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Katarzyna Watemborska-Rakowska
Wisior w typie Şimleul Silvaniei
z Czerska na Urzeczu
W latach 2008–2017 Państwowe Muzeum Archeologiczne
prowadziło systematyczne prace wykopaliskowe na stan. 64
w Czersku, pow. piaseczyński1, położonym na lewym brzegu
środkowej Wisły. W trakcie dziesięciu lat badań zarejestrowano tu 349 obiektów, z których ok. 300 to ciałopalne groby ludności kultury przeworskiej2, datowane od młodszego okresu
przedrzymskiego po początek późnego okresu wpływów rzymskich. Badania z roku 2016 przyniosły odkrycie zabytku zupełnie wyjątkowego. Jest nim wykonany ze stopu miedzi pierścieniowaty wisior, którego obręcz odpowiada charakterystyce
ozdób typu Şimleul Silvaniei3.
Wisior należy do inwentarza grobu 271, zlokalizowanego
w środkowo-zachodniej części nekropoli czerskiej. Jamę grobową zaobserwowano w spągu warstwy ziemi ornej, na głębokości 30 cm (Ryc. 1). Wypełnisko w planie miało zarys kolisty o średnicy 40 cm i barwę ciemnoszarą, prawie czarną. Tuż
poniżej stropu grobu zalegały liczne fragmenty naczyń glinianych, częściowo przepalonych, i szczątki spalonych kości ludzkich, na których złożone były przedmioty metalowe i przęślik
gliniany. W przekroju jama miała zarys nieckowaty, a jej miąższość wynosiła 20 cm. Granice wypełniska grobu, podobnie
jak w wypadku większości jam na tym stanowisku, były słabo czytelne z uwagi na zaleganie w madowej glebie zalewowej
terasy Wisły. Analiza szczątków kostnych (20 g) wykazała, że
w grobie tym pochowano osobę dorosłą, której płci – z uwagi
na brak fragmentów diagnostycznych – nie można określić4.
Inwentarz: 1. Naczynie gliniane o dwustożkowatym brzuścu i wydzielonym wylewie podkreślonym dookolną linią rytą,
przepalone, mocno zdeformowane w ogniu stosu. Powierzchnia szorstka, barwy szaro-ceglastej. Glina z domieszką średnioziarnistego tłucznia. Typ Liana II/2. Wys. ok. 12 cm, średn. dna
ok. 8 cm, wylewu ok. 20 cm (Ryc. 2:1). 2. Naczynie gliniane
o baniastym brzuścu i szyjce zaznaczonej dwoma poziomymi
liniami rytymi, z wylewem prostym, niepogrubionym, i wałeczkowatym uchem opartym o wylew i barki naczynia, przepalone, mocno zdeformowane. Na największej wydętości brzuśca dookolny ornament w postaci pionowych, krótkich, rzadko
rozmieszczonych (co ok. 1 cm) nakłuć. Powierzchnia szorstka,
pierwotnie gładka, barwy ceglastej. Glina z domieszką średnioziarnistego tłucznia. Typ Liana I. Pierwotna wys. ok. 20 cm,
średn. wylewu ok. 20 cm, dna 8 cm (Ryc. 2:2). 3. Naczynko gliniane o zaokrąglonym profilu i wydzielonym prostym wylewie,
z największą wydętością brzuśca powyżej połowy wysokości
naczynia, lekko zdeformowane w ogniu. Powierzchnia szorst1
PMA, nr IV/10485. Zob.: K. C z a r n e c k a 2012; 2014a; 2014b;
K. Wa t e m b o r s k a - R a k o w s k a 2014; T. R a k o w s k i, K. Wa t e m b o r s k a - R a k o w s k a 2017.
2
Na stanowisku odkryto także obiekty osadowe kultur trzcinieckiej i łużyckiej.
3
 Ostatnio zob. M. R u d n i c k i 2012; J. A n d r z e j o w s k i, A. M a c i a ł o w i c z 2017, s. 205–214, ryc. 19–22, tab. 2.
4
Analizę wykonał dr Łukasz Maurycy Stanaszek z PMA.
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Ryc. 1. C z e r s k, pow. piaseczyński. Plan i przekrój grobu 271.
Rys.: T. Rakowski
Fig. 1. C z e r s k, Piaseczno County. Plan and cross-section
of grave 271. Drawing: T. Rakowski

