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PRZEDMOWA
FOREWORD

M a r i a  K a s p r z y c k a 

Był rok 1983. Skupiałam się nad pisaniem pracy 
magisterskiej na temat budowy geologicznej dna Głębi 
Gdańskiej, szło mi to nadzwyczaj opornie, gdy spotkałam 
przypadkiem w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu młode-
go archeologa, który opowiedział mi niesamowitą historię 
o odkrytej przez siebie niedawno wikińskiej osadzie. Uznał, 
że przydałaby mu się konsultacja geologiczna, więc ocho-
czo zgodziłam się wykorzystać swoją świeżo zdobytą wie-
dzę geologiczną i zerknąć na to, co się wyłania spod ziemi.

Nie spodziewałam się zobaczyć ruin wikińskich za-
budowań, niemniej jednak początkowo poczułam rozcza-
rowanie. Niewielka dziura w ziemi, piaski, mułki, torfy 
i trochę węgla drzewnego. Nie bardzo wiedziałam nawet, 
co z tym robić i od czego zacząć, jednak po dwóch tygo-
dniach pobytu byłam już pewna, że pracy magisterskiej 
z Głębi Gdańskiej nie napiszę. Zajęłam się jeziorem Drużno 
i hydrografi cznymi aspektami Truso.

Od tego czasu, chwilami intensywnie, chwilami spo-
radycznie współpracowałam z Markiem Jagodzińskim. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych prof. Przemy-
sław Urbańczyk zaprosił nas do współpracy przy milenijnym
projekcie archeologiczno-przyrodniczym „Adalbertus”, fi -
nansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. 
Temat dotyczył generalnie misji pruskiej św. Wojciecha, 
jednakże zakres badań tak archeologicznych, jak i przy-
rodniczych znacznie przekroczył czasowe ramy projektu; 
znowu powróciło Truso, zmiany przyrodnicze i wodne 
w Zatoce Żuławskiej, zmiany osadnicze między Wisłą 
i Pasłęką. Każde z nas obroniło pracę doktorską i wydawało 
się, że nasze drogi rozeszły się na dobre.

W maju 2004 roku zostałam dyrektorem Muzeum 
w Elblągu, w którego zasobie znajdowały się zabytki z Truso 
otoczone opieką szanowanego już powszechnie odkrywcy 
Truso – dr. Marka Jagodzińskiego. Truso to wyjątkowo ob-
szerny temat – jego całkowite rozpoznanie wymaga jeszcze 
dziesiątek lat żmudnych badań archeologicznych. Dr Jago-
dziński stanowi natomiast klasyczny archetyp uczonego – 
ciągle niedostatecznie zadowolony z efektów badań, dążący 
do perfekcji w pracy naukowej, poświęcający cały swój czas 
rozwiązywaniu wszelkich aspektów funkcjonowania osady. 
Jednakże z perspektywy muzeum i społeczności elbląskiej 
najważniejsza w mojej ocenie stała się konieczność podsu-
mowania dotychczasowych prac badawczych i podzielenia 
się jak najszerzej ich efektami. Mimo kilkudziesięciu pub-
likacji w periodykach naukowych i popularnonaukowych 
polskich i zagranicznych, ciekawych ekspozycji w Polsce 
i Europie – Truso prezentowane było m.in. na milenijnej 
wystawie Rady Europy „Europas Mitte um 1000” – brako-
wało bowiem zdecydowanie spójnej, wszechstronnej publi-
kacji. Byłam przekonana, że przyszedł najwyższy czas na 

It was in 1983 that I happened to meet a young archaeolo-
gist at the Voivodship Offi ce in Elbląg. At that time I was 
preoccupied with writing my MA thesis regarding the geo-
logical structure of the bottom of the Gdańsk Deep – a very 
painstaking and slow-going task. The young archaeologist 
told me an amazing story about a Viking settlement that he 
had recently discovered and he thought he should perhaps 
consult a geologist for advice, so I very willingly agreed to 
make use of my newly acquired knowledge and take a look 
at what was emerging from under the ground.

Although I was not really expecting to see the ruins of 
Viking buildings, I was initially rather disappointed: there 
was a small hole in the ground, some sands, argillaceous 
sediments, peat and a little charcoal. I was not even sure 
what I should do with it and where I should start, but after 
a two-week stay, I already knew that I would not be writing 
an MA thesis on the Gdańsk Deep. Instead I began working 
on Lake Drużno and the hydrographic aspects of Truso.

This was the beginning of my ongoing – sometimes 
more and at times less intense – co-operation with Marek 
Jagodziński.

In the early 1990s, Professor Przemysław Urbańczyk 
invited us to work with him on the millennial archaeologi-
cal and natural sciences project ‘Adalbertus’ that was being 
fi nanced by the Foundation for Polish Science (FNP). The 
research largely concerned St. Adalbert’s Prussian mis-
sion, but the scope of both the archaeological and natural 
sciences research far exceeded the assigned time limit in 
which the project was to be completed; the name ‘Truso’ 
reappeared and there was also the issue connected with the 
natural and hydrographic changes that had taken place in 
the eastern part of the Żuławy depression, as well as the 
changes in the settlement patterns between the Vistula and 
Passarge rivers. We were both awarded our PhDs following 
the completion of our theses and it then seemed that our 
paths had separated for good.

