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Two hexahedral lead objects with holes have been found in an early medieval (late 10 -13  century) settlement in Kaczyce, th th

Lipnik Commune, Świętokrzyskie Voivodeship. In terms of form and size, they resemble some of lead or iron mace heads that 
were in use mainly in the 12  and 13  centuries. An argument against the interpretation of both artefacts as mace heads is their th th

small size (especially of the smaller one) and the shape that makes them ineffective as a weapon. It should be considered whether 
these and other similar tetrahedral/hexahedral iron or lead objects with holes found in several locations in Poland and Ukraine that 
have hitherto been interpreted as mace heads are in fact weights. 
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ODWAŻNIK, GŁOWICA BUŁAWY, CIĘŻAREK KIŚCIENIA 
CZY JESZCZE COŚ INNEGO? 

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD FUNKCJĄ 
NIEKTÓRYCH ZABYTKÓW WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH

W trakcie badań powierzchniowych przepro-
wadzonych w 2014 r. na terenie osady wczesno-
średniowiecznej na stanowisku nr 23 w Kaczy-
cach, gm. Lipnik, woj. świętokrzyskie, położonej 
w centralnej części Wyżyny Sandomierskiej, około 
8,5 km od Opatowa i 23 km od Sandomierza 
(ryc. 1), znaleziono dwa przedmioty wykonane 
z ołowiu bądź bliżej nieokreślonego stopu przy-
pominającego ołów1, o kształcie zbliżonym do 
sześcianu ze ściętymi narożnikami, w przybliże-
niu kolistymi biegunami i z otworami na wylot. 
Wymiary pierwszego z przedmiotów (ryc. 2:1) 
to: wys. – 26 mm; dł. boków – 25 mm; średn. 
otworu – od 3 do 8 mm; waga – 121,5 g. Wy-
miary drugiego (ryc. 2:2) to: wys. – 32 mm; dł. 
boków – 34 mm; otwór o przekroju zbliżonym 
do kwadratu o boku 13 mm; waga – 276,0 g. 
Razem z nimi znaleziono m.in.: dwa kubookta-
edryczne i trzy beczułkowate odważniki żelazne 
powlekane brązem oraz cztery odważniki wyko-
nane z ołowiu bądź cyny o zróżnicowanych for-
mach, a także inne przedmioty metalowe, w tym 
brązową zawieszkę w kształcie krzyża jerozolim-

skiego, również brązowe, języczkowate okucie koń-
ca rzemienia, klamry popręgów, fragment bran-
solety z tordowanego drutu mosiężnego, a także 
denar Ottona III i Adelajdy (983-1002) (Bajka, 
Florek 2016; Florek 2018). Co warto podkreślić, 
ani w trakcie tych poszukiwań, ani w czasie pro-
wadzonych wcześniej badań – o czym dalej – na 
stanowisku nie odkryto żadnych zabytków o cha-
rakterze militarnym, co może mieć znaczenie przy 
interpretacji funkcji obu przedmiotów ołowianych.

Stanowisko nr 23 w Kaczycach zostało od-
kryte w 1990 r. podczas badań powierzchnio-
wych realizowanych w ramach Archeologicznego 
Zdjęcia Polski – wtedy też przeprowadzono pierw-
sze prace wykopaliskowe o charakterze ratow-
niczym (Florek, Zakościelna 1990). Pod koniec 
lat 90. XX w. badania osady wczesnośredniowiecz-
nej rozpoczął Andrzej Buko, rozpoznając – jak 
się wydaje – jej wschodni skraj, gdzie domi-
nowały obiekty o charakterze produkcyjno-
gospodarczym. Na podstawie analizy zabytków 
odkrytych w zbadanych obiektach wydzielono dwie 
fazy funkcjonowania osady: starszą – XI-wieczną 

