pochodzi zabytek 

(grodzisko, osada, cmentarzysko); 

• charakter znaleziska – informacja o liczbie przedmiotów i charakterze (znalezisko 

luźne, depozyt masowy, towarzyszący inwentarz); 

• opis – szczegółowy opis znaleziska; 

• przynależność typologiczna – dotychczasowe stosowane w opracowaniach podziały 

typologiczne; 

• chronologia – datowanie znaleziska na podstawie kontekstu, analizy typologicznej bądź 

analiz specjalistycznych (C14); 

• przechowywanie – określenie aktualnego miejsca przechowywania bądź informacja 

o zaginięciu; 

• literatura. 

 

Warto zaznaczyć, że zebrana przeze mnie baza źródłowa z pewnością nie jest kompletna. 

Pracę nad poszukiwaniem źródeł i prowadzeniem kwerend przerwała, a następnie w bardzo 

dużym stopniu ograniczyła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Spowodowała ona trudności 

w prowadzeniu badań naukowych, tak w Polsce, jak i poza granicami kraju, a ze względu na 

obostrzenia i restrykcje nakładane przez rządy poszczególnych państw w 2020, 2021 i na 

początku 2022 roku, nie udało mi się dotrzeć do wielu zbiorów muzealnych, dokumentacji, czy 

opracowań. Przez bardzo długi okres wszystkie europejskie placówki państwowe, takie jak 

muzea czy biblioteki pozostawały zamknięte, część funkcjonowała w trybie zdalnym, bądź 

w rygorze sanitarnym uniemożliwiającym realizowanie samodzielnych wizyt studyjnych. 

Mam jednak nadzieję, że praca ta posłuży do dalszych studiów nad problemem grzywien 

siekieropodobnych, a wszelkie błędy, uchybienia i niedopowiedzenia zostaną wyjaśnione 

i poruszone w toku kolejnych badań i opracowań. 
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Niniejsza praca nie powstałaby bez pomocy i życzliwości wielu osób. 

W związku z kwerendą wielkomorawskich grzywien siekieropodobnych spotkałem się 

z ogromną pomocą i zaangażowaniem ze strony środowiska badaczy słowackich. 

Podziękowania kieruję w pierwszej kolejności do dra Juraja Bartíka, dyrektora 

Archeologického múzea SNM (Slovenské národné múzeum) w Bratysławie oraz dra hab. Mateja 

Ruttkaya, dyrektora Archeologického ústavu SAV (Slovenská akadémia vied) w Nitrze. 

Za serdeczne przyjęcie w Muzeum Narodowym w Bratysławie, ciekawe rozmowy, cenne 

wskazówki i udostępnienie zbiorów dziękuję drowi Vladimírowi Turčanowi z Archeologického 

múzea SNM. W nawiązywaniu kontaktów badawczych mogłem liczyć na pomoc prof. Martina 

Homzy, kierownika Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

w Bratysławie oraz dra Tomáša Königa z Katedry archeológie tegoż wydziału. Za ich 

zainteresowanie i wskazówki serdecznie dziękuję. Merytoryczną i koleżeńską pomoc podczas 

wizyty w Bratysławie, a także dostęp do literatury przedmiotu otrzymałem od nieocenionej 

Renáty Glaser-Opitzovej z Pamiatkového úradu Slovenskej Republiky. Dziękuję również 

Jakubowi Vidlákovi z Brna za podzielenie się jego pracą magisterską dotyczącą grzywien 

pochodzących ze sławnego grodziska Břeclav-Pohansko. 

Skandynawskie zbiory z ogromnym zaangażowaniem przybliżył mi Vegard Vike 

z Kulturhistorisk museum w Oslo. Dziękuję mu za nieocenioną merytoryczną pomoc 

w dotarciu do znalezisk oraz udostępnienie katalogów muzealnych i publikacji dotyczących 

norweskich grzywien siekieropodobnych. Za pomoc w nawiązywaniu kontaktów dziękuję 

Klaudii Karpińskiej z Kulturhistorisk museum w Oslo. Podziękowania za wartościowe 

i inspirujące rozmowy podczas skandynawskich kongresów naukowych, wsparcie oraz cenne 

drogowskazy w niełatwych i krętych ścieżkach pracy badawczej kieruję do dra Leszka Gardeły 

z Nationalmuseet w Kopenhadze. Wyrazy wdzięczności składam prof. Henriette Lyngstrøm 

z Saxo-Instituttet Københavns Universitet, za udostępnienie opracowań dotyczących zabytków 

duńskich. 

Nieocenioną pomoc w kwerendzie źródeł rosyjskich otrzymałem od prof. Aleksandra 

Musina z Института истории материальной культуры Российской академии наук 

w Sankt Petersburgu. W związku z dostępem do publikacji badań rosyjskich podziękowania 

kieruję do prof. Rimmy Dmitrievnej Goldiny, kierownika Института истории и культуры 
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народов Приуралья УдГУ w Iżewsku oraz do Victora Jasakova z tegoż Instytutu. 

Za inspirujące rozmowy na temat rosyjskich grzywien dziękuję drowi hab. prof. Władysławowi 

Duczko z Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (filii Akademii Finansów i Biznesu 

Vistula).  

Za możliwość przeprowadzenia wizyty studyjnej w Krakowie dziękuję dr hab. Jackowi 

Górskiemu, Dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz mgr Annie Tyniec, 

Kierownikowi Działu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych tegoż Muzeum. 

Specjalne podziękowania kieruję w stronę Emila Zaitza i Michała Zaitza – za merytoryczne 

rozmowy, wymianę doświadczeń i wiedzy na temat „skarbu” krakowskiego. 

Za pomoc w sprowadzaniu i udostępnienie trudno dostępnej literatury przedmiotu 

serdecznie dziękuję Lennartowi Nilsenowi i Larsowi Tingelstadowi z Nasjonalbiblioteket 

w Oslo; Jolancie Wierzbickiej, Agnieszce Uziębło, Marcinowi Michalskiemu i Mikołajowi 

Głuszkowskiemu z Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 

a także Jaroslavie Sedláčkovej i Ladislavie Zárybnickiej z Národní knihovny České republiky. 

Osobne podziękowania składam mojej Mamie, najbliższej rodzinie, przyjaciołom i kolegom 

z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także 

wszystkim bliskim, którzy wykazali się wyrozumiałością i cierpliwością przez cały czas 

przygotowywania tej pracy. 
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2. Definicje i terminologia 

Problem terminologii, zarówno odnośnie samych grzywien, jak i odpowiedniego nazwania ich 

funkcji jest wyjątkowo trudny, ponieważ mamy do czynienia z brakiem oryginalnych nazw 

własnych, których nie zanotowano w przeszłości. Nieuniknione więc jest stosowanie pewnych 

uproszczeń, mając świadomość ich wad i niekompletnego ujęcia omawianych problemów. 

Najnowszą i nie budzącą dziś wielu sprzeciwów definicję grzywien siekieropodobnych 

można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Archeologicznego w Krakowie: „Żelazne 

grzywny siekieropodobne (zwane też płacidłami lub przedmiotami siekierowatymi) to 

specyficzne zabytki wczesnośredniowieczne, których funkcja nie została dotychczas 

jednoznacznie określona (np.: pieniądz zastępczy, półsurowiec żelazny przygotowany do 

transportu). Żelazne grzywny pojawiają się w zespołach archeologicznych datowanych na 

okres pomiędzy schyłkiem VIII lub początkiem IX w. a połową X w.” (Muzeum 

Archeologiczne w Krakowie 2021).  

W większości opracowań tych zabytków zwracano uwagę właśnie na wyróżniający je 

czynnik nieposiadania określonych cech użytecznych (np. Hallinder i Haglund 1978: 30). Ta 

charakterystyczna cecha grzywien siekieropodobnych, a także innych „tajemniczych” kategorii 

zabytków związanych z Wielkimi Morawami – grzywien grotopodobnych i mis „śląskich”, 

sprawia, że wszystkie są dosyć powszechnie interpretowane jako pieniądz towarowy (Bogucki 

2016: 231). 

W Słowniku starożytności słowiańskich przy pojęciu „grzywny” znajdujemy odnośnik do 

terminu „pieniądz”, oraz definicję „grzywien karnych” jako kar pieniężnych o charakterze 

publicznym (Adamus i Grajewski 1964: 177–178). W interesującym nas odnośniku, obok 

terminu „pieniądz”, znalazło się obszerne opracowanie Janusza Sztetyłło dotyczące pieniądza 

pozakruszcowego. Według tej definicji termin ten „należy do grupy kilku określeń usiłujących 

ująć (…) [różnicowanie pieniądza nie z tytułu postaci, lecz funkcji] poprzez negację pojęć 

znanych. (…) Pieniądz pozakruszcowy obejmuje różne ekonomiczne kategorie pieniądza 

użytkowego (praktycznie towary pełniące funkcje mniej lub więcej powszechnego 

ekwiwalentu) i pieniądza pozbawionego wartości użytkowej, zwykle znamionującego bardziej 

zaawansowane stosunki wymienne i wyższy stopień więzi społecznych. W wielości pełnionych 

funkcji ta forma pieniądza nie ustępuje też często pieniądzowi kruszcowemu” (Sztetyłło 1970: 

90). Dalej J. Sztetyłło zwraca uwagę na zabytki znane z Moraw i Skandynawii: „Na Morawach 

zestawienie notowanych przez archeologię już w w. XIX znalezisk siekieropodobnych prętów 

żelaznych, datowanych na w. IX, pozwoliło dojrzeć w nich zjawisko analogiczne do 
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skandynawskich »vaevjern« (…), a następnie, dzięki badaniom metalograficznym, 

wyeliminować  przypuszczenia, że mogły to być sprawne narzędzia (…). Interpretacja ich jako 

znormalizowanych odcinków surowca (wyróżnia się 4 grupy długości w granicach 47–5 cm 

przy 100–10 g wagi) wynika ze znajdowania prętów w skarbach, często wespół z używanymi 

narzędziami, i występowania egzemplarzy pokawałkowanych lub z wyciętymi fragmentami; 

te same względy, uzupełnione obserwacją, że pojedyncze pręty występują jako obolus 

mortuorum, każą widzieć w nich również pieniądz” (Sztetyłło 1970: 91). 

Następnie Sztetyłło analizuje znaczenie tych zabytków pod względem funkcji w obrocie 

ekonomicznym: „Próba ustalenia stosunku wartości żelaza do srebra jak 1:500 (…) nie powinna 

jednak sugerować realności takich przeliczeń na Morawach zarówno ze względu na wątpliwe 

podstawy twierdzeń o funkcjonowaniu tam bizantyjskiego systemu monetarnego, jak 

i uzasadnione przypuszczenie, że pręty żelazne należały do całkiem innego kręgu cyrkulacji. 

Znakomita większość tych depozytów nie przekraczałaby wartości 2 g srebra, jakkolwiek 

największy (z Hodonína) ważył ponad 60 kg. Przekonanie o miejscowej genezie tego pieniądza 

nie zostało podbudowane analizą wyjściowej formy sprawnej siekiery, która uległaby 

degeneracji; należy ją tłumaczyć nieczęstym w praktyce przechodzeniem prętów ze sfery 

obrotu do sfery konsumpcji (…), gdyż ich rola surowca jako główna przyczyna degeneracji 

(…) pozwalałaby na dalej idące uproszczenie formy. Morfologia skarbów żelaznych, 

trudniejsza niż w przypadku depozytów monetarnych, nie mieściła się również w programie 

dotychczasowych badań. Wyrywkowe analizy każą się jednak liczyć ze zróżnicowaniem 

prętów w poszczególnych skarbach pod względem miejsca wydobycia rudy, wytopu i obróbki 

kowalskiej. Wskazywałoby to, że część przynajmniej depozytów powstała przez wyjęcie 

prętów z obrotu rynkowego. Miejscowości (17), skąd pochodzą znane dotychczas skarby 

i pojedyncze pręty, wyznaczają rdzeń Moraw, służąc wespół z kilkoma innymi swoistymi 

formami do archeologicznej charakterystyki kultury materialnej tego obszaru (…). Podobne 

pręty, choć z innej rudy (darniowej), znaleziono w Zawadzie Lanckorońskiej w Małopolsce. 

Alternatywa, czy jest to zabytek okresu lateńskiego czy wczesnośredniowiecznego (…), dzięki 

datowanemu pojedynczemu zabytkowi tego samego rodzaju ze Stradowa, wydaje się 

rozstrzygać na korzyść doby wielkomorawskiej. Zdegenerowanie formy siekiery, obiegające 

na gęściej zaludnionym, żyznym obszarze dorzecza Morawy, dolnego Wagu i Nitry, wydają 

się być pieniądzem miejscowej ludności rolniczej, powstałym bez związku z rynkiem 

zewnętrznym i bez ingerencji władzy państwowej. Zapewne nie był to też jedyny rodzaj 

używanego tam płacidła” (Sztetyłło 1970: 91). 
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W Małym słowniku kultury dawnych Słowian z 1988 roku przy haśle „grzywna” pojawia 

się krótka informacja odnosząca się do znalezisk siekieropodobnych, a także rycina z typologią 

Radomira Pleinera z 1961 roku, jednak przede wszystkim opisana została jednostka handlowa 

oraz średniowieczne płacidła używane na Rusi: „1. jednostka wagowa pieniężna i handlowa; 

jej ciężar ulegał wahaniom w różnych okresach na różnych obszarach Słowiańszczyzny. Na 

wielkość grzywny miały wpływ systemy wagowe krajów sąsiednich, zwłaszcza niemieckie 

i skandynawskie. W Polsce i północnej Rusi od X wieku istniała grzywna o masie 51 g, 

w południowej Rusi – 68 g. Od końca XI w. była w użyciu nowa jednostka, zwana też marką, 

ważąca ok. 170, później 198 g. 2. rodzaj pieniądza używanego w X–XII w. na Rusi. Były to 

sztabki srebrne różnych kształtów, o wadze od 95 do 197 g., lub pęczki skórek zwierząt 

futerkowych. Nazwą grzywna określa się również żelazne przedmioty podobne do siekiery, 

znane z obszaru państwa morawskiego w IX/X w., służące zapewne jako pieniądz.” (Dekówna 

1988: 133). 

Terminologia w literaturze przedmiotu sprawia wiele trudności i wymaga szerokiego 

spojrzenia, zwłaszcza jeżeli staramy się analizować zabytki odnajdowane i opisywane 

w różnych i znacznie oddalonych od siebie kręgach badawczych. W literaturze czeskiej 

i słowackiej ugruntował się termin železné sekerovité hřivny. W Polsce, pod wpływem 

starszych badań archeologów czechosłowackich i dzięki publikacjom przede wszystkim 

Janusza Sztetyłły i Emila Zaitza, funkcjonuje nazwa „grzywny siekieropodobne”. Przy 

określeniu tej kategorii zabytków występuje czasami także przymiotnik „siekierowate” – 

używany przez Witolda Hensla (1987: 641), Michała Parczewskiego (1991: 39), Kazimierza 

Radwańskiego (2000: 545) i Radosława Liwocha (2013). Co więcej, zdaniem tego ostatniego, 

określenie „siekierowate” jest bardziej precyzyjne niż stosowany powszechnie w polskiej 

literaturze przymiotnik „siekieropodobne”. Warto zaznaczyć, że oba te terminy odnoszą się 

jedynie do grzywien morawskich, słowackich i małopolskich; czasami też (w kontekście 

porównawczym) do opisania znalezisk norweskich. Witold Hensel nazywał je „siekierkami-

półfabrykatami” i „pieniądzem zastępczym w kształcie siekierki” (Hensel 1987: 640–641) – 

związek z formą siekiery jest zatem najbardziej charakterystyczną cechą definiującą te zabytki 

w badaniach środkowo- i wschodnioeuropejskich.  

Jeżeli bierzemy pod uwagę ich formę, to pojawia się pytanie – dlaczego właśnie w nauce 

polskiej przyjęło się określenie „siekieropodobne”/„siekierowate”, a nie „toporopodobne”/ 

„toporowate”? Podobne rozważania funkcjonują od wielu lat w środowisku bronioznawców – 

„Topór czy siekiera? Broń czy narzędzie? Te i inne pytania od wielu lat nurtują badaczy kultury 
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materialnej wczesnego średniowiecza zajmujących się tą grupą zabytków, zarówno 

w kontekście przedmiotów związanych z codziennymi zajęciami człowieka, jak i jego 

aktywnością militarną” (Kotowicz 2014: 7). „Problem w tym, że siekiera spośród prostych 

narzędzi najlepiej nadaje się do użycia w roli broni (…), a większość typów toporów 

znakomicie sprawdziłaby się jako narzędzie do ścinania drzew, rąbania drewna lub nawet przy 

pracach ciesielskich” (Górewicz 2020: 130). Dla rozróżnienia obu funkcji stosowano różne 

parametry, m.in. kształt żeleźca, obucha, światła osady, krawędzi ostrza; szerokość ostrza; 

długość toporzyska; wymiary; wagę czy zdobnictwo (więcej na ten temat zob. Górewicz 2020: 

130–132). 

Pozostawiając ten spór nierozstrzygnięty, uważam, że prawdopodobną przyczyną 

„siekieropodobności” grzywien jest odrzucenie już na początku historycznej dyskusji naukowej 

ich przeznaczenia jako broni, przy ewentualnych uwagach i propozycjach funkcji narzędzia, 

które to interpretacje po dalszych analizach zostały ostatecznie także odrzucone. 

Co ciekawe, do tej pory żaden z badaczy środkowoeuropejskich nie zwrócił uwagi i nie 

opisywał grzywien „tulejowych” (socketed bars) lub inaczej „łopatkowatych” (spadformigt/ 

spadformiga ämnesjärn, spade-shaped currency bars), przez co w literaturze polskiej nie 

istnieje odpowiednie nazewnictwo. Znaleziska te znane są przede wszystkim ze Szwecji, a ich 

formę można określić również jako „siekieropodobną”, odnosząc się do podobieństwa 

z wcześniejszymi chronologicznie siekierami tulejowymi. Ze względu na ten brak w polskiej 

literaturze, chciałbym w mojej rozprawie zaproponować dla takich zabytków termin „grzywny 

siekieropodobne tulejowe” i tak będą one nazywane w dalszej części pracy.  

Literatura zachodnio- i północnoeuropejska oferuje znacznie szersze spektrum pojęć. 

Dodatkowo z przyczyn lingwistycznych nie występuje tam wspomniany konflikt topór–

siekiera, czy to w przypadku języka angielskiego (axe), niemieckiego (axt), czy języków 

skandynawskich (øks, økse, yxa).  

W języku norweskim najpopularniejszymi i stosowanymi dziś najczęściej terminami są: 

jernbarrer, barre av jern (żelazne pręty/sztabki). Na przestrzeni lat używano również innych 

pojęć, występujących w literaturze do dziś: økseformet barrer av jern (sztabki siekieropodobne 

z żelaza), emnesjern (półprodukt żelazny), ljaaer, ljaabladene (ostrza liściowate), vævjern 

(„żelazo tkackie”), vevsverd (miecz tkacki), vævlod/vævlodder (ciężarki tkackie), jernlodd 

(ciężarki żelazne), bleggøks („siekiera-rozłupywacz”, siekiera klinowata), stangbissel 

(wędzidło), czy po prostu jernredskap (narzędzie żelazne).  
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Duńskie nazewnictwo reprezentuje określenie spatelformet jernbarre („żelazna sztabka 

łopatkowata”, Lyngstrøm 2008), ale też jernstænger, jernstang (żelazna sztabka), dorn oraz 

redskab af jern (narzędzie żelazne). 

W języku niemieckim występują nazwy axtförmigen Eisenbarren lub axtförmige Barren 

(żelazne sztabki siekieropodobne).  

Angielska literatura opisuje te znaleziska jako iron axe-shaped bars/ax-shaped bars 

(żelazne sztabki siekierokształtne), iron axe-like bars (żelazne sztabki 

siekierowate/siekieropodobne) lub axe ingots/talents (sztabki siekierowe).  

Ciekawym rozwiązaniem są terminy wielojęzyczne – np. axe-like grzywnas (stosowane 

przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie), czy axe-like „grzywna” ingots (Bogucki 2016: 

231–232). 

W literaturze rosyjskiej najczęściej występuje termin секировидные предметы 

(przedmioty siekierowate), ale istnieją także określenia Железные топоровидные гривны 

(żelazne grzywny toporowate), металлические слитков-гривны (metalowe grzywny-sztabki) 

bądź po prostu гривны-слитки (grzywny-sztabki). To ostatnie wykorzystywane jest 

powszechnie raczej do zdefiniowania grzywien srebrnych, charakterystycznych dla terytorium 

Rusi Kijowskiej (zob. np. Кулешов 2012). Badacze rosyjscy wydzielają także zabytki zwane 

длиннолезвийные топоры („topory o długich ostrzach”), które klasyfikowane są jako 

narzędzia, choć podkreślana jest ich wyjątkowa forma, która zdaniem niektórych wyklucza ich 

funkcjonalność jako narzędzia/broń. 

W opracowaniach węgierskich interesujące nas przedmioty nazywane są vasrudak 

(grzywna żelazna) lub balta formájú vasrudak (żelazna grzywna siekieropodobna). 

Grzywny siekieropodobne tulejowe w Szwecji opisywane są jako spadformat ämnesjärn 

lub spadformigt ämnesjärn („półprodukt w formie łopatki”) – co od razu wskazuje na 

interpretacje badaczy, którzy przypisywali im funkcje półproduktów wykorzystywanych przy 

produkcji żelaza. W języku norweskim używano sformułowań spatelformet barrer („sztabka 

łopatkowata”), celtbarrer („sztabka celt”, sztabka tulejowa). Znaleziska te występują też pod 

angielskimi nazwami socketed bars („sztabki tulejowe”), spade-shaped iron billets („żelazne 

sztabki łopatkokształtne”), czy spade-shaped currency bars („łopatkowate grzywny 

walutowe”). 

Nazewnictwo dotyczące budowy grzywien siekieropodobnych przejąłem z podstawowej 

terminologii używanej do opisywania siekier użytkowych (zob. np. Nedkvitne i Arvesen 1974), 

jednak nazewnictwo poszczególnych elementów, charakterystycznych dla tego typu zabytków 
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zaczerpnąłem z dotychczasowych opracowań grzywien (m.in. Pleiner 1961: 405; Zaitz 1990, 

Hájnik 2019: 121) i toporów (Kotowicz 2014, 2018).  

Grzywna siekieropodobna ma najczęściej kształt smukłej wydłużonej siekiery, której 

trzon (szyjka), zwężająca się od strony lica w cienką i rozszerzającą część, zakończona jest 

przeważnie owalnym ostrzem. Egzemplarze tulejowe zostały wykonane z cienkiej blachy, 

skręconej na jednym końcu w tuleję. Grzywny zaopatrzone w ucho mają szyjkę długą 

o przeważnie kwadratowym, pięciobocznym bądź płaskim przekroju. Po przeciwnej stronie 

liścia zakończone są otworem imitującym ucho na siekierzysko, zakończone obuchem 

i czasami młotkiem oraz w niektórych przypadkach zaopatrzonym w wąsy (Pleiner 1961: 405, 

415, ryc. 4; Bialeková 1990: 102). Sam otwór osady można podzielić na 56 typów o różnych 

profilach (Tirpáková, Bialeková i Vlkolinská 1989: 430, ryc. 2). Część z osadą zwykle nie była 

specjalnie obrabiana, jedynie przebijano w niej otwór, tworząc w ten sposób ostre, nieregularne 

krawędzie wokół otworu po przeciwnej stronie (Pleiner 1961: 405).  

Długość zabytków waha się od 6 cm do 43 cm (Tirpáková, Bialeková i Vlkolinská 1989: 

434, tab. VII; Bialeková 2002: 73; Dostál 1983: 195, tab. 1; Pleiner 1961: 429, ryc. 18; Zaitz 

1979a: 269, 1988: 264; Hájnik 2019: 121). Średnia waga wynosi od 6 g do 700 g (Kraskovská 

1964: 49; Pošvář 1963: 138, tab. 1; Bialeková 2002: 73), niekiedy nawet 800 g do 1 kg (Zaitz 

1988: 261; Béreš 2002: 140; Hájnik 2019: 121).  

Terminologię używaną przeze mnie w pracy przedstawia poniższy schemat (ryc. 1). 

 

Ryc. 1. Schemat opisowy grzywien siekieropodobnych (rys. K. Rabiega) 
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3. Charakterystyka źródeł 

3.1. Świadectwa archeologiczne 

Grzywny siekieropodobne nie są jednoznacznym typem znalezisk, nie tylko ze względu na ich 

budowę i znaczenie symboliczne formy, ale również ze względu na szeroki kontekst ich 

występowania i zróżnicowanie poszczególnych znalezisk – zarówno pod względem liczby 

sztuk odkrywanych w jednym miejscu, obecności w depozytach innych przedmiotów 

żelaznych, jak też otoczenia i krajobrazu, w którym zostały złożone i sposobu ich 

zdeponowania, czy wreszcie kontekstu stanowisk archeologicznych. Trudno się więc dziwić, 

że od ponad stu lat zabytki te stanowią dla archeologów problem trudny do prostego 

sklasyfikowania. 

W materiale archeologicznym, pomijając sytuacje trudne do weryfikacji stratygraficznej, 

możemy zaobserwować trzy główne rodzaje znalezisk grzywien siekieropodobnych: 

• pojedyncze artefakty znajdowane na osadach i grodziskach, 

• depozyty przedmiotów żelaznych lub depozyty gromadne (tzw. "skarby"), 

• znaleziska grobowe. 

Trudno określić, jaka liczba przedmiotów musi znajdować się w jednym miejscu, aby 

znalezisko można było z pewnością sklasyfikować jako depozyt czy depozyt gromadny. Wśród 

badaczy nie ma co do tego zgodności. Jako najmniejszą liczbę przedmiotów w depozycie 

poszczególni autorzy wymieniają co najmniej dwie sztuki (Sklenář, Sklenářová i Slabina 2002: 

65; Moucha 2007: 6), niektórzy tę granicę stawiają na liczbie pięciu artefaktów (Ravik 2007: 

13). W tej kwestii przychylam się do zdania M. Lutovský'ego, że to nie liczba obiektów 

decyduje o przyczynie i postanowieniu ich składowania (Lutovský 2001: 57). V. Turčan 

przytacza przykład znaleziska kilkudziesięciu grotów z depozytu Bojná II, interpretowanych 

jako depozyt gromadny, które teoretycznie równie dobrze mogły nie być celowo złożone 

w ziemi, a po prostu przypadkowo zgubione. Z kolei znalezisko w postaci radlicy i lemiesza, 

wyjętych z drewnianej obudowy i umieszczonych intencjonalnie w ziemi (tym samym celowo 

pozbawionych swojej pierwotnej funkcji) są ewidentnym depozytem, choć z archeologicznego 

punktu widzenia zawierają tylko dwa przedmioty (Turčan 2012: 41). Dla pewnego porządku, 

w pracy zastosowałem podział na: 
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• pojedyncze znaleziska – 1–3 sztuki grzywien siekieropodobnych znalezione w obrębie 

stanowiska (chyba, że na podstawie badań archeologicznych uznano, że stanowiły 

intencjonalny depozyt), 

• depozyt grzywien – zbiór grzywien siekieropodobnych intencjonalnie złożony w ziemi 

(„skarb”) liczący do 10 sztuk, 

• depozyt gromadny grzywien – depozyt grzywien liczący ponad 10 sztuk (także jeżeli 

w takim zbiorze znajdował się mniejszy procent innych przedmiotów żelaznych), 

• depozyt przedmiotów żelaznych – zbiór przedmiotów żelaznych, w którym grzywny 

stanowią mniejszy procent. 

Liczba 10 sztuk będąca granicą między depozytem a depozytem gromadnym jest granicą 

umowną, zastosowaną przeze mnie do celów statystycznych, ponieważ przyjąłem, że 

znaleziska, w których znajduje się ponad 10 egzemplarzy grzywien stanowią z pewnością 

intencjonalny skład złożony w ziemi. Na mapach, które przedstawiają rozprzestrzenienie 

znalezisk, dla przejrzystości zastosowałem podział tylko na dwie grupy: pojedyncze znaleziska 

oraz depozyty, w tym także depozyty gromadne i depozyty przedmiotów żelaznych. 

Do tej pory żaden z badaczy grzywien siekieropodobnych nie zestawił razem różnych 

rodzajów znalezisk, w których  występują omawiane zabytki. Dzięki zebraniu możliwie 

wszystkich znanych stanowisk archeologicznych, w mojej pracy postanowiłem porównać 

dostępne dane (tabela 1). Takie zestawienie pozwala w pewnym przybliżeniu wykazać 

występowanie poszczególnych świadectw archeologicznych. Tabela zawiera zestawienie 

stanowisk z zarejestrowanymi na nich pojedynczymi znaleziskami grzywien i ich depozytami. 

Wśród  tych ostatnich wyróżniłem dodatkowo zbiory zawierające mniej niż 10 egzemplarzy, 

depozyty gromadne (≥10 sztuk) oraz skarby przedmiotów żelaznych, w których takie zabytki 

się pojawiły. 

Uchwycone zależności przynoszą interesujące wnioski, zarówno jeżeli chodzi o liczbę 

poszczególnych rodzajów znalezisk w odniesieniu do regionów występowania, jak i kwestię 

problemu pochodzenia oraz rozprzestrzenienia grzywien siekieropodobnych. Biorąc pod uwagę 

jedynie dualizm rodzajów znalezisk, wyraźnie więcej stanowisk archeologicznych zawierało 

depozyty (259), natomiast pojedyncze znaleziska wystąpiły w 179 miejscach. Co więcej, 

rozgraniczając poszczególne typy depozytów, największą ich liczbę – nieznacznie mniejszą od 

wszystkich znalezisk pojedynczych – stanowią depozyty gromadne (160). Krajami 

z największą liczbą luźnych znalezisk są Norwegia (51) i Szwecja (49). Liczba skarbów 

grzywien w Skandynawii kilkukrotnie przewyższa liczby w pozostałych regionach. 
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W Norwegii i Szwecji zarejestrowano też więcej stanowisk z depozytami grzywien 

(odpowiednio 121 i 71) niż we wszystkich innych krajach łącznie (!). 

 

Tabela 1. Stanowiska archeologiczne, gdzie wystąpiły poszczególne rodzaje znalezisk grzywien 

siekieropodobnych. SE – Szwecja, NO – Norwegia, DK – Dania, CZ – Czechy, SK – Słowacja, HU – Węgry, 

SI – Słowenia, PL – Polska, RU – Rosja (oprac. K. Rabiega) 

 SE NO DK CZ SK HU SI PL RU RAZEM 

Pojedyncze 

znaleziska 
49 51 3 27 35 1 - 5 8 179 

Depozyty 71 121 4 19 31 2 1 8 2 259 

D
ep

o
zy

ty
 

depozyt (<10) 23 21 1 7 9 1 - 3 - 65 

depozyt 

gromadny 

(≥10) 

45 88 2 8 12 - - 3 2 160 

depozyt 

przedmiotów 

żelaznych 

3 12 1 4 10 1 1 2 - 34 

 

W związku z charakterem znalezisk, w każdym z wymienionych kontekstów możemy 

natrafić na trudności we właściwej interpretacji ich znaczenia i błędnie odczytywać intencje 

ówczesnych społeczności. Przykładowo, przedmioty znajdowane w wypełniskach obiektów 

osadniczych mogą stanowić celowe składy, przedmioty użytkowane w danym momencie, bądź 

odpady powstałe po zakończeniu ich funkcjonalności. Tym samym, młodsze stratygraficznie 

wypełnisko obiektu z dużym prawdopodobieństwem nie będzie odzwierciedlać precyzyjnie 

chronologii i kontekstu samych znalezisk (z wyjątkiem sytuacji nagłego zniszczenia 

stanowiska). Dlatego, według V. Turčana, kiedy w wypełnisku obiektu osadniczego mamy do 

czynienia z narzędziami, nie musi to oznaczać istnienia w tym miejscu warsztatu 

rzemieślniczego – wypełnisko (zasypisko) obiektu, jego funkcja i datowanie prawdopodobnie 

nie będą tożsame (Turčan 2012: 41). 

Inne trudności sprawiają znaleziska tzw. „skarbów”. Z jednej strony, przez często 

wyraźną oznakę intencyjności i kontekst widoczny podczas badań archeologicznych, mimo 

procesów podepozycyjnych (m.in. utraty materiałów organicznych) stanowią najmniej 

zniekształcony obraz pierwotnej kompozycji depozytu (Turčan 2012: 41). Z drugiej strony 

jednak, archeolog musi zmierzyć się z problemem właściwej interpretacji tego typu znalezisk, 

m.in. ich znaczenia praktycznego, ekonomicznego czy symbolicznego.  

Znaleziska grobowe nie są oczywiste. Dobór inwentarza towarzyszącego osobie zmarłej 

podlegał bowiem  decyzji jej otoczenia (bliskich lub obcych), co nie musiało zgadzać się z wolą 

zmarłego. Z archeologicznego punktu widzenia wyposażenie grobowe może też być 
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w konflikcie z rzeczywistością, w której żyła dana społeczność – groby odzwierciedlają 

wyobrażenia o potrzebach człowieka w innym świecie i wyrażają (być może podświadomie) 

model tego, jaka ta rzeczywistość powinna być (Turčan 2012: 41). Pomijając rozważania na 

temat celowego składania darów grobowych, istnieje także problem właściwego kontekstu 

archeologicznego. Przedmioty znajdowane w wypełnisku jamy grobowej mogą pochodzić 

z różnego kontekstu i różnych okresów. Często zdarza się, że nie jest jasne czy grzywna 

siekieropodobna stanowi element wyposażenia grobowego, czy pochodzi ze starszej warstwy 

kulturowej i została wtórnie przemieszczona do zasypiska podczas pogrzebu, czy wreszcie 

mogła zostać zdeponowana później w obiekcie wkopanym w jamę grobową. Są to tylko 

przykłady trudności i wątpliwości, związanych z interpretacją pozostałości odkrywanych 

podczas badań wykopaliskowych, dlatego tak ważna jest odpowiednia wiedza i umiejętności 

właściwego opracowania stratygrafii. 

Rozmiar poszczególnych egzemplarzy, a także ich forma mogą wykazywać dużą 

rozbieżnością nawet w ramach jednego depozytu. Co więcej, analiza zabytków z Pobedim 

wykazała, że w jednym zbiorze występują razem grzywny o różnym pochodzeniu 

produkcyjnym oraz o różnych stosunkach masy i długości (Bialeková i Tirpáková 1989: 92). 

Sposób przechowywania grzywien również wydaje się być bardzo zróżnicowany:  

• w drewnianych pojemnikach – Kraków (Polska), Pobedim (Słowacja), Nordre Bjerke 

(Norwegia); 

• w żelaznym kotle – Žabokreky nad Nitrou (Słowacja), Valla (Szwecja), Тюм-Тюм (Rosja); 

• ułożone w wiązki – Hrádok, Pobedim (Słowacja), Břeclav-Pohansko (Czechy), Kraków 

(Polska), Nordre Bjerke, Trondalen, Gudbrandsdalen, Løken Store, Vestby (Norwegia), 

• nawleczone na obręcz – Pobedim (Słowacja); 

• złożone w stosie – Pobedim, Žabokreky nad Nitrou (Słowacja), Nejdek (Czechy), 

Gåcksäter, Åflo (Szwecja), Skaråsen, Kroksrud (Norwegia). 

Dodatkowe trudności sprawiają współcześni amatorscy miłośnicy archeologii – 

zwłaszcza w ostatnich kilkudziesięciu latach. Kontekst oraz możliwość właściwej interpretacji 

znalezisk są często bezpowrotnie tracone – szczególnie przez działalność nielegalnych 

„poszukiwaczy skarbów”, posługujących się wykrywaczami metalu. Materiał taki, choć może 

stanowić ogromny zbiór zabytków, z naukowego punktu widzenia jest bezużyteczny. O ile 

w XIX i na początku XX wieku odnotowano dużą liczbę przypadkowych odkryć podczas 

uprawy ziemi, przez co kontekst wielu zabytków jest dziś niemożliwy do odtworzenia, tak 

dzisiaj zbiór pozbawionych kontekstu znalezisk jest powiększany przez „poszukiwaczy 
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skarbów/detektorystów”. Ponadto, zabytki te często nie trafiają do odpowiednich służb 

czy instytucji, a wiele grzywien siekieropodobnych można znaleźć choćby na internetowych 

aukcjach, a z pewnością o wielu z nich archeolodzy nie mają żadnej wiedzy. 

Grzywny pojawiają się w wielu różnych kontekstach stanowisk archeologicznych 

(tabela 2). Niestety, najczęściej jednak występują w miejscach, gdzie nie rozpoznano żadnych 

innych śladów kulturowych, a tym samym niemożliwe jest określenie w jakim charakterze 

zostały zdeponowane. Stanowiska nierozpoznane lub określone jako nieznane stanowią aż 

50 % wszystkich przypadków, gdzie odkryto grzywny siekieropodobne. 

 

Tabela 2. Liczba występowania grzywien siekieropodobnych w kontekstach poszczególnych stanowisk 

archeologicznych. SE – Szwecja, NO – Norwegia, DK – Dania, CZ – Czechy, SK – Słowacja, HU – Węgry,  

SI – Słowenia, PL – Polska, RU – Rosja (oprac. K. Rabiega) 

Rodzaj 

stanowiska 
SE NO DK CZ SK HU SI PL RU RAZEM 

Grodzisko / 

fortyfikacje 
2 3 - 17 17 - - 4 - 43 

Osada 10 6 3 11 27 1 - 3 1 62 

Obszar 

produkcyjny 
6 2 1 - - - - - - 9 

Cmentarzysko 15 28 - 4 5 - - 1 7 60 

Kopiec 

kamienny 
1 11 - - - - - - - 12 

Torfowisko / 

ciek / zbiornik 

wodny 

12 5 - - 2 - 1 - - 20 

Jaskinia 2 1 - - 1 - - - - 4 

Nierozpoznane 

/ nieznane 
75 115 3 6 9 2 - 4 - 214 

 

W następnej kolejności najliczniejszą grupę stanowią znaleziska z osad (15 %), cmentarzysk 

(14 %) oraz grodzisk (10 %). Do przypadków, gdzie grzywny znajdowały się w kontekście 

osadniczym można by zaliczyć również obszary produkcyjne, jednak ze względu na kontekst, 

takie stanowiska (w przypadkach, gdzie w ogóle zostały zidentyfikowane) potraktowałem 

oddzielnie – stanowią one 2 % wszystkich przykładów. 5 % stanowią przypadki, gdzie 

znaleziska odkryto przy brzegach lub w rzekach i jeziorach oraz na terenie torfowisk i bagien. 

