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Abstract:

M. Engel, C. Sobczak 2019, Ornamental fittings of early medieval helmets from the settlement complex in Szurpiły, AMM XV: 
65-84

The paper discusses three fittings of side segments of conical helmets. These fittings were discovered in the area of the settlement 
complex in Szurpiły, Jeleniewo Comm. With regard to their shape and raw material, these finds belong to two different types. 
One of these is rosette-shaped, was manufactured from copper alloy and bears traces of gliding. The remaining two are iron 
fittings which are rhomboidal and are plated with silver. These fittings ornamented helmets of Type II according to Kirpičnikov. 
Such helmets probably originated in the nomadic milieu and from there their pattern was learnt by the Varangians/Rus.
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OZDOBNE OKUCIA HEŁMÓW WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH 
Z ZESPOŁU OSADNICZEGO W SZURPIŁACH

Zespół osadniczy w Szurpiłach, gm. Jelenie-
wo, położony na ziemiach historycznej Jaćwieży, 
należy do największych i zarazem najlepiej 
rozpoznanych kompleksów stanowisk archeolo-
gicznych położonych w północno-wschodniej 
Polsce (ryc. 1). W okresie wczesnego średnio-
wiecza funkcjonował tu prężny ośrodek grodowy 
z rozbudowaną warownią centralną na Górze 
Zamkowej (Szurpiły, stan. 3), rozległą osadą pod-
grodową (Szurpiły, stan. 4) oraz unikatowym sys-
temem obronnym składającym się m.in. z wałów 
zewnętrznych, przekopów i kopców strażniczych 
(Engel, Okulicz-Kozaryn, Sobczak 2009). W ob-
rębie tego zespołu funkcjonowały także liczne 
osady oraz dwa cmentarzyska ciałopalne. Pierw-
sza nekropola (Szurpiły, stan. 3a) położona jest 
na stoku Góry Zamkowej, w obrębie grodziska 
(Engel, Sobczak 2015), natomiast druga (Szurpi-
ły, stan. 8a) ulokowana jest w sąsiedztwie osady 
(Szurpiły, stan. 8), na tzw. „Mosiężysku” (Sawic-
ka  2011;  Jończyk  2012;  2015). 

Z terenu cmentarzysk szurpilskich pocho-
dzą znaleziska trzech ozdobnych okuć hełmów 
wczesnośredniowiecznych. Dwa z nich odkryto 
na stan. 3a, a jeden egzemplarz znaleziono na 
stan. 8a. Na tym pierwszym cmentarzysku okucia 
wchodziły w skład wyposażenia dwóch obiektów. 

Jedno pochodzi z obiektu nr 1, tzw. „grobu wo-
jownika”, a drugie wyeksplorowano z wypełni-
ska obiektu nr 13 (Engel, Sobczak 2015, 139, 
143, ryc. 3:4, 11:3). Trzecie z analizowanych okuć 
hełmu jest znaleziskiem luźnym – zostało wyeks-
plorowane z warstwy humusu podczas planigrafii 
cmentarzyska (Jończyk, Gołębiowska-Tobiasz 
2015,  195,  ryc.  1).

Obiekt nr 1, w którym znaleziono pierwszy 
z analizowanych zabytków, to przykryta bru-
kiem nieckowata jama o maksymalnej głębokości 
30 cm. Kształt zorientowanego po linii północny 
zachód–południowy wschód obiektu można okre-
ślić jako owalny bądź wrzecionowaty, o dłu-
gości około 250 cm i szerokości około 120 cm. 
Przykrywający go bruk składał się z drobnej 
i średniej wielkości kamieni, tkwiących w ciem-
nobrunatnej warstwie o maksymalnej miąższości 
kilkunastu cm. Na bruku, wzdłuż jego dłuższej 
osi, zarejestrowano trzy duże kamienie średnicy 
40-60 cm. Podczas odsłaniania i oczyszczania 
bruku natrafiono na nieliczne przepalone i nie-
przepalone kości zwierzęce oraz przepalone ko-
ści ludzkie i niewielkie kawałki węgli drzewnych. 
Analogicznych znalezisk dokonano podczas eks-
ploracji warstwy z brukiem. Po jej zniesieniu 
w części centralnej i południowo-wschodniej 
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obiektu uchwycono cztery okrągłe w planie za-
ciemnienia – zarysy niewielkich jam, znajdujące 
się w dolnej, znacznie jaśniejszej części wypeł-
niska obiektu nr 1. W ich przesyconych węglami 
drzewnymi wypełniskach odsłonięto koncentra-
cje przepalonych kości ludzkich. Jamy I, II, III 
miały średnicę około 30-40 cm. Średnica jamy 
IV była o około 10 cm mniejsza. W profilach 
były to płytkie nieckowate zagłębienia, o maksy-
malnej głębokości wynoszącej 15 cm. W jamie I, 
oprócz zalegającego niemal na powierzchni krze-
siwa kabłąkowego, odkryto brązową sprzączkę 
lirowatą oraz fragment żelaznego półkoska. Opi-
sywane okucie hełmu znaleziono w jamie II wraz 
z niewielkim przedmiotem żelaznym o czworo-
bocznym przekroju, prawdopodobnie nitem grotu 
włóczni1. W jamie III znaleziono nóż, haczyk na 

ryby i zdobiony nakłuwaniem przęślik gliniany. 
Podczas analizy antropologicznej zalegających 
tu w skupisku kości zidentyfikowano kilka nie-
wielkich przepalonych fragmentów ornamento-
wanego kościanego grzebienia. W jamie IV od-
kryto nit żelazny, podobny do zarejestrowanego 
w jamie II. Oprócz wymienionych znalezisk 
w trakcie eksploracji wypełniska obiektu nr 1 
odkryto trzy niewielkie przedmioty: nit żelazny 
i dwa fragmenty żelaznych ogniw – części kol-
czych osłon ciała. Nie ma pewności, czy te drob-
ne przedmioty zdeponowano pierwotnie w gro-
bie, czy też są to militaria, będące świadectwem 

2ataków na gród we wczesnym średniowieczu  
(Engel,  Sobczak  2015,  139-140,  ryc.  3-5,8).

Obiekt nr 1 wraz z otaczającą go kamienną 
konstrukcją jest bez wątpienia założeniem sepul-

Ryc. 1. Szurpiły, gm. Jeleniewo. Numeryczny model terenu centralnej części szurpilskiego zespołu osadniczego z zaznaczeniem miejsc odkrycia 
okuć hełmów typu II: 1 – okucia żelazne; 2 – okucia ze stopu miedzi. .Oprac. C. Sobczak, M. Engel

Fig. 1. Szurpiły, Jeleniewo Comm. Numerical terrain model of the central part of the settlement complex in Szurpiły. Find places of fittings of 
Type II helmets are marked: 1 – iron fittings; 2 – copper alloy fittings. Elaborated by C. Sobczak, M. Engel.

1 Podobne nity tkwiły w tulejach grotów włóczni znalezionych na stanowisku.
2 Bardzo liczne tego typu znaleziska odkryto na stokach grodziska (Engel, Sobczak 2015, 139; Engel, Iwanicki, Sobczak 2018, 
283-287).
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kralnym, interpretowanym jako „grób wojowni-
ka”. Na podstawie analizy antropologicznej od-
krytych pod kamiennym brukiem kości ludzkich 
wiemy, że spalone szczątki zmarłego w wieku 
25-35 lat mężczyzny złożono wraz z resztkami 
stosu pogrzebowego i elementami wyposażenia 
grobowego w czterech płytkich 3jamach . Nie 
można wykluczyć, że spalone kości pierwotnie 
umieszczone były w organicznych pojemnikach. 
Po zdeponowaniu szczątków jamy te przykryto 
rodzajem owalnego w planie bruku kamiennego 
i być może obsypano szczątkami stosu. Zareje-
strowane na stropie bruku trzy duże kamienie 
pełniły prawdopodobnie funkcję steli nagrob-
nych. Całość otoczono wieńcem kamiennym 
o mniej więcej owalnym kształcie, o obwodzie 
około 20-22 m, wyznaczonym za pomocą gra-
niastych, pionowych stel. Zachowało się tylko 
kilka z nich. Miały około 40-50 cm średnicy 
i osadzone były szerszymi podstawami w „gniaz-
dach” złożonych z drobnych kamieni. Zrekonstru-
owana odległość między stelami wynosi około 
120-150 cm, co daje kilkanaście steli w obrębie 
całego  wieńca  (ibidem,  149). 

