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Cmentarzyska kultury przeworskiej stanowią wdzię-
czny temat opracowań badań archeologicznych, ponieważ 
stosowane przez ludność tej kultury zwyczaje pogrzebowe 
wymagały zaopatrywania zmarłych w liczne przedmioty, 
zarówno części stroju jak i atrybuty pozycji społecznej 
i wykonywanych zajęć – broń czy narzędzia. Z drugiej 
strony obowiązujący prawie bez wyjątków obrządek ciało-
palny ogranicza możliwość obserwacji układu wyposaże-
nia w stosunku do ciała zmarłego. Niekiedy jednak ślady 
rozmaitych zabiegów można odtworzyć na podstawie roz-
mieszczenia przedmiotów w przestrzeni grobu. 

Ciekawe przykłady takiej sytuacji można zaobserwo-
wać na cmentarzysku kultury przeworskiej w Czersku, 
pow. piaseczyński. Badania archeologiczne na tym stano-
wisku, prowadzone przez Państwowe Muzeum Archeolo-
giczne w Warszawie pod kierunkiem Katarzyny Watembor-
skiej-Rakowskiej i autorki artykułu, trwają od 2008 r. i nie 

zostały jeszcze zakończone. Cmentarzysko datowane jest od 
fazy A3 młodszego okresu przedrzymskiego do końca fazy 
B2 okresu wpływów rzymskich. Pojedyncze luźne znalezi-
ska wskazują na możliwość użytkowania nekropoli również 
w okresie późniejszym. 

Liczne groby na tym cmentarzysku zostały wyposażone 
w typowy dla kultury przeworskiej bogaty zestaw uzbroje-
nia, jeden zawiera jednak znalezisko wyjątkowe – pozosta-
łości paradnej tarczy z metalowymi elementami pokrytymi 
srebrem. Sam przedmiot jest niezwykły, ale ciekawy jest 
również sposób w jaki został zdeponowany w grobie. Obiekt 
93 to pochówek popielnicowy, jama grobowa jest nieregu-
larna w kształcie, o wymiarach 150 na 100 cm. Strop grobu 
został uszkodzony przez orkę, trudno więc ocenić pierwotną 
głębokość obiektu (ryc. 1). Kształt jamy, wielkość i forma 
wypełniska (szarobrunatne z drobnymi, nielicznymi śladami 
węgielków) nie odbiegają od standardu obrządku pogrzebo-
wego kultury przeworskiej dla tego cmentarzyska, ale też 
dla innych nekropoli tej kultury. W centralnej części jamy 
stała popielnica przykryta dużym, grubościennym naczy-
niem, które jednak zachowało się jedynie fragmentarycznie, 
najprawdopodobniej zniszczone przez pług. Zwyczaj przy-
krywania popielnic innym naczyniem jest zabiegiem często 
spotykanym w kulturze przeworskiej1. Czasem jest to tylko 
połowa naczynia lub jego duży fragment, niekiedy obłoże-
nie skorupami. Zabieg ten formalnie wydaje się nawiązy-
wać do obrządku kultury grobów kloszowych i, być może, 
wyraża podobne przekonanie o potrzebie „zabezpieczenia” 
lub „odgrodzenia” szczątków zmarłego znajdujących się 
w popielnicy, niemniej nie sposób widzieć w tym zwyczaju 
bezpośredniej kontynuacji znacznie wcześniejszych zjawisk. 

W popielnicy znajdowały się tylko kości, prawdopo-
dobnie mężczyzny w wieku 40-50 lat2, a całe wyposażenie 

1 K. Czarnecka, Oblin. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kul-
tur in Südmasowien, „Monumenta Archaeologica Barbarica”, 
t. 13, Warszawa 2007, s. 107.

2 Analizę antropologiczną wykonał dr Maurycy Stanaszek 
z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Ryc. 1. Czersk, pow. piaseczyński – plan grobu 93: 1 – umbo; 
2 – imacz; 3 – miecz; 4 – groty; 5 – popielnica. Rys. G. Nowakowska.
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Ryc. 2. Czersk, pow. piaseczyński, grób 93 – miecz żelazny. 

