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FIGURKA ZOOMORFICZNA 
ZE STANOWISKA BESZYN 7, POWIAT W£OC£AWSKI

Tytu³owa �gurka zoomor�czna zosta³a odkryta podczas badañ wykopalis-
kowych przeprowadzonych w roku 2011 przez Fundacjê Uniwersytetu £ó-
dzkiego na stanowisku 7 w Beszynie, pow. w³oc³awski. Wiêkszoœæ zarejestro-
wanych tam pozosta³oœci osadnictwa zwi¹zana by³a z nowo¿ytnoœci¹, choæ
pozyskano równie¿ pewn¹ pulê materia³ów z innych okresów, w tym – kultu-
ry ³u¿yckiej. 

Obiekty przypisywane kulturze ³u¿yckiej wyst¹pi³y w obrêbie ca³ego obsza-
ru objêtego badaniami wykopaliskowymi. Dodaæ tu nale¿y, ¿e obserwowane
wspó³czeœnie cechy dyspersji obiektów „³u¿yckich” odbiegaj¹ zapewne od ich
pierwotnego stanu. Wynika to z znacznego stopnia destrukcji reliktów osa-
dnictwa starszych ni¿ nowo¿ytne. Zauwa¿my jedynie, ¿e du¿a czêœæ obiektów
przypisywanych kulturze ³u¿yckiej wyst¹pi³a w obrêbie odcinka B. Tam ró-
wnie¿ zarejestrowano analizowany tu zabytek. 

Figurkê pozyskano z wype³niska obiektu B230. By³a to œredniej wielkoœci
jama o bli¿ej nieokreœlonej funkcji, w której zasypisku wyst¹pi³o siedem nie-
charakterystycznych fragmentów ceramiki kultury ³u¿yckiej z póŸnego okre-
su epoki br¹zu1. Niestety, nie mo¿na okreœliæ pierwotnego przeznaczenia ja-
my. Dodajmy jeszcze, ¿e pozosta³e Ÿród³a kultury ³u¿yckiej ze stanowiska
Beszyn 7 posiadaj¹ podobn¹ chronologiê (Kot, Piotrowska 2011, s. 272). 

Prezentowana �gurka zoomor�czna (ryc. 1) posiada niewielkie wymiary.
Maksymalna wysokoœci zabytku wynosi 2,4 cm, w k³êbie 1,8 cm, zaœ d³ugoœæ
4,6 cm. Zabytek zachowany jest niemal w ca³oœci. Jedyne uszkodzenia to u³a-
many jeden róg oraz prawdopodobnie utr¹cony ogon, na którego pierwotn¹
obecnoœæ wskazuje okr¹g³y, lekko wklês³y œlad. Omawiana �gurka posiada
niewiele szczegó³ów anatomicznych. Widoczne s¹ jedynie przedstawienia ro-
gów oraz delikatnie zaznaczonego pyska. 

1 Autorki artyku³u serdecznie dziêkuj¹ mgrowi P. Zawilskiemu za pomoc przy identy�kacji materia³u
ceramicznego.
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W celu ustalenia materia³u, z jakiego wykonano zabytek, poddano go spe-
cjalistycznym badaniom metaloznawczym. Analizê wykonano w Pracowni
Konserwacji Zabytków Archeologicznych Instytutu Archeologii Uniwersyte-
tu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Uzyskane wyniki okaza³y siê niezwykle in-
teresuj¹ce (tab. 1). Zarówno w dostêpnej bazie danych metalogra�cznych, jak
i w literaturze nie uda³o siê odnaleŸæ przedmiotu o zbli¿onym sk³adzie che-
micznym (Rybka 2012, s. 2). Materia³, z którego wykonano �gurkê, okreœliæ
nale¿y jako br¹z cynowo-o³owiowy; jego g³ównymi sk³adnikami s¹: Cu – 56%,
Sn – 17%, Pb – 12%. Jak pisze K. Rybka, dodatek o³owiu w stopie uplasty-
czni³ materia³ i pozwoli³ obni¿yæ temperaturê topnienia. Stop ten charaktery-
zuje siê tak¿e ma³ym skurczem pozwalaj¹cym na odlewanie skomplikowanych
form (Rybka 2012, s. 2, 3). Opisywany stop miedzi wydaje siê niespotykany ze
wzglêdu na sw¹ zawartoœæ ¿elaza, srebra i manganu, które wystêpuj¹ w przy-
padkach stopów ¿elaza, nie zaœ miedzi. S¹ to dodatki, które spowodowa³y wy-
sok¹ odpornoœæ korozyjn¹ zabytku. Struktura stopu jak te¿ formy nawarstwieñ
korozyjnych wskazuj¹ na wczesn¹ jego metrykê (Rybka 2012, s. 3, 4). 