Pozostałe rodzaje stanowisk to kopce kamienne (3 %) i jaskinie (1 %). Wśród nierozpoznanych 

kontekstów archeologicznych przeważają znaleziska z Norwegii (54 %) i Szwecji (35 %). Te 

dwa kraje charakteryzują się również największym odsetkiem jeżeli chodzi o cmentarzyska – 
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odpowiednio 47 % i 25 %. Grzywny znalezione na osadach odnotowano przede wszystkim na 

Słowacji, w Czechach oraz w Szwecji, jednak występowały we wszystkich omawianych 

regionach (z wyjątkiem Słowenii, gdzie znane jest tylko jedno znalezisko). Znaleziska grodowe 

również wyróżniają Słowację i Czechy, choć znane są także stanowiska z Polski, Norwegii 

i Szwecji. Tylko na terenie grodziska w słowackim Pobedim znaleziono 17 depozytów 

grzywien, a kolejne 5 zbiorów zarejestrowano na osadach współczesnych umocnieniom 

pobedimskim (Bialeková-Tirpáková 1989: 91). 

 

3.2. Źródła historyczne 

Niestety nie dysponujemy źródłami pisanymi, które w sposób jasny odnoszą się do kwestii 

grzywien siekieropodobnych. Możemy jedynie próbować odwoływać się do kilku zapisów, 

zawierających szczątkowe informacje. Jednym z nich jest paragraf 10 z prawa Retterbod om 

Handel og Taxter i Bergen, wydanego 16 września 1282 roku przez króla Eirika II Magnussona, 

w którym pojawia się informacja o dwóch rodzajach żelaza – Trønder oraz Valdres, z różnymi 

formami żelaznych sztabek funkcjonujących na tych obszarach (Keyser i Munch 1849: 14). Już 

kilku badaczy zwróciło uwagę, że żelazo Trønder mogą reprezentować grzywny 

siekieropodobne tulejowe z Trøndelag i Szwecji, natomiast Valdres – egzemplarze grzywien 

siekieropodobnych z imitacją ucha, znane m.in. z Valdres w Norwegii (Petersen 1918; Resi 

1995: 133; Szmoniewski 2010: 291). 

W sagach islandzkich także nie sposób znaleźć precyzyjnych odniesień do owych 

tajemniczych przedmiotów. Jedną ze wskazówek co do ich intencjonalnego deponowania 

w ziemi można odczytać w Sadze o Ynglingach ze zbioru Heimskringla, spisanego przez 

Snorriego Sturlusona około 1225 roku. W rozdziale ósmym wspomniane jest ustanowienie tzw. 

Prawa Odyna, według którego każdy kto wejdzie do Walhalli „będzie miał pożytek z tego, co 

sam zakopał w ziemi” (Sturluson 2019: 22). Na ogół uważa się jednak, że dotyczy to przede 

wszystkim metali szlachetnych. 
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4. Historia badań 

Rozważania nad problemem grzywien siekieropodobnych rozpoczynają się na początku 

XIX wieku wśród badaczy zajmującymi się bretońskimi tzw. siekierkami z poprzecznym 

styliskiem. Powstała wówczas hipoteza o przeznaczeniu ich do potrzeb obiegu pieniężnego 

i tezauryzacji. Pomimo wielu odmiennych interpretacji i dyskusji naukowej trwającej na 

przestrzeni ostatnich stu lat, teza ta nadal pozostaje w powszechnym użyciu. W środowisku 

środkowoeuropejskim, grzywny siekieropodobne zaliczane są często, obok grzywien 

grotopodobnych i misek typu śląskiego, do płacideł używanych przez Słowian. 

Pierwsze grzywny żelazne zostały zewidencjonowane w Kolekcji Starożytności 

Uniwersytetu w Oslo w 1839 r. W XIX wieku w Norwegii zabytki te interpretowane były 

przeważnie jako ciężarki tkackie (vævjern – dosł. „żelaza tkackie”) lub narzędzia o nieznanej 

funkcji. Pionierską pracę w badaniach nad znaleziskami norweskimi wykonał w 1918 roku Jan 

Petersen. Pogrupował on żelazne grzywny w serie typologiczne w odniesieniu do 

rzeczywistych toporów (Petersen 1918). Petersen zauważył już wtedy problem określenia linii 

rozwoju i właściwego datowania, ze względu na to, że znaleziska te bardzo rzadko 

występowały w połączeniu z innymi przedmiotami, a zatem w kontekstach archeologicznych 

lub stratygraficznych. Odnosząc się do kilku pewnych znalezisk z uchwyconym kontekstem 

archeologicznym, uznał za możliwe, że topory z wczesnej epoki żelaza z wielokrawędziowym 

trzonem rozwinęły się w „siekierowate żelaza tkackie” na początku lub tuż przed początkiem 

okresu wikińskiego. Zwrócił uwagę, że typ R 438 (Rygh 1985: ryc. 438), do którego należy 

m.in. depozyt z Nordre Bjerke, pojawił się w okresie wikińskim i przetrwał aż do 

średniowiecza. Podkreślił, że grzywny-siekiery z wielokrawędziowym trzonem (Petersen 1918 

rys. 1–2) są znacznie bardziej rozpowszechnione niż późniejsze formy grzywien (Petersen 1918 

rys. 3–5); te koncentrują się w regionach Oppland, Hedmark i Buskerud i pojawiają się 

sporadycznie w osadnictwie wewnętrznych fiordów w zachodniej Norwegii.  

Jan Petersen założył, że zarówno żelazne grzywny, jak i proste żelazne narzędzia, które 

zostały odkryte w skarbach z grzywnami lub bez nich (siekiery, radlice), funkcjonowały 

zarówno jako surowce, płatności barterowe, jak i miary wartości. Zinterpretował znaleziska 

grzywien, wraz z rosnącą ilością żelaza w grobach z końca VI wieku naszej ery, jako przejawy 

rozwoju miejscowego „przemysłu” żelaznego. Nawiązując do badań Olafa Olafsena (Olafsen 

1916), odniósł się także do informacji o żelazie Trønder i Valdres w prawie Retterbod om 
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Handel og Taxter i Bergen Eirika II Magnussona z 1282 roku (Resi 1995: 133). Po dyskusji, 

która odbyła się wśród etnologów i archeologów w Norwegii (m.in. spór naukowy na łamach 

Oldtiden między Janem Petersenem a Gertem Falchem Heibergiem), Petersen uściślił później 

proponowaną przez siebie serię typologiczną, wprowadzając środkową fazę – formę sztabki, 

która łączy trzon siekiery i ostrze grzywien (Petersen 1923: ryc. 1–2; Resi 1995: 133). W 1946 

roku Torbjørn Dannevig Hauge dokonał przeglądu żelaznych grzywien epoki żelaza 

w południowo-wschodniej Norwegii i bazując na dokonaniach J. Petersena udoskonalił ich 

typologię (Dannevig Hauge 1946). 

Pierwszego odkrycia depozytu gromadnego grzywien siekieropodobnych na ziemiach 

polskich dokonano w 1948 roku w Zawadzie Lanckorońskiej (Żaki 1961: 222–223). Jednak 

najbardziej znanym znaleziskiem grzywien z terenu Polski (i największym depozytem tego 

typu przedmiotów w Europie) jest odkryty w 1979 roku „skarb” z ul. Kanoniczej 13 

w Krakowie, odsłonięty w trakcie badań ratowniczych w piwnicach tylnej oficyny (m.in. Zaitz 

1979a, 1979b, 1980, 1981, 1982, 1983, 1990, 2006). 

W latach 60. XX wieku Jiří Sejbal (1960) i Jaroslav Pošvář (1963, 1964) przedstawili 

pierwsze analizy grzywien z punktu widzenia numizmatyki. W tym czasie Radomir Pleiner, 

analizując grzywny słowiańskie i nordyckie, interpretował je jako środek płatniczy, mający 

wartość symboliczną i praktyczną (Pleiner 1961).  

Pod koniec lat 60. XX wieku Boris Novotný kładł nacisk na symboliczne znaczenie 

grzywien siekieropodobnych. Utożsamiał je z tradycjami sięgającymi przedrzymskiej epoki 

żelaza i depozyty te interpretował jako rytualnie zakopane ofiary wotywne dla wyższych sił, 

składane w społeczeństwach agrarnych, w intencji obfitych plonów (Novotný 1969). Ta 

interpretacja nie znalazła wówczas  akceptacji innych badaczy. 

W późniejszych latach istotny wkład wniosły szczególnie badania Irmelin Martens, która 

zaproponowała strategię badania depozytów w oparciu o okoliczności znaleziska, jego skład, 

wielkość i jakość technologiczną (Martens 1979). Doszła do wniosku, że rzeczywiste grzywny 

występują we w pełni rozwiniętej formie dopiero od ok. 600 r., ale ich znaleziska w depozytach 

należą głównie do okresu wikińskiego (Martens 1979, 1988). Zwróciła uwagę na lokalną 

dyfuzję form grzywien. Na podstawie swojej wiedzy na temat produkcji metalurgicznej 

w epoce żelaza, znalezisk grzywien i wyposażenia grobowego, uznała rozprzestrzenianie się 

grzywien żelaznych za konsekwencję stosunków handlowych – większość znalezisk nie 

pochodziła z ich obszarów produkcji, które znajdowały się głównie w rejonach niższych gór 

lub w oczywistych obszarach konsumpcyjnych w dystryktach nadmorskich, ale ze środkowej 
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strefy, gdzie, według niej, znajdowali się nabywcy (Martens 1981). Zinterpretowała rozwój 

form grzywien jako przejście od rzeczywistych narzędzi do wystandaryzowanych form 

płacideł, czyli form handlowych. Twierdziła, że żelazne sztabki znalezione w depozytach 

musiały zatem stanowić ważny czynnik regulujący handel wewnętrzny (Martens 1981, 1988; 

Resi 1995: 133–134). 

Podobnej interpretacji dokonał Michael Müller-Wille uznając strefę rozprzestrzeniania 

się grzywien siekieropodobnych w południowej i zachodniej Norwegii jako obszar, na którym 

miała miejsce dystrybucja i sprzedaż żelaza (Müller-Wille 1977: 143). Później jednak 

utrzymywał, że depozyty znajdowały się częściowo w rejonie produkcji, częściowo w rejonie 

odbioru i muszą być również do pewnego stopnia umiejscowione w stosunku do pośredników 

handlu żelazem (Müller-Wille 1983: 225). 

Szczegółowe badania analityczne grzywien, z naciskiem na ich ewentualne związki 

z bizantyńskim systemem monetarnym rozpoczęła Taťana Kučerovská. Podstawą dla jej 

rozważań były zabytki odnalezione w Mikulčicach w latach 1955–1975. Łącznie 273 

egzemplarze pochodziły częściowo z depozytów, a częściowo były tam znajdowane jako 

pojedyncze znaleziska w warstwach osadniczych. Jeden z nich odkryty został w jamie 

grobowej, przy czym badaczka dopuszcza w tym wypadku zarówno możliwość celowego 

zdeponowania sztabki w grobowcu w charakterze obola zmarłych, jak i przypadkowego 

zsunięcia się tam grzywny w późniejszym czasie, być może w trakcie wykopalisk. 

Opublikowana przez Kućerovską w 1989 roku część badań ograniczona jest przede wszystkim 

do szczegółowej prezentacji materiału źródłowego (Kučerovská 1989: 19–53). 

W 2004 roku powstała syntetyczna praca Jacka Adamczyka, który zajmował się 

zjawiskiem wczesnośredniowiecznego pieniądza (płacideł). Obszerny rozdział książki 

poświęcił żelaznym grzywnom siekieropodobnym, omawiając szczegółowo dotychczasowe 

badania i interpretacje na gruncie Europy Środkowej (Adamczyk 2004: 211–245). 

W 2008 na ten temat głos zabrał Przemysław Urbańczyk (Urbańczyk 2008: 156–158 

i szerzej 2015: 137–141), opowiadając się za dawną hipotezą Jerzego Piaskowskiego, uznającą 

grzywny za formę półproduktową (Piaskowski 1964: 139). Przychylił się także do wniosków 

Jacka Adamczyka, który mówił o ich funkcji pieniężnej jako wynikającej „jedynie ze 

stosunkowo dużej siły nabywczej w strefie wielkomorawskiej” (Adamczyk 2004: 281).  

W 2009 roku Marta Lindeberg napisała pracę doktorską poświęconą „półproduktom 

żelaznym w kształcie łopatki” (spadformigt Ämnesjärn), jak nazywane są w szwedzkim 

środowisku naukowym przedmioty żelazne rozklepane w formę siekieropodobną. Nie 
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poświęca w niej uwagi typologizacji, ze względu na dość jednorodny charakter znalezisk, 

rozważa natomiast problem znaczenia i funkcji tego typu przedmiotów. Najważniejszymi 

aspektami dla autorki są kwestie kultowe i symboliczne, zarówno odnoszące się do procesu 

tworzenia grzywien, jak i miejsc ich zdeponowania w krajobrazie (Lindeberg 2009, 2010). 

W pierwszej dekadzie XXI wieku polscy badacze poczynili pewne próby wspólnego 

omawiania zabytków środkowoeuropejskich i norweskich (Rozmus, Szmoniewski i Troncik 

2006; Szmoniewski 2010). Przez ostatnią dekadę badacze środkowoeuropejscy prowadzili 

rozważania i proponowali hipotezy, próbujące odpowiedzieć na pytania związane 

z możliwością włączenia lub odrzucenia żelaznych grzywien siekieropodobnych jako elementu 

gospodarki towarowo-pieniężnej Wielkich Moraw. Do najważniejszych prac w tym obszarze 

należy opracowanie Dariny Bialekovej dotyczące depozytu z Pobedim (Bialeková 2008), 

ekonomiczno-polityczny aspekt grzywien w Polsce autorstwa Piotra Boronia i Edelgardy 

Foltyn (Boroń i Foltyn 2011), czy dyskusja na temat Wielkich Moraw i ich konkurencyjności 

gospodarczej we wczesnośredniowiecznej Europie, którą opisywali Ivo Štefan (Štefan 2011: 

343, 2014: 163), Naďa Profantová i Martin Profant (Profantová i Profant 2014: 131–133), czy 

Jiří Macháček (Macháček 2012: 781, 2015: 469).  

Najnowsze obszerne opracowanie grzywien siekieropodobnych z Europy Środkowej 

opublikował Jakub Hájnik w 2019 roku. Omawia w nim szczegółowo datowanie tego typu 

zabytków, a także prowadzi rozważania na temat ich funkcji. Przede wszystkim zwraca uwagę 

na aspekty, które nie były dotąd szeroko poruszane, m.in. etymologię terminu „grzywna”, 

znaczenie kształtu i symboliki siekiery, czy rolę surowca żelaznego i jego obecność 

w wymianie towarowej średniowiecznej Europy i Bliskiego Wschodu (Hájnik 2019). 
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5. Zarys wytwórczości żelaza w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym 

średniowieczu 

Okres wpływów rzymskich i wczesne średniowiecze1, były zdominowane przez technologię 

związaną z produkcją i obróbką żelaza. Surowcem służącym do jego wytwarzania były przede 

wszystkim występujące przy powierzchni rudy darniowe i błotne – te występujące na obszarach 

Europy Środkowej i Północnej składały się głównie z limonitu, w którym zawartość żelaza 

wahała się od 30% do 50%. Pozyskiwano je w miejscach naturalnych wychodni i rzadko 

sięgano do głębszych pokładów, ponieważ wiązało się to z czasochłonnymi metodami 

górniczymi. Kawałki rudy rozdrabniano i przepłukiwano, oddzielając zanieczyszczenia, 

a następnie poddawano prażeniu, w celu wzbogacenia i oddzielenia niepożądanych domieszek, 

np. siarki (Kaczanowski i Kozłowski 1998: 167). 

W okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu żelazo otrzymywano 

przez termiczną redukcję tlenków zawartych w rudzie. Uzyskiwano w ten sposób gąbczastą 

masę (tzw. żelazo gąbczaste), wymagającą dalszego przekuwania w celu oczyszczenia z żużla 

i resztek węgla. Cały proces przebiegał na ogół w piecach dymarskich, tzw. kotlinkowych lub 

– w najwcześniejszych okresach – w ogniskach otwartych. Rudę umieszczano w piecu 

warstwowo na przemian z węglem drzewnym, stanowiącym paliwo, a następnie podgrzewano 

piec do temperatury ok. 1300 °C (Kaczanowski i Kozłowski 1998: 167–168). Produktem 

procesu dymarskiego prowadzonego w piecu kotlinkowym (ryc. 2) była łupka żelazna (iron 

bloom), uformowana w wyniku procesów fizyko-chemicznych zachodzących w szybie pieca. 

Uzyskane w ten sposób żelazo powinno być w niewielkim stopniu zanieczyszczone 

zażużleniami i wtrąceniami niemetalicznymi, a ponadto niskowęglowe – ferrytyczne, co 

gwarantowało odpowiednią plastyczność podczas dalszego kucia (Przychodni i Suliga 2016: 

147). 

Dla zrozumienia technologii wytwórstwa żelaza w starożytnych piecach dymarskich 

cenne były eksperymenty przeprowadzone w Starachowicach w latach 2013–2015 

(zob. Przychodni i Suliga 2016). Uzyskano z nich niskowęglową łupkę żelazną, oczyszczoną 

z żużla pod koniec procesu dymarskiego oraz kloc żużlowy (slag block) o właściwościach 

charakterystycznych dla tego rodzaju struktur znanych z badań archeologicznych z terenu Gór 

Świętokrzyskich. W pierwszym etapie procesu przeprowadzono redukcję rudy i odżużlanie 

 
1 Periodyzacja epoki żelaza dla poszczególnych regionów omówiona zostanie w następnym rozdziale. 
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skały płonnej, a w drugim upłynniono żużel i spuszczono go do kotlinki piecowej. Następnie 

odsączono łupkę z żużla, nadając jej cechy półproduktu nadającego się do dalszej przeróbki 

plastycznej (Przychodni i Suliga 2016: 161–163). Zdaniem Sz. Orzechowskiego i A. Wrony 

„otrzymana w procesie redukcji surowa łupka, bez względu na stopień jej czystości, musiała 

być poddana różnym zabiegom, których celem było wyeliminowanie zanieczyszczeń, 

przekucie i zagęszczenie niejednorodnej bryły metalu oraz jej podzielenie na mniejsze 

fragmenty” (Orzechowski i Wrona 2015: 256). 

 

Ryc. 2. Schemat pieca dymarskiego typu kotlinkowego wg M. Radwana 1963 (A), K. Bielenina 1992 i 2006 (B) 

oraz K. Bielenina i I. Suligi 2010 (C): 

1 – szyb (część nadziemna pieca); 2 – kotlinka – część podziemna wypełniona żużlem i niespalonym węglem 

drzewnym; 3 – otwory dmuchowe; 4 – calec; 5 – wsad (ruda żelaza i węgiel drzewny); 6 – grąpie; 7 – łupka 

żelazna; 8 – powierzchnia swobodnego krzepnięcia w górnej części kloca żużlowego.  

I – strefa Fe2O3 → Fe3O4, temp. poniżej 500°C; II – strefa Fe3O4 → FeO → Fe – metal, temp. Poniżej 

1200°C, tworzą się grąpie o zawartości do 25% Fe i więcej; III – temp. powyżej 1200°C, tworzy się fajalit 

2FeOSiO2 oraz ciekły żużel, a w nim gąbka żelaza; IV – tworzą się początkowo oddzielne sople, a następnie 

kloc żużla; IVa – temp. poniżej 1200°C, IVb – temp. 200–300°C; C1 – strefa grzania, C2 – strefa spiekania, C3 

– strefa redukcji, C4 – odpływający żużel, C5 – wypełnisko kotlinki (rys. A. Przychodni, za: Przychodni i Suliga 

2016: 153 ryc. 4) 

Przyjmuje się, że produkcja żelaza rozwinęła się na większą skalę na Bliskim Wschodzie 

już w XV i XIV w. p.n.e. (Kaczanowski i Kozłowski 1998: 167), natomiast w Europie wiedza 

na temat tej techniki rozprzestrzeniła się ok. 700 roku p.n.e. (Lindeberg 2009: 51). W krajach 

skandynawskich żelazo pozyskiwano z rudy darniowej około 500 roku p.n.e. Najstarsze 

pracownie znane są ze Szwecji, gdzie badania nad prehistoryczną produkcją żelaza prowadzone 

są intensywniej niż w innych krajach skandynawskich. W Norwegii najstarsze obiekty 
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pochodzą z przedrzymskiej epoki żelaza – od 500 p.n.e. do początku naszej ery (Solberg 

i Stylegar 2020). 

Technologia żelaza w Skandynawii charakteryzowała się długą fazą wstępną 

w porównaniu z innymi obszarami Europy. Badacze przyjmują, że w Szwecji (Norrland), 

wiedza na temat produkcji żelaza pochodziła ze wschodniej kultury ananińskiej, która rozwijała 

się od IX do II wieku p.n.e. w dorzeczu środkowej Wołgi, Kamy, Wiatki i Białej. (Forsberg 

1996: 173; Ramqvist 2001: 3, 2007: 163; Lindeberg 2009: 51). 

W Szwecji przedmioty żelazne zaczęły pojawiać się w III okresie epoki brązu 

i prawdopodobnie już od końca IV okresu prowadzono tam drobną produkcję żelaza, której 

ślady najczęściej znajdowane są na stanowiskach osadniczych (Hjärthner-Holdar 1993: 183). 

Obszary produkcji żelaza w Västmanland, gdzie żelazo produkowano od ok. VII w. p.n.e. do 

III w. n.e. były jednak ulokowane blisko miejsc wydobycia, oddalonych od osiedli (Grandin 

i Hjärthner-Holdar 2003). Datowanie radiowęglowe miejsc obróbki żelaza w Szwecji (Jämtland 

i Småland) sugeruje, że produkcja żelaza rozpoczęła się stopniowo w przedrzymskiej epoce 

żelaza (Magnusson 1991: 155). Pozostałości po produkcji żelaza wraz z piecami i odpadami 

żużlowymi z okresu przedrzymskiego, znaleziono w Uppland, Närke, Västmanland, 

Södermanland, Västergötland, Gotlandii, Olandii i Smalandii (Magnusson i Rubensson 2001: 

336). Na początku żelazo było używane głównie do naprawy uszkodzonych przedmiotów 

z brązu, a kilka wczesnych przedmiotów z żelaza miało takie same kształty jak te, które były 

wytwarzane z brązu (Hjärthner-Holdar 1993: 177; Lindeberg 2009: 51–52). Później w Szwecji 

nastąpiło wzmożenie produkcji żelaza, a gwałtowny rozwój trwał od okresu wendelskiego, 

z wyraźnym szczytem w okresie wikińskim (Englund 1987: 78; Liases 1999: 26; Eriksson, 

Persson i Ulfhielm 2008: 76).  

Obszarem, gdzie obróbka żelaza została najlepiej rozpoznana jest hrabstwo Jämtland, 

gdzie w 1986 r. badania prowadził Gert Magnusson. W Jämtland i Härjedalen znajdują się 

zarówno przybrzeżne, jak i leśne miejsca produkcji żelaza, które odzwierciedlają dwie różne 

fazy obróbki żelaza – przybrzeżne stanowiska produkcyjne mają metrykę sięgającą 

wcześniejszej epoki żelaza, podczas gdy te  leśne pochodzą z wczesnego średniowiecza oraz 

czasów późniejszych (Magnusson 1986: 54; Lindeberg 2009: 52). 

Podobne horyzonty chronologiczne zaobserwowano w Medelpad. W parafiach Borgsjö, 

Torp i Stöde zidentyfikowano łącznie około 25 obszarów produkcji żelaza. Datowania 

radiowęglowe C14 z parafii Torp wykazały przedział chronologiczny 450–660 r, a analiza 

próbki z parafii Borgsjö – 800–900 r. (Nykvist 1995; von Stedingk i Baudou 2006: 191). 
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W Gästrikland produkcja żelaza w starszej epoce żelaza zlokalizowana była na obszarach 

peryferyjnych, podczas gdy w młodszej epoce żelaza pracownie znajdowały się  na obszarach 

centralnych. Najstarsza faza została uchwycona dzięki badaniom radiowęglowym, które 

wskazały na okres wpływów rzymskich (Englund 2002: 306), a teraz dzięki datowaniu jednej 

z grzywien tulejowych z parafii Torsåker dokładniej – na przełom er (Englund, Grandin 

i Hjärthner-Holdar 2001). W Valsjöbäcken w parafii Valbo produkcja żelaza  datowana jest na 

przedział 200–300 r. (Eriksson i Westrin 2004). 

Obszary produkcji żelaza w Gästrikland często znajdują się na terenach osadniczych 

(Jensen 1985: 66; Englund 1987: 94), czasami, w przeciwieństwie do sytuacji w Jämtland, 

Medelpad i Hälsingland, w bezpośrednim połączeniu z cmentarzyskami. Produkcja żelaza 

w późnej epoce żelaza w Gästrikland może być zatem powiązana z wypełnionymi żużlem 

i bogatymi w wytwory żelazne pochówkami, datowanymi na okres wendelski i wikiński 

(Englund 1985; Liases 2000: 44, 2002). W niektórych przypadkach żużel obecny w grobach 

jednak okazywał się być o 500 lat starszy od grobów (Englund 1987: 94). 

Większość śladów starożytnego wydobycia żelaza w Norwegii pochodzi z wyżej 

położonych obszarów i składa się z jam odpadowych i węglowych oraz hałd żużla (ryc. 3). 

W ostatnich latach ślady wczesnego wydobycia żelaza znaleziono również w kilku miejscach 

na nizinach. Dotyczy to m.in regionu Trøndelag, gdzie odkryto liczne miejsca wydobycia 

żelaza z rzymskiej epoki żelaza i okresu wędrówek ludów (Solberg i Stylegar 2020). 

Najlepiej zbadanym obszarem obróbki żelaza w pobliżu stanowisk, gdzie znaleziono 

grzywny siekieropodobne w okręgu Innlandet jest miejscowość Dokkfløy. Badacz stanowiska, 

Jan Henning Larsen ustalił, że choć żelazo było na tym obszarze eksploatowane przez długi 

czas (od 100 do 1400 r.), to główna działalność w tym miejscu odnosi się zdecydowanie do 

dwóch przedziałów – okresu rzymskiego (200–400 r.) oraz późnego średniowiecza (1200–

1400 r.) (Larsen 1991, 1992). Co więcej, na podstawie badań palinologicznych zasugerowano, 

że wydobycie tego surowca mogło tu mieć miejsce już przed naszą erą (Høeg 1990). 

Duża liczba datowanych obszarów wydobycia żelaza w Norwegii pochodzi z rzymskiej 

epoki żelaza. Szczyt wydobycia tego surowca we wczesnym i późnym średniowieczu przypada 

na okres wojny domowej między siłami króla Magnusa V oraz rebeliantami pod dowództwem 

pretendenta do tronu Sverre Sigurdssona. Według badaczy norweskich mogło to wynikać 

ze wzrostu znaczenia wojny w tym okresie (Solberg i Stylegar 2020). 
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Ryc. 3. Mapa znalezisk depozytów grzywien siekieropodobnych i obszarów intensywnej produkcji żelaza 

w Norwegii (za: Resi 1995: 136 fig. 3) 

 

Badania metaloznawcze Jerzego Piaskowskiego pozwoliły stwierdzić, że w Małopolsce 

już od VI w. hutnicy wytapiali żelazo z rudy darniowej lub bagiennej o podwyższonej 

zawartości fosforu. Uzyskiwali oni zarówno żelazo, jak i stal najprawdopodobniej w jednej 

łupce, a następnie odłamywali części silniej nawęglone (stalowe), które wykorzystywali do 

wyrobu narzędzi. Na podstawie materiałów z Nowej Huty-Mogiły, badacz zauważył, że od VI 

do 1. połowy X w., udział miejscowej produkcji w stosunku do ilości przedmiotów żelaznych 

używanych przez ludność tamtejszej osady była niewielka, rzędu 25 %, natomiast resztę 

stanowiły wyroby sprowadzone z dalszych okolic. Nie stwierdzono w tym okresie stosowania 

przez miejscowych kowali lub hutników zgrzewania i nawęglania. Dopiero od IX–X w. 

produkcja żelaza w okolicach Krakowa rozwinęła się, pokrywając prawie w całości potrzeby 

miejscowej ludności. Możliwe, że dopiero w tym czasie rozpowszechniła się na tym obszarze 

znajomość zgrzewania żelaza i stali, a przypuszczalnie także nawęglania (Piaskowski 1980b: 

269). 
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6. Chronologia i zasięg terytorialny występowania grzywien siekieropodobnych 

Ze względu na pewne różnice w periodyzacji dziejów Europy Środkowej i Północnej trzeba 

zdefiniować ramy czasowe, w których będziemy się poruszać. Terminologię i ramy 

chronologiczne poszczególnych okresów przedstawiłem jedynie skrótowo, w sposób jak 

najbardziej uproszczony i zrozumiały. W przypadku Skandynawii wykorzystałem syntezy 

dziejów Norwegii (Lillehammer 1994; Krag 1995; Solberg 2003; Østmo i Hedeager 2005), 

Szwecji (Andersson 2018) i Danii (Nielsen 2016). Dla terenów Europy Środkowej 

i Wschodniej opierałem się na periodyzacji zaproponowanej przez P. Kaczanowskiego i J.K. 

Kozłowskiego (1998: 166) oraz na uproszczonych ramach czasowych przyjętych w najnowszej 

syntezie pradziejów ziem polskich The Past Societies pod redakcją Przemysława Urbańczyka 

(zob. Rzeszotarska-Nowakiewicz red. 2016; Trzeciecki red. 2016). 

Podział chronologiczny epoki żelaza w Skandynawii obejmuje: okres przedrzymski 

(celtycki) – 500 r. p.n.e.–1 r. n.e., okres rzymski – 1–400 r., okres migracji – 400–550 r., 

w Danii nazywany okresem germańskim trwającym aż do 800 r., okres merowiński (Norwegia) 

lub okres wendelski (Szwecja) – 550–800 r. oraz okres wikiński – 800–1050 r. W Norwegii 

ramy czasowe od 500 r. p.n.e. do 550 r. n.e. nazywane są starszą epoką żelaza, natomiast od 

550 r. do 1050 r.– młodszą epoką żelaza. W Szwecji granicę tych dwóch epok ustalono na 

375 r., natomiast w Danii – na 400 r. 

Na terenach Europy Środkowej i Wschodniej, z wyjątkiem Rosji, wyróżnia się 

następujące okresy: wczesna epoka żelaza (okres halsztacki) – 750–450 r. p.n.e., okres lateński 

(przedrzymski) – 450 p.n.e.–1 r., okres wpływów rzymskich w Polsce lub okres rzymski 

w Czechach i na Słowacji – 1–375 r. n.e. oraz okres wędrówek ludów – 375–500 r. Wczesne 

średniowiecze na terenach Europy Środkowej i Wschodniej zamyka się mniej więcej 

w przedziale 500–1050 r. Warto dodać, że w Czechach i na Słowacji epokę żelaza ogranicza 

się jedynie do okresu halsztackiego (starsza epoka żelaza) i okresu lateńskiego (młodsza epoka 

żelaza), a w ramach wczesnego średniowiecza wydziela się także mniejsze okresy związane 

z napływem ludności (okres wczesnosłowiański) oraz zalążkami państwowości (Państwo 

Samona, Kaganat Awarów, Księstwo Morawskie, Księstwo Nitrzańskie, Państwo 

Wielkomorawskie). 
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Periodyzacja epoki żelaza na terytorium dzisiejszej Rosji sprawia jeszcze więcej 

trudności z uwagi na rozległy obszar oraz migracje społeczności i różnorodność kultur 

archeologicznych. Najogólniej jednak początek epoki żelaza można datować na IX–

VII w. p.n.e., a jej koniec na V w. n.e. Badacze rosyjscy próbują także wydzielać poszczególne 

okresy: wczesna epoka żelaza (800 r. p.n.e.–475 r. p.n.e.), środkowa epoka żelaza (475 r. 

p.n.e.–250 r. n.e.) oraz późna epoka żelaza (250–500 r.) (Большая советская энциклопедия 

1978; Корякова 2002). Ponadto, często używanym umownym terminem służącym do 

określenia czasu migracji etnicznych między IV a VII wiekiem jest „okres wielkiej wędrówki 

ludów” (Вели́кое переселе́ние наро́дов). 

 

* 

 

Znaleziska grzywien siekieropodobnych można zaobserwować głównie na pięciu obszarach 

(ryc. 4): 

• południowa Norwegia,  

• środkowo-wschodnia Szwecja,  

• obszar państwa wielkomorawskiego,  

• Małopolska  

• Górne Powołże.  

Najwięcej tego typu zabytków znaleziono w Skandynawii, z największą koncentracją 

w norweskich okręgach Innlandet i Viken. Nieco inne znaleziska pochodzą z terenu Szwecji – 

grzywny w formie siekier z tuleją. Większość z nich występuje w regionach Jämtland, 

Medelpad i Hälsingland. Z Danii pochodzi niewiele pojedynczych znalezisk i jeden znaczący 

depozyt gromadny. Potężne skupisko grzywien zarysowuje się mniej więcej w granicach 

funkcjonowania państwa wielkomorawskiego – na terytorium dzisiejszych Czech i Moraw 

z największą koncentracją we wczesnośredniowiecznych centrach osadniczych. Pojedyncze 

stanowiska znane są ponadto ze Słowenii i Węgier. W południowej Polsce znaleziska tego typu 

znane są z dwunastu stanowisk, z czego siedem interpretuje się jako skarby/depozyty. 

Rozmieszczenie małopolskich grzywien siekieropodobnych ogranicza się głównie do górnej 

części dorzecza Wisły z koncentracją na obszarze Krakowa. Poza skarbem z Krakowa Okołu, 

jest to kilka niewielkich skarbów i znalezisk pojedynczych. Dwa przedmioty zostały znalezione 

pojedynczo na grodzisku w Stradowie (typ wielkomorawski) i na osadzie w Krakowie Nowej 

Hucie (typ małopolski).  
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Ryc. 4. Mapa występowania znalezisk grzywien siekieropodobnych z odniesieniem do poszczególnych krajów 

w dzisiejszym podziale administracyjnym (oprac. K. Rabiega) 

 

Grzywny siekieropodobne są bardzo trudnym typem zabytku w dyskusji nad chronologią, 

ponieważ rzadko pojawiają się w kontekście, który można byłoby wydatować. Większość 

z nich, bez względu na to czy znalezionych w Skandynawii czy Europie Środkowej, 

charakteryzuje ten sam problem – najczęściej pojawiają się jako depozyty złożone w prostych 

jamach i pozbawione są jakichkolwiek elementów mogących pomóc w określeniu chronologii. 

Z tego powodu wiek tych zabytków, począwszy od znalezisk XIX-wiecznych aż po 

współczesne, określany jest na podstawie typologii, co nie jest dokładną metodą datowania. 

Warto zauważyć, że tulejowa forma grzywien siekieropodobnych jest niezmienna, bez względu 

na chronologię – nie ma więc sposobu na odróżnienie form najwcześniejszych od 

najpóźniejszych. Na szczęście istnieje też kilka przypadków, gdzie sprzyjający kontekst 

stanowiska i zabytków towarzyszących, a także skrupulatność badaczy zaowocowały 

określeniem chronologii bezwzględnej. 
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Najwcześniejsze chronologicznie grzywny siekieropodobne pochodzą ze Skandynawii. 

Najstarsze z nich prawdopodobnie można przypisać nawet do przedrzymskiego okresu żelaza. 

Na podstawie niewielu przedmiotów, które występowały w depozytach wraz z grzywnami 

tulejowymi można założyć, że znaleziska szwedzkie należą głównie do przedziału 

zamykającego się w okresie IV–VI w. Istnieją jednak dwie interesujące daty radiowęglowe 

C14: grzywny z Kråknäset datowane są na zaskakujący przedział 60 r. p.n.e.–150 r. n.e. 

(Englund, Grandin i Hjärthner-Holdar 2001), natomiast egzemplarze z Salom wpisują się czasy 

młodsze – 774–941 r. (Possnert i Wetterholm 1995: 29). Te dwie daty wskazują na niezwykle 

długi okres użytkowania szwedzkich grzywien siekieropodobnych (Lindeberg 2009: 194–195). 

Grzywny znajdujące się w norweskich muzeach datowane są przeważnie na późną epokę 

żelaza (po 200 r.). Najczęściej figurują w ewidencji jako zabytki z okresu merowińskiego lub 

okresu wikińskiego. Najstarsze daty radiowęglowe są jednak jeszcze bardziej zaskakujące niż 

przykłady ze Szwecji. Dla depozytu z Nordre Bjerke uzyskano aż trzy niewiarygodnie wczesne 

przedziały: 800–410 r. p.n.e., 810–425 r. p.n.e., 390–110 r. p.n.e. Istnieją dwa stanowiska, które 

zostały wydatowane bezwzględnie na ok. V–VI w.: Kvem (450–550 r.) oraz Moer (440–560 r.). 

Warto zaznaczyć, że dla tego ostatniego figuruje także późniejsza data próbki pozyskanej 

z paleniska domu: 770–970 r. 

Znaleziska duńskie znane ze Snorup zostały wydatowane radiowęglowo na przedział 

260–450 r. Podobne jest datowanie egzemplarzy z Lundeborg (III w.), natomiast egzemplarz 

z osady w Dankirke pochodzi prawdopodobnie z ok. V w. (Voss 1993: 97–111; Jarl Hansen 

1991: 15–23).  

Zabytki odnalezione w rejonie Powołża, charakteryzowane przez badaczy rosyjskich jako 

„przedmioty siekieropodobne” datowane są także stosunkowo wcześnie, bo należą do 

horyzontu kultur azelinskiej oraz imenkowskiej i mogą być datowane na IV–V w. (w jednym 

przypadku nawet I–V w.). 

Najstarsze znaleziska z Europy Środkowej z obszaru nitrzańskiego i z Moraw datowane 

są dopiero od VIII wieku (np. st. Pieskovňa w Bratislava-Devínska Nová Ves). W Małopolsce 

żelazne grzywny siekieropodobne są najmłodsze i mogą być datowane na połowę i drugą 

połowę IX wieku (800–880 r.). 

