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Abstract:
A. Michalak, 2018, Another B-type sword pommel from the Middle Odra river area. Observations aside the find from Niesulice,
Świebodzin district, AMM XIV: 229-236
The paper is concerned of accidental find of the Oakeshott’s B type sword pommel, discovered on two-phase medieval stronghold
in Niesulice near Świebodzin. Basing on the well dated archaeological paralleles from Germany, the author dates it, as well
as three other this type specimens from the Middle Odra river area, to the 12th century.
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Intrygujące od ponad wieku badaczy starożytności grodzisko położone nad brzegami
jeziora Niesłysz w Niesulicach koło Świebodzina bardzo niechętnie ujawnia swoje tajemnice
(Schuster 1869, 103; Behla 1888, 107; Kowalenko
1938, 308). Potężny obiekt z wałami sięgającymi wysokości 6-8 m od podstawy ma wymiary
około 60 × 45 m, zajmując powierzchnię około
0,25 ha (ryc. 1). Od l. 50. XX w. kilkukrotnie penetrowano obiekt powierzchniowo, ale jedyne badania wykopaliskowe przeprowadzono
w l. 60. Po samych wykopaliskach pozostała
niekompletna dokumentacja, a jedyna publikowana wzmianka informuje o pozyskaniu w czasie badań materiałów z VI-VII i XIV-XV w.
(Kołodziejski 1965, 104). Zarejestrowane w trakcie prac na grodzisku warstwy pożarowe oraz
masowy grób zdają się wskazywać na gwałtowny koniec funkcjonowania grodu (Dziedzic,
Michalak, Szczepanek 2011, 58-59). Analiza nawarstwień oraz odkrytych materiałów wskazuje
na dwufazowe użytkowanie grodu (Kołodziejski,

Kres 1962, 296). Druga faza wiąże się najpewniej z funkcjonowaniem zamku typu przejściowego, założonego w drugiej połowie XIII w. na
starszym założeniu grodowym (Kurnatowska,
Łosińska 1996, kat. 60; Nowakowski 2008,
277, 310).
W 2014 r. do piszącego te słowa dotarła
wiadomość o przypadkowym odkryciu na terenie majdanu grodziska wykonanej z jednego
kawałka metalu głowicy miecza o formie półkolistej z uwypukloną dolną krawędzią (ryc. 2)1.
Zabytek znalazca przekazał do zbiorów Muzeum
Regionalnego w Świebodzinie2.
Charakterystyka zabytku pozwala zaliczyć
go do typu B w klasyfikacji opracowanej przez
R. E. Oakeshotta (2002). To już kolejna, co najmniej czwarta głowica tego typu pochodząca
z terenu środkowego Nadodrza. Pierwszy egzemplarz odkryto przypadkowo niedaleko wsi Dęby
i Dachów, pow. krośnieński (ryc. 3:1)3 (Michalak 2007, 201, ryc. 2). Druga głowica występuje
przy mieczu typu X (XI?), B, 1 odkrytym nie-

1 Za zgłoszenie to, jak i możliwość zapoznania się z zabytkiem i jego opublikowanie, winny jestem wdzięczność mgr. Markowi Nowackiemu, dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.
2 Wymiary głowicy: szer. – 6,6 cm; wys. – 4,3 cm; grub. – 4,9 cm. W dolnej płaszczyźnie zabytku wybito czworoboczny otwór
(1,5 x 1,0 cm), głęboki na 3,1 cm. Głowica ma wyraźny ubytek na jednej z krawędzi bocznych.
3 Jest on nieco mniejszy, a jego wymiary są następujące: szer. – 5,6 cm; wys. – 5,0 cm; grub. – 3,4 cm.
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Ryc. 1. Plan warstwicowy grodziska w Niesulicach. Oprac. B. Gruszka.
Fig. 1. Contour plan of the Niesulice stronghold. Elaborated by B. Gruszka.