In May 2004, I became director of the Museum in 
Elbląg which housed the archaeological fi nds from Truso. 
These items were in the custody of Dr. Marek Jagodziński 
who, at that time, was already acknowledged and respected 
as the person who had discovered Truso. Truso itself in-
volves a very broad area of research – a full archaeological 
examination of the site still requires many years of arduous 
research. Marek Jagodziński is the archetypical scientist 
– one who is never fully satisfi ed with the research results 
and who is constantly striving for perfection in his work 
and devoting all his time to resolving all the issues pertain-
ing to the functioning of the settlement. However, from the 
perspective of the museum itself and the people of Elbląg, 
I thought it necessary to sum up the research work carried 
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zaprezentowanie wszystkim zainteresowanym pełnego 
efektu ponad dwudziestoletnich żmudnych badań archeo-
logicznych i szczęśliwa, że właśnie mnie przypada w udzia-
le czuwanie nad tym, by taka publikacja się ukazała.

Oddajemy zatem w Państwa ręce pierwsze opracowa-
nie, które zawiera przekrojowy obraz naszej aktualnej wie-
dzy na temat tej wyjątkowej faktorii wikińskiej. Świadomi, 
że nie usatysfakcjonujemy w pełni specjalistów w dziedzi-
nie archeologii wczesnośredniowiecznej, bowiem nie jest 
to typowo archeologiczne zestawienie materiałowe, liczy-
my na życzliwe przyjęcie tej monografi i przez wszystkich 
zainteresowanych.

Bez wątpienia niniejsza publikacja stanowi podsu-
mowanie życiowego dorobku naukowego autora, któremu 
wdzięczna jestem za cierpliwość, staranność, naukową 
dociekliwość i rzetelność w prowadzeniu tematu. Podzię-
kować też pragnę pozostałym pracownikom muzeum – ar-
cheologom, plastykom, zespołowi edukacyjnemu, którzy 
od wielu lat uczestniczą w działaniach związanych z ba-
daniem i promowaniem Truso oraz naszym tłumaczkom 
– Urszuli Chybowskiej oraz Anne-Marie Fabianowskiej za 
cierpliwość, rzetelność i zaangażowanie w tworzenie prze-
kładu angielskojęzycznego.

Dziękuję serdecznie panu Piotrowi Żuchowskiemu, 
Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za życzliwe i konsekwentne wspieranie na-
szych przedsięwzięć. 

Ze szczególną zaś przyjemnością składam serdecz-
ne podziękowania Prezydentowi Miasta panu Henrykowi 
Słoninie, który nawet w niesprzyjających kulturze czasach 
niestrudzenie wspiera działania muzeum.

out so far and share the results with the widest public pos-
sible. Despite many publications in scientifi c and popular 
scientifi c periodicals, both Polish and foreign, as well as 
interesting exhibitions in Poland and Europe – Truso was 
presented, for example, at the ‘Europas Mitte um 1000’ 
millennial exhibition of the Council of Europe – there 
defi nitely was a need for a coherent and comprehensive 
publication. I became convinced that it was high time to 
present to all those interested the results of over twenty 
years of painstaking archaeological research and was also 
happy that I happened to be the person in charge of such 
a publication.

We, therefore, hereby present you with the fi rst study 
that contains a ‘cross-sectional’ presentation of our cur-
rent knowledge regarding this unique Viking settlement. 
Although we are fully aware that we are unable to fully 
satisfy specialists in the fi eld of early mediaeval archaeology, 
because this is not a typically archaeological compilation of 
materials, we would still hope that this monograph will be 
warmly received by all interested parties.

This publication undoubtedly sums up the author’s 
life’s achievement, and I am grateful to him for his patience, 
diligence, academic inquisitiveness and his reliability in his 
approach to the subject matter. I would also like to thank 
all the other people working at the museum – archaeolo-
gists, artists and the educational team – who – for many 
years – have participated in the activities connected with 
studying and promoting Truso, as well as our translators 
– Urszula Chybowska and Anne-Marie Fabianowska – for 
their patience, exactitude and involvement in rendering 
the text into English. 

I would also like to sincerely thank Piotr Żuchowski, 
the Secretary of State in the Ministry of Culture and 
National Heritage, for his friendly and unfailing support 
for our undertakings. 

 Moreover, it gives me great pleasure to extend our 
cordial thanks to the Mayor, Henryk Słonina, who has 
never failed to support the Museum’s activities, even when 
times have not been favourable for culture.
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SPRAWOZDANIE WULFSTANA
WULFSTAN’S ACCOUNT 

Ryc. 1. Wikińska łódź z czasów Wulfstana. Rysunek piórkiem 
Jerzy Domino.

