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Michał Bugaj, Kamil Kajkowski

Sztylet z miejscowości Głuszyno z Pomorza Środkowego
A dagger from Głuszyno in Central Pomerania

W październiku 2013 roku do zbiorów Muzeum Zachodniokaszubskiego
w Bytowie trafiło kilka przedmiotów pochodzących z różnych miejsc regionu
Pomorza Środkowego, wśród których znajdowała się również głownia pradziejowego sztyletu (nr inw. MZ/A 86), będąca tematem podjętych niżej rozważań
(ryc. 1). Przedmiot został przekazany wraz z listem zawierającym informacje
o miejscu i okolicznościach jego znalezienia. Według anonimowego znalazcy
odkrycia dokonano przypadkowo w czerwcu 2011 roku w trakcie prac rolnych,
na polu usytuowanym na niewielkim wyniesieniu terenu, pomiędzy wsiami
Starzyno i Głuszyno, położonymi w obrębie Pojezierza Bytowskiego. W listopadzie 2013 roku Kamil Kajkowski dokonał oględzin miejsca znalezienia zabytku
i zarejestrował nowe stanowisko archeologiczne, tj. Głuszyno 4 (AZP 8-32/17),
gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie.
Stan zachowania tytułowego sztyletu jest relatywnie dobry (ryc. 1, 2). Co
prawda nie zachowała się rękojeść, przypuszczalnie wykonana z materiału organicznego, ale krótka, trójkątna głownia dotrwała do dziś praktycznie w całości
i ma jedynie drobne ubytki. Jej długość wynosi 13,1 cm, największa szerokość
4 cm, a maksymalna grubość 0,33 cm. Przedmiot waży 34 g.
Zakończenie głowni, czyli tzw. płytka do rękojeści, jest w przybliżeniu
owalno-trójkątne i ma nie w pełni zachowany okrągły otwór na nit mocujący (prawdopodobnie oryginalnie był on całkowicie zamknięty). Poniżej,
z obu stron znajdują się dwa w przybliżeniu półokrągłe wcięcia (nie do końca
symetrycznie umiejscowione), które chyba nie są pozostałościami po otworach na nity, chociaż nie można tego do końca wykluczyć. Rękojeść była więc
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przytwierdzona do głowni za pomocą jednego lub ewentualnie trzech nitów.
Jeszcze niżej znajdują się kolejne dwa wcięcia, tym razem niewielkie i słabo
zaznaczone, które być może znajdowały się tuż przy podstawie rękojeści –
w tym przypadku z pewnością nie są to ślady po następnych otworach na nity.
Głownia zwęża się trójkątnie, jest płaska i soczewkowata w przekroju. Krawędź
tnąca, ostrze, mimo kilku ubytków zachowane jest w dobrym stanie. W skutek
uderzenia zabytek został lekko uszkodzony, najprawdopodobniej nastąpiło to
dopiero podczas odkrycia i wydobywania go z ziemi. Mniej więcej w środkowej
części został nieco wygięty. Jego powierzchnię pokrywa zielona patyna.
Pozornie głownia sztyletu z Głuszyna (ryc. 1, 2) może wydawać się dosyć
typowa. Trzeba jednak stwierdzić, że na obszarze dzisiejszej Polski nie znaleziono ścisłych analogii, a tym samym omawianego okazu nie sposób zaklasyfikować do żadnego z typów wydzielonych przez Marka Gedla (1980). Co więcej,
również na terenie wschodnich Niemiec nie odkryto podobnych egzemplarzy
(Wüstemann 1995). W tej sytuacji pozostaje przyjąć szerokie ramy chronologiczne i datować sztylet na eneolit i pierwsze trzy okresy epoki brązu (dalej
OEB). Bierzemy przy tym pod uwagę brak informacji o składzie chemicznym
zabytku, zdecydowanie archaiczną formę głowni oraz zgodne opinie badaczy,
że już w III OEB sztylety stopniowo wychodzą z użycia (Fogel 1979, 138; Gedl
1980, 9, tabl. 43; Wüstemann 1995, 22, 43, tabl. 78; Bukowski 1998, 174, 175;
Blajer 1999, 32; 2001, 116, 122). Odnośnie miejsca pochodzenia omawianego
przedmiotu trudno wnioskować, czy mamy w tym przypadku do czynienia
z tzw. importem, czy też z lokalnym, pomorskim wyrobem.