Obiekt nr 13, w którym znaleziono drugi 
analizowany egzemplarz okucia hełmu, oddalony 
był kilkanaście metrów na południe od obiektu 
nr 1, w pobliżu reliktów wału dolnego grodzi-
ska, na stan. 3 w Szurpiłach. Jama ta była czę-
ściowo zlokalizowana poza południowym profi-
lem wykopu. W planie obiekt nr 13 zbliżony był 
do owalu, a w profilu miał kształt nieckowaty, 
o maksymalnej głębokości 30 cm. W jego bru-
natnym wypełnisku, oprócz pojedynczych kamie-
ni zalegających w warstwach stropowych, odkry-
to kości zwierzęce oraz opisywane w niniejszym 
artykule żelazne okucie hełmu z fragmentem nitu 
brązowego  ( ,  143,  ryc.  6,11).ibidem

Obiekt nr 13 oraz sąsiadujące z nim po-
dobne, 10 i 14, interpretowane są przez auto-
rów badań jako pochówki symboliczne lub 
obiekty kommemoratywne. Owalne jamy obiek-
tów nr 10 i 13 rozdzielała duża, ustawiona pio-
nowo, płyta kamienna. W obu jamach zalegały 
kamienie, nie tworząc jednak regularnych bru-
ków. Ponadto łączy je fakt zarejestrowania w ich 
wypełniskach pojedynczych militariów w postaci 
okucia hełmu (obiekt nr 13) oraz żelaznego grotu 
włóczni typu I wg A. Nadolskiego (obiekt nr 10) 
( ,  150).ibidem

Trzecie z opisywanych okuć zalegało płytko 
w warstwie humusu na obrzeżach cmentarzyska 
ciałopalnego (stan. 8a) w Szurpiłach, w pobliżu 

niewielkiego naturalnego oczka wodnego o lokal-
nej nazwie „Mosiężysko” (Jończyk, Gołębiowska- 
Tobiasz  2015,  195). 

Egzemplarz z obiektu nr 1 wykonany został 
z żelaznej blachy techniką kucia (ryc. 2:1). Jest 
to czworokątne okucie w kształcie równobocz-
nego rombu o lekko wklęsłych bokach. Jest ono 
wypukłe i ma na środku okrągły otwór na nit. 
Okaz ten zdobiony jest motywem kwiatu o czte-
rech, rozdzielonych, łezkowatych „płatkach”, pla-
terowanych srebrem i pokrytych nakłuciami. Nit 
nie zachował się. Wymiary zabytku to: dł. boku – 
3,25 cm; przekątna – 4,5 cm; wys. (wypukłej 
blachy) – 0,7 cm; grub. blachy – 0,25 cm; śred-
nica  otworu  na  nit  –  0,65  cm.

Okucie z obiektu nr 13 składa się z żelaznej, 
kutej blachy i nitu wykonanego ze stopu miedzi 
(ryc. 2:2). Blacha tego egzemplarza ma kształt 
równobocznego rombu o lekko wklęsłych bokach. 
W środkowej, wypukłej części okucia tkwi nit 
o kapeluszowatym łebku. Zabytek zdobiony jest 
motywem równoramiennego krzyża z zakończe-
niami w kształcie stylizowanych grotów strzał. 
Jego powierzchnia pokryta jest nakłuciami. Pier-
wotnie krzyż był platerowany srebrem. Wymiary 
zabytku to: dł. boku – 3,05 cm; przekątna – 4,1 cm; 
wys. (wypukłej blachy) – 0,45 cm; grub. blachy – 
0,15 cm; średnica otworu na nit – 0,30 cm; zacho-
wana wys. nitu – 1,55 cm; maksymalna średnica 
łebka nitu – 0,9 cm; wys. łebka nitu – 1,2 cm. 

Zabytek z cmentarzyska (stan. 8a) w Szur-
piłach wykonany jest ze stopu miedzi techniką 
odlewania (ryc. 2:3). Jest to okucie figuralne 
w kształcie rozetki. Składa się z czterech radial-
nie rozmieszczonych, ornamentowanych „płat-
ków”, zbliżonych kształtem do zaokrąglonych, 
wystylizowanych trójkątów. „Płatki” wypełnione 
są symetrycznym ornamentem roślinnym. Na 
wklęsłym tle widoczne są ślady złocenia. Cztery 
„płatki” ściśle przylegają do centralnej, okrągłej 
tarczki, która jest jednocześnie dekoracyjną oprawą 
dla trzpienia mocującego okucie. Tarczka zdobiona 
jest trzema koncentrycznymi kołami o liniach zło-
żonych z czworokątów. Główka trzpienia ma kształt 
facetowanego walca o ściętym, lekko zwężającym 
się ku górze wierzchołku z wyraźnym kolistym 
wgłębieniem. Zarówno tarczka, jak i trzpień są 
pozłacane. Okucie jest lekko wklęsłe (Jończyk, 
Gołębiewska-Tobiasz 2015, 195). Wymiary zabyt-
ku to: dł. boków – około 2,70/2,90 cm; przekątna – 
3,95 cm; grub. blachy – 0,4 cm; zachowana wys. 
trzpienia – 1,44 cm; maksymalna średnica łebka – 
0,68  cm;  wys.  łebka  trzpienia  –  1  cm.

Ozdobne okucia hełmów wczesnośredniowiecznych z zespołu osadniczego w Szurpiłach

3 Analizę antropologiczną wykonał dr Maurycy Stanaszek z Pracowni Antropologii Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie.
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Ryc. 2. Szurpiły, gm. Jeleniewo. Okucia bocznych segmentów hełmów typu II: 1 – stan. 3a, ob. 1; 2 – stan. 3a, ob. 13; 3 – stan. 8a. Rys. B. Karch, L. 
Jończyk; fot. M. Bajkowska, L. Jończyk.

Fig. 2. Szurpiły, Jeleniewo Comm. Fittings of side segments of Type II helmets:  1 – Site 3a, Feature 1; 2 – Site 3a, Feature 13; 3 – Site 8a. Drawing 
by B. Karch, L. Jończyk; photo by M. Bajkowska, L. Jończyk.
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Okucia z obiektu nr 1 i obiektu nr 13 wy-
kute zostały z grubej, żelaznej blachy. Następ-
nie przy pomocy okrągłego przebijaka zrobiono 
w nich otwór na nit. Zdobienie srebrną blachą 
zachowane na okuciu z 4obiektu nr 1  wykonano 
w technice tauszowania. Rowki pod zdobienie 
wydrążone zostały przy pomocy dłuta o pół-
okrągłym zakończeniu, na co wskazują lekko 
uniesione brzegi zagłębień (Coatsworth, Pinder 
2002, 103-105). Następnie wtłoczono w nie 
krawędzie uprzednio przygotowanej i wyżarzo-
nej srebrnej folii. Podobną technikę wykonania 
opisał w swoim dziele mnich Teofil przy okazji 
omawiania techniki zdobienia ostróg. Według 
opisu srebrne płatki nakładane były przy pomo-
cy niewielkich kleszczy. Następnie wspomina on 

o kilkukrotnym wyżarzaniu przedmiotu i polero-
waniu go przy pomocy wygładzonego stalowego 
pręta, aby dokładnie dopasować do siebie łączone 
elementy (Kobielus 1998, 159-160). W zabytku 
z Szurpił powierzchnia folii dodatkowo została 
pokryta niewielkimi trójkątnymi stemplami wyko-
nanymi puncą. Prawdopodobnie zabieg ten oprócz 
walorów ozdobnych miał również na celu dodat-
kowe przytwierdzenie elementu w części central-
nej. Eksperymenty archeologiczne prowadzone 
przez Dagniję Svarāne potwierdzają zasadność 
opisanej przez mnicha Teofila techniki i możli-
wość zastosowania jej w praktyce (Svarāne 2013, 
117-119). Należy również zauważyć, że dla uzy-
skania lepszego efektu wizualnego żelazne tło 

5było  najprawdopodobniej  czernione .

Ozdobne okucia hełmów wczesnośredniowiecznych z zespołu osadniczego w Szurpiłach
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Ryc. 3. Rozmieszczenie znalezisk okuć bocznych segmentów hełmów typu II na terenie Europy (A – okucia rozetkowe ze stopu miedzi; 
B – okucia rozetkowe z żelaza; 3 – okucia romboidalne; 4 – lokalizacja niepewna): 1-3 – Szurpiły; 4 – Gross Friedrichsberg; 5 – Olszówka; 
6 – Gorzuchy; 7 – Giecz; 8 – Mokre; 9 – Czernihów; 10 – Sarkel-Belaya Vezha; 11 – Pliska; 12-14 – Kraj Krasnodarski; 15-17 – Ukraina; 
18 – Kraj Krasnodarski; 19 – obwód mikołajowski; 20 – hełm z aukcji w Londynie; 21 – obwód kijowski. .Oprac. M. Engel, C. Sobczak

Fig. 3. Distribution of finds of fittings of side segments in Type II helmets in the territory of Europe (A – copper alloy rosette fittings ; B – iron 
rosette fittings; 3 – rhomboidal fittings; 4 – location uncertain): 1-3 – Szurpiły; 4 – Gross Friedrichsberg; 5 – Olszówka; 6 – Gorzuchy; 7 – Giecz; 
8 – Mokre; 9 – Chernigiv; 10 – Sarkel-Belaya Vezha; 11 – Pliska; 12-14 – Krasnodar Krai; 15-17 – Ukraine; 18 – Krasnodar Krai; 19 – Mikolaiv 
Region; 20 – helmet from an auction in London; 21 – Kiev Region. Elaborated by M. Engel, C. Sobczak.