ka, pierwotnie gładka, barwa szaro-ceglasta. Glina z domieszką średnioziarnistego tłucznia. Miniatura typu Liana IV. Wys.
8,3–8,5 cm, średn. wylewu 11 cm, dna 5,5 cm (Ryc. 2:3). 4. Pojedyncze ułamki naczyń glinianych: a) fragment brzuśca cienkościennej miseczki dwustożkowatej; powyżej załomu pozioma
linia ryta, nad którą odciśnięte małe dołki, wylew zaznaczony
linią rytą; powierzchnia gładka, barwa jasnoceglasta; domieszka drobnoziarnistego tłucznia (Ryc. 2:4a); b) fragment brzuśca
miseczki dwustożkowatej; powierzchnia szorstka, barwa szaro-ceglasta; domieszka drobnoziarnistego tłucznia (Ryc. 2:4b);
c) niewielki, niecharakterystyczny fragment naczynia o lśniącej,
gładkiej powierzchni barwy czarnej; domieszka drobnoziarnistego tłucznia; d) fragment wylewu, niepogrubiony, lekko wychylony na zewnątrz; powierzchnia lekko przepalona, szorstka,
barwy pierwotnej jasnoceglastej; domieszka drobnoziarnistego tłucznia (Ryc. 2:4d); e) niewielki fragment brzuśca z pozostałością ornamentu w postaci pionowej jodełki ograniczonej
poziomą linią rytą; powierzchnia gładka, barwa szarobrunatna; domieszka drobnoziarnistego tłucznia (Ryc. 2:4e); f) duży
fragment wylewu naczynia grubościennego o prosto ukształtowanym wylewie, najprawdopodobniej z garnka jajowatego;
powierzchnia chropowacona, zewnętrzna barwy ceglastej, we-

Ryc. 2. C z e r s k, pow. piaseczyński. Ceramika z grobu 271. Fot.: B. Solarewicz. Rys.: G. Nowakowska
Fig. 2. C z e r s k, Piaseczno County. Pottery from grave 271. Photo: B. Solarewicz. Drawing: G. Nowakowska

wnętrzna szara; domieszka średnio i gruboziarnistego tłucznia; g) ok. 30 drobnych, niecharakterystycznych fragmentów
naczyń glinianych kultury przeworskiej; i) pięć niecharakterystycznych fragmentów naczyń glinianych kultury łużyckiej, grubościennych, o chropowaconych powierzchniach
barwy ceglastej, z gruboziarnistą domieszką różowego tłucznia. 5. Fragment silnie profilowanej zapinki ze stopu miedzi,
krótkiej, masywnej, z częściowo zachowaną pochewką z kolistym otworkiem i resztką szpili. Typ A.68. Zach. dług. 4,8 cm
(Ryc. 3:5). 6. Wisior ze stopu miedzi. Obręcz zdobiona trzema pasmami wzoru pseudosznurowego i rozdzielona trzema
symetrycznie rozmieszczonymi pierścieniami; na styku z obręczą każdy z pierścieni zwieńczony jest trzema kulkami. Nad
jednym z pierścieni masywne trapezowate uszko, profilowane
u szczytu i nasady. Wys. 7 cm, wym. uszka 2,7×1,9 cm, wym.
obręczy 5,4×4,8 cm (Ryc. 4, 5). 7. Nóż żelazny z trzpieniem
jednostronnie wyodrębnionym od ostrza i przejściem trzpienia w grzbiet zaznaczonym niewielkim uskokiem. Grzbiet nieznacznie łukowaty, z lekko podniesioną częścią sztychową.
Dług. 10,7 cm (Ryc. 3:7). 8. Przęślik gliniany, dwustożkowaty, o wklęsłych biegunach, przepalony i zdeformowany. Jedna
ściana zdobiona niestarannie wykonanymi nakłuciami, tworzącymi pionowe pasma ograniczone dwoma poziomymi liniami
takich nakłuć. Średn. 4,8–5,1 cm, wys. 2,5–2,9 cm (Ryc. 3:8).
9. Silnie skorodowany przedmiot żelazny, prawdopodobnie
fragment igły. Dług. zach. 5,8 cm (Ryc. 3:9).

