
Monety antyczne 
ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów 
– materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej

Przedmioty wchodzące w skład kolekcji reprezentują niemal wszystkie kategorie zabytków 
występujących w młodszym okresie przedrzymskim, okresie rzymskim i wędrówek ludów. 
Dominują ozdoby i części stroju (łącznie 395). Mniej liczne są przedmioty codziennego użytku 
i narzędzia (łącznie 73), fragmenty naczyń szklanych (9) i glinianych (2) oraz uzbrojenie (łącznie 
17) i ostrogi (łącznie 9). Są w niej również przedmioty lub ich fragmenty, które trudno 
przyporządkować do konkretnej kategorii (łącznie 41). 

Obszar Lubelszczyzny, ze względu na swoje położenie bez wątpienia jest niezwykle istotny, 
często kluczowy dla odtworzenia procesów osadniczych i genezy wielu zjawisk kulturowych 
w młodszym okresie przedrzymskim oraz w okresach rzymskim i wędrówek ludów. Z jednej 
strony wykazuje on silne związki z Mazowszem i Podlasiem i dalej z północną Polską, z drugiej 
stanowi swoistą bramę na wschód łącząc tereny ziem polskich z obszarami dzisiejszej Ukrainy 
i Białorusi. Nie można też zapominać o oddziaływaniach z południa, wywodzących się ze 
środowiska celtyckiego i dackiego, sarmackich Jazygów z Wielkiej Niziny Węgierskiej czy też 
z prowincji rzymskich. 

Zarubiniecka zapinka o konstrukcji środkowolateńskiej. 
Husynne Kolonia, stan. 4.

Zapinki oczkowate serii pruskiej (Almgren grupa III). 
187 – Gródek, za Huczwą; 233 – okolice Kosmowa; 435 – Matcze, stan. 41; 
473 – Szpikołosy, stan. 15; 500 – Wolica, stan. 3.

Zapinki A.68 i zbliżone (grupa IV). 
2 – Białoskóry, stan. 4; 234 – okolice Kosmowa; 422 – Łasków, stan. 10; 
526 – Strzelce, stan. 19.

Zapinki 8 serii V grupy O. Almgrena. Typ A.127. 
237 – okolice Kosmowa; 464 – Obrowiec, stan. 44.

Zapinka 8 serii V grupy O. Almgrena. Typ A.129. 
Kosmów – okolice

Zapinki typów A.161/162 i A.161–162 (grupa VI, seria 1) 
zbliżone do wzoru ZM–103 wg A. Kokowskiego. 

Zapinki typu A.172 (grupa VI, seria 1). 
27 – Gródek, stan. 1C; 130–133 – Gródek, stan. 29; 359–361 – okolice Kosmowa; 
465 – Obrowiec, stan. 44; 488 – Terebiń, stan. 70; 528 – okolice Czermna.

Tzw. fibule blaszane z półokrągłą płytką na główce i rombowatą nóżką,  
odpowiadające typowi A.182 (grupa VI, seria 2). 
140–142 – Gródek, stan. 29; 179 – Gródek, w pobliżu Huczwy; 388–391 
– okolice Kosmowa.

Sprzączki i ich elementy. Madyda-Legutko grupa D (117) i H (pozostałe 
kompletne sprzączki i ramy sprzączek). 
35, 36, 39 – Gródek, stan. 1C; 108 – Gródek, stan. 2; 117 – Gródek, stan. 6; 
149, 150 – Gródek, stan. 29; 205, 206 – okolice Gródka; 421 – Kozodawy, 
stan. 12; 424 – Matcze, stan. 40; 483 – Terebiń, stan. 41. Języczkowate okucia końca pasa i zbliżone. Madyda-Legutko grupa VI, typ 12. 

42 – Gródek, stan. 1C; 153, 154 – Gródek, stan. 29; 189 – Gródek, za Huczwą; 
195–197 – Gródek; 210–212 – okolice Gródka. 

Dziobowate okucia końca pasa. Madyda-Legutko grupa VI, typ 11. 
155 – Gródek, stan. 29; 190 – Gródek, za Huczwą; 476 – 
Ślipcze–Kosmów.

Skuwki sprzączek. 194 – typu Strzegocice-Tiszaládány-Kercz. 
40 – Gródek, stan. 1C; 151, 152 – Gródek, stan. 29; 193, 194 – 
Gródek; 209 – okolice Gródka; 480 – Teptiuków, stan. 13.