Prawdopodobnie fenomen grzywien siekieropodobnych w Europie Środkowej wygasł na 

początku X wieku, w przeciwieństwie do obszaru skandynawskiego. Dzięki analizie zabytków 

towarzyszących w norweskich depozytach grzywien w Follinglo i Hilme udało się je 

wydatować na okres wikiński, natomiast próbki węgla ze stanowiska Grytting Søndre wskazały 



37 

 

 

przedział X–XIII. Dodatkowo, interesujące wzmianki pojawiają się w źródłach pisanych 

jeszcze w XIII w. Na podstawie paragrafu 10 z prawa Retterbod om Handel og Taxter i Bergen, 

wydanego 16 września 1282 roku przez Eirika II Magnussona możemy domniemywać, że 

górny zakres występowania przedmiotów typu grzywien siekieropodobnych zamyka się 

w XIII w. W źródle tym pojawia się informacja o dwóch rodzajach żelaza – Trønder oraz 

Valdres, z różnymi formami żelaznych sztabek funkcjonujących na tych obszarach (Keyser 

i Munch 1849: 14). Już kilku badaczy zwróciło uwagę, że żelazo Trønder może reprezentować 

grzywny siekieropodobne tulejowe z Trøndelag i Szwecji, natomiast Valdres – egzemplarze 

grzywien siekieropodobnych z imitacją ucha, znane m.in. z Valdres w Norwegii (Petersen 

1918; Resi 1995: 133; Szmoniewski 2010: 291). 
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7. Znaleziska grzywien siekieropodobnych 

7.1. Skandynawia 

7.1.1. Szwecja 

Najwcześniejsze grzywny siekieropodobne – tulejowe – znane są tam głównie z Norrland, 

a większość z nich znajduje się w obszarze obejmującym Jämtland, Medelpad, Hälsingland 

i Gästrikland. Takie zabytki odkryto również w innych częściach Szwecji, głównie w dolinie 

Mälar i na Gotlandii, ale w znacznie mniejszej liczbie (ryc. 5).  

Większość grzywien została znaleziona na wybrzeżu w Hälsingland i Medelpad oraz 

wzdłuż rzek Ljusnan i Ljungan, a także w rejonie Storsjö w Jämtland. Jest to interpretowane 

jako dowód roli, jaką odgrywały te przedmioty w szerokiej perspektywie handlowej, 

podzielonej na trzy strefy geograficzne: produkcję (Jämtland), transport (Ljusnan i Ljungan) 

i redystrybucję (obszary przybrzeżne) (Lindeberg 2009: 193–194). 

Szwedzkie grzywny tulejowe mają podobną formę, ale różnią się nieco wielkością. 

Egzemplarze z Hälsingland są najmniejsze, zwykle o długości 20–28 cm. Grzywny o długości 

od 28 do 34 cm pochodzą przede wszystkim z Jämtland, Medelpad lub Ångermanland. Większe 

zabytki (34–44 cm) znane są głównie z Gästrikland. Istnieje również kilka przykładów bardzo 

dużych grzywien – nawet 55–61 cm. Zdaniem M. Lindeberg różnice te prawdopodobnie 

odzwierciedlają różne obszary produkcyjne (Lindeberg 2009: 194). 

Na obszarze Szwecji znaleziono około 1734 grzywny siekieropodobne o formie 

tulejowej. Spośród 120 skatalogowanych stanowisk, aż 60 % stanowią miejsca gdzie kontekst 

archeologiczny jest nieznany. Wiele znalezisk ma niejasne informacje dotyczące miejsca 

pochodzenia – 9 stanowisk można przypisać nie dokładniej niż na poziomie hrabstwa, 

natomiast 8 jedynie na poziomie parafii, 18 znalezisk można przypisać miejscowościom, a 21 

udało się powiązać z mniejszym obszarem. Dokładne dane o miejscu odkrycia dostępne są dla 

63 stanowisk. Jednym z ważniejszych obszarów na mapie Szwecji jest parafia Valbo, gdzie 

znaleziono 103 ze 118 grzywien zarejestrowanych w prowincji Gästrikland. Z tego obszaru 

pochodzą również wszystkie znaleziska skarbów tej prowincji z okresu wikińskiego 

i wczesnego średniowiecza (Appelgren i Broberg 1998: 42; Zachrisson 1998: 77). 
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Ryc. 5. Mapa występowania znalezisk grzywien siekieropodobnych w Szwecji. Numery odpowiadają pozycjom 

w Katalogu (oprac. K. Rabiega) 
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7.1.2. Norwegia 

Norwegia charakteryzuje się największą liczbą stanowisk archeologicznych z grzywnami – jest 

ich 171 (ryc. 6), co stanowi 41,1 % w skali Europy. Znaleziono tam ok. 9274 egzemplarzy, co 

stanowi blisko połowę wszystkich znanych grzywien siekieropodobnych  (46,6 %). Niestety 

większość zabytków pozbawionych jest kontekstu, w tym także te najliczniejsze zbiory. 

Największymi depozytami są znaleziska z Kjøstad (579 sztuk, z czego zachowało się 351), 

Nordre Bjerke (co najmniej 568 sztuk), Skjerden (ok. 560 sztuk), Prestegården i Gran (ok. 320 

sztuk) i Lunder (305 sztuk). Większość zabytków norweskich odkryto w XIX lub na początku 

XX stulecia, dlatego ich analiza ze względu na brak szczegółowych (a najczęściej 

jakichkolwiek) danych jest wyjątkowo utrudniona. Tak m.in. jest w przypadku największych 

depozytów norweskich z Kjøstad (znalezione w 1916 roku podczas orki na polu) czy Skjerden 

(odkryte w takich samych okolicznościach w 1841 roku). Problem zachowania zbiorów 

obrazują dwa przypadki ekstremalne: w Dyste znaleziono ok. 400 sztuk grzywien, z czego 

zachował się 1 egzemplarz, natomiast w Alme – ok. 300 sztuk, z czego do dziś zachowały się 

tylko 3. 

Jeden z największych depozytów – Nordre Bjerke – odkryto jesienią 1987 roku podczas 

prac ziemnych przy użyciu koparki na gruntach uprawnych. Badania archeologiczne prowadził 

Heid Gjøstein Resi, który ustalił, że depozyt znajdował się w wyraźnie zaznaczonym 

zagłębieniu wypełnionym glebą zawierającą węgiel drzewny, sięgającym do 55 cm poniżej 

powierzchni gruntu. Znalezisko składa się z ponad 77 kg żelaza (co najmniej 568 grzywien), 

jednak tylko 13 z nich jest kompletnie zachowanych. Mają one długość 25–30 cm i ważą od 

109 do 158 g. Udało się wyodrębnić dwie wiązki po co najmniej 12 i 33 sztuki. Grzywny 

w wiązkach ułożone były równolegle i blisko siebie przy górnych końcach z otworami – 

prawdopodobnie ze sobą związane. Nie stwierdzono jednak zależności między egzemplarzami 

w wiązkach a określonymi rozmiarami (Resi 1995: 131). Trzy datowania radiowęglowe C14, 

pobrane spomiędzy żelaznych grzywien in situ, dały zaskakująco wczesne daty, które 

przypisałyby je do przedrzymskiej epoki żelaza (390–110 BC, 800–410 BC oraz 810–425 BC2) 

(Resi 1995: 146). 

 

 
2 H.G. Resi w 1995 r. wspomina, że rozpoczęto dalsze badania radiowęglowe, jednak do tej pory nie udało mi się 

dotrzeć do ich wyników – prawdopodobnie nie zostały opublikowane. 
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Ryc. 6. Mapa występowania znalezisk grzywien siekieropodobnych w Norwegii. Numery odpowiadają 

pozycjom w Katalogu (oprac. K. Rabiega) 
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Większość norweskich depozytów pochodzi z żyznych, rolniczych obszarów położonych 

na północ od Oslo. Odkrywano je najczęściej przypadkowo, pod dużymi kamieniami lub w ich 

pobliżu, pod kamiennymi kopcami lub kurhanami, często na pastwiskach i na zalesionych 

terenach (Resi 1995: 137).  

W 2015 roku w miejscowości Storhov w gminie Elverum dokonano niezwykłego 

odkrycia depozytu składającego się z 34 przedmiotów – w tym 31 żelaznych (ryc. 7–8). Badania 

archeologiczne przeprowadzono tam po przypadkowym odkryciu detektorysty, który w 2014 

roku wykopał 22 zabytki. Znalezisko jest o tyle istotne, że po raz pierwszy odkryto skład 

żelaznych narzędzi związanych zarówno z produkcją żelaza, jak i jego obróbką (Vespestad 

2015). Depozyt datowany jest na okres merowiński (przełom VII/VIII w.). Został złożony 

w dawnej jamie zasobowej, a inne tego typu jamy na stanowisku datowane są na IV w. Według 

badaczy narzędzia w nim złożone używane były w podstawowej produkcji pieców hutniczych 

oraz do wstępnej obróbki w celu zmniejszenia zanieczyszczeń i produkcji żelaznych 

półproduktów. Skarb zawierał 6 łupek żelaza (fellujern), łopatkę (malmspade), wiertło (bor), 

5 siekier tulejowych (celt), 2 siekiery klinowate (bleggøks), młotek (hammer), 3 dłuta (meisel), 

klin (kile), młot kowalski (slegge), nóż (kniv), grzywnę siekieropodobną (barre R 438s), 

2 szydła (syl), 2 kolce (pigg), osełkę (bryne), żużel (slagg), węgiel z młota kowalskiego (kull, 

fra slegge), kowadełko (ambolt), kątownik (vinkeljern), sierp (sigd) oraz pilnik (fil) (Post-

Melbye i Rundberget 2020). 

 

Ryc. 7. Siekiery klinowate z depozytu w Storhov in situ (fot. © Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo) 
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Ryc. 8. Depozyt ze Storhov, C60023 (fot. V. Vike, © Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo) 

 

 

7.1.3. Dania 

Znaleziska duńskich grzywien siekieropodobnych znane są jedynie z 7 stanowisk (ryc. 9), co 

stanowi 1,7 % w skali europejskiej. W jeszcze mniejszym procencie ten region plasuje się pod 

względem liczby wszystkich egzemplarzy – 1,1 %.  Na terenie Danii znaleziono do tej pory 

łącznie ok. 227 grzywien siekieropodobnych, w tym 3 grzywny tulejowe. 

Największym duńskim depozytem gromadnym jest znalezisko z obszaru produkcyjnego 

w Snorup w południowej Jutlandii. Wykopaliska kierowane przez Olferta Voss'a ujawniły tam 

skarb składający się z prawie 20 kg żelaza, na który składało się ok. 100 małych (16–17 cm 

długości) i 100 większych (26–30 cm długości) grzywien, a także 6 żelaznych bloków. Skarb 

został znaleziony w budynku z wczesnej germańskiej epoki żelaza, datowanym na 330–560 r. 

(Lyngstrøm 2008: 48) Samo znalezisko nie jest datowane, jednak zdaniem Olferta Voss'a 

pochodzi z okresu funkcjonowania stanowiska produkcyjnego, którego trzy skalibrowane daty 

C14 wykazują przedział 260–450 r. (Voss 1993: 102, 108–109) Na podstawie badań 

metalograficznych stwierdzono, że zabytki te nie zostały wyprodukowane w samym Snorup 

(Resi 1995: 135). 
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Ryc. 9. Mapa występowania znalezisk grzywien siekieropodobnych w Danii. Numery odpowiadają pozycjom 

w Katalogu (oprac. K. Rabiega) 

 

Wykopaliska archeologiczne w Danii ujawniły ponadto inne, mniej liczne depozyty lub 

nawet pojedyncze znaleziska grzywien siekieropodobnych. Ważnym świadectwem jest 

egzemplarz znaleziony podczas badań Henrika Jarla Hansena w Dankirke w południowej 

Jutlandii. Grzywna ma długość prawie 26 cm i opisywana jest jako prawdopodobny import. 

Przedmiot został znaleziony w dole posłupowym domu Vb, który datowany jest na V w. (Jarl 

Hansen 1991: 21; Resi 1995: 135; Lyngstrøm 2008: 49). 

Kolejne znalezisko to grzywna o długości 14 cm i wadze 11 g odkryta w Lundeborg 

w warstwie osadniczej datowanej na III w. Co ciekawe, na stanowisku znaleziono także 
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fragment będący prawdopodobnie częścią drugiej sztabki. Przekrój kompletnego egzemplarza 

nie jest kwadratowy, lecz prostokątny i wąski, charakterystyczny dla późniejszych znalezisk 

z Europy Środkowej (Lyngstrøm 2008: 49–50). 

Nie jest pewne, czy osiem przedmiotów siekieropodobnych z Understed w północnej 

Jutlandii należy traktować jako żelazne grzywny. To samo dotyczy dwunastu podobnych 

obiektów z Gjerrild Strand we wschodniej Jutlandii (Lyngstrøm 2008: 48–50). 

Na terenie Danii odkryto także 3 grzywny tulejowe. Znajdowały się one w depozycie 

narzędzi żelaznych, odkrytym w 1928 roku w Tingsted na Bornholmie. Skarb znaleziono 

w pobliżu dwóch dużych głazów (Lyngstrøm 2008: 54–55). 

Duńskie znaleziska grzywien siekieropodobnych badacze traktują na równi z innymi 

występującymi tam zabytkami, określanymi po prostu jako żelazne grzywny. Poza interesującą 

nas formą siekieropodobną, wyróżnia się tam także inne typy: dwustronnie spiczaste, 

mieczowate, prętowate i kosowate. Wszystkie opisywane są często jako kawałek żelaza wykuty 

w kształt, którego nie można zidentyfikować z formą przedmiotu użytkowego. Ważną cechą 

jest to, że przedmiot nie jest zbyt ciężki, ani zbyt duży, by można go było łatwo chwycić 

i obrabiać w prostym palenisku kowalskim (Lyngstrøm 2008: 47–48). 

 

 

7.2. Europa Środkowa 

Największym ze wszystkich depozytów grzywien siekieropodobnych jest „skarb” z Krakowa-

Starego Miasta (st. Okół) w Małopolsce – 4212 sztuk. Drugie miejsce zajmuje zespół z Pobedim 

na środkowym Poważu – ok. 2200 sztuk. W najważniejszych ośrodkach wielkomorawskich 

liczba grzywien jest stosunkowo mała, choć nadal imponująca – ponad 350 sztuk pochodzi 

z Mikulčic, około 170 sztuk z Uherské Hradiště-Staré Město, 115 sztuk z Břeclav-Pohansko, 

a nieco ponad 30 sztabek znaleziono w Nitrze.  

 

7.2.1. Na południe od Karpat 

Tereny dzisiejszej Słowacji są drugim po Skandynawii, obszarem, gdzie zarejestrowano 

najwięcej grzywien siekieropodobnych – zarówno pojedynczych znalezisk, jak i ich 

gromadnych depozytów. W ostatnich trzech dziesięcioleciach zbiór ten znacznie się 

powiększył, przede wszystkim za sprawą działalności nielegalnych "poszukiwaczy 
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skarbów"  wykorzystujących wykrywacze metalu – dotyczy to zarówno odkryć słowackich, 

czeskich, jak i, omawianych wcześniej, skandynawskich. Niestety większość depozytów 

zarejestrowanych w muzeach słowackich nie pochodzi z wykopalisk archeologicznych, czy też 

nie zostały podjęte choćby przy obecności archeologa, co pozbawia je jakiegokolwiek 

kontekstu archeologicznego, obniża wartość informacyjną i wyklucza właściwe datowanie 

poszczególnych znalezisk. Sami pracownicy muzealni przyznają, że trudno określić, ile odkryć 

pozostaje w prywatnych kolekcjach, jak wiele zabytków zostanie jeszcze utraconych i jaki 

procent nielegalnie pozyskanych znalezisk trafi do zbiorów muzealnych (Turčan 2012: 5). 

Z ziem czeskich znanych jest obecnie około 1860 egzemplarzy grzywien na 35 

stanowiskach (ryc. 10), natomiast ze Słowacji – ok. 2500 na 59 stanowiskach (ryc. 11). Duże 

depozyty grzywien o liczbie ponad 100–200 sztuk pochodzą głównie z południa Słowacji 

(Pobedim, Hrádok, Bíňa). Do tej pory na Słowacji odkryto 33 depozyty, a na Morawach – 13 

(Bialeková 1990: 105). 

 

 

 

Ryc. 10. Mapa występowania znalezisk grzywien siekieropodobnych w Czechach. Numery odpowiadają 

pozycjom w Katalogu (oprac. K. Rabiega) 
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Ryc. 11. Mapa występowania znalezisk grzywien siekieropodobnych na Słowacji. Numery odpowiadają 

pozycjom w Katalogu (oprac. K. Rabiega) 

 

W latach 1962–1963 Instytut Archeologiczny Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze pod 

kierownictwem A. Habovštiaka prowadził badania archeologiczne w Bíňa. Na granicy 

wykopów III/62 i IV/62, znajdujących się na terenie dawnego dworu odkryto depozyt liczący 

101 całych oraz 15 fragmentów grzywien siekieropodobnych (depozyt I). Niejasny jest ich 

kontekst stratygraficzny, gdyż w pierwszej kolejności natrafiono na pozostałości półziemianki 

o konstrukcji łukowej (3/62), a w jej północno-zachodnim narożniku na grób szkieletowy 

(3/62), datowany na drugą połowę IX wieku (o wymiarach 30 x 50 x 70 cm, skierowany E–W 

z głową zwróconą na wschód). Środkowa i dolna część grobu była zniszczona, a jedyne 

wyposażenie grobowe stanowił garnek jajowaty zdobiony rytą linią falistą i rowkami 

obwodowymi. Skład grzywien został znaleziony w wypełnisku jamy grobowej (warstwie 

zasypowej?), stratygraficznie młodszej. W pobliżu znaleziono ponadto dwa groby tego samego 

horyzontu, jednak bez podobnego wyposażenia (Habovštiak 1966: 454, 470). Z dokumentacji 

fotograficznej wynika, że obszar depozytu nie zajmuje większej powierzchni niż wypełnisko 

jamy grobowej (Habovštiak 1966: ryc. 16), natomiast D. Bialeková interpretuje kontekst w ten 

sposób, że podczas składania grzywien przypadkowo natrafiono na grób szkieletowy, który 

w ten sposób częściowo zniszczono – tym samym nie było to celowe złożenie grzywien 
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siekieropodobnych w charakterze wyposażania grobowego (Bialeková 1990: 106; Turčan 

2012: 9–10). 

W latach 1989–1996 kontynuowano badania w Bínie, którymi kierowali Š. Holčík, 

A. Habovštiak i K. Prášek. Prace odbywały się na siedmiu wczesnośredniowiecznych 

stanowiskach (Camenzind 2011), a w 1990 roku przeprowadzono badania na terenie parku 

położonego w centrum miejscowości (st. Hradisko). W wykopie PII/90, założonym na 

północny zachód od Rotundy Dvanástich apoštolov, odkryto jamę zasobową oznaczoną jako 

obiekt 15/90. Owalna jama miała ok. 198 cm średnicy i głębokość  do 210 cm. Na jej północnej 

krawędzi zaobserwowano pewnego rodzaju stopień, a w wypełnisku natrafiono na naczynie 

jajowate (o wysokości 19,6 cm i wylewem o średnicy 16,4 cm), pod którym zalegało żarno 

z ryolitu o średnicy 19,6 cm i grubości 8 cm. Pod żarnem znajdował się zbiór grzywien 

ułożonych jedna na drugiej. Zabytki zachowane były w bardzo złym stanie – częściowo 

zespolone, częściowo połamane pod naciskiem gleby. Depozyt zawierał co najmniej 

44 grzywny (liczone według fragmentów z przebitym otworem), a także 27 końcówek liścia 

(w stanie kompletnym zachowało się jedynie 6 sztuk), a jego całkowita waga wynosiła 6822 g 

(Camenzind 2011: 63–64, 126). Ze względu na stan zachowania, znalezisko poddano 

długotrwałej i skomplikowanej konserwacji (ryc. 12), w wyniku której udało się 

zadokumentować 20 całych grzywien, 40 końcówek liści i 18 fragmentów z uchem (łączna 

waga po konserwacji wynosi 5324,92 g) – tym samym depozyt II składał się z co najmniej 60 

egzemplarzy grzywien. (Turčan 2012: 12–13). 

 

Ryc. 12. Depozyt II z Bíňa podczas konserwacji (za: Turčan 2012: 12 Obr. 2) 
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Wyjątkowo bogate znaleziska depozytów przedmiotów żelaznych (w tym samodzielnych 

depozytów grzywien – ryc. 13) ujawniono w związku z dewastacją przez detektorystów 

stanowiska archeologicznego w Bojnej. W połowie lat 90. archeolodzy słowaccy zaczęli 

otrzymywać informacje, że w okolicach Prievidzy lub Topoľčian rozkopywane jest na szeroką 

skalę grodzisko słowiańskie. Z czasem udało się uzyskać szczegółowe informacje, które 

pozwoliły uratować przynajmniej część znalezisk, a także udało się zidentyfikować stanowisko 

jako grodzisko obronne (st. Valy). Dzięki działalności pracowników Archeologického Ustavu 

Slovenskej Akadémie Vied w Nitrze uniemożliwiono dalszy rabunek i odzyskano część 

zabytków, które włączono do zbiorów instytucji archeologicznych i muzealnych (Turčan 2012: 

16). Badania grodziska w Bojná-Valy prowadzone od 2003 roku, wskazują że grodzisko to 

funkcjonowało na przełomie IX i X wieku (Robak 2021). 

 

 

Ryc. 13. Depozyt I ze st. Valy w Bojná (fot. V. Turčan) 

 

Depozyt z Horné Plachtince został znaleziony i przekazany do Muzeum 

Archeologicznego w Bratysławie przez grupę geologów, którzy dokonali odkrycia przy okazji 

prac terenowych. Według znalazców przedmioty zostały znalezione na głębokości 15–20 cm, 

rozrzucone na stosunkowo dużej powierzchni ok. 5 x 3 m. Według ich relacji miejsce to mogło 

zostać w jakiś sposób naruszone, a ziemia ze znaleziskami była rozrzucona, prawdopodobnie 

więc przedmioty nie zostały odkryte w ich pierwotnym położeniu. Z tego obszaru nie znane są 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego, najbliższe pochodzą ze wsi Stredné Plachtince, 

położonej około 1,5 km na południowy wschód (Turčan 2012: 27). 
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Podczas wykopalisk prowadzonych na wielkomorawskim grodzisku w Břeclav-

Pohansko w latach 1958–1981 odkryto około 115 grzywien siekieropodobnych (ryc. 14). 

Spośród nich 75 znaleziono w depozycie w wykopie nr 17/SP, a 6 w prostokątnym obiekcie 

nr 2/V–XII (pod ścianą) na północno-wschodnim podgrodziu. Liczne znaleziska z obu 

obiektów zasadniczo poszerzyły horyzont odkryć żelaznych grzywien, znalezionych razem 

z licznymi przedmiotami (m.in. miski żelazne typu śląskiego, ostrogi typu IA i III, sierpy, kosa, 

piła, a także zespoły ceramiki wielkomorawskiej), które umożliwiły wydatowanie obu 

znalezisk na czas około połowy IX wieku. Kolejne 34 żelazne sztabki odkryto w obiektach 

osadniczych oraz w warstwie kulturowej eksplorowanych odcinków wałów grodziska i jego 

południowego podgrodzia. Na podstawie towarzyszących znalezisk datowane są na IX 

i początek X wieku (Dostál 1983: 199). 

 

 

Ryc. 14. Grzywny siekieropodobne z Břeclav-Pohansko na ekspozycji w Zámeček Pohansko w 2013 roku 

(fot. A. Kaczmarek) 

 

Na stanowisku Zemianske Podhradie odkryto jeden z ciekawszych i bogatych depozytów 

przedmiotów żelaznych (ryc. 15). W jego skład, poza 11 grzywnami, wchodziły także 4 klamry, 

nożyce, prostokątny pręt, 5 okrągłych okuć, 2 strugi, klucz, przedmiot dzwonowaty, ostroga, 

nóż sierpowy, 2 dłuta klinowate, 2 przedmioty nożowate, piła, 2 lemiesze, 3 kosy, 3 radlice, 

strzemię, wąska siekiera z wąsami, nóż i podłużne okucie oczkowate. Okoliczności odkrycia 

wiążą się z poszukiwaniem dzwonów z kościoła (które miały być ukryte w okolicznych lasach) 

przez miejscową ludność. 
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Ryc. 15. Depozyt przedmiotów żelaznych z Zemianske Podhradie (za: Turčan 2012: 37 Obr. 10) 

Grzywny siekieropodobne odkryto także na terenie dzisiejszych Węgier (ryc. 16). 

Łącznie znanych jest stamtąd 9 grzywien, co stanowi mniej niż 0,1 % wszystkich znalezisk 

europejskich. Takie zabytki rozpoznano na 3 stanowiskach (Győr, Csákberény i Mohács), 

a każde z nich ma nieco inny charakter. W Győr natrafiono na depozyt złożony z 7 sztuk 

o łącznej wadze 534 g; w Csákberény było to pojedyncze znalezisko 1 grzywny; natomiast 

w Mohács znaleziono depozyt przedmiotów żelaznych, w skład którego wchodził 

1 egzemplarz. 

 

Ryc. 16. Mapa występowania znalezisk grzywien siekieropodobnych na Węgrzech. Numery odpowiadają 

pozycjom w Katalogu (oprac. K. Rabiega) 
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Ze Słowenii znane są cztery wczesnośredniowieczne depozyty przedmiotów żelaznych, 

datowane na okres od VIII do X wieku. Zawierają narzędzia rolnicze, narzędzia snycerskie, 

broń, wyposażenie jeździeckie, a także uchwyty do wiader (Knific 2010: 85). W jednym z nich, 

wyłowionym z rzeki Ljubljanica przy miejscowości Podpeč znajdowała się 1 grzywna 

siekieropodobna – jedyny taki zabytek znany ze Słowenii (ryc. 17). Depozyt został ujawniony 

podczas nurkowania – przedmioty były rozrzucone wzdłuż koryta rzeki na odcinku dwóch 

metrów. W skład „skarbu", poza grzywną, wchodziły też: kosa, kilof, wąski topór, topór z brodą 

oraz szydło (ryc. 18). Ze względu na stan zachowania przedmiotów (identyczna korozja), 

przeważającej zawartości narzędzi, a także podobieństwa ich wykonania ustalono, że stanowiły 

one jeden zestaw, datowany na IX wiek. Depozyt być może stanowił część ładunku, który 

przypadkowo wpadł do wody, jednak najprawdopodobniej został zakopany na brzegu rzeki 

i zsunął się do wody dopiero, gdy rzeka podmyła brzeg (Knific 2010: 85–85). 

 

 

Ryc. 17. Mapa występowania znalezisk grzywien siekieropodobnych na Słowenii. Numery odpowiadają 

pozycjom w Katalogu (oprac. K. Rabiega) 
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Ryc. 18. Depozyt przedmiotów żelaznych wyłowiony z rzeki Ljubljanica przy miejscowości Podpeč 

(za: Knific 2004: 194 Sl. 3) 

 

 

7.2.2. Na północ od Karpat 

Grzywny siekieropodobne na północ od Karpat pochodzą wyłącznie z dzisiejszej Polski 

(ryc. 19). Znaleziono  ich tam łącznie 4262, ale 99 % z nich pochodzi z jednego depozytu ze 

Starego Miasta w Krakowie. Dzięki niemu zabytki z ziem polskich stanowią aż 21,5 % 

wszystkich egzemplarzy europejskich. Znane są przede wszystkim z terenów województwa 

małopolskiego, jednak pojedyncze stanowiska znajdują się w województwie dolnośląskim, 

lubelskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim. 

Najbardziej okazały depozyt odkryto w 1979 roku w trakcie ratowniczych badań 

archeologicznych w piwnicach oficyny przy ul. Kanoniczej 13 w Krakowie (ryc. 20–21). 4212 

sztabek o łącznej wadze 3630 kg zalegało pod jądrem wczesnośredniowiecznego wału Okołu. 

Ukryte były w jamie o wymiarach 108 x 210 cm i głębokości około 100 cm, ze ścianami 

wzmocnionymi drewnem. Skarb datowany jest na 2. poł. IX w. – uważa się, że został ukryty 

około 880 roku (Zaitz 1981: 91–124; 1990: 142–178; Bogucki 2016: 231–232). Sposób 

ułożenia grzywien oraz resztki sznurków lub łyka, widoczne w otworach wskazywały na to, 

że pierwotnie obiekty powiązane były w 510 wiązek, zawierających do dwudziestu 

egzemplarzy (ryc. 22–23).  
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Ryc. 19. Mapa występowania znalezisk grzywien siekieropodobnych w Polsce. Numery odpowiadają pozycjom 

w Katalogu (oprac. K. Rabiega) 

 

Spośród nich 259 wiązek liczyło 7 do 9 sztuk, 103 – 10 do 11, 77 – 5 do 6, a 35 – 3, 4 lub 

12 do 15 grzywien. Waga wiązek wahała się od 2,2 do 14,4 kg (po oczyszczeniu od 1,9 do 

12,1 kg), z czego 85 % ważyło od 4,3 do 10,2 (3,8 do 8,4) kg. W najliczniejszej grupie wagowej 

znalazły się prawie wszystkie wiązki liczące od 7 do 11 grzywien oraz część po 5, 6, 12 i 13 

sztuk obiektów. Długość poszczególnych sztuk wahała się od 27 do 41 cm, większości – od 32 

do 36 cm. Ciężar pojedynczych grzywien wynosił od 0,35 do 1,75 kg (w tym 65 % od 0,7 do 

1,0 kg) przed oczyszczeniem, a 0,27 do 1,43 kg (63 % – od 0,5 do 0,85 kg) po konserwacji. 

Oczyszczenie z rdzy spowodowało spadek wagi poszczególnych grzywien o 6 do 18 %, 

a w niektórych wypadkach nawet o 26 %. 
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To zestawienie wielkościowe podważa próby wykazania, że grzywny reprezentowały 

system jednostek wartości oparty na ich długości lub masie. Ani pojedyncze egzemplarze, ani 

wiązki nie ujawniają bowiem żadnej regularności – czy to wagowej, czy liczbowej. 

Większość grzywien krakowskich odkuto z jednego kawałka metalu. Około 25–30 % 

wykonano z dwóch różnej wielkości części łupki żelaznej, a niekiedy także z kilku lub 

kilkunastu płatów metalu. Możliwe, że część grzywien ze skarbu krakowskiego wytworzono 

na terenie osad położonych nad rzeką Rudawą (np. na osadzie w Mydlnikach, istniejącej 

w VIII–IX w). Badania metaloznawcze zabytków wykazały bowiem, że wykonano je z bardzo 

zasiarczonych rud darniowych, które występują w dolinie Rudawy (Zaitz 2009: 19–20). 

Według Emila i Michała Zaitzów grzywny żelazne z Krakowa były formą surowca 

przeznaczonego do dalszej obróbki przez kowali pracujących z dala od złóż surowca 

i ośrodków hutniczych. Specyfika wczesnośredniowiecznej metalurgii powodowała, że 

przedmioty te miały dużą wartość i w wielu transakcjach mogły być wykorzystywane jako 

miernik wartości. 

 

 

Ryc. 20. Grzywny z ul. Kanoniczej 13 w Krakowie in situ (fot. E. Zaitz, Archiwum Działu Krakowa 

Przedlokacyjnego, © Muzeum Archeologiczne w Krakowie) 
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Ryc. 21. Depozyt z ul. Kanoniczej 13 w trakcie eksploracji (fot. E. Zaitz, Archiwum Działu Krakowa 

Przedlokacyjnego, © Muzeum Archeologiczne w Krakowie) 

 

Ryc. 22. Depozyt grzywien siekieropodobnych z ul. Kanoniczej 13 w Krakowie. Rekonstrukcja układu wiązek 

na dnie jamy oraz śladów obudowy drewnianej (za: Zaitz 1990: 146 ryc. 4) 
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Ryc. 23. Wiązki grzywien z ul. Kanoniczej 13 w Krakowie (fot. Archiwum Działu Krakowa Przedlokacyjnego, 

© Muzeum Archeologiczne w Krakowie, oprac. K. Rabiega) 

 

Depozyt krakowski, nazwany „skarbem Wiślan”, reprezentuje „…żelazne sztabki zwane 

również płacidłami, które we wczesnym średniowieczu miały ogromną wartość materialną, 

która mogła osiągać równowartość stada bydła lub kilku kilogramów złota” (informacja na 

stronie internetowej Muzeum Archeologicznego w Krakowie3). Przez kilkadziesiąt lat stanowił 

on jeden z kuriozalnych argumentów mających potwierdzać istnienie „państwa Wiślan” 

(Urbańczyk 2015: 94). 

Bardzo podobną formę jak grzywny krakowskie ma pojedynczy zabytek z Modlnicy, 

o nieznanym kontekście odkrycia, dawniej wpisany do inwentarza muzealnego jako czekan 

żelazny (ryc. 24). Jako grzywna siekieropodobna został zidentyfikowany podczas kontroli 

zbiorów archiwalnych w Składnicy Archeologicznej Zbiorów Dawnych Muzeum 

Archeologicznego w Krakowie (Liwoch 2013: 149). Grzywna ma formę bardzo wydłużonej 

siekiery z niskim ostrzem oraz osadą zaopatrzoną w mały kapturek i niewielkie wąsy. Jej długa, 

masywna, prostokątna w przekroju szyjka łagodnie zwęża się w równie długą, słabo 

wyodrębnioną, liściowatą część ostrzową. Zaliczana jest do typu małopolskiego (wiślańskiego) 

– do typu I odmiany A wariantu 3 grupy b wg E. Zaitza, natomiast wg D. Bialekovej do typu 

IB (Liwoch 2013: 149). Datować ją można jedynie w oparciu o analogie na IX w. (Zaitz 1990: 

145, 171–172). 

 

 

 

 

 
3 http://ma.krakow.pl/muzeum-w-sieci-skarb-grzywien-siekieropodobnych (wgląd: 20.03.2020). 
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Ryc. 24. Grzywna siekieropodobna z Modlnicy po konserwacji (fot. A. Susuł, za: Liwoch 2013: 154 fot 1) 

 

Jesienią 1999 na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska w Kostkowicach st. 2 

(Góra Słupsko) odkryto sześć grzywien siekieropodobnych. Stanowisko jest położone 

w centralnej części Wyżyny Częstochowskiej i stanowi element wczesnośredniowiecznego 

mikroregionu osadniczego w paśmie Gór Kroczyckich, zidentyfikowanego w wyniku badań 

powierzchniowych w 1995 roku. Według znalazcy, grzywny zostały znalezione w pobliżu 

ścieżki prowadzącej przez grodzisko, na głębokości ok. 40 cm. Waga grzywien z Kostkowic 

waha się od 565 g do 1010 g (po konserwacji), natomiast długość całkowita sięga od 28 cm do 

36,7 cm. Zabytki z Kostkowic reprezentują formy bardzo zbliżone do zabytków określonych 

przez E. Zaitza jako grzywny „małopolskie” lub „wiślańskie”, więc datowane są na IX w. 

(Zagórska-Telega i Bochniak 2001: 47). 

Dodatkowo, w 2006 roku przekazano zespół kolejnych 10 przedmiotów żelaznych, na 

który natrafiono około 500 metrów za zachód od Góry Słupsko. Składał się on z dziewięciu 

grzywien siekieropodobnych i ciosła. Są one kolejnym przykładem grzywien „małopolskich” 

lub „wiślańskich”. Pod względem kształtu, układu obucha i formy liścia reprezentują wszystkie 

odmiany (A i B), warianty (1–3) oraz grupy (a–c) wg typologii E. Zaitza (1988). Ich długość 

waha się granicach od 33,2 cm do 36,1 cm a waga od 640 g do 1500 g, co koreluje ze schematem 

metrycznym grzywien małopolskich (Zaitz 1990: 161). 

Kolejny przedmiot w kształcie siekierki został znaleziony w czasie prac 

wykopaliskowych, prowadzonych w 1961 r. na stanowisku II w Stradowie, leżącym na prawym 

brzegu rzeczki Stradówki, około 150 m na południowy zachód od wczesnośredniowiecznego 

grodziska. Natrafiono na niego, na głębokości 35 cm pod powierzchnią gruntu. Na tej 

głębokości warstwa zawierała pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego w postaci 

reliktów budownictwa mieszkalnego i gospodarczego, które datowano na IX–X w. Ponadto 
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w warstwie tej wystąpiły także zabytki z okresu rzymskiego i z epoki brązu, pochodzące 

z nawarstwień osadniczych spoczywających na niższych poziomach (Gajewski 1963: 83). 

Omawiany przedmiot wykonany został z jednego kawałka żelaza i miał około 11 cm długości. 

Ze względu na kształt i sposób wykonania można uznać go za jedną z form grzywien 

siekieropodobnych. Stratygraficznie został wydatowany z dużym prawdopodobieństwem na 

IX wiek (Gajewski 1963: 83).  

Wiele trudności w analizie sprawia pewna grupa znalezisk znanych jako grzywny 

siekieropodobne typu Piotrawin, które interpretowane są też jako „siekiery” (Sułowska 1972a: 

284–285, 1972b: 88, 1977: 32–38, 1984: 58–59), „topory” (Wachowski 1981: 154), „czekany” 

(Piotrowska i Piotrowski 2010: 80; Kotowicz 2014: 312–314), i wreszcie „grzywny 

siekieropodobne” (Zaitz 1979a: 270, 1988: 269–270, 1990: 143, 147–148, 150, 153, 159, 161–

162, 171; Wachowski 1991b: 145; Poleski 1992: 37). Zabytki te ze względu na wyjątkową 

formę, wykazującą pewną typologiczną odmienność, uznano za produkt przejściowy między 

narzędziem a płaciłem (Wachowski 1981: 154; Piotrowska i Piotrowski 2010: 80).  

W ten sposób wyodrębniono bardzo nieliczną grupę starannie wykonanych, ciężkich, 

masywnych i nieproporcjonalnie długich siekier (?) z wykształconym młotkiem i wąsami na 

obsadzie. Do tej grupy należą przedmioty z Piotrawina, siekiera z Jankowic, znaleziska 

z Krakowa-Nowej Huty Mogiły i Krakowa-Wawelu oraz egzemplarz z grobu nr 555 na 

cmentarzysku Bratislava-Devínska Nová Ves. Są one podobnego kształtu i rozmiarów, co 

wskazuje na wykonanie ich w jednym warsztacie, który badacze umiejscawiają „gdzieś na 

Morawach” (Sułowska 1984: 59). Siekiery z wąskim ostrzem, zdaniem Marii Sułowskiej, 

wywodzą się z małych wąskich siekierek okresu rzymskiego, które występują na terenie Polski 

na stanowiskach datowanych na VI–VII w. (np. Szeligi), a także na stanowiskach kultury 

kesztelskiej (awarsko-słowiańskiej), w basenie środkowego Dunaju. Później, w IX i X wieku 

występują także na terenie Słowiańszczyzny wschodniej (Sułowska 1984: 59). Moim zdaniem 

mogą one odzwierciedlać warianty czy też próby naśladownictwa siekier/toporów. 

W 1969 roku Jan Osuch na swoim polu w Piotrawinie nad Wisłą dokonał przypadkowego 

odkrycia skarbu żelaznych przedmiotów. Zgodnie z jego relacją w skład piotrawińskiego 

depozytu wchodziło 12 przedmiotów. W 1970 roku do rąk Marii Sułowskiej trafiło 7 z nich 

(ryc. 25). W miejscu odkrycia – oznaczonym jako Piotrawin, st. 3 – badaczka przeprowadziła 

badania wykopaliskowe, które nie przyniosły jednak żadnych dodatkowych informacji 

(Sułowska 1972a: 284–285, 1977: 34; Pisarek-Małyszek 2010: 11–13). Do dziś ze skarbu 
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zachowały się tylko dwa artefakty, które zostały niedawno „ponownie odnalezione” przez 

Katarzynę Pisarek-Małyszek w Muzeum Lubelskim (Pisarek-Małyszek 2010: 14). 

