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Abstract: The announcement discusses a find of a sword 
pommel from the locality of Boratyniec Lacki in 
the Podlaskie Voivodeship. It belongs to Type H in 
the classification of R. E. Oakeshott. The find will 
be eventually handed over to the Department of 
Archaeology of the Podlachia Museum in Białystok. 
On the basis of comparative finds the artefact can be 
dated to the th th 13  – the first half of the 15  century.
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Głowicę miecza kilkanaście lat temu znalazł Pan 
Michał Piotrowski w pobliżu swego gospodarstwa na 
terenie Zaborcza, kolonii wsi Boratyniec Lacki, pow. 
siemiatycki, woj. podlaskie (ryc. 1). W 2017 r. przeka-
zał ją zespołowi Narodowego Instytutu Dziedzictwa , 1

prowadzącemu badania powierzchniowe na obszarze 
AZP 52-85. Zabudowania kolonii znajdują się na sta-
nowisku archeologicznym, jednak samo znalezisko 
pochodzi z powierzchni poza zasięgiem występowa-
nia zabytków masowych. Gospodarstwo jest oddalo-
ne ponad 1 km od miejsca, na którym funkcjonował 
przez ostatnie co najmniej 250 lat Boratyniec Lacki 
i zostało wzniesione po II wojnie światowej. Wcześniej 
jego obszar, tak jak bezpośrednio przylegające lasy, były 
polami. Omawiane stanowisko położone jest na 

północnym skraju gruntów wsi, za którymi rozpoście-
rały od drugiej połowy XV w. prywatne dobra sie-
miatyckie  i  bacikowskie.

Z terenu stanowiska pochodzą liczne zabytki zbie-
rane w różnym czasie z powierzchni oraz w trakcie 
prowadzenia prac ziemnych na obszarze gospodar-
stwa i w jego otoczeniu. Pomimo silnego rozorania 
w niektórych miejscach zachowane były obiekty oraz 
warstwa kulturowa grubości do kilkudziesięciu centy-
metrów. Większość z przekazanych znalezisk stanowią 
ułamki naczyń ceramicznych, które można datować na 
okres XII-XIII w., względnie pierwszą połowę XIV w.

Z bronioznawczego punktu widzenia najbardziej 
interesującym zabytkiem jest głowica miecza (ryc. 2). 
Ma ona owalny kształt i płasko ścięte powierzchnie, 
co w przekroju daje kształt zbliżony do ośmiobocznego. 
Wymiary głowicy są następujące: szerokość – 53,5 mm 
przy wysokości 49 mm i grubości 35,5 mm. Otwór 
na trzpień w rzucie bocznym jest trapezowaty, górą 
o wymiarach 6,5 × 3 mm, dołem – 17 × 7,5 mm. Waga 
w  obecnym  stanie  wynosi  418,2  g.

Głowice mieczowe o prezentowanym przez zaby-
tek z Boratyńca kształcie w typologii stworzonej przez 
R. E. Oakeshotta były klasyfikowane ogólnie jako 
typ H (Oakeshott 1994, 95). Z czasem jednak doko-
nano wydzielenia podtypu H1 charakteryzującego się 
kształtem owalnym, a nawet zbliżonym do czworo-
kąta o silnie zaokrąglonych rogach (Oakeshott 1994, 
102; Głosek 1984, 34, ryc. 3). Ustalenia te podtrzy-
mał także M. Aleksić, jednak za wariant H1 uznaje 
on głowice nawet nieznacznie odbiegające od dysko-
idalnego wzoru, jeśli występuje przy tym fasetowa-
nie bocznych krawędzi. Powoduje to, że przekrój po-
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1 Zabytek ten jest obecnie w konserwacji, a po jej zakończeniu przekazany zostanie do Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego 
w Białymstoku.
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przeczny przypomina płaski ośmiobok (Aleksić 2007, 
46-47, Fig. 1). Na tej podstawie zabytek z Boratyńca 
zasadniczo mieści się w klasycznym typie H, który 
należy do jednej z bardziej popularnych form głowic 
mieczowych z terenu ziem polskich. M. Głosek określił 
w ten sposób mniej lub bardziej pewnie 33 okazy na 
191 sklasyfikowanych. Najczęściej towarzyszą im szero-
kie i masywne głownie typu XII, XIIIa oraz XVIa, 
ale sporadycznie zaopatrywano w nie także głownie 
typów XVII czy XX (Głosek 1984, 155-171). W związ-
ku z powyższym także czas występowania w Polsce 
tego rodzaju form jest dość szeroki i przypada od XIII 
po pierwszą połowę XV stulecia, a nawet później, 
co poświadcza odkrycie miecza z Łowicza, pow. loco, 
datowanego na około 1410-1510 (Ławrynowicz, Wasiak 
2015, 240-243, ryc. 1-3). W dokładniejszym określe-
niu czasu powstania głowicy z Boratyńca pomogłyby 
z  pewnością  pozostałe  brakujące  elementy  miecza. 