1 Oba przedmioty nie były poddane badaniom metaloznawczym, stąd określenie surowca, z którego zostały wykonane, ma cha-
rakter przybliżony, oparty na oglądzie zewnętrznym. Z całą pewnością nie jest to żelazo, cyna, brąz bądź jakiś stop miedzi.
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oraz młodszą, datowaną na XII i pierwszą po-
łowę XIII w. Wyniki analizy kości zwierzęcych 
z obiektów datowanych na XI w. wskazały na 
wyraźną przewagę małych przeżuwaczy – kozy 
i owcy – nad bydłem i trzodą chlewną, a więc 
preferencje żywieniowe nietypowe dla ludności 
słowiańskiej w tym okresie na naszych ziemiach. 
Obserwacja ta stała się podstawą do wysunięcia 
hipotezy, że mieszkańcami osady w Kaczycach 
w jej najstarszej fazie była ludność pochodzenia 
koczowniczego bądź przynajmniej o tradycjach 
koczowniczych, przybyła zapewne z Węgier. Na-
tomiast w XII i w początkach XIII w. miałby się 
tutaj znajdować dwór rycerski, za czym przema-
wiać miały niektóre znalezione tu zabytki o eli-
tarnym charakterze oraz wyjątkowo duży odsetek 
kości konia, nie mających charakteru szcząt-
ków pokonsumpcyjnych, w warstwach i obiek-
tach z tego okresu (por. Buko 2000, 199-207; 
2003,  113-156;  2005,  303-306).

Pierwszy z interesujących nas zabytków 
został – być może zbyt pochopnie – uznany za 

Ryc. 1. Lokalizacja osady wczesnośredniowiecznej (stan. 23) w Ka-
czycach, gm. Lipnik, woj. świętokrzyskie. Oprac. M. Florek.

Fig. 1. Location of the early medieval settlement (Site 23) in Kaczyce, 
Lipnik commune, Świętokrzyskie Vivodeship. Elaborated by M. Florek.
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odważnik ołowiany typu D wg klasyfikacji Anny 
i Jacka Wrzesińskich (por. Wrzesińska, Wrzesiń-
ski 2006, 344 – tam też dalsza literatura), gru-
pującego głównie okazy ołowiane o różnych 
formach, najczęściej stożkowate lub walcowate 
z otworami, pochodzący z młodszej, XII- i XIII-
wiecznej fazy osady w Kaczycach (Florek 2018). 
Jednak powtórna analiza formalna zabytku i po-
równanie go z podobnymi przedmiotami wska-
zuje, że przypisana mu funkcja odważnika nie 
jest pewna. Drugi zabytek nie był dotychczas 
publikowany.

Pomijając odważniki, wśród których liczną 
grupę stanowią formy wielościenne, aczkolwiek 
zazwyczaj znacznie mniejsze i pozbawione otwo-
rów (por. np. Wachowski 1974, ryc. 14; Paszkie-
wicz, Wachowski 2018, ryc. 401:c), najbliższą 
pod względem formy i wymiarów analogią do 
obu czworościennych zabytków z Kaczyc jest 
wykonany z żelaza2 przedmiot określony jako 