Ustalenie chronologii grzywien z Piotrawina nie jest jednoznaczne. Dawniej określano ją 

na podstawie analogii z Bratislava-Devínska Nová Ves na VII–VIII w. Wspomniany  grób 

nr 555 nie jest datowany bezwzględnie, jednak chronologia całego stanowiska wskazuje na 

przedział od schyłku VI do końca VIII w. (Sułowska 1984: 59). Najnowsze opracowania oparte 

na analizie typologiczno-chronologicznej wskazują, że materiał pochodzi raczej z IX w. 

(Kotowicz 2014: 98–101). 

 

 

Ryc. 25. Depozyt z Piotrawina (oprac. K. Rabiega, za: Sułowska 1977: 32 Ryc. 1) 

 

Według opisu Marii Sułowskiej zabytki są „(...) ciężkie, masywne, wagi od 1,50 do 

2,20 kg. Kształt ich jest wydłużony, szerokość ostrza wynosi tylko 6–7 cm, długość natomiast 

od 30–35 cm. Wyraźnie wykształcona jest obsada z młotkiem i wąsami (...). Charakterystyczne 

jest również i to, że mimo ogólnej masywności i skromnego wykonania (...) oraz dokładnego 

opracowania ostrza, sama obsada jest słaba (...)” (ryc. 26; Sułowska 1984: 58–59; Pisarek-

Małyszek 2010: 13–14). 

 



61 

 

 

 

Ryc. 26. Jedna z grzywien z Piotrawina z widocznym nacięciami na osadzie (za: Sułowska 1977: 33 Ryc. 3) 

 

Oba zachowane do dziś artefakty różnią się wielkością, ciężarem oraz ukształtowaniem 

ostrza i obucha. Większy z nich ma 34 cm długości, ciężar ok. 2 kg, szerokość ostrza – ok. 7 cm, 

które w części szczytowej ma kształt półkolisty i jest rozklepane. Mniejszy ma ok. 30 cm 

długości, ciężar ok. 1,5 kg, szerokość ostrza ok. 5,5 cm szerokości, w części szczytowej jest 

ono ukośnie ścięte. Oba zabytki mają wyraźnie wykształconą obsadę z młotkiem i wąsami 

(otwór jest umieszczony w pewnym oddaleniu od końca sztabki, pomiędzy ścianką otworu 

a obuchem zachowała się krótka, młotkowata część tylna), przy czym sama osada jest słaba 

(chodzi o grubość bocznych ścianek w osadzie). Sztabka zwęża się stopniowo w kierunku 

ostrza, granica pomiędzy nią a liściowatym ostrzem nie jest zbyt czytelna. Sam liść jest bardzo 

krótki, prawie zupełnie niewyodrębniony, jego długość nie przekracza 1/3 całkowitej długości 

obu przedmiotów. Tzw. grzywny piotrawińskie charakteryzują się masywnością i bardzo 

starannym wykonaniem (Pisarek-Małyszek 2010: 14). 

Grzywna z Jankowic została odkryta jako luźne znalezisko, prawdopodobnie na 

wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym. W 1936 roku zabytek (jako „żelazny 

topór”) został przekazany razem z odkrytym jednocześnie naczyniem ceramicznym do 

Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu (w archiwum muzealnym zachowała się klisza 

fotograficzna). Przedmiot charakteryzuje się smukłą budową, bardzo wąskim ostrzem, 

uniesionym w stosunku do osi pionowej siekierzyska, owalną osadą zaopatrzoną w wyraźne 

trójkątne wąsy, obuchem zakończonym krótkim, wypukłym młotkiem i smukłą szyjką 

przechodzącą w wąskie, asymetryczne, ukośne ostrze. Długość całkowita wynosi 30,8 cm, 

szerokość ostrza – 6,6 cm, najmniejsza szerokość szyjki – 2,2 cm, szerokość osady z wąsami – 

7,4 cm, a długość młotka – ok. 2,6 cm. Zabytek datowany jest na IX w. (Sułowska 1977: 37–

38; Wachowski 1981: 154-156, 1983 ryc. 9; Zaitz 1990: 162; Kotowicz 2014: 53), choć 
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wcześniej datowany był na podstawie analogii nawet na VII–VIII wiek (Sarnowska 1962: 497–

498). W. Sarnowska zwracała uwagę na podobieństwo znaleziska do form spotykanych na 

Morawach – na cmentarzysku w Bratislava-Devínska Nová Ves (Eisner 1952: 125, 297, Obr. 

60.7; Sarnowska 1962: 497), a przez K. Wachowskiego wprost było identyfikowane jako 

przedmiot wielkomorawski (Wachowski 2001: 158, 163). 

W czasie badań wykopaliskowych w 1958 r. na terenie osady w Krakowie Nowej Hucie-

Mogile (rejon szpital-zachód) natrafiono na skarb składający się z różnych przedmiotów 

żelaznych (ryc. 27). Znajdował się on w jamie 61 (Hachulska-Ledwos 1960: 251). Z jednego 

topora zachowała się nasada do drzewca wraz z szyjką ostrza, która w górnej i dolnej części ma 

występy. Otwór na drzewce ma przekrój owalny, natomiast obuch uformowany został w postaci 

kapturka z występami. 

 

 

Ryc. 27. Depozyt przedmiotów żelaznych z Krakowa-Nowej Huty Mogiły (za: Miśkiewicz 2010: Il. 1) 

 

Kolejnym małopolskim znaleziskiem może być skarb przedmiotów żelaznych, odkrytych 

w 1845 r. w Krakowie-Zwierzyńcu, przy przebudowie drogi prowadzącej na Górę 

św. Bronisławy. Według informacji K. Kremera skarb odkryto na odcinku pomiędzy kaplicą 
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św. Małgorzaty a kościołem św. Salwatora, na głębokości 8 stóp. Znajdowały się w nim: 

„Nr 1 – toporek formy niezwykłej i do dziś używanych niepodobny, Nr 2 i 3 – są podobne do 

naszych siekier, szczególne w nich jednak są uszy przy otworze, w którym się toporzysko 

osadza (...), Nr 4 – narzędzie do motyki podobne, Nr 5 – jest narzędziem lub cząstką narzędzia 

zupełnie nie znanego, jest płaskie (...) z końcem tępo uciętym, a nawet w tem miejscu jest 

szersze niż w drugim końcu, gdzie zdaje się była osada (...)”. Weryfikacja powyższego 

znaleziska nie jest już możliwa. Zabytki prawdopodobnie zaginęły (Jamka 1963: 262). Na 

podstawie opisu należałoby je wiązać z wczesnym średniowieczem, a niektóre z nich („toporek 

formy niezwykłej” oraz 2 siekiery posiadające „uszy przy otworze, w którym się toporzysko 

osadza”) z grzywnami siekieropodobnymi (Zaitz 1990: 162–163). 

 

 

7.3. Europa Wschodnia      

Siekieropodobne sztabki żelazne, znane z obszarów Europy Środkowej czy Skandynawii są 

całkowicie nieobecne w Europie Wschodniej w VIII–X wieku. Nie zarejestrowano ich nawet 

na stosunkowo dobrze zbadanych osadach Rusi Kijowskiej, jak Stara Ładoga czy Rurikovo 

Gorodishche. Do niedawna wydawało się więc, że fenomen grzywien siekieropodobnych 

ograniczony był jedynie do obszarów Północnej i Środkowej Europy. 

 

7.3.1. Powołże 

Okazuje się jednak, że podobne formy znane są z Nadwołżańskiego (Privolzhskogo) Okręgu 

Federalego w Rosji (ryc. 28). Sprawiają one duże trudności interpretacyjne. 

W rejonie środkowej Wołgi–Kamy–Wiatki występują tzw. „przedmioty 

siekieropodobne” (секировидные предметы). Obok niewątpliwie pozbawionych funkcji 

użytkowych przedmiotów siekieropodobnych, występują tam także tzw. topory o długich 

ostrzach” (длиннолезвийные топоры). Te dwie kategorie zabytków, w pewien sposób 

wykazujących podobieństwo do europejskich grzywien siekieropodobnych, datowane są w tym 

rejonie na IV–V wiek. 

Topory o długich ostrzach są najbardziej rozpowszechnione na stanowiskach kultury 

imenkowskiej. Owe narzędzia, jak nazywają je badacze rosyjscy, są wyjątkowe zarówno pod 

względem kształtu, jak i konstrukcji – posiadają wydłużony trzon, zaokrąglony obuch i ucho, 

a także charakteryzują się obecnością klina od strony ostrza. Długość tych przedmiotów wynosi 
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od 18 do 20,5 cm, a długość samego ostrza – od 13 do 15,5 cm; wymiary ucha: długość waha 

się od 3 do 4 cm, a szerokość – 1,5–3 cm. Co ciekawe, ostrze zostało wykute z osobnego pręta, 

przybierając kształt klina, który został skuty razem z częścią tworzącą osadę i obuch. Długie 

topory wyróżniają się również cechami technologicznymi – w większości przypadków ostrze 

wykonano z nierównomiernie nawęglonej stali, składającej się z sekcji ferrytowo-perlitowej, 

ferrytowej i sorbitolowej (mikrotwardość ferrytu: 105–122 kg/mm2, ferrytu-perlitu: 181–

236 kg/mm2), która była poddana procesowi hartowania i zmiękczania (mikrotwardość 

struktury sorbitolu: 254–383 kg/mm2). Prawdopodobnie do wykucia tych przedmiotów użyto 

specjalnego rodzaju żelaza, na co wskazuje niska mikrotwardość elementów konstrukcyjnych 

ferrytu (Завьялов, Розанова i Терехова 2012: 84). 

 

 

Ryc. 28. Mapa występowania znalezisk grzywien siekieropodobnych na terenie Powołża w Rosji. Numery 

odpowiadają pozycjom w Katalogu (oprac. K. Rabiega) 
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Przedmioty w kształcie siekiery są podobne do toporów o długich ostrzach i również 

znane są głównie z inwentarzy kultury imenkowskiej, ale ich obecność rejestruje się również 

na cmentarzyskach ugrofińskich (Останина 1997: 71–72). Podobnie jak topory o długich 

ostrzach, obiekty siekieropodobne pojawiają się na stanowiskach datowanych na połowę 

pierwszego tysiąclecia. W przeciwieństwie do toporów o długich ostrzach mają zbyt małe ucho 

i według badaczy „sprawiają wrażenie niedokończonych produktów, co nie pozwala uznać ich 

praktycznego zastosowania” (Завьялов, Розанова i Терехова 2012: 84). Pod względem formy 

wykazują nieznaczne różnice – długość trzonu waha się od 17 do 21,5 cm, ucho jest albo 

okrągłe o średnicy 1,5–2 cm, albo wąskie w kształcie łezki i wymiarach 1 x 3 cm. Ucho zostało 

uformowane na dwa sposoby. W jednym przypadku obrabiany przedmiot został wygięty na 

trzpieniu tworząc kabłąk, a jego koniec został skuty z korpusem. W drugim wariancie wybito 

otwór tworzący osadę.  

Kolejnym typem przedmiotów w kształcie siekier są znaleziska z cmentarzysk: 

Turajewskiego, Tarasowskiego i Suworowskiego. Ich charakterystyczną cechą było ucho 

utworzone poprzez zapętlenie jednego końca grzywny (Завьялов, Розанова i Терехова 2012: 

84). Zabytki siekieropodobne są wykonane z żelaza lub z surowej stali poddanej procesowi 

zmiękczania. Składają się z ferrytu, ferrytu-perlitu i sorbitolu, o mikrotwardości odpowiednio: 

105–122 kg/mm2, 221–236 kg/mm2 oraz 254–350 kg/mm2 (Завьялов, Розанова i Терехова 

2012: 84). 
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8. Analizy chemiczne, metalograficzne i spektralne 

Prace metaloznawców potwierdziły zróżnicowanie grzywien siekieropodobnych. 

Wykorzystywano pięć podstawowych technik badawczych (Mazur i Nosek 1990: 179–181; 

Zaitz 1982: 12; Piaskowski 1956: 379–385, 1957: 258–266, 1976: 181–199; Adamczyk 2004: 

233): 

• oględziny rentgenograficzne, które pozwalają na przybliżone ustalenie grubości 

warstwy surowca zniszczonej przez korozję oraz na wstępne badania składu żelaza; 

• analizę chemiczną, pozwalającą na szczegółowe ustalenie składu obiektu – przede 

wszystkim zawartości domieszek; 

• datowanie radiowęglowe (C14); 

• badania metalograficzne, polegające na mikroskopowych obserwacjach 

wypolerowanych powierzchni lub przekrojów przedmiotów (niekiedy dodatkowo 

trawionych odczynnikami kwaśnymi lub zasadowymi), co pozwala na opis struktury 

metalu i domieszek; 

• sprawdzenie twardości i mikrotwardości, a więc jakości surowca.  

Umożliwiło to odtworzenie fizycznej i chemicznej struktury grzywien. To zaś pozwala 

na odtworzenie sposobu, w jaki je wyprodukowano, określenie ich jakości w porównaniu 

z innymi wyrobami z tego samego okresu i regionu, a niekiedy także wskazanie pochodzenie 

surowca. Minusem prac metaloznawczych jest ich niszczący charakter. Powoduje to, że do 

badań tych przeznacza się jedynie niewielką część odnalezionych grzywien, bądź – najczęściej 

– próbek pobranych z rozmaitych ich części. 

Czechosłowackie badania metaloznawcze z połowy XX w. wskazały na rozwój 

wytwórczości metalurgicznej w okresie przed- i wielkomorawskim. W Polsce metaloznawcze 

badania grzywien rozpoczął Jerzy Piaskowski analizując próbki trzech przedmiotów z Zawady 

Lanckorońskiej. Udało mu się ustalić, że żelazo z którego wytworzono grzywny było niskiej 

jakości. Podkreślił, że analizowane fragmenty cechowało słabe nawęglenie, a więc miękkość 

materiału, podczas gdy część wokół otworu była silnie nawęglona. Nie znajdując racjonalnego 

– z punktu widzenia użycia grzywien jako narzędzi – uzasadnienia dla takiej ich budowy, 

Piaskowski uznał, że sztabki były półproduktami przygotowanymi do transportu w celu dalszej 

obróbki. Istnienie nieracjonalnie rozmieszczonych fragmentów nawęglonych uznał za 

przypadkowy efekt wytapiania rudy w piecu dymarskim (Piaskowski 1956: 385–387). 
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Postęp badań metaloznawczych grzywien przypadał na początek lat 60. XX w., kiedy 

zaczęto wykorzystywać możliwości metody porównawczej. Radomir Pleiner zestawił wyniki 

badań metalograficznych grzywien siekieropodobnych i użytkowych siekier. Zwrócił uwagę na 

brak nawęglenia wyklepanych na płasko części grzywien, a zarazem na występowanie 

nawęglenia w budowie części pracujących narzędzi. To zestawienie posłużyło mu do polemiki 

z tezą o funkcjonowaniu sztabek w charakterze narzędzi, a zarazem do zbudowania hipotezy 

o używaniu grzywien jako półproduktów i pieniędzy (Pleiner 1961: 426). 

Metodę tę zastosował szeroko także J. Piaskowski. Porównując strukturę badanych 

przedmiotów żelaznych, wycofał się z wcześniej głoszonej tezy o wyjątkowo niskiej jakości 

grzywien. Jakość tę uznał za normę dla wczesnośredniowiecznej metalurgii. Swoją 

wcześniejszą opinię uzasadnił tym, że nie będąc z wykształcenia archeologiem, lecz 

inżynierem-hutnikiem za punkt odniesienia, dla swych ocen jakości żelaza, przyjął właściwości 

metalu produkowanego we współczesnych hutach. Zestawił też wyniki badań grzywien 

z Wyżnego Kubina i Pobiedimia z efektami swych prac nad skarbem z Zawady Lanckorońskiej. 

Skonstatował występowanie w obu grupach istotnych różnic składu chemicznego. Obiekty 

małopolskie zawierały od 0,5 do 0,77 % fosforu, podczas gdy morawskie – jedynie 0,3 %. 

Z kolei grzywny z Wyżnego Kubina i Pobiedimia zawierały względnie dużą domieszkę miedzi 

(0,72 %), prawie nie zauważalnej w znaleziskach małopolskich. Wskazywało to na różne 

pochodzenie surowca używanego do produkcji grzywien w obu krajach, prawdopodobnie 

używających w metalurgii rud darniowych lokalnego pochodzenia. Dalsze badania 

potwierdziły tę hipotezę, bo według Piaskowskiego niskofosforowe darniowe rudy żelaza są 

powszechne na obszarze morawsko-słowackim, Śląsku Opolskim i w regionie Gór 

Świętokrzyskich. Pozostałe ziemie polskie charakteryzują się przewagą surowca 

wysokofosforowego. Badaniom metaloznawczym poddano jednak dotąd jedynie dwa typy 

sztabek: morawsko-słowacki (o najbardziej uproszczonej formie) oraz małopolski 

(z „wąsami”). Nie przebadano natomiast obiektów typu piotrawińskiego (Adamczyk 2004: 

234–235).  

Późniejsze badania jeszcze bardziej zróżnicowały obraz. Wanda Mazur i Elżbieta Nosek 

opracowały wybrane egzemplarze pochodzące ze skarbu krakowskiego: sześć całych grzywien 

oraz 13 fragmentów, odłamanych specjalnie dla celów analizy (10 części wyklepanych na 

płasko i trzech obuchów). Autorki podkreśliły trudności badawcze spowodowane korozją – na 

podstawie przeprowadzonych badań defektoskopowych oszacowano ilość zachowanego 

metalicznego żelaza w liściach grzywien na około 20 % i stwierdzono nierównomierną 
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strukturę metalu i domieszek. Ten drugi czynnik utrudnia wyciąganie ogólnych wniosków na 

podstawie niedużych próbek badanego materiału (Adamczyk 2004: 235). 

Szczegółowa analiza wykazała różne techniki produkcyjne. Pierwsza faza, 

tj. sporządzenie wyjściowej sztabki, na ogół była wykonana techniką przekuwania kawałków 

rudy, ale w jednym z badanych przypadków zaobserwowano wykonanie sztabki poprzez 

zgrzewanie taśm żelaznych: „We wstępnej fazie kowal zgrzał ze sobą dwie taśmy żelazne 

o różnej grubości. Następnie zwinął je wokół pręta powleczonego warstwą oleju względnie 

innego tłuszczu. Przed ostatecznym zgrzaniem dołączono do środka jeszcze jedną, krótszą 

taśmę i całość zgrzano”. Płaskie części sztabek formowano poprzez „wyciągnięcie metalu na 

gorąco i przekucie”. Natomiast części z otworami powstały „bądź przez przekucie pręta 

przebijakiem, na gorąco (bardzo małe otwory obuchów) bądź przez przecięcie pręta 

i uformowanie otworu wokół przebijaka i późniejsze zgrzanie końców” (Adamczyk 2004: 235). 

Analiza budowy metalu wskazała na duże różnice pomiędzy poszczególnymi sztabkami. 

Przyczyną tego była niejednolitość składu chemicznego rud darniowych, stosunkowo niska 

temperatura przekuwania (ok. 800 do 900°C), niepozwalająca na wytrącenie z metalu części 

domieszek, a także różna – w przypadku poszczególnych grzywien – intensywność procesu 

korozyjnego. Podsumowując zróżnicowanie materiału badawczego autorki uznały, że wygląd 

zewnętrzny i technika wykonania sztabek „wskazują na kilka warsztatów kowalskich” (Mazur 

i Nosek 1990: 179–191; Adamczyk 2004: 236). 

Węgierski depozyt grzywien z Győr (Węgry), odkryty w 1988 poddany został badaniom 

metalograficznym przez Jánosa Gömöri. Z obu przedmiotów wykonano wytrawione 

i nietrawione próbki, a także zbadano ich skład materiałowy. Analiza metalu wykazała czysty 

materiał na bazie żelaza; na jednej próbce struktura materiału (ferryt, wtrącenia żużla 

sprasowanego i wyższa zawartość węgla) sugeruje kucie na gorąco; natomiast na pozostałych 

próbkach nie stwierdzono śladów kucia ani obróbki na zimno – wykazano brak zmian 

kryształów ferrytu (Tomka i Merva 2016: 275).  

W 2007 roku, przy okazji ogłoszenia nowego IV typu grzywien siekieropodobnych, 

D. Bialeková i V. Turčan przeanalizowali egzemplarze z Pobedim i Veľký Klíž, na których 

wyróżnili podobne formy. We wczesnym średniowieczu stanowiska te łączył szlak przez Góry 

Inowieckie, na którym znajduje się miejscowość Bojná, gdzie również znaleziono depozyt 

grzywien siekieropodobnych (Bialeková i Kamhalová 2000: 34–36; Šalkovský 2000: 171–187; 

Pieta 2006: 173–190; Pieta i Ruttkay 2006: 21–69).  
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Zaczęto się zastanawiać, czy grzywny typu IV z obu tych stanowisk mogły zostać 

wykonane w jednym warsztacie kowalskim, z którego wyruszyły w formie półsurowca 

(Chvojka 1998; Béreš 2002) i trafiły do dwóch różnych depozytów w dwóch różnych 

regionach, czy też są one produktem różnych warsztatów kowalskich. Aby to ustalić wykonano 

badania metalograficzne i półilościową analizę spektralną, nie tylko trzech grzywien z uchem 

pierścieniowym z Veľký Klíž i Pobedim, ale także dwóch innych grzywien typu II (próbki 

nr 21, 23) z depozytu z Veľký Klíž. Wyniki porównano następnie z wynikami półilościowej 

analizy spektralnej grzywny i przedmiotów żelaznych z Pobedim oraz z kilku innych 

miejscowości (Bialeková i Obr 1989: 317–335). 

Analiza metalograficzna i spektralna grzywien z Veľkého Klíža i Pobedim została 

wykonana w Wydziale Metalurgii Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (Bialeková 

i Turčan 2007: 151). Chemiczna analiza spektralna próbek wykazała, że reprezentacja 

pierwiastków śladowych we wszystkich pięciu egzemplarzach jest inna, a grzywna z Pobedim 

zawiera również cynk (tabela 3). Jednak żadna próbka nie wykazała fosforu, który jest 

charakterystyczny m.in. dla polskich grzywien (Piaskowski 1964: 140; Zaitz  1988: 274). 

Analiza metalograficzna grzywien z pierścieniowym osadami (próbki nr 39, 40) 

z Veľkiego Klíža wykazała, że są one wykonane z surowego i nienawęglanego żelaza 

wytopionego w małym piecu redukcyjnym jako półprodukt do dalszej obróbki. R. Pleiner 

zwrócił już uwagę na ten sposób wytwarzania niektórych grzywien siekieropodobnych 

stwierdzając, że w niektórych przypadkach stanowią zgrzewane żelazo i stal, jakby ze starych 

wyrobów (Pleiner 1961: 443). Dwie inne badane grzywny z Veľkiego Klíža zostały wykonane 

z dwóch rodzajów materiału (próbki nr 21.23) należące do typu II (Bialeková i Turčan 2007: 

152–153). 

 

Tabela 3. Analiza spektrograficzna grzywien siekieropodobnych z Veľkiego Klíža (próbka nr 21, 23, 39, 40) 

i Pobedim (próbka nr 64) (za: Bialeková et al. 1999: tab. I; Bialeková i Turčan 2007: 152 ryc 3) 

Lokalizacja Nr 

próbki 

Pierwiastek 

podstawowy 
Pierwiastki w mniejszej ilości 

Pierwiastki 

śladowe 

Veľký Klíž 21 Fe Al, Si, Mn, Mo, Ni, Pb, Na Sn, Sb 

Veľký Klíž 23 Fe Al, Si, Mn, As, Ni, Pb Sn, Sb, Mo 

Veľký Klíž 39 Fe 
Al, Si, Mn, As, Ni, Pb, Na, Co, 

Sb, Mo 
Sn 

Veľký Klíž 40 Fe Al, Si, Mn, Co, Ni, Pb, Cu Sn, Na 

Pobedim 64 Fe 
Al, Si, Mn, Mo, Ni, Co, Pb, As, 

Cu, Sb 
Sn, Na, Zn 
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W 2005 roku do dwóch omówionych znalezisk dodano kolejny egzemplarz 

z pierścieniowym uchem z Vŕbové ze stanowiska „Malá pec”. Stanowisko znajduje się 

w pobliżu Pobedim, dlatego podejrzewano, że mogą wystąpić pewne podobieństwa między 

tego typu grzywnami z obu stanowisk. Oba egzemplarze zostały poddane analizie chemicznej 

i metalograficznej. Dla każdego wykonano od dwóch do trzech pomiarów, a wyniki podano 

w % wagowych (tabela. 4). Okazało się, ze zawartość węgla, manganu i fosforu jest rzędu 

części setnych %, siarki – tysięcznych %, krzemu wyrażanym w dziesiętnych części % 

wagowych. W podsumowaniu wyników stwierdzono, że skład chemiczny zabytku z Pobedim 

i egzemplarza z Vrbové jest w zasadzie identyczny, ale materiał z Vrbove ma wyższą zawartość 

wszystkich monitorowanych pierwiastków. 

 

Tabela 4. Analiza chemiczna grzywien siekieropodobnych z Vrbové i Pobedim (depozyt XII) (za: Bialeková 

i Turčan 2007: 152 ryc 4) 

Zastosowana metoda: S02-FCH-95, S03-FCH-95, S04-FCH-95, S06-FCH-04 

Oznaczenie próbki C Mn Si P S 

Vrbové 0,055 

0,064 

0,037 

0,016 

0,015 

0,54 

0,56 

0,034 

0,030 

0,0054 

0,0099 

0,0059 

Pobedim 0,046 

0,046 

0,036 

0,008 

0,004 

0,17 

0,13 

0,011 

0,008 

0,0041 

0,0027 

0,0033 

Razem [%] 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

Do analizy metalograficznej próbki pobrano w poprzek liścia grzywny, a następnie 

oceniono pod mikroskopem przy powiększeniu 50–500x. Przekroje grzywien z Vrbové 

(ryc. 29) i z Pobedim (ryc. 30) szczegółowo dokumentują ich mikrostrukturę. Większość 

przekroju grzywny z Vrbové składa się z niskowęglowej osnowy ferrytycznej o różnej 

wielkości ziaren, co wskazuje na nierównomierne nagrzewanie się grzywny podczas jej 

produkcji. Lokalnie zidentyfikowano obszary o zawartości węgla do ok. 0,5 % (ryc. 29.a–b) – 

jest to struktura perlityczna składająca się z ferrytu i cementytu. Obszary te wykazują oznaki 

przyspieszonego chłodzenia, m.in. obniżenie temperatury podczas kucia oraz charakteryzują 

się wyższą twardością i właściwościami wytrzymałościowymi w porównaniu z częścią 

przekroju, którą tworzy czyste ziarno ferrytyczne (rys. 29.c–d). W mikrostrukturze dodatkowo 

zidentyfikowano obszary o wysokim natężeniu występowania tlenków (ryc. 29.e–f). 
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Ryc. 29. Analiza metalograficzna grzywny siekieropodobnej z Vrbové (za: Bialeková i Turčan 2007: 153 ryc 5) 

 

Grzywna z Pobedim (st. XII) również składała się z niskowęglowej osnowy ferrytycznej 

o różnej wielkości ziaren w przekroju. W tej próbce nie zidentyfikowano obszarów o większej 

zawartości węgla. Lokalnie mikrostruktura była bardzo zanieczyszczona tlenkami (ryc. 30.a–

b) lub ich pozbawiona (ryc. 30.c). Na podstawie wyników analiz badacze stwierdzili, ze obie 
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grzywny z Vrbové i Pobedim (st. XII) mogły być wytworem jednego warsztatu kowalskiego 

(Bialeková i Turčan 2007: 156). 

 

 

Ryc. 30. Analiza metalograficzna grzywny siekieropodobnej z Pobedim (za: Bialeková i Turčan 2007: 154 ryc 6) 
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9. Narzędzia ciesielskie jako pierwowzory grzywien siekieropodobnych? 

Podejmując temat funkcji i znaczenia grzywien siekieropodobnych, w pierwszej kolejności 

chciałbym zwrócić uwagę na kwestię podstawową – ową „siekieropodobność”. Forma ta 

bezdyskusyjnie wskazuje na pewną inspirację i nawiązanie do kształtu narzędzi, 

wykonywanych z resztą z tego samego surowca. Jest oczywiste, że forma grzywien, jako forma 

pośrednia, reprezentowana na wielu obszarach i w różnych okresach, została symbolicznie 

powiązana z innymi aspektami niż te, które można bezpośrednio odnosić do obróbki żelaza 

(Lindeberg 2009: 202). 

Rozdział ten wskazuje i opisuje dwa podstawowe wzorce (typy siekier), które mogą 

stanowić źródło owej „siekieropodobności”. Tym samym rozróżnienie to determinuje moją 

dalszą propozycję podziału grzywien siekieropodobnych na dwa główne typy: A (grzywny 

tulejowe) oraz B (grzywny z otworem osadowym).  

 

9.1. Siekiery tulejowe 

Siekiera tulejowa (celt, holkyxa, socketed axe) to narzędzie sieczne cechujące się 

„wydrążonym” korpusem, stanowiącym miejsce osadzenia trzonka w formie wpustu. Początek 

występowania narzędzi tego typu sięga jeszcze epoki brązu, kiedy odlewano je 

w dwuczęściowych formach, przez co charakteryzowały się widocznym szwem odlewniczym 

(zob. np. Boughton 2015). W epoce żelaza wykuwane były z blachy żelaznej, przez zawinięcie 

jednego końca i zamknięcie go w tuleję (ryc. 31; zob. Saage, Kiilmann i Tvauri 2018). Siekiera 

tulejowa mogła być używana jako wszechstronne narzędzie ciesielskie, stosowane do ścinania 

drzew i obróbki drewnianych elementów, a przez zmianę ustawienia trzonka mogła służyć 

także za motykę i ciosłę (podobne, większe żelazne narzędzia występujące w epoce żelaza 

interpretowane są również w ten sposób). Co więcej, obecność tego typu zabytków 

w kontekście depozytów narzędzi kowalskich na terenie Szwecji może sugerować 

wykorzystywanie go także w tej gałęzi rzemiosła (Lindeberg 2009: 203).  

Co istotne w kontekście analizy grzywien siekieropodobnych, w Skandynawii żelazne 

siekiery tulejowe datowane są przeważnie na okres wędrówek bądź okres wendelski (czy też 

bardziej ogólnie na epokę żelaza), bardzo rzadko natomiast na okres wikiński. Jeszcze przed 

narodzinami Chrystusa siekiery tulejowe na kontynencie europejskim zastępowane są 

siekierami z otworami osadowymi i od tego momentu narzędzie to jest zjawiskiem stricte 

skandynawskim. Co więcej, podczas gdy w pierwszej połowie I tysiąclecia w południowej 
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Skandynawii ten typ siekier już zaniknął, to na północy funkcjonował dłużej, a czasami nawet 

można go znaleźć kontekstach średniowiecznych (Lindeberg 2009: 203). 

 

  

Ryc. 31. Przykłady żelaznych siekier tulejowych ze Szwecji: 1. Prästbåtels (prowincja Gotland), epoka żelaza; 

2. Eketorps borg (prowincja Öland), okres migracji/wendelski; 3. Nautasätno (prowincja Lappland), okres 

wendelski (fot. Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, U. Skans, E. Vedin, © Statens historiska museer i Stockholm, 

CC BY 2.5 SE, oprac. K. Rabiega) 

 

Pierwszym archeologiem, który zauważył pewne analogie i podobieństwa między 

siekierami tulejowym a tajemniczymi zabytkami o prymitywnej formie z płasko rozklepanymi 

„ostrzami” i zawiniętym końcem był Jan Petersen (Petersen 1918). Istotnie, już pierwszy rzut 

oka na znaleziska tzw. grzywien łopatkowatych przywołuje skojarzenia z formą tego narzędzia. 

Moim zdaniem to podobieństwo świadczy o znaczeniu żelaznych siekier, przyczyniających się 

do pierwszej „rewolucji rzemieślniczej” i tłumaczy wykorzystanie tego symbolicznego wzorca. 

Zgadzam się ze zdaniem Marty Lindeberg, która podkreślała ogromne znaczenie tych narzędzi 

w epoce żelaza – w trakcie budowania „nowego sposobu życia” na przełomie er (Lindeberg 

2009: 203). Również jestem przekonany, że to właśnie istotna rola siekier tulejowych 

w gospodarce epoki żelaza zaowocowała pojawieniem się przedmiotów naśladujących tę 

samą formę. 

Silnym argumentem przemawiającym za takim pierwowzorem siekieropodobnych 

grzywien tulejowych jest czas ich występowania. Na obszarach gdzie znaleziono najwięcej 



75 

 

 

grzywien, siekiery te występowały znacznie dłużej, natomiast kiedy zostały wyparte przez 

siekiery z otworami osadowymi, to praktycznie znikają z horyzontu archeologicznego 

(Lindeberg 2009: 203). 

 

9.2. Siekiery klinowate 

Przyglądając się norweskim znaleziskom grzywien siekieropodobnych można zauważyć 

charakterystyczne szczegóły – ukształtowanie ostrza oraz szyjki (sześcioboczne lub 

ośmioboczne), które bez wątpienia nawiązują do metody wytwarzania (kucia) lokalnych 

narzędzi ciesielskich. Takimi narzędziami były masywne siekiery określane mianem bleggøks, 

nazywane także klinami bądź rozłupywaczami (Buchwald 2005: 238–245; Berglund 2015: 98). 

Używane były prawdopodobnie do rozszczepiania kłód potrzebnych do budownictwa czy 

szkutnictwa. Do tej pory, zwłaszcza przez ostatnie pół wieku, badacze bardzo rzadko zwracali 

uwagę na tego typu zabytki, jako wzorce, które – moim zdaniem – odegrały kluczową rolę 

w tworzeniu się fenomenu siekieropodobnych grzywien z osadą.  

W ewidencjach muzealnych (zwłaszcza Kulturhistorisk museum w Oslo oraz 

Universitetsmuseet w Bergen) zabytki tego typu rzadko są dokładnie opisywane. Określane są 

mianem barre (sztabka) bądź jernbarre (żelazna sztabka) i jedynie czasami doprecyzowane 

terminem bleggøks. Co więcej, terminami barre i jernbarre opisywane są tam także grzywny 

siekieropodobne. W dodatku, wiele (jeżeli nie większość) z tych siekier to znaleziska 

przypadkowe, często bez określonej lokalizacji odkrycia i precyzyjnego datowania.  

Być możne kształt siekier klinowatych odzwierciedlony w grzywnach może być 

pomocny w datowaniu tych zabytków. Zauważyłem, że można je podzielić typologicznie ze 

względu na przekrój trzonu (czteroboczne, sześcioboczne z płaskim licem, sześcioboczne 

z płaskim policzkiem), przy czym ukształtowanie trzonu najczęściej przekłada się także na 

staranność wykonania – przedmioty ośmioboczne z płaskim policzkiem są dłuższe i bardziej 

smukłe, co z kolei może ułatwiać rozłupywanie drewna i zwiększać precyzję pracy. Jednak 

równie dobrze forma tego typu zabytków mogła odzwierciedlać określone zastosowanie – 

w tym przypadku każdy typ mógł być wykorzystywany do nieco innych czynności.  

Przykładem siekiery klinowatej o czterobocznym trzonie jest zabytek C34075 z okręgu 

Innlandet (lokalizacja nieznana) pochodzący z kolekcji Vågå Historielag i zgłoszony przez 

Trygve Håkenstada z Vågåmo (brak informacji na temat miejsca odkrycia). Przedmiot jest 

dobrze zachowany, o długości 24,2 cm i szerokości ostrza 5,9 cm (ryc. 32). Formę 
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sześcioboczną z płaskim licem reprezentuje siekiera z Hovelsrud, gm. Ringsaker (C2175), 

datowana na okres wikiński (ryc. 33). Sześcioboczny przekrój o płaskim policzku i 27 cm 

długości ma siekiera z Waagaard, gm. Ringerike (C17950), również datowana na okres 

wikiński (ryc. 34), a także zabytek z gminy Vang o nieznanej lokalizacji, datowany na okres 

merowiński (ryc. 35). 

 

Ryc. 32. Siekiera klinowata o czterobocznym przekroju trzonu z okręgu Innlandet (fot. O. Heggø, 

© Kulturhistorisk museum i Oslo, CC BY-SA 4.0, oprac. K. Rabiega) 

 

Ryc. 33. Siekiera klinowata o sześciobocznym przekroju trzonu i płaskim licem z Hovelsrud (fot. O. Heggø, 

© Kulturhistorisk museum i Oslo, CC BY-SA 4.0, oprac. K. Rabiega) 
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Ryc. 34. Siekiera klinowata o sześciobocznym przekroju trzonu i płaskim policzkiem z Waagaard 

(fot. K. Helgeland, © Kulturhistorisk museum i Oslo, CC BY-SA 4.0, oprac. K. Rabiega) 

 

 

Ryc. 35. Siekiera klinowata o sześciobocznym przekroju trzonu i płaskim policzkiem z gminy Vang 

(fot. O. Heggø, © Kulturhistorisk museum i Oslo, CC BY-SA 4.0, oprac. K. Rabiega) 
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W ostatnich latach zabytki te nie były przedmiotem zainteresowań archeologów, ale już 

przed II Wojną Światową pojawiały się pojedyncze prace, w których zauważano związek 

między tymi siekierami a grzywnami siekieropodobnymi. Było to przedmiotem polemiki 

między Janem Petersenem a Gertem Falchem Heibergiem (por. Petersen 1918, 1923; 

Heiberg 1923). 

W 1931 roku Anders Sandvig opublikował pracę na temat dawnych metod pozyskiwania 

drewna, w której opisał do czego mogły służyć siekiery klinowate pojawiające się w materiale 

archeologicznym. Zastanawiał się, jak ludzie wytwarzali deski przed upowszechnieniem się pił 

ręcznych czy wodnych. Zadawał to pytanie wśród najstarszych ówcześnie stolarzy, ale szybko 

przekonał się, że tradycyjna wytwórczość stała się rzemiosłem zapomnianym. Badał więc 

najstarsze konstrukcje budowlane, przede wszystkim restaurowany wówczas XII-wieczny 

drewniany kościół w Ringebu w regionie Gudbrandsdalen, ale także obiekty ze skansenu 

w Maihaugen oraz z inne średniowieczne domy z Gudbrandsdalen. Po własnych obserwacjach 

i wnioskach m.in. Ivara Kleivena (1854–1934), lokalnego historyka i kolekcjonera folkloru, 

uznał że z każdej kłody można było uzyskać jedynie dwie dranice. Poprosił dwóch starszych 

i doświadczonych stolarzy, aby rozłupali kilka kłód i przygotowali z nich deski. Za pomocą 

owej „archeologii eksperymentalnej” ostatecznie udało się stworzyć dranice podobne do tych, 

które znajdowały się w średniowiecznych budynkach (Sandvig 1931: 3–6). 