Ryc. 3. Czersk, pow. piaseczyński, grób 93: 1 – grot żelazny; 2 – grot żelazny; 3 – miecz  żelazny. Rys. G. Nowakowska.



W ŚRODKU PARADNEJ TARCZY. CIEKAWY GRÓB Z CMENTARZYSKA KULTURY PRZEWORSKIEJ W CZERSKU

37

złożono w jamie grobowej. Przy popielnicy, od strony połu-
dniowej, leżał silnie skorodowany, zgięty miecz żelazny 
należący do typu Newstead3. Jego długość wynosiła 79 cm, 
przy czym sama głownia mierzyła 64 cm. Trzpień od ręko-
jeści był zakończony małym żelaznym guzkiem (ryc. 2). Na 
północ od popielnicy leżały dwa groty. Jeden z nich, o dłu-
gości 27 cm, typu II według Piotra Kaczanowskiego4, był 
lekko zgięty (ryc. 3:2). Drugi, z dwoma zadziorami, typu 
L 2 w tej samej klasyfikacji5, został złamany (ryc. 3:1). 

3 P. Kaczanowski, Importy broni rzymskiej na obszarze eu-
ropejskiego Barbaricum, Kraków 1992, s. 23, ryc. 1:2, 3; M. Bi-
borski, Typologische Differenzierung der Schwerter und ihrer 
Scheiden im europäischen Barbaricum in der ersten Hälfte des 
1. Jh. n. Chr., [w:] Comhlan. Studia z archeologii okresu prze-
drzymskiego i rzymskiego w Europie środkowej dedykowane 
 Teresie Dąbrowskiej w 65 rocznicę urodzin, red. J. Andrzejowski, 
Warszawa 1999, s. 100, ryc. 15.

4 P. Kaczanowski, Klasyfikacja grotów broni drzewcowej 
kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, Kraków 1995.

5 Ibidem.

Jego pierwotna długość wynosiła ok. 30 cm. Obie części 
grotu znaleziono w pewnym oddaleniu od siebie, podobnie 
jak jeden z zadziorów, ułamany, który również znalazł się 
luźno w wypełnisku jamy. Przy samej popielnicy umiesz-
czona była brzytwa żelazna i fragmenty nożyc (ryc. 4:1,6), 
w jamie kilka niezidentyfikowanych fragmentów przedmio-
tów żelaznych (ryc. 4:2-5). 

Do wyposażenia grobu należała też paradna tarcza, 
która nie została złożona w całości, lecz rozdzielona. Czę-
ściowo zniszczone elementy zdeponowano w różnych miej-
scach. Na wschodnim skraju jamy grobowej znajdowało się 
żelazne umbo, umieszczone kolcem do dołu (ryc. 5). Obok 
niego leżał krzesak i uszkodzona osełka (ryc. 6). Umbo 
należy do typu J.76 (B2 według Norberta Zielinga7), jego 

6 Uszkodzona kopuła nie pozwala na określenie pierwotne-
go wyglądu kolca.

7 N. Zieling, Studien zu germanischen Schilden der Spät-
latène- und der römischen Kaiserzeit im freien Germanien, „BAR 
International Series”, nr 505, Oxford 1989.

Ryc. 4. Czersk, pow. piaseczyński, grób 93: 1 – brzytwa żelazna; 2-5 – przedmioty żelazne; 6 – fragment kabłąka i ostrzy nożyc żelaznych. 
Rys. G. Nowakowska.
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średnica wynosi 16 cm, wysokość 10 cm. Na krawędzi 
kryzy zachowały się fragmenty brązowego rynienkowatego 
okucia. Brązowe nity z dużymi naparstkowymi główkami 
obłożonymi srebrną blaszką były ułożone w sekwencji trzy 
razy po trzy. Jeden z nich leżał luźno w jamie. Główki nitów 
zostały intencjonalnie zgniecione. Umbo wykorzystano 
jako swoisty pojemnik na drobne przedmioty, w tym oku-
cie brzegu tarczy i kolejne nity z naparstkowymi główkami 
(ryc. 7). Zdjęcie rentgenowskie pokazuje, obok przedmio-
tów metalowych, także niezidentyfikowane elementy orga-
niczne, zapewne kości. Takie wykorzystanie umba jest zja-
wiskiem dość często spotykanym w kulturze przeworskiej8. 