Zapinka pozwala datować zespół na młodszy odcinek fazy
B1 (por. M. Mączyńska 2001), czemu nie przeczy ani ceramika,
której formy odpowiadają starszej fazie okresu wczesnorzymskiego, ani mało czułe chronologicznie nóż i przęślik. Grób
zlokalizowany jest w środkowo-zachodniej części stanowiska,
gdzie większość pochówków złożono w fazach A3/B1 i B1. Ciekawym przedmiotem jest zdobiony przęślik, gdyż te przybory
zdobione były raczej rzadko. Na dużych cmentarzyskach przeworskich, z których znanych jest po kilkadziesiąt przęślików,
zdobionych było ledwie kilka, jak np. w Oblinie, pow. garwoliński (K. Czarnecka 2007, s. 90), Młodzikowie, pow. średzki, czy
Wymysłowie, pow. gostyński, bądź żaden, jak w Kamieńczyku,
pow. wyszkowski (J. Andrzejowski 1998, s. 79–80).
Nietypowym elementem wyposażenia jest wisior ze stopu
miedzi, zachowany w wyjątkowo dobrym stanie. Przedmiot
wykonany jest techniką odlewu na wosk tracony. Podobnie
jak zapinka, wisior nie nosi żadnych śladów deformacji termicznej5. Sugeruje to, że oba przedmioty nie znajdowały się
na stosie pogrzebowym, ale zostały dołożone do zsypanych
wcześniej do jamy resztek ciałopalenia. Silnie przepalone są
natomiast ceramika i gliniany przęślik, na przedmiotach żelaznych dostrzegalne są także nieznaczne ślady działania wysokiej temperatury.
5
 Opieram się tu na opinii Głównego Konserwatora PMA, Pana
Władysława Wekera.
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Ryc. 3. C z e r s k, pow. piaseczyński. Zabytki z grobu 271.
Mosiądz (5), żelazo (7, 9), glina (8). Rys.: G. Nowakowska
Fig. 3. C z e r s k, Piaseczno County. Artefacts from grave 271.
Brass (5), iron (7, 9), clay (8). Drawing: G. Nowakowska