Interesującym nas etapem tamtego eksperymentu jest wykorzystanie siekier klinowatych, 

dlatego nie będę opisywał całego procesu tworzenia dranic. Po okorowaniu kłody 

i rozciągnięciu wzdłuż niej sznurka wyznaczającego linię prostą (ryc. 36), łupanie drewna 

rozpoczynano od jednego końca do drugiego. Do tego zadania potrzeba było dwóch mężczyzn. 

Jeden z nich siedział na pniu i zgodnie z linią sznura ustawiał pośrodku kłody siekierę klinowatą 

(bleggøks), trzymając ja za trzonek. Drugi rzemieślnik uderzał ciężkim płaskim pobijakiem 

(slagtre, przypominającym kijankę do prania) w obuch siekiery, wbijając ją w drzewo (ryc. 37–

38). Po wbiciu narzędzia w powstałą z przodu szczelinę wbijano drewniany klin, a następnie 

przesuwano siekierę do tyłu i po naciągnięciu sznura ponownie wbijano w kłodę. 

Kontynuowano naprzemiennie wbijanie siekier klinowatych i drewnianych klinów, aż kłoda 

została podzielona na pół (Sandvig 1931: 7–10). 
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Ryc. 36. Proces rozłupywania kłody – naciąganie sznura wyznaczającego linię prostą (za: Sandvig 1931: 6 

Fig. 2) 

 

 

 

Ryc. 37. Proces rozłupywania kłody – uderzanie podbijakiem w obuch siekiery klinowatej (za: Sandvig 1931: 7 

Fig. 3) 
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 Sandvig podkreśla, że nie wiadomo 

z pewnością, jakiego rodzaju siekier 

klinowatych używano w dawnych czasach. 

Wspomina, że tego typu siekiery znajdowano 

także w depozytach gromadnych. Ostatecznie 

nawiązuje do pracy Jernbarrer Jana Petersena 

z 1918 roku, który zabytki tego typu 

postrzegał częściowo jako prawdziwe 

narzędzia, a częściowo jako żelazne grzywny 

– półprodukty siekier, które były używane 

powszechnie w obrocie handlowym (Petersen 

1918; Sandvig 1931: 9). 

Używania siekier klinowatych jako rzeczywistych narzędzi trudno potwierdzić 

w materiale archeologicznym, bo nie zachowują się w nim części drewniane. Wyjątkowym 

znaleziskiem jest siekiera z Holmesland w gminie Lindesnes (C2653), w której osadzie 

zachowało się drewno siekierzyska w formie produktu korozji (ryc. 39).  

 

Ryc. 39. Uszkodzona siekiera klinowata z Holmesland (fot. O. Heggø, © Kulturhistorisk museum i Oslo, 

CC BY-SA 4.0, oprac. K. Rabiega) 

Ryc. 38. Proces rozłupywania kłody – klinowanie 

rozszczepień po siekierze klinowatej 

(za: Sandvig 1931: 8 Fig. 4) 
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Anders Sandvig zaobserwował dodatkowo, że zakończone młotkiem obuchy siekier 

klinowatych są na tyle wytrzymałe, że nadają się do uderzania w nie innym narzędziem, 

a wszystkie znane mu przykłady zabytków charakteryzują się znacznie rozszerzającym się 

ostrzem. Jego zdaniem wszystkie siekiery typu bleggøks w średniowieczu używane były 

wyłącznie do rozłupywania drzewa, co uzasadnił następującymi argumentami: 

• wyraźny kształt klina i solidna budowa, 

• nieproporcjonalny rozmiar otworu na trzonek, 

• dobrze uformowany i wytrzymały obuch lub młotek, 

• długość całego obiektu i jego proporcje. 

Kolejnym argumentem jest opinia Gerta Falcha Heiberga, lokalnego znawcy narzędzi, 

który też uznał, że siekiery te zostały opracowane jako narzędzia (Sandvig 1931: 9). Od tego 

czasu siekiery klinowate odkryto na obszarze całej Norwegii, także w charakterze depozytów 

narzędzi żelaznych – przykładem jest zestaw 6 siekier klinowatych z Veikle w gminie Sel 

(ryc. 40), których długość waha się w granicach 30,7–33 cm. 

 

 

Ryc. 40. 5 z 6 siekier klinowatych składających się na depozyt (C25058) odkryty w Veikle (fot. O. Heggø, 

© Kulturhistorisk museum i Oslo, CC BY-SA 4.0, oprac. K. Rabiega) 

 

Siekiery klinowate charakterystyczne są przede wszystkim dla Norwegii, jednak dwa 

pojedyncze znaleziska odkryto również w Dalarna i Siljan w Szwecji, oraz jedno w Lindholm 

Hoje w Danii. Niestety w większości zabytki te nie posiadają kontekstu archeologicznego, który 

umożliwiałby precyzyjne datowanie. Dlatego przedział ich występowania określany jest od 



82 

 

 

starszej epoki żelaza (500 p.n.e.–550 n.e.), przez okres merowiński (550–793), aż po okres 

wikiński (793–1066). Wyjątkowym depozytem, który zawiera zarówno siekiery tulejowe (celt), 

siekiery klinowate (bleggøks), a także grzywnę siekieropodobną jest niedawno odkryty i nadal 

analizowany skarb ze Storhov. Według badaczy depozyt pochodzi z przełomu VII/VIII w., 

choć złożony został w dawnej jamie zasobowej, która może być datowana na IV w. (Post-

Melbye i Rundberget 2020). 

Zdarzało się że siekiery klinowate przez badaczy środkowoeuropejskich 

i skandynawskich były pomijane czy wręcz odrzucane w dyskusji nad grzywnami 

siekieropodobnymi. Tymczasem nie można pomijać opracowań badaczy norweskich, którzy 

wykazują ich bezpośredni związek z formami grzywien, podkreślając występowanie tych 

zabytków w podobnych kontekstach archeologicznych (m.in. w depozytach). W tamtejszych 

katalogach muzealnych są one klasyfikowane właśnie jako grzywny żelazne (tj. barre, 

jernbarre lub barre av jern). 
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10. Typologia grzywien siekieropodobnych 

10.1. Dotychczasowe ustalenia typologiczne 

Pierwsze żelazne grzywny zostały zewidencjonowane w Kolekcji Starożytności Uniwersytetu 

w Oslo w 1839 r. Był to zestaw 12 egzemplarzy znalezionych w Gudbrandsdalen w dzisiejszym 

okręgu Innlandet, datowanych na ok. 930 r. Historyk Rudolf Keyser nazwał je wówczas 

„żelazną bronią lub narzędziami”. Przez kolejne lata, wraz z przybywaniem nowych odkryć, 

między badaczami norweskimi trwała dyskusja na temat ich klasyfikacji i funkcji. W 1868 

roku, omawiając zabytki z Ottestad, Oluf Rygh wysunął domniemanie, że mogły one służyć 

jako ciężarki tkackie (Aarsberetning 1868: 35, 125, 

Pl. III.32) – „żelazne narzędzie o nieznanym 

przeznaczeniu (do zawieszenia na końcu nici 

osnowy w krośnie?)” Od tej pory, początkowo ze 

znakiem zapytania, a po kilku latach wręcz 

dogmatycznie, właśnie w ten sposób 

ewidencjonowano takie znaleziska. Kiedy ten sam 

badacz w 1885 roku w swoim sławnym katalogu 

starożytności norweskich (Norske Oldsager) 

zamieścił rysunek żelaznego ciężarka tkackiego, 

norwescy archeolodzy na ogół podzielali już tę tezę 

(m.in. Helge Gjessing i Gert Falch Heiberg), a do 

dzisiaj w opracowaniach skandynawskich znalezisk 

i ewidencjach norweskich muzeów można znaleźć 

odniesienie do „stworzonego” przez Rygha typu 

„R 438” (Rygh 1885: ryc. 438) lub publikacji 

z 1868 roku – „Aarsb. 1868 Pl. III fig. 32” (ryc. 41).  

Pionierską pracę w badaniach znalezisk 

norweskich wykonał w 1918 roku Jan Petersen. Pogrupował on żelazne grzywny w serie 

typologiczne, odnosząc je do narzędzi nazywanych bleggøks (Petersen 1918). Początkowo 

wprowadził podział na dwa typy, jednak głęboka krytyka innych badaczy, zmotywowała go 

aby wyróżnić typ pośredni. Zauważył już wtedy trudność z określeniem linii rozwoju 

i właściwego datowania, gdyż znaleziska te bardzo rzadko występowały w połączeniu z innymi 

przedmiotami w kontekstach stratygraficznych. Odnosząc się do kilku pewnych znalezisk 

Ryc. 41. Typy grzywien norweskich w 1868 r. 

i 1885 r. (za: Aarsberetning 1868: Pl. III.32; 

Rygh 1888: ryc. 438, oprac. K. Rabiega) 
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uchwyconych w kontekście archeologicznym, uznał za możliwe, że siekiery klinowate 

z wczesnej epoki żelaza typu bleggoks z wielokrawędziowym trzonem rozwinęły się w tzw. 

„siekierowate żelaza tkackie” na początku lub tuż przed początkiem okresu wikińskiego. 

Zwrócił uwagę, że typ R 438 (Rygh 1985, ryc. 438) pojawił się w okresie wikińskim i przetrwał 

aż do średniowiecza. Petersen założył, że żelazne grzywny, podobnie jak i proste żelazne 

narzędzia (siekiery i radlice), które zostały odkryte w depozytach, funkcjonowały zarówno jako 

surowce, środki płatności barterowych, czy miary wartości. Późniejsi badacze norwescy 

klasyfikowali znajdowane zabytki jako „Jan Petersen: Jernbarrer, Oldtiden VII, s. 172–173, 

fig. 1–6” [P 1–6]. 

W tym samym czasie na Morawach trwała dyskusja na temat znalezisk ze stanowiska 

Špitálky w Starym Měste na terenie dzisiejszych Czech. W 1902 roku Inocenc Ladislav 

Červinka w swojej pracy Morava za pravěku (Červinka 1902: 308) zamieścił opis trzech 

znalezisk odkrytych w Starym Měste, tym samym publikując po raz pierwszy opracowanie 

grzywien siekieropodobnych z Europy Środkowej. Zinterpretował je wówczas jako 

„zagadkowe żelaza” lub małe topory ciesielskie. Ten sam autor w 1927 roku nazywał je także 

„przedmiotami rzemieślniczymi” (Červinka 1927: 179, 221) – i ta interpretacja przeważała 

w środkowoeuropejskim piśmiennictwie archeologicznym aż do końca lat pięćdziesiątych 

XX wieku. 

Nazwa „grzywny siekieropodobne” w środowisku środkowoeuropejskim pojawiła się 

dopiero w 1957 w opracowaniu Josefa Poulíka (Poulík 1957: 334), choć już w 1928 roku Josef 

Schránil wspomniał o depozycie 310 „wydłużonych siekier” (langgezogene Äxte) z osady 

„okresu grodziskowego” (Burgwallperiode) w Starym Měste (Schránil 1928). Przełomową 

publikacją był artykuł niemieckiego pisarza, poety i wydawcy podręczników szkolnych Horsta 

Ohlhavera z 1939 roku, który pod wpływem prac m.in. Petersena zestawił przykłady ze Starégo 

Města z egzemplarzami norweskimi, nazywając je Frühmittelalterliche Eisenbarren – 

wczesnośredniowiecznymi grzywnami żelaznymi (Ohlhaver 1939: 121). 

Znaleziska drugiej połowy lat pięćdziesiątych – zwłaszcza małopolskich – przyniosły 

wyróżnienie drugiego typu o kształcie zbliżonym do wydłużonej siekiery z wyraźnie 

uformowanym obuchem i tzw. „wąsami” po obu stronach otworu. Znacząca pod tym względem 

była syntetyczna praca Radomira Pleinera z 1961 roku (Pleiner 1961). Zaproponował w niej 

hipotezy dotyczące funkcji grzywny w kształcie siekiery, stworzył szczegółowy katalog 

znalezisk z terenu Czechosłowacji, opracował typologię w oparciu o Typ I, II i przejściowy 
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oraz zaprezentował analizy metalograficzne. Na obszarze państwa wielkomorawskiego 

wyróżnił cztery rodzaje grzywien stosując kryterium wielkości (ryc. 42): 

1. wielkie (długość 40–47 cm); 

2. średnie (długość 21–28 cm); 

3. małe (długość 15–17 cm); 

4. miniaturowe (długość 5–8 cm). 

 Analizując wcześniejsze opracowania grzywien 

uznał, że obie formy sztabek stanowią dwie fazy 

ewolucyjne. Pierwszy typ przypomina wąską siekierę 

z przesadnie wydłużonym liściem i zakończony jest 

wąską szyjką i obuchem, który zachowuje w szczątkowej 

formie cechy siekiery, tzn. po bokach małego otworu 

znajdują się zaokrąglone lub trójkątne „wąsy”, a obuch 

przypomina młotek (Pleiner 1961: 426). Takie grzywny 

zanotowano wówczas m.in. w Starém Měste, Nejdeku, 

Přerovie, Mutěnicach i Nitrze. Przedmioty te, jako 

podobne do użytkowych siekier, a zarazem bardziej 

pracochłonne w produkcji, przedstawiały starszą, mniej 

zaawansowaną formę. Ich rozwinięciem były grzywny 

typu II o formie uproszczonej – wytwórca nie wykuwał 

starannie otworu, lecz przebijał taśmowy koniec 

prostokątnym przebijakiem, tworząc otwór o ostrych 

krawędziach i żłobionym zagiętym tyle (Pleiner 1961: 427). Poszukując pierwowzoru takich 

płacideł żelaznych, Pleiner wskazał użytkowe siekiery z „wąsami”, dość często spotykane 

w materiale archeologicznym w dorzeczu środkowego i dolnego Dunaju w warstwach 

odpowiadających okresowi VII–X w. (Pleiner 1961: 441–442). 

Częściowe opracowanie przez Marię Sułowską w 1972 r. skarbu piotrawińskiego dodało 

trzecią już odmianę grzywien środkowoeuropejskich. Kształt wydłużonej siekiery z „wąsami” 

zbliżał je do starszego typu grzywien. Natomiast względnie duże wymiary (długość rzędu 30 

i więcej cm) i ciężar (1,5 do 2,2 kg) wyraźnie odróżniały obiekty z Piotrawina od znanych 

egzemplarzy, czyniąc je porównywalnymi do siekier użytkowych. Sułowska podkreśliła 

pośrednią – w sensie funkcjonalnym – pozycję opisywanych przedmiotów pomiędzy 

użytkowym narzędziem a grzywnami-płacidłami. Wskazując na możliwość użytkowania 

Ryc. 42. Cztery typy grzywien 

siekieropodobnych wg R. Pleinera: 

1. Staré Město, 2. Hradok, 3. Mikulcice, 

4. Mikulcice (za: Dekówna 1988: 133) 
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znalezisk tak w charakterze narzędzi jak i formy pieniężnej, uniknęła wyraźnego przypisania 

przedmiotów do jednego z tych zastosowań (Sułowska 1972a: 282–285, 1977: 32–38).  

W późniejszych badaniach obiekty piotrawińskie były różnie interpretowane. Radomir 

Pleiner uznał je za jeden z podstawowych typów grzywien (Pleiner 1989: 84–85). Natomiast 

w systematyce kontaktów ziem polskich z Wielkimi Morawami autorstwa Krzysztofa 

Wachowskiego zostały one uwzględnione jako „topory typu Piotrawin”, klasyfikowane osobno 

od grzywien, ale i od siekier użytkowych (Wachowski 1981: 154–156). W pracy opublikowanej 

w 1981 roku obszernie omówił on genezę, analogię i funkcje takich przedmiotów (Wachowski 

1981: 169–175). 

Zupełnie nowe możliwości interpretacji przyniosło znalezienie w 1979 r. imponującego 

skarbu krakowskiego. O ile w poprzednich badaniach różnica częstotliwości występowania 

sztabek na obszarze morawsko-słowackim i małopolskim pozwalała na dopatrywanie się 

w znaleziskach polskich niedużego marginesu zjawiska zasadniczo charakterystycznego dla 

Wielkich Moraw, o tyle ogromna liczba grzywien krakowskich (4212 sztuk) nakazywała uznać 

okazy małopolskie za fenomen o dużej wadze. Przewaga obiektów z „wąsami”, przy dość 

ścisłym datowaniu skarbu krakowskiego na około 875 r., potwierdziła wyniki wcześniejszych 

prac metaloznawczych, wskazujących że zróżnicowanie kształtów grzywien miało podłoże nie 

chronologiczne, lecz regionalne. Według Emila Zaitza obiekty o uproszczonej formie 

charakteryzowały wytwórczość Moraw i obecnych ziem zachodniej Słowacji, typ z „wąsami” 

– południową Małopolskę, natomiast najbliższy użytkowemu narzędziu typ piotrawiński 

cechował tereny najbardziej odległe od centrów wielkomorawskich. Chronologia znalezisk 

oraz zróżnicowanie rozwoju funkcjonalnego wskazywało na Morawy i Słowację jako centrum 

rozwoju tej formy płacidła, a ziemie polskie – jako obszar peryferyjny (Zaitz 1983: 157). 

Odkrycie krakowskie wprowadziło do czterech typów wielkościowych Pleinera piaty 

rodzaj, ponieważ okazało się, że większość (ok. 70 %) przedmiotów było długości od 32 do 

36 cm. Waga egzemplarzy krakowskich wahała się od 0,3 kg do blisko 1,75 kg (Hensel 

1987: 640). 

Na podstawie znaleziska z Břeclav-Pohansko, Bořivoj Dostál w 1983 roku stworzył 

syntetyczne studium na temat grzywien siekieropodobnych. Na terenie grodziska Břeclav-

Pohansko odkryto łącznie 115 żelaznych grzywien, z czego dwa depozyty po 75 i 6 

egzemplarzy. Nie licząc dużego depozytu z całymi grzywnami, spośród pozostałych 40 

znalezisk było jedynie 10 zachowanych w całości. Pozostałe 30 stanowią fragmenty o różnej 

wielkości, zwykle część tylna z uszkiem, natomiast trudno było bezsprzecznie wyróżnić części 



87 

 

 

ostrza. Korzystając z typologii Radomira Pleinera z 1961 r. podzielił znaleziska na 3 grupy: 

Typ I, Typ II (z wariantem IIa) i Typ III (Dostál 1983: 193). Do typu I – podobnemu siekierce 

z bocznymi płatkami przy uchu i z młotkowatym obuchem – z Pohanska przypisał tylko jeden 

egzemplarz z obiektu 82/VD. Typ III obejmuje tu grzywny miniaturowe i część małych 

grzywien – łącznie 8 sztuk. Większość grzywien z Pohanska zaliczył do typu II 

ze żłobkowanym tyłem i przebitym prostokątnym uchem – 100 sztuk. Obok nich wyróżnił 

około 6 egzemplarzy wariantu IIa (Dostál 1983: 193). 

Bořivoj Dostál nieco zmodyfikował podział Radomira Pleinera. Z typów przejściowych 

wg Pleinera, pierwszy (grzywna z przebitym otworem i nieznacznym liściem) określony jest 

jako wariant „a” II typu, a drugi typ przejściowy (z płaskim zaokrąglonym tyłem i małym, 

zwykle okrągłym uchem) wyróżnia jako typ III (Dostál 1983: 193). Autor, publikując grzywny 

siekieropodobne z Břeclav-Pohansko i dzieląc je na typy I, II, IIa, III (tabela 5), stwierdził, że 

wszystkie występują w Břeclav-Pohansko równolegle i są datowane głównie od drugiej ćwierci 

do połowy IX wieku, a częściowo do 2. połowy IX wieku, rzadko natomiast aż do przełomu 

IX i X wieku (Dostál 1983: 194).  

 

Tabela 5. Żelazne grzywny siekieropodobne z Břeclav-Pohansko (z wyłączeniem największego depozytu) 

z określeniem typologicznym wg Dostála (za: Dostál 1983: 195 tab. 1, oprac. K. Rabiega) 

Nr Wyk. Obiekt Nr Inw. Zachowanie 
Dł. 

(cm) 

Szer. 

(cm) 

Waga 

(g) 

Kształt 

ucha 
Typ Uwagi 

1 VD 66 21.599 cała 7,7 1,3 - owalny III - 

2 VD 82 38.049 cała 28,2 3,9 165 prostok. I - 

3 VD 87 48.797 złamana 4,3 - 8 prostok. II część tylna 

4 VD 87 48.759 złamana 4 - 17,5 owalny - 

fragm. 

części 

tylnej 

5 VD 87 43.905 złamana 4 - 6,5 okrągły III część tylna 

6 VD 87 48.797 złamana 4,1 - - prostok. IIa część tylna 

7 VD 105 57.385 złamana 7,5 1,3 5,5 okrągły III - 

8 VD A 9–58 9.877 złamana 12,5 1,7 11,5 prostok. IIa 2 fragm. 

9 VD 
A 12–

59 
8.983 cała 18,9 2,5 32 prostok. III 2 fragm. 

10 VD 7 12–59 8.852 złamana 6,9 - 4 okrągły II - 

11 VD 
A 12–

59 
8.851 złamana 4,7 - 1,7 - - tył odłam. 

12 VD 
A 15–

77 
62.151 złamana 4 1,2 2,5 okrągły II część tylna 

13 LŠ 39 113.246 złamana 13,2 1,6 14 prostok. II 2 fragm. 

14 LŠ 39 113.237 złamana 13,3 2,4 16,7 prostok. III 2 fragm. 

15 LŠ 93 160.373 cała 8,5 1,3 3,5 okrągły III - 

16 LŠ 93 160.373 złamana 4,7 1,6 2,7 - - tył odłam. 

17 LŠ 99 160.954 złamana 7,7 0,8 6,2 prostok. IIa - 

18 LŠ 107 166.279 cała 11,5 1,2 8 prostok. II 2 fragm. 

19 LŠ 109 166.815 złamana 15,5 1,6 29 prostok. II - 
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20 LŠ 113 167.841 złamana 12,1 1,6 28 prostok. II - 

21 LŠ 113 175.407 złamana 7,8 2,3 13,2 - - tył odłam. 

22 LŠ 114 175.424 złamana 5,3 1,9 7,5 - - tył odłam. 

23 ŽP 39 77.264 złamana 9,l 1 10,5 owalny II - 

24 ŽP 
C 29–

29 
48.453 złamana 4 1 2,8 okrągły? III tył odłam. 

25 ŽP 
C 23–

31 
76.348 złamana 7,1 - 15,5 owalny II - 

26 JP 178 155.624 złamana 7,8 1 3,5 prostok. II - 

27 JP 197 156.512 cała 13,5 1,7 16 okrągły III 2 fragm. 

28 JP 210 157.125 złamana 26 3,7 61 prostok. II 
tył odłam., 

2 fragm. 

29 JP 256 15.424 złamana 13,4 2,5 60,5 - - tył odłam. 

30 JP 344 163.322 złamana 8,8 1,3 18,5 prostok. IIa - 

31 JP 412 172.325 cała 18,5 2,3 31,5 prostok. IIa 3 fragm. 

32 SP 2/V-XII 67.911 złamana 15,1 2,2 40,5 prostok. II 
skręcona 

szyja 

33 SP 2/V-XII 67.912 złamana 21,8 3 63,5 prostok. II 2 x odcięta 

34 SP 2/V-XII 67.913 cała? 29,3 3,8 116,5 prostok. II 

odcięt. 

poprze-

cznie 

35 SP 2/V-XII 67.914 złamana 14 4 40 - - 
brakujący 

tył 

36 SP 2/V-XII 67.919 cała 27,3 3,8 85 prostok. II - 

37 SP 2/V-XII 67.920 złamana 21 2,3 47,5 prostok. II - 

38 SP 17 87.633 złamana 13,8 3,9 - - - 
brakujący 

tył 

39 SP 17 87.631 cała 31,6 3,1 109 prostok. II - 

40 SP 17 87.632 cała 33 4,3 106 prostok. IIa - 

 

Do podobnych wniosków doszedł również Emil Zaitz. Analizując grzywny z ogromnego 

depozytu krakowskiego przedstawił swoje rozważania w dwóch kompleksowych 

opracowaniach opublikowanych w 1988 i 1990 roku. Na podstawie kształtu szyjki oraz liścia 

i jego umiejscowieniu zaklasyfikował wszystkie grzywny krakowskie do typu I wg Pleinera, 

a następnie podzielił je na odmiany A i B, rozdzielając warianty i podwarianty według 

poszczególnych kształtów i właściwości technologicznych (Zaitz 1988: 265). Grzywny 

wielkomorawskie określił jako typy II i III, przy czym typ III według niego odpowiadał typowi 

III wg Dostála, więc jednocześnie typowi przejściowemu wg Pleinera (Pleiner 1961: 426). 

E. Zaitz zaproponował trzy podstawowe kryteria klasyfikacji grzywien. Pierwszym z nich 

był sposób przebicia otworu, dzielący materiał na dwie odmiany: 

Typ A – otwór przebity bezpośrednio przy końcu sztabki, której tylna ścianka jest 

zarazem obuchem. Na tę odmianę przypada około 80 % obiektów krakowskich oraz grzywny 

z Nowej Huty-Mogiły, Radymna i większość z Zawady Lanckorońskiej; 
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Typ B – otwór przebity w odległości 5 do 23 mm od końca sztabki. Takie usytuowanie 

otworu pozwala na wyraźne uformowanie obucha. Odmianę B reprezentuje reszta znalezisk 

z Krakowa i Zawady Lanckorońskiej oraz grzywny z Piotrawina i Stradowa. 

Należy podkreślić, że według samego autora tej koncepcji, przebijanie otworu w sztabce 

niekiedy powodowało zupełną deformację jej tylnej części. Stąd trudno powiedzieć na ile 

istnienie odmiany A i B było efektem z góry planowanym przez wytwórców, bądź 

zleceniodawców, a na ile było wynikiem niedoskonałości techniki wytwarzania. 

Równolegle materiał małopolski został podzielony na trzy warianty na podstawie 

kryterium budowy części wyklepanej na wzór ostrza: 

1. środkowa część sztabki przechodzi w ostrze zasadniczo na całej długości. Granica 

między częścią środkową a ostrzem jest nieczytelna. Do tego wariantu należało 7 % 

grzywien krakowskich, kilka egzemplarzy z Zawady Lanckorońskiej, grzywna ze 

Stradowa i prawdopodobnie te z Piotrawina; 

2. słabo czytelna granica między środkową częścią sztabki a ostrzem. Część środkowa 

zachowuje w części swej długości w miarę jednolite wymiary, po czym stopniowo 

przechodzi w ostrze. Do wariantu 2 należy 30 % znalezisk z Krakowa i kilka sztuk 

z Zawady Lanckorońskiej; 

3. wyraźnie zaznaczona granica między środkową częścią sztabki a ostrzem. Ten 

wariant reprezentuje 63 % obiektów krakowskich, większość z Zawady 

Lanckorońskiej oraz egzemplarze z Nowej Huty-Mogiły i Radymna. 

Trzecim kryterium opisu obiektów była proporcja długości ostrza do długości całej 

grzywny: 

a – ostrze krótkie, do 1/3 całkowitej długości grzywny, niekiedy słabo wyodrębnione 

z części środkowej. Do tej grupy zaliczono 4 % znalezisk krakowskich, część z Zawady 

Lanckorońskiej oraz obiekty piotrawińskie; 

b – ostrze zajmuje nieco mniej niż połowę długości grzywny. Te cechę wykazało 60 % 

grzywien z Krakowa, większość z Zawady Lanckorońskiej oraz egzemplarze z Nowej Huty-

Mogiły, Stradowa i Radymna; 

c – ostrze długie, zajmujące ponad połowę całkowitej długości grzywny. W skład tej 

grupy wchodzi 36% obiektów z Krakowa i jeden z Zawady Lanckorońskiej. 

Emil Zaitz wskazał też inne cechy różnicujące: 86% grzywien ze skarbu krakowskiego 

charakteryzowało się stosunkiem grubości do szerokości jak około 1:2 (0,7 do 2,2 cm na 1,8 do 
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3,5 cm w części tylnej, przed częścią z otworem); 10% grzywien miało przekrój zbliżony do 

kwadratowego, a resztę stanowiły sztabki płaskie.  

Inną zanotowaną cechą wskazującą znaczne zróżnicowanie budowy grzywien był kształt 

otworu – w poszczególnych egzemplarzach zbliżony do prostokątnego, okrągłego lub 

trójkątnego, co jednak jest prostą funkcją kształtu użytego przebijaka. Ponadto wśród znalezisk 

krakowskich znajdowały się nieliczne sztabki bez „wąsów” i otworu, jednak E. Zaitz nie 

wyodrębnił ich w osobną grupę. Uznał, że brak elementów wykonywanych 

najprawdopodobniej w ostatniej fazie produkcji grzywien świadczy o tym. że niektóre obiekty 

krakowskie zakopano w ziemi w stanie nieukończonym. Obserwacja ta może stanowić 

wskazówkę odnośnie kolejności czynności wykonywanych przy wytwarzaniu obiektów, 

a także okoliczności towarzyszących kompletowaniu depozytu (Adamczyk 2004: 230). 

Ostatecznie Emil Zaitz wyliczył trzy cechy depozytu krakowskiego, które przeszkodziły 

mu w wyciągnięciu ostatecznych wniosków z analizy budowy grzywien: 1) poszczególne 

sztabki reprezentowały rozmaite kombinacje analizowanych cech; najliczniejsze są co prawda 

obiekty oznaczone jako A3b, nie stanowią jednak na tyle dużej większości, aby można było 

uznać je za „prawidłowe” i przeciwstawić pozostałym – „nieprawidłowym”; 2) wymieszanie 

grzywien o różnych cechach budowy i wymiarach w poszczególnych wiązkach; 3) zarówno 

pojedyncze obiekty, jak i ich wiązki charakteryzowały się bardzo zróżnicowaną wagą, 

niepozwalającą na uchwycenie żadnych systemów wagowych sugerowanych przez 

wcześniejszych autorów. Ciężaru grzywien i wiązek nie można też wytłumaczyć względami 

technologicznymi. Według przytoczonych przez Zaitza badań Souchopovej, w trakcie jednego 

wytopu w jednym piecu hutniczym uzyskiwano od 2 do 6 kg żelaza „jakości handlowej”. W tej 

sytuacji tylko około 10 % wiązek mogło być efektem jednego wytopu w jednym piecu 

(Adamczyk 2004: 230–231). 

Jak wspomniano wcześniej, Emil Zaitz, zwracając uwagę na duże różnice budowy 

pomiędzy znaleziskami małopolskimi a morawsko-słowackimi, wyodrębnił trzy typy 

grzywien, przy czym wszystkie egzemplarze polskie przyporządkował do typu I. Znaleziska 

wielkomorawskie (określone jako typy II i III), wytwarzane z taśmy lub wąskich pasków 

blachy, nie miały odpowiednika w materiale małopolskim. Jednakże o ile dominujący na 

ziemiach Polski był zestaw cech A3b, o tyle na Morawach i Słowacji najliczniejszy wśród 

znalezisk jest zestaw B1c, reprezentowany w Małopolsce jedynie przez pojedyncze 

egzemplarze (Adamczyk 2004: 231). 
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Obrazu zróżnicowania dopełniają grzywny niemieszczące się w ramach 

zaproponowanych kryteriów. Zaitz wskazał grzywnę ze Stradowa, pod względem wymiarów 

i ciężaru odpowiadającą tylko małym morawskim grzywienkom typu III, lecz pod względem 

budowy nieodbiegającą od sztabek małopolskich typu I (Zaitz 1990: 142–174; Adamczyk 

2004: 231). 

Dodatkowym aspektem budzącym dyskusję są ślady „oznaczeń (?)” na powierzchni 

części grzywien krakowskich w postaci „par, trójek lub liczniejszych grup charakterystycznych 

płytkich wgłębień wykonanych prawdopodobnie młotkiem kowalskim”. Oznaczenia te 

umieszczone są na grzywnach starannie wykończonych, konkretnie na „wąsach”, rzadziej na 

sztabkowej, środkowej części lub ostrzu, niekiedy „po obu stronach otworu lub na ściance 

otworu i sztabce, ewentualnie na liściu. Za każdym razem składały się z innej ilości wgłębień”. 

Ze względu na korozję znaki są słabo czytelne. Dają się zauważyć jedynie na najlepiej 

zachowanych egzemplarzach sztabek (Adamczyk 2004: 233).  

W wyniku szczegółowych badań Zaitz stwierdził: „Dotychczasowe obserwacje nie 

pozwalają wiązać znakowanych grzywien ani z określonymi grupami zabytków ani też 

z konkretnymi kategoriami wielkościowymi”. Podobna konkluzja dotyczy nacięć wykonanych 

na rozklepanych na płasko częściach około 10 % grzywien krakowskich. Zaitz uznał je za ślady 

„testów kowalskich dokonywanych na uformowanych grzywnach, a mających na celu 

sprawdzenie jakości surowca, z którego je wykonano” (Zaitz 1990: 159). 

Równolegle do opracowań Zaitza, Darina Bialeková i Anna Tirpaková w 1989 roku 

opublikowały wyniki swoich badań. Chcąc uzyskać odpowiednio liczną próbę , zwróciły uwagę 

na wielkomorawskie grodzisko w Pobedim – miejsce odznaczające się największą, po 

Krakowie, liczbą znalezisk. Odnaleziono tam 22 depozyty zawierające łącznie 1251 całych 

grzywien i 760 ich fragmentów, przy czym największy zbiór, skarb IV, liczył 222 całe 

przedmioty i 117 fragmentów. Autorki zwróciły uwagę, że w 20 spośród znanych skarbów 

znajdują się grzywny bardzo zróżnicowane pod względem wagi, formy, rozmiarów i stanu 

rozdrobnienia. Za przyczynę tego stanu rzeczy uznały funkcjonowanie sztabek w obiegu 

pieniężnym, z którego ich użytkownicy wyłączali poszczególne sztuki w trakcie gromadzenia 

depozytów. Ze względu na różny stan zachowania oraz konieczność dysponowania materiałem 

dającym możliwie najlepsze warunki do badań porównawczych, z wykopalisk w Pobedim 

zostało wyselekcjonowanych 270 najlepiej zachowanych grzywien, reprezentujących 20 

depozytów (Adamczyk 2004: 231–232). 



92 

 

 

Pierwsza faza analiz (dokładne oględziny wybranego materiału) wykazała daleko idące 

jego zróżnicowanie: autorki stwierdziły w badanej próbie 270 grzywien aż 56 wariantów 

przebicia otworu. Następnie, używając metod statystycznych, dokonały obliczeń wzajemnych 

stosunków wszystkich możliwych wymiarów. Najwyższy współczynnik korelacji (gamma = 

0,71076) dał się zauważyć pomiędzy ciężarem własnym obiektu a grubością środkowej, 

sztabkowej części grzywny. Współczynnik gamma = 0,63192 wystąpił między ciężarem 

a szerokością środkowej części badanych przedmiotów. Pozostałe zależności były wyraźnie 

mniejsze (Adamczyk 2004: 232).  

Wyciągając wnioski ze swoich obliczeń badaczki stwierdziły, że najprawdopodobniej 

producenci grzywien wytwarzali stosunkowo długie pręty żelazne, cięte następnie na mniejsze 

fragmenty, które potem przerabiano na płacidła. Duże znaczenie ciężaru własnego obiektów, 

ukazane w trakcie obliczeń, wskazywało, że przecinanie prętów miało nadać sztabkom z góry 

przyjęte wartości wagowe. To stanowiło dowód na rzecz tezy Jaroslava Pošvaŕa o surowcowej 

wartości grzywien. Najważniejszą ich cechą była zawartość metalu, natomiast cechy umowne 

– ucho, „wąsy”, obuch, czy ostrze – miały mieć znaczenie drugorzędne (Bialeková i Tirpáková 

1989: 89–94). 

Jedną z najważniejszych publikacji dotyczących typologii grzywien żelaznych jest praca 

Dariny Bialekovej z 1990 roku, a jej klasyfikacja, nieznacznie rozszerzona w 2007 roku 

(Bialeková i Turčan 2007) jest do tej pory powszechnie stosowana dla znalezisk ze Słowacji, 

Czech, Węgier i Słowenii (ryc. 43). 

 

 

Ryc. 43. Cztery typy grzywien siekieropodobnych z Europy Środkowej (za: Bialeková i Turčan 2007: 155, 

ryc. 9). 
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Badaczka ta rozwinęła skalę typologiczną grzywien siekieropodobnych z Moraw 

i Słowacji, zaproponowaną kiedyś przez R. Pleinera (Pleiner 1961: 426), podkreślając 

aktualność dotychczasowych typów I, II i przejściowego, jako ujmujących podstawowe aspekty 

typologiczne i chronologiczne; używa jednak oznaczeń I–III, a dla niektórych dodatkowo 

wyróżnia warianty (Bialeková 1990: 101–104). Zwróciła też uwagę, że cały znany nam zbiór 

prawdopodobnie nie wykazuje wyraźnej linii ewolucyjnej. Postulowała szczegółowe 

opracowanie poszczególnych typów wariantów i podwariantów.  

Typ I (pierwszy typ Pleinera) Bialeková dzieli na warianty: IA, IB, IC, według 

ukształtowania części tylnej, tj. IA z długim, prostokątnym obuchem; IB z krótkim płaskim 

i ściśniętym obuchem; oraz IC ze smukłym spiczastym i wydłużonym obuchem. Typy IA, IB, 

IC mają ucho wykute i zaopatrzone w boczne trójkątne wąsy, które są bardziej wyraźne 

zwłaszcza w typach IA i IB. Grzywna typu I charakteryzuje się dużą wagą, a niektóre znaczną 

długością. Z morfologicznego punktu widzenia typy IA, IB są stosunkowo wierną imitacją 

wąskich siekier (typ II) charakterystyczną dla VIII wieku. (Poulík 1948: 33–35; Dostál 1966: 

71, ryc. 15.9; Ruttkay 1976: 305–306, 311, Abb. 42) i są od nich genetycznie wyprowadzone 

(Pleiner 1961: 426–427; Wachowski 1981; Točík 1983: 223), mają jednak wydłużoną 

i zmodyfikowaną  partię liścia, a ucho często ma skośne nachylenie (Bialeková 1990: 101–

102). 

Typ IA jest udokumentowany w Małopolsce (Piotrawin), ale występował również na 

Morawach w Mutěnicach (Pleiner 1961: 414, ryc. 3.2–3). 