3głowica buławy , znaleziony w 1952 r. na grodzi-
sku w Czermnie, pow. tomaszowski, identyfiko-
wanym ze znanym z ruskich latopisów grodem 
Czerwień, datowany na XII-XIII w. (Kuśnierz 
2005, 122-123, tabl. IV:34). Jego wymiary to: 
dł. boków – 24,9 i 35  mm; wys. – 24 mm; średn. 
otworu – 16-16,5 mm; waga – 117 g. Jako kolejne 
analogie można wskazać nieco większe żelaz-
ne przedmioty o podobnej chronologii, również 
określone jako głowice buław, znane z Ukrainy, 
m.in. z Dorohobuža, obw. rówieński – dwa eg-
zemplarze (Michalak 2005, tabl. II:5; Liwoch 
2006, 70) i Mościsk, obw. lwowski (Michalak 
2005, tabl. II:3; Liwoch 2006, 73), w mniejszej 
liczbie z Rosji, np. z Nowogrodu Wielkiego, 
obw. nowogrodzki (Artem’ev 1990, 12, рис. 10:3) 
i z Powołża – terenów wczesnośredniowiecz-
nej Bułgarii Nadwołżańskiej (Izmailov 1997, 97; 
2008, 60). Podobne zabytki znane są również 
z ziem polskich. Dwa egzemplarze żelazne od-
kryto w Mielnicy Dużej, pow. koniński (Głosek 
1996, 95, tabl. XXXII:B-C; Michalak 2005, 203, 
tabl. I:10, II:1), jeden – wykonany z żelaza 
i wykładany srebrem – w Krakowie (Nosek 1973, 
228-229; Michalak 2005, 203). Są one również 
datowane na XII-XIII w. Należy zwrócić uwa-
gę, że w przypadku tego ostatniego, krakowskie-
go zabytku sposób jego zdobienia – nie mający 
analogii wśród głowic buław – odpowiada ozna-
kowaniu niektórych odważników (por. Wachow-
ski  1974,  177-178).

2 A. Michalak w swoim katalogu głowic buław z ziem polskich błędnie podaje, że została ona wykonana z brązu (Michalak 
2005, 202).
3 Z uwagi, że zabytek ten, podobnie jak inne dalej wymienione, był wielokrotnie prezentowany w różnych publikacjach, w tym 
w „Acta Militaria Mediaevalia”, zrezygnowano z ponownego przedstawiania jego ryciny. 
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Wszystkie wymienione wyżej zabytki sta-
nowiące formalne analogie do interesujących nas 
przedmiotów z Kaczyc reprezentować mają II typ 
głowic buław w klasyfikacji A. N. Kirpičnikova 
(Kirpichnikov 1966) i L. Kovácsa (1971) bądź 
typ III w klasyfikacji buław z Nowogrodu 
wg A. R. Artem’eva (1990), co – chociaż po-
wszechnie przyjmowane (por.: Michalak 2005, 
190-192) – nie jest takie oczywiste. Typ II bo-
wiem to głowice w widoku z boku (w przekroju 
podłużnym) sześcioboczne (por. Kirpichnikov 1966, 

ris. 10, tab. XXV:1-3; Kovács 1971, tab. I:2), po-
dobnie jak typu I wg Kirpičnikova, podczas gdy 
wymienione wyżej zabytki w widoku z boku 
(w przekroju podłużnym) mają formę czworobo-
ków, ewentualnie – z uwagi na niewielkie ścię-
cie bądź zaokrąglenie narożników – ośmiobo-
ków. Jest to istotna różnica z punktu widzenia 
ich wartości użytkowej (bojowej) jako broni obu-
chowej. W przypadku głowic o przekroju sze-
ściobocznym energia ciosu koncentrowała się bo-
wiem w jednym punkcie (por. Michalak 2006, 107), 

0 5 cm

1

2

Ryc. 2. Domniemane ołowiane odważniki, głowice buław lub ciężarki kiścieni z osady wczesnośredniowiecznej w Kaczycach, gm. Lipnik, 
woj. świętokrzyskie. Oprac. M. Florek.

Fig. 2. Putative lead weights, mace heads or flail striking ends from the early medieval settlement in Kaczyce, Lipnik Commune, Świętokrzyskie 
Voivodeship. Elaborated by M. Florek.

Odważnik, głowica buławy, ciężarek kiścienia czy jeszcze coś innego? Przyczynek do badań...
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natomiast w głowicach o przekrojach czworo-
bocznych i ośmiobocznych rozkładała się wzdłuż 
krawędzi bądź na całej płaszczyźnie bocznej, 
co znacznie musiało zmniejszać skuteczność 
uderzenia, zwłaszcza w przypadku niewielkich, 
lekkich  egzemplarzy.