Złoty wisiorek kulisty. A. von Müller typ I. 
Ubrodowice.
Szczególną uwagę zwraca znaleziony 
w Ubrodowicach złoty wisiorek kulisty, 
bogato zdobiony filigranem i granulacją. 
Charakterystyczne są przede wszystkim 
dla kultury wielbarskiej, choć coraz 
częściej odkrywane są także w zespołach 
kultury przeworskiej, w tym głównie 
we wschodniej strefie jej osadnictwa, 
niedawno również na Podkarpaciu. Okazy 
odnotowane w środowisku kultury 
przeworskiej z reguły uważa się za importy 
z obrębu kultury wielbarskiej. Dotychczas 
z Lubelszczyzny znane były jedynie dwa 
złote wisiorki kuliste  odkryte w dwóch 
grobach na cmentarzysku kultury 
przeworskiej w Opoce, pow. puławski. 
Okaz z Ubrodowic, pośrednio ze względu 
na położenie tego stanowiska, a głównie 
motyw zdobniczy, najpewniej należy 
łączyć z najwcześniejszym etapem 
osadnictwa kultury wielbarskiej/grupy 
masłomęckiej  na Lubelszczyźnie.

Pierścieniowata zawieszka ażurowa typu 
Janów (Hansdorf)–Psary. 
Strzelce.
Niewątpliwie jednym z najciekawszych 
zabytków w całym zbiorze jest 
pierścieniowata zawieszka ażurowa 
znaleziona w Strzelcach. Zabytki takie 
znane są z terytorium zasiedlonego przez 
ludność kultury przeworskiej
i wielbarskiej oraz z Ukrainy, głównie 
zachodniej. Niestety większość zabytków 
tego typu to znaleziska luźne, stąd też 
określenie ich metryki jak na razie musi 
opierać się na nielicznych okazach 
z zespołów grobowych. Do niedawna 
stosunkowo pewnym wydawało się 
założenie, że wywodzą się ze 
wschodniego Pomorza zasiedlonego przez 
ludność kultury wielbarskiej i w wyniku jej 
ekspansji rozpowszechniły się na 
południowy wschód. Nowe i dość liczne 
znaleziska z Ukrainy mogą jednak 
sugerować odwrotny kierunek 
rozprzestrzeniania się znalezisk tego typu.

Paciorki szklane.
11 – Dziekanów, stan. 10; 44 – Gródek, stan. 1C; 161 – Gródek, stan. 29; 216, 217 
– okolice Gródka; 478 – Teptiuków, stan. 7; 497, 498 – Ubrodowice, stan. 45; 
514–524 – okolice Siedliszcza.

Bransolety. 
221 – okolice Gródka; 419 – okolice Kosmowa; 
451 – Mieniany, stan. 25.

Zawieszki/okucia pochew mieczy, 
zbliżone do typów Entringen-
Blučina (uproszczona forma) / 
Hemmingen-Pleidesheim wg W. 
Menghina. Gródek, stan. 29.

Zawieszki/okucia pochew mieczy, 
zbliżone do typu Nydam-Porskær 
wg W. Menghina. 
164 – Gródek, stan. 29; 199 – 
Gródek.

Wisiorki w kształcie topora. A. Kokowski typ 2 i 3. 
159 – Gródek, stan. 29; 540, 541 – miejscowość nieznana (zachodnia Ukraina?).

Grot żelazny z zadziorami. 
3 – Białoskóry, stan. 4;

Ostrogi kabłąkowe. 
201 – Gródek; 432 – Matcze, stan. 40; 467 – Obrowiec, stan. 44; 533 – Wolica Uchańska, stan. 11.

Groty żelazne. 
431 – Masłomęcz; 471 – Prehoryłe, stan. 6.

Ostrogi krzesłowate. 
200 – Gródek; 537 – miejscowość nieznana (pow. hrubieszowski?).

Przęśliki gliniane i małe przęśliki lub paciorki gliniane (77, 494). 
58, 61, 66, 67, 69, 71, 72, 76, 79, 80, 83, 84 – Gródek, stan. 1C; 456 – Moniatycze, stan. 
6; 460 – Moroczyn; 472 – Sławęcin, stan. 21; 490 – Terebiń, stan. 71; 495 – Turkołówka, 
stan. 7; 496 – Turkołówka, stan. 8.

Ciężarki tkackie i/lub grzęzidła. 
491 – Terebiń, stan. 71.