Typ IB jest znany ze składu z Mutěnic (Pleiner 1961, ryc. 3.1), z zajezdni w Cebovcach 

(Točík 1983, ryc. 10.1), z Wielkiej Łomnicy (Kovalčík 1975) i z kobiecego grobu 

szkieletowego nr 555 w Bratysławie-Devínská Nová Ves (Eisner 1952: 125, 297). Można więc 

wnioskować, że typ IB powstał pod koniec VIII wieku, co koresponduje z ustaleniami 

R. Pleinera dotyczącymi początków używania hrywny siekiery na Morawach i Słowacji 

(Pleiner 1961: 436). Ten wariant typu I ma dominującą reprezentację w skarbie krakowskim 

i w pierwszej połowie IX wiek był obecny na terenie Małopolski, skąd według E. Zaitza 

infiltrował także tereny na południe od Tatr (Zaitz 1988: 274, ryc. 7). Tym stwierdzeniem 

E. Zaitz uznaje Małopolskę za punkt wyjścia dla typu IB, co stwierdził też K. Wachowski przy 

ocenie znaleziska z Piotrawina (Zaitz 1988: 270).  

Typ IC ze smukłym szpiczastym obuchem i mniej wyraźnymi trójkątnymi wąsami po 

bokach kutego otworu jest już pewną stylizacją siekiery, a także różni się od typów IA i IB 

stosunkiem masy i długości. Jest stosunkowo rzadki i nie występuje razem z nimi. Pochodzi 
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prawdopodobnie z terenu formujących się księstw morawsko-nitrzańskich, gdzie imitowano 

małopolskie hrywny siekierowe typu IA i IB. Występowanie typu IC ogranicza się do tej pory 

tylko do kilku stanowisk, gdzie wystąpił pojedynczo, m.in. Miskovice-Hoŕany (Jiráň, Rulf 

i Valentová 1987: ryc. 17.15), Břeclav-Pohansko (Dostál 1983: ryc. 11.25), Mikulčice (Poulík 

1967: 219, 1975, tab. 88). Přerov (Pleiner 1961: 408), Uherské Hradišté-Sady, cmentarzysko 

w Horních Kotvicach (Marešová 1983: 91, tab. 13.1), osada Uherské Hradiště-Staré Město I, 

fosa II, warstwa IV (Hrubý 1965, ryc. 86.14), osada III (Hrubý 1965, ryc. 20.6). Po kilka 

okazów znaleziono w depozytach – np. składy z obiektu 42 z Uherské Hradiště-Stare Miasto 

(Hrubý 1955: 276; 1965, tab. LVI.1-6) i z Nejdek (Novotný 1958, 74, 79), depozyt z Ostrov-

Bašovice (Vendtová 1969: 141, 203, ryc. 19.3, 21.1–4) oraz depozyt XIV z Pobedim 

ze stanowiska Na laze (Bialeková 1975: 15; Bialeková i Tirpáková 1989: 90). Stratygrafia 

w osadach Bašovce i Pobedim sugeruje, że typ IC powstał na krótko przed typem II, z którym 

następnie współistniał w pierwszej połowie IX wieku. Na podobną sytuację wskazuje jego 

występowanie w wyżej wymienionych miejscowościach z ziem czeskich (Bialeková 

1990: 103).  

Typ II (drugi typ wg Pleinera; Pleiner 1961: 426) różni się od poprzedniego przede 

wszystkim mniejszą masą, co jest funkcją grubości pręta, z którego wykuto grzywnę, a także 

przebiciem górnej części, w której wybijane jest ucho o różnych kształtach i rozmiarach. 

Bardzo zróżnicowane są również krawędzie wybitego ucha oraz długość i ukształtowanie tylnej 

części powyżej górnej krawędzi ucha. Rozważano nawet, czy zmienność uch i części tylnej nie 

może wskazywać na konkretne warsztaty kowalskie lub obwody produkcyjne (Bialeková 

i Tirpáková 1989: 190). Typ II reprezentują grzywny w kształcie siekiery, które powstały 

i krążyły na terytorium Słowian naddunajskich w VIII w., ale także w czasach Wielkich Moraw 

na przełomie IX i X wieku. Świadczą o tym m.in. stanowiska w Mikulčicach, Břeclavie-

Pohansku i grodzisko w Bínie. Jednak w pierwszej połowie IX w. zdecydowanie przeważają 

duże depozyty grzywien siekieropodobnych typu II (Pobedim, Břeclav-Pohansko, Hrádok, 

Žabokreky nad Nitrou). Typ II charakteryzuje się stosunkowo szerokim zakresem masy 

i długości, a szczególnie godne uwagi są małe i miniaturowe okazy – m.in. Břeclav-Pohansko, 

Mikulčice i Pobedim (Bialeková 1990: 103). 

Typ III jest bardzo rzadki. Bialeková dzieli go na warianty IIIA, IIIB, IIIC. Grzywny typu 

IIIA, IIIB są wykute z masywnego pręta, który jest tylko nieznacznie rozklepany w dolnej 

części, tak że prawie dwie trzecie grzywny stanowi szyjka. Miejsce na wybicie otworu nie jest 

regularne, ucho ma kształt kwadratowy, owalny lub okrągły. W typie IIIA część tylna jest 
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równo ścięta lub zaokrąglona (Zaitz 1988, Abb. 1.1–5; 5.1), w typie IIIB – lekko spiczasta 

i w niektórych przypadkach z nieznacznie zaznaczonymi wąsami wokół otworu (Zaitz 1988, 

Abb. 5.8–10). Waga i długość grzywien IIIA, IIIB są różne, ale przeważają masywne okazy. 

Typy IIIA, IIIB są równoczesne, na co wskazuje ich współwystępowanie w depozycie 

krakowskim. Tego typu grzywny E. Zaitz zaliczył do pierwszego typu wg Pleinera (Zaitz 1988: 

264), czego Bialeková nie uważa za typologicznie uzasadnione. Niektóre okazy typu IIIA i IIIB 

poprzez ukształtowanie części tylnej i krawędzi osady wskazują na cechy wspólne 

z grzywnami, które występują głównie na terenie Norwegii od czasów rzymskich (Dannevig 

Hauge 1984, ryc. 8.a–c). Obecnie typy IIIA i IIIB znane są jedynie w Małopolsce 

i w Skandynawii, więc nie można wykluczyć, że jest to import do środowiska słowiańskiego 

lub przynajmniej imitacja grzywny skandynawskiej. Typ IIIB według klasyfikacji R. Pleinera 

odpowiada II typowi grzywny skandynawskiej (Pleiner 1961: 431, ryc. 10.10; Bialeková 1990: 

103–104). 

Typ IIIC (typ przejściowy wg Pleinera; typ III wg Dostála). Grzywna tego typu jest 

wykuta z cienkiego płaskiego pręta o zaokrąglonej części tylnej i z przebitym małym okrągłym 

otworem. Są to głównie okazy małe i miniaturowe – Mikulčice, Uherské Hradišté-Staré Mesto, 

Břeclav-Pohansko (Pleiner 1961, ryc. 2.4–6; Dostál 1983: ryc. 11.27–28), Zawada 

Lanckorońska w Małopolsce (Pleiner 1961, ryc. 19.11–12; Żaki 1961, ryc. 3.1–5, 1974, 

ryc. 253.1–6, 254). Ten typ ma również analogie w Skandynawii, co zauważył już R. Pleiner. 

Według jego klasyfikacji grzywien skandynawskich byłby to I typ (Pleiner 1961: 431 ryc. 19.1–

5, 7–9). Niewykluczone więc, że są to obce wpływy w środowisku słowiańskim, bo 

w początkowym typie IIIC, podobnie jak w typach IIIA i IIIB, źródłem inspiracji były modele 

nordyckie. Wszystkie warianty typu III należą do pierwszej połowy IX wieku, ale obszar ich 

ekspansji jest zróżnicowany. Typ IIIC występuje również w drugiej połowie IX wieku oraz na 

przełomie IX i X wieku, równolegle z grzywną typu II (Bialeková 1990: 104). 

W 2007 roku Darina Bialeková i Vladimir Turčan przedstawili kolejny, IV typ 

słowiańskich grzywien siekieropodobnych (ryc. 44). Charakteryzuje on grzywny z uchem 

uformowanym przez zawinięcie końca pręta na kształt pierścienia (Bialeková i Turčan 2007: 

151). Do tych przedmiotów należą znaleziska z depozytów ze stanowisk Veľký Klíž i Pobedim 

oraz jeden egzemplarz z Vrbové, który został zakupiony od antykwariusza. Przy okazji analizy 

typologicznej grzywny poddano też półilościowej analizie spektralnej i badaniom 

metalograficznym. Co interesujące, kształt ucha typu IV jest bardzo podobny do niektórych 
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znalezisk ze Skandynawii, co sugeruje konieczność przewartościowania kontaktów Słowian 

z wikingami we wczesnym średniowieczu (Bialeková i Turčan 2007: 151). 

Już w 1999 roku zwrócono uwagę na grzywnę żelazną ze specjalnie ukształtowanym 

uszkiem z Veľkego Klíža i z Pobedim, które w środowisku słowiańskim (Pleiner 1961: 405–

450; Bialeková 1990: 99–119) reprezentowały nieznany wówczas typ. Były to dwie grzywny 

z depozytu przedmiotów żelaznych i grzywien siekieropodobnych, które w 1996 Muzeum 

Archeologiczne Słowackiego Muzeum Narodowego w Bratysławie zakupiło od prywatnego 

kolekcjonera, a także uszkodzona grzywna z depozytu XVI w Pobedim (Bialeková et al. 1999: 

96–107). 

W depozycie z Veľkego Klíža wśród 40 całych i dwóch niekompletnych, wyróżniały się 

dwa egzemplarze: nr 39 (SNM – AP 67335) i nr 40 (SNM – AP 67334) ze specjalnie 

ukształtowanym uchem. W tym przypadku szyjka grzywny została wykuta w wąski pasek, 

którego koniec został wygięty i skuty w formę pierścieniowego ucha. Jeden egzemplarz z takim 

uchem (egzemplarz nr 64) był wcześniej zarejestrowany w depozycie XVI, który został 

znaleziony na terenie grodziska słowiańskiego w Pobedim, a dokładniej na ufortyfikowanym 

podgrodziu. Znalezisko pochodzi z 1971 roku i ze względu na ówczesny brak analogii zostało 

uznane za wariant przypadkowy, albo za uszkodzony (Bialeková 1990; Bialeková i Turčan 

2007: 151). 

 

 

Ryc. 44. Grzywny siekieropodobne typu IV wg Bialekovej. 1–2: Veľký Klíž (egz. nr 39, 40); 3: Pobedim 

(egz. nr 64, depozyt XVI); 4: Pobedim (depozyt XII); 5: Vrbové (za: Bialeková i Turčan 2007: 152, ryc. 2) 
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W 2006 roku Dariusz Rozmus, Batłomiej Szmoniewski i Artur Troncik ujednolicili 

katalog grzywien, opierając się na schemacie typologicznym Emila Zaitza (Zaitz 1988: 265) 

i Radomira Pleinera (Pleiner 1989: 84), a także przedstawili mapę rozkładu trzech rodzajów 

grzywien: typu małopolskiego, piotrawińskiego i wielkomorawskiego (ryc. 45). 

 

Ryc. 45. Rozmieszczenie znalezisk grzywien siekieropodobnych w środkowej Europie: a – typ małopolski, b – 

typ Piotrawin, c – typ wielkomorawski, ■ – grzywna typu małopolskiego z Modlnicy (za: Rozmus, Szmoniewski 

i Troncik 2006: 109 ryc. 6) 

 

10.2. Nowe propozycje typologiczne 

Dotychczasowe typologie grzywien siekieropodobnych oparte są na ograniczonych zbiorach. 

Nie zebrano dotąd wszystkich znalezisk razem (od Skandynawii do Węgier i od Polski do Rosji) 

i nie spróbowano porównać wszystkich egzemplarzy – zarówno ze znalezisk pojedynczych, jak 

i z depozytów. Nie patrzono na problem z perspektywy całościowej, co powodowało 

rozbieżności i niejasności typologiczne.  
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Pierwotnym założeniem tej pracy było dotarcie do wszystkich okazów grzywien,  jednak 

problemy związane z obostrzeniami panującymi w Europie w latach 2020–2022 sprawiły, 

że musiałem porzucić plan zbadania i dokładnego sklasyfikowania wszystkich. Dlatego nie 

chciałbym na obecnym etapie ustanawiać nowej typologii tylko dla próżnej potrzeby 

wprowadzania do dyskusji naukowej „czegoś nowego”. Zbiór grzywien siekieropodobnych jest 

tak liczny (19849 sztuk!), że nie możliwe byłoby w tym momencie ogłoszenie wiarygodnego 

i dopracowanego podziału typologicznego, bazując nawet na uzyskanych fotografiach 

niewielkiej części tego zbioru. Chciałbym jednak zaproponować kilka uwag, które połączą 

dotychczasowe ustalenia dotyczące określonych grup zabytków i odniosą się do kwestii 

ogólnych i podstawowych. 

Aby nie wprowadzać wątpliwości, symbole typologiczne powinny odróżniać się od 

dotychczas zaproponowanych. Określając grupę podstawową, chciałbym więc zaproponować 

wprowadzenie wielkich liter alfabetu łacińskiego (A–B), które odnoszą się do ogólnej formy 

grzywny, sposobu jej wykonania, a tym samym domniemanego pochodzenia i przeznaczenia. 

Te grupy typologiczne rozdzielają egzemplarze z tuleją od zabytków mających osadę w formie 

otworu (ucha). W drugiej kolejności proponuję przypisać cyfry arabskie podgrupom, 

wskazującym ogólną formę ukształtowania szyjki albo tulei/ucha. Jeszcze dokładniejszy 

poziom podziału wyznaczają cyfry rzymskie, wskazujące na warianty (m.in. proporcje, 

ukształtowanie szyjki, obucha i ucha), niekiedy nawiązując do wcześniejszych typologii lub 

linii rozwoju formy grzywien. Natomiast, małe litery alfabetu łacińskiego wyróżniają takie 

cechy, jak kształt osady, obucha czy liścia. 

Osobną grupę znalezisk, nigdy dotychczas nie branych pod uwagę, stanowią żelazne 

sztabki, które poprzez swój przekrój i wymiary mogą wskazywać na to, że stanowiły formę 

poprzedzającą ostateczne ukształtowanie grzywny siekieropodobnej. Przedmioty te do tej pory 

nie zostały włączone przez żadnego z badaczy do analizy. W katalogach muzealnych i zbiorach 

z badań archeologicznych najczęściej opisywane są lakonicznie jako „sztabki” i stanowią 

tajemnicze znaleziska bez konkretnej funkcji. Nie determinując ich znaczenia, uznałem 

za zasadne nadmienić o istnieniu takich zabytków, które mogą być formą poprzedzającą. 

Na potrzeby typologii mogłyby zostać oznaczone cyfrą 0. Typ ten stanowią sztabki żelazne 

o prostokątnym lub zbliżonym do prostokąta przekroju, czasem przypominające kształtem 

siekierę (nieznacznie rozszerzony jeden koniec), jednak nie posiadające rozklepanego liścia czy 

uformowanej osady w formie otworu i tulei. 

Zaproponowane przeze mnie podstawowe grupy typologiczne (ryc. 46):  
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Typ A – grzywny siekieropodobne tulejowe (inaczej celt, celtbarrer, „wariant Trøndelag”, 

grzywny łopatopodobne, spade-like bars), charakteryzujące się rozklepanym na płasko liściem 

i szyjką oraz zakończone imitacją tulei. Przedmioty te zaopatrzone zostały w osady 

przypominające tuleje siekier, charakterystycznych dla okresu brązu i starszej epoki żelaza 

w Skandynawii, które moim zdaniem mogą być pierwowzorem dla tych grzywien. Są to 

znaleziska znajdowane prawie wyłącznie na terenie Szwecji, gdzie odnotowano łącznie 118 

depozytów. Datowane są  na czas od IV do V w, jednak w badaniach C14 wystąpiły dwie 

skrajne daty, które można traktować jako chronologiczną klamrę ich funkcjonowania: 60 r. 

p.n.e.–150 r. n.e. oraz 774–941 r. W sumie do tej pory znaleziono ok. 1700 grzywien 

tulejowych na ponad 100 stanowiskach, skoncentrowanych w szwedzkich okręgach Medelpad, 

Jämtland i Halsingland. Tylko kilka grzywien tulejowych odkryto w pozostałych częściach 

Skandynawii – 8 w Norwegii (Gudi. Trønningsdal) i 3 Danii (Tingsted) 

Typ B – grzywny siekieropodobne zaopatrzone w otwór w formie imitacji ucha siekierzyska. 

Charakteryzują się rozklepanym na płasko szerokim liściem, stosunkowo wąską szyjką 

i zakończeniem swoistą osadą w formie otworu na siekierzysko. Pierwowzorem dla tych 

przedmiotów według mnie mogły być siekiery klinowate (por. rozdz. 9.2). 

W tych grupach podstawowych można wyróżnić warianty, określające szczegóły ich 

wykonania, m.in. proporcje, ukształtowanie szyjki, osady i obucha. 

Typ A dzielę się na: 

A.1 – przedmioty o wyraźnej i pełnej tulei, zawiniętej i skutej z szyjką; 

A.2 – przedmioty o jedynie zaznaczonej tulei, w formie wydłużonego i zwężającego się 

końca przypominającego kolec: 

A.2.I – przedmioty o tulei w formie wydłużonej i nieznacznie zawiniętej blachy 

(Valsgärde), 

A.2.II – przedmioty o tulei nieukształtowanej (Uppsala-Kungsängen). 

Typ B dzieli się na: 

B.1 – regularne, dobrze i równo wykute. Takie egzemplarze wymagały dużej 

pracochłonności w procesie tworzenia. Być może w niektórych przypadkach 

pełniły jeszcze funkcję siekier/toporów, a może stanowiły formę pośrednią między 

toporem a grzywną siekieropodobną: 

B.1.I – bezpośrednia imitacja siekier klinowatych, masywne grzywny 

ośmioboczne, z dużą wyraźną osadą (znaleziska norweskie), 
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B.1.II – masywne grzywny typu Piotrawin. Zabytki przypominające czekany, 

o szerokiej szyjce i liściu, z wyraźnie uformowanym obuchem i wąsami. 

Tego typu przykłady znaleziono m.in. w Piotrawinie i Devinskej Novej Vsi, 

a datowane są na IX wiek [typ I A wg Bialekovej], 

B.1.III – „długie topory” należące do nadwołżańskiego horyzontu kultur 

azelinskiej i imenkowskiej; 

B.2 – masywne przedmioty o uproszczonej formie zbliżonej do siekiery, lecz ze 

stosunkowo starannie uformowanym uchem i obuchem. Ich proporcje i przekrój 

szyjki nawiązują bezpośrednio do form wcześniejszych. Tego typu znaleziska 

odnotowano przede wszystkim w Krakowie-Okole i innych stanowiskach z terenu 

Polski, jednak znajdują się tu także przykłady z Moraw i Norwegii: 

B.2.I – grzywny typu małopolskiego (np. Kraków-Stare Miasto, Modlnica, 

Kostkowice) [typ I B wg Bialekovej], 

B.2.II – egzemplarze mniejsze z bardziej wyodrębnionym obuchem [typ I C 

wg Bialekovej]; 

B.3 – grzywny z nieznacznie zaznaczonym obuchem bądź bez niego, o grubej szyjce. 

Zabytki nawiązujące do siekier w sposób nie bezpośredni, ale jednak wyraźny: 

B.3.I – o romboidalnym przekroju szyjki, wyraźną osadą i nieznacznie 

zaznaczonym obuchem (zabytki norweskie), 

B.3.II – o romboidalnym przekroju szyjki, z przebitym okrągłym otworem, bez 

obucha (zabytki norweskie), 

B.3.III – [typ III A wg Bialekovej], 

B.3.IV – z pierścieniowym uchem [typ IV wg Bialekovej]; 

B.4 – grzywny siekieropodobne typu „taśmowego”. Do tej grupy zaliczam płaskie 

sztabki, jedynie schematycznie nawiązujące do formy siekiery, bez wyraźnie 

uformowanej szyjki, nieposiadające obucha i z jedynie symbolicznie przebitym 

otworem imitującym ucho (bądź bez niego). Takie grzywny występują przede 

wszystkim na terenie dzisiejszej Słowacji i Czech, jednak formę tę mogą 

reprezentować także pojedyncze znaleziska z Norwegii: 

B.4.I – w formie cienkich blaszek z wklęsłą częścią tylną w miejscu przebicia 

otworu [typ II wg Bialekovej], 

B.4.II – w formie cienkich blaszek z płaską częścią tylną i okrągłym otworem [typ 

III C wg Bialekovej]. 
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Ryc. 46. Nowe propozycje typologiczne grzywien siekieropodobnych (oprac. K. Rabiega)  
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11. Pochodzenie i rozprzestrzenienie grzywien siekieropodobnych 

Problem pochodzenia grzywien siekieropodobnych, a zwłaszcza pojawienia się ich na obszarze 

Europy Środkowej, nie został dotychczas rozstrzygnięty i zaowocował wieloma sporami 

naukowymi. Występowanie tak podobnej idei w trzech odległych geograficznie 

i zróżnicowanych etnicznie obszarach (Skandynawia, Europa Środkowa i Powołże) budzi wiele 

pytań. 

Jedna z interesujących hipotez dotyczących znalezisk środkowoeuropejskich tłumaczy 

ich pojawienie się jako wynik kontaktów pomiędzy państwem wielkomorawskim i Europą 

Północną, skąd przejęto ten wzorzec kulturowy. Podobieństwo grzywien z terytorium Wielkich 

Moraw do egzemplarzy skandynawskich (przede wszystkim z Norwegii) jest jednak nadal 

kwestią sporną. Pytania o powiązania między tymi obszarami i wpływ skandynawskiej idei na 

środowisko wielkomorawskie do tej pory dzielą badaczy, a wielu z nich świadomie nie zajmuje 

jednoznacznego stanowiska. Istotę tej dyskusji dobrze nakreślił Bartłomiej Szmoniewski 

wskazując, że podobieństwo znalezisk wielkomorawskich i skandynawskich mogło być 

skutkiem zarówno konwergencji kulturowej, jak i przejęcia idei (Szmoniewski 2010: 292). 

Pozostawia jednak tę kwestię otwartą, podkreślając, że wymaga to dalszej dyskusji naukowej.  

Pojawienie się grzywien wśród Słowian morawskich nastąpiło dopiero pod koniec VIII 

lub na przełomie VIII i IX wieku, w momencie ich politycznej aktywacji po rozpadzie Kaganatu 

awarskiego przez Karola Wielkiego (Bialeková 1990: 106–107). Darina Bialeková analizując 

znaleziska środkowoeuropejskie, na podstawie stworzonej przez siebie typologii stwierdziła, 

że niektóre rodzaje grzywien odnoszą się do pewnych obszarów ekspansji, poza którymi 

występują jako element obcy. Na przykład typowym obszarem rozmieszczenia jej typów IA, 

IB, IIIA, IIIB jest Małopolska, a ich występowanie na południu jest rzadkie. Natomiast typy 

IC, II i IIIC występują na Morawach i Słowacji, tj. na terenach księstwa morawskiego 

i nitrzańskiego, a później państwa wielkomorawskiego (Bialeková 1990: 194). Największe 

nagromadzenie wielkomorawskich stanowisk z grzywnami siekieropodobnymi występuje na 

środkowym Poważu, środkowym Ponitrzu, na dolnych i środkowych Morawach oraz 

w Małopolsce, czyli na tych terenach, gdzie jest najwięcej masowych znalezisk przedmiotów 

żelaznych (Bialeková 1972: 128; Ruttkay 1976: abb. 77; Bartošková 1986) i gdzie w IX wieku 

nastąpił szybki rozwój polityczny, kulturowy i gospodarczy.  
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Były to centralne części księstw nitrzańskiego i morawskiego, a po ich zjednoczeniu 

najważniejsze obszary Wielkich Moraw oraz bliskie im ziemie położone na północ od Karpat. 

Rytm ich rozwoju społecznego w IX wieku był bardzo podobny, ale jednocześnie niezależny. 

Według autorki wskazuje na to występowanie różnych typów grzywien z jednej strony 

w Małopolsce, a z drugiej na Morawach i Słowacji. Według niektórych autorów grzywny 

małopolskie były wykuwane na potrzeby Słowian morawskich (Wachowski 1981: 171–172; 

Zaitz 1988: 274–275), choć analizy metalograficzne wykazujące różną zawartość fosforu 

w znaleziskach z obu obszarów temu przeczą. Mimo tego naukowcy nie wykluczają jednak 

obustronnej infiltracji grzywien siekieropodobnych (Pleiner 1962: 171–172, 250; Zaitz 1988: 

274; Bialeková 1990: 105). 

Obecność grzywien w Małopolsce zgodnie jest traktowana przez badaczy jako przejaw 

oddziaływań kultury wielkomorawskiej. Znaleziska grzywien z ziem polskich wskazują, 

że takie wpływy mogły sięgać nawet na tereny położone dalej na północ (Jankowice) i północny 

wschód (Piotrawin, Radymno). Z drugiej strony Kraków i ziemia krakowska od lat pozostają 

centralnym punktem dyskusji na temat lokalizowanej tu „wiślańskiej” wspólnoty osadniczej 

(Buko 2021: 68). Niektórzy badacze uznają umieszczanych tu „Wiślan” za organizatorów 

struktur protopaństwowych w Małopolsce (np. Widajewicz 1947), inni zaś negują fakt istnienia 

wspólnoty terytorialnej o tej nazwie (np. Urbańczyk 2008: 86). 

Istnieje kilka przekazów źródłowych, które niektórzy historycy łączą z istnieniem owego 

mitycznego plemienia. Najsłynniejszym z nich jest informacja z Żywota świętego Metodego 

(zwanego też Legendą Panońską) z około 875 o przepowiedni, której autorem miał być 

arcybiskup Metody: Był zaś w nim [Metodym] także dar proroczy, tak że spełniało się wiele 

przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański, silny bardzo, siedzący 

w Wiślech (въ Вислѣхъ) [lub: w Wiśle (въ Вислѣ)], urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im 

wyrządzał. Posławszy zaś do niego [kazał mu] powiedzieć [Metody]: Dobrze będzie dla ciebie 

synu ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi 

cudzej, i będziesz mnie [wtedy] wspominał. I tak też się stało (Roszko 1970: 21). 

W tym kontekście depozyt krakowskich grzywien siekieropodobnych został jednym 

z argumentów potwierdzających istnienie „plemienia” a nawet i „państwa Wiślan”. Jego wagę 

w dyskusji nad początkami państwa polskiego dobrze obrazuje cytat znajdujący się na oficjalnej 

stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: „Potęgę, bogactwo i świetność 

państwa Wiślan potwierdza odnaleziony w Krakowie skarb złożony z 4212 grzywien 

siekieropodobnych; jego właściciel musiał dysponować dużą liczbą hut żelaza, albo był 
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wystarczająco silny, aby grabić sąsiadów, którzy wytwarzali takie przedmioty” (Prezydent.pl 

2020). Małopolskie grzywny siekieropodobne zdaniem niektórych są potwierdzeniem, 

że Kraków był ośrodkiem władzy „Wiślan”, rozporządzającym systemem skarbowym 

(Radwański 2000: 545–550). Pojawiały się też hipotezy dotyczące innych „plemion” 

słowiańskich: „Podczas, gdy grzywny małopolskie lokują się na terenie utożsamianym 

z plemieniem Wiślan, zabytek [siekieropodobny – K.R.] z Radymna łączyć należy 

z zamieszkującymi w makroregionie Polski południowo-wschodniej Lędzianami. Stąd wynika 

jej swoista wyjątkowość” (Kostek b.d.). 

 

11.1. Konwergencja kulturowa 

Teoria konwergencji kulturowej (łac. convergere – zbiegać się) została sformułowana 

w drugiej połowie XIX wieku przez niemieckiego etnologa Adolfa Bastiana. Uznaje ona 

możliwość powstawania podobnych wytworów kultury materialnej niezależnie od siebie 

w różnych regionach świata, w podobnych warunkach geograficznych (Petrozolin-Skowrońska 

red. 1997: 396). Podstawą dla tej koncepcji jest przekonanie o samodzielnym rozwoju 

człowieka, nie dokonującego zapożyczeń (Staszczak red. 1987: 159–160). 

Do reprezentantów tej teorii w stosunku do fenomenu grzywien siekieropodobnych 

można zaliczyć badaczy, wskazujących na brak jednoznacznych powiązań między 

poszczególnymi obszarami występowania sztabek w kształcie siekier. Według tych koncepcji 

skandynawskie wpływy nie grały żadnej roli w genezie grzywien środkowoeuropejskich, 

a przedmioty tego typu powstały i rozwinęły się niezależnie na obydwu terytoriach, na których 

miał miejsce porównywalny rozwój gospodarczy (Adamczyk 2004: 222; Szmoniewski 

2010: 291). 

Jako pierwszy sformułował to Josef  Eisner, który podkreślał rodzimy rodowód grzywien 

wielkomorawskich (Eisner 1948: 388–389, 392; Hensel 1987: 642). Radomir Pleiner też 

uważał, że mogło dojść do równoległego powstania tego typu zabytków, zwłaszcza, że według 

niego oba rozpatrywane obszary we wczesnym średniowieczu charakteryzowały się zbliżonym 

stopniem rozwoju. Porównując niektóre egzemplarze z Moraw i Słowacji z analogiami 

skandynawskimi zauważył, że nie wykazują wyraźnej linii rozwojowej. Przypuszczał, 

że zabytki mogły powstać niezależnie od siebie w Skandynawii oraz na Morawach, 

podkreślając, podobnie jak Eisner, rodzime pochodzenie grzywny siekieropodobnej u Słowian 

morawskich (Pleiner 1961: 431–432). Część badaczy wywodzi „słowiańskie grzywny” 
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ze staromorawskiego, długiego i wąskiego topora pochodzącego z prowincji rzymskich okresu 

cesarstwa (Novotný 1969: 204; Resi 1995: 136). Podobną opinię wyraża Mateusz Bogucki, 

który uznał, że pojawienie się grzywien siekieropodobnych w Norwegii i w Europie Środkowej 

nie miało ze sobą nic wspólnego (Bogucki 2016: 232). Zdaniem Aleksandra Musina za tą teorią 

przemawia brak obecności grzywien siekieropodobnych na terenie wczesnośredniowiecznych 

osad Rusi Kijowskiej i brak bezpośredniego kontaktu między Europą Wschodnią a Morawami4.  

Jakub Hájnik twierdził, że grzywny wielkomorawskie uzyskały swoją siekieropodobną 

formę na kształt awarskich młotów toporowych, które z kolei wywodził z rzymskich 

prowincjonalnych siekier. To samo pochodzenie zakłada kilku autorów w przypadku wąskich 

siekier, przypominających grzywny siekieropodobne typu I (Vinski 1978: 181–185; Cosma 

2017: 122, 128, 130, 133). Wskazywałoby to pochodzenie wielkomorawskich grzywien 

siekieropodobnych z regionu środkowego Dunaju, którego zachodnia część należała do dawnej 

rzymskiej prowincji Panonii (Hájnik 2019: 141). 

Do tej pory dyskusja na temat konwergencji grzywien siekieropodobnych ograniczona 

była do dwóch obszarów. Włączając do dyskusji materiał zabytkowy ze Szwecji i Powołża 

kwestia staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Nie odnotowano dotąd jasnych dowodów na 

kontakty między obszarami Wielkich Moraw a Powołżem lub Skandynawią, dlatego trudno 

bezpośrednio powiązać poszczególne zjawiska, zwłaszcza ze względu na widoczne różnice 

morfologiczne i chronologiczne. Powiązania Skandynawii i Powołża są za to bardzo dobrze 

poświadczone historycznie i archeologicznie dla samego początku X w. W 922 roku na 

obszarze nadwołżańskich Bułgarów (prawdopodobnie w okolicy dzisiejszego miasta Bułgar; 

zob. Duczko 2007: 78) znalazł się arabski dyplomata Ibn Fadlan. Opisał ich zwyczaje związane 

z życiem codziennym i religijnym, w tym słynny pogrzeb ruskiego wodza (Duczko 2007: 116–

130).  

Pierwsze kontakty Szwedów z rejonem Permu są widoczne w znaleziskach okuć pasów 

produkowanych w ugrofińskim rejonie rzeki Kamy w VII i na początku VIII wieku (Duczko 

2007: 58–59). Pochówek kurhanowy ze stanowiska Pobiediszcze (na południe od Starej 

Ładogi) zawierał metalowe okucie końcówki pasa typu Novelino (Jansson 1997: 30). Podobne 

zabytki dotarły do Finlandii i Szwecji, na co wskazuje znalezisko z kurhanu Gullhógen 

w Gamla Uppsala (Lindqvist 1936: 78; Maki 1989; Duczko 2007: 58–59). 

 
4 Informacja korespondencyjna od Aleksandra Musina (Александр Евгеньевич Мусин) z Instytutu Historii 

Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, grudzień 2018 r. 
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Grzywny spotykane w materiale archeologicznym z rejonu Wołgi–Kamy–Wiatki 

dotychczas nie były omawiane na gruncie archeologii środkowo- i północnoeuropejskiej, 

dlatego w literaturze brak jest ugruntowanych hipotez w kwestii ich powiązania z grzywnami 

skandynawskimi i/lub wielkomorawskimi. Uczeni rosyjscy przy analizie materiału 

archeologicznego wskazują na podobne znaleziska na Morawach, powołując się jedynie na 

publikację R. Pleinera Slovanske sekerovite hřivny (Pleiner 1961) oraz analogie norweskie. 

Związki grzywien siekieropodobnych w łańcuchu Wołga–Morawy–Skandynawia i ich 

powiązania nie są systematycznie badane, a w literaturze pojawiają się jedynie wzmianki 

o enigmatycznym paralelizmie. Jeżeli zaś chodzi o idee użytkowania grzywien na Wschodzie, 

rosyjscy badacze uważają, że fenomen ten został sprowadzony tam wraz z migracją ludności 

kultur czerniachowskiej i przeworskiej po inwazji Hunów – w tym przypadku żelazne sztabki 

miałyby reprezentować tradycję rzymską. W rzeczywistości jednak nie mamy podobnych 

przedmiotów w kulturze czerniachowskiej ani w kulturach okresu wpływów rzymskich5.  

Zdaniem Aleksandra Musina grzywny nadwołżańskie stanowią kolejny argument na 

nieskandynawskie pochodzenie fenomenu grzywien siekieropodobnych, ze względu na brak 

podobnego materiału na obszarze Rusi Kijowskiej. Według niego główną ideę dotyczącą ich 

pochodzenia można powiązać najprawdopodobniej z tradycją rzymską lub ewentualnymi 

wpływami wschodnimi6. 

W literaturze przedmiotu pojawiały się nawiązania do zabytków spoza europejskiego 

kręgu kulturowego. Radomir Pleiner powoływał się na rozliczne analogie w postaci 

narzędziopodobnych płacideł znanych z badań etnograficznych prowadzonych w Azji, Afryce, 

obu Amerykach i Melanezji (Pleiner 1961: 463–439, 444). Na zamorskie analogie żelaznych 

płacideł wskazywała również Maria Sułowska (Sułowska 1977: 33). Jednym z takich zabytków 

może być nigeryjskie znalezisko znajdujące się w kolekcji etnograficznej Nationalmuseet 

i København (ryc. 47), które rzeczywiście opisane jest jako „grzywna”. Jest to żelazna sztabka 

(nr inw. G.3364) w formie prostego pręta o długości 39,5 cm i wysokości 1,2 cm, 

z rozklepanymi na płasko końcami szerokości do 2,5 cm. Charakter zabytku pozwala 

klasyfikować go rzeczywiście jako „grzywnę”, jednak tego typu przykłady nie nawiązują do 

formy siekier i moim zdaniem doszukiwanie się ścisłych analogii jest nadużyciem. 

 
5 Informacja korespondencyjna od Aleksandra Musina (Александр Евгеньевич Мусин) z Instytutu Historii 

Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu. 
6 Informacja korespondencyjna od Aleksandra Musina (Александр Евгеньевич Мусин) z Instytutu Historii 

Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, grudzień 2018 r. 
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Ryc. 47. Żelazna grzywna z Nigerii z kolekcji etnograficznej Nationalmuseet i København, (fot. T. Probst-

Dedenroth, © Nationalmuseet i København, CC-BY-SA 4.0, oprac. K. Rabiega) 

 

Warto też odnotować występowanie w południowej Anglii żelaznych prętów zwężonych 

na jednym końcu i przypominających swą formą imitacje mieczy (ryc. 48). Często takie zabytki 

spotykane są w postaci depozytów – z tego względu część badaczy uznaje je za formę pieniężną 

i nazywa currency bars (Smith 1905; Hingley 1990, 2005, 2006). 

 

Ryc. 48. Grzywny „walutowe” z Winchester datowane na okres żelaza (fot. © The Trustees of the British 

Museum, CC BY-NC-SA 4.0, oprac. K. Rabiega) 

 

11.2. Dyfuzja kulturowa 

Pojęcie dyfuzji kulturowej (łac. diffusio – rozprzestrzenianie) zostało wprowadzone w drugiej 

połowie XIX wieku przez antropologa kulturowego i archeologa Edwarda Burnetta Tylora. 

Wyjaśnia ono podobieństwa kulturowe w różnych społecznościach przez rozprzestrzenianie się 

elementów danej kultury i przejęcie ich przez inną. Dokonuje się to za sprawą zapożyczeń, 

migracji lub narzucania elementów obcej kultury (Petrozolin-Skowrońska red. 1997: 193). 
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Kiedy zauważono, że grzywny skandynawskie i wielkomorawskie datowane są mniej 

więcej na podobny przedział czasu (VIII–XI w.), wśród badaczy pojawiły się pytania o genezę 

tego fenomenu. Pierwszym, który zaproponował hipotezę o skandynawskim pochodzeniu 

grzywien był Horst Ohlhaver w 1939 roku. Przy analizie materiału z Uherské Hradiště-Staré 

Město wskazywał na możliwość wzajemnych wpływów i kontaktów obu kręgów kulturowych 

(Ohlhaver 1939: 122). W późniejszym czasie Jaroslav Pošvaŕ przedstawił szereg argumentów 

na poparcie tezy o możliwej dwukierunkowości kontaktów morawskich Słowian z Północą 

(Pošvář 1963). Podkreślił, że powodem zapożyczenia idei był prawdopodobnie fakt położenia 

Moraw na szlaku z północy na południe Europy (Pošvaŕ 1963: 142, 1967: 138). 

