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i początków okresu wędrówek ludów z okolic Wyszogrodu, w pow. płockim
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W zbiorach archeologicznych Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie1 znajdują się cztery zabytki znalezione w okolicach Wyszogrodu, pow. płocki (Ryc. 1).
Zbiór ten tworzą dwie zapinki i okucie końca pasa znalezione
w Rębowie, pow. płocki, oraz sprzączka odkryta w Wyszogrodzie (Ryc. 2).
Materiały zabytkowe z Rębowa2 odkryto na polu ornym
podczas planowych poszukiwań prowadzonych przez członDyrektorowi muzeum Panu Zdzisławowi Leszczyńskiemu dziękuję
za zgodę na opracowanie i publikację omawianych zabytków.
2
W niniejszym tekście omawiam tylko te zabytki, które można z pewnością wiązać ze schyłkiem starożytności. W trakcie poszukiwań zarejestrowano też przedmioty o młodszej metryce, np. średniowieczny
kabłączek skroniowy.
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Ryc. 1. Lokalizacja znalezisk z R ę b o w a (1)
i Wy s z o g r o d u (2), w pow. płockim
Fig. 1. Findspots in R ę b o w o (1)
and Wy s z o g r ó d (2), Płock County

ków Stowarzyszenia Eksploracyjnego na Rzecz Ochrony Zabytków – Sakwa we współpracy (tj. za zgodą) Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Płocku.
Składają się nań: 1. Fragment dwuczęściowej zapinki z podwiniętą nóżką ze stopu miedzi; sprężyna zachowana w połowie,
na osi zakończonej profilowanymi guzkami (zachowany jeden);
kabłąk taśmowaty, w części środkowej facetowany; nóżka facetowana; na końcach kabłąka i nóżce czworokątne metopy
zdobione dwoma horyzontalnymi bruzdami, między którymi rząd drobnych kresek; brak pochewki. dług. zach. 4,5 cm
(Ryc. 2:1). 2. Fragment dwuczęściowej zapinki kuszowatej ze
stopu miedzi; sprężyna na osi zakończonej zaokrąglonymi guzkami; na główce rombowata płytka; kabłąk łukowato wygięty,
z czworokątnym polem metopowym przy główce, na szczycie
od góry spiłowany. Dług. zach. 2,8 cm, szer. 2,6 cm (Ryc. 2:2).

Marcin Woźniak, Nowe materiały ze schyłku okresu wpływów rzymskich...

Ryc. 3. Sprzączka ze stopu miedzi
z Wy s z o g r o d u, pow. płocki.
Rys.: P. Holub
Fig. 3. Belt buckle from
Wy s z o g r ó d, Płock County.
Copper alloy. Drawing: P. Holub

Ryc. 2. Zapinki (1, 2) i okucie końca pasa (3) z R ę b o w a,
pow. płocki. Wszystko stopy miedzi. Rys.: P. Holub
Fig. 2. Brooches (1, 2) and strap-end (3) from R ę b o w o,
Płock County. All copper alloys. Drawing: P. Holub

3. Dziobowate okucie końca pasa ze stopu miedzi; skuwka rozdwojona, z dwoma otworami na nity, zdobiona wzdłuż krawędzi i przekątnych rytymi liniami; zakończenie w przekroju
daszkowate, lekko odkształcone, przywartymi drobinami przepalonych przedmiotów ze stopów miedzi. Dług. zach. 6,1 cm,
szer. skuwki 1,5 cm (Ryc. 2:3).
Bliższe okoliczności odkrycia sprzączki z Wyszogrodu są
nieznane. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od osoby,
która dostarczyła ją do wyszogrodzkiego muzeum, przedmiot
znaleziono na polach ornych leżących na północny-zachód
od skrzyżowania drogi krajowej 62 z obecną ulicą Zamieście.
Jest to zrobiony ze stopu miedzi okaz o jednodzielnej, owalnej,
silnie pogrubionej ramie z wyodrębnioną osią na kolec. Wym.
3,7×2,8 cm (Ryc. 3).
*

*

*

Zapinka z podwiniętą nóżką (Ryc. 2:1) to okaz o szerokim,
taśmowatym kabłąku. W kulturze wielbarskiej cechy te uznawane są za charakterystyczne dla najmłodszych wariantów
zapinek z 1. serii VI grupy O. Almgrena3, odnoszonych do
schyłkowego odcinka okresu wpływów rzymskich i początków okresu wędrówek ludów4. Niestety, tylko nieliczne fibule
tej formy znaleziono w zespołach zawierających inne zabytki,
mające walor „czułych” wyznaczników chronologicznych – np.:
Brulino-Koski (obecnie część wsi Brulino-Piwki), pow. wysokomazowiecki, grób 25, czy Kozłówko, pow. nidzicki, grób
X5, ze sprzączkami o pogrubionych ramach, lub Niedanowo,
grób 142, m.in. z poliedrycznymi paciorkami z kamienia i ceramiką z ornamentyką stemplową6. Większość z nich to znaleziska bez kontekstu lub zabytki zarejestrowane w obiektach
O. Almgren 1923.
Ostatnio A. Cieśliński, A. Rau 2017, 330–331.
5
A. Kempisty 1968, 423, ryc. 43; M. Woźniak 2011, 174.
6
W. Ziemlińska-Odojowa 1999, 32, tabl. XL/142.
3
4