Wisior ze stopu miedzi odpowiada charakterystyce obręczy
typu Şimleul Silvaniei, odmiany Rustoiu 3a (A. Rustoiu 1996,
s. 95). Dotychczas ozdoby tego typu rozpatrywane były w kategorii bransolet bądź naramienników, w zależności od średnicy
zabytku, które mieszczą się w granicach między 6–6,5 cm a ok.
10–11 cm (J. Andrzejowski, A. Maciałowicz 2017, s. 211–213).
Zabytek z Czerska jest mniejszy – średnica jego obręczy wynosi 5,4×4,8 cm – i zaopatrzony w znacznych rozmiarów starannie wymodelowane uszko, co wskazuje, że użytkowany był
jako zawieszka. W literaturze pojawiają się różne interpretacje funkcji obręczy typu Şimleul Silvaniei – rozważano możliwość użytkowania ich jako ozdoby do zawieszania lub noszonej
przy pasie (J. von Richthofen 1994, s. 25), a także przedmiotów
pełniących funkcję amuletów (M. Menke 1974, s. 149–150).
Egzemplarz z Czerska jest pierwszą znaną ozdobą typu Şimleul Silvaniei zaopatrzoną w uszko. Trapezowate, masywne uszko jest starannie profilowane na szczycie i w miejscu połączeń
z obręczą, a jego wysokość stanowi aż ⅓ wielkości całego przedmiotu. Zupełnie inny kształt mają np. uszka nieco młodszych
ażurowych zawieszek pierścieniowatych typu Janów-Psary,
których zasięg występowania jest zbliżony do rozprzestrzenienia obręczy typu Şimleul Silvaniei (por. J. Andrzejowski 2014,
ryc. 4; 2017, ryc. 2) – są one mniej precyzyjnie uformowane,
półkoliste bądź niskie, łukowate z wolutowymi zakończenia-
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mi (J. Andrzejowski 2014, s. 15–43, ryc. 5:1.3.4, 6:1–4; 2017,
ryc. 1:1–3.5.6.8.12–14).
Chronologia i geneza obręczy typu Şimleul Silvaniei została
ostatnio przeanalizowana przez M. Rudnickiego (2012; także
M. Rudnicki, S. Miłek 2011), a liczne nowe znaleziska omówione przez J. Andrzejowskiego i A. Maciałowicza (2017, s. 206–
–211, ryc. 20–22). Większość obręczy tego typu z ziem Polski
to znaleziska luźne z terenów kultury przeworskiej, mniej liczne pochodzą ze stanowisk grupy tynieckiej, kultury oksywskiej
i najstarszego horyzontu kultury wielbarskiej (patrz J. Andrzejowski, A. Maciałowicz 2017, s. 210–211, ryc. 20). Tylko kilka obręczy odkrytych w zespołach grobowych może być pewnie datowanych – ich metryka zamyka się w ramach od fazy
A3 po stadium B1b (M. Rudnicki 2012, s. 476; J. Andrzejowski,
A. Maciałowicz 2017, s. 206–210). Niewielka liczba znalezisk
sepulkralnych nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy obręcze typu Şimleul Silvaniei mogły pełnić rolę wyznaczników
statusu społecznego. O ile niektóre pochówki z takimi obręczami można uznać za bogate (Kleszewo, pow. pułtuski; Malbork-Wielbark, pow. malborski – patrz M. Rudnicki 2012, s. 476),
to w wypadku Czerska ani forma grobu, ani jego pozostałe wyposażenie w żaden sposób nie wskazują na wyjątkowość osoby tam pochowanej. Wisior z Czersk znaleziono m.in. razem
z przęślikiem, co może sugerować pochówek kobiecy6, analiza szczątków kostnych umożliwia jedynie stwierdzenie, że była
to osoba dorosła.
Nowych informacji na temat obręczy typu Şimleul Silvaniei
dostarczają wyniki wykonanych ostatnio analiz składu chemicznego niektórych z tych zabytków. Pomimo spójności stylistycznej, ozdoby te wykazują duże zróżnicowanie w tym zakresie. Z opublikowanych danych wynika, że większość zbadanych
przedmiotów zrobiono z brązów ołowiowych o różnej zawartości ołowiu i cyny, natomiast w jednym wypadku – bransolety z Kisielan-Żmich, pow. siedlecki – skład odpowiada tzw.
złomowi mosiężnemu (J. Andrzejowski, A. Maciałowicz 2017,
s. 214, tab. 2). Skład chemiczny stopu miedzi wisiora z Czerska
jest wyraźnie inny. Wykonano go z tzw. mosiądzu „dekoracyjnego” (zob. P. Gan 2015, s. 179) o wysokiej zawartości cynku
(14,48–15,59%) oraz śladowej zawartości cyny (0,19–0,87%)
i ołowiu (0,54–0,57%)7. „Czysty” stop miedzi z dużą zawartością cynku charakterystyczny jest np. dla większości importowanych zapinek typów A.67, A.68 i A.236 z Oblina (K. Czarnecka 2007, s. 128–130), Pajewa-Szwelic8 (Z. Dłubakowski 2005,
6
Analiza szczątków kostnych z grobu 478 z Niedanowa (W. Z i e m l i ń s k a - O d o j o w a 1999, s. 85) wykazała pochówek kobiety
w wieku około 20–25 lat i rocznego dziecka (A. Wiercińska) lub
tylko kobiety w wieku 25–35 lat (A. Florkowski). W wypadku pozostałych obręczy znalezionych w kontekstach sepulkralnych charakter wyposażeń pozwala jedynie stwierdzić, że były to groby kobiece (M. R u d n i c k i 2012, s. 476).
7
Badania wisiorka i zapinki z grobu 271 z Czerska wykonali metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z dyspersją energii
(sem-eds) Pani Elżbieta Pawlicka i Pan dr. inż. Zdzisław Hensel
z Laboratorium Bio- i Archeometrii PAN w Warszawie. Na temat
metody badań zob. P. G a n 2015, s. 175.
8
Analizy składu chemicznego zabytków z Karczewca i Pajewa-Szwelic w archiwum Działu Epoki Żelaza PMA.

