
W trakcie zrealizowanych w l. 2003-2005 Puginał zachował się w bardzo złym stanie 
archeologicznych badań rozległego kompleksu w dwóch fragmentach (ryc. 2-3). Większy, dłu-
osadniczego w Pomorzanach, woj. łódzkie i Po- gości 120 mm i maksymalnej szerokości 35 mm, 
morzankach, woj. mazowieckie, składającego się to górna partia głowni wraz z trzpieniem. Na obu 
z późnośredniowieczno-nowożytnych reliktów fol- płazach są po dwie głębokie strudziny, równo-
warku (Pomorzany) i wsi (Pomorzanki) w dru- ległe do linii ostrzy. Zarówno w strudzinach, na 
giej z tych miejscowości, kilkanaście metrów ograniczających je graniach, jak i w przypad-
od dzisiejszego koryta Skrwy Lewej, odkryto ku jednego z płazów, na jego powierzchni poza 
gliniasto-piaszczystą podstawę prostokątnego na- strudzinami, aż po ostrze, zachowały się resztki 
sypu o wymiarach 16 x 19 m, pierwotnie oto- żółtego metalu. Trzpień długości 47 mm ma kształt 
czonego fosą. Zarówno nasyp, jak i fosa osza- nieco zwężającego się czworokątnego pręta (szero-
lowane były dębowymi dranicami. Obiekt uznano kość przy głowni 15 mm), bez otworów. Mniejszy 
za pozostałość podstawy dzieła obronnego (gród- fragment ma długość zaledwie 50 mm i szerokość 
ka lub wieży). Analizy dendrochronologiczne 55 15  mm.  Jest  ułamkiem  dolnej  partii  głowni. 
próbek, pobranych z dębowych dranic szalunku, Pomimo złego stanu zachowania uznać moż-
pozwoliły ustalić, iż wykonano go w l. 1385-1386. na, iż głownia puginału miała kształt wysmu-
Nie udało się określić daty zniszczenia gródka, ale kłego trójkąta równoramiennego o maksymalnej 
najprawdopodobniej nie funkcjonował on długo. szerokości 35 mm i długości sięgającej zapewne 
Pozostałości po nim były wielokrotnie niszczone. ok. 190 mm. M. Lewandowski tego typu głownie 
Ostatni raz, jak twierdzili mieszkańcy Pomo- uznał  za  sztyletowe  (Lewandowski  1986,  108). 
rzanek, mechanicznie zniwelowane zostały przez Próba ustalenia typu puginału z powodu 
właściciela działki kilkadziesiąt lat temu (Święto- braku oprawy rękojeści skazana jest raczej na 
sławski 2011; 2013a). W wypełnisku fosy oraz niepowodzenie. Zarówno głownie w kształcie 
w kilku jamach śmietniskowych, znajdujących się wysmukłego trójkąta równoramiennego, jak 
w promieniu kilkudziesięciu metrów od nasypu, i strudziny na płazach powszechnie występowały 
znaleziono nieliczne zabytki, które być może w późnośredniowiecznych puginałach zachodnio- 
pierwotnie zalegały w relikcie gródka. Głównie i środkowoeuropejskich. Szukając analogii, moż-
były to drobne ułamki ceramiki, kilka przedmio- na przywołać wiele przykładów. Najliczniejsze 
tów żelaznych, m.in. ostrogi, kord, groty bełtów. występują w grupie tzw. basilardów (baselardów), 
W jamie nr 90, oprócz fragmentów późnośred- datowanych najczęściej na XIV w., niekiedy też 
niowiecznej ceramiki, odkryto także puginał, będą- na 1. połowę XV stulecia (np. Schneider 1960, 
cy przedmiotem niniejszego komunikatu (ryc. 1) tabl. 35; Seitz 1965, 201, ryc. 128:11-12; Müller, 
(Świętosławski  2013b,  135). Kölling 1981, fot. 41-43). Wszystkie one mają 
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Abstract:

W. Ś 161-165więtosławski 2014, A brass plated dagger from Pomorzanki, Gostynin district, AMM X:

th stThe article describes the blade of a dagger found in Pomorzanki near a relic of a motte. The form is typical of the 14  – 1  half of 
ththe 15  c. It was made of low-carbon steel. There are no traces of using sophisticated technological processes. There are remains of 

brass, which originally covered probably the whole surface. The blade was a part of an ornamental dagger rather than a combat dagger. 
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jednak odmiennie uformowaną rękojeść. Poszu-
kując okazów z wysmukłymi, trójkątnymi głow-
niami ze strudzinami, ale i z krótkimi trzpienia-
mi, znaleźć również można egzemplarze mniej 
lub bardziej podobne do puginału z Pomorzanek. 
Podobieństwo występuje w przypadku puginału 
znalezionego w Sobótce, pow. Wrocław, przecho-
wywanego obecnie w Muzeum Archeologicznym 
we Wrocławiu. Ma on głownię w kształcie równo-
ramiennego trójkąta, po dwie strudziny na każdym 
płazie i trzpień. L. Marek datuje go na 2. połowę 
XIV – XV w. (Marek 2008, 24, ryc. 12:a). Różni 
się on jednak od zabytku z Pomorzanek znacznie 
większymi długościami głowni (248 mm) i trzpie-
nia (72 mm). Bardzo podobną głownię, zarówno 
kształtem, jak i wymiarami (długość ok. 180 mm, 
maksymalna szerokość 32 mm), także z podwój-
nymi strudzinami na płazach, ma puginał z Żernik-
Jaryszek, pow. Poznań, pochodzący z okresu od 
2. połowy XIV po połowę XV w. (Stępnik 2010, 
152, ryc. 5:4,6). Ma on jednak odmiennie uformo-
wany trzpień – stosunkowo długi i szeroki, z co 
najmniej sześcioma otworami na nity. Głownię 
wyjątkowo podobną do okazu z Pomorzanek ma 
też puginał z Neubrandenburga w południowo-
wschodniej części Meklemburgii-Pomorza Przednie-
go (Niemcy) z początku XIV w., także z trzpieniem 
i śladami żółtego metalu (mosiądz) w strudzinach 
(Schoknecht 1980, 222). Okaz z Neubrandenburga 
ma oprawę pozwalającą zaszeregować go do gru-
py tzw. puginałów nerkowych, co wspiera sąd, iż 
głownie  tego  kształtu  miewały  różne  oprawy. 

Znalezioną w Pomorzankach głownię pugi-
nału można w aspekcie formy uznać za typową 
dla XIV i początku XV w., choć zwracają uwagę 
jej  stosunkowo  małe  rozmiary. 

Badania metalograficzne wykazały, że wy-
konano ją z niskowęglowej stali o zróżnicowa-
nym nawęgleniu. Na powierzchni szlifu występu-
je struktura ferrytyczna o niskiej mikrotwardości 
(58,7 HV 0,1). Autor analiz uznał, że głownię 
wykonano przy zastosowaniu niezaawansowanych 

1zabiegów  technologicznych   (tab.  1). 
Wykonano także analizę składu chemicz-

nego „żółtego metalu”, którego ślady występują 
2na płazach głowni  (tab. 2). Wyniki procentowe, 

uzyskane po zbadaniu czterech punktów, dowo-
dzą, że jest to, zgodnie z dzisiejszymi norma-
mi, mosiądz. Proporcje użytych w stopie metali 
są podobne do tych, które współcześnie stosuje 
się w przypadku produkcji tzw. „złota mann-
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Ryc. 1. 
rzymskich; 2 – późne średniowiecze; 3 – okres nowożytny; 
4 – obiekty nieokreślone): A – strefa nasypu; B – obiekt nr 90. 
Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik.

Fig. 1. Pomorzanki, Gostynin distr., site 4 (1 – Roman Period; 2 – Late 
Medieval; 3 – Modern Period; 4 – unidentified features): A – 
embankment zone; B – feature no 90. Drawing by E. Wtorkiewicz-
Marosik.

Pomorzanki, pow. Gostynin, stan. 4 (1 – okres wpływów 
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1 Badania wykonano w Zakładzie Nauk Pomocniczych IAE 
PAN w Warszawie pod kierunkiem dr. inż. Zdzisława Hensla.
2 Analizę wykonał dr inż. Jacek Ryl z Katedry Elektrochemii, 
Korozji i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej.



heimskiego”, stosowanego do wyrobu biżuterii, w przypadkach dwóch niewielkich noży: 292 
przedmiotów  ozdobnych. HV 01 i 339 HV 01, jak i ostrogi z bodźcem 

Wyniki analiz metaloznawczych skłaniają do gwiaździstym: 71,9 HV 01. Puginał wykonano 
rozważenia pytania o funkcję odkrytego w Po- więc z surowca nie nadającego się do tego typu 
morzankach puginału. Zaskakująco niskim oka- wyrobów, nie zastosowano też technik ulepszają-
zał się, wspomniany wyżej, wynik pomiaru mi- cych jego jakość. Być może zrobiono to celowo, 
krotwardości. Analizy tego typu wykonane dla wiedząc, że finalny produkt nie będzie w rze-
trzech innych zabytków odkrytych w Pomorzan- czywistości służył ani do kłucia, ani do cięcia. 
kach dały wyniki znacznie wyższe i to zarówno Efektownie natomiast wykończono powierzchnię 
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Ryc. 2. . 
E. Wtorkiewicz-Marosik.