o skąpym inwentarzu, nie dającym podstaw do precyzyjnego
datowania. Późną chronologię takich fibul potwierdza fakt, iż
nie występują one w zespołach z faz C1 i C2.
Fragment zapinki z rombowatą płytką na główce (Ryc. 2:2),
pomimo braku części kabłąka i nóżki, dość pewnie można wiązać z grupą fibul z pełną pochewką, 2. serii VI grupy O. Almgrena7. Płytka na główce jest duża, kabłąk smukły z umieszczonymi przy sprężynie i na szczycie polami metopowymi, które
wyodrębniono poprzez ukośne spiłowanie boków środkowej
części kabłąka. Płytka na główce to element stosunkowo często rejestrowany u najróżniejszych zapinek z pełną pochewką
znanych z obszarów barbarzyńskiej Europy8. Kilkanaście tak
zdobionych egzemplarzy odkryto też na terenie kultury wielbarskiej. Ich płytki mają różne kształty i rozmiary, np. półkoliste – Bornice, pow. suski, grób 69, Kozłówko, grób XVII10, czy
też mniej lub bardziej kanciaste – Malbork-Wielbark, pow. malborski, grób 1011. Płytkę niemal identyczną jak ta na zabytku
z Rębowa ma zapinka tzw. wzoru ZG47 znaleziona w Supraślu,
pow. białostocki12. W zbliżone, ale nieco mniejsze, rombowate
tarczki na główce zaopatrzone były m.in. zapinka z rombowatą
nóżką z Malborka-Wielbarka, grób 133413, fibule gąsienicowate
z Kozłówka, grób XXVII14, Malborka-Wielbarka, grób 32515,
czy Tumian, pow. olsztyński16. Datowanie zapinek z pełną pochewką i płytką na główce w kulturze wielbarskiej ogranicza
się zasadniczo do faz C3–D17. Plastycznie wyodrębniona metopa znajdująca się na szczycie kabłąka zapinki z Rębowa wyraźnie nawiązuje do motywów zdobniczych znanych z fibul tzw.
wzoru ZG4718. Jest to duża i dość zróżnicowana grupa, której
cechą dystynktywną jest obecność tarczki na szczycie kabłąka.
Tarczki te zazwyczaj są jednak większe i mocniej wyodrębnione
niż u omawianego tu okazu. Zapinki wzoru ZG47 i formy do
nich zbliżone, łączące cechy różnych grup fibul, to przedmioty
często rejestrowane na terenach kultury wielbarskiej i grupy
O. Almgren 1923.
Np.: M. Schulze-Dörrlamm 2000; O.V. Petrauskas, E.V. Sinica 2010.
9
A. Cieśliński 2010, 229, tabl. 58:6.
10
M. Woźniak 2011, 175, ryc. 4/XVII:1.
11
J. Kleemann 2017, 18, tabl. 2/10:1.2.
12
J. Andrzejowski, R. Prochowicz, T. Rakowski 2008, 55, ryc. 3.
13
J. Kleemman 2017, tabl. 82/1334:2.
14
M. Woźniak 2011, 177, ryc. 8/XXVII:1.2.
15
J. Kleemman 2017, tabl. 18/325:1.
16
A. Cieśliński, D. Wyczółkowski 2008.
17
Ostatnio A. Cieśliński, A. Rau 2017, 258–259.
18
J. Andrzejowski, R. Prochowicz, T. Rakowski 2008.
7
8

247

Wiadomości Acheologiczne LXX, 2019: 246–249
masłomęckiej, gdzie datowane są w ramach faz C3–D19. Podsumowując, zapinka z Rębowa mimo swych specyficznych cech,
dobrze wpisuje się stylistykę schyłkoworzymskich i wczesnowędrówkowych fibul znanych z terenów kultury wielbarskiej
i dość pewnie może być umieszczana w fazach C3–D.
Z tym samym horyzontem czasowym należy wiązać też
dziobowate okucie końca pasa (Ryc. 2:3). Jest to okaz o niezdobionym zakończeniu i wyodrębnionej skuwce ornamentowanej rytymi liniami. Okucia tego typu były w ostatnim czasie
szczegółowo omawiane20. Są to elementy wystroju pasa typowe
dla ludności kultury wielbarskiej, uznawane za jeden z podstawowych wyznaczników fazy C3–D.
Sprzączka z Wyszogrodu (Ryc. 3) odpowiada typowi H26
w klasyfikacji R. Madydy-Legutko21, choć nie można wykluczyć, że pierwotnie zaopatrzona była w skuwkę. Podobne egzemplarze, ze skuwkami lub bez, na terenach barbarzyńskiej
Europy są formą przewodnią wczesnej fazy okresu wędrówek
ludów22. Z terenów na wschód od środkowej Wisły znanych
jest kilka sprzączek typu H26. Część z nich to znaleziska luźne, np. z Kleszewa, pow. pułtuski23, czy Warszawy-Białołęki24.
Inne znaleziono w zespołach grobowych, np. w Bogucinie,
pow. płoński, kurhan 125, czy w Brudnicach, pow. żuromiński, grób 33726.
*

