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K a r o l i n a  B u c k a

Brązowa siekierka ze skrzydełkami ze Świętego, pow. stargardzki.  
Przyczynek do badań nad metalurgią późnej epoki brązu

Bronze winged axe from Święte, Stargard district. 
A contribution to the studies on the Late Bronze Age metallurgy

Abstract: The article focuses on a winged axe of the Linowno type from the town of 
Święte, Stargard district. Issues concerning the typology and the area where this type of 
tools was recorded were also discussed. The study is supplemented with results of the 
metallurgical analyses.
Keywords: Late Bronze Age, winged axe / axe with side wings, Święte, Stargard district, 
Linowno type, metallurgical analysis
Słowa kluczowe: późna epoka brązu, siekierka skrzydlata / ze skrzydełkami bocznymi, 
Święte, powiat stargardzki, typ Linowno, badania metaloznawcze

Siekierka została znaleziona przypadkowo na skraju lasu przy drodze prowa-
dzącej z miejscowości Święte do Stargardu. Przekazano ją do Działu Archeo logii 
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie na początku paździer-
nika 2016 roku. Zabytek został wpisany do księgi inwentarzowej pod numerem 
MS/A/358/1 (ryc. 1).

Stan zachowania przedmiotu należy ocenić jako bardzo dobry. Siekierka ma 
silnie podniesione i zakrzywione do wewnątrz boki, wąskie łukowate ostrze 
oraz obuch z wcięciem. W odległości 5,3 cm poniżej obucha boki narzędzia 
podnoszą się, maksymalną wysokość (3,4 cm) uzyskują w połowie całkowitej 
długości siekierki; następnie delikatnie opadają, zanikają całkowicie w odległości 
3,2 cm od ostrza. Od tego punktu szerokość narzędzia delikatnie zwiększa się ku 
krawędzi tnącej. Długość całkowita zabytku wynosi 16,9 cm, szerokość ostrza 
3,7 cm, szerokość obucha 2,8 cm, wysokość obucha 0,8 cm.
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Analiza typologiczna okazów takich jak ten, tj. znalezisk luźnych, pozbawio-
nych kontekstu archeologicznego, jest podstawową metodą określania chro-
nologii. W założeniu odnosi się per analogiam do dobrze datowanych przed-
miotów mających podobną, jeśli nie tę samą formę. Jest to metoda niezwykle 
przydatna przy określaniu obszaru występowania i kierunków rozpowszechnia-
nia egzemplarzy jednego typu. Warto także wykonać analizę zmienności cech 
obserwowanych na znaleziskach ze stref pozostających w horyzoncie bezpo-
średnich i pośrednich oddziaływań stylistycznych. Prześledzenie tego procesu 
i zestawienie go z analizą etapów adaptacji nowych cech powinno pozwolić 
na prawidłową interpretację procesów transformacji zachodzących w czasie  
i właściwe określenie chronologii znalezisk.

Prześledzenie kierunków rozprzestrzeniania i zmian adaptacyjnych dla sie-
kierek z bocznymi skrzydełkami w epoce brązu jest znacznie ułatwione z uwa gi 
na ich powszechne występowanie i liczne egzemplarze datowane kontekstowo. 
Siekierki te spotyka się w południowej Szwecji, Danii, północnych Niem-
czech – od dolnej Łaby do dolnej Odry (Sprockoff 1942, 105, Taf. 82) (ryc. 2).  
Na Pomorzu odnotowuje się je głównie w rejonach przybrzeżnych, głównie 
jako znaleziska gromadne, najwięcej w rejonie Sławno – Słupsk – Łeba oraz na 
obszarze między Notecią i Wartą, a także – uwzględniając znaleziska z ostatnich 
lat – w okolicach rzeki Iny na wysokości Suchania, pow. stargardzki (por. Górska- 
-Maciałowicz 2012, 38–39, 80; Kowalski, Bursche 2014, 74). Warto zaznaczyć, 
że siekierki tego typu występują liczniej na Pomorzu niż w strefie nordyjskiej. 
Zdaniem Zbigniewa Bukowskiego oznacza to, że rejon ten, a w szcze gólności 
obszar ujścia Odry, stanowił ogniwo pośredniczące w wymianie między po-
łudniowym zachodem i południem a strefą nordyjską (Bukowski 1998, 213).