Warto jednak zaznaczyć, iż głowice o właściwie 
analogicznym kształcie, znane z północno-wschodniej 
Słowacji (Trenczyn oraz Mužla, okr. Nové Zamký), 
M. Aleksić określa już jako wariant H1, datując na 
drugą połowę XIV – początek XV w. (Aleksić 2007, 
46-47,  fig.  1,  cat.  12,  18,  Pl.  2-3).

Pierwsza wzmianka o wsi Boratyniec Szlachecki 
(Lacki) odnosi się dopiero do 1508 r., kiedy w sądzie 
drohickim wystąpili Maciej i Stanisław Boratyńscy 
(Jaszczołt 2013, 150). W spisie wojsk Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego z 1528 r. ziemianie z Boratyńca 
wystawiali trzy konie (Lietuvos Metrika 2006, 96), 

a w rejestrze poborowym województwa podlaskiego 
z 1580 r. wymieniono dwóch szlachciców siedzących 
na 10 włókach ziemi z czeladnikami (Jabłonowski 
1908, 62). Wydaje się, że gros nadań dla drobnego 
rycerstwa na Podlasiu, szczególnie w jego wschodniej 
części, przypada na panowanie Witolda i Kazimierza 
Jagiellończyka (Jaszczołt 2013). Boratyniec Lacki znaj-
dował się na terenie powiatu mielnickiego, a od 1541 r., 
kiedy dobra siemiatyckie przeniesione zostały do po-
wiatu drohickiego, zachodnia i południowa granica 
gruntów wsi stanowiły zachodnią jego granicę (Mi-
chaluk  2002,  30).

Na podstawie przedstawionych okoliczności od-
krycia oraz posiłkując się dostępnymi analogiami z te-
renu Polski, chronologię głowicy miecza z Boratyńca 
należy ramowo określić na XIII – pierwszą połowę 
XV w. Zważywszy na datowanie zabytków ceramicz-
nych pozyskanych ze stanowiska Zaborcze, można 
przypuszczać, że omawiana głowica miecza może, 
ale nie musi być związana bezpośrednio z czasem 
funkcjonowania osady założonej we wczesnym śre-
dniowieczu. Możliwe jest bowiem, że teren ten za-
chował walory osadnicze skłaniające do zajęcia go 
w pierwszej kolejności przy zagospodarowywaniu na-
dania rycerskiego. Można mieć jedynie nadzieję, iż 
w przyszłości prace archeologiczne na osadzie po-
zwolą uściślić datowanie zarówno głowicy, jak i faz 
zasiedlenia  całego  stanowiska.

Zbigniew Misiuk, Piotr Strzyż

Ryc. 1.  Lokalizacja znaleziska. Oprac. Z. Misiuk, J. Wrzosek.

Fig. 1. Locaton of find. Elaborated by Z. Misiuk, J. Wrzosek.

Ryc. 2. Głowica miecza. Fot. P. Kobek; oprac. Z. Misiuk.

Fig. 2. Sword pommel. Photo by P. Kobek; elaborated by Z. Misiuk.
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