Buławy z głowicami typu II, zarówno wy-
konanymi z żelaza, jak i ołowiu, datowane są 
głównie na XII-XIII w., chociaż mogły być uży-
wane jeszcze w XIV-XV w. i uważane są z broń  
obuchową używaną przez zwykłych, szeregowych 
wojowników (Kirpichnikov 1966, 48; por. też 
Artem’ev 1990, 18; Kuśnierz 2005, 123). Jeśli 
jednak spojrzeć na wymiary tych i podobnych 
przedmiotów, to w przypadku najmniejszych z nich, 
o bokach nie przekraczających 35-40 mm i śred-
nicach otworów poniżej 20 mm, taka funkcja 
nie wydaje się oczywista. Trudno bowiem sobie 
wyobrazić użyteczność bojową buławy z głowicą 
o wadze niewiele przekraczającej 100 g i trzonku 
o średnicy mniejszej niż 20 mm, bo takie wy-
miary mają otwory niektórych z nich4. Na pro-
blem ten zwracał uwagę przy okazji interpretacji 
domniemanych kamiennych głowic buław z Czer-
ska, pow. piaseczyński, Marian Głosek (1996, 54; 
por. też Mäsalu, Peets 2010, 18-21). Należy też 
ponownie zwrócić uwagę na wspomniany wyżej 
rozkład sił na całej płaszczyźnie boków przy ude-
rzaniu głowicą o przekrojach czworobocznym 
i ośmiobocznym, który powodował mniejszą sku-
teczność broni. Sugerowane w takiej sytuacji ich 
funkcje symboliczne, jako oznak władzy czy 
funkcji, jest trudne do uzasadnienia, zwłaszcza 
że jednocześnie ich używanie przypisuje się 
zwykłym wojownikom. Funkcję symboliczno-
prestiżową mogły ewentualnie pełnić podobnych 
rozmiarów brązowe charakterystyczne głowice 
typów I, III bądź IV wg klasyfikacji Kirpičnikova 
(1966), z których niektóre też posiadają tuleję 
(otwór) na osadzenie trzonka o średnicy mniej-
szej  niż  20  mm.  

Inna możliwa funkcja podobnych niewiel-
kich metalowych przedmiotów czworościennych 
to ciężarki kiścieni. Za takie uważane są – obok 
najliczniejszych egzemplarzy jajowatych, kuli-
stych lub wielościennych z uszkiem bądź otwo-
rem – również stosunkowo niewielkie egzem-
plarze w kształcie czworościanów ze ściętymi 
narożnikami i otworem (por. Michalak 2006, ryc. 
5:2-3). Dla niektórych przedmiotów o podobnych 
kształtach sugerowana jest również funkcja tzw. 

grzędzideł (ciężarków) do sieci (Głosek 1996, 54). 
W przypadku Kaczyc funkcję grzędzideł należy ra-
czej wykluczyć, gdyż nie ma tam, a także w pro-
mieniu kilkunastu kilometrów, zbiorników wod-
nych  bądź  rzek,  gdzie  można  by  używać  sieci.

W przypadku pierwszego z interesujących 
nas przedmiotów ołowianych z Kaczyc przeciw 
uznaniu go za głowicę buławy przemawia, poza 
ogólnie niewielkimi rozmiarami, także zwężający 
się kształt otworu, w którym miałby być osadzo-
ny trzonek. Natomiast nie byłby on przeszkodą, 
gdybyśmy uznali go za ciężarek kiścienia. Rysy, 
zagłębienia i wtarcia widoczne wokół otworu mo-
głyby być w takiej sytuacji śladami po rzemieniu 
łączącym go z rękojeścią kiścienia. W przypadku 
drugiego, większego i cięższego przedmiotu, 
prawdopodobieństwo użytkowania go jako gło-
wicy buławy bądź ciężarka kiścienia – biorąc 
pod uwagę przedstawione wyżej analogie – jest 
większe, chociaż funkcji odważnika również nie 
można  wykluczyć.