gdyś w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego
(ryc. 3:2). Będący w posiadaniu prywatnego
właściciela zabytek znajduje się obecnie w depozycie Museum für Vor- und Frühgeschichte
(Fundacja Preußischer Kulturbesitz) w Berlinie
(inw. L59) (Volkmann 2006, Taf. 2:1; 2008, 450,
Abb. 10). Egzemplarz ten, długości całkowitej
97 cm, ma wyraźnie czytelną inskrypcję na
głowni, choć nie jest to raczej napis VLFBERTH,
a przypuszczalnie jakaś forma inwokacji. Trzecią głowicę użyto jako element oprawy miecza
typu X, B, 1 wybagrowanego z Obry w okolicach
Trzciela, pow. międzyrzecki (ryc. 4). Zabytek
przechowywany jest w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego (nr inw. 254).
Poświęćmy nieco miejsca temu znalezisku, gdyż
znane jest ono wyłącznie z noty katalogowej
w pracy M. Głoska (1984, kat. 322). Badacz
ten datuje go na XI-XII w. Okaz ten zachowany jest jedynie fragmentarycznie (dł. ogólna –
81,7 cm), brakuje sporej partii sztychowej
(dł. głowni – 65,3 cm). Głownia, szerokości
5,5 cm, jest wyraźnie złamana w partii zastawy,
co ujawniły badania rentgenowskie (ryc. 5).
Nie wykazały one obecności inskrypcji na
4

brzeszczocie. Duży ciężar głowicy i poważne
ubytki korozyjne trzpienia w jej pobliżu spowodowały jego obłamanie i przesunięcie. Poważne uszkodzenia występują również w obrębie zbrocza4.
Głowice w odmianie B mają być elementem łączącym oprawy mieczy doby wikińskiej
z egzemplarzami średniowiecznymi (Petersen
1919, 166; Oakeshott 2002, 93). Zdaniem niektórych badaczy stanowią one stadium rozwojowe półkolistych głowic jednolitych o prostej
podstawie (Kucypera, Kurasiński, Pudło 2011, 78).
Zauważalnie występują one najczęściej przy
mieczach typu X i XI wg Oakeshotta (2002).
Zdaniem brytyjskiego badacza typ X największą popularnością cieszył się w okresie od 950
do 1100 r., natomiast typ XI od 1120 do 1220 r.
(Głosek 1984, 27). A. Geibig (1991) miecze
zaopatrzone w głowice tego typu datował generalnie na XII w.
Badacze omawiający poszczególne miecze
oprawione w głowice odmiany B zasadniczo
różnią się w ocenie ich chronologii. Części luźnych znalezisk przypisują oni datowanie na drugą połowę X w., choć przyznać trzeba, że jest to

Wymiary miecza: dł. jelca – 25,5 cm; szer. głowicy – 7,6 cm; wys. głowicy – 5,5 cm; grub. głowicy – 6,3 cm.
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Ryc. 2. Głowica miecza odkryta na terenie grodziska w Niesulicach (1 – rys. E. Pawlak; 2 – fot. A. Michalak).
Fig. 2. Sword pommel discovered within the area of Niesulice stronghold (1 – drawn by E. Pawlak; 2 – photo by A. Michalak).

chronologia oparta głównie o podstawy typologiczne (Oakeshott 1991, 35, 54; Gorman
2005, 35, Pl. 1, 5; Volkmann 2008, 475). Na
osadzie Colletière w Burgundii, datowanej na
XI w., odkryto głowicę tego kształtu, choć
trzeba przyznać, że ma ona dużo węższą podstawę i jest przez to lżejsza (Colardelle 1980, 189,
Fig. 38:2). Dużo solidniejsze podstawy chronologiczne mają głowice lub miecze z takimi
elementami oprawy odkryte w trakcie badań
archeologicznych w Gomelu i Maskavici na
Białorusi czy Dorogobužu na Ukrainie, w kontekście z XII-XIII w. (Прищепа, Нікольченко 1996, 184, рис. 50; Плавiнскi 2009,
maл. 19:1, 20:1).
Zwróćmy uwagę na znaczną intensywność
występowania mieczy z głowicami w typie B
na cmentarzyskach z grobami komorowymi na