Fig. 1. Viking boat dating from Wulfstan’s times. Quill drawing by 
Jerzy Domino.

Ryc. 2. Moneta anglosaska przedstawiająca popiersie Alfreda Wielkiego
Mincerz: Tilwine; mennica: Londyn; Pens z lat 880-883
Awers: Popiersie w diademie, w otoku ÆLFR-ED REX
Rewers: Monogram Londynu – LONDINI, po bokach krzyże, powyżej TILEVI 
(cztery punkty), poniżej NE MON (4 punkty wokół O)
Typ: J.J. North, English Hammered Coinage, vol. 1, Early Anglo-Saxon 
to Henry III (c. 600-1272), London 1994, s. 126, nr 646. 
Komentarz: miejsce odkrycia monety nieznane; miejsce przechowywania 
– Oxford, Ashmolean Museum (Sylloge of Coins of the British Isles, vol. 
9:249). Zarówno popiersie, jak i monogram nawiązują do monet późnorzym-
skich i wczesnobizantyjskich. 
Określenie i komentarz M a t e u s z  B o g u c k i .

Fig. 2. Anglo-Saxon coin with a bust of Alfred the Great
Moneyer: Tilwine; Mint: London; Penny dating from 880-883
Obverse: ÆLFR-ED REX around diademed bust
Reverse: Monogram of London – LONDINI, with a cross on either side, 
above: TILEVI (four pellets), below NE MON (four pellets surrounding the 
letter O)
Type: J.J. North, English Hammered Coinage, vol. 1, Early Anglo-Saxon to 
Henry III (ca. 600-1272), London 1994, p. 126, no. 646. 
Commentary: place of discovery unknown; housed – Oxford, Ashmolean 
Museum (Sylloge of Coins of the British Isles, vol. 9: 249). Both the bust 
and the monogram resemble those of late Roman and early Byzantine coins. 
Description and commentary: M a t e u s z  B o g u c k i .

 DROGA DO TRUSO 

Truso – osada i port na pograniczu słowiańsko-
estyjskim, znane było do niedawna tylko z relacji Wulf-
stana, anglosaskiego żeglarza, który był zapewne ważną 
postacią na dworze króla Wessexu Alfreda Wielkiego. 
W ostatnim dziesięcioleciu IX wieku odbył on podróż 

 DISCOVERING TRUSO

Truso – a settlement and port located in the Slavic-Estian 
borderland – was until recently only known from Wulf-
stan’s account. Wulfstan was an Anglo-Saxon sailor and 
almost certainly an important person at the court of Alfred 
the Great, the king of Wessex (pre-Norman Britain). In the 
last decade of the ninth century he undertook a sea voy-
age between the Danish Haede (Hedeby – now Haithabu) 
and Truso, situated, as some historians and archaeologists 
have correctly ascertained, somewhere on the eastern 
fringe of the Vistula delta. King Alfred included the text of 
Wulfstan’s account in his Old English translation of Paulus 
Orosius’s Chorography.

The report of Wulfstan’s voyage from Hedeby (Hae-
dum, Haithabu) to the Vistula estuary, together with the 
accompanying description of the land of the Ests, has sur-
vived to this day in the form of an eleventh-century copy 
(British Library MSCotton Tiberius B.i.). Another preserved 
manuscript of an Old English copy of Orosius, dating from 
the beginning of the tenth century, is incomplete; at the end 
of the seventeenth century, eight pages of this enormously 
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morską między należącym wówczas do Danii Haede 
(Hedeby – obecnie Haithabu) a Truso, leżącym, jak słusz-
nie dowodziła część historyków i archeologów, gdzieś przy 
wschodnich obrzeżach delty Wisły. Tekst jego sprawozda-
nia zamieścił Alfred w przełożonej na język staroangielski 
Chorografi i Paulusa Orozjusza.

Sprawozdanie z podróży Wulfstana z Haedum (He-
deby, Haithabu) do ujścia Wisły, wraz z towarzyszącym mu 
opisem ziemi Estów, zachowało się do dnia dzisiejszego tylko 
w XI-wiecznym odpisie (British Library MSCotton Tiberius 
B.i.). Inny zachowany manuskrypt kopii staroangielskiej Oroz-
jusza z początku X wieku posiada braki – pod koniec XVII wie-
ku bezpowrotnie zaginęło osiem stron tej niezwykle istotnej 
wersji. Według wnikliwej analizy zachowanego tekstu doko-
nanej przez Gerarda Labudę1, należałoby przyjąć, że Wulf-
stan jest głównym redaktorem-autorem zarówno „własnej 
podróży do Truso i kraju Prusów i jako notariusz spisujący 
sprawozdanie z podróży Ohthera do Morza Białego”.2 

Orozjusz swoje największe dzieło o znamiennym 
tytule „Historiarum adversus paganos libri VII” (7 ksiąg 
historii przeciw poganom) napisał ok. roku 417. Wyjaś-
niając tytuł należy podkreślić, że głównym zamierzeniem 
Orozjusza, jako autora Historii, było uwiarygodnienie kon-
cepcji historiozofi cznych św. Augustyna przedstawionych 
w traktacie „De civitates Dei”. Orozjusz w znacznym stop-
niu zadanie to spełnił wykazując, że „w przeszłości klęski 
i cierpienia prześladowały ludzkość jeszcze bardziej niż 
obecnie w czasach chrześcijańskich.”