W południowo zachodniej części jamy, za popielnicą, 
leżał brązowy imacz typu J.8 (I1 według N. Zielinga9) z pro-
stokątnymi płytkami zdobionymi wycinanym ażurem (ryc. 8). 
Pierwotnie był mocowany do tarczy brązowymi nitami 

8 K. Czarnecka, Nieznane materiały z cmentarzyska kul-
tury przeworskiej w Wólce Domaniowskiej, w pow. radomskim, 
„Wiadomości Archeologiczne”, t. 57, 2005, s. 68.

9 N. Zieling, op. cit.

z naparstkowymi główkami pokrytymi srebrem – takimi jak 
na umbie – z zakończeniami (Gegenniete) w kształcie tutulu-
sów. Jeden z nitów zachował się na imaczu, drugi znaleziono 
luźno w jamie. W centralnej części obu płytek znajdują się 

Ryc. 5. Czersk, pow. piaseczyński, grób 93 – umbo żelazne.
Rys. G. Nowakowska.

Ryc. 6. Czersk, pow. piaseczyński, grób 93: 1 – krzesak kamienny; 
2 – osełka kamienna. Rys. G. Nowakowska.

Ryc. 7. Czersk, pow. piaseczyński, grób 93: umbo – fotografia RTG.
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małe, stożkowate, dekoracyjne nity ze srebrnego filigranu. 
Poprzeczne grzebienie oddzielające rynienkę od płytek 
zostały obłożone srebrną blachą, zdobioną na grzbiecie pereł-
kowanym drutem i filigranową plecionką10 (ryc. 9).

W wypełnisku jamy grobowej znaleziono też ponad 
czterdzieści żelaznych rynienkowatych okuć brzegu tar-
czy, zachowanych w mniejszych i większych fragmentach 
(najdłuższy ma 8 cm długości). Nie tworzyły one żadnego 
układu, wydaje się, że ich rozmieszczenie miało charakter 
przypadkowy. Okucia należą do typu C według N. Zielinga 
11 lub typu a2 według Wolfganga Adlera 12, mają kształt 
rynienkowaty z prostokątnymi występami z otworami na 
nity. Część okuć jest prosta (ryc. 10:5-10, 12, 13), a część 
lekko łukowata (ryc. 10:1, 3, 4), co sugeruje, że tarcza miała 

kształt owalno-prostokątny: jej krawędź górna i dolna były 
zapewne proste, a boczne łagodnie wygięte. Używanie tar-
czy o takim kształcie przez ludność kultury przeworskiej jest 
do pewnego stopnia potwierdzone przez znaleziska minia-
turek np. z Siemiechowa, pow. łaski, grób 46 13, zapewne 
z Siemianic, pow. kępiński14, a także z cmentarzyska kultury 

10 K. Czarnecka, A parade shield from the Przeworsk cul-
ture cemetery in Czersk, near Warsaw, Poland – an international 
sign of status in the Early Roman Period, „Archaeologia Baltica”, 
t. 18, 2012, s. 91-102. 

11 N. Zieling, op. cit, s. 231, tabl. 32:3.
12 W. Adler, Studien zur germanischen Bewaffnung. Waf-

fenmitgabe und Kampfweise im Niederelbegebiet und im übrigen 
Freien Germanien um Christi Geburt, „Saarbrücker Beiträge zur 
Altertumskunde”, t. 58, Bonn 1993, s. 49.