4 Na zabytku z obiektu nr 13 zachował się jedynie rysunek ornamentu – srebrna folia nie zachowała się.
5 Analizę techniki wykonania okuć żelaznych wykonał Karol Żołędziowski z Pracowni Konserwacji Zabytków Różnych PMA, 
któremu autorzy składają serdeczne podziękowania. 
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Okucie ze stan. 8a w Szurpiłach wykonane 
zostało prawdopodobnie w wyspecjalizowanym 
warsztacie brązowniczym przez biegłego w złotnic-
twie rzemieślnika. Wykonano je za pomocą cien-
kościennego odlewu, w technice tzw. woskowej 
kopii. Woskowa płytka została wyciśnięta w twar-
dej, najpewniej kamiennej matrycy z wyrytym 
zdobieniem. Płytkę tę połączono z oddzielnie 
uformowanym woskowym modelem centralnej 
płytki i trzpienia. Tak powstały model posłużył 
jako wzór do odlania gotowego przedmiotu me-
todą na wosk 6tracony  (Jończyk, Gołębiewska-
Tobiasz  2015,  195-196). 

Wszystkie trzy opisywane tu zabytki były 
okuciami bocznych blach segmentowych heł-
mów stożkowych, tzw. typu „wielkopolskiego” 
wg A. Nadolskiego (Nadolski 1954, 70-75) lub 
typu II wg 7Kirpičnikova  (Kirpichnikov 1971, 
25-27). Hełmy miały dzwon złożony z czterech 
znitowanych blach żelaznych, których dolne 
krawędzie ujęte były żelazną obręczą, a górne 
tuleją na pióropusz. Blachy hełmów najczęściej 
były złocone. Żelazna obręcz służyła także jako 
mocowanie kołnierza. Nad czołem stwierdzono 
w większości przypadków ozdobę w kształcie 
diademu, wykonaną z żelaza. Omawiane okucia 
zdobiące boczne blachy hełmów najczęściej przy-
twierdzone były do nich na podkładkach. Były 
to cienkie blaszki ze stopu miedzi, tego samego 
kształtu  co  okucia,  ale  nieco  większe. 

Opisywane w niniejszym artykule okucia 
w literaturze archeologicznej wzmiankowane były 
do niedawna jedynie przy okazji charakterystyki 
całych egzemplarzy hełmów stożkowych (Tischler 
1890, 31-32; Gaerte 1923, 41-42; 1924, 135, 140; 
Bocheński 1930, 4-9; Nadolski 1954, 71-72; Kir-
pichnikov 1958, 51-55; 1971, 25-27; 2009, 7-12, 
26-27). Autorzy tych prac używali różnych okre-
śleń tego przedmiotu, czasem kilku w jednym 
tekście. I tak np. Otto Tischler pisał o małych 
żelaznych czworobocznych płytkach i żelaznych 
okuciach (Tischler 1890, 31), Wihelm Gaerte 
o kwadratowych blaszkach (Gaerte 1924, 140). 
Z kolei Zbigniew Bocheński romboidalne okucia 
nazywał kwadracikami z żelaznej blachy i czwo-
rokątnymi płytkami żelaznymi, a okucia rozet-
kowe określał jako żelazne płytki czworoliści 
bocznych lub czworolistne rozety żelazne (Bo-
cheński 1930, 4-9). Kryterium kształtu okuć nie 

kierował się Andrzej Nadolski, który konse-
kwentnie stosował nazwę rozetka boczna (Na-
dolski 1954, 71-72). Najwięcej określeń na 
opisywane tu przedmioty zastosował w swoich 
pracach Anatolij N. Kirpičnikov, według którego 
są to m.in. czworokątne blaszki, boczne kwa-
dratowe blaszki w formie czworoliścia, boczne 
umba, boczne nakładki, boczne występy, czwo-
rokątne umbopodobne blaszki, umbopodobne 
boczne czworoliście, boczne umbopodobne wystę-
py oraz umbopodobne płytki (Kirpichnikov 1958, 
51-55; 1971, 25-27; 2009, 7-12, 26-27). Poza la-
konicznymi opisami nie poświęcano we wspom-
nianej literaturze okuciom hełmów zbyt dużej 
uwagi. Wyjątkiem mogą być prace A. N. Kirpič-
nikova, który rozpatrywał okucia pod względem 
funkcjonalnym. Interpretował je bowiem jako 
rodzaj dodatkowego zabezpieczenia hełmu przed 
uderzeniem mieczem lub szablą (Kirpichnikov 
1958, 52; 1971, 25; 2009, 7). Zwrócił także uwa-
gę na stylistykę tych elementów hełmów, porów-
nując je z innymi, podobnymi przedmiotami od-
krytymi na kurhanowych cmentarzyskach ruskich 
z X w. (Kirpichnikov 1971, 26). Rosyjski badacz, 
pisząc o nowych znaleziskach hełmów typu II, 
opublikował także luźne znaleziska okuć analo-
gicznych do egzemplarza ze stan. 8a w Szurpiłach 
(Kirpichnikov  2009,  12,  26,  ris.  17,  36).

Dopiero w ostatnim czasie w literaturze 
przedmiotu pojawiły się artykuły konkretnie po-
święcone okuciom bocznych blach hełmów typu II 
(Jończyk, Gołębiowska-Tobiasz 2015; Kainov 
2016; 2018). W pierwszej publikacji okucia ze 
stan. 8a w Szurpiłach autorki skoncentrowały się na 
wyczerpującej analizie stylistycznej tego przed-
miotu, prezentując go na tle znalezisk różnego 
rodzaju zabytków z motywem rozetkowym z ob-
szaru Europy i Azji. Pierwowzorów okucia 
szurpilskiego badaczki doszukiwały się w zdob-
nictwie i złotnictwie ludów tureckich, począwszy 
od VIII w. w głąb wczesnego średniowiecza. 
Motyw rozetki na różnego rodzaju okuciach 
metalowych występował także wśród innych 
kultur nomadycznych, a także na Rusi, w Skan-
dynawii i ziemiach bałtyjskich. Choć autorki 
skłaniały się do interpretacji okucia z Szurpił jako 
ozdoby hełmu, nie wykluczały, że może to być 
również aplikacja pasa lub rozdzielacz rzemieni 
paradnej uprzęży końskiej. W swoim artykule 
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6 Rekonstrukcja sposobu produkcji zabytku była możliwa dzięki analizie zdjęcia RTG, na którym widać, że centralna płytka 
została odlana w całości z trzpieniem. Wyraźne są także ślady spiłowanego nadlewu, który uformował się w kanale wlewowym. 
Analiza techniki wykonania okucia oraz jego zdjęcie RTG zostały wykonane przez Karola Żołędziowskiego na prośbę Ludwiki 
Jończyk i Anety Gołębiewskiej-Tobiasz, autorek artykułu „Okucie rozetkowe z Szurpił. Import ze świata nomadów w sercu 
Jaćwieży”, pierwszej publikacji omawianego zabytku (Jończyk, Gołębiewska-Tobiasz 2015).
7 W pierwszej swojej publikacji dotyczącej hełmów ruskich Kirpičnikov użył terminu typ „Czarna Mogiła” (Kirpichnikov 1958, 
48-59).
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Ludwika Jończyk i Aneta Gołębiowska-Tobiasz 
zaproponowały szeroką chronologię okucia – od 
schyłku VIII do pierwszej połowy XI w. Miało 
ono według nich powstać w warsztacie złotni-
czym na terenie Bułgarii Nadwołżańskiej, a po-
tem szlakiem wołżańskim trafić nad Dźwinę, 
skąd przez Zemgalię trafiło do Szurpił. Choć 
okucie znalezione zostało luźno w obrębie 
cmentarzyska na stan. 8a w Szurpiłach, badacz-
ki interpretowały je jako zgubę należącą do 

wczesnośredniowiecznego mieszkańca Szurpił lub 
do ruskiego wodza najeźdźców na gród szurpil-
ski  (Jończyk,  Gołębiowska-Tobiasz  2015).

Rosyjski archeolog Sergei Kainov w swo-
ich artykułach poświęconych luźnym znalezi-
skom okuć z Sarkela-Białej Wieży na terenie 
Rosji i Pliski w Bułgarii, analogicznym do 
egzemplarza ze stan. 8a w Szurpiłach, rozstrzy-
gnął kwestię interpretacji funkcjonalnej tych 
przedmiotów. Opublikował on bowiem jako 
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Ryc. 4. Okucia rozetkowe wykonane ze stopu miedzi:1 – Sarkel-Belaya Vezha (wg Kainov 2016, ris. 1:1-2); 2 – Pliska (wg Kainov 2018, 
ris. 1); 3 – Ukraina (wg Kainov 2016, ris. 1:3); 4 – Kraj Krasnodarski (wg Kainov 2016, ris. 1:4, 2018, ris. 5:2).