Najstarsze okazy datowane na II OEB – odnotowane w północnej części Eu-
ropy Środkowej oraz w południowej Skandynawii – traktuje się jako importy ze 
stref kultur mogiłowych (Bukowski 1998, 213). Masowe występowanie tego typu 
siekierek obserwuje się dopiero w 2. połowie IV OEB i początku V OEB (ryc. 3). 

Analizy porównawcze wykazały, że siekierki skrzydlate są bezpośrednim 
poprzednikiem siekierek tulejkowatych. Za formy pośrednie uważa się okazy  
z III OEB znane z Niemiec (Bukowski 1959, 203) i Czech (Bukowski 1959, 
203; za: Richly 1893, Abb. 10 i 34). Jedynym takim przykładem z terenów Polski 
jest egzemplarz ze skarbu z Kunic, pow. legnicki (Seger 1936, 148–149, Taf. 76).

Sugerując się typologią Józefa Kostrzewskiego, siekierkę ze Świętego nale-
żałoby zakwalifikować do narzędzi ze skrzydełkami odmiany pomorskiej (Ko-
strzewski 1958, 85). Ich występowanie ogranicza się do Pomorza oraz wschodniej  
i środkowej Meklemburgii. Wyróżnia je zagłębienie między skrzydełkami przesu-
nięte daleko ku dołowi. Należy podać jednak w wątpliwość sposób wyznaczania  
tej lokalnej odmiany, gdyż J. Kostrzewski wydzielił ją na podstawie egzemplarza 
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z „Braniewic” (pow. gryfiński)1, który znał „tylko z niedokładnego rysunku” 
oraz siekierek z Cecenowa, pow. słupski, i Starego Krakowa, pow. sławieński, 
a do tych dysponował tylko „niedostatecznym opisem (Kostrzewski 1958, 86). 
Jako siekierki datujące wskazał okazy wchodzące w skład skarbu z Linowna, 
pow. drawski. Depozyt ten składał się z sześciu egzemplarzy odmiany pomor-
skiej, jednej siekierki z piętką typu wielkopolskiego i jednej siekierki typu pół-
nocnoniemieckiego (Kostrzewski 1958, 86). Niestety autor nie podaje źródeł 
tych informacji, przez co zweryfikowanie noty jest niemożliwe.

 Andrzej Szpunar, opierając się na pracy Jana Blažka i Swena Hansena, stwo-
rzył własną typologię siekier omawianej konstrukcji (Blažek, Hansen 1997a;  
Blajer 2013, 28; za: Szpunar w druku). Z jego zestawienia wynika, że na tere-
nie obecnej Polski odkryto ponad 100 egzemplarzy tych narzędzi. Autor po-
dzielił je na 3 typy: typ łużycki, Przyborowo i Linowno (Blajer 2013, 28;  
za: Szpunar w druku). Okaz ze Świętego należy zakwalifikować do ostatniego  
z nich. Formy typu Linowno przez J. Blažka i S. Hansena zostały określone jako 
typ czesko-północnobawarski (böhmisch-nordbayerischer Typus) (Blažek, Hansen 
1997b, 25–29), ale już w innej publikacji autorzy stosują tę nazwę zamien-
nie z określeniem typ Sabĕnice (Blažek, Hansen 1997a, 200–201, 207, tabl. 6;  
Blajer 1999, 26; Blajer 2013, 28). 

Te znane pod wieloma terminami siekierki zostały znalezione na Pomorzu 
Zachodnim w skarbie z Gozdowic, pow. gryfiński (2 egz.) oraz z Linowna, pow. 
drawski (6 egz.) (ryc. 4), ponadto odnotowano co najmniej 17 pojedynczych 
okazów (Blajer 1999, 26; za: Szpunar w druku; Górska-Maciałowicz 2012, 
38–39, 80; Kowalski, Bursche 2014, 74), nie licząc egzemplarza ze Świętego.  
W skali europejskiej rozmieszczenie tego typu znalezisk sięga od górnego Renu 
po dolną Odrę, ze szczególnymi koncentracjami w północnym regionie Bawa-
rii, we Frankonii, w zachodnich Czechach oraz we wschodniej Meklemburgii. 
Datowane są na czasy odpowiadające fazom BrD–HaA2, tj. III OEB i 1. połowę 
IV OEB (Blažek, Hansen 1997a, 201–203; Blajer 1999, 26; Blajer 2013, 28).

Rozległy teren ich występowania pozwala domyślać się istnienia licznych, 
niezależnych miejsc produkcji. To z kolei rodzi pytanie, czy formy z Pomorza 
są miejscowymi naśladownictwami wzorców z południowego zachodu, czy 
importem w postaci gotowego produktu. 