13 M. Jażdżewska, Ciekawsze zespoły grobowe ze ślada-
mi wpływów  celtyckich na cmentarzysku kultury przeworskiej 
w Siemiechowie, woj. sieradzkie, [w:] Kultura Przeworska, t. 1, 
red. J. Gurba, A. Kokowski, Lublin 1994, ryc. 13a.

14 J. Andrzejowski, Wczesnorzymska miniaturka tarczy 
z Nadkola nad Liwcem, [w:] Superiores Barbari. Księga ku czci 
Profesora Kazimierza Godłowskiego, red. R. Madyda-Legutko, 
T. Bochnak, Kraków 2000, s. 30, tabl. 2:6.

 wielbarskiej z Nowego Targu, pow. sztumski, z grobu 6915. 
Komplet dobrze zachowanych in situ okuć brzegu znale-
zionych w grobie szkieletowym 19 na cmentarzysku Hunn, 
Østfold w Norwegii, również poświadcza użytkowanie tarcz 
o takim kształcie16. Tarcza z tego stanowiska jest szczegól-
nie ciekawa, ponieważ należące do niej umbo ze srebrnymi 
nitami z naparstkowymi główkami i imacz pokryty srebrną 
blachą, stanowią dobrą analogię do znaleziska z Czerska.

W wyposażeniu grobu 93 brak elementów stroju, takich 
jak zapinki czy sprzączki. Nie można wykluczyć, że te 
drobne przedmioty umieszczono w umbie, choć na zdjęciu 
rentgenowskim ich nie widać. Brak części stroju w grobie 
może być też przejawem lokalnego zwyczaju, ponieważ 
podobną sytuację – bogate wyposażenie bez zapinki czy 
sprzączki – zaobserwowano w grobie 98 na tym samym 
cmentarzysku. Ten dobrze zachowany obiekt również 

15 E. Fudzińska, P. Fudziński, Wielokulturowe cmentarzy-
sko w Nowym Targu , stan. 6, gm. Stary Targ, red. E. Fudzińska, 
P. Fudziński, Malbork 2013, tabl. VIII:69:1.

16 H. Gjøstein Resi, Gravplassen Hunn i Østfold, „Norske 
Oldfunn”, t. 12, Oslo 1986, tabl. 8:2.

Ryc. 8. Czersk, pow. piaseczyński, grób 93: imacz. 
Fot. A. Wiśniewska.

Ryc. 9. Czersk, pow. piaseczyński, grób 93: imacz. Rys. G. Nowakowska.
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Ryc. 10. Czersk, pow. piaseczyński, grób 93: żelazne okucia brzegu tarczy. Rys. G. Nowakowska.
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zawierał kompletny zestaw broni oraz drobne narzędzia 
(osełka). Jego chronologia, podobnie jak grobu 93, przypada 
na fazę B2 wczesnego okresu wpływów rzymskich.

Stan zachowania przedmiotów żelaznych znalezionych 
w omawianym grobie dowodzi, że nie były one poddane 
działaniu ognia, nie zostały więc umieszczone na stosie 
pogrzebowym. Wydaje się, że również brązowy imacz nie 
miał kontaktu z ogniem, ponieważ srebrne koszulki i fili-
granowe nity nie są ani stopione, ani nawet nadtopione. 
Większość przedmiotów została jednak, zgodnie z obycza-
jem pogrzebowym kultury przeworskiej, intencjonalnie 
zniszczona. Miecz jest dwukrotnie, bardzo starannie zwi-
nięty, nawet trzpień od rękojeści został zagięty na głownię. 
Nożyce połamano, a oba ostrza złożono ze sobą. Jeden z gro-
tów został zgięty, drugi złamany, a ich tulejki zgnieciono. 
Osełka jest rozbita na kawałki, trudno jednak jednoznacznie 
stwierdzić, czy stało się to na skutek celowych zabiegów. 