Podsumowuj¹c, materia³ z jakiego wykonano �gurkê charakteryzowa³ siê
niespotykan¹ i wrêcz idealn¹, dla wykonywania precyzyjnych odlewów, pro-
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Ryc. 1. Beszyn 7, gm. Lubieñ Kujawski. Figurka zoomor�czna



porcj¹ sk³adu chemicznego. Pozwoli³o to na otrzymanie niewielkich rozmia-
rów �gurki zoomor�cznej, która dotrwa³a do czasów obecnych w stosunkowo
dobrym stanie. 

Ceramika kultury ³u¿yckiej pozyskana z obiektu, w którym zarejestrowa-
no opisany zabytek oraz wyniki analizy specjalistycznej wskazuj¹ na jego
wczesn¹ metrykê. Z du¿ym prawdopodobieñstwem pochodzi on z krêgu kul-
tury ³u¿yckiej z póŸnej epoki br¹zu. Wydaje siê, i¿ omawiany przedmiot jest
schematycznym przedstawieniem krowy lub byka. W literaturze czêsto spo-
tyka siê opinie, i¿ odkrywana na stanowiskach archeologicznych plastyka
�guralna to przedmioty kultowe. Jak ju¿ wspomniano, kontekst odkrycia �-
gurki nie wskazuje na jej specjalne przeznaczenie – jednak to nie przes¹dza
o jej funkcji. 

Jak pisze B. Gediga, w przypadku wytwórczoœci z okresu epoki br¹zu i epo-
ki ¿elaza wa¿ne jest zastrze¿enie, ¿e celem wytwórców nie by³o stworzenie
dzie³a sztuki. Ich zamierzenia by³y podyktowane sfer¹ kultury symbolicznej
oraz wiar¹ w mo¿liwoœæ ingerowania w otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ poprzez tê
twórczoœæ (Gediga 2002, s. 85). 

W dobie trwania kultury ³u¿yckiej upowszechni³a siê znajomoœæ br¹zu, g³ó-
wnie w postaci gotowych ju¿ wyrobów. Oczywiœcie jednak, obróbka br¹zu nie
by³a obca ludnoœci „³u¿yckiej”. Potwierdzaj¹ to znaleziska form odlewniczych
(Ostoja-Zagórski 2008, s. 213, 214). 

W przypadku plastyki �guralnej kultury ³u¿yckiej szczegó³owe okreœlenie
gatunku zwierz¹t jest czêsto niezwykle trudne. Wynika to g³ównie ze schema-
tyzmu ich przedstawiania oraz niekonsekwencji w obrazowaniu cech dystyn-
ktywnych dla poszczególnych gatunków (Gediga 1979, s. 327). Omawiany za-
bytek charakteryzuje siê wysokim stopniem uproszczenia, jednak takie
szczegó³y, jak rogi i szeroki, prostok¹tny pysk zwierzêcia mog¹ wskazywaæ, i¿
jest to wizerunek krowy lub byka. 

Z obszaru kultury ³u¿yckiej znane s¹ liczne przyk³ady plastycznych przedsta-
wieñ zwierz¹t. Gliniane �gurki i naczynia zoomor�czne rejestrowane s¹ g³ó-
wnie na obszarze Œl¹ska i Wielkopolski (D¹browski 2009, s. 117). Przedstawie-
nia zwierz¹t wykonywane by³y zarówno z gliny, jak i z br¹zu. W inwentarzu
grobowym ze stanowiska Podule, pow. £aski, zarejestrowano glinian¹ �gurkê
zoomor�czn¹, która odkryta zosta³a wraz z ceramik¹ datowan¹ na IV EB (Gar-
dawski 1979b, s. 98, tabl. XXII: 19). Byæ mo¿e jest to schematyczne przedsta-
wienie krowy. Z okresu HaC z Pysz¹cej, pow. œremski znane jest znalezisko mi-
niaturowej �gurki wo³u wykonanej z br¹zu (Ostoja-Zagórski 2008, s. 242). 

Zoomor�czne zawieszki wykonane z br¹zu zosta³y odkryte na stanowis-
ku kultury ³u¿yckiej w Wicine, pow. ¿arski sk¹d pochodz¹ przyk³ady przed-
stawieñ jaszczurki i konia. £¹czone s¹ one z okresem halsztackim (Ko³o-
dziejski 2002, s. 111, ryc. 6, 173, il. 83). Odkryto tam tak¿e, wykonan¹
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z nadlewu br¹zowniczego, niewielk¹ �gurkê przedstawiaj¹c¹ zaj¹ca (Ko³o-
dziejski 2002, s. 112). 