Fig. 4. Copper alloy rosette fittings:1 – Sarkel-Belaya Vezha (after  2016,  1:1-2); 2 – Pliska (after  2018,  1); 3 – Ukraine Kainov ris. Kainov ris.
(after  2016,  1:3); 4 –Krasnodar Krai Kainov ris. (after Kainov 2016, ris. 1:4, 2018, ris. 5:2).
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analogie nieznane dotąd hełmy stożkowe z takimi 
właśnie 8okuciami  (Kainov 2016, 132, ris. 2; 2018, 
49, ris. 3). Według Kainova do 2018 r. pozyskano 
informacje o 25 egzemplarzach okuć w kształcie 
rozetki, odlewanych ze stopu miedzi, z terenów 
Rosji i Ukrainy, w tym pięciu znalezionych razem 
z hełmami. Badacz zaproponował podział opisy-
wanych przez siebie zabytków na dwa warianty. 
Pierwszy, w liczbie trzech znalezisk, to okucia 
składające się z dwóch części: odlanej blaszki 
w kształcie rozetki oraz nitu mocującego. Nakładki 
tego wariantu były platerowane srebrem i nawią-
zywały do żelaznych egzemplarzy o podobnym 
kształcie. Drugi wariant, w liczbie 22 zabytków 
(w tym pięciu znalezionych razem z hełmami), 
reprezentowany jest przez okucia w całości od-
lewane razem z trzpieniem mocującym. Są one 
częściowo lub całkowicie pokryte złoceniem lub 
cynowaniem (Kainov 2018, 50). W swoich arty-
kułach Kainov zwraca uwagę na trudności z da-
towaniem hełmów stożkowych zdobionych oku-
ciami spowodowane w głównej mierze brakiem 
archeologicznego kontekstu ich znalezienia (poza 
nielicznymi przypadkami). Sama konstrukcja heł-
mu składającego się z czterech znitowanych blach 
jest znana w Europie Wschodniej od połowy VIII 
aż po XIV w. Natomiast złocone egzemplarze 
z ozdobnymi okuciami pojawiają się według nie-
go nie wcześniej niż w X w., przypuszczalnie 
w drugiej połowie tego stulecia. Podobnie datuje 
okucia rozetkowe analogiczne do zabytku ze 
stan. 8a w Szurpiłach. Jeśli chodzi o ich prowe-
niencję, to ostrożnie łączy je z terenami kultury 
askizkiej, gdzie w okresie od X do XIV w. sto-
sowano podobne techniki metalurgiczne (Kainov 
2016, 132-133; 2018, 49). Rosyjski badacz sto-
sunkowo liczne luźne znaleziska tego rodzaju okuć 
z jednej strony interpretuje jako dowód na znaczną 
liczbę hełmów typu II, z drugiej zaś wskazuje na 
zawodność mocowania tych elementów za pomocą 
nitu lub trzpienia, co w konsekwencji prowadziło 
do  ich  utraty  (Kainov  2016,  132;  2018,  50). 

Warto zwrócić też uwagę na najnowszą pracę 
dotyczącą hełmów 9typu II  autorstwa ukraińskich 
naukowców. W swoim artykule poświęconym 
nowym znaleziskom Artem Papakin, Julia Bezko-
rovajna i Volodymyr Prokopenko zebrali i uporząd-

kowali informacje na temat wszystkich dostępnych 
10egzemplarzy tego rodzaju uzbrojenia ochronnego . 

Oprócz całych egzemplarzy hełmów uwzględnili 
również okucia, w tym trzy zabytki z Szurpił 
(Papakin, Bezkorovajna, Prokopenko 2017, 46-51, 
tabl. 1). Najciekawszą częścią tej pracy są uwagi 
na temat genezy oraz dróg rozprzestrzenienia się 
wzoru segmentowego hełmu stożkowego typu II. 
Hełmy złożone z czterech blach znitowanych ze 
sobą pojawiają się w VIII-IX w. na terenach kon-
trolowanych przez Kaganat Chazarski. Stąd miały 
trafić drogą migracji, handlu lub wojny do Europy 
Wschodniej i Środkowej. Ukraińscy badacze przed-
stawiają w swojej pracy argumenty za tymi trzema 
możliwościami napływu. Pierwsza według nich 
może być związana z migracją Madziarów, którzy pod 
koniec IX i w początkach X w. przesuwają 
się ze swoich siedzib na południowym Uralu na 
obszar Panonii. Znaleziska hełmów typu II znane 

11są zarówno z trasy tej wędrówki , jak i z miejsca 
12docelowego  (ibidem, 53). Inną drogą napływu 

tego rodzaju uzbrojenia przedstawionego w oma-
wianej publikacji mógł być handel. Czas pojawie-
nia się hełmów typu II zbieżny jest z okresem 
intensywnej, dalekosiężnej wymiany handlowej 
pomiędzy Bliskim Wschodem a Europą, napływu 
srebra arabskiego w rejon Bałtyku oraz związanej 
z tymi procesami wzmożonej działalności skan-
dynawskich kupców-wojowników. Wszystkie re-
giony występowania hełmów typu II brały udział 
w normańskim handlu ze wschodem (ibidem, 
53-54). Oprócz migracji i handlu hełmy mogły 
docierać do Europy Wschodniej i Środkowej dro-
gą kontaktów militarnych. W X w. szczególną 
aktywność w walkach z Kaganatem Chazarskim 
wykazywała Ruś Kijowska. Ukraińscy badacze 
przypuszczają, że podczas wielkiej wyprawy 
w 968/969 r. księcia Światosława na chazarskie 
i bułgarskie miasta nad Wołgą w skład wojsk 
oprócz Rusów wchodzili wojownicy ze wschod-
nich wybrzeży Bałtyku, górnej Wołgi, Skandynawii, 
a nawet z Wielkopolski. Zauważyli również, że 
czas produkcji omawianych hełmów korespon-
duje ze stopniowym zanikaniem napływu srebra 
arabskiego do Europy Wschodniej i Środkowej 

13w drugiej połowie X w. i na początku XI w.  
(ibidem, 55-56). Autorzy tego artykułu zwracają 
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8 Zabytki te pochodzą z nielegalnych poszukiwań detektorystów na terenie Rosji i Ukrainy (Kainov 2016, 131-132; 2018, 48-49).
9 Autorzy w swoim artykule używają terminu hełmy typu „Czarna Mogiła” (Papakin, Bezkorovaina, Prokopenko 2017).
10 Ukraińscy badacze zebrali informacje na temat 39 hełmów i ich fragmentów pochodzących z terenów Europy Wschodniej 
i Środkowej (Papakin, Bezkorovaina, Prokopenko 2017, tabl. 1).
11 Hełm z cmentarzyska madziarskiego w Manvelivce, Dnepropetrov’ska obl., Ukraina (Churilova 1986).
12 Z terenu Węgier znane są dwa znaleziska hełmów typu II: z miejscowości Pécs (Kalmár 1971, 263) oraz z nieznanej miej-
scowości (Kirpichnikov 2009, 19).
13 Na północnym Kaukazie i terenach sąsiednich produkcja hełmów typu II trwała do XIV w. (Papakin, Bezkorovaina, 
Prokopenko 2017, 55).



73Ozdobne okucia hełmów wczesnośredniowiecznych z zespołu osadniczego w Szurpiłach

1

2

3

Ryc. 5. Hełmy typu II z okuciami rozetkowymi: 1 – Kraj Krasnodarski (wg Kainov 2016, ris. 2:1); 2 – obwód mikołajowski (wg Kainov 2018, 
ris. 3); 3 – hełm z aukcji w Londynie (wg www.invaluable.com).

Fig. 5. Type II helmets with rosette fittings: 1 –Krasnodar Krai (after Kainov 2016, ris. 2:1); 2 – Mikolaiv Region (after Kainov 2018, ris. 3); 
3 – helmet from an auction in London (after www.invaluable.com).
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uwagę na duże zainteresowanie uzbrojeniem i opo-
rządzeniem koczowniczym wśród wojowników 
skandynawskich, podając jako przykłady wypo-
sażenie niektórych grobów z Birki i Czernihowa. 
Podsumowując swoje rozważania, stawiają hipo-
tezę, że choć najwcześniej hełmy typu II trafiają 
do Europy Wschodniej i Środkowej w wyniku 
migracji Węgrów, to ich rozpowszechnienie na-
stępuje dopiero w X w. na skutek handlowej 
i militarnej aktywności Skandynawów. Wikingo-
wie z Rusi, Prus i Wielkopolski, doprowadzając 
do upadku państwo Chazarów, przejęli od nich 
wzór hełmu z ozdobnymi okuciami (ibidem, 56).

Okucia bocznych blach hełmów typu II zna-
lezione w Szurpiłach można podzielić na dwa 
typy. Pierwsze, reprezentowane przez okucie ze 
stan. 8a, ma kształt rozetki i jest odlane w całości 
ze stopu miedzi razem z trzpieniem mocującym 
i pozłacane (ryc. 2:3). Do drugiego typu należą 
zabytki z obiektu nr 1 i 13. Są to okucia rom-
boidalne, dwuczęściowe, składające się z żelaznej 
blaszki i nitu mocującego wykonanego ze stopu 
miedzi (ryc. 2:1-2). Na ich powierzchni znajduje 
się wykonany z folii srebrnej motyw stylizowa-
nego kwiatu (obiekt nr 1) i krzyża (obiekt nr 13). 

