
Jak wobec tego ustalić brakujące dane? W tym miejscu 
należałoby zwrócić uwagę na inny, z pozoru, zabytek. 
Ów oręż został po raz pierwszy zamieszczony w pracy 
Z. Wartołowskiej dotyczącej latopisowego grodziska Su-
tiejsk (dziś Sąsiadka, pow. Zamość). W monografii sta-
nowiska autorka opublikowała miecz, który – według 

Abstract: This short report deals with the history informacji zawartej w podpisie – przekazany został jako 
of two apparently different swords. The first one dar M. Dobruckiej dla Muzeum w Lublinie (Wartołowska 
comes from the collection of the National Museum 1958, ryc. 3). O Muzeum w Lublinie (ani innym miejscu 
of Archaeology in Warsaw. Its place of discovery is przechowywania) nie wspomina jednak w swojej rozpra-
unknown. The second one has been described in the wie P. Strzyż, który w 2006 r. po raz kolejny publikował 
literature as a sword from Sąsiadka, Zamość distr. miecz z Sąsiadki (Strzyż 2006, 28). Wobec braku zabytku 
A comparison analysis has shown that both stories w zbiorach Muzeum Lubelskiego (por. Kotowicz 2013) 
concern  the  same  item. został on uznany za zaginiony. Tymczasem porównanie 

(ryc. 2) ilustracji miecza z Sąsiadki oraz oręża o nieznanej 
Archeolodzy wciąż poszukują w ziemi śladów daw- proweniencji ze zbiorów PMA doprowadziło do zadzi-

nej działalności człowieka, które mają pozwolić nam wiajacej konkluzji (Pudło 2012, 128, przyp. 989). Otóż 
uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące naszej prze- okazało się, że w gruncie rzeczy mamy tutaj do czynie-
szłości. Niemniej często zapominamy, że równie cenne nia z jednym i tym samym egzemplarzem. Sprawę po-
„skarby”, niejednokrotnie zapomniane, znajdują się też jawienia się miecza w PMA zdaje się wyjaśniać nam 
w czeluściach muzealnych magazynów. Jednym z takich praca Z. Wartołowskiej. Z zawartych tam informacji 
przykładów może być wczesnośredniowieczny miecz dość jednoznacznie wynika, że materiały archeologicz-
znajdujący się w zbiorach Państwowego Muzeum Ar- ne pochodzące prawdopodobnie z grodziska w Sąsiadce, 
cheologicznego w Warszawie (dalej jako PMA), prze- po wielu perypetiach, zostały ostatecznie zdeponowane 

1chowywany pod nr. inw. V/1003 (nr kat. 1) . Sam oręż w tym muzeum (Wartołowska 1958, 10-14). Wobec po-
jest dobrze znany w literaturze przedmiotu, chociażby wyższego należy stwierdzić, że zabytek przechowywa-
dzięki odczytanym na powierzchni jego głowni napisom: ny w PMA pod nr. inw. V/1003, nr kat. 1, powinien być 
+EOSERVO+ i +COSERVO (ryc. 1), jednak nie podjęto identyfikowany z publikowanym przez Z. Wartołowską 
wcześniej próby jego identyfikacji (Kajzer, Głosek, Na- i P. Strzyża mieczem z Sąsiadki. Inną sprawą jest, 
dolski 1978, 29, kat. 18). Niewiele więcej informacji przy- czy ów miecz należy faktycznie łączyć z grodziskiem

2niosły również poszukiwania w muzealnym archiwum.  w  Sąsiadce .
Z karty zabytku, poza opisem i wymiarami, dowiadujemy 
się jedynie, że miecz został nabyty przez PMA w 1983 r. Piotr Pudło
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Historia pewnego miecza, 
czyli o korzyściach z kwerend muzealnych

A history of a certain sword,
or, on the benefits of research in museums

Ryc. 1. Napisy odczytane na głowni miecza ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, nr inw. V/1003, nr kat. 1 – stan 
obecny (wg Pudło 2012b, tabl. XVI:23). 

Fig. 1. Inscriptions on the blade of the sword from the collection of State Archeological Museum in Warszawa, Inv. No. V/1003, Cat. No. 1 – 
current state (after Pudło 2012b, tabl. XVI:23). 
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1 Autor składa podziękowania Dyrekcji Państwowego Muzeum Archeologicznego za możliwość publikacji zabytku.
2 Zagadnienie to zostało dość szeroko omówione przez M. Piotrowskiego i P. Strzyża (Piotrowski 2005, 113; Strzyż 2006, 28, 
przyp. 171).
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Ryc. 2. 1 – miecz z Sąsiadki (wg Wartołowska 1958, ryc. 3); 2 – miecz ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, 
nr inw. V/1003, nr kat. 1 (wg Pudło 2012b, tabl. XXIX:4). 

Fig. 2. 1 – sword from Sąsiadka (after Wartołowska 1958, ryc. 3); 2 – sword from the collection of State Archeological Museum in Warszawa, 
Inv. No. V/1003, Cat. No. 1 (after Pudło 2012b, tabl. XXIX:4). 

1 2
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