Nas jednak interesuje pierwsza część tej rozprawy 
– Chorografia,  czyl i  krótki  opis  geograficzny 
ówcześnie  znanego świata, stanowiący wstęp „Hi-
storii”. „U podstaw poglądów chorografi cznych Orozju-
sza leżało przekonanie, że świat zamieszkały przez ludzi 
dzieli się na trzy części: Azję, Europę i Afrykę, dalej, że 
świat jest oblany zewsząd oceanem i że Morze Śródziem-
ne znajduje się w centrum ziemi. [...] Głównym źród-
łem kartografi cznym Orozjusza była jakaś rzymska mapa 
świata z II wieku n.e. nawiązująca do mapy Agryppy”3. 
Chorografi a ta była zatem odbiciem ówczesnej wiedzy 
i co najważniejsze, odnosiła się do terenów bezpośrednio 
sąsiadujących z imperium rzymskim. Nic więc dziwne-
go, że pominięte w niej zostały tereny położone między 
Renem a Wisłą. Mimo to, przez kilka stuleci, stano-
wiła podstawowe źródło wiadomości dotyczących eu-
ropejskich układów geograficzno-politycznych i sto-
sunków etnicznych. Król Alfred Wielki był nie tylko 
inicjatorem przetłumaczenia tekstu Orozjusza, ale po-
stanowił uzupełnić go o własny opis geograficzny kra-
in Europy Środkowej oraz o dwie szczegółowe relacje 
Wulfstana i Ohthera. Uzupełnienia te były konieczne,
gdyż Chorografia Orozjusza w dużej części była już nie-

1 G e r a r d  L a b u d a ,  Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych 
dziejów Polski, PWN Warszawa-Łódź 1961, s. 21-28.
2 W kwestii podróży Ohthera zobacz: J a n e t  M .  B a t e l y  & 
A n t o n  E n g l e r t  (red.), Ohthere’s Voyages. A late 9th -century 
account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its 
cultural context. Maritime Culture of the North 1. Roskilde 2007.
3 G e r a r d  L a b u d a , Chorografi a Orozjusza w anglosaskim prze-
kładzie króla Alfreda, [w:] Źródła skandynawskie i anglosaskie do 
dziejów Słowiańszczyzny, wyd. G. Labuda, Warszawa 1961, s. 8. 

important version were irretrievably lost. According to 
Gerard Labuda’s in-depth analysis of the text,1 Wulfstan 
most probably authored his own voyage from Truso to the 
land of Prussians and also, as the kings’s secretary, wrote 
down the report of Ohthere’s voyage to the White Sea.2 

Orosius wrote his best-known work, rather grandly 
entitled Historiarum adversus paganos libri VII (“Seven 
Books of Histories against the Pagans”) in ca. 417. As the 
author of the “Histories”, Orosius’s main aim was to au-
thenticate St. Augustine’s historiosophical conceptions as 
presented in his treatise De Civitate Dei. Orosius accom-
plished this task largely by demonstrating that “in the past 
disasters and suffering had affected mankind even more 
than in present Christian times.”

Our main interest, however, is the fi rst part of his 
treatise: t h e  C h o r o g r a p h y,  o r  s h o r t  g e o -
g r a p h i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n t e m -
p o r a r y  w o r l d , which is an introduction to the 
“Histories”. “At the foundation of Orosius’s views lay 
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was divided into three parts: Asia, Europe and Africa; 
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the Earth. [...] Orosius’ main cartographic source was 
a Roman map of the world dating from the second cen-
tury BC based on Agrippa’s map of the world”.3 The 
chorography was therefore a refl ection of knowledge at 
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in the immediate proximity of the Roman Empire. Little 
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complement it with his own geographical description of 
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The outline of Europe in Orosius’s chorography 
differed fundamentally from what Wulfstan might have 
observed and noted down during his vo age to Truso. Above all,
the vast areas of the Elbe, Oder and Vistula river basins had
already been settled by Slavs in the sixth/seventh centuries.5 

1 G e r a r d  L a b u d a  Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dzie-
jów Polski, PWN Warsaw-Łódź 1961, pp. 21-8.
2 Concerning Ohthere’s voyage see: J a n e t  M .  B a t e l y  & 
A n t o n  E n g l e r t  (eds.), Ohthere’s Voyages. A late 9th-century 
account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its 
cultural context. Maritime Culture of the North 1. Roskilde 2007.
3 G e r a r d  L a b u d a , Chorografi a Orozjusza w anglosaskim prze-
kładzie króla Alfreda, [in:] Źródła skandynawskie i anglosaskie do 
dziejów Słowiańszczyzny, ed. G. Labuda, Warsaw 1961, p. 8.
4 Ibid., p. 9.
5 M i c h a ł  P a r c z e w s k i , Początek kultury wczesnosłowiańskiej 
w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych. Kraków 1988; 
M a r e k  D u l i n i c z , Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-
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aktualna i jak słusznie zauważył Gerard Labuda, niektó-
re z faktów geograficzno-politycznych i etnicznych już 
w momencie pisania chorografii były przestarzałe4. 