Pierwszy typ okuć poza egzemplarzem szur-
pilskim nie występuje w szeroko rozumianym 
basenie Bałtyku. Wszystkie egzemplarze zostały 
odkryte na terenach zajmowanych we wczesnym 
średniowieczu przez 14koczowników  (ryc. 3). Są 
to przede wszystkim okucia znalezione luźno, bez 
hełmów. Jedno okucie pochodzi z badań wyko-
paliskowych prowadzonych w twierdzy Sarkel-
Belaâ Veža, Rostovskaâ obl., Federacja Rosyjska 
(ryc. 4:1) (Artamonov 1958, 43, ris. 30; Kirpichni-
kov 2009, 26, ris. 36a; Kainov 2016, 130, ris. 1:1-2), 
kolejny egzemplarz odkryto podczas badań z uży-
ciem wykrywaczy metali w centrum miasta Pliska 
w Bułgarii (ryc. 4:2) (Kainov 2018, 47, ris. 1), 
trzy zabytki należą do prywatnego kolekcjonera 
i znalezione zostały na terenie Kraju Krasnodar-
skiego, Federacja Rosyjska (ryc. 4:3) (Kirpichni-
kov 2009, 26, ris. 36; Kainov 2016, 132, ris. 1:4), 
trzy inne zarejestrowano również podczas mo-
nitorowania internetowych forów poszukiwaczy 
skarbów z Ukrainy (ryc. 4:4) (Kainov 2016, 132, 

ris. 1:3). W ostatnim czasie opublikowano kilka 
egzemplarzy okuć odkrytych razem z hełmami. 
Wymienić tu należy fragmenty hełmu z jednym 

15zachowanym okuciem z Kraju Krasnodarskiego  
(ryc. 5:1) (ibidem, 132, ris. 2:1), fragmenty hełmu 
z dwoma okuciami pochodzące z obwodu miko-

16łajowskiego na Ukrainie  (ryc. 5:2) (Kainov 2018, 
48-49, ris. 3), a także hełm niewiadomego pocho-
dzenia z dwoma zachowanymi okuciami wysta-

17wiony na aukcji w Londynie  (ryc. 5:3) (Kainov 
2016,  132,  ris.  2:2).

Wszystkie opublikowane dotąd okucia 
w kształcie rozetki mają zbliżone wymiary, a or-
namentyka różni się jedynie drobnymi szczegó-
łami. Są one pokryte złoceniem – wyjątkiem są 
okucia z hełmu wystawionego na londyńskiej 
aukcji, które są platerowane srebrem lub cynowa-

18ne  (ryc. 5:3). Okucia tego typu były mocowa-
ne do hełmów razem z nieco większą podkładką 
o zbliżonym kształcie, wykonaną ze stopu miedzi, 
zdobioną na krawędziach wybijanymi guzkami 
(Kainov 2016, ris. 1; 2018, 50, ris. 1, 3-4, 5:2).

Romboidalne okucia żelazne z Szurpił mają 
bliższe terytorialnie analogie niż okucie rozet-
kowe (ryc. 3). Dwa egzemplarze znajdowały się 

19pierwotnie  na hełmie typu II odkrytym na 
cmentarzysku z grobami ciałopalnymi w miejsco-
wości Gross Friedrichsberg, Kreis Königsberg 
(obecnie Sovhoznoe, dzielnica Kalingradu, Rosja) 
na Sambii (ryc. 6:1). Okucia były pokryte sre-
brem i zamocowane do hełmu nitami o kapelu-
szowatych łebkach ze stopu miedzi z użyciem 
nieco większych podkładek wykonanych ze stopu 
miedzi (Tischler 1890, 31-32; Gaerte 1923, 41-42, 
Taf. III; 1924, 135, 140, Taf. I). Na hełmie zna-
lezionym w bagnie w miejscowości Gorzuchy, 

20gm. Szczytniki (Polska) , zachowały się dwa rom-
boidalne okucia zdobione tak jak okaz z obiektu 
nr 1 w Szurpiłach – motywem czterolistnego kwia-
tu pokrytego nacięciami (ryc. 6:2). Pomiędzy bla-
chami bocznymi hełmu a okuciami znajdują się 
romboidalne podkładki wykonane ze stopu mie-
dzi, ornamentowane na krawędziach dwoma rzę-
dami wytłaczanych guzków. Nity mocujące okucia 
i podkładki wykonane są ze stopu miedzi i mają 
stożkowate łebki (Bocheński 1930, 3-4, ryc. 2-3, 
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14 Sergei Kainov w swoim ostatnim artykule poświęconym okuciom w kształcie rozetki podaje informacje o 25 zabytkach z te-
renu Rosji i Ukrainy (w tym pięciu znalezionych razem z hełmami). Niestety, poza liczbą o większości z nich nie publikuje 
żadnych danych (Kainov 2018, 50).  
15 Okucie zachowało się fragmentarycznie – było częściowo stopione pod wpływem ognia (Kainov 2016, 132).
16 Informacje na temat tego hełmu pochodzą z internetowego forum poszukiwaczy skarbów (Kainov 2018, 48-49).
17 Podpis „Golden Horde” jest jedyną informacją, którą ostrożnie można interpretować jako pierwotną lokalizację zabytku.
18 Nie można też wykluczyć, że okucia z londyńskiego hełmu były żelazne i pokryte srebrem lub cynowaniem. 
19 W pierwszej publikacji hełmu autorstwa Tishlera zawarta została informacja na temat żelaznych, kwadratowych okuć (Tischler 
1890, 31), brakuje jej natomiast w publikacjach Gaertego, który pisze już tylko o brązowych podkładkach mocowanych nitem 
(Gaerte 1923, 41; 1924, 135, 140). Być może okucia żelazne nie zachowały się do jego czasów (por. Bocheński 1930, 8).
20 Hełm znaleziony został w 1866 r. (Bocheński 1930, 6). Obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
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Ryc. 6. Okucia romboidalne wykonane z żelaza: 1 – Gross Friedrichsberg (wg ); 2 – Gorzuchy (wg );Gaerte 1923, Taf. III Bocheński 1930, ryc. 2
3 – Olszówka (udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie); 4 – Mokre (Archiwum Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie).

Fig. 6. Rhomboidal iron fittings: 1 – Gross Friedrichsberg (after Gaerte 1923, Taf. III); 2 – Gorzuchy (after Bocheński 1930, ryc. 2); 3 – Olszówka 
(courtesy of the Polish Army Museum in Warszawa); 4 – Mokre (Archive of the State Archaeological Museum in Warszawa).
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tabl. I). Na innym wielkopolskim egzemplarzu heł-
mu stożkowego, wyoranego na polu wsi Olszów-

21ka, gm. Przykona , zachowało się jedno okucie 
romboidalne (ryc. 6:3). Ten żelazny przedmiot przy-
mocowany jest do prawej blachy bocznej hełmu za 
pomocą nitu o stożkowatym łebku, wykonanego 
ze stopu miedzi. Okucie nosi na sobie ślady orna-
mentu w kształcie czterolistnego kwiatu pokrytego 

22nacięciami i platerowanego srebrem  (ibidem, 7, 
tabl. III; Nadolski 1954, 71, tabl. XXXIV). Z te-
renów już bardziej odległych zabytkom szurpil-
skim pochodzi hełm typu II z odkrytego przypad-
kowo grobu w miejscowości Mokre, pow. dub-

23nieński  (obecnie Mokre, Volinska obl., Ukraina). 
Na jednym z bocznych segmentów zachowały się 
fragmenty żelaznego okucia romboidalnego i pod-
kładki o takim kształcie, wykonanej ze stopu 
miedzi i zdobionej na krawędziach rzędem wytła-
czanych guzków (ryc. 6:4). Zachował się także 
nit mocujący wykonany ze stopu miedzi o kape-
luszowatym łebku (Bocheński 1930, 8-9, tabl. IV; 
Nadolski 1954, 71). Okucie zdobione było folią 

24srebrną  w  postaci  czterolistnego  kwiatu .
Okucia romboidalne są zbliżone do siebie 

pod względem rozmiarów i techniki wykonania. 
Pierwotnie wszystkie miały ornament platerowa-
ny srebrem. Podobnie jak egzemplarze rozetkowe 
były one mocowane do hełmów razem z nieco 
większą podkładką o zbliżonym kształcie, wyko-
naną ze stopu miedzi, zdobioną na krawędziach 
wybijanymi guzkami. Różnicą są oddzielne nity 
mocujące okucia wraz z podkładkami do bocznych 
segmentów hełmów, wykonane ze stopu miedzi.

Geneza opisywanych w tym artykule okuć 
związana jest z pochodzeniem hełmów typu II. 
Najwcześniejsze okazy pojawiają się w VIII-IX w. 
na terenach kontrolowanych przez Kaganat Cha-
zarski (Papakín 2017, 357; Papakin, Bezkorovaj-
na, Prokopenko 2017, 53, 56). Są to hełmy złożone 
z czterech znitowanych ze sobą blach. We wczes-
nych egzemplarzach brakuje jednak ozdób. Pierw-
sze elementy dekoracyjne w postaci ozdoby na-

czelnej w kształcie trójlistnego diademu wystę-
pują na zabytku znalezionym w grobie bogatego 
wojownika madziarskiego, datowanym na IX-X w. 
w Manvelivce na Ukrainie, w dorzeczu dolnego 
Dniepru (Churilova 1986; Kirpichnikov 2009, 24; 
Papakín 2017, 357-358; Papakin, Bezkorovajna, 
Prokopenko  2017,  52). 