Topór żelazny. Gródek, stan. 1C.
Trudne do interpretacji jest znalezisko żelaznego topora ze stanowiska 1C 
w Gródku. Odbiega on od większości typów występujących w środkowoeuropejskim 
Barbaricum. Trudno też znaleźć podobne w środowisku kultury czerniachowskiej. 
Topór z Gródka najbliższe analogie znajduje wśród okazów bałtyjskich. Topory 
z opuszczonym żeleźcem w kulturze bogaczewskiej, znane ze środkowej i przede 
wszystkim północnej części jej zasięgu, datować można na cały okres 
wczesnorzymski. W tej kulturze stosowane były też najwcześniej, ale stosunkowo 
szybko rozprzestrzeniły się i zostały zaadoptowane w innych rejonach kręgu 
zachodniobałtyjskiego, w tym głównie na terytorium Litwy oraz w kulturze Finów 
nad górną i środkową Oką. W ostatniej, typ ten uległ dalszym lokalnym 
transformacjom i rozwijał się do początków IV w.

Szpila z haczykowatą główką – zatyczka. 
13 – Dziekanów, stan. 10.
Igła. 191 – Gródek, za Huczwą.

Nożyce
4 – Białoskóry, stan. 4

Szczypczyki. 
Terebiń, stan. 70.

Zbiór monet opracowanych w ramach projektu Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność 
w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiego liczy 76 egzemplarzy:
- monety emitowane w centralnej mennicy w Rzymie w I-III w. (62 egz.: аsy – 1 egz.,               
denary – 60 egz., antoniniany – 1 egz.), 
- wyroby prowincjonalno-rzymskich mennic z II-III w. (4 egz.), 
- późnorzymskie monety brązowe z IV w. (4 egz.), 
- monety produkcji nieoficjalnej: kopie odlewane (4 egz.) i subaeraty (2 egz.). 

Vespasian: no. 30 
Vespasian (Titus): no. 31
Titus: nos. 32, 33
Domitian: nos. 3, 68
Trajan: nos. 23, 29, 34, 35, 36
Hadrian: nos. 9, 37, 38, 39, 40, 41, 69, 70

Hadrian (Sabina): nos. 42, 43
Antoninus Pius: nos. 4, 24, 25, 44, 45, 46, 47, 48, 71, 72

Antoninus Pius (Marcus Aurelius): no. 49
Antoninus Pius (Diva Faustina I): nos. 10, 11, 12, 50, 73

Marcus Aurelius: nos. 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 51
Marcus Aurelius (Lucius Verus): nos. 1, 17, 26, 54

Marcus Aurelius (Lucilla): nos. 18, 55
Marcus Aurelius (Commodus): no. 27
Marcus Aurelius (Faustina II): nos. 52, 53, 74
Commodus: nos. 19, 20, 56, 57, 67
Antoninian dynasty: no. 66 
Clodius Albinus: no. 58
Septimius Severus (Julia Domna): nos. 28, 59
Caracalla: nos. 60, 61 
Trajanus Decius: no. 63
Philipp I: no. 62 
Gordian III: no. 8 
Constans: no. 75
Valens: no. 64
Valentinian I: no. 76
Arcadius: no. 65

Zestawienie emitentów monet uwzględnionych 
w opracowaniu Pochodzenie monet:

- pozyskane w trakcie badań archeologicznych 
(pewna lokalizacja, GPS)
- monety przypadkowo odkryte i przekazane do 
Muzeum (lokalizacja przybliżona, wiarygodna)
- prywatne kolekcje gromadzone od kilkudziesięciu 
lat (lokalizacja prawdopodobna/dyskusyjna)

Opracowany zbiór, stanowi wspaniały przekrój znalezisk numizmatycznych z czasów 
rzymskich na terenie Lubelszczyzny. Odzwierciedla on nie tylko wszystkie główne 
kategorie znalezisk monet rzymskich, spotykane w środkowym Barbaricum (ilustrując lub 
potwierdzając naszą wiedzę o ich proporcjach w regionie), ale także znacznie poszerza 
bazę wiarygodnych źródeł dla ich dalszych badań. Sprawia to, że ich publikacja 
w niniejszym artykule może stanowić nową podstawę do badania szeregu zjawisk 
zachodzących na terenie Lubelszczyzny w pradziejach, w tym zwłaszcza jako przyczynek 
do badań nad występowaniem na tym terenie kopii denarów rzymskich, oraz do badań 
porównawczych składników obiegu monetarnego na tym terenie w kontekście chronologii 
monet, które do niego trafiały.

Historia Europy Środkowej i Wschodniej w pierwszej połowie 1. tysiąclecia n.e. jest 
związana z funkcjonowaniem na tych obszarach trzech znaczących kultur 
archeologicznych: przeworskiej, wielbarskiej oraz czerniachowskiej. Ich losy były ze sobą 
ściśle powiązane, a materiały archeologiczne potwierdzają, że ich populacje utrzymywały 
między sobą dość bliskie kontakty. Świadczą o tym miedzy innymi dokonywane na tym 
terenie znaleziska denarów rzymskich, ich kopii oraz naśladownictw. Prawdopodobnie 
najintensywniejsze kontakty pomiędzy populacjami tych trzech kultur mogły odbywać się 
na obszarach, na których stykały granice ich terytoriów. Jednym z takich obszarów jest 
Kotlina Hrubieszowska.