Obraz Europy naszkicowany w Chorografi i Orozju-
sza całkowicie różnił się od tego, co mógł zobaczyć i zano-
tować podczas swojej wyprawy do Truso Wulfstan. Przede 
wszystkim rozległe obszary dorzecza Łaby, Odry i Wisły zo-
stały już w VI/VII wieku zasiedlone przez Słowian5. Ku za-
chodowi, z Półwyspu Sambijskiego, przesunęły się też duże 
ugrupowania ludności bałtyjskiej6, zajmując w tym samym 

4 Ibidem, s. 9.
5 M i c h a ł  P a r c z e w s k i , Początek kultury wczesnosłowiańskiej 
w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych. Kraków 1988; 
M a r e k  D u l i n i c z , Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-
Zachodniej. Studium archeologiczne, Warszawa 2001, s. 206-217; 
i d e m , Najstarsza faza osadnictwa słowiańskiego w północnej części 
Europy Środkowej, [w:] Archeologia o początkach Słowian, red. P. Ka-
czanowski, M. Parczewski, Kraków 2005, s. 513-526.
6 K a z i m i e r z  G o d ł o w s k i , Okres wędrówek ludów na Pomo-
rzu, „Pomorania Antiqua”, t. 10, Wrocław 1981, s. 65-129; J e r z y 
O k u l i c z , Osadnictwo ziem pruskich od czasów najdawniejszych do XIII 
wieku, [w:] Dzieje Warmii i Mazur w zarysie. t. 1. Od pradziejów do 

Ryc. 3. Początek opisu podróży Wulfstana z Hedeby do Truso (końcowy, 
pogrubiony fragment tekstu). Według: G e r a r d  L a b u d a, Chorografi a 
Orozjusza w anglosaskim przekładzie króla Alfreda, op. cit., s. 54. Źródło: ręko-
pis Cottonian, Brit. Museum Mss. P. 47268, f. 13 v.

Fig. 3. Beginning of the description of Wulfstan’s voyage from Hedeby to 
Truso (bottom fragment of text in bold type). After: G e r a r d  L a b u d a, 
Chorografi a Orozjusza w anglosaskim przekładzie króla Alfreda, op. cit., p. 54. 
Source: manuscript Cottonian, Brit. Museum Mss. P. 47268, f. 13 v.

Ryc. 4. Fragment sprawozdania Wulfstana – opis Wisłoujścia oraz począ-
tek opisu kraju Estów. Według: G e r a r d  L a b u d a,  Chorografi a Orozjusza 
w anglosaskim przekładzie króla Alfreda, op. cit., s. 55. Źródło: rękopis Cotto-
nian, Brit. Museum Mss. P. 47268, f. 14.

Fig. 4. Fragment of Wulfstan’s account – description of the Vistula Estuary 
and the beginning of the description of the land of the Ests. After: G e r a r d 
L a b u d a, Chorografi a Orozjusza w anglosaskim przekładzie króla Alfreda, 
op. cit., p. 55. Source: manuscript Cottonian, Brit. Museum Mss. P. 47268, 
f. 14.

Also large groups of Baltic populations had moved towards 
the west, from the Sambian Peninsula,6 at the same time 
occupying the area of the Elbląg Upland and the eastern 
limits of the River Sorge (Pol. Dzierzgoń) valley. These 
changes which Wulfstan noted down with precision in his 
account helped Alfred gain a new and up-to-date view of 
ethnic relations in the Baltic region.

Wulfstan said that he travelled from the Heaths 
[Hedeby], that he was in Truso in seven days and nights, 
that the boat was all the way running under sail. Wend-