Najbardziej zaskakujący jest sposób potraktowania tar-
czy, która musiała zostać zniszczona przed złożeniem do 

grobu, a wszystkie jej elementy rozdzielono. Imacz i umbo 
złożono osobno, w odległości około 40 cm od siebie, a okucia 
brzegu, jak wspomniałam powyżej, były rozrzucone w przy-
padkowym układzie po całej jamie. W jedno z nich wsunięta 
była brzytwa. Rynienkowate okucia oderwano od desek 
zapewne za pomocą jakiegoś narzędzia, może szerokiego 
dłuta, którego ślady widać na   niektórych  fragmentach17 
(ryc. 11). Pośrednio potwierdza to brak zachowanych nitów 
– pozostały tylko blaszki z otworami. W przypadku spale-
nia tarczy nity pozostałyby na swoich miejscach, natomiast 
podczas mechanicznego odrywania musiały zostać usu-
nięte. Również umbo i brązowy imacz ze srebrnymi koszul-
kami na grzebieniach i filigranowymi nitami srebrnymi nie 
nosi śladów kontaktu z ogniem. Większość okuć brzegu 
tarczy została kilkakrotnie skręcona, zwinięta wokół wła-
snej osi (ryc. 10:15-23). Taki sposób potraktowania tych 
przedmiotów wymagał sporej siły i determinacji. Miecze 
i groty można zgiąć, a tulejki zgnieść uderzając w nie sil-
nie obuchem topora lub siekiery, czy nawet kamieniem. 

17 Takie dłuto znaleziono np. w grobie 66 na cmentarzysku 
w Czersku.

Ryc. 11. Czersk, pow. piaseczyński, grób 93: żelazne okucie. 
Fot. A. Wiśniewska.

Ryc. 12. Umbo z groby w Kunach, pow. turecki. Wg J. Skowron, 
Kuny, pow. turecki, woj. wielkopolskie, stan. 4, [w:] Wandalowie. 
Strażnicy bursztynowego szlaku, red. J. Andrzejowski, A. Kokow-

ski, C. Leiber, Lublin-Warszawa 2004, ryc. 6.24.

Ryc. 13. Kuny, pow. turecki, grób 73. Wg J. Skowron 2004-2007, 
tabl. I:1.
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Skręcenie żelaznych rynienek byłoby łatwiejsze po uchwy-
ceniu ich kleszczami kowalskimi18, jednak tylko w jednym 
przypadku końcówka fragmentu okucia jest spłaszczona, 
co może być śladem zastosowania takiego narzędzia. 

Zwyczaj niszczenia wyposażenia, zwłaszcza broni, 
przed włożeniem go do grobu jest powszechnie obserwo-
wany na cmentarzyskach kultury przeworskiej, sposób i sto-
pień destrukcji przedstawia się jednak bardzo rozmaicie. 
Czasami wystarczyło tylko lekkie zgięcie przedmiotu, nie-
kiedy uciekano się zaś do bardziej pracochłonnych zabiegów 
niszczących19. Sposób w jaki zostały potraktowane okucia 
rynienkowate z omawianego grobu jest jednak niespoty-
kany. Interesujące jest również, że pozostałe elementy tar-
czy, imacz i umbo, nie zostały tak zniszczone – jedynie nity 
umba mają zgniecione główki. Zgniatanie i skręcanie meta-
lowych przedmiotów jest łatwiejsze po przepaleniu, nawet 
samo oddzielenie ich od niespalonych desek musiało być 
dość trudne. Jednak paradna tarcza z tego grobu nie została 
spalona, a wyjaśnienie przyczyny takiego postępowania nie 
jest możliwe.

Z obszaru kultury przeworskiej znamy analogię do zna-
leziska z Czerska. Grób 73 z cmentarzyska w Kunach, pow. 
Turek był wyposażony w paradną tarczę zaopatrzoną w umbo 
typu J.7b, z krawędzią okutą brązem i z brązowymi nitami 
z naparstkowymi główkami pokrytymi srebrem (ryc. 12). 
W zespole nie było imacza, zachował się natomiast fragment 
brązowego okucia brzegu tarczy. Pozostałe wyposażenie to 

18 Takie kleszcze pochodzą z grobu 66 w Czersku.
19 K. Czarnecka, B. Kontny, Traces of combat or traces of 

ritual destruction? The damage to weapons in the Przeworsk 
 culture,  „Xantener Berichte”, t. 16, 2009, s. 29.

