
W wiosce wczesnopiastowskiej poznać 
można wielu rzemieślników przedsta-
wiających dawne wytwórstwo. Na zdję-
ciu Beata Kaczmarek prezentuje tka-
nie na tabliczkach.           
    fot. Maciej Tyrakowski
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Między pradziejowymi wytwórcami a od-
biorcami przedmiotów metalowych widzi-
my pewną zależność. Metalurdzy potrzebo-
wali rynku zbytu, aby móc tworzyć coraz bar-
dziej zaawansowane ozdoby i broń. Natomiast 
z drugiej strony wytworzyła się grupa odbior-
ców dóbr luksusowych, która przedmiotami 
brązowymi podkreślała swój status. Mamy 
zatem do czynienia z wykształceniem się war-
stwy społecznej znacznie odstającej poziomem 
od życia ogółu. Ludzie ci uzyskali swoją po-
zycję i dobrobyt zapewne dzięki kontroli szla-
ków wymiany. Ich rozwój był konieczny z uwa-
gi na nierównomierne występowanie rud mie-
dzi i cyny, koniecznych do powstania stopu. 

We wczesnej epoce brązu pojawiły się wy-
roby o charakterze insygnialnym, podkreślają-
ce pozycję ich posiadacza. Do takich przedmio-
tów możemy zaliczyć sztylety, miecze czy tzw. 
berła sztyletowe. Wiele z nich odkrytych zo-
stało w bogato wyposażonych grobach, skry-
wanych pod ogromnymi kurhanami. Niektó-
rzy badacze dopatrują się w przedmiotach 
brązowych uzewnętrznienia pewnych 
wartości światopoglądowych, łączo-
nych także z symboliką solarną.

Nieustannie rozwijająca się meta-
lurgia spowodowała łatwiejszy dostęp 
do przedmiotów brązowych, które 
z upływem czasu spowszedniały. Spa-
dło także ich znaczenie symboliczne, 
co widać w rzadszym wkładaniu ich do 
grobów. Wiązało się to z dużymi zmia-
nami, jakie dotknęły w  XIV-XII w. 
p.n.e. społeczeństwa zamieszkujące Eu-
ropę. Upowszechniły się wówczas wie-
rzenia nakazujące palenie swoich zmar-
łych i wkładanie ich szczątków do urn. 
Powstawały rozległe, wielopokolenio-
we nekropole, nazywane polami popiel-
nicowymi. Jedną z kultur pól popielnico-
wych, która ukształtowała się na terenach 
dzisiejszej Polski oraz obszarach ościennych 
była tzw. kultura łużycka. Społeczności z nią 
łączone uznawane są za budowniczych osady 
obronnej w dzisiejszym Biskupinie, któ-
rą wzniesiono pod koniec epoki brązu. 
Samo powstawanie ufortyfikowanych 
osiedli, a zwłaszcza skrupulatnie zapla-
nowanego Biskupina, świadczy o wyso-
kim poziomie rozwoju ludności kultu-
ry łużyckiej.

Dzięki badaniom wykopaliskowym wie-
my, że metalurgia brązu nie była obca miesz-
kańcom grodu. Wręcz przeciwnie - pozostało-
ści po procesie odlewania znaleziono w wielu 
chatach, co sugeruje istnienie kilku pracowni. 
Z brązu wykonywano głównie ozdoby. Wśród 
nich dominowały szpile. Są to ozdobne zapięcia 
szat w postaci podłużnego pręta ze zgrubieniem 
na przeciwległym końcu, nazywanym główką. 
Owe główki mogły być ukształtowane w roz-
maity sposób - zwijano je w uszko lub spiralę, 
a inne formą przypominały stożek. Z ozdób, 
oprócz szpil, możemy wymienić bransolety, 
naramienniki, naszyjniki czy pierścienie.

Nie zabrakło także narzędzi, wśród któ-
rych znajdowały się drobne igły, haczyki do 
wędek oraz szydła. Wyjątkowym znaleziskiem 
jest brązowa siekierka z tuleją i uszkiem, jed-
nak nie ma dowodów na wykonywanie takich 
przedmiotów na miejscu.

Oprócz gotowych wyrobów mamy bardzo 
liczne znaleziska fragmentów form odlewni-

czych i kilka narzę-

dzi metalurgicznych. Wśród form przeważają 
gliniane egzemplarze do odlewania naszyj-
ników, bransolet i sztabek brązowych. 
Wszystkie z nich były używane 
w procesie „na wosk tracony“. Pro-
dukcja przedmiotów w tej techni-
ce polegała na wykonaniu modelu 
z wosku pszczelego, który następ-
nie oblepiano gliną. Później całość 
suszono i wypalano w ognisku. 
Wówczas wosk topił się i wypły-
wał, pozostawiając negatyw po 
swoim kształcie. Do tak przygo-
towanej formy można było wlać 
płynny metal. Opisany proces 
jest dosyć skomplikowany i wy-
magał olbrzymiej wiedzy meta-
lurga. Jednak znalezienie ponad 
700 fragmentów zniszczonych 
form dowodzi, że odlewano 
w ten sposób wiele przedmio-
tów na terenie osiedla obron-
nego w Biskupinie.

Albin Sokół
Muzeum Archeologiczne 

w biskupinie

Tak się lało w Biskupinie! - kilka słów o metalurgii 
brązu w osadzie obronnej kultury łużyckiej

Początków metalurgii miedzi w Europie można doszukiwać się już pod koniec V tysiąclecia p.n.e., jednak do-
piero rozwój obróbki brązu stał się katalizatorem przemian społecznych i gospodarczych, które zmieniły obli-
cze ówczesnej Europy. Z uwagi na to, cały okres w dziejach ludzkości zdecydowano się nazwać epoką brązu.

Przedmioty związane z meta-
lurgią brązu ze zbiorów Mu-
zeum Archeologicznego w Bi-
skupinie. Oprócz gotowych wy-
robów wyjątkowo cenne są frag-
menty form i urządzeń odlewni-
czych.               fot. Albin Sokół