Fig. 2. Dagger from Pomorzanki, Gostynin distr. Drawing by 
E. Wtorkiewicz-Marosik.

Głownia puginału z Pomorzanek, pow. Gostynin Rys. 
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Ryc. 3. Głownia puginału z Pomorzanek, pow. Gostynin. Fot. J. Słomska.

Fig. 3. Dagger from Pomorzanki, Gostynin distr. Photo by J. Słomska.

Fe Mg Al Si P S Ti Cr Mn Ni Cu Zn

00,070,0500,04000,080,060,07099,63

Tab. 1. .

Table 1. Chemical composition of the blade.

Skład chemiczny głowni



Wzmiankują o nich też późnośredniowieczne źró-
dła pisane. Przykładowo Paweł z Pragi w swojej 
„Księdze dwudziestu sztuk” (3. ćwierć XV w.) 
wspomniał o wykonywaniu mosiężnych ostróg 
dla rycerzy i królów (Szymczak 1997, 277). Ce-
lem tych działań było niewątpliwie podniesienie 
walorów estetycznych przedmiotów, których is-
totną, a może i niekiedy główną funkcją było 
poświadczanie zamożności i statusu społecznego 
właściciela. Zapewne walorem puginału z Pomo-
rzanek miały być nie jego cechy funkcjonalne, 
przydatność w realizacji działań bojowych, ale 

głowni, poddając ją procesowi mosiądzowania. Śla- efektowność wykonania. Mógł więc być orężem 
dy mosiądzu zachowały się nie tylko w strudzi- paradnym, demonstracją szczególnej pozycji spo-
nach, co jest często spotykane na późnośrednio- łecznej właściciela. Być może warto też, zważywszy 
wiecznych puginałach, choćby na wspomnianym na małe rozmiary zabytku, zastanowić się, czy 
wyżej sztylecie nerkowatym z Neubrandenburga, puginał ten był przeznaczony dla dorosłego, czy 
ale – co szczególnie istotne – również na płazach. był  może  raczej  zabawką  przyszłego  rycerza. 
Pozostałości mosiądzowania, widoczne na nie-
których partiach aż po ostrze, skłaniają do sądu, prof. dr hab. Witold Świętosławski
że cała głownia mogła być pokryta tym stopem. Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu 
Stosowanie mosiądzu do zdobienia późnośrednio- Gdańskiego
wiecznych militariów jest coraz częściej potwier- Gdańsk
dzane. Znamy też wyroby w całości wykonane Instytut Archeologii i Etnologii PAN
z tego stopu (por. np. Marciniak-Kajzer 2007). Łódź
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Tab. 2. .

Table 2. Chemical composition of “yellow metal”.

Skład chemiczny „żółtego metalu”

Punkt Cu Zn Sn

1

2

3

4

87,71

85,41

87,23

87,20

11,51

13,40

11,87

12,02

0,78

1,19

0,90

0,78
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The archaeological research carried out in the low-carbon steel. No traces of using sophisticated 
years 2003-2005 in the area of the extensive settlement technological process were found. Preserved on the 
complex from the Late Middle Ages and the Modern surface, there are remains of brass, which probably 
Period revealed a relic of a motte among other originally covered the whole surface. As the steel part 
things. The motte was boarded with hewn planks and was manufactured using a simple technique, it did not 
surrounded by a moat. It was built in the years 1385- have much functional value. It may be assumed that 
1386. It has not been possible to determine when the it was not a combat dagger. Covering the whole blade 
motte-and-bailey castle was destroyed but it probably surface with brass considerably improved the aesthetic 
did not function for a long time. In the fill of the moat value of the dagger. It should probably be considered 
and in several pits within several tens of metres from a ceremonial weapon, showing the special social status 
the motte, a few artefacts were found, which may have of the owner. Considering the small size of the artefact, 
originally lain in the relic of the castle. In one of the one may also pose a question whether the dagger was 
pits, a dagger blade was found. It has many formal meant  for  an  adult  or  was  a  toy  of  a  knight-to-be.

th st thanalogies, dated to the 14  and the 1  half of the 15  c. 
A metallographic analysis revealed that it is made of Translated by Grzegorz Żabiński

Summary

Witold Świętosławski

A BRASS PLATED DAGGER 
FROM POMORZANKI, GOSTYNIN DISTRICT
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