Według Krzysztofa Wachowskiego koncepcja grzywien siekieropodonych została 

zaadaptowana w Europie Środkowej wraz z importem żelaza z Europy Północnej. Zwrócił on 

uwagę na eksport żelaza przez wczesnośredniowieczną Skandynawię oraz równoczesny import 

tego surowca do Moraw, tym samym uznając za niewykluczone, że Europa Północna była 

jednym ze źródeł żelaza sprowadzanego do centrów morawskich. Zapożyczenie formy 

grzywien siekieropodobnych oraz idea ich użytkowania mogły nastąpić wraz z importem 

surowca. Według niego największy europejski depozyt odkryty w Krakowie wskazuje że to 

właśnie Kraków, ze względu na dobrą lokalizację, był pośrednim punktem na skandynawsko-

morawskim szlaku handlowym, łączącym wczesnośredniowieczne centra produkcji żelaza. 

Stąd, zdaniem autora, główną osią tej wymiany mogła być Wisła. Brak śladów osadnictwa 

skandynawskiego wzdłuż tej rzeki nie przeczy tej hipotezie, a świadczy, że (w odróżnieniu od 

Rusi) handel prowadzony przez Skandynawów nie charakteryzował się jednoczesnym 

osiedlaniem na terytorium ziem polskich (Wachowski 1981: 172–173).  

Na inne możliwe ślady owych kontaktów zwrócił stosunkowo niedawno uwagę 

Bartłomiej Szmoniewski (2010: 291–292). Przytoczył on wnioski Kazimierza Radwańskiego, 

który podkreślał szczególną rolę kopców krakowskich w krajobrazie plemiennym (Radwański 

2003: 5–9), a także Leszka P. Słupeckiego, który zauważył podobieństwa między budową 

mitycznego kopca grobowego księcia Kraka w Krakowie a wielkimi kurhanami 

skandynawskimi, zwłaszcza w Jelling (Słupecki 2004: 138, 2005: 88). Kolejnym intersującym 

przykładem są stosunkowo niedawne opracowania grzywien siekieropodobnych 

z pierścieniowatym uchem z terenów państwa wielkomorawskiego. Według Dariny Bialekovej 

i Vladimíra Turčana przedmioty te są podobne do znalezisk skandynawskich i mogą być śladem 

możliwego kontaktu ludności słowiańskiej z wikingami (Bialeková i Turčan 2007: 155–156; 

Szmoniewski 2010: 291–292). 
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* 

 

Podsumowując spór o pochodzenie grzywien, chciałbym zwrócić uwagę na liczby oraz 

chronologię, które według mnie wskazują, że to społeczności zamieszkujące Skandynawię były 

źródłem fenomenu grzywien siekieropodobnych. 

W pracy zebrałem wszystkie znane, w dostępnej literaturze i ewidencjach muzealnych, 

znaleziska sztabek mających charakterystyczną formę siekieropodobną (tabela 6, ryc. 49). 

Liczba wszystkich stanowisk, na których wystąpiły omawiane zabytki wynosi 416. Najwięcej 

z nich znajduje się w Norwegii – 171 (co stanowi 41,1 %) oraz w Szwecji – 120 (co stanowi 

28,9 %). Jest to przytłaczająca większość (70 %) w porównaniu z Europą Środkową (razem 

z Danią i Powołżem), gdzie łączna liczba stanowisk wynosi 175 (30 %). Odnosząc się do liczby 

samych grzywien (potraktowanych niezależnie od tego, czy znajdowały się w depozytach, czy 

stanowiły znaleziska pojedyncze), prym wiedzie również półwysep skandynawski 

(a dokładniej Norwegia), choć w nieco innych proporcjach, które zostały „zakłócone” przez 

ogromny depozyt odkryty w Krakowie-Starym Mieście. Do tej pory odnaleziono ok. 19849 

grzywien siekieropodobnych, z czego w Norwegii aż 9274, a w Szwecji – ok. 1734. Łącznie 

stanowi to 55,4 % wszystkich egzemplarzy. Warto odnotować również wysoką liczbę znalezisk 

polskich – ok. 4262 (21,5 %) oraz Słowackich i Czeskich – łącznie ok. 4292 (21,6 %). 

 

Tabela 6. Liczba stanowisk archeologicznych z grzywnami siekieropodobnymi oraz zestawienie liczebności 

znalezisk w odniesieniu do regionów. SE – Szwecja, NO – Norwegia, DK – Dania, CZ – Czechy, SK – 

Słowacja, HU – Węgry, SI – Słowenia, PL – Polska, RU – Rosja (oprac. K. Rabiega)  

 SE NO DK CZ SK HU SI PL RU RAZEM 

Liczba 

stanowisk 
120 171 7 35 59 3 1 12 8 416 

% 28.9 41.1 1.7 8.4 14.2 0.7 0.2 2.9 1.9 100 

Liczba 

grzywien 

ok. 

1734 

ok. 

9274 

ok. 

227 

ok. 

1862 

ok. 

2430 
9 1 

ok. 

4262 

ok. 

50 

ok. 

19849 

% 8.7 46.7 1.1 9.4 12.2 < 0.1 < 0.01 21.5 0.3 100 
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W świetle nowych ustaleń i zaprezentowanej w pracy analizy szerokiego spektrum 

występowania grzywien siekieropodobnych, wydaje się, że znaleziska w formie zbliżonej do 

siekiery istotnie w pierwszej kolejności pojawiły się w Skandynawii, bowiem najwcześniejsze 

daty bezwzględne dla Norwegii to VIII–II w. p.n.e., dla Szwecji – I w. p.n.e., a dla Danii – III–

V w. n.e. Aż do wczesnego średniowiecza zjawisko to występowało wyłącznie na terenie 

Skandynawii oraz w rejonie Powołża. Mając to na uwadze, moim zdaniem fenomen grzywien 

siekieropodobnych został w pewien sposób zaadoptowany lub wręcz przeniesiony do Europy 

Środkowej dopiero ok. VIII w. Prowadzi to do kluczowego pytania: jak i dlaczego przedmioty 

te pojawiły się na południu? Trzeba przyznać, że na obecnym etapie badań nie ma prostych 

odpowiedzi na te pytania. Można jedynie powoływać się na podobieństwa i argumenty 

przemawiające za istnieniem pewnych kontaktów czy wzajemnych oddziaływań, jednak bez 

poszerzonej bazy źródłowej i/lub opracowań trudno nakreślić wiarygodną narrację. Z drugiej 

strony pozostaje jedynie argumentum ex silentio.  

 

 

Ryc. 49. Mapa występowania grzywien siekieropodobnych (oprac. K. Rabiega) 

 

Kolejnym problemem jest obecność na terytorium Powołża podobnych zabytków, które 

datowane są tam na IV–V, a w jednym przypadku nawet na I–V w. (Тарасовский могильник). 
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Czy istnieje możliwość, że grzywny znalazły się na terytorium państwa wielkomorawskiego za 

sprawą kontaktów z Rusią Kijowską? Na obszarach Podnieprza nie znaleziono ani jednego 

egzemplarza grzywien siekieropodobnych – dla tego regionu charakterystyczne są za to 

znaleziska grzywien srebrnych. Wschodni kierunek badań omawianego fenomenu jest 

tematem, który zasługuje na podjęcie, jednak przy tym niezbędna wydaje się dogłębna analiza 

wczesnośredniowiecznych ruskich źródeł pisanych i przeprowadzanie szczegółowych kwerend 

muzealnych oraz archiwalnych, w tym weryfikacji odkryć siekieropodobnych przedmiotów 

znalezionych na obszarze Powołża. 

 

* 

 

Na koniec tego rozdziału pragnę zasugerować pewne kierunki weryfikacji teorii 

o rozprzestrzenieniu grzywien. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na wpływy 

kulturowe między Powołżem a Szwecją. Skoro zdaniem badaczy wiedza na temat produkcji 

żelaza na terytorium Szwecji została zaczerpnięta przez kontakty ze społecznością kultury 

ananińskiej zasiedlającą do II w. p.n.e. dorzecze środkowej Wołgi–Kamy–Wiatki–Białej 

(Forsberg 1996: 173; Ramqvist 2001: 3, 2007: 163), moim zdaniem nie jest niemożliwe, aby 

pewne kontakty i zapożyczenia miały miejsce również w okresie I–V w. n.e. Zwracam tu uwagę 

zwłaszcza na stanowiska o podobnej chronologii obu regionów – Kråknäset w Szwecji 

(60 r. p.n.e.–150 r. n.e.) oraz wszystkie przykłady rosyjskie z kultury imenkowskiej 

i azelinskiej (IV–V w.). 

Należy jednak zaznaczyć, że nie dysponujemy datowaniem bezwzględnym ani jednego 

znaleziska grzywien nadwołżańskich. Chronologia tamtejszych grzywien nie jest bowiem 

ściśle ustalona i opiera się na datowaniu stanowisk archeologicznych. Z powodu braku 

informacji na temat liczebności tych zabytków, ponieważ na obecnym etapie nie zdołałem 

ustalić czy stanowiły pojedyncze znaleziska czy depozyty gromadne, trudno jest wnioskować 

o ich charakterze. Może wytłumaczenia obecności depozytów grzywien w kurhanach kultur 

ugrofińskich należy szukać w innym kontekście? Może chronologia tamtych grzywien tak 

naprawdę jest dużo późniejsza? 

 Grzywny siekieropodobne znalezione zostały również w grobach, ale powstaje pytanie, 

czy były do tych grobów składane świadomie? Sporo przykładów z Wielkich Moraw, a także 

Norwegii i Szwecji, wskazuje, że choć tam zdarzało się znajdować grzywny w kontekście 

cmentarzysk (zarówno znaleziska pojedyncze, jak i depozyty), to groby stanowiły dla tych 
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zabytków kontekst wtórny. Można zaobserwować, że grzywny w wielu wypadkach były 

deponowane w charakterystycznych i widocznych miejscach w krajobrazie – w przypadku 

Skandynawii bardzo często były to wzniesienia i kopce, czy brzegi rzek.  

W tym kontekście nie trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy przemieszczający się przez 

odległe terytorium kupcy(?) zdeponowali je w ziemi, ukrywając czy też składając „ofiary” 

w krajobrazie podobnym, nie zwracając uwagi na jego charakter kulturowy. Obszar, w którym 

na Powołżu znaleziska te zostały zarejestrowane, jest istotnie krajobrazem charakterystycznym, 

zbiegiem dużych rzek. Być może znaleziska te zostały złożone we wczesnym średniowieczu, 

kiedy istniał na tym obszarze znaczący szlak handlowy? Tereny te we były wówczas 

zamieszkiwane przez Bułgarów Nadwołżańskich. Wiemy też, że ważnym ośrodkiem był 

Bułgar (od VIII do XV wieku stolica Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej), który leżał nad brzegiem 

Wołgi, około 30 km poniżej ujścia do niej rzeki Kamy. W X wieku wzdłuż ujścia Wołgi 

funkcjonował handel muzułmański. Wiemy też, że Rejon Wołgi i Kamy we wczesnym 

średniowieczu stanowił kluczowy punkt na szlaku handlowym między Skandynawami 

a Morzem Czarnym – grupy Skandynawów wyprawiały się na wschód, penetrując szlaki 

i tereny wzdłuż rzek Dźwiny, Wołchowa i Dniepru. Istniał także szlak przez Wołgę, którędy 

przepływano aż na Morze Kaspijskie. 

Kontekst depozytów składanych w charakterystycznych punktach, zwłaszcza jeżeli są to 

kopce grobowe, może być mylący i sprawiać trudności we właściwym odczytaniu stratygrafii 

archeologicznej. W takich okolicznościach, nawet przy niewielkich błędach podczas 

eksploracji wykopaliskowej, taki kontekst może być niezwykle trudny do uchwycenia. Aby to 

zweryfikować należy bardzo dokładnie zapoznać się z dokumentacją polową i notatkami 

związanymi z badaniami nadwołżańskich kurhanów oraz zweryfikować kontekst 

stratygraficzno-chronologiczny. 
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12. Funkcje grzywien siekieropodobnych 

Znaleziska grzywien były przedmiotem analizy wielu naukowców z Niemiec (Ohlhaver 1939: 

119–121), Słowacji (Bialeková 1990: 99–119; Bialeková 2000; Béreš 2002), Czech (Dostál 

1983), Polski (Adamczyk 2004; Rozmus, Szmoniewski i Troncik 2006), Szwecji (Lindeberg 

2009, 2010) i Norwegii (Resi 1995). Próbowano na różne sposoby interpretować znaczenie 

i funkcję tych tajemniczych przedmiotów, co wywoływało wiele burzliwych dyskusji, które 

jednak do dzisiaj nie zaowocowały pełnym uzgodnieniem poglądów. Z pewnością 

w najbliższym czasie nie będzie możliwe wypracowanie jednej wiarygodnej interpretacji, a to 

ze względu na charakter znalezisk – w większości pozbawionych kontekstu archeologicznego, 

a dodatkowo bardzo często podjętych bez właściwej troski o przebadanie stratygrafii i otoczenia 

znaleziska. Chciałbym w tym rozdziale przedstawić dotychczasowe interpretacje, a także 

zaproponować moje pomysły na „odczytanie” grzywien siekieropodobnych, wynikające 

z szerokiej obserwacji i analizy porównawczej. 

 

12.1. Narzędzia 

Na podstawie materiału skandynawskiego powstała hipoteza, którą sformułował w 1885 roku 

Oluf Rygh, wskazując na wykorzystywanie grzywien siekieropodobnych na współczesnej 

sobie wsi jako ciężarków tkackich (ryc. 50). Jednak Radomir Pleiner (1961) obalił tę tezę, 

wskazując na bardzo wysokie koszty wytwarzania grzywien w porównaniu z ciężarkami 

kamiennymi lub glinianymi, a wspomniany przez Rygha sposób używania grzywien mógł mieć 

charakter jedynie wtórny i dotyczyć co najwyżej egzemplarzy przypadkowo odnalezionych po 

kilkuset latach (Adamczyk 2004: 217). 

Gert Falch Heiberg, już po opublikowaniu artykułu polemizującego z Janem Petersenem 

na temat funkcji tajemniczych grzywien, otrzymał informację od Randi Li z Aurland (dziś 

okręg Vestland), że jej ojciec, tkając halki (lintöi) na warsztacie tkackim, używał „żelaznych 

noży” (jernkniver) jako ciężarków w osnowie. Annette Schirmer w szkicowniku (należącym 

do córki Heiberga, Rity) narysowała narzędzie podobne do „żelaznych ciężarków tkackich”, 

a stary kowal Elling Flugheim (Padl-Edling) w Sogndal poinformował Heiberga, że sam wykuł 

setki podobnych „noży tkackich” (vevkniver). 
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W 1955 roku Vilém Hrubý po raz kolejny 

zaproponował teorię o przeznaczeniu grzywien 

siekieropodobnych jako narzędzi. Jego zdaniem ich 

skupiska nie występowały na terenach 

o intensywnej produkcji metalurgicznej, tylko na 

obszarach rolniczych, dlatego nie należy ich wiązać 

z handlem żelazem. Jego zdaniem forma grzywien 

była zbyt skomplikowana jak na zwykłą sztabkę 

metalu przeznaczoną do dalszej obróbki. 

Ostatecznie uznał grzywny siekieropodobne za 

narzędzia o nieznanym przeznaczeniu, być może 

służące do cięcia gliny (Hrubý 1955: 276–278; 

Adamczyk 2004: 213). 

Trzeba tu wspomnieć o innych żelaznych 

przedmiotach „siekieropodobnych”, które w swojej 

formie nawiązują do kształtu siekiery. Są to m.in. 

miecze tkackie, krzesiwa sztabkowate, czy ubijaki 

wikliniarskie. Do tej pory nigdy nie zwracano 

uwagi na tego typu zabytki w kontekście grzywien 

siekieropodobnych, choć pokazują one, że nie tylko żelazne sztabki nawiązywały do 

podobnego kształtu. Przedmioty te są bez wątpienia narzędziami, dlatego, moim zdaniem, nie 

należy ich łączyć sensu stricto z funkcjonowaniem grzywien siekieropodobnych. Są jednak 

dobrym przykładem siły symbolicznej siekiery i „mocy”, jaką ta symbolika niosła. Krzesiwa 

sztabkowate (trapezowate), znane przede wszystkim z ziem polskich (ryc. 51–52) są 

charakterystyczne dla okresu rzymskiego i spotykane najczęściej w inwentarzach kultury 

przeworskiej (Jonakowski 1996; Piotrowski i Dąbrowski 2007: 232; Skarżyński 2013; Polit 

2020).  

 

Ryc. 50. Grzywna siekieropodobna jako 

żelazny ciężarek tkacki w katalogu Olufa 

Rygh’a z 1885 r. (za: Rygh 1885: ryc. 437, 438) 
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Ryc. 51. Typologia krzesiw sztabkowatych (za: Jonakowski 1996) 

 

 

Ryc. 52. Krzesiwo sztabkowate (MOZK/A/1817) z Brzezi, gmina Pleszew (fot. © Muzeum Okręgowe Ziemi 

Kaliskiej, oprac. K. Rabiega) 
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Ubijak wikliniarski („żelazo do wyginania”, rapping iron) to proste narzędzie używane 

w tradycyjnym rzemiośle przy produkcji mebli z wikliny (ryc. 53). Służy do ubijania splotów 

oraz prostowania kijów i prętów wiklinowych. 

 

Ryc. 53. Współczesny ubijak wikliniarski produkcji Daegrad tools (źródło: https://www.daegradtools.com) 

 

12.2. Środek płatniczy 

Początki dyskusji na temat płacideł sięgają XIX-wiecznych badań etnograficznych, głównie na 

terenie Afryki i wysp Polinezji, które dostarczyły informacji na temat przedmonetarnych form 

pieniężnych. Wtedy także archeolodzy zinterpretowali niektóre  znaleziska jako najdawniejsze 

formy płacideł. Coraz większa ilość materiału archeologicznego wymagała jego 

uporządkowania. Zgodnie z dominującą wówczas teorią ewolucji i wynikającym z niej 

paradygmatem postępu dziejowego, wszystkie formy pieniądza zostały uznane za kolejne 

ogniwa zasadniczo jednego łańcucha rozwojowego, zapoczątkowanego bezwymienną 

gospodarką naturalną i zwieńczonego monetarnym pieniądzem europejskim (Adamczyk 

2004: 5–6). 

Wśród wielu prób systematyzacji należy wyróżnić kilka przykładów, które nakreślą 

ówczesny pogląd na ewolucję pieniądza i pomogą przy rozważaniach zjawiska żelaznych 

grzywien. George Thilenius pomiędzy samowystarczalną gospodarką „dzikich” a monetą 

wyróżnił dwa stopnie rozwoju pieniądza: pieniądz użytkowy (rozmaite przedmioty użytkowe 

pełniące funkcje pieniądza) i symboliczny (niemający funkcji użytkowych) (Sztetyłło 1967: 48, 

1968, 1970: 90, 94). George Dalton wyróżnił trzy typy: „prymitywne wartości” (rozmaite 
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przedmioty wymiany zwyczajowej, nieposiadającej jeszcze charakteru handlowego), 

„prymitywne pieniądze” (formy niemonetarne, przeznaczone do prowadzenia handlu) oraz 

pieniądz monetarny. Helen Codere podzieliła formy pieniężne na surowce (money-stuff), 

pieniądze policzalne nietworzące jednolitego systemu (numerical units), pieniądze całkowicie 

policzalne i specyfikowalne (amounts) i współczesne formy pieniężne (money of the Modern 

World). Szczegółowej prezentacji historycznych klasyfikacji (a także problemów z nimi 

związanych) oraz aspektów teoretycznych dotyczących płacideł dokonał Jacek Adamczyk 

(2004: 5–30). Zwrócił on uwagę także na widoczne w literaturze antropologicznej na przełomie 

XIX i XX wieku (i nie zakwestionowane do dziś) kierunki funkcjonalnej ewolucji 

najdawniejszych środków płatniczych: 

1. od wielu środków o zakresie użycia często ograniczonym normami zwyczajowymi 

do jednego pieniądza uniwersalnego; 

2. od środków użytkowych do łatwo rozpoznawalnych form symbolicznych; 

3. od mniej do bardziej trwałych; 

4. od trudniejszych do łatwiejszych w transportowaniu; 

5. od będących wytworem tylko rynku i zwyczajów do posiadających gwarancje 

wartości dane przez instytucje życia publicznego (głównie państwa). 

Rozważając problem grzywien siekieropodobnych, zasadniczo można się powołać na te 

koncepcje, chociaż wątpliwości budzi założenie o ewolucji płacideł od mniej do bardziej 

trwałych. O ile pierwowzory grzywien w postaci narzędzi (norweskich siekier klinowatych 

i szwedzkich siekier tulejowych) były solidne, masywne i ciężkie, to przemiana w formę 

uproszczoną wiązała się z mniejszą starannością wykonania i mniejszą ilością zużywanego 

materiału. Toteż, narzędzia zachowane są bardzo dobrze, podczas gdy grzywny są w dużo 

większym stopniu połamane i skorodowane. 

Jacek Adamczyk określił płacidło jako przedmiot służący przede wszystkim funkcjom 

pieniężnym, nie będący jednocześnie pieniądzem monetarnym czy kruszcowym, ani 

elementem gospodarki naturalnej (Adamczyk 2004: 26). Pierwsze przypuszczenia dotyczące 

siekieropodobnych znalezisk funkcjonujących w ten sposób pojawiły się już na początku XIX 

wieku wśród badaczy zajmujących się przedceltycką Bretanią. Dotyczyło to brązowych 

siekierek z poprzecznym styliskiem, które miały służyć potrzebom obiegu pieniężnego 

i tezauryzacji (Briard 1966: 280–299; Rivallain 1971: 83; Adamczyk 2004: 212). Podobne 

wnioski sformułowano odnośnie żelaznych sztabek pochodzących z czasów celtyckiej Brytanii 

(Allen 1967). 
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Później pomysł ten został zaadoptowany przez skandynawskich badaczy przy 

interpretacji wczesnośredniowiecznych żelaznych sztabek siekieropodobnych odkrywanych 

w XIX i na początku XX wieku na południu Norwegii (Blindheim 1985: 9–10), choć do dzisiaj 

jako ich funkcję najczęściej wskazuje się tę wtórną do pierwotnego przeznaczenia jako 

półproduktu. Jednak już wówczas pojawiały się głosy odrębne. G.F. Heiberg w latach 

20. XX wieku przywołał przykład egzemplarzy z jednej wiązki z depozytu w Trondalen, 

o zróżnicowanej długości (od 25,2 do 32,6 cm) i wadze (od 63 do 155 g). Te parametry według 

niego zaprzeczały twierdzeniu, że „ciężarki tkackie” (jak je wtedy określano) mogły 

funkcjonować jako „żelazne grzywny”, czyli płacidła (Heiberg 1923). 

Na gruncie środkowoeuropejskim, tezę o pieniężnej funkcji grzywien forsował Jaroslav 

Pošvář. Chociaż podzielał pogląd o znaczeniu sztabek jako półproduktów, jednak wskazywał 

na konieczność posiadania przez społeczność Wielkich Moraw dobrze rozwiniętego systemu 

pieniężnego. Do tych wniosków skłoniła go analiza metodą numizmatyczną starożytnych 

i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych. Jego zdaniem rozwinięty obieg pieniężny 

obsługiwany był przez środki niemonetarne, w tym grzywny siekieropodobne, a zawarte w nich 

żelazo dawało możliwości wymiany na kruszec. Miały więc być dostosowane do 

bizantyjskiego systemu wagowo-pieniężnego. Na dowód tego przedstawił zestawienie 

przybliżonej wagi grzywien (tabela 7), w którym dopatrywał się systemu jednostek wagowych 

będących frakcjami libry bizantyjskiej (Pošvář 1962: 185–195, 1965: 747–754, 1967: 121–138, 

1968: 224–228). Już samo nadanie tym zabytkom nazwy „grzywna” – hrivna (słowacki), 

грыўна [hrywna] (białoruski), гривня [hrywna] (ukraiński), hřivna, (czeski) definiowało ich 

funkcję jako pieniądza pozakruszcowego/płacidła. Odnosząc się do depozytów sztabek 

srebrnych, analogicznie dopatrywano się w nich funkcji tezauryzacji i przedmiotów wymiany 

handlowej. 

Tabela 7. Waga siekieropodobnych grzywien wielkomorawskich (za: Pošvář 1965; Adamczyk 2004: 219) 

Waga w gramach Liczba grzywien 

700-200 14 

200-160 12 

160-120 126 

120-80 277 

80-60 113 

60-30 120 

30-5 25 

Razem 687 
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Interpretacja grzywien jako płacideł wymagała jednak odpowiedzi na pytanie dotyczące 

sposobu ich funkcjonowania i istotę ich wartości. Ohlhaver i Pleiner uważali, że grzywny były 

równocześnie formą pieniądza i sztabką surowca, a tym samym nośnikiem wartości żelaza, 

z którego je wykonano. Wartość surowca umożliwiała przekucie ich na przedmioty użytkowe 

(Adamczyk  2004: 219). 

W przypadku znalezisk z Břeclav-Pohanska funkcję środka płatniczego zdaniem Dostála 

potwierdza duża kumulacja materiału, występowanie w wiązkach i mniej więcej stałe proporcje 

wagowe. Przewaga drobnych grzywien, które prawdopodobnie odpowiadały wartości 

artykułów codziennego użytku, ma świadczyć o ich wykorzystaniu w handlu krajowym (Dostál 

1983: 199). 

Zdaniem Janusza Sztetyłły grzywny siekieropodobne były płacidłami w lokalnej 

gospodarce bezpieniężnej, lecz wywodził ich ewolucję wprost z siekier, jako narzędzi 

o względnie wysokiej i stałej wartości, a więc dobrze nadających się do tezauryzacji 

i regulowania zobowiązań pieniężnych. Stosunkowo niedawno hipotezę o pieniężnej funkcji 

grzywien siekieropodobnych, obok misek śląskich i grzywien grotopodobnych, wsparł Jacek 

Adamczyk, opowiadając się za interpretacją Janusza Sztetyłły (Adamczyk 2004: 218–219).  

W ten sposób zabytki siekieropodobne w dyskusji naukowej stały się jednym z rodzajów 

żelaznych „płacideł”. Wielu badaczy w odniesieniu do okresu wczesnego średniowiecza na 

terenach zamieszkiwanych przez Słowian Zachodnich wskazuje na funkcjonowanie pieniądza 

„przedmonetarnego”, czy „przedmiotowego”, do którego zaliczają grzywny siekieropodobne, 

misy typu śląskiego, a także grzywny grotopodobne (Jaworski 2006: 62). Według opinii 

większości polskich badaczy mogły one pełnić funkcje pieniężne o charakterze prymitywnego 

płacidła. „Obie te kategorie zabytków traktuje się najczęściej jako znormalizowane formy 

surowca przeznaczonego do dalszej obróbki i transportu, przyjęte zwyczajowo w handlu 

żelazem” (Piotrowska i Piotrowski 2010: 79). Podstawowym czynnikiem takiej interpretacji 

był fakt odnajdywania zarówno mis, jak i grzywien w postaci gromadnych depozytów 

(Piotrowska i Piotrowski 2010: 79). 

Wypracowano ogólnie przyjętą opinię, że grzywna siekieropodobna jest rodzajem 

przedmonetarnej waluty stosowanej na rynku wewnętrznym, natomiast w handlu 

dalekosiężnym funkcję płacidła pełniły monety zagraniczne: dla Skandynawów – monety 

arabskie, bizantyjskie, frankońskie i anglosaskie (Herrmann 1982: 105–106), dla Słowian 
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morawskich – prawdopodobnie monety frankońskie i bizantyjskie (Sejbal 1960: 78–79, 81; 

Pošvář 1963: 10). 

Taka interpretacja pozwoliła włączyć grzywny do szerszej grupy wczesno-

średniowiecznych płacideł – obok waluty płóciennej i futrzanej. Lniane chusteczki według 

relacji Ibrahima Ibn Jakuba w 2. połowie X wieku w Pradze miały zastępować drobne monety 

– 10 takich płatków odpowiadało jednemu srebrnemu denarowi (około 1,5 grama srebra). 

Za jedną chusteczkę można było podobno kupić kurę lub jęczmień na czterodniową paszę dla 

konia. Według przekazu Helmolda, na Rugii jeszcze w XII wieku funkcję płatniczą spełniały 

duże płachty płócienne. Futra jako wczesnośredniowieczny pieniądz przedmonetarny 

funkcjonowały nad Dźwiną w postaci skórek popielic. Ich obieg mógł się jednak ograniczać 

tylko do Nowogrodu, który był we wczesnym średniowieczu europejskim centrum handlu 

futrami. Arabski kupiec Abu Hamid w połowie XII wieku zaobserwował podobne zjawisko 

w Kijowie, gdzie w obiegu były pęki zawierające po 18 skór wiewiórczych. Co więcej, na 

ścianie kijowskiego soboru św. Zofii odkryto graffiti z tego okresu mówiące o dziesięciokrotnie 

cenniejszych skórach sobolowych. Jeszcze wcześniej, bo na przełomie IX i X wieku, Ibn Rosteh 

pisał o futerkach kun, stanowiących równowartość 2,5 srebrnego dirhama (Urbańczyk 

2001: 51). 

Na potrzeby ugruntowania koncepcji o pieniężnym znaczeniu grzywien 

siekieropodobnych, podejmowano próby określenia ich wartości nabywczej – choć badacze 

słusznie zwracali uwagę, że takie ustalenia mogą nie być precyzyjne. Zbigniew Żabiński na 

podstawie znalezisk z Zawady Lanckorońskiej dokonał takich wyliczeń, opierając się o wnioski 

Andrzeja Żakiego. Przy założeniu, że waga jednej grzywny wynosiła około 450 g, przyjął, 

że dla IX–X wieku jej wartość wynosiła około ½ denara karolińskiego (z uwagi na jego 

zawartość srebra wynoszącą przeciętnie 16 g) lub ¼ pełnowartościowego dirhema. Wartość 

wołu równałaby się w tym przypadku około 20 grzywnom siekieropodobnym (Żabiński 1965: 

145–149; Piotrowska i Piotrowski 2010: 80). Witold Hensel wartościował depozyt krakowski 

na około 165 złotych solidów bizantyjskich, przy zastrzeżeniu, że na ziemiach słowiańskich 

wartość ta była „chyba znacznie większa” (Hensel 1987: 642).  

Emil Zaitz badając egzemplarze skarbu krakowskiego, odkrył na powierzchni części 

grzywien ślady „oznaczeń” w postaci „par, trójek lub liczniejszych grup charakterystycznych 

płytkich wgłębień wykonanych prawdopodobnie młotkiem kowalskim”. Oznaczenia 

te umieszczone są na „wąsach”, rzadziej na sztabkowej, środkowej części lub ostrzu, niekiedy 

„po obu stronach otworu lub na ściance otworu i sztabce, ewentualnie na liściu. Za każdym 
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razem składały się z innej ilości wgłębień”. W wyniku szczegółowej ich analizy stwierdził, 

że „dotychczasowe obserwacje nie pozwalają wiązać znakowanych grzywien ani 

z określonymi grupami zabytków ani też z konkretnymi kategoriami wielkościowymi”. 

Podobna konkluzja dotyczy nacięć wykonanych na rozklepanych na płasko częściach około 

10 % grzywien krakowskich. Ostatecznie uznał tajemnicze oznaczenia za ślady „testów 

kowalskich dokonywanych na uformowanych grzywnach, a mających na celu sprawdzenie 

jakości surowca, z którego je wykonano” (Zaitz 1990: 159). 

Najlepszym podsumowaniem wieloletnich analiz grzywien siekieropodobnych jako 

środka płatniczego są słowa Jacka Adamczyka: „Pogłębiona analiza źródeł nie potwierdziła – 

jak dotąd – tezy o powiązaniu produkcji grzywien z jakimkolwiek systemem miar bądź ciężaru. 

Zróżnicowanie cech budowy sztabek nie daje żadnej sugestii dotyczącej ewentualnego 

posiadania przez nie dających się usystematyzować elementów wartości umownej” (Adamczyk 

2004: 232). 

 

 

12.3. Półprodukty wykorzystywane w metalurgii i handlu 

W wielu opracowaniach wskazuje się, że grzywny najprawdopodobniej pełniły funkcję 

półproduktu, z którego można było wytworzyć inne przedmioty i tym samym stanowiły 

technologiczny pośrednik między kęsami żelaza wytapianymi w piecach dymarskich, 

a gotowymi wyrobami.  

W 1939 roku K. Ohlhaver analizując znaleziska środkowoeuropejskie i odnosząc je do 

znalezisk norweskich, uznał je za formę półproduktów, przeznaczonych do dalszej obróbki, 

a być może także wtórnie pełniących rolę środka pieniężnego (Ohlhaver 1939: 119–121; 

Adamczyk 2004: 213). W 2. połowie XX wieku powrót do tej interpretacji zaproponował 

metaloznawca Jerzy Piaskowski. Dokonał on analizy składu chemicznego znalezisk z terenu 

Polski i zauważył bardzo niską jakoś metalu, z którego je wykonano. Uznał, że przygotowanie 

z nich narzędzi wymagało nie tylko zmiany kształtu, ale przede wszystkim długotrwałej 

obróbki kowalskiej prowadzącej do wytopienia dużej ilości domieszek . W połączeniu z faktem 

odkrywania grzywien w depozytach ustalił, że były one zwyczajową formą półproduktową, 

która ułatwiała transport i handel pomiędzy ośrodkami pozyskującymi żelazo a warsztatami 

produkującymi narzędzia. Co więcej, dokonał porównawczej analizy chemicznej znalezisk 

polskich i słowackich z różnicami składu chemicznego rud darniowych po obu stronach Karpat 
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i stwierdził, że obrót ten odbywał się niejako autonomicznie w obrębie obu badanych regionów, 

nie przybierając charakteru dalekosiężnego (Piaskowski 1964: 133–140, 1980a; Adamczyk 

2004: 214). 

Zdanie Jerzego Piaskowskiego podzielił Przemysław Urbańczyk (Urbańczyk 2008: 156–

158, 2015: 137–141). Według jego opinii, na funkcjonowanie grzywien jako formy 

półproduktowej wskazują szczegółowe badania depozytu krakowskiego, w którym nie 

stwierdzono żadnej standaryzacji wagi, a jednocześnie zaobserwowano duże zróżnicowanie 

kształtów poszczególnych egzemplarzy (Urbańczyk 2008: 156–157, 2015: 140). 

Według Dostála argumentem świadczącym, że grzywny były wykorzystywane jako 

półsurowiec przy produkcji różnych przedmiotów żelaznych jest stan zachowania 

analizowanych przez niego znalezisk z Břeclav-Pohanska. Zauważył on, że oprócz depozytu 

znalezionego w wykopie nr 17/SP, kompletnych grzywien było tylko 10, natomiast reszta 

zachowała się jedynie fragmentarycznie, najczęściej w obiektach o charakterze rzemieślniczym 

(Dostál 1983: 199).  

Badacze skandynawscy również wskazywali hipotezę o przeznaczeniu grzywien jako 

sztabek surowca, zarówno w przypadku wcześniejszych chronologicznie szwedzkich znalezisk 

z imitowaną tuleją, jak i w odniesieniu do wczesnośredniowiecznych grzywien 

siekieropodobnych, bardzo przypominających sztabki środkowoeuropejskie. Przy analizie 

materiału archeologicznego z Norwegii tamtejsi badacze uznali, że grzywna siekieropodobna 

jest to znormalizowana forma półproduktu żelaznego. Ponadto zwracają uwagę, że rozklepanie 

grzywny na płasko może stanowić dowód na to, że żelazo posiada dobrą jakość umożliwiającą 

kucie (Bautz 2010). Podobnego zdania są rosyjscy badacze, który określają grzywny 

znajdowane w regionie Wołgi–Kamy–Wiatki jako półprodukt, któremu nadano kształt siekiery 

(Завьялов, Розанова i Терехова 2012: 84). 

Surowiec żelazny w formie grzywien mógł być łatwo zbywalny w wielu systemach 

ekonomicznych. W takiej postaci mógł być przechowywany przez długi czas bez pogorszenia 

jakości i transportowany na duże odległości bez utraty wartości. Grzywny mogły być dokładnie 

dystrybuowane, wymieniane, dzielone i przekuwane. Henriette Lyngstrøm podkreśla, że te 

kwestie musiały być kluczowe dla producentów, dystrybutorów i konsumentów, gdyż żelazo 

stanowiło podstawowy przedmiot handlowy i prawdopodobnie należało do grupy towarów 

najczęściej wykorzystywanych w prehistorycznych i wczesnośredniowiecznych systemach 

wymiany (Lyngstrøm 2008: 56). Mimo, że analizując grzywny nie dostrzegamy pewnego 

ścisłego wzorca odzwierciedlającego ustalone z góry wartości, to prawdopodobnie w ich 
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produkcji dążono do uzyskania (w mniejszym bądź większym stopniu) określonej formy, mając 

do dyspozycji określoną ilość materiału. 

Henriette Lyngstrøm wskazuje na niewielką liczbę znormalizowanych żelaznych 

grzywien na terenie Danii i twierdzi, że prawdopodobnie wynika to z charakteru miejscowego 

surowca pozyskanego z rudy darniowej, udoskonalonego w formie nietypowych kształtów jak 

bloczki i pręty. Według niej może to wynikać z tego, że większość grzywien nie była 

transportowana na duże odległości od miejsca pozyskania rudy i produkcji (Lyngstrøm 

2008: 225). 

W badaniach różnych typów sztabek ze Szwecji oszacowano wymiary, wagi, formy 

i jakość poszczególnych grzywien oraz rozmiary wiązek określając je jako „formę handlową” 

(Thålin 1967; Hallinder 1978a, 1978b; Haglund 1978). Wstępne badania długości i wagi 

całkowicie zachowanych grzywien żelaznych w różnych regionach Norwegii Wschodniej 

potwierdzają pogląd, że również na tym obszarze parametry odpowiadają w przybliżeniu 

znormalizowanym typom grzywien, o średniej długości 29,3 cm i 15,2 cm oraz średnią wagą 

103,8 g i 10,8 g (Resi 1995: 142). 