terenie Pomorza Zachodniego i w jego sąsiedztwie. Dość powiedzieć, że na nekropoliach
tych odkryto co najmniej cztery miecze zaopatrzone w tego typu elementy oprawy, dalsze
pięć zaopatrzono w głowice typu B 1 . Okaz
znaleziony w grobie nr 6 z obstawą kamienną
na cmentarzysku Neppermin na Pomorzu Przednim datuje się na XII w. (Janowski 2014, kat. 4).
Analogiczne datowanie przypisuje się egzemplarzowi z grobu nr 38 w Usadel w Meklemburgii (Schmidt 1992, 75-76, Taf. 33). Dwa
miecze z prawdopodobnych grobów komorowych (nr 55 i 112) z nekropolii w Wusterhausen
w Brandenburgii datowane są zaś na XI-XII w.
(Bauer 2012, 70-77).
Datowanie na pierwszą połowę XII w. ustala się również dla miecza ze zbiorów Reichstadt
Museum w Rothenburg, zdobionego złoceniem na
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Ryc. 3. Głowica odkryta w pobliżu Dachowa (1) oraz miecz znaleziony w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego (2) (1 – wg Michalak 2007; 2 – wg
Volkmann 2006).
Fig. 3. Sword pommel found near Dachów (1) and sword discovered near Gorzów Wielkopolski (2) (1 – after Michalak 2007; 2 – after Volkmann
2006).

głowicy i jelcu, zaopatrzonego na głowni w znaki
krzyża greckiego (Baumann 2010, 375-376). Jego
ornamentyka może wskazywać, że należał do
bogatego rycerza niemieckiego, prawdopodobnie uczestnika wyprawy krzyżowej. Na koniec
XI/XII w. datowane są również inne znaleziska
z obszaru Niemiec (Müller-Wille 1977, kat. 71,
Abb. 14:4).
Wspomnieć musimy również o wspaniałym
mieczu koronacyjnym cesarzy niemieckich (tzw.
mieczu św. Maurycego), zaopatrzonym w głowicę typu B wykonaną ze złoconego srebra. Na
jednej stronie zdobiona jest ona orłem cesarskim,
na drugiej występuje sercowaty herb pół orła, pół
trzech kroczących lwów (Schulze-Dörrlam 1997,
108-109). U zaokrąglonej podstawy głowica jest
opatrzona inskrypcją BENEDICTUS DOS DES
MEUS QUI (Marek 2017, ryc. 209). Zabytek prze-

chowywany jest w Weltliche Schatzkammer
w Wiedniu. Na podstawie przedstawień heraldycznych stwierdzono, że „Reichsschwert” wykonano najprawdopodobniej we Francji dla
cesarza Ottona IV z okazji jego koronacji
w Akwizgranie w 1198 r. (Oakeshott 1991, 56;
Schulze-Dörrlam 1997, 108-110). E. Oakeshott
(2002, 34) dopuszcza, że oprawa rękojeści miecza mogła być wykonana na początku XIII w.
XII-wieczną chronologię tej formy elementów opraw zdaje się potwierdzać również ikonografia, która w tym stuleciu niezwykle rzadko
pokazuje głowice mieczowe kształtu innego niż
koliste. Na iluminacji sceny „Trzy kobiety nad
grobem” z „Ewangeliarza Pasawskiego”, datowanego na l. 1170-1180, śpiący strażnik ma miecz
zaopatrzony w analogicznego kształtu głowicę
(ryc. 6) (Klemm 1980, Nr 206, Abb. 475).
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Ryc. 4. Miecz wydobyty z Obry w okolicach Trzciela (1 – rys. J. Sójkowska-Socha; 2-5 – fot. A. Michalak).
Fig. 4. Sword dredged out from the Obra river near Trzciel (1 – drawn by J. Sójkowska-Socha ; 2-5 – photo by A. Michalak).

