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is decorated with two round, enameled fields – a yellow field on the
inside, and a blue and navy one on the outside. Both protrusions could
have also been originally enameled. What constitutes a special element
of the Wierzonka brooch is an openwork triangle with circular, bowlshaped protrusions at each corner, probably also initially enameled.
The brooch has a hinged construction, typical of provincial Roman
fibulae. Preserved length of the brooch is 3.9 cm, full height approx.
1.6 cm, disc diameter 2.0 cm. The brooch corresponds to type I 52 after
K. Exner (1941) or 7.13 after E. Riha (1994) and also to types IV/2/1/1
and IV/2/1/3 in the classification of enameled fibulae from Panonia
(A. Vaday 2003). Close analogies to the brooch from Wierzonka can
be found in the Rhine and Danube provinces of the Roman Empire
(Fig. 3). They are dated to the 2nd and 3rd century AD, which does not
allow for an unequivocal identification of the Wierzonka brooch with
either the Przeworsk or Wielbark Cultures, more so since this fibula is
a unique specimen in the territory of Poland.
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PROVINCIAL ROMAN ENAMELLED DISC BROOCH
FROM WIERZONKA, POZNAŃ COUNTY
SUMMARY
In 2018, a bronze brooch dating to the Roman Period was handed over
to the County Monuments Preservation Department of the Poznań
County Office. The artefact was discovered accidentally in a forest
area within the grounds of the village of Wierzonka, in the commune
of Swarzędz, Poznań County (Fig. 1). The brooch comes from as of
yet unknown, unidentified archaeological site.
The characteristic feature of the brooch (Fig. 2:a–c) is a circular
disc with two smaller, round, bowl-shaped protrusions at its perimeter;
a third such protrusion could have originally been located on the upper
part of the disc. A raised circular knob (tutulus) cast together with the
fibula body is located at the center of the disc. The flat tip of the knob
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SPATHA Z KONINA-KUROWA
Słowa kluczowe: okres wpływów rzymskich, kultura
przeworska, uzbrojenie
Key words: Roman Period, Przeworsk Culture, weapons
Miecz został znaleziony w połowie lat 60. XX wieku w trakcie pogłębiania koryta rzeki Warty na wysokości dawnej wsi
Kurów, obecnie już dzielnicy Konina (Ryc. 1). Zabytek zabezpieczył nauczyciel Ryszard Michalski, a zadokumentował
miejsce odkrycia geodeta, znany koniński regionalista, Antoni Studziński1. Miejsce to zarejestrowane jest jako stanowisko
Konin-Kurów, stan. 30 (AZP 57-40/51). Zabytek został przekazany do społecznego muzeum prowadzonego w Koninie
przez PTTK, którego zbiory w roku 1967 przejęło nowe Muzeum Zagłębia Konińskiego, w 1975 roku przemianowane na
Muzeum Okręgowe w Koninie. Obecnie przechowywany jest
tam pod nr inw. MOK/A/112.
Miecz był wzmiankowany w 1970 roku w pracy A. i Ł. Nowaków (1970, s. 50–51, ryc. 14), jednak podano wówczas błędnie, że znaleziono go na terenie osady. Na podstawie zamieszczonego w tej publikacji niedokładnego rysunku M. Biborski
(1978, s. 153) zaliczył go do typu VIII w swojej typologii mieczy kultury przeworskiej. Stan zachowania zabytku jest dobry
(nadal zachowuje on sprężystość), choć widoczne są na nim
ślady korozji. Na głowni są liczne ubytki, a w czterech miejscach drobne otwory na wylot. Odłamany w trakcie konserwacji fragment trzpienia długości 2,7 cm zaginął. Obiekt został
w latach 1960. w nieznanych okolicznościach wyczyszczony,
a praktycznie wytrawiony, prawdopodobnie za pomocą popularnego fosolu (mieszanka kwasu fosforowego i szczawioweArchiwum Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Koni
nie. Teczka Materiały A. Studzińskiego.
1

Ryc. 1. Lokalizacja miejsca znalezienia miecza (gwiazdka) na tle najbliższego osadnictwa kultury przeworskiej. Krzyżykiem oznaczono
cmentarzysko (K o n i n, stan. 23). Topographische Karte 1:25000, 3775 Konin, Nachdruck IX.1944. Oprac.: K. Gorczyca
Fig. 1. Findspot of the sword (star) and the neighbouring sites of the Przeworsk Culture. The cemetery (K o n i n 23) is marked with a cross.
Topographische Karte 1:25000, 3775 Konin, Nachdruck, September 1944. Graphic design: K. Gorczyca