Trudno jednoznacznie wskazać, kiedy na 
bocznych segmentach hełmów typu II zaczęto 
montować ozdobne okucia. Na przeszkodzie stoi 
brak kontekstu archeologicznego większości zna-
lezisk z terenów zamieszkanych we wczesnym 
średniowieczu przez koczowników. Jednak z po-
mocą przychodzi stylistyka samych okuć odkry-
tych na tym obszarze. Wszystkie te okucia to eg-
zemplarze w kształcie rozetki odlewane ze stopu 
miedzi. Jak dotąd nie ma informacji na temat 
żelaznych okuć romboidalnych z terenów kontro-
lowanych przez Kaganat Chazarski. Na podstawie 
wnikliwej analizy stylistycznej wykonanej przez L. 
Jończyk i A. Gołębiowską-Tobiasz można po-
wiedzieć, że forma rozetki znana z okuć hełmów 
ukształtowała się i rozwijała na ziemiach zajmo-
wanych przez kulturę sałtowo-majacką. Stąd wzór 
przeniknął do środowiska ugrofińskiego, m.in. na 
tereny wieloetnicznego państwa Bułgarów Nad-
wołżańskich. Powstałe tu na przełomie IX i X w. 
centra administracyjno-ekonomiczne są miejscem 
wyspecjalizowanego rzemiosła, w tym odlewnic-
twa metali szlachetnych i 25jubilerstwa  (Jończyk, 
Gołębiowska-Tobiasz  2015,  196-200). 

Podobnie jak hełmy 26typu II  okucia rozetko-
we przyniesione zostały przez Madziarów na tere-
ny Kotliny Karpackiej. Blaszki tego rodzaju, wy-
konane tak jak u Chazarów i Bułgarów w technice 
odlewania (często złocone), służyły jako sprzączki 
do kaftanów arystokratów, ozdoby i okucia sakw, 
broni paradnej, zdobiły także łubia itp. Wszystkie 
znaleziska tego rodzaju pochodzą z cmentarzysk 
datowanych na drugą połowę X – pierwszą połowę 

27X w.  (Révész 1999, 67, 117, 124, 125; Jończyk, 
Gołębiowska-Tobiasz  2015,  201). 

21 Hełm odkryto w 1919 r. W starszej literaturze funkcjonował pod nazwą Dymitrowo (Bocheński 1930, 7). Zabytek jest włas-
nością Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Autorzy artykułu bardzo dziękują panu Michałowi Mackiewiczowi za udostęp-
nienie kopii zdjęcia hełmu z archiwum MWP.
22 Jednak w odróżnieniu od okuć z Szurpił i Gorzuchów płatki kwiatu mają puste pola w środku.
23 Odkrycie pochodzi z 1925 r. W grobie szkieletowym oprócz hełmu znaleziono grot włóczni, nożyce żelazne oraz grociki strzał 
(Bocheński 1930, 8-9). Zabytki oraz dokumentacja archiwalna dotycząca tego przypadkowego odkrycia i hełmu znajdują się 
obecnie w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie i są przedmiotem przygotowywanego opracowania autor-
stwa dr. Marcina Engela. 
24 W materiałach PMA w Warszawie zachował się fragment nakłuwanej folii srebrnej w kształcie płatka czterolistnego kwiatu.
25 Różnego rodzaju okucia rozetkowe oraz metalowe formy do tłoczenia rozetkowych blaszek zostały znalezione m.in. na 
grodzisku w Bilâr, jednym z centrów produkcji jubilerskiej Bułgarii Kamskiej (Jończyk, Gołębiowska-Tobiasz 2015, 199, ryc. 
3:1 – tam dalsza literatura).
26 Na terytorium Węgier znaleziono dwa hełmy typu II: jeden w Pècs, kom. Baranya, drugi w nieznanej miejscowości. Nie 
posiadały one jednak okuć bocznych segmentów (Kalmár 1942; Kirchipnikov 2009, 19).
27 Okucia rozetkowe zdobiły m.in. sakwę w bogatym grobie wojownika (nr 6) na cmentarzysku staromadziarskim w Przemyślu, 
stan. 83 (Koperski 2010, 372-373, ryc. 114:A).
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Prawdopodobnie za pośrednictwem centrów 
rzemieślniczych Chazarii lub Nadkamia charak-
terystyczny wzór okucia rozetkowego trafił rów-
nież do środowiska Waregów i Rusów. Najlepszym 
przykładem są znaleziska z Czernihowa na Ukra-
inie, ważnego ośrodka władzy książęcej na po-

graniczu wczesnego państwa ruskiego i Kagana-
tu Chazarskiego (Jończyk, Gołębiowska-Tobiasz 
2015, 200-201). W kurhanie Gulbiŝe obok uzbro-
jenia, oporządzenia jeździeckiego i ozdób odkry-
to dwie pary zapięć kaftanów w formie i stylisty-
ce analogicznej do rozetkowych okuć hełmów 

1

2

Ryc. 7. Rozetkowe zapięcia kaftanów: 1 – Czernihów, Ukraina (wg Komar 2012, ris. 6); 2 – Kömpöc, Węgry (wg Kürti 2000, cat. 15.01.04).

Fig. 7. Rosette fasteners of kaftans: 1 – Chernygiv, Ukraine (after Komar 2012, ris. 6); 2 – Kömpöc, Hungary (after Kürti 2000, cat. 15.01.04).
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(ryc. 6:1) (Samokvasov 1916, 48, ris. 58:3221, 3223, 
3225; Jończyk, Gołębiowska-Tobiasz 2015, 200-
201, ryc. 4:1). Przedmioty te zostały wykonane ze 
srebra i były pozłacane. Co jeszcze bardzo istotne, 
w kurhanie tym znajdował się również hełm typu II, 
choć prawdopodobnie bez okuć bocznych seg-

28mentów . Inwentarz tego zespołu łączy w sobie 
elementy charakterystyczne dla Waregów/Rusów 

29(m.in. miecz , niektóre ozdoby) oraz koczowni-
ków (m.in. wspomniane okucia i inne elementy 
stroju, hełm, oporządzenie jeździeckie) (Samo-
kvasov 1916, 36-50; Komar 2012, 345). Kurhan 

30wydatowano na połowę X w.  (Komar 2012, 343). 
31Nieco późniejszą chronologię (l. 60. X w.)  ma 

kurhan Czarna Mogiła. Wyposażenie tego zespołu 
jest jeszcze bogatsze niż w pierwszym z opisy-
wanych kurhanów i podobnie łączy w sobie ele-

32menty warego-ruskie z koczowniczymi  (Samo-
kvasov 1916, 4-36; Komar 2012, 345). W Czarnej 
Mogile znaleziono m.in. dwa hełmy typu II. Na 
jednym z hełmów zachowały się okucia rozetko-
we, ale wykonane z żelaza platerowanego sre-
brem i mocowane oddzielnym nitem (Samokva-
sov 1916, 7, 10, ris. 5, 7; Kirpichnikov 2009, 9, 
ris. 11:3; Kainov 2018, 48, ris. 2). Jest to wyraź-
nie forma pośrednia pomiędzy okuciami rozetko-
wymi wykonanymi ze stopu miedzi a żelaznymi 
okuciami  romboidalnymi. 

Na terenach aktywności Skandynawów oku-
cia rozetkowe występowały także w charakterze 
elementów dekoracyjnych sakw. Znane są one 
m.in. z cmentarzysk w Szestowicy (Šestovica, Čer-
nihovski raj.) na Ukrainie (Komar 2012, ris. 13), 
w Gniezdowie (Gnezdovo, Smolenskij raj.) w Rosji 
(Sizov  1902, 45, tabl. II:6-7; Avdusin, Puškina ”
1988, 28, Fig. 6:9), w Višķi (raj. Daugavpils) na 
Łotwie (Mugurevich 1965, tabl. XVI:1; Atgāzis 
1974, 343) oraz w Birce (Björkö, Ekerö komm.) 
(Arbman 1940, Taf. 91:1; 1943, 241, 353, Gräslund 
1984, 148, 149) i w Rösta (Krokoms komm.) 
w Szwecji (Gräslund 1984, 149, Abb. 16:3; Jansson 

1988, Abb. 24). Wszystkie te znaleziska mieszczą 
się w ramach środkowego okresu wikińskiego, 
od drugiej połowy IX do końca X w. (Jansson 
1988,  612).

Wszystkie wyżej wspomniane okucia rozet-
kowe, zarówno okucia hełmów, zapięcia kaftanów, 
jak i elementy dekoracyjne sakw, łączy podobna 
technika wykonania, kształt i motyw zdobniczy 
w  postaci  trójliści  wpisanych  w  płatki  okuć. 