M³odsze okresy epoki br¹zu oraz epoka ¿elaza to czas, kiedy w kulturze
³u¿yckiej czêsto wystêpuj¹ równie¿ naczynia zoomor�czne; tak¿e w ich przy-
padku identy�kacja gatunkowa napotyka na podobne, do wy¿ej wzmianko-
wanych, problemy (Gediga 2002, s. 94). Motywy zoomor�czne znane s¹ m.in.
z naczyñ ze scenami narracynymi pochodz¹cych z Sobiejuch, pow. ¯niñski,
oraz z £az, pow. wo³owski (Gediga 2002, s. 96). 

Obserwuj¹c wizerunki zwierz¹t na ceramice kultury ³u¿yckiej oraz zabytek
z Beszyna, mo¿na zauwa¿yæ podobny model schematyzacji przedstawieñ; do-
strzec mo¿na ten sam sposób upraszczania wizerunku zwierz¹t, zarówno w sce-
nach narracyjnych z naczyñ, jak i w drobnej plastyce �guralnej. 

Rozszerzaj¹c nieco zakres naszych analiz, zauwa¿yæ trzeba, ¿e z epoki br¹-
zu z terenów Skandynawii znane s¹ liczne schematyczne przedstawienia zwie-
rz¹t i ludzi. Przyk³adem takiej ikonogra�i s¹ wizerunki koni z Kivik, które ma-
j¹ swe „odpowiedniki” w drobnych �gurkach br¹zowych, np. z Stockhult czy
Trundholm (Kristiansen, Larsson 2005, s. 197, Fig. 86). W przytoczonym przy-
k³adzie równie¿ mamy do czynienia z podobnym, schematycznym przedsta-
wieniem zwierz¹t zarówno w sztuce naskalnej, jak i w plastyce �guralnej. 

Uwa¿a siê, ¿e wzmiankowana wy¿ej „popularnoœæ” motywów zoomor�-
cznych w jednostkach kulturowych schy³ku epoki br¹zu posiada œcis³y zwi¹-
zek z nap³ywem idei z krêgu kultur halsztackich (Gardawski 1979a, s. 310).
Warto tu dodaæ, ¿e znalezisko br¹zowej �gurki byka pochodzi ze stanowiska
Hallstatt (G¹ssowski 2008, s. 147). 

Na koniec warto odnieœæ siê do symbolicznego znaczenia �gurki zareje-
strowanej w Beszynie. Plastyce �guralnej w kulturze ³u¿yckiej przypisuje siê
treœci kultowe. Krowa i wó³ mog³y byæ zwi¹zane z kanonem mitologii rolni-
czej oraz byæ symbolem urodzajnoœci. Jak wiadomo, w gospodarce ludnoœci
kultury ³u¿yckiej wa¿n¹ dziedzin¹ by³a hodowla, w której najwiêksze znacze-
nie mia³o w³aœnie byd³o. Hodowano je g³ównie w celu pozyskania mleka i ja-
ko si³ê poci¹gow¹. Hodowla w celu konsumpcyjnym odgrywa³a drugorzêdn¹
rolê (Ostoja-Zagórski 2008, s. 208). Zazwyczaj z kultem p³odnoœci ³¹czono wi-
zerunki s³oñca, ale niewykluczone, ¿e i w taki sposób nale¿a³oby odnosiæ siê
równie¿ do przedstawieñ byd³a (D¹browski 2009, s. 233–234). 
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Przedmiot Cu Si Zn P S Fe Ag Mn Ni Sn Pb

Figurka
zoomorficzna

56,29 3,88 0,71 4,69 - 4,44 0,76 0,17 - 16,69 12,36

Beszyn 7, gm. Lubieñ Kujawski. Sk³ad procentowy stopu
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Magdalena Piotrowska, Karolina Kot

THE ZOOMORPHIC FIGURINE 
FROM BESZYN, SITE 7. 

One of the most interesting artifacts obtained from a multicultural site at Beszyn
was a small zoomorphic �gurine. It is highly probable, that this artifact could be con-
nected with the Lusatian culture. 

The �gurine, despite being in a good state of preservation, has few anatomical de-
tails, which would allow for the identi�cation of the species of animal. It seems that the
artifact under consideration is a schematic representation of a cow or a bull, but may
not have been connected with the sphere of beliefs of its producers. 

To determine the material of which the artifact was made it was subjected to spe-
cialized metallographic analyzes. The obtained results turned out to be very interest-
ing. In the available metallographic database, as well as in the literature it was unsuc-
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cessful to �nd an object of similar chemical composition. The analyzes showed that the
artifact was made of tin and lead bronze. The copper alloy used seems to be unprece-
dented because of its iron, silver, and manganese contents, which occur in the case of
iron alloys, not copper ones. These are supplements that raised corrosion resistance of
the alloy. It should be emphasized that in modern and medieval alloys no analogical
chemical composition was found, which together with the forms of corrosion sediments
indicates its early origin – a long period of the artifact’s deposition in soil. 
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