go), stąd doskonale jest widoczna jego struktura. Badań metaloznawczych miecza nie prowadzono, dlatego nie wiadomo,
które części miecza wykonano z żelaza, a które ze stali.
Głownia miecza jest obosieczna, długa, nieznacznie zwężająca się ku sztychowi, obecnie nieznacznie wygiętemu (Ryc. 2).
Przekrój jest heksagonalny (Ryc. 3), przy sztychu prawie płaski,
płazy są płaskie, płaski jest też szlif ostrzy. Sztych jest centryczny, krótki, szeroki, ścięty ostrołukowato (Ryc. 6:b). Długość
całkowita wynosi 87,3 cm (pierwotnie 90 cm), długość głowni 78,6 cm, długość sztychu 5,3 cm, szerokość głowni u nasady
5,3 cm, a przy sztychu 4,3 cm, grubość głowni u nasady 0,5 cm,
a przy sztychu 0,3 cm. Ciężar miecza (obecnie) to 0,63 kg.
Obserwacje makroskopowe i rentgenogram (Ryc. 4) wskazują, że głownia została wykonana w technice damastu skuwanego (dziwerowania). Skonstruowana jest z rdzenia i dokutych
ostrzy oraz sztychu. Rdzeń złożony jest z sześciu skręconych
wokół własnej osi (tordowanych), a następnie spłaszczonych
prętów (dwa razy po trzy), które zostały potem zgrzane. Na
płazie A są to dwa pręty prawoskrętne i jeden pręt lewoskrętny
(układ SSZ – por. J. Ypey 1980, s. 198), a na płazie B trzy lewoskrętne (układ ZZZ). W klasyfikacji M. Biborskiego (M. Biborski, J. Ilkjær 2006, ryc. 117) odpowiada to grupie B.II.1 i przekrojowi typ 11. Dziwerowane są także ostrza i sztych miecza.
Skuto je z kilku cienkich warstw metalu o pionowym układzie
(układ I wg Ypey). Na głowni nie spostrzeżono żadnych znaków
lub zdobień. Szerokość rdzenia wynosi 2,1–2,2 cm, szerokość
pręta 0,7 cm, szerokość ostrza 1,4–1,6 cm (Ryc. 3).

Trzpień do rękojeści jest symetryczny, krótki, wyodrębniony
pod lekko rozwartym kątem, zwężający się ku końcowi, w przekroju prostokątny (Ryc. 5). Trzpień o pionowym układzie pasm
metalu jest nakuty na rdzeń głowni i oba ostrza. Obecna długość trzpienia to 8,7 cm (pierwotna 11,4 cm), jego szerokość
u nasady 2,1 cm, na końcu 0,7 cm, grubość 0,7 cm. Stosunek
długości głowni do trzpienia wynosił pierwotnie 6,9:1. Środek
ciężkości znajduje się na głowni ok. 30 cm od trzpienia, pierwotnie ciężar rękojeści zmieniał ten układ, przesuwając go ku
rękojeści, przypuszczalnie na odległość ok. 20 cm od trzpienia.
Do określenia funkcji omawianego miecza może być pomocny współczynnik rozmieszczenia masy, który wskazuje
do jakich ciosów był przeznaczony (W. Zabłocki 1989, s. 57).
Według tego autora obliczamy go z proporcji długości głowni do położenia środka ciężkości wobec osi obrotu, którą jest
jelec. Im wyższy jest uzyskany wynik, tym środek ciężkości
jest bliżej rękojeści. Wskazuje to na przeznaczenie broni, ponieważ takie umieszczenie środka ciężkości pozwala na lepsze operowanie sztychem, czyli zadawanie pchnięć oraz precyzyjnych cięć. Współczynnik dla naszego obiektu wynosi ok.
3,93, co umieszcza go w rzędzie broni przeznaczonych do cięcia
(rąbania). Dla porównania: 3,50 – szabla z XVII–XVIII wieku
(W. Zabłocki 1989, s. 57), 3,86 – średniowieczny kord krótki,
11,70 – średniowieczny miecz typu XV E. Oakeshotta (K. Gorczyca 2012), 12,25 – szabla szwajcarska (W. Zabłocki 1989,
s. 338). Głownia miecza jest stosunkowo szeroka, a sztych
krótki, co także wskazuje, że jego przeznaczeniem było cięcie,