Ryc. 4. C z e r s k, pow. piaseczyński. Mosiężny wisior z grobu 271. Rys.: G. Nowakowska
Fig. 4. C z e r s k, Piaseczno County. Brass pendant from grave 271. Drawing: G. Nowakowska

Ryc. 5. C z e r s k, pow. piaseczyński. Mosiężny wisior z grobu 271. Fot.: B. Solarewicz
Fig. 5. C z e r s k, Piaseczno County. Brass pendant from grave 271. Photo: B. Solarewicz

s. 33–35, 46), Kamieńczyka (T. Dąbrowska 1997, s. 77–79, tab.
1), Karczewca, pow. węgrowski (por. T. Dąbrowska 1973, s.
387–388), a także zapinki typu A.68 z omawianego grobu 271
z Czerska (cynk – 16,90%, cyna – 0,00%, ołów – 0,70%). Niemniej, wyniki analiz zapinek tych typów z Modły, pow. mławski
(J. Andrzejowski 2009, tab. 4.4) wskazują, że nie było to regu-

łą9. Skład chemiczny wisiora z Czerska sugeruje, że wykonano
go z surowca pierwotnego, a nie przetapianego złomu, każdy
 Obok miedzi (82,48–91,93%) drugim podstawowym składnikiem
był cynk (1,1–6,5%) lub cyna (0,03–4,8%), pozostałe zidentyfikowane pierwiastki zanotowano w ilościach śladowych.
9
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kolejny wtórny przetop powoduje bowiem utlenianie się cynku i zmniejszanie jego zawartości (P. Gan 2015, s. 176). Skład
stopu wisiora z Czerska jest też kolejnym argumentem podważającym hipotezę M. Rudnickiego (2012, s. 474), zgodnie
z którą ozdoby typu Şimleul Silvaniei miały być wytwarzane ze
specjalnego surowca o wysokiej zawartości ołowiu i niewiele
niższej zawartości cyny (por. J. Andrzejowski, A. Maciałowicz
2017, s. 214). W wypadku wisiora czerskiego wydaje się także, że istotne znaczenie miała złota barwa metalu, jaką dawał
stop o zawartości cynku przekraczającej 14% i niewielkiej domieszce ołowiu (P. Gan 2015, s. 179–180) – co pozwalało uzyskać produkt wyjątkowo dekoracyjny. Oczywiście, niezbędne wydaje się wykonanie analiz kolejnych obręczy tego typu,
zwłaszcza spoza ziem Polski, na co zwrócili uwagę J. Andrzejowski i A. Maciałowicz (2017, s. 214).
Forma i skład chemiczny ozdoby z Czerska różnią ją wprawdzie od innych obręczy typu Rustoiu 3a, nie ma jednak wątpliwości, że wisior ten musi być analizowany w ramach tej samej grupy ozdób. Jeżeli przyjmiemy, że są one świadectwem
wzajemnych relacji świata dackiego z terenami na północ od
Karpat a ludność grupy tynieckiej, jak sugeruje M. Rudnicki
(2012, s. 476), miałaby odegrać kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się tych ozdób dalej na północ, znalezisko z Czerska,
położonego tuż nad Wisłą w jej środkowym biegu, nie powinno zaskakiwać.
Katarzyna Watemborska-Rakowska
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
ul. Długa 52 «Arsenał»
PL 00-241 Warszawa
k.watemborska@gmail.com
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ly burnt, and a handful of cremated bone of an adult individual overlain by metal objects, e.g., an incomplete copper alloy A.68 brooch, an
iron knife, and a badly corroded iron object, probably a broken needle; another element of this grave inventory is a decorated clay spindlewhorl (Fig. 2, 3). The brooch dates the burial to the younger stage
of phase B1 (cf. M. Mączyńska 2001).
However, the most remarkable element in this grave inventory is
the copper alloy pendant (Fig. 4, 5). This specimen, made in the lost
wax technique, shows no evidence of warping by fire and survives in
an exceptionally good condition. Its circular body is decorated with
three strands of pseudo-plaitwork, in three sections, separated by three
symmetrically spaced rings. At each junction of the rings with the
body of the pendant are three spherical knobs. Over one of the rings
is a heavy, trapeze-shaped loop, profiled at top and base.
It its form the pendant corresponds to rings type Şimleul Silvaniei
variant Rustoiu 3a (A. Rustoiu 1996, p. 95). All these finds recorded
so far have been interpreted as bracelets or arm rings, the ring diameter ranging between 6–6.5 and approximately 10–11 cm (J. Andrzejowski, A. Maciałowicz 2017, p. 210–211). The artefact from Czersk,
smaller (ring dimensions of 5.4×4.8 cm) and fitted with a projecting,
carefully finished loop, is the only pendant of this type recorded so
far. Most of the type Şimleul Silvaniei rings recovered in Poland come
from Przeworsk Culture territory, with a smaller number recorded in the Tyniec Group, Oksywie Culture and the earliest horizon
of the Wielbark Culture (see J. Andrzejowski, A. Maciałowicz 2017,
fig. 20). Unfortunately, most of them are stray finds and only a handful discovered in burials are datable to the period confined between
phase A3 and phase B1b (M. Rudnicki 2012, p. 476; J. Andrzejowski,
A. Maciałowicz 2017, p. 206–210).
Some of the recently found rings type Şimleul Silvaniei were tested
for their chemical composition. Most were found to be in lead bronze
with a varying content of lead and tin, only one specimen was of an
alloy classified as ‘scrap brass’ (J. Andrzejowski, A. Maciałowicz 2017,
p. 213–214, table 2). The chemical composition of the pendant from
Czersk is altogether different. Its alloy is high in zinc content (14.48–
15.59%), with trace amounts of tin (0.19–0.87%) and lead (0.54–
0.57%), and corresponds to so-called ‘decorative’ brasses (cf. P. Gan
2015, p. 179). Probably, the choice of the material used in making the
pendant was not random, dictated by the wish to obtain a fine, golden-hued ornament.
Translation: Anna Kinecka
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Niedanowo. Ein Gräberfeld der Przeworsk- und Wielbark-Kultur in Nordmasowien, Monumenta Archaeologica Barbarica VII, Kraków.