Jak już wyżej wspomniano, na jednym z heł-
mów znalezionych w Czarnej Mogile w Czerni-
howie zachowały się dwa okucia rozetkowe, ale 
wykonane z żelaza platerowanego srebrem, z od-
dzielnym nitem mocującym (ryc. 8:1). Są one 
w stosunku do złoconych rozetek odlanych w ca-
łości ze stopu miedzi wyraźnie stylizowane. Co 
więcej, S. Kainov wydzielił nawet formę pośrednią 
pomiędzy tymi okuciami, w postaci wariantu od-
lanego co prawda ze stopu miedzi, ale platerowa-
nego srebrem i mocowanego oddzielnym nitem 
(Kainov 2018, 50). Wydaje się więc prawdopo-
dobne, że mamy tu do czynienia z ewolucją okuć 
bocznych segmentów hełmów w kierunku większej 
stylizacji oraz uproszczenia techniki produkcji. 
Rozetki z Czarnej Mogiły mają analogię w oku-
ciach hełmu z Giecza (Wielkopolska). Na tym 
zabytku 33pierwotnie  znajdowały się żelazne oku-
cia rozetkowe platerowane srebrem przymocowa-
ne za pomocą nitu do czworolistnej podkładki 
ze stopu miedzi, zdobionej wybijanymi guzkami 
(ryc. 8:2). Niestety, w odróżnieniu od egzempla-
rza z Czernihowa hełm ten nie ma kontekstu 
archeologicznego (Bocheński 1930, 6-7, tabl. II; 
Poklewska-Koziełł,  Sikora  2018). 

Ewolucję okuć rozetkowych w kierunku na-
kładek romboidalnych dobrze ilustruje przykład 
hełmu z Sovhoznoe, na półwyspie sambijskim. Na 
tym egzemplarzu pierwotnie zamocowane były 
żelazne okucia platerowane 34srebrem . Sądząc 

35po podkładkach widocznych na zdjęciu zabytku , 
miały one jeszcze kształt rozetki, ale silnie sty-

28 Hełm był w znacznym stopniu zniszczony; nie można wykluczyć, że pierwotnie takie okucia się na nim znajdowały.
29 Kirpičnikov zaliczył ten miecz do typu E wg Petersena (Kirchipnikov 1966a, 80; por. Androshchuk 2013, 51).
30 Wydaje się jednak, że dirham z ostatniej ćwierci IX w. (Ravdina 1988, 125) oraz miecz typu E wg Petersena wskazują na 
pierwszą połowę X w. 
31 W kurhanie odkryto dwie koncentracje zabytków. W jednej, określanej jako spalenizna, znajdowały się m.in. dwa hełmy typu 
II, dwie kolczugi, dwa ozdobne rogi do picia i dwa solidy bizantyjskie Bazylego I i jego syna Konstantyna (869-877 r.). W drugiej, 
znacznie większej koncentracji, znaleziono m.in. dwa miecze (typu T-2 i typu Z wg Petersena), szablę, dwa groty włóczni, parę 
strzemion, fragmenty tarcz i miliaresion Konstantyna VII i Romana II (945-959 r.). Chronologię kurhanu ustalono na podstawie 
najmłodszej monety (Samokvasov 1916, 4-36; Ravdina 1988, 125).  
32 Na silne powiązania ze światem nomadów, a konkretnie Chazarów, wskazuje znalezisko dwóch bogato dekorowanych rogów 
do picia. Na srebrnych złoconych okuciach widoczne są sceny z królewskich mitów chazarskich (Petruchin 1995; Werbart 1996, 
205-206; Duczko 2007, 199). 
33 Zbigniew Bocheński, który oglądał hełm w 1924 r., zarejestrował żelazne płytki czworoliści bocznych z grawirunkami 
analogicznymi do okazu z Gorzuchów (Bocheński 1930, 6). Obecnie zachowały się podkładki i nity wykonane ze stopu miedzi 
(Poklewska-Koziełł, Sikora 2018, 111, ryc. 3). 
34 Por. przypis 18.
35 Zabytek zaginął podczas II wojny światowej.
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1

2

Ryc. 8. Okucia rozetkowe wykonane z żelaza: 1 – Czernihów (wg https://swordmaster.org); 2 – Giecz (wg Poklewska-Koziełł, Sikora 2018, ryc. 3).

Fig. 8. Rosette iron fittings: 1 – Chernygiv (after https://swordmaster.org); 2 – Giecz (after Poklewska-Koziełł, Sikora 2018, ryc. 3).
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lizowanej i zgeometryzowanej (przypominającej 
krzyż równoramienny), zbliżonej już kształtem do 
nakładek romboidalnych (Gaerte 1923, Taf. III). 
Hełm odkryty został na cmentarzysku ciałopal-
nym. Niestety, nie wiadomo, czy w zespole gro-
bowym czy luźno. Winhelm Gaerte na podstawie 
zabytków znalezionych na tym stanowisku ustalił 
jego chronologię na XI-XIII w. Jednak na pod-
stawie zachowanych ilustracji dwóch mieczy, typu 
H-I i typu N wg Petersena, pochodzących z tego 
cmentarzyska można jego początki przesunąć na 
koniec IX, X w. (Kartoteka R. Grenza; Kartoteka 
P.  Paulsena). 

Stylizacja i geometryzacja okuć rozetkowych 
doprowadziła do powstania romboidalnych ozdób 
bocznych segmentów hełmów typu II. Interesu-
jące, że choć zmienia się kształt samego okucia, 
to motyw rozetki zostaje zachowany w postaci wy-
pełniającego go ornamentu. Ma on bowiem formę 
czterolistnego kwiatu, platerowanego srebrem. 
Wyjątkiem może być dekoracja okucia z obiektu 
nr 13 w Szurpiłach, ale i ten wątek w postaci 
równoramiennego krzyża kojarzy się z kształ-
tem podkładek widocznych na bocznych blachach 
hełmu z Sovhoznoe. Trudno powiedzieć, gdzie 
i kiedy doszło do wykształcenia się okuć rom-
boidalnych. Co ciekawe, na Węgrzech obok ro-
zetkowych zapięć kaftana w X w. pojawiają się 
ich odpowiedniki w kształcie rombu z wpisanym 
ornamentem czterolistnego kwiatu (ryc. 7:2) (Kürti 
2000, 317, Abb. 15.01.04). Spośród trzech hełmów, 
na których były przymocowane okucia romboidal-
ne, tylko jeden posiadał kontekst archeologiczny. 
Dwa egzemplarze wielkopolskie, z Gorzuchów 
i Olszówki, to zabytki luźne (Bocheński 1930, 3-7). 
Hełm z miejscowości Mokre na Ukrainie został 
znaleziony w grobie szkieletowym razem z gro-
tem włóczni oraz fragmentami nożyc żelaznych, 
nożyka oraz trzech grotów 36strzał . Jedynym przed-

37miotem datującym ten zespół grobowy  jest grot 
włóczni typu IV wg Nadolskiego i typu IV wg Kir-
pičnikova. Obydwaj badacze zgodnie ustalili chro-
nologię tych grotów na XI w. (Nadolski 1954, 54; 
Kirpichnikov 1966b, 14-15; por. Strzyż 2006, 68). 
Kontekst archeologiczny mają także omawiane 
w niniejszym artykule dwa okucia romboidalne 
z Szurpił. Co prawda nie zostały znalezione ra-
zem z hełmami, ale za to wchodziły w skład wy-
posażenia obiektów sepulkralnych. W obiekcie 
nr 1 oprócz okucia znaleziono m.in. sprzączkę 
lirowatą typu III wg Hołowińskiej, która datuje 

ten zespół na pierwszą połowę XI w. (Engel, Sob-
czak 2015, 144, 149). Natomiast w obiekcie nr 13 
okucie romboidalne było jedynym elementem 
wyposażenia pochówku symbolicznego i jego 
chronologię można odnosić do datowania całego 
założenia cmentarnego, czyli ogólnie na XI w. 
(ibidem,  149).

Za przykład ilustrujący ostatni etap rozwo-
ju okuć bocznych segmentów hełmów typu II 
należy uznać dużą, romboidalną blaszkę żelazną 
zachowaną na segmencie hełmu przechowywanym 
w zbiorach Narodowego Muzeum Wojskowo-
Historycznego Ukrainy w 38Kijowie  (ryc. 3). Oku-
cie, podobnie jak poprzednie warianty, mocowa-
ne jest na podkładce wykonanej ze stopu miedzi, 
zdobionej ornamentem linii wytłaczanych guz-
ków. W odróżnieniu jednak od nich jest większe 
(56-60 mm) i płaskie, a ponadto mocowane do 
hełmu za pomocą czterech nitów, rozmieszczo-
nych na wierzchołkach, zamiast jednego central-
nego. Na powierzchni okucia nie zachowały się 
ślady srebrzenia lub złocenia, choć wydaje się lo-
giczne, że było ono pierwotnie zdobione (Papakin, 
Bezkorovajna, Prokopenko 2017, 48-49, ris. 4b-6).