191

a nie kłucie. Na takie jego zastosowanie wskazywano
już dawniej (M. Biborski 1978, s. 90). Stosunek długości
głowni do rękojeści jest większy nawet niż u szabli (szable 6/1). Podsumowując te spostrzeżenia można stwierdzić, że przeznaczeniem omawianej broni było zadawanie cięć zamachowych, rąbiących z ramienia. Cięcia
łukowe z nadgarstka, operowanie sztychem, szermierka,
nie były raczej przewidywane. Nasuwa się tu wniosek,
że taki rodzaj miecza był przeznaczony głównie do walki z konia, co już dawniej sugerowano (B. Kontny 2002,
s. 105; T. Bochnak 2004, s. 39).
Wskaźniki proporcji miecza z Konina-Kurowa, przekrój jego głowni i kształt sztychu pozwalają na zaliczenie go do typu Ejsbøl-Sarry, podtypu 2, według nowej
typologii mieczy z okresu wpływów rzymskich zaproponowanej przez M. Biborskiego (M. Biborski, J. Ilkjær
2006, s. 259–271).
Miecze tego typu, określane w starszej literaturze jako
odpowiedniki rzymskiej „spathy” (M. Biborski 1978, s. 95,
105), wytwarzane na terenie cesarstwa rzymskiego, były
dość powszechnie używane na całym obszarze Barbaricum. Najliczniejsze znaleziska pochodzą z depozytów bagiennych z południowej Skandynawii (Illerup i Ejsbøl).
Z kulturą przeworską wiązać można ponad dziesięć egzemplarzy znajdowanych na cmentarzyskach (Sadowie,
pow. ostrowski, Spicymierz, pow. turecki, Korzeń, pow.
gostyniński, Dąbrówka, pow. opoczyński, Mokra, pow.
kłobucki) i luźno, bez kontekstu. Nieco mniej liczne okazy znane są z kręgu nadłabskiego, z Norwegii, Gotlandii,
a także ze stanowisk położonych w pobliżu limesu, na obszarze dzisiejszej Słowacji i Węgier (M. Biborski, J. Ilkjær
2006, s. 161). Miecz typu Ejsbøl-Sarry był też w kurhanie
książęcym kultury sudowskiej w Szwajcarii, pow. suwalski
(J. Antoniewicz, M. Kaczyński, J. Okulicz 1958, tabl. V:1).
Chronologia mieczy typu Ejsbøl-Sarry jest dość szeroka.
Najwcześniejsze egzemplarze, znalezione zresztą na stanowiskach kultury przeworskiej, datowane są na fazę C22. Zdecydowana większość jest jednak późniejsza i pochodzi z fazy
D. Zdaniem M. Biborskiego i J. Ilkjæra (2006, s. 259), miecze tego typu mogły być prototypem charakterystycznej,
ciężkiej, spathy merowińskiej. Miecz z Konina-Kurowa należy wiązać z kulturą przeworską, a ponieważ jest to znalezisko luźne, można go datować jedynie ogólnie na fazy C2–D.
Na uwagę zasługuje fakt, że miecz z Konina-Kurowa
został odkryty w rzece. Depozyty ofiarne, złożone z broni, ale też monet, ozdób i innych przedmiotów, są znane
z całego obszaru Barbaricum. Najczęściej miejscem składania ofiar były jeziora czy bagna, rzadziej rzeki. Oprócz
Pewną metrykę mają miecze z grobu 3 z Sadowia (S. J a s n o s z
1955, s. 146, ryc. 11:4–6), z grobu 235 z Mokrej (M . B i b o r s k i 2010, s. 144) i z grobu 50 ze Spicymierza (A. K i e t l i ń s k a,
T. D ą b r o w s k a 1963, s. 152, tabl. VIII:3.5).
2

Ryc. 2. Miecz z K o n i n a - K u r o w a. Fot.: A. Żaczek.
Rys.: K. Schellner
Fig. 2. Sword from K o n i n - K u r ó w. Photo: A. Żaczek.
Drawing: K. Schellner
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Ryc. 3. Miecz z K o n i n a - K u r o w a. Przekrój głowni
z jej prawdopodobną strukturą. Rys.: K. Schellner
Fig. 3. Sword from K o n i n - K u r ó w. Cross-section of the blade
showing its possible structure. Drawing: K. Schellner