Zachodniej. Studium archeologiczne, Warszawa 2001, pp. 206-17; id., 
Najstarsza faza osadnictwa słowiańskiego w północnej części Europy 
Środkowej, [in:] Archeologia o początkach Słowian, eds. P. Kacza-
nowski, M. Parczewski, Kraków 2005, pp. 513-26.
6 K a z i m i e r z  G o d ł o w s k i , Okres wędrówek ludów na Pomorzu, 
“Pomorania Antiqua”, vol. 10, Wrocław 1981, pp. 65-129; J e r z y 
O k u l i c z , Osadnictwo ziem pruskich od czasów najdawniejszych do XIII 
wieku, [in:] Dzieje Warmii i Mazur w zarysie. vol. 1. Od pradziejów do 
1870 roku. Warszawa 1981, pp. 40-4; M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , 
Rejon ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu. Struktura zasiedle-
nia i stosunki etniczne, [in:] Pogranicze polsko-pruskie w czasach 
św. Wojciecha, ed. M. F. Jagodziński, Elbląg 1999, pp. 35-79.
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czasie teren Wysoczyzny Elbląskiej i wschodnią krawędź 
doliny rzeki Dzierzgoń. Zmiany te, precyzyjnie odnotowa-
ne w sprawozdaniu Wulfstana, posłużyły Alfredowi do no-
wego, aktualnego spojrzenia na stosunki etniczne panujące 
nad Bałtykiem.7 

Wulfstan opowiadał, że jechał z Haede [Hedeby], że 
przybył do Truso w siedem dni i nocy, że okręt szedł przez całą 
drogę pod żaglami. Słowiańszczyznę (Weonodland) miał po 
prawej ręce, po lewej zaś Langland, Lealand, Falster i Skonię. 
Cała ta ziemia należała do Danii. 

Następnie mieliśmy po lewej stronie ziemię Burgun-
dów, a ta posiadała własnego króla. Dalej mieliśmy za zie-
mią Burgundów takie ziemie, jak one idąc z lewej kolejno 
się nazywają: Blekinge, Meore, Oland i Gotland, cała ta 
ziemia należy do Sweów. A Słowiańszczyznę mieliśmy aż 
do ujścia Wisły przez cały czas po prawej stronie. 

Wisła ta jest wielką rzeką i przez to dzieli Witland 
(kraj Wit?) i Weonodland (kraj Słowian). A Witland nale-
ży do Estów8. A taż Wisła wypływa z ziemi Słowian i spływa 
do Zalewu Estyjskiego, a ten Zalew Estyjski jest co najmniej

1870 roku. Warszawa 1981, s. 40-44; M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , 
Rejon ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu. Struktura zasiedlenia 
i stosunki etniczne, [w:] Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Woj-
ciecha, red. M. F. Jagodziński, Elbląg 1999, s. 35-79.
7 Tekst staroangielski: G e r a r d  L a b u d a , Chorografi a Orozjusza 
w anglosaskim przekładzie króla Alfreda, op. cit. s. 69. Wydawca kon-
sekwentnie używa „ond” w miejsce oryginalnego zapisu „7” – zob.: 
J a n e t  B a t e l y, Wulfstan’s voyage and his description of Estland: the 
test and the language of the text, [w:] Wulfstan’s Voyage. The Baltic 
Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard. Maritime 
Culture of the North 2, red. A. Englert, A Trakadas, Roskilde 2009, 
s. 15. Zob. też: N i e l s  L u n d , [ed.] Two Voyagers at the Court of 
King Alfred, York 1984, s. 22–23, gdzie wydawca używa zapisu „&” 
– tłumaczenie: C h r i s t i n e  E.  F e l l .
8 Jako alternatywę „belimpeđ”, J a n e t  B a t e l y  (Wulfstan’s Voy-
age..., op. cit., s. 15) podaje: „is subject”, co można tłumaczyć: „jest 
pod władaniem Estów”, „jest pod kontrolą Estów” lub „został podbity 
przez Estów”. 

land was on his starboard side, and on his port side were 
Langeland and Lolland and Falster and Skane, and these 
lands are all subject [or belong] to Denmark.7 

And then the land of the Burgendas was on our port 
side and they have their own king. Then after the land of 
the Burgendas there were on our port side these lands, 
which are called fi rst island of the people of Blekinge and 
More and Oland and Gotland, and these lands are subject 
to the Svear. And Wendland was on our starboard side all 
the way to the mouth of the Vistula.

The Vistula is a very large river and it separates Wit-
land and Wendland, and the above-mentioned Witland 
belongs [or is subject] to the Ests,8 and the Vistula extends 
out of Wendland and extends into Estlake, and this Estlake 
is at least fi fteen miles broad; then the Elbing comes from 
the east into Estlake from the lake that Truso stands on the 
shore of, and they come out simultaneously [or together] 
into Estlake, the Elbing from the east from Estland and the 
Vistula from the south from Wendland; and then the El-
bing makes off with the Vistula’s name.9 

7 Old English text: G e r a r d  L a b u d a : Źródła skandynawskie 
i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny, op. cit. p. 69. The edi-
tor consistently uses ‘ond’ in place of the original ‘7’ – see: Jan e t 
B a t e l y, Wulfstan’s voyage and his description of Estland: the text 
and the language of the text, [in:] Wulfstan’s Voyage. The Baltic 
Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard. Maritime 
Culture of the North 2, eds. A. Englert, A Trakadas, Roskilde 2009, 
p. 15. See also: N i e l s  L u n d , [ed.] Two Voyagers at the Court 
of King Alfred, York 1984, pp. 22-3, where the editor uses ‘&’ – trans-
lation: C h r i s t i n e  E.  F e l l .
8 The alternative translation of belimpeđ (‘is subject to’) suggested 
by J a n e t  B a t e l y  (Wulfstan’s Voyage..., op. cit., p. 15, can be 
understood as – ‘is under Estian rule’; ‘is controlled by the Ests’ or 
‘was conquered by the Ests’.
9 Translation: J a n e t  B a t e l y, op. cit., p. 15.