W wyjaśnieniu tych kwestii niezbędne okazać się mogą specjalistyczne analizy 
metaloznawcze. W tym kontekście wydaje się istotna prezentacja rezultatów ana-
liz składu chemicznego stopu, z którego wykonano narzędzie ze Świętego2. Wy-
niki te – zestawione pod względem zawartości składników metalicznych (ryc. 5)  

1 Zapewne chodzi o Baniewice, gm. Gryfino (miejscowości o nazwie Braniewice nie można zidentyfikować).
2 Analizę wykonało Laboratorium Bio- i Archeometrii IAE PAN w Warszawie (analiza 20256).
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– pokazują, że siekierka wykonana została ze stopu miedzi – brązu cynowego 
dwuskładnikowego typu Cu-Sn. Względnie niska zawartość cyny może wska-
zywać, że surowiec, z którego ją odlano, pochodził z terenu Siedmiogrodu 
(Krokosz, Rzadkosz, Sałat 2009, 6). Brak w profilu surowcowym rtęci przy 
podwyższonej jednocześnie zawartości kobaltu i niklu sugeruje, że zabytek 
wykonano z przetopionych rud miedzi (Pernicka et al. 1997, 124). Ponadto  
w składzie stopu stwierdzono relatywnie niewielką ilość zanieczyszczeń, wśród 
których największy udział ma fosfor. Niska zwartość arsenu, antymonu, ołowiu  
i żelaza może świadczyć o wysoko rozwiniętej technologii otrzymywania surow-
ca, pośrednio zaś wskazywać na obszar wydobycia rudy.

Dla uzupełnienia obrazu warto wspomnieć, że złoża miedzi mają charakte-
rystyczny stosunek izotopów ołowiu, który nie ulega zmianie nawet w czasie 
procesów metalurgicznych. Dzięki temu możliwe jest konkretne określenie 
miejsca pozyskania tego surowca (por. Kowalski et al. 2019).

Mimo ograniczeń wynikających z formy niniejszego opracowania oraz od-
miennego podejścia do analiz (por. Hensel 1982; Krokosz, Rzadkosz, Sałat 2009; 
Garbacz-Klempka, Radgoszcz 2014; Kowalski, Bielecki 2016; Kowalski et al. 
2019) zawarte w tym miejscu informacje technologiczne z zakresu odlewnic-
twa brązu stanowią ważny przyczynek do dalszych badań. Poddanie analizom 
metaloznawczym większej liczby siekierek ze skrzydełkami pomogłoby w okre-
śleniu ośrodków ich produkcji, wskazałoby miejsca pozyskania surowca oraz 
być może wyznaczyłoby nowy kierunek w dyskusji o ich masowej dystrybucji 
pod koniec epoki brązu.
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Ryc. 1. Brązowa siekierka ze skrzydełkami. Święte, pow. stargardzki. Fot. i oprac. M. Szeremeta
Fig. 1. Bronze winged axe. Święte, Stargard district. Photographed and prepared by M. Szeremeta
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Ryc. 2. Mapa występowania siekierek ze skrzydełkami z późnego okresu epoki brązu na terenie 
Europy. Wg: Sprockhoff 1942, ryc. 82
Fig. 2. Distribution of winged axes from Late Bronze Age in Europe. After: Sprockhoff 1942, Fig. 82

Ryc. 3. Brązowe siekierki ze skrzydełkami. Storkowo,  pow. stargardzki. Wg: Kersten 1958, ryc. 71
Fig. 3. Bronze winged axes. Storkowo, Stargard disctrict. After: Kersten 1958, fig. 71
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Ryc. 5. Tabela i wykres ilościowy pierwiastków w stopie, z którego wykonano siekierkę ze skrzy-
dełkami ze Świętego, pow. stargardzki. Oprac. K. Bucka na podstawie analizy nr 20256 wyko-
nanej w Laboratorium Bio- i Archeometrii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
Fig. 5. Table and quantitative chart of elements in the alloy from which the winged axe from 
Święte was made. Prepared by K. Bucka after analysis No. 20256 conducted by Laboratory of 
Bio- and Archaeometry of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy 
of Sciences in Warsaw

Ryc. 4. Brązowe siekierki ze skrzydełkami. Linowno, pow. drawski. Wg: Blajer 1999, ryc. 77:1,2
Fig. 4. Bronze winged axes. Linowo, Drawsko Pomorskie district. After: Blajer 1999, fig. 77:1,2
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