*

J. Andrzejowski, R. Prochowicz, T. Rakowski 2008.
R. Prochowicz 2005; R. Madyda-Legutko 2011, 87–90; A. Cieśliński, M. Hoffmann, J. Sobieraj 2015; A. Kasprzak, R. Kraszczuk
2018.
21
R. Madyda-Legutko 1987.
22
R. Madyda-Legutko 1987, 67.
23
Niepubl., zbiory Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.
24
T. Liana 1957, 380, ryc. 3:c.
25
W. Bernat 1955, 211, ryc. 3.
26
A. Szela 2017, 583, ryc. 1:6; zdaniem autora (2017, 578) silne starcie wewnętrznej części ramy wskazuje, że pierwotnie sprzączka zaopatrzona była w skuwkę, która uległa zniszczeniu. Tym samym wiąże on
omawiany egzemplarz z typami H27–28.
20
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Analizowane przedmioty odkryto w miejscach, w których dotychczas nie stwierdzono obecności stanowisk archeologicznych (por. arkusz AZP 53-58). Ślady uszkodzeń termicznych
na okuciu pasa sugerują istnienie w Rębowie cmentarzyska, natomiast charakter stanowiska w Wyszogrodzie, skąd pochodzi
sprzączka, nie może być jednoznacznie określony.
Wszystkie prezentowane zabytki to formy typowe dla późnej fazy kultury wielbarskiej na obszarze prawobrzeżnego Mazowsza i Podlasia. Ich występowanie w okolicach dzisiejszego
Wyszogrodu nie jest niczym zaskakującym. Szczególnego znaczenia nadaje im jednak fakt, że znaleziono je na terenie bardzo słabo rozpoznanym archeologicznie, będącym – w świetle publikowanych materiałów – u schyłku okresu wpływów
rzymskich i w początkach okresu wędrówek ludów pustką
osadniczą. Najbliższe terytorialnie materiały kultury wielbarskiej, które można odnosić do faz C3–D, zarejestrowano dopiero w okolicach Płocka, tj. ok. 25 km na północny zachód. Są
to: szczątkowo zachowana zapinka gąsienicowata znaleziona
19

podczas badań powierzchniowych w Szeligach pod Płockiem27
oraz – podobna do okazu z Rębowa – późna zapinka z podwiniętą nóżką, pochodząca z domniemanego cmentarzyska
w Mijakowie, pow. płocki28.
Omawiane zabytki, choć nieliczne i mało efektowe, rzucają nowe światło na kwestię osadnictwa ludności kultury wielbarskiej w tym regionie. Miejmy nadzieję, że zaowocuje to
większym zainteresowaniem badaczy czasów późnej starożytności nadwiślańskim skrawkiem północnego Mazowsza. Trzeba bowiem podkreślić, że na tym terenie nie prowadzono na
większą skalę badań archeologicznych ukierunkowanych na
rozpoznanie osadnictwa okresu wpływów rzymskich. Znane
stąd materiały tworzą więc mały zbiór składający się głównie
ze znalezisk przypadkowych lub pozyskanych w trakcie badań
zakrojonych na niewielką skalę29.
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New Material from the End of the Roman Period
and the Beginning of the Migration Period
from the Vicinity of Wyszogród, Płock County
Summary
The collection of the Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej (Vistula River and Wyszogród Land Museum) in Wyszogród
contains hitherto unknown artefacts from the end of the Roman
Period and the early phase of the Migration Period. These include:
a late brooch with returned foot of Almgren VI,2 series (Fig. 2:1),
fragment of a plate-headed brooch (Fig. 2:2), and a beak-shaped
strap-end (Fig. 2:3), discovered at Rębowo, Płock County (Fig. 1),
and a belt buckle with a thickened frame (Fig. 3) from Wyszogród,
Płock County (Fig. 1). All artefacts are made of copper alloy. These
forms are typical of the latest phase of the Wielbark Culture in the
area of Mazovia on the right bank of the Vistula and in Podlachia.
Of particular importance is the fact that they were discovered in an
area that, to a large extent, has not been archaeologically explored
and which – in light of the material known so far – was devoid of
settlement at the end of the Roman Period and at the beginning of
the Migration Period.
Translation: Kinga Brzezińska
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