Wulfstan sæde þæt he gefore of Hæðum, þæt he wære on Truso on syfan dagum ond7 
nihtum; þæt þæt scip wæs ealne weg yrnende under segle. Weonoðland him wæs on 
steorbord ond on bæcbord him wæs Langaland ond Læland ond Falster ond Sconeg, ond þas land 
eall hyrað to Denemearcan.

Ond þonne Burgenda land wæs us on bæcbord ond þa habbað him sylf cyning. Þonne æfter 
Burgenda lande wæron us þas land þa synd hatene ærest Blecingaeg ond Meore ond Eowland ond 
Gotland on bæcbord; ond þas land hyrað to Sweon. Ond Weonodland wæs us ealne weg on 
steorbord ođ Wislemuðan.

Seo Wisle is swyðe mycel ea ond hio tolið Witland ond Weonodland; ond þæt Witland belimpeð to 
Estum; ond seo Wisle lið ut of Weonodland ond lið in Estmere; ond se Estmere is huru  ftene mila 
brad; Þonne cymeð Il ng eastan in Estmere of ðæm mere, ðe Truso standeð in staðe, ond cumað ut 
samod in Estmere, Il ng eastan of Estlande ond Wisle suðan of Winodlande. Ond ţonne benimð 
Wisle Il ng hire naman, ond ligeð of þæm mere west ond norð on sæ: for đy hit man hæt Wisle muða.
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piętnaście mil szeroki. Od wschodu spływa tutaj do Zalewu 
Estyjskiego rzeka Ilfi ng – z tego jeziora, nad którego brze-
giem stoi Truso. I schodzą się tutaj w Zalewie Estyjskim 
od wschodu rzeka Ilfi ng z kraju Estów i od południa Wisła 
z kraju Słowian. Tutaj zaś Wisła zabiera rzece Ilfi ng jej na-
zwę i spływa z tego zalewu do morza w kierunku północno-
zachodnim [lub: na zachodzie i północy]. I dlatego nazywa 
się to Wisłoujściem.9

Sprawozdanie Wulfstana, obok nieco wcześniej-
szego, spisu plemion słowiańskich, znanego pod nazwą 
Geografa Bawarskiego10, jest pierwszym źródłem pisanym 
informującym nas tak dokładnie o stosunkach etnicznych 
panujących w IX wieku w basenie Morza Bałtyckiego. Co 
prawda, brak tu opisu wschodnich i północnych rejonów 
Bałtyku, jednakże należy pamiętać, że znamy tylko frag-
ment relacji, a jak wynika z części chorografi cznej pocho-
dzącej od samego Alfreda, znał on również szwedzkie 
i fi ńskie wybrzeża Bałtyku11. 

Obok wskazówek dotyczących techniki żeglarskiej12, 
sprawozdanie Wulfstana zawiera najbardziej nas interesu-
jący opis rejonu ujścia Wisły, a zwłaszcza wskazane tam po-
łożenie Truso. Trudności ze zrozumieniem i interpretacją 
tego fragmentu sprawozdania sprawiły, że był on niejedno-
krotnie poprawiany, w celu dostosowania do współczesnej 
hydrografi i i topografi i tego terenu. Były to dość ryzykowne 
i nieuzasadnione zabiegi, gdyż sposób zapisywania infor-
macji dotyczących drogi do Truso, wskazuje jednoznacznie 
na duże doświadczenie żeglarskie Wulfstana oraz jego kro-
nikarski profesjonalizm. Już sam fakt, że na otwartych wo-
dach Bałtyku określał on położenie poszczególnych ziem/
lądów według położenia statku (steorbord, bæcbord), 
a po wpłynięciu na Zalew Estyjski (Estmere) zastąpił je
kierunkami świata (eastan, suðan) i konkretnymi danymi 
liczbowymi (Estmere is huru  ftene mila brad), jest tu 
znamienny. Świadczy on jednocześnie o skomplikowanej 
i trudnej do jednoznacznego zdefi niowania sytuacji hydro-
grafi cznej, jaka wówczas tam istniała, także dla Wulfstana. 
Z perspektywy dzisiejszej wiedzy, zarówno kierunki, z któ-
rych wpływały do Zalewu Estyjskiego, Wisła i Ilfi ng oraz 
położenie Truso są logiczne i zrozumiałe (piszę o tym po-
niżej). Jeden tylko szczegół relacji stwarza pewne proble-
my. Chodzi tu o szerokość Zalewu Estyjskiego. Wykonane 
rekonstrukcje ówczesnego Wisłoujścia i Zalewu Estyjskie-
go wykluczają, aby posiadał on tak dużą, bo wynoszącą „co 
najmniej piętnaście mil” szerokość. Może więc, określenia 
„ ftene mila brad” użył Wulfstan z perspektywy, czy 
też pozycji statku płynącego do Truso – zanotował to, co 
mógł dostrzec i ocenić po prawej i lewej burcie. W takim 
przypadku nie należałoby traktować tej informacji jako 
opisu parametrów Zalewu Estyjskiego w znaczeniu jego
 