A Pendant of type Şimleul Silvaniei from
Czersk in Urzecze Region
Summary
Another interesting artefact excavated in 2016 from grave 271 in the
Przeworsk Culture cemetery at Czersk, Piaseczno County in central
Poland (recently, see T. Rakowski, K. Watemborska-Rakowska 2017)
is a copper alloy pendant of a form resembling rings type Şimleul Silvaniei recently analysed in more detail (M. Rudnicki 2012; J. Andrzejowski, A. Maciałowicz 2017, p. 205–214, ryc. 19–22, tab. 2).
The burial was detected at the bottom of the ploughsoil as a circular outline of a pit with a dark grey, nearly black fill, diameter 40 cm,
basin-like in section, with a depth of 20 cm (Fig. 1). Resting immediately below the level of detection were many pottery fragments, part-

Jacek Andrzejowski
Unikatowa zapinka emaliowana
z Chlebczyna na południowym Podlasiu
W 2017 roku do zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie trafiła unikatowa zapinka emaliowana1, odkryta na gruntach wsi Chlebczyn, położonej w środkowym odcinku Podlaskiego Przełomu Bugu, na lewym, południowym
brzegu rzeki2. Miejsce jej znalezienia (Ryc. 1) nie odpowiada żadnemu ze stanowisk archeologicznych zarejestrowanych
PMA, Księga wpływu nr 15/2017. Zapinkę znalazł Pan Bartłomiej Szymczak, do PMA przekazana została na podstawie decyzji
Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytków (nr 282/DS./2017).
2
Chlebczyn, gm. Sarnaki, pow. łosicki, woj. mazowieckie. Por.
J. K o n d r a c k i 1998, s. 202–203, ryc. 29, 32.
1
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