Ryc. 14. Brostorp, Olandia. Wg M. Rasch 1991, ryc. II:30.

Ryc. 15. Hunn, Østfold. Wg H. Gjøstein Resi 1986, tabl. 57.
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grot z zadziorami typu L, brzytwa, nóż, podwójne okucie 
z taśmy żelaznej i fragment szpili (igły)20. Brak natomiast 
miecza, są tylko trzy okucia pochwy (ryfki). Wyposażenie 
w dużym stopniu odpowiada znalezisku z Czerska, chociaż 
sama paradna tarcza różniła się detalami wykonania – miała 
brązowe okucie krawędzi i wyraźnie mniejsze nity o innych, 
skromniejszych zakończeniach. Duże przedmioty zostały 
intencjonalnie zniszczone, tulejkę grotu zgnieciono, kolec 
umba zgięto, a kryza nosi ślady odrywania od desek tarczy. 

Umbo z Kun było umieszczone pod dnem jamy grobo-
wej, kolcem do dołu, obok tkwił wbity grot (ryc. 13). Autor 
opracowania wskazuje na możliwość interpretacji takiego 
rozmieszczenia przedmiotów jako symbolicznego złoże-
nia zmarłego na tarczy21, przywołując przykład grobu 216 
z cmentarzyska Hamburg Marmstorf z podobnie ułożonymi 
elementami wyposażenia. W grobie 93 z Czerska sytuacja 
jest inna. Całe wyposażenie zostało umieszczone mniej 
więcej na tym samym poziomie, nieco poniżej załomu 
brzuśca popielnicy, ale powyżej poziomu jej dna. Elementy 
uzbrojenia otaczały popielnicę. Najcenniejszy przedmiot 
– posrebrzany ozdobny imacz – umieszczono najwyżej, 
umbo najniżej, ale różnice te nie są zbyt duże. W pewnym 
sensie można powiedzieć, że paradna tarcza „otacza” wło-
żone do popielnicy szczątki zmarłego. Na przywoływanym 
cmentarzysku Hamburg Marmstorf oprócz grobów, w któ-
rych umbo umieszczano kolcem do dołu, niekiedy z wypo-
sażeniem usytuowanym na nim lub tuż obok22, są też groby 
z umbem ułożonym odwrotnie, kolcem do góry23. Nie było 
więc sztywno obowiązujących reguł, nawet w ramach jed-
nego cmentarzyska w tym samym odcinku czasu.

Interesujące jest, że inne znalezisko z analogiczną 
paradną tarczą z imaczem pokrytym srebrną blaszką 

20 J. Skowron, Grób wojownika z „posrebrzaną tarczą” 
z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Kunach, stano-
wisko 4, województwo wielkopolskie - niektóre aspekty obrządku 
pogrzebowego, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, t. 43, 2004-
2007, tabl. II, III.

21 Ibidem, s. 203
22 W. Wegewitz, Der Urnenfriedhof von Hamburg-Marm-

storf, Hildesheim 1964, ryc. 9-11, 14-15.
23 Ibidem, ryc. 12-13.