Podsumowując, stwierdzić należy, że miecze
zaopatrzone w głowice typu B o solidnych,
potwierdzonych kontekstem archeologicznym
podstawach datowania pochodzą głównie z XII w.
Taką też metrykę byłbym skłonny przypisać
egzemplarzom ze środkowego Nadodrza. W kontekście egzemplarza z Niesulic pojawia się jednak wątpliwość co do poprawności takiej chronologii, gdyż materiały o takiej metryce nie
były tam dotąd wyróżniane. Ponowna analiza
ceramiki pozyskanej w trakcie badań A. Kołodziejskiego przeprowadzona w Instytucie
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu5 wykazała jednak obecność w zbiorze tym materiałów również z XI i XII w.
Jednoznacznie potwierdza ona funkcjonowanie
grodu w Niesulicach w XII stuleciu i przez
to XII-wieczną chronologię odkrytej tam głowicy.
Głowice mieczy średniowiecznych spełniały trzy główne zadania: zapobiegały wypadnięciu
miecza z ręki, balansowały miecz, stanowiąc
przeciwwagę dla ciężaru głowni, jak również –
co pokazują późniejsze traktaty szermiercze –
służyły do zadawania uderzeń (Grancsay 1939,
212). Porównując ze sobą analizowane elementy

5 Za informację tę dziękuję serdecznie koledze dr. Ryszardowi Kaźmierczakowi z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
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Ryc. 5. Rentgenogram miecza z Trzciela.
Fig. 5. X-ray photo of the sword from Trzciel.

Ryc. 6. „Trzy kobiety nad grobem” – fragment iluminacji z „Ewangeliarza Pasawskiego” (Bayerische Staatbibliothek Clm 16002) datowanego na l. 1170-1180 (wg https://bildsuche.digitale-sammlungen.de).
Fig. 6. “Three women at the tomb” – fragment of illumination from the “Passau Evangelion” (Bayerische Staatbibliothek Clm 16002) dated
to 1170-1180 (after https://bildsuche.digitale-sammlungen.de).

oprawy, zauważalnie większą grubość podstawy
i zarazem wagę ma głowica z Niesulic i okaz
wieńczący miecz z Trzciela, co mogłoby wskazywać, że musiały one balansować cięższe
brzeszczoty typu X. Mniejsze i, co za tym idzie,
lżejsze głowice z Dachowa oraz należąca do
miecza z Gorzowa Wielkopolskiego były prze-

ciwwagą prawdopodobnie dla głowni typu XI.
Trudno jednak, wobec braku szerszych badań,
tę obserwację traktować jako regułę.
dr Arkadiusz Michalak
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
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ANOTHER B-TYPE SWORD POMMEL FROM THE MIDDLE ODRA RIVER AREA.
OBSERVATIONS ASIDE THE FIND FROM NIESULICE, ŚWIEBODZIN DISTRICT
Summary
The medieval stronghold in Niesulice near
Świebodzin, situated on the shore of the Nesłysz lake,
for many years has drawn attention of historians and
archaeologists (Fig. 1). In 2014 a sword pommel has
been accidentaly discovered there. It was made from
a single piece of iron and has a semicircular form with
convex bottom edge (Fig. 2). This shape is typical for E.
Oakeshott’s B type pommels. It is another, at least
fourth, pommel of this kind from the Middle Odra
river area. First specimen was accidentally found near

villages Dęby and Dachów, Krosno Odrzańskie district
(Fig. 3:1). Second pommel was used as an element of
hilt of the X (XI?), B, 1 sword discovered once in the
surroundings of Gorzów Wielkopolski (Fig. 3:2). Third
artefact appears in the X, B, 1 sword dredged out from
Obra river near Trzciel, Międzyrzecz district (Fig. 4-5).
Basing on the well dated archaeological paralleles from
Germany, as well as iconography (Fig. 6), the author
dates it, as well as three other this type specimens from
the Middle Odra river area, to the 12th century.

