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ODKRYCIA – DISCOVERIES

Abstract: A hammer axe head was accidentally discovered 
in the vicinity of Tarnoszyn (Tomaszów Lubelski 
District, Lublin Voivodeship). The analysis demonstrates 
that this kind of axe heads could be dated to the 11th 
century.
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Z okolic Tarnoszyna, pow. tomaszowski, woj. lu-
belskie, pochodzi przypadkowo odkryte żeleźce 
wczesnośredniowiecznego czekana (ryc. 1), które jest 
obecnie przechowywane w zbiorach Muzeum Regional-
nego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim 
pod numerem inwentarzowym: MT/1926/2/A.

Zabytek długości 16,2 cm ma asymetryczne 
i stosunkowe wąskie ostrze, o szerokości 5,1 cm, z łu-
kowato podciętą brodą, szerokości 4,5 cm. Ostrze 
osadzone jest na długiej szyjce o czworokątnym 
przekroju, która przechodzi w wyciągniętą obustron-
nie zaokrągloną osadę, o wysokości 3,6 cm. W osa-
dzie znajduje się okrągły otwór na stylisko o śred-
nicy 2,0 cm. Całość zakończona jest czworokąt-
nym i zwężającym się ku końcowi guzikowatym 
młotkiem o wymiarach 1,5 cm × 2,0 cm, osadzonym 
na długiej na 3 cm lekko opadającej w dół pro-
stokątnej w przekroju szyjce. Stan zachowania za-
bytku jest bardzo dobry, a po konserwacji jego waga 
wynosi  226  g. 

Zabytek można zaliczyć do czekanów typu Ia 
według A. Nadolskiego. Podobne do niego egzempla-

rze datowane są na XI w., a ich znaleziska pocho-
dzą m.in. z Buszkowa, pow. bydgoski, Chełmna, 
Lasocina, pow. kożuchowski, Lutomierska, pow. pa-
bianicki, Orszymowic, pow. płocki oraz Szarowa, 
pow. poddębicki (Nadolski 1954, 41, tabl. XII:1-2). 
Żeleźce z okolic Tarnoszyna posiada liczne odpo-
wiedniki w Europie Wschodniej. Analogiczne eg-
zemplarze zostały odkryte w środkowej i zachodniej 
europejskiej części Rosji, w pochówkach kurha-
nowych datowanych na X-XI wiek w miejscowoś-
ciach: Kir’ânovo  obw. jarosławski), (Кирьяново,
Kabanskoe  obw. włodzimierski), Gočevo (Кабанское,
(Гочево, obw. kurski) oraz jeden z grodziska w Sta-
rej Riazani  ) (Kirpichnikov 1966, 111, (Старая Рязань
kat. 213-219). A. N. Kirpičnikov na ich podstawie 
wydzielił podtyp IA wśród toporów z terenu Rusi 
Kijowskiej, datując go na XI w. (ibidem, 34, tabl. 6). 
W najnowszym opracowaniu monograficznym to-
porów wczesnośredniowiecznych z terenu Polski 
czekan z okolic Tarnoszyna można zaliczyć do od-
miany IB.6.34 według P. Kotowicza, którą reprezen-
tuje zabytek pochodzący ze znaleziska grobowego 
w miejscowości Szarów, pow. poddębicki (Kotowicz 
2018, 118, cat. 654, PL. XIII:8). Przyjmuje się, że 
takie formy czekanów pojawiły się już w VIII w. 
wśród Alanów i Chazarów na terenach Wielkiego Ste-
pu na przestrzeni między Uralem, a Morzem Czar-
nym. Od IX stulecia znane były na terenie Bułgarii, 
gdzie występowały także w X i XI w. Pojawienie się 
ich w Europie Wschodniej można wiązać z ekspan-
sją ludów koczowniczych; w XI stuleciu nastąpiło 
upowszechnienie tego typu broni obuchowej na tery-
torium Rusi Kijowskiej (ibidem, 118 – tam dalsza 
literatura).
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Ryc. 1. Żeleźce czekana wczesnośredniowiecznego z okolic Tarnoszyna. Fot. D. Tereszczuk.

Fig. 1. Early medieval hammer axe head from the vicinity of Tarnoszyn. Photo by D. Tereszczuk.
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Wczesnośredniowieczny żelazny grot strzały ze Staszowa, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie
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