Późnorzymskie emisje brązowe z IV wieku
Wśród analizowanych monet znajdują się również cztery okazy wybite w IV w. Wszystkie 
należą do tzw. małych brązów lub AE3 (o średnicy od 14 do 18 mm i wadze od 1,5 do 4 g). 
Tylko jedna z nich została wybita w okresie panowania w Imperium dynastii 
konstantyńskiej (nr kat. 75), reszta – w okresie dynastii walentyniańskiej (nr kat. 64,76). 
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Monety prowincjonalno-rzymskie z II–III wieku
Ta grupa jest reprezentowana przez cztery egzemplarze: emisje Chersonezu, Philippopolis, 
Deultum oraz Viminacium.
Miedziana moneta z pseudoautonomicznej emisji Chersonezu, związana jest 
z panowaniem Marka Aureliusza, a wybita została pomiędzy 161 a 180 r. 
Pozostałe trzy monety pochodzą z mennic bałkańskich prowincji Cesarstwa Rzymskiego. 
Najwcześniejszą z nich jest AE29 z portretem Karakalli, wybita w latach 211–217 
w mennicy trackiego miasta Philippopolis (nr kat. 61). Następną monetą produkcji 
prowincjonalnej jest AE23 z portretem Gordiana III, wybita w latach 238–244 w trackim 
mieście Deultum (nr kat. 9). Ostatnia moneta prowincjonalna to AE29 z portretem Filipa I, 
wybita w 244 r. w centrum Górnej Mezji – Viminacium (nr kat. 62).
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Monety nieoficjalnej produkcji
Subaeraty (lub denarii subaerati) to monety mające 
zwykle miedziany rdzeń, ale pokryte cienką 
warstwą srebra lub złota. Warstwa powstała na 
skutek platerowania często, zwłaszcza jeśli jest 
bardzo cienka, nie zachowuje się i w takim 
przypadku pozostaje tylko rdzeń monety. Wśród 
analizowanego materiału znajdują się rdzenie 
dwóch subaeratów, których pierwowzorami były 
denar Marka Aureliusza (dla Lucjusza Werusa) 
(nr kat. 27) i nieokreślony, zaopatrzony w otwór, 
denar z epoki Antoninów (nr kat. 66). 

Odlewane kopie denarów
Inną kategorię monet nieoficjalnych 
stanowią kopie denarów, wykonane 
techniką odlewniczą (np. kopia 
odlewana denara Trajana (nr kat. 30). 
Takie monety zwykle wykonywano ze 
stopów bez zawartości srebra. Często 
jakość ich wykonania była dość 
wysoka: tylko doświadczony 
numizmatyk może określić ślady 
odlewu na monecie – niekiedy takie 
monety mylnie można uznać za 
oryginalne, choć skorodowane.
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Monety z I–III wieku emitowane w centralnej 
mennicy w Rzymie
W tej kategorii jest tylko jedna moneta, należąca do 
niskich nominałów rzymskiego systemu 
monetarnego. Chodzi o as Marka Aureliusza, wybity 
w centralnej mennicy w Rzymie w latach 174–175 
(nr kat. 22). 

22

Znaczną część monet 
z omawianego zbioru 
stanowią denary – 
główny nominał systemu 
monetarnego Cesarstwa 
Rzymskiego w okresie 
od I do początku III w. 
(np. nr kat. 60,67,68)   
Najstarsze monety 
w zbiorze powstały za 
czasów Wespazjana 
w 76 r.; najmłodszą 
monetą jest denar 
pochodzący z okresu 
panowania Karakalli, 
wybity w roku 208.

Jedynym okazem srebrnym 
nienależącym do grupy denarów jest 
główny nominał rzymskiego systemu 
monetarnego w III w. – antoninian. Jest 
to moneta z portretem Decjusza, wybita 
w latach 229–251 w Rzymie (nr kat. 63).
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Kyrylo MyzginBarbara Niezabitowska-Wiśniewska

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
ul. 3 Maja 11, 22-500 Hrubieszów
tel. (+48) 84 696 27 83, www.muzeum-hrubieszow.com.pl

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie
- instytucja kultury finansowana 
ze środków Powiatu 
Hrubieszowskiego

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność 
w świetle niepublikowanych zabytków z regionu 

hrubieszowskiego dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, 

uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych 
monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