W zasadzie można, a może nawet należałoby, poprzestać na tych ogólnych
konkluzjach, wydaje się jednak, że warto uzasadnić powyższe stwierdzenia
i podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi analizy typologicznej tego ciekawego artefaktu. Na początek trzeba zwrócić uwagę, że dwie kwestie znacznie
ją utrudniają. Po pierwsze, jak już wyżej wspomnieliśmy, nie znamy składu
metalu, tak więc nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy sztylet jest miedziany,
czy też wykonany z brązu, co wydaje się jednak bardziej prawdopodobne. Po
drugie, nie do końca jest oczywiste, czy głownia oryginalnie posiadała jeden
(najprawdopodobniej), czy też aż trzy otwory na nity.
Pytanie o skład chemiczny nie jest bezzasadne ponieważ, co ciekawe, względnie zadowalającą analogią do naszego zabytku jest miedziany, eneolityczny
sztylet z Krakowa‑Wyciąża, który M. Gedl (1980, 5, 38, tabl. 11:64) zaliczył do
typu Ojców. Głownie obu okazów broni mają zbliżone rozmiary i kształt, ale
różnią się wyraźnie wielkością (i liczbą?) otworów na nity. Należy podkreślić,
że typ Ojców gromadzi tylko dwa sztylety, które zostały znalezione w okolicach
Krakowa, i jak pisze M. Gedl (1980, 38) nawiązują one do egzemplarzy znanych
z kultury trypolskiej z południowo-zachodniej Ukrainy. W sumie, zauważal278

nie zbliżona forma wydaje się jednak przypadkowa i trudno z przekonaniem
zaliczyć egzemplarz z Głuszyna do sztyletów typu Ojców M. Gedla (1980, 38,
tabl. 11:63, 64) oraz traktować go jako import z południa.
Na ziemiach polskich w zasadzie brak znalezisk głowni sztyletów posiadających tylko jeden otwór na nit i dwa boczne wcięcia, natomiast egzemplarze
z trzema otworami na nity występują dosyć licznie (Gedl 1980). Wśród nich
pewne podobieństwo do sztyletu z Głuszyna wykazują wczesnobrązowe egzemplarze wariantu Mierczyce (Gedl 1980, 43, 44, tabl. 12:85–89; Blajer 1990, 34,
tabl. 98:13). Do omawianego zabytku sztylety te zbliża trójkątny kształt głowni
i brak środkowego zgrubienia lub żeberka. Ale na tym analogie się kończą,
a ewidentne różnice powodują, że nie można okazu głuszyńskiego jednoznacznie
przyporządkować do wydzielonego przez M. Gedla wariantu Mierczyce (Gedl
1980, 43, 44, tabl. 12:85–89). Przede wszystkim sztylety tego wariantu mają
charakterystyczne półokrągłe zakończenia głowni, tzw. półokrągłą płytkę (halbkreisförmiger Griffplatte), a ponadto ich otwory na nity mają niedużą średnicę.