niezwykle bogatych i bardzo liczebnych stanowisk ofiarnych
znanych głównie z południowej Skandynawii (Illerup, Nydam,
Ejsbøl, Vimose) czy północnych Niemiec (Thorsberger Moor),
znane są też mniejsze depozyty z terenu Niemiec czy Pomorza (T. Makiewicz 1992; M. Mączyńska 2000; B. Kontny 2016).
W wypadku pojedynczych przedmiotów znalezionych w jeziorach czy rzekach trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć, czy
mamy do czynienia z przypadkową zgubą, np. podczas przeprawy, utonięciem właściciela, czy też z depozytem ofiarnym.
Niemniej świadomość funkcjonowania miejsc ofiarnych „w wodzie” (jeziora, brzegi rzek), zarówno w społecznościach kultury
lateńskiej (Celtów), jak i Germanów (T. Makiewicz 1992), pozwala przyjąć również dla tych pojedynczych znalezisk hipotezę
o ich intencjonalnym, sakralnym czy magicznym charakterze.
W wypadku mieczy, grotów czy okuć tarcz (umba, imacze) pomocny może być fakt ich rytualnego niszczenia, „uśmiercania”,
przed wrzuceniem do wody czy złożeniem do grobu (K. Czarnecka, B. Kontny 2009). Nie jest to jednak zabieg stosowany zawsze – nawet w ogromnych depozytach broni intencjonalnej destrukcji podlegała najwyżej ⅓ przedmiotów (B. Kontny 2016,
s. 286). Miecz z Konina-Kurowa nie został zgięty ani zatępiony
(jedynym uszkodzeniem jest utrata części trzpienia do rękojeści, co nastąpiło już w trakcie konserwacji). Nie można jednak
wykluczyć, że znalezisko z Warty jest śladem praktyk ofiarnych.
Należy tu przypomnieć, że z dopływu Warty, Noteci, znanych
jest kilka znalezisk mieczy, z których większość jest datowana
na młodszy okres przedrzymski i uznana za depozyty ofiarne
(T. Makiewicz 1992, s. 112–113). Jeden egzemplarz, wyłowiony w okolicy Czarnkowa, pow. czarnkowsko-trzcianecki, należy, podobnie jak omawiany egzemplarz, do typu Ejsbøl-Sarry,
ale podtypu 1 (M. Biborski, J. Ilkjær 2006, s. 394–395). Znalezisko z Warty koło Konina-Kurowa nie jest więc odosobnione.
Gdyby jednak była to zguba, a nie ofiara, być może miejsce znalezienia miecza dokumentuje jedną z kilku możliwych
przepraw przez Wartę w pobliżu Konina (A. Cofta-Broniewska 1979, s. 135–136), funkcjonujących w okresie wpływów
rzymskich. Położone jest (Ryc. 1) dokładnie pomiędzy skupiskiem osad i cmentarzyskiem (stan. 23) w Koninie-Kurowie
na północnym brzegu, a osadami w Koninie-Osadzie i Zalesiu na południowym (K. Gorczyca 2006, s. 41).
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Ryc. 4. Rentgenogram miecza z K o n i n a - K u r o w a.
Fot.: Pracownia Radiologiczna Przychodni MAX-MED w Koninie
Fig. 4. X-ray photo of the sword from K o n i n - K u r ó w.
Photo: Radiological Laboratory, MAX-MED Clinic in Konin

193

Ryc. 5. Miecz z K o n i n a - K u r o w a. Część górna, strona A i B. Fot.: K. Gorczyca
Fig. 5. Sword from K o n i n - K u r ó w. Upper part, side A and B. Photo: K. Gorczyca
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THE SPATHA FROM KONIN-KURÓW
SUMMARY
An iron sword was found during the deepening of the Warta river bed
in the mid-1960s. It was recovered from the river at the level of the
former village of Kurów, presently a district of Konin (Fig. 1). The artefact is stored in the District Museum in Konin.
The artefact was preserved in a good condition (Fig. 2). Its total
length is 87.3 cm (originally 90 cm). The blade is double edged, tapering slightly towards the point. The cross-section is faceted, almost flat
near the point. The flats are even. The cut of the edges is flat. The point
is short, beveled into a sharp arc. The length of the blade is 78.6 cm;
the length of the point is 5.3 cm; the width of the blade at the hilt is
5.3 cm; the width of the blade at the point is 4.3 cm. The blade corresponds to type B.II.1, cross-section type 11 in the classification of
M. Biborski (Fig. 3), and the sword itself represents type Ejsbøl-Sarry,
subtype 2 (M. Biborski, J. Ilkjær 2006, p. 259–271, fig. 117). Macroscopic observations (Fig. 5, 6) and a X-ray photo (Fig. 4) indicate that
the pattern welding technique was used in making the blade. The ratio of the length of the blade to the hilt and the location of the center
of gravity indicate that the sword was intended mainly for fighting
from horseback.
The most numerous finds of swords of the type Ejsbøl-Sarry come
from the bog deposits in southern Scandinavia (Illerup and Ejsbøl),
but they are also known from the territory of the Przeworsk Culture.
Their chronology is quite wide. The earliest specimens found as it
happens at the sites of the Przeworsk Culture are dated to the phase
C2. The vast majority, however, comes from a later period – phase D.
The stray find of the sword from Konin-Kurów should be associated
with the Przeworsk Culture and dated generally to the phase C2–D.
It is noteworthy that the sword from Konin-Kurów was found in
a river. In the case of individual objects found in lakes or rivers, it is
difficult to establish unequivocally whether we are dealing with an
accidental loss, e.g., during a crossing, or with a sacrificial deposit.
Translation: Kinga Brzezińska
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