* * *
Podobne problemy z interpretacją funkcjo-

nalną nastręczają też gruszkowatego w przybli-
żeniu kształtu przedmioty metalowe posiadają-
ce otwór. Żelazny przedmiot z Mielnicy Dużej, 
pow. koniński, uznany został za głowicę buławy 
(Głosek 1996, 95, tabl. XXXII:A), natomiast pra-
wie identyczny, lecz nieco mniejszy i wykonany 
z ołowiu znaleziony w Czermnie, pow. toma-
szowski – za grzędzidło do sieci (Zbierski 1959, 
Tabl. I:3). Z kolei podobny egzemplarz wykona-
ny ze stopu cyny odkryty w Kaczycach określo-
no  jako  odważnik  (Florek  2018,  ryc.  1:12).

W przypadku uznania obu przedmiotów 
ołowianych z Kaczyc (a przynajmniej większego 
i cięższego z nich) za ciężarki kiścieni lub za gło-
wice małych buław, a więc rodzajów uzbrojenia 
szczególnie popularnego w Europie Wschodniej, 
w tym na Rusi w XII-XIII w., korespondowa-
łyby one z innymi znalezionymi tam w 2014 r. 
zabytkami wschodniej proweniencji i podobnej 
chronologii: wykonanymi z brązu zawieszką 
w kształcie krzyża jerozolimskiego i okuciem 
końca pasa, mosiężną bransoletą z tordowanego 
drutu (por. Bajka, Florek 2016, 66), a także od-
krytymi w trakcie wcześniejszych badań wyko-
paliskowych: dwustożkowatym szklanym pacior-
kiem pokrytym złotą folią, zapewne pochodzenia 
bizantyńskiego, szklanym paciorkiem melono-

4 Krustpils novadJeśli wierzyć skali liniowej rysunków w publikacjach, to np. średnice otworów buław z Asotes,  na Łotwie, 
wspomnianego Dorohobuža na Ukrainie, Warszawy-Olszynki Grochowskiej, Torunia czy Ogrodzieńca, pow. zawierciański, 
mają od 9 do 15 mm (por. Michalak 2005, tab. I i II; 2006, ryc. 6-7). Skrajnym przypadkiem jest uznany za głowicę buławy 
zabytek z Nowogrodu Wielkiego o boku 20 mm, wysokości 28 mm i średnicy otworu 8 mm (por. ’  1990, 18, . 10:3).Artem ev рис

Marek Florek
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watym, również szklaną obrączką oraz dwoma 
dużych rozmiarów kabłączkami skroniowymi wy-
konanymi z brązu i mosiądzu (por. Buko 2003, 
122-131).

Najbardziej prawdopodobne wydaje się jed-
nak, że oba ołowiane czworościenne przedmioty 
z Kaczyc to odważniki, a nie elementy broni 
obuchowej. Przemawia za tym również ich waga, 
odpowiadająca w przybliżeniu odpowiednio około 
1/2 grzywny i całej grzywnie (Paszkiewicz, Wa-
chowski 2018, 509-511 – tam dalsza literatura). 
Jest to tym bardziej prawdopodobne, że na tere-
nie osady w Kaczycach znaleziono również inne 
przedmioty będące z całą pewnością odważnika-
mi, brak natomiast – przynajmniej dotychczas, 
na  co  wskazywano  wyżej  –  militariów.