Reasumując zagadnienie genezy i chronologii 
okuć hełmów typu II, można postawić hipotezę, 
że ich produkcję rozpoczęto gdzieś w okresie od 
drugiej połowy IX do pierwszej połowy X w. na 
terenach kontrolowanych przez Kaganat Chazar-
ski. Na początku były to okucia w formie bogato 
dekorowanej rozetki, odlanej razem z trzpieniem 
mocującym ze stopu miedzi i złoconej. Następ-
nie, prawdopodobnie w pierwszej połowie X w., 
drogą kontaktów handlowych, wojennych lub mi-
gracji wzory hełmów i okuć trafiały do środowiska 
Waregów i Rusów, a dzięki nim na obszar Bułgarii 
naddunajskiej (okucie z Pliski) i Jaćwieży (okucie 
z Szurpił). W świetle zgromadzonych informacji 
wydaje się możliwe, że to właśnie na obszarze 
rodzącego się państwa ruskiego powstało nowe 
centrum produkcyjne hełmów typu II. W tych 
warsztatach dekoracje hełmów ulegały przeobra-
żeniom. Rozetkowa forma okucia została zacho-
wana, ale nakładki są już dwuczęściowe, z od-
dzielnym nitem mocującym. Początkowo rozetki 
były wykonywane ze stopu miedzi, ale później 
rozpoczęto produkcję żelaznych okuć. Złocenie 
zostało zastąpione platerowaniem srebrem. Miało to 
miejsce prawdopodobnie około połowy lub drugiej 
połowy X w. W tym czasie hełmy typu II mogły 
trafić na teren Wielkopolski (hełm z Giecza) i na 

36 Por. przypis 22.
37 Zarówno nożyce, nożyk, jak i grociki strzał typu 2 wg Medvedeva mają szerokie ramy chronologiczne.
38 Zabytek pochodzi z obwodu kijowskiego, nie posiada jednak kontekstu archeologicznego (Papakin, Bezkorovajna, Proko-
penko 2017, 48).
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półwysep sambijski (hełm z Sovhoznoe). Na sku-
tek stylizacji i geometryzacji wzoru pojawiły się 
okucia romboidalne z motywem czterolistnego 
kwiatu lub równoramiennego krzyża. Proces ten 
nastąpił około pierwszej połowy XI w. W tym 
przypadku trudno ustalić, jaka była proweniencja 
tej modyfikacji, ponieważ podobna liczba okuć 
została znaleziona zarówno na terenach ruskich, 
jak i w Wielkopolsce oraz na obszarze prusko-
jaćwieskim (ryc. 3). Nie można wykluczyć, że tak 
jak w przypadku okuć rozetkowych hełmy z na-
kładkami romboidalnymi trafiały szlakami kontro-
lowanymi przez Waregów/Rusów do Wielkopol-
ski i na tereny Jaćwingów, ale istnieje również 
możliwość, że produkowane były w warsztatach 
wielkopolskich  lub  bałtyjskich.

Pozostaje do omówienia kwestia funkcji okuć 
bocznych segmentów hełmów typu II. Wydaje się, 
że przede wszystkim pełniły one rolę dekoracyj-
ną. Hełmy stożkowe oprócz złocenia całej po-
wierzchni miały dodatkowe elementy ornamenta-
cyjne w postaci ozdoby naczelnej – diademu oraz 
właśnie bocznych okuć pokrytych srebrem. Tuleje 
na pióropusz były złocone lub rzadziej srebrzo-
ne (Nadolski 1954, 71). Całość więc wyglądała 
bardzo efektownie. Bez wątpienia hełmy tego typu 
były oznaką prestiżu i wysokiej rangi noszących 
je wojowników. Trudno zgodzić się z opinią Kir-
pičnikova o dodatkowej, jakoby ochronnej funkcji 
okuć bocznych (boczne umba), które miały paro-
wać uderzenia bronią białą (Kirpichnikov 1958, 52; 
1971, 25; 2009, 7). Jest to o tyle mało prawdo-
podobne, że okucia te są niewielkie i delikatne, 
przymocowane do hełmu jednym również niedu-
żym nitem lub trzpieniem – po uderzeniu jakąkol-
wiek bronią po prostu by odpadły. Sergei Kainov, 
który zwrócił uwagę na zawodność mocowania 
tego rodzaju okuć, przypuszczał, że było to po-
wodem ich gubienia, czego dowodem wg niego 
mogą być liczne luźne znaleziska nakładek (Ka-
inov 2016, 132; 2018, 50). Nie wykluczając takiej 
interpretacji, należy jednak na podstawie zna-
lezisk szurpilskich zaproponować jeszcze inne 
wytłumaczenie wysokiej frekwencji odkryć zde-
montowanych okuć bocznych. Otóż były one de-
ponowane jako dary grobowe. W myśl zasady pars 
pro toto odczepiano je od hełmu i składano wraz 
ze zmarłym do grobu lub, jak w przypadku obiektu 
nr 13 w Szurpiłach, do pochówku symbolicznego. 
W grobie wojownika (obiekt nr 1) zgodnie z tą 
zasadą oprócz elementu hełmu złożono także 

fragment żelaznego półkoska, część pasa w po-
staci sprzączki lirowatej oraz żelazne nity od 
grotów włóczni (Engel, Sobczak 2015, 139, 150). 
Podobna sytuacja mogła mieć miejsce w przy-
padku okucia ze stan. 8a w Szurpiłach. Zabytek 
co prawda został znaleziony luźno w warstwie 
humusu i jest interpretowany przez autorkę ba-
dań jako zguba, jednak nie da się wykluczyć, 
że mógł pochodzić z grobu zniszczonego użytko-
waniem cmentarzyska z późnej fazy wczesnego 
średniowiecza (por. Sawicka 2011, 266; Jończyk, 
Gołębiowska-Tobiasz 2015, 205; Engel, Sobczak 
2015, 145).

W świetle powyższej analizy trzy okucia 
bocznych segmentów hełmów typu II znalezione 
na terenie zespołu osadniczego w Szurpiłach mo-
gą być traktowane jako kolejny dowód na bliskie 
związki terenów jaćwieskich ze środowiskiem 
Waregów i Rusów w X i 39XI w.  Zarówno obrzą-
dek pogrzebowy zarejestrowany na stokach Góry 
Zamkowej w Szurpiłach, system osadniczy jać-
wieskich ośrodków grodowych oraz zabytki od-
najdywane na ich terenie mają swoje analogie 
na obszarach intensywnej działalności grup 
kupców/wojowników o skandynawskiej prowe-
niencji (Engel 2015, 19; Engel, Sobczak 2015, 
152-153). 

Efektowne złocone hełmy należały co naj-
mniej od połowy X do połowy XI w. do elity ru-
skiej inspirowanej złotnictwem, modą i uzbrojeniem 
koczowników. Na skutek związków politycznych, 
migracyjnych, kulturowych i gospodarczych heł-
my te wraz z użytkownikami trafiają na ziemie 
zamieszkane w tym czasie przez Prusów i Jać-
wingów, a także na teren Wielkopolski. Idąc śla-
dem rozumowania ukraińskich badaczy, można 
przypuszczać, że wojownicy z tych właśnie ob-
szarów brali udział w wojnach prowadzonych przez 
Rurykowiczów m.in. z Kaganatem Chazarskim czy 
z państwem Bułgarów Nadwołżańskich (por. Pa-
pakin,  Bezkorovajna,  Prokopenko  2017,  56).
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(Kibin’ 2008).
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Marcin Engel, Cezary Sobczak

Three ornamental fittings of early medieval 
helmets were found in the area of Szurpiły cemeteries. 
Two of these come from Site 3a, while one artefact 
was found at Site 8a. In the first cemetery, the fittings 
were part of furnishings of two features. One fitting 
is known from Feature 1, a so-called “warrior grave”, 
while the other was found in the fill of Feature 13. The 
third of the discussed helm fittings is a stray find and 
was discovered in the topsoil layer in the course of 
planigraphy of the cemetery’s surface at Site 8a in 
Szurpiły. All the discussed artefacts are fittings of side 
segment sheets of conical helmets belonging to Type II 
according to Kirpichnikov. The fittings can be divided 
into two types. The first type is represented by the 
fitting from Site 8a. It is rosette-shaped and is entirely 
cast from copper alloy together with a fastening shank. 
This fitting is gilded (Fig. 1:3). The finds from Features 
1 and 13 belong to the other type. They are rhomboidal 
and are made from two parts, being composed of an 
iron sheet and a fastening copper alloy rivet (Fig. 1:1-2). 
On their surface there is a silver foil motif of a stylised 
flower and cross. The first type of fittings, apart from 
the artefact from Szurpiły, does not occur in the Baltic 
Basin in its broad sense. All the finds were discovered 

in territories that were inhabited by nomads in the 
Early Middle Ages. On the other hand, the rhomboidal 
iron fittings from Szurpiły have analogies which are 
closer in the territorial sense (Fig. 2). In the light of 
the findings made by the authors, finds of three fittings 
of side segments of Type II helmets from the area 
of the settlement complex in Szurpiły can be seen 
as yet another proof for close contacts of Yatvingian 
territories with the Varangian and Rus milieu in the 

th th10  and 11  century. Funeral rites that were recorded 
on the slopes of Góra Zamkowa (Castle Mountain) in 
Szurpiły, the settlement system of Yotvingian stronghold 
centres, as well as finds discovered in their areas 
have analogies in territories of intensive activity of 
groups of merchants/warriors of Scandinavian origin. 
The discussed artefacts are parts of lavish gilded 
helmets which in all probability belonged to the Rus 

th thelite since at least the mid-10  to the mid-11  century. 
The Rus elite was inspired with nomad goldsmithery, 
fashion and weaponry. In result of political, migration, 
cultural and economic contacts such helmets and 
their users found their way to territories which were 
inhabited by the Prussians tribes and the Yatvingians 
in  this  period. 

Summary

Marcin Engel
Cezary Sobczak

ORNAMENTAL FITTINGS OF EARLY MEDIEVAL HELMETS 
FROM THE SETTLEMENT COMPLEX IN SZURPIŁY
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