Pewną pochodną teorii o wykorzystywaniu grzywien jako półproduktów jest interesująca 

interpretacja Erika Tholandera. Jego zdaniem niektóre sztabki tulejowe mogły być materiałem 

na kotły (ryc. 54) (Tholander 1971). Marta Lindeberg, przytaczając pomysł badacza, zauważa 

jednocześnie, że grzywny z definicji przestają być obserwowalne, gdy zostają przekute 

w gotowe przedmioty (Lindeberg 2009: 194). Związek grzywien tulejowych i kotłów wskazuje 

znaleziony w 1955 w Valla depozyt ukryty ok. 400–600 roku. Składał się z dużego żelaznego 

kotła o półkolistym dnie zwróconym do góry dnem i przykrywającym 9 żelaznych grzywien 

tulejowych (ryc. 55). Kocioł ma prawie 0,5 metra średnicy i mieści nieco ponad 25 litrów. Dno 

wykonano z okrągłej blachy, do której przynitowano 4 płaty blachy tworzące ściany. Wylew 

wzmocniony jest żelazną opaską przeciążającą i zaopatrzony w duży uchwyt. Podobny zabytek 

znaleziono także w jednym z pobliskich kurhanów z ok. 400 r. w Högom, Selånger 

w Medelpad. 
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Ryc. 54. Interpretacja wykorzystania grzywien tulejowych do wytwarzania kotłów: 1. kocioł z Högom, 2. zasada 

łączenia (za: Tholander 1971: 9, 11) 

 

 

Ryc. 55. Kocioł z Valla, którym przykryto 9 grzywien tulejowych (fot. Thomas Eriksson, © Statens historiska 

museer i Stockholm, SHM CC-BY, oprac. K. Rabiega) 

Przez wielu badaczy grzywny interpretowane są jako przedmioty związane z formami 

dystrybucji żelaza. Wskazują na to m.in. depozyty skandynawskich grzywien odkryte 

w pobliżu obszarów eksploatacji surowca: „Zakładając, że znaleziska grzywien i ślady 

wydobycia żelaza są sobie współczesne, nie można już wykluczyć, że grzywny zostały 

wyprodukowane w bezpośrednim związku z wydobyciem żelaza” (Resi 1995: 137). Taka 

interpretacja podtrzymywana jest również na innych obszarach, w których znaleziono liczne 

depozyty z dala od ośrodków produkcyjnych – m.in. w Hadeland, Toten i Ringerike (Resi 

1995: 137).  
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Ciekawym zjawiskiem, które może odnosić się do wykorzystywania w handlu, są dwa 

sposoby traktowania grzywien. Po pierwsze, wiele zabytków jest celowo uciętych, czy nawet 

przybierają formę posiekanych fragmentów (m.in. Uherské Hradiště-Staré Město, Mikulčíce, 

Sliač, Břeclav-Pohansko). Z drugiej strony istnieją egzemplarze ze śladami zgrzewania – może 

to sugerować potrzebę zwiększenia wagi, jak również powiększenia długości poszczególnych 

egzemplarzy. W latach 80. XX w. Emil Zaitz, mając do dyspozycji największy znany depozyt 

grzywien siekieropodobnych i zestawiając go ze znaleziskami morawskimi i słowackimi, 

zauważył, że o ile „na Morawach z każdej części łupki formowano oddzielną grzywnę a będące 

w obiegu egzemplarze ulegały podziałom, o tyle na ziemiach polskich koncentracji grzywien 

w znaleziskach towarzyszyło częste zgrzewanie ich poszczególnych egzemplarzy z dwóch, 

trzech, a niekiedy większej ilości kawałków surowca” (Zaitz 1990: 142–174, 1988: 261–276). 

Istnieją także formy grzywien charakterystyczne dla obszaru Słowacji (Vršatské Podhradie) 

i Norwegii (Vestby), które noszą ślady zgrzewania, a nawet skuwania razem dwóch 

egzemplarzy w jeden (ryc. 56). Nie jest to więc cecha charakterystyczna jedynie dla depozytu 

krakowskiego. 

 

Ryc. 56. Grzywny skute w pary z Vestby (fot. T. Heibreen, © Kulturhistorisk museum i Oslo, CC BY-SA 4.0, 

oprac. K. Rabiega) 

 

* 

 

Próbą pogodzenia hipotez o używaniu grzywien w charakterze półproduktów, a także jako 

płacideł były wnioski badawcze Radomira Pleinera. Twierdził on, że służyły jako półwytwór 

kowalski, który z uwagi na łatwość związania w większe wiązki można było swobodnie 

przenosić z miejsca na miejsce. Prawdopodobnie jednak spełniały dwojaką funkcję: płacidła 
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pierwotnego oraz surowca do wykonywania różnych wyrobów żelaznych (Hensel 1987: 642). 

Podkreślił też fakt odkrywania grzywien często w charakterze depozytów, bądź celowo 

wykonanych ułamków. Według niego gromadzenie narzędzi do cięcia gliny, czyli bardzo 

wyspecjalizowanych, byłoby niezrozumiałe. Natomiast ich składowanie, a także forma 

wskazuje na użytkowanie grzywien jako półproduktu (surowca), będącego przedmiotem 

handlu, bądź też jako pieniądza (Pleiner 1961: 405–446; Adamczyk 2004: 214). Zauważył, że 

podobieństwo do użytkowej siekiery jasno wskazuje na pierwowzór, a zakres podobieństwa 

pozwala na względne datowanie – egzemplarze bardziej zbliżone do siekier były wcześniejsze, 

a te o bardziej umownych formach – późniejsze. Jednak niezależnie od stopnia podobieństwa 

do użytkowego narzędzia, grzywny zachowywały najważniejsze cechy, które zapewniały ich 

funkcjonowanie jako sztabek surowca. Płasko rozklepane ostrze wskazywało na kowalne 

właściwości metalu i możliwość przerobienia go na inne przedmioty, natomiast zachowanie 

otworu imitującego siekierzysko pozwalało na transport w wiązkach. Zdaniem tego badacza 

grzywny były sztabkami żelaza o formie przystosowanej do potrzeb handlu, używanymi jednak 

wtórnie także w charakterze pieniądza. To drugie przeznaczenie zapewniało stałe 

zapotrzebowanie na żelazo w gospodarce, a grzywny stanowiły względnie stałą i wysoką 

wartość (Pleiner 1961: 405–446; Adamczyk 2004: 215). 

Według Emila Zaitza przeznaczenie grzywien siekieropodobnych po obu stronach Karpat 

należy rozpatrywać oddzielnie. Na obszarze morawsko-słowackim służyły do lokalnego 

transportu z ośrodków hutniczych na wieś, gdzie miejscowi kowale przekuwali je na wyroby 

potrzebne rolnikom. Gdy w wyniku tej pracy, pozostawały im niewielkie fragmenty materiału, 

przekuwali je na często spotykane w znaleziskach morawskich małe grzywienki celem 

uchronienia mniejszych odpadków przed zgubieniem i przechowywali je razem w celu 

późniejszego wykorzystania – ten sposób posługiwania się surowcem miał być regulowany 

przez zwyczaje, a czym świadczy długa chronologia jego istnienia. Funkcja półproduktowa nie 

wyklucza możliwości stosowania grzywien w charakterze pieniądza, jednak takie zastosowanie 

było wtórne.  

W ostatnich latach taka koncepcja panuje również w środowisku badaczy rosyjskich, 

którzy miejscowe znaleziska interpretują przede wszystkim jako półprodukty i zarazem 

płacidła (Завьялов, Розанова i Терехова 2009, 2012; Голдина 2017; Голдина i Бернц 2017a), 

choć zdarza się również, że postrzegane są w charakterze zwykłych narzędzi (Перевощиков 

i Сабирова 2014). 
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12.4. Wymiana (przekazywanie) darów  

Zdaniem niektórych badaczy grzywien siekieropodobnych, mogły one być elementem darów, 

jako podstawowej metody podtrzymywania stosunków społecznych. Wymiana 

skomercjalizowana i handel rynkowy występują częściej dopiero od drugiej połowy IX wieku 

(Gustin 2004: 240). Wymiana darów stanowi centralne miejsce w średniowiecznych źródłach 

staronordyckich, gdzie podarunki były wymieniane na wiele różnych sposobów – pomiędzy 

poszczególnymi osobami, rodzinami lub frakcjami politycznymi w związku z ustanowieniem 

lub konsolidacją sojuszy. Wedle tej koncepcji grzywny siekieropodobne miałyby stanowić 

część systemu wymiany prezentów, pełniąc rolę mediatora i przyczyniając się do wzmocnienia 

więzi społecznych (Lindeberg 2009: 195). Ze względu na związek żelaza z symboliką 

płodności, być może były wykorzystywane głównie w transakcjach związanych 

z małżeństwem, jak potwierdzają badania etnograficzne ludów afrykańskich (Herbert 1993, 

Bisson 2000: 133). 

Na gruncie antropologii kulturowej, teorię wymiany darów nakreślił Marcell Mauss 

w opublikowanej w 1950 pracy Sociologie et anthropologie, w której znalazł się tekst Szkic 

o darze. Forma i podstawa wymiany w społecznościach archaicznych. Etnolog opisał zjawisko 

potlaczu, czyli obrzędu związanego z wymianą darów u Indian Ameryki Północnej (Mauss 

2001: 109–118). Świadczenie tego typu traktowano jako obowiązek dawania podarunków, 

przyjmowania ich oraz odwzajemniania. Uczestniczono w tej ceremonii, aby zachować lub 

podnieść swój status społeczny, a relacje zależności między uczestnikami tworzone były 

w oparciu o bezinteresowną wymianę dóbr. Potlacz towarzyszył także ważnym wydarzeniom: 

narodzinom, inicjacji do tajnych związków, osiągnięciu pełnoletności, ceremoniom zaślubin 

oraz śmierci. Zdaniem Alana McMillana podstawową jego funkcją była dystrybucja dóbr – 

tarcz miedzianych, koców, skór, biżuterii, mąki, cukru i innej żywności oraz przedmiotów 

codziennego użytku (McMillan 1988). 

 

12.5. Przedmioty kultowe 

12.5.1. Wyposażenie grobowe 

Jiři Sejbal, podkreślając niemożność wykazania jakiegokolwiek zastosowania grzywien 

w charakterze narzędzi, zwrócił uwagę na przypadki odnajdywania tego typu zabytków 

w grobach, przy jednoczesnym braku monet, podejrzewając użycie grzywien jako oboli 

zmarłych (Sejbal 1960: 73–82; Adamczyk 2004: 213–241). 
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Weryfikacja tej hipotezy napotyka na problem, który kolejny raz wiąże się z brakiem 

kontekstu niektórych znalezisk, zwłaszcza skandynawskich, gdzie w wielu przypadkach 

możemy opierać się jedynie na ewidencji muzealnej, która informuje, że „przedmiot został 

znaleziony w XIX wieku podczas rozkopywania kurhanu”.  

Grzywny w kontekście cmentarzysk, a pochodzące z badań archeologicznych są 

w większości niekompletne i poważnie uszkodzone, co najprawdopodobniej świadczy o ich 

przypadkowym dostaniu się do wypełnisk jam grobowych z poprzednich horyzontów 

osadniczych (np. Mikulčice, Uherské Hradišté-Staré Mesto, Uherské Hradišté-Sady, Kopčany, 

Nitra Nitra-Dolné Krškany). Na stanowisku Žlkovce w grobie I odnaleziono 3 kompletne 

grzywny, jednak w tym miejscu przed założeniem cmentarzyska istniała osada, z której mogą 

pochodzić. Ukrywający skład grzywien w Bínie, przypadkowo natknęli się na szkieletowy 

grób, który uszkodzili – nie było to więc rytualne umieszczenie grzywny w grobie. Szczególny 

charakter ma zbiorowy grób w studni w Bratysławie, gdzie w górnej części znaleziono grzywny 

siekieropodobne, a także grób w jamie zasobowej w miejscowości Žabokreky nad Nitrou, do 

którego obok zbioru przedmiotów żelaznych i toporowych dołączono także grzywnę. Jedynym 

wiarygodnym przykładem złożenia do grobu grzywny w kształcie siekiery jest grób 555 na 

cmentarzysku Bratysława-Devínská Nová Ves, datowany na koniec VIII wieku (Bialeková 

1990: 106). 

Według analizy wielkomorawskich cmentarzysk autorstwa Milana Hanuliaka (Hanuliak 

2004), grzywny siekieropodobne wystąpiły w trzech grobach z różnych nekropolii. W związku 

z tym ten rodzaj zabytku stanowi 0,2 % wszystkich artefaktów składanych do grobów. Powstaje 

więc pytanie, czy dany przedmiot został złożony do grobu w określonym celu i czy mógł mieć 

związek ze zmarłymi lub żyjącymi członkami społeczności. W przypadku grobu 5/64 

z Kopčany były to dwa egzemplarze małych grzywien. Znaleziono je w dolnych partiach 

zasypu nad ciałem zmarłego oraz w północno-zachodnim rogu jamy grobowej (Kraskovská 

1969: 69). W grobie 49/76 z Nitra-Dolné Krškany w zasypie grobu znaleziono tylko fragment 

niewielkiej grzywny (Chropovský 1977: 135). Choć zabytki w obu grobach pochodzą 

z wypełniska, to ich bliższy związek ze zmarłym wyklucza miejsce ich odkrycia i sposób 

zachowania. Zdaniem badaczy najprawdopodobniej pochodziły z część powierzchniowej 

warstwy gleby. Były to prawdopodobnie podobne okoliczności jak w przypadku osiedla 

w Bratysławie (st. Staré Mesto/Academia Istropolitana) z siedmioma pochówkami i 13 

grzywnami (Vallašek 1972a, 1972b) lub grób 3/62 z Bíňa (st. Strojový park JRD).  
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Jedynym wyjątkiem w opracowywanej kolekcji jest zatem grób 1/47 ze Žlkovce, 

wykopany w młodszej części okresu wielkomorawskiego (Budinský-Kríčka 1947b: 35–38). Na 

dnie jamy grobowej dorosłego mężczyzny, obok naczynia ceramicznego, znaleziono trzy 

grzywny siekieropodobne. Są to średniej wielkości okazy typu II, z wybitym uchem (Pleiner 

1961: 426; Bialeková 1990: 103). Jest to niewielki depozyt, a jego umiejscowienie w grobie – 

w miejscu zwyczajowo przeznaczonym dla przedmiotów o charakterze kultowym – wskazuje 

na intencjonalność działań (por. Bialeková 1990: 106). Zdaniem Hanuliaka, mało 

prawdopodobne jest, aby w kontekście znalezisk grobowych grzywny stanowiły „ekwiwalent 

wartości ekonomicznej”; możliwe natomiast, że depozycja oznaczała próbę ukrycia surowca 

żelaznego w postaci półproduktu o możliwym znaczeniu kultowo-rytualnym (Hanuliak 2004: 

201–202). 

Wczesnośredniowieczni Skandynawowie wierzyli, że przedmioty zakopywane w ziemi 

będą przynosić właścicielowi szczęście za życia, a także służyć mu po jego śmierci. Wskazuje 

na to tzw. „Prawo Odyna”, zapisane w Sadze o Ynglingach: „Odyn ustanowił w swoim kraju 

te prawa, które obowiązywały u Asów. Zarządził, że wszyscy zmarli mają być spaleni, a ich 

własność przyniesiona z nimi na stos. Mówił, że każdy wejdzie do Walhalli z takim bogactwem, 

jakie miał na stosie i że będzie miał pożytek z tego co sam zakopał w ziemi” (Sturluson 2019: 

22). Te słowa z pewnością dotyczyły przede wszystkim zakopywania srebra czy złota, ale także 

żelazo dla ówczesnych posiadało dużą wartość, bo było niezbędne do produkcji broni czy 

narzędzi. Może więc „żelazne skarby” w postaci półproduktów oraz depozytów narzędzi 

żelaznych mogły być zakopywane jako pewnego rodzaju ofiara, zapewniająca przychylność 

bogów, a po śmierci miały służyć swojemu właścicielowi. Być może dobra kruszcowe zebrane 

podczas wypraw wikińskich były odpowiednim depozytem dla najeźdźców i wojowników, 

natomiast w przypadku rzemieślników i kupców taką wartość reprezentowały narzędzia 

i półprodukty, które miałyby służyć im po śmierci. 

 

 

12.5.2. Amulety i talizmany 

Boris Novotný, badając grzywny wielkomorawskie i skandynawskie, przedstawił hipotezę 

o wykorzystywaniu grzywien w sferze religijnej. W swojej analizie zajmował się także innymi 

depozytami przedmiotów żelaznych (zawierających kosy, sierpy i lemiesze), które też 

charakteryzowały się niskimi walorami technologicznymi. Uznał je za przedmioty 

narzędziopodobne, imitujące rozmaite narzędzia służące do prac na roli i w lesie. Posiadanie 
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ich miało zapewnić właścicielowi przychylność sił nadprzyrodzonych w czasie wykonywania 

tych prac. Grzywny siekieropodobne uznał za kultowe imitacje toporów do karczowania lasów 

(Novotný 1973: 275–280). 

Podobne interpretacje przedstawiają badacze szwedzcy na podstawie analizy grzywien 

siekieropodobnych nieco innego typu – sztabek tulejowych. Wydaje się, że depozyty tych 

zabytków związane są wyraźnie z obszarem gospodarki rolnej wokół jeziora Storsjön, wzdłuż 

dolin rzecznych i wybrzeża. Analiza rozkładu stanowisk doprowadziła archeologów do 

wniosku, że miejsca ich zdeponowania nie zostały wybrane przypadkowo – skarby znajdują się 

na peryferiach osiedli pochodzących z wczesnej epoki żelaza. Widoczny jest także wyraźny 

związek skarbów z naturalnymi granicami. W Torsåker dwa duże depozyty zostały złożone 

w odległości czterech metrów od siebie, jednak dzieli je przepaść chronologiczna 500 lat, co 

może wskazywać na długą tradycję deponowania grzywien jako zabiegu rytualnego. Mogło to 

być związane z kultem płodności i dotyczyć pól znajdujących się wokół gospodarstw, jak 

również lasów, torfowisk i rzek, bo otoczenie naturalne zapewniało bogactwo zasobów, w tym 

także rudę żelaza. 

Hutnictwo i kowalstwo w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu 

stanowiły sferę wysoce zrytualizowaną. Proces, w którym rudę przekształcono w gotowy 

przedmiot był postrzegany jako sprzężenie umiejętności kowali i  mocy nadprzyrodzonych, 

a cała praca kowalska postrzegana była przez pryzmat ówczesnego, przepełnionego 

mistycyzmem światopoglądu (Lindeberg 2009: 196). Hutnika i kowala wspierały siły 

nadprzyrodzone, które były zaangażowane w proces transformacji rudy darniowej 

w przedmioty użytkowe. Mary W. Helms wykazała, że rzemiosło często łączyło się z takimi 

pojęciami jak transformacja i tworzenie. Transformacja – przekształcenie z jednego stanu 

w inny, w wyniku czego powstaje obiekt praktyczny – jest metaforycznie powiązana 

z procesami twórczymi, które również cechują się zmianą lub tworzeniem (Helms 1993). 

Co więcej, przy produkcji znanych z Powołża toporów o długich ostrzach, jak 

i przedmiotów siekieropodobnych zastosowano wyżarzanie zmiękczające, które według 

niektórych badaczy w przypadku grzywien siekieropodobnych miało znaczenie nie praktyczne, 

lecz rytualne (Завьялов, Розанова i Терехова 2012: 84). Przyjmując tę hipotezę oraz 

zakładając, że „topory o długich ostrzach” mogły stanowić formę pośrednią między toporem 

a grzywną siekieropodobną, taki proces obróbki cieplnej i w tym przypadku mógł mieć 

znaczenie rytualne (Завьялов, Розанова i Терехова 2012: 84), będąc być może swego rodzaju 

przeżytkiem symbolicznie nawiązującym do procesu związanego z wytwarzaniem grzywien?  
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12.5.3. Symbole płodności 

Produkcja żelaza w wielu częściach Afryki i Azji była postrzegana metaforycznie 

w kategoriach reprodukcji, gdzie proces zachodzący w piecu dymarskim stanowił „ciążę” 

skutkującą „narodzinami” kęsów żelaza. Piece do wytapiania były często zdobione piersiami 

i innymi symbolami żeńskimi i uznawano je za „żony kuźni” (Herbert 1993: 32). Produkcja 

żelaza była więc ściśle związana z płodnością i prokreacją.  

Terje Gansum interpretując strofę 40 Voluspá wskazał, że podobna symbolika 

występowała również w Skandynawii okresu żelaza (Gansum 2004). Zdaniem Hallanda 

potwierdza to także fakt, że norweskim słowem na kamień kuźniczy (chroniący miech przed 

gorącem pieca) jest avlstein, czyli „kamień płodowy/lęgowy” (Haaland 2004: 16; Lindeberg 

2009: 196). Kamienie kuźnicze mają otwór, w którym umieszczano dyszę miecha do 

wdmuchiwania powietrza – tym samym umożliwiając „rodzenie się” wysokiej temperatury 

wewnątrz paleniska. Nie dziwi więc odniesienie do symboliki płodności. Sławnym zabytkiem 

tego typu jest kamień kuźniczy znaleziony w Snaptun w Danii (ryc. 57). Jest on datowany na 

około 1000 rok i zawiera dekorację w postaci wąsatej męskiej twarzy – najpewniej 

przedstawienie boga Lokiego (Barndon 2005: 6–7)  

 

 

Ryc. 57. Kamień kuźniczy ze Snaptun na ekspozycji w Moesgaard Museum (fot. K. Rabiega) 
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12.5.4. Ofiary zakładzinowe 

Liczba depozytów znajdowanych na grodziskach i w domach, zwłaszcza pod ścianą, nasuwa 

podejrzenie o ich funkcji jako swoistych ofiar zakładzinowych. „Ofiara” rozumiana  jest jako 

składanie różnego rodzaju darów z dóbr materialnych, zwierząt, krwi (zarówno zwierząt, jak 

i ludzi) oraz płodów rolnych ofiarowanych bóstwom, demonom i duchom przodków 

(Gąssowski 1988a: 272). Zwyczaj składania ofiar widoczny jest w wielu kulturach 

archeologicznych, a w przypadku wierzeń słowiańskich ofiara dla istot nadprzyrodzonych stała 

w centralnym miejscu (Jaguś 2002: 101). Najczęściej zwyczaj składania ofiar traktowany jest 

jako rodzaj wzajemnej wymiany darów, tj. wypraszanie (np. od bóstw) szczęścia, pomyślności 

czy ochrony w zamian za złożone dobra (Moszyński 1934: 242). Może być także wyrazem 

zobowiązania bóstw i żywiołów do przychylności w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu dóbr 

należących do natury (Moszyński 1934: 243).  

Ofiara zakładzinowa jest zdaniem wielu archeologów specyficznym rodzajem obrzędu, 

mającym na celu zyskanie przychylności bóstw, który należy wiązać przede wszystkim 

z budową domu lub budową wałów obronnych grodów (Wawrzeniuk 2016: 51–54, 281–283). 

Wobec wielu zjawisk przyrody człowiek ówczesny był bezradny, a lęk przed nieznanym 

tłumiono zabiegami apotropeicznymi, których przejawem mógł być zwyczaj składania 

podobnej ofiary (Wawrzeniuk 2016: 49–92). Ofiara zakładzinowa w tym sensie stanowi pewien 

zabieg apotropeiczny praktykowany przy wznoszeniu nowych budowli (głównie mieszkalnych, 

ale także sakralnych i obronnych), obecny także przy budowie dróg i mostów (Hilczer-

Kurnatowska 1982: 52). Jerzy Gąssowski opisywał zakładziny jako „ofiary składane bogom 

i duchom opiekuńczym przy budowie domów, fortyfikacji, mostów i świątyń” (Gąssowski 

1988b: 419). Najczęściej umieszczano je pod progiem, narożnikiem lub w innym miejscu 

wznoszonej budowli, a także w podwalinach wału przy budowie grodu. Taka ofiara miała 

zapewnić pomyślność mieszkańcom i trwałość budowli przez magiczne przekazanie jej życia 

jakiejś żywej istoty (Gieysztor 2006: 273; Łukaszyk 2012: 12). Józef Kostrzewski uważał, że 

przy budowie domów przestrzegano praktyk mających na celu zapewnienie mieszkańcom 

opieki bóstw i ochronę przez złymi mocami (Kostrzewski 1962: 119). 

Rozszerzając zakres zabiegów apotropeicznych, nie trudno wyobrazić sobie zwyczaj 

zabezpieczania przestrzeni – nie tylko domów i umocnień, ale także obszaru, w jakim się 

funkcjonowało (zwłaszcza jego granic). Do tego mogły służyć przedmioty o dużej wartości, 

zarówno materialnej, jak i symbolicznej – w tym kontekście grzywny siekieropodobne 
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w postaci depozytów mogłyby pełnić podobną rolę. W przypadku Europy Północnej dość 

powszechne było przekonanie o magicznych właściwościach kruszców, co potwierdzają sagi 

islandzkie, wspominające osadników zakopujących srebrne przedmioty na granicach swoich 

posiadłości (Urbańczyk 2001: 50).  

Zauważając fakt występowania tak wielu depozytów żelaznych w podobnym kontekście 

właśnie na obszarze Skandynawii, nasuwa się pytanie, czy w podobny sposób nie można było 

„zabezpieczyć” swojego gospodarstwa przez złożenie ofiary zakładzinowej z surowca 

żelaznego? Stawia to depozyty przedmiotów żelaznych, w tym grzywien, jako swoisty 

ekwiwalent „skarbów”, które ze względu na znaczną ilość cennego materiału mogły w pewien 

sposób dorównywać „mocą” depozytom kruszcowym. Być może fenomen grzywien 

siekieropodobnych w pewnym momencie opierał się na produkcji schematycznych 

i symbolicznych sztabek na potrzeby praktyk religijnych? 

Zakopywanie srebrnych skarbów pod podłogami domów rozważał Przemysław 

Urbańczyk. Parafrazując jego słowa, odniosę je do grzywien siekieropodobnych: „Może nie 

były to oszczędności, lecz raczej zabezpieczenie domu przed złym wpływem? A może jedno 

i drugie?” (Urbańczyk 2001: 50). Dla przykładu należy wskazać rzadkie znalezisko grzywien 

siekieropodobnych w kontekście osadniczym z Moer w Norwegii, gdzie depozyt złożony z co 

najmniej 43 sztuk został złożony przy budowie domu w rowie przyściennym (Guttormsen 

2003). Co ciekawe, 43 grzywny znajdowały się również pod podłogą domu w Västbyggeby 

w Szwecji (ryc. 58).  

 

 

Ryc. 58. Część depozytu grzywien siekieropodobnych tulejowych w Västbyggeby in situ (fot. © Länsmuseet 

Gävleborg, CC BY-NC 4.0, oprac. K. Rabiega)  
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W przypadku ziem polskich cechy ofiar zakładzinowych ma kilka stanowisk, na których 

odkryto grzywny siekieropodobne w kontekście wczesnośredniowiecznych umocnień. 

W Krakowie-Starym Mieście w wale Okołu znajdował się depozyt 4212 sztuk, na Wawelu 

znaleziono pojedynczą sztabkę. Na lewym brzegu Wisły znajdował się kolejny zespół 

osadniczy na terenie Zwierzyńca – tam, u podnóża Góry św. Bronisławy także natrafiono na 

zabytki będące prawdopodobnie grzywnami. W wale grodziska w Zawadzie Lanckorońskiej 

odnaleziono 10 grzywien, natomiast w Kostkowicach na grodzisku „Góra Słupsko” znaleziono 

dwa depozyty o łącznej liczbie 15 sztuk. 

Warto być może zastanowić się nad tym problemem szerzej, zwłaszcza biorąc pod uwagę 

obszar występowania wczesnośredniowiecznych ofiar zakładzinowych i grzywien 

siekieropodobnych. Na terenie dzisiejszych ziem polskich ofiary składane pod domami 

zidentyfikowano w Gdańsku, Wolinie, Szczecinie, Nakle nad Notecią, Santoku, Czersku, 

Wrocławiu i Opolu, natomiast te związane z budową osiedli obronnych zarejestrowano 

w Gdańsku, Biskupinie, Kruszwicy, Bonikowie, Gnieźnie, Grzybowie, Spławiu, Pułtusku, 

Grodzisku, Sądowlu, Niemczy i Źlinicach. Analizując ten zasięg ofiar zakładzinowych, 

zauważyć można pustkę na całym obszarze południowo-wschodniej Polski. Może tam  

podobne wierzenia przejawiały się w nieco inny sposób? Symptomatyczne jest, że właśnie na 

tym obszarze występują grzywny siekieropodobne (ryc. 59, por. ryc. 19).  

 

Ryc. 59. Wczesnośredniowieczne znaleziska ofiar zakładzinowych i grzywien siekieropodobnych na ziemiach 

polskich (oprac.  K.  Rabiega, por. Rabiega 2022) 
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12.6. Wnioski 

Przyglądając się znaleziskom i analizom metalograficznym przychylam się do większości 

badaczy, że grzywien nie wykorzystywano jako narzędzi. Ze względu na swoją budowę 

i technologię wykonania nie mogły bowiem być używane w pracach ciesielskich, kowalskich 

czy rolniczych. Wątpliwe wydaje się również ich wykorzystywanie w rzemiośle tkackim 

(np. jako tzw. miecze tkackie czy ciężarki w krosnach), choć nie wykluczam takiego ich 

wtórnego wykorzystania. Przypadkowo znalezione w XIX w. sztabki żelaza mogły posłużyć 

jako ciężarki tkackie, ale znamy też inne możliwości ich wtórnego wykorzystywania – np. jako 

prętów zbrojeniowych (przykład depozytu z Furnes w Norwegii). 

Moim zdaniem pierwotną funkcją grzywien była rola półproduktów do dalszej obróbki 

żelaza. W tej formie mogły też być przedmiotami handlu. Przekonują mnie argumenty Jerzego 

Piaskowskiego, który na podstawie badań metalograficznych stwierdził niską jakość żelaza 

zawartego w zabytkach słowackich, więc uznał je za zwyczajową formę półproduktową 

oferowaną przez producentów surowego żelaza jego przetwórcom. Nadanie jej kształtu 

grzywien służyło ułatwieniu transportu i handlu pomiędzy ośrodkami pozyskiwania żelaza 

a warsztatami produkującymi z nich narzędzia (Piaskowski 1964: 139; Urbańczyk 2015: 140).  

Specyficzna forma grzywien sygnalizowała ówczesnym odbiorcom, że są to produkty 

o specjalnej jakości, pochodzące z określonych obszarów produkcji (Thålin 1967; Magnusson 

1991; Ramqvist 1991). Ich wartość handlowa i gospodarcza dla wczesnośredniowiecznej 

społeczności sprawiała, że deponowano je w ziemi (podobne Hensel 1987: 642). 

W kwestii funkcjonowania grzywien siekieropodobnych jako żelaznego pieniądza, 

przychylam się raczej do sceptyków, podających w wątpliwość ich przedmonetarną funkcję. 

Wiele razy starano się uchwycić ewentualną standaryzację i oszacować wartość 

poszczególnych depozytów czy wydzielonych wiązek, lecz ostateczne nie udało się uzyskać 

jednoznacznych wyników. Nawet szczegółowe badania 4212 grzywien z pojedynczego 

depozytu krakowskiego nie wykazały żadnej standaryzacji wagi przy dużym zróżnicowaniu 

kształtów grzywien (por. Zaitz 1990). Zgadzam się ze zdaniem Przemysława Urbańczyka, że 

„upatrywanie w takich zjawiskach namiastek systemu pieniężnego to chyba przejaw 

ekstrapolowania w odległą przeszłość naszej współczesnej mentalności rynkowej” (Urbańczyk 

2015: 140–141). 

Trzeba się zastanowić się czy istniała wówczas w potrzeba jakiejś ogólnoeuropejskiej lub 

choćby regionalnej standaryzacji. Może rozmiar poszczególnych znalezisk zależał od wprawy 

wykonawców i konkretnych potrzeb – handlowych czy religijnych. Kontynuacja badań nad 
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grzywnami siekieropodobnymi powinna objąć szczegółowe analizy statystyczne – zarówno dla 

wszystkich znanych znalezisk, jak i z rozróżnieniem na poszczególne regiony, typy 

podstawowe, czy mniejsze skupiska i pojedyncze stanowiska.  

Przede wszystkim jednak uważam, że należy uwzględniać ważną w społeczeństwach 

tradycyjnych rolę zachowań symboliczno-magicznych i mieć świadomość nierozerwalnych 

więzów świata rzeczywistego i magicznego. Ta sfera była ważnym aspektem życia ludzi we 

wczesnym średniowieczu, więc zarówno narzędzia, jak i ich imitacje miały swoją moc 

magiczną. Fakt składania rzeczywistych narzędzi rolniczych czy ciesielskich wraz 

z grzywnami, moim zdaniem sugeruje ich znaczenia symboliczne. Może, dla oszczędności 

surowca, grzywny stanowiły zamiennik narzędzia, choć z drugiej strony, być może znajdowały 

się jako półprodukt na wyposażeniu rzemieślników? 

Większość depozytów grzywien skandynawskich pochodzi z żyznych, rolniczych 

obszarów. Znaczenie rolnictwa podkreślają dodatkowo składane razem z grzywnami zabytki 

związane z rolnictwem – m.in. radlice, lemiesze i sierpy. Takie znaleziska znane są zarówno 

z Norwegii, jak i z Europy Środkowej. Może więc grzywny produkowano wyłącznie dla celów 

rytualnych, związanych z rolnictwem lub jako ofiary zakładzinowe? 

W wielu przypadkach depozyty grzywien są dużo większe niż byłoby to zrozumiałe pod 

względem gromadzenia zapasów surowca dla lokalnego wytwórcy. Z XIX-wiecznych notatek 

muzealnych możemy dowiedzieć się, że bardzo często znajdowano je pod dużymi kamieniami 

lub w ich pobliżu, pod kamiennymi kopcami lub kurhanami, pod dużymi drzewami, a także na 

pastwiskach i zalesionych terenach. Przyjmując, ze zostały one celowo ukryte w ziemi 

w miejscach widocznych i charakterystycznych, nie można wykluczyć, że stanowiły depozyty 

wotywne poświęcone wyższym mocom. 

Funkcje grzywien mogły więc być różne w zależności od obszaru, jak i od czasu ich 

wyprodukowania i zdeponowania. W Skandynawii zabytki te mocno związane są z obszarami 

produkcyjnymi. Grzywny wielkomorawskie nie występują w obszarach eksploatacji rud lub 

w miejscach rozwiniętej produkcji żelaza, ale przy najważniejszych szlakach handlowych oraz 

w ośrodkach gospodarczo-politycznych (Bialeková 1990: 105). Jeżeli przyjmiemy, że idea ta 

trafiła do Europy Środkowej jako „nowa”, to przedmioty te mogły tam przyjąć zupełnie inną 

rolę niż w Skandynawii. 
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13. Zakończenie 

Fenomen grzywien siekieropodobnych fascynuje badaczy okresu wpływów rzymskich 

i wczesnego średniowiecza od blisko 200 lat. Bez wątpienia jedną z przyczyn tego 

zainteresowania jest ich tajemniczość. Od początku dyskusji naukowej narosło wiele 

interpretacji dotyczących ich funkcji, chronologii, terminologii, symboliki, genezy, technologii, 

typologii, sposobów deponowania i wreszcie zasięgu terytorialnego oraz sposobu 

rozprzestrzenienia się tego fenomenu. 

Grzywny siekieropodobne pojawiają się w materiale archeologicznym pod postacią 

pojedynczych zabytków, większych zespołów, części depozytów przedmiotów żelaznych, jak 

również w postaci depozytów gromadnych sięgających kilkuset lub kilku tysięcy sztuk. Łączy 

to wszystkie znaleziska europejskie, zarówno związane ze skandynawskim kręgiem 

kulturowym, jak i te występujące w Europie Środkowej. Innym łączącym elementem są 

podobne konteksty archeologiczne. Grzywny znajduje się zarówno na grodziskach i osadach, 

ale też na cmentarzyskach, w torfowiskach i zbiornikach wodnych oraz w jaskiniach czy 

kopcach. Niestety, w przytłaczającej większości były przypadkowo odkryte bez związku 

z nawarstwieniami kulturowymi. 

Obszarami, gdzie tego typu znaleziska zostały zaobserwowane są: południowa Norwegia, 

środkowo-wschodnia Szwecja oraz obszar państwa wielkomorawskiego i Małopolski. 

W mniejszym stopniu pojawiają się także na terenach peryferyjnych oraz w Rosji 

nadwołżańskiej. Najwięcej znaleziono ich w Skandynawii, a największą koncentrację można 

zaobserwować w norweskich okręgach Innlandet i Viken. Ze Szwecji znane są głównie 

w formie siekier z tuleją i znajdowane były w większości w obszarach Jämtland, Medelpad 

i Hälsingland. Najwcześniejsze chronologicznie grzywny znane są właśnie ze Skandynawii – 

najstarsze z nich prawdopodobnie można przypisać nawet do okresu przedrzymskiego. 

Znaleziska szwedzkie datowane są głównie na IV–VI w. jednak ich funkcjonowanie zamyka 

się w klamrze od I w. p.n.e.–II w. n.e. do 774–941 r. Najstarsze zabytki norweskie mogą 

pochodzić nawet z VIII w. p.n.e.; inne daty wskazują na okres V–VI w. i wczesne 

średniowiecze. Znaleziska duńskie pochodzą z okresu III–V w., podobnie jak przykłady 

z Powołża, datowane na IV–V w. Najstarsze znaleziska z Europy Środkowej datowane są 

dopiero na VIII wiek. Najmłodsze pochodzą z terenów dzisiejszej Polski, gdzie są datowane na 

połowę i drugą połowę IX wieku. 
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Ich geneza i pierwowzór do dzisiaj są kwestią sporną. Na podstawie analizy zabytków 

skandynawskich uznałem, że grzywny wzorowano na dwóch podstawowych wzorcach – 

szwedzkich siekierach tulejowych i norweskich siekierach klinowatych. 

Podobnych problemów przysparza kwestia rozprzestrzenienia idei grzywien 

siekieropodobnych – ewentualne związki między Skandynawią, a Wielkimi Morawami, a także 

Powołżem. Moim zdaniem początek tego fenomenu przypada na tereny Skandynawii, skąd 

w jakiś sposób musiał się przedostać na Południe i Wschód. 

Od początku dyskusji istotną rolę pełniły domysły dotyczące znaczenia grzywien. 

Pierwsze interpretacje próbowały wskazać ich funkcjonalność jako narzędzi, jednak szybko 

pojawiły się inne propozycje. Uznano je za rodzaj „płacidła” (pieniądza przedmonetarnego) 

i formę półproduktową. Poza tym zwracano uwagę na aspekty rytualne i kultowe, w jakich 

zabytki te mogły pełnić określone role – np. przedmiot wymiany, element wyposażenia 

grobowego, amulet i talizman, symbol płodności. 

Ja przychylam się do interpretacji „kultowej” z depozytami grzywien jako swoistymi 

ofiarami zakładzinowymi, czy też szerzej ujmując jako środkiem używanym w zabiegach 

apotropeicznych. 

W niniejszej pracy podjąłem próbę zebrania i zaprezentowania najważniejszych wątków 

dotyczących dyskusji nad tym tematem. Sięgnąłem zarówno do opublikowanych opracowań, 

jak również starałem się przeprowadzić samodzielną analizę źródeł archeologicznych. Z uwagi 

na ograniczenia czasowe i pandemiczne utrudnienia w dostępie do materiału źródłowego, 

niniejsze opracowanie nie jest kompletne. Mam jednak nadzieję, że zebrany tu materiał 

źródłowy pozwoli przyszłym badaczom na krytyczną analizę zaproponowanych przeze mnie  

interpretacji, a także na kontynuację badań. 
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