Należy w tej sytuacji rozważyć, czy odważ-
nikami a nie głowicami buław typu II nie są też 
niektóre z wymienionych wyżej niewielkich 
przedmiotów z żelaza lub ołowiu w kształcie 

sześcianów lub sześcianów ze ściętymi narożni-
kami, z otworami o średnicach poniżej 2 cm,
jakie znamy z Ukrainy i Polski. Wszystkie one 
są – jak się wydaje – zbyt małe i o kształtach 
nieadekwatnych by pełnić funkcje bojowe, a zbyt 
proste w formie, aby stanowić wyznaczniki rangi 
lub władzy. Podobne, z tych samych powodów,  
wątpliwości interpretacyjne zgłaszano również 
odnośnie zabytków uznawanych za ciężarki ki-
ścieni (Smirnova 2005; Michalak, Zamelska-
Monczak 2016; por. też Kainov 2018). Być może 
w interpretacji funkcji tego typów znalezisk po-
mogłoby podawanie w publikacjach ich ciężaru – 
co zdarza się jednak sporadycznie – a to z kolei 
pozwoliłoby na porównanie ze stosowanymi w śre-
dniowieczu  systemami  wag  i  miar. 

Marek Florek
Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
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Two lead artefacts of a shape resembling a hexahedron 
with chamfered corners and clearance holes were found 
in 2014 in the area of an early medieval settlement at 
Site 23 in Kaczyce, Lipnik Commune, Świętokrzyskie 
Voivodeship. The dimensions of the first artefact are: 
height 26 mm, side length 25 mm, hole diameter 3-8 mm, 
weight 121.5 g. The dimensions of the other artefact are: 
height 32 mm, side length 34 mm, while its opening s ’
cross-section is square-like with a side length of 13 mm. 
The weight of the other artefact is 276 g. Other finds 
that were discovered together with them were, among 
others, weights that were made from iron and then were 
covered with bronze or those made from lead or tin, 

ornaments and parts of equestrian equipment, as well as 
a denier of Otto III. On the basis of results of hitherto 
examinations, two phases of existence of the settlement 
were isolated: an earlier one, dated to the 11  century, th

and a later one, dated to the 12  and the first half of the th

th13  century. It is believed that a knightly mansion may 
have existed within the settlement in the later phase. 

An identification of the function of both lead 
artefacts found in Kaczyce is problematic. On the one 
hand, there are analogies to such finds among weights 
of Type B in the classification of A. and J. Wrzesiński. 
On the other hand, other analogous artefacts include 
mace heads of Type II according to A. N. Kirpi nikov ch
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and L. Kovács which are known from the territory of 
Poland and Ukraine. In both cases the finds in question 
should be dated to the 12 -13  centuries and should th th

be related to the later phase of the settlement. Other 
possible functions of these and similar small metal 
tetrahedral artefacts, are flail striking ends or – less 
probably  –  fishing  net  weights. 

In case both lead artefacts from Kaczyce are 
considered flail striking ends or small mace heads, 
that is, kinds of weapons which were particularly 
popular in Eastern Europe, including Rus, in the 12 -th

13  centuries, these finds would correspond to other th

artefacts of Eastern provenance and similar chronology 
that were discovered in the settlement. These are: a bronze 
pendant in the shape of the Jerusalem cross and a belt-
end fitting, a brass bracelet made from twisted wire, 
glass beads, a finger ring and two large temple rings. 

What speaks against the interpretation of both lead 
finds from Kaczyce as mace heads are their small size, 

including the diameters of openings where shafts could 
be inserted, as well as their low weight. Namely, a combat 
usefulness of such artefacts would be extremely low. 
What seems to supports an assumption that both 
hexahedral/tetrahedral artefacts are weights and not 
parts of butt weapons is their weight, which corresponds 
to c. 2/3 and 1.5 of Mark.       

Therefore, one must consider whether some other 
artefacts which are analogous to the finds in questions 
are also weights. These artefacts are made from iron or 
lead and they are shaped as hexahedra or hexahedra 
with chamfered corners and with openings less than 
2 cm in diameter. Such artefacts are known from Ukraine 
and Poland and so far they have been perceived as mace 
heads or possibly flail striking ends. It seems that all 
such finds are too small and their shapes are not adequate 
for artefacts that could really perform combat functions. 
On the other hand, their form is too simple to enable 
them  be rank or power  symbols.     
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