W szerszym kontekście warto odnotować, że swoim trójkątnym kształtem
głowni okaz z Głuszyna nawiązuje do licznie znajdowanych na terenie wschodnich Niemiec tzw. trójkątnych głowni sztyletów (trianguläre Dlochklingen), które
Harry Wüstemann (1995, 93–101, tabl. 34–37:207–276) datuje na wczesną
epokę brązu. Tak samo, jak w przypadku egzemplarzy wariantu Mierczyce
M. Gedla (1980, 43, 44, tabl. 12:85–89; Blajer 1990, 34, tabl. 98:13) sztylety
te łączy z naszym zabytkiem trójkątna forma głowni, ale różni je zakończenie,
tzw. płytka do rękojeści. Sztylety z trójkątnie uformowanymi głowniami mają
z reguły półokrągłą (Wüstemann 1995, 93–101, tabl. 34–37:207–276). Konkludując należy stwierdzić, iż egzemplarz z Głuszyna nie może być bez zastrzeżeń
zakwalifikowany do tzw. sztyletów z trójkątnymi głowniami wydzielonymi
przez H. Wüstemann’a (1995, 93–101, tabl. 34–37:207–276).
Biorąc pod uwagę wyłącznie dosyć nietypowy kształt zakończenia głowni
(płytki do rękojeści) to egzemplarz z Głuszyna do pewnego stopnia zdaje się
także nawiązywać do znalezionych na obszarze naszego kraju sztyletów z tzw.
owalną, a w mniejszym stopniu również z trójkątną płytką (mit ovaler und dreieckiger Griffplatte) (Gedl 1980, 58–60, tabl. 18:152–161). Pierwsze datowane
są przez M. Gedla na II i III OEB, drugie precyzyjniej, na koniec II OEB i 1.
połowę III OEB (Gedl 1980, 58–60). Z datowaniem tym zgadza się Wojciech
Blajer (1999, 32) i Jan Dąbrowski (2004, 21). Trzeba jednak stwierdzić, że także w tym przypadku nie sposób przypisać omawianego zabytku do któregoś
z wymienionych typów. Sztylet z Głuszyna ma zdecydowanie inne proporcje,
jego głownia jest wyraźnie krótsza i trójkątna, a ponadto nie posiada ani centralnego zgrubienia, ani żeberka, w które sztylety z owalną i trójkątną płytką są
wyposażone (Gedl 1980, tabl. 18:152–161). Poszukując analogii wśród sztyletów
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wyżej wymienionych typów ponownie trzeba zwrócić uwagę na znaleziska
z obszaru wschodnich Niemiec (Wüstemann 1995). Uwagę zwracają przede
wszystkim egzemplarze z tzw. trójkątną płytką (dreieckiger Griffplatte) typu Garz
H. Wüstemann’a (1995, 128–129, tabl. 51, 52:468–472). I choć trudno z pełnym
przekonaniem zakwalifikować egzemplarz z Głuszyna do typu Garz, to trzeba się
zgodzić, że pewne podobieństwo formy jest widoczne. Pozycja chronologiczna
sztyletów tego typu mieści się w obrębie II i III OEB (Wüstemann 1995, 129).
Summa summarum datowanie sztyletu z miejscowości Głuszyno z konieczności powinno być raczej szerokie, umieszczone w przedziale czasowym od
eneolitu do końca III OEB. Wprawdzie archaiczna morfologia zabytku (płaska,
pozbawiona żeberka krótka, trójkątna głownia) zdaje się wskazywać, że możemy
mieć do czynienia z okazem broni, który można odnosić do wczesnego, ewentualnie wczesnego i starszego OEB, ale trudno przytoczyć solidne argumenty
potwierdzające taką hipotezę. Brak dobrych analogii uniemożliwia również
rozstrzygnięcie kwestii miejsca produkcji.
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Ryc 1. Głownia sztyletu brązowego z Głuszyna, gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie.
Rys. J. Wojtecki
Fig. 1. Blade of a bronze dagger from Głuszyno, Potęgowo commune, Słupsk district, Pomeranian
Voivodeship. Drawing J. Wojtecki
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Ryc. 2. Głownia sztyletu brązowego z Głuszyna, gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie.
Fot. K. Kajkowski
Fig. 2. Blade of a bronze dagger from Głuszyno, Potęgowo commune, Słupsk district, Pomeranian
Voivodeship. Photo K. Kajkowski
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