i z umbem ze srebrnymi naparstkowymi nitami, pocho-
dzące z Brostrop na Olandii, ma podobne elementy rytuału 
pogrzebowego. Jest to wprawdzie pochówek szkieletowy, 
zgodny z panującym tam obyczajem, ale paradna tarcza sta-
nowiąca najcenniejszy element wyposażenia została równie 
starannie zniszczona. Jej umbo umieszczono za nogami, 
a srebrzony imacz – na szkielecie, na wysokości bioder 
zmarłego24 (ryc. 14). Inaczej potraktowano tarczę z pokry-
tym srebrną blachą imaczem z grobu 19 z Hunn, Østfold 
w Norwegii, którą w całości złożono na zmarłym25 (ryc. 15). 
Kompletną tarczę (zachowały się nawet pozostałości desek) 
z imaczem pokrytym srebrem i umbem ze srebrnymi nitami 
naparstkowymi oraz srebrnym okuciem krawędzi umiesz-
czono również w centralnej części szkieletowego grobu 
w Rådved, Vejle, na Jutlandii (Dania)26. Dwa kolejne znale-
ziska podobnych tarcz z bardzo bogatą dekoracją pokrytych 
srebrem elementów metalowych pochodzą z pochówków 
ciałopalnych popielnicowych: z grobu 366 z cmentarzyska 
Hamfelde, Kr. Launeburg z północnych Niemiec i z kur-
hanu 24 z Egge, w Trøndelag w Norwegii. Brak opisu roz-
mieszczenia bogatego wyposażenia w grobie z Hamfelde27. 
W grobie z Egge rolę popielnicy pełnił brązowy kocio-
łek typu Østland. To w nim znajdowało się wyposażenie, 
zawierające również części tarczy28. Na samym wierzchu 
umieszczono umbo, kolcem do dołu, nie można więc uznać, 
że w jakimś sensie „przykrywało” ono zawartość popiel-
nicy. Sposób potraktowania tarczy, którego ślady obserwu-
jemy w grobie z Czerska nie ma tym samym dokładnych 
analogii pośród innych pochówków z paradnymi tarczami 
tego samego typu, zarówno pod względem sposobu znisz-
czenia samego przedmiotu, jak i rozmieszczenia zniszczo-
nych elementów w grobie.

24 M. Rasch, Ölands Järnåldersgravfält II, red. U.E. Hag-
berg, et al., Kalmar 1991, ryc. II:30.

25 H. Gjøstein Resi, op. cit., tabl. 57.
26 H.A. Kjær, Nogle vaaben fra den ældre jernalder, „Aarbø-

ger for Nordisk Oldkyndighed og Historie”, R. 1900, s. 115, ryc. 3.
27 N. Bantelmann, Hamfelde, Kreis Herzogtum Lauenburg. 

Ein Urnenfeld der römischen Kaiserzeit in Holstein, „Offa Bü-
cher”, t. 24, Neumünster 1971, s. 124, tabl. 54.

28 R.K. Möllenhus, Gravfeltet på Egge ved Steinkjer, „Vi-
king“, t. 27, 1964, s. 147, ryc. 2; 5, 6.

Summary

Inside a parade shield. An interesting grave from the Przeworsk culture cemetery in Czersk, distr. Piaseczno

An urn grave 93 from cemetery of the Przeworsk cul-
ture was furnished with opulent set of arms: a sword, two 
spearheads and shield fittings, all ritually destroyed accord-
ing to burial custom of the Przeworsk culture. A shield-boss, 
of type Jahn 7, has broken spike. Bronze rivets, coated with 
silver sheet are flattened. Inside the boss were stored small 
objects, a not rare phenomenon in the Przeworsk culture. 
A shield grip, of type Jahn 8, has rectangular bronze plates 

covered with thin layer of silver, with small silver studs, 
and decorative rosettes. Crests separating rivet plates from 
a handle are covered with silver sheet, and decorated with 
filigree plait. A big number of iron U-shaped edge mount-
ings, elaborately destroyed, allows a cautious reconstruction 
of a shield-form – it should be rectangular/oval. An evidence, 
that shields of such shape were used in the Przeworsk cul-
ture, could be finds of miniature shields (e.g. Siemiechów, 



KATARZYNA CZARNECKA

44

grave 46). Some analogies are also outside the Przeworsk 
culture, e.g. preserved in situ shield from grave 19 in Hunn, 
Norway. Grave 93 is dated to phase B2 of the Roman Period.

All finds have no traces of fire, so they weren’t put on 
the pyre but were deposited directly in grave pit. A shield 

was disfigured. Edge mountings were irregularly dispersed 
in grave pit, some pieces were inside shield boss. They must 
be torn away from the shield planks. A shield boss was 
deposited more then 40 cm apart from the grip. The urn 
were placed in the middle.
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