09 Tłumaczenie na język polski: G e r a r d  L a b u d a , op. cit., s. 85.
10 „Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danu-
bii” – tekst napisany prawdopodobnie po 844 roku przez Grimalda, 
opata z Weissenburgu – zob. w tej kwestii: P r z e m y s ł a w  U r b a ń -
c z y k, Trudne początki Polski, Wrocław 2008, s. 76. 
11 G e r a r a  L a b u d a , op. cit., s. 17.
12 Zob. o tym: „O żegludze i szkutnictwie na podstawie sprawozdania 
Wulfstana”.

Wulfstan’s account, together with a slightly earlier 
document (dating from after 844) enumerating Slavic 
tribes, by the so-called Bavarian Geographer,10 is the fi rst 
written source which gives us detailed information about 
ethnic relations in the Baltic Sea Basin in the Early Mid-
dle Ages. Although it does not include a description of 
the eastern and northern regions of the Baltic, it should 
be borne in mind that only a fragment of the account is 
known to us and it is evident from the chorographic part 
written by King Alfred himself that he also knew of the 
Swedish and Finnish coasts of the Baltic.11 

Apart from his remarks concerning sailing tech-
niques,12 Wulfstan’s account contains a very interesting 
description of the Vistula estuary and, in particular, the 
location of Truso. Owing to the diffi culties in under-
standing and interpreting this fragment of the text, 
it has been revised several times in order to make it fi t 
the contemporary hydrography and topography of the 
region. This was somewhat risky and unjustifi ed because 
the information concerning the route to Truso was writ-
ten down in a way that clearly demonstrates Wulfstan’s 
enormous sailing experience and his competence as 
a chronicler. This is evident from the fact that when sail-
ing through the open waters of the Baltic, he described 
the location of particular lands with reference to the 
position of the ship (steorbord, bæcbord), and after 
entering the Estian Lagoon (Estmere), he began using 
cardinal points (eastan, suðan) and concrete numerical 
data (Estmere is huru  ftene mila brad). This also dem-
onstrates how complicated and diffi cult it was to describe 
in defi nitive terms the existing hydrographical situation, 
even for Wulfstan. Given our knowledge today, both the 
direction from which the Vistula and Ilfi ng rivers fl owed 
into the Estian Lagoon, and the location of Truso, are logi-
cal and understandable (I shall write more on this subject 
later). There is only one detail in the account that poses 
problems, and that is the breadth of the Estian Lagoon. Re-
constructions of the then Vistula Estuary and the Estian 
Lagoon rule out the possibility that it was that wide (at
least fi fteen miles). Wulfstan may have used the phrase 
“ ftene mila brad” as seen from a specifi c perspective, or 
the ship’s position on its way to Truso – he simply noted 
down what he was able to see and determine from the 
port side and starboard side of the vessel. Therefore this 
information should not be treated as being a description of 
the size of the Estian Lagoon in terms of its breadth but in 
terms of its length.  The fact that the lagoon was described 
in relation to the ship’s position on its way to/from Truso 
is supported by the narrative sequence of the account: the 
Vistula – Estian Lagoon – Vistula Estuary.

One should support the view of those researchers 
who claimed that “the description is clear and does not 

10 “Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam 
Danubii” – text probably written after 844 by Grimald, an abbot 
from Weissenburg – for more on this subject see: P r z e m y s ł a w 
U r b a ń c z y k , Trudne początki Polski, Wrocław 2008, p. 76.
11 G e r a r d  L a b u d a , op. cit., p. 17.
12 For more on this subject see: “On Sailing and Boat Building Based 
on Wulfstan’s Account”.
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szerokości, a raczej długości. To, że był to opis wykonany 
z pozycji statku płynącego do/z Truso wskazuje też ciąg 
narracyjny Wisła – Zalew Estyjski – Wisłoujście. 

Z uznaniem należy odnieść się do stanowiska tych 
badaczy, którzy uważali, że „opis ten jest jasny i żadnych 
emendacji nie potrzebuje”13. Wulfstan sporządził bardzo 
realistyczny opis Wisłoujścia, wskazując te elementy ów-
czesnego krajobrazu, które wyznaczały drogę do Truso. 
Profesjonalizm tego zapisu nie budzi już dziś zastrzeżeń, 
co również tyczy się całości relacji, dotyczącej także opisu 
kraju Estów i ich zwyczajów (o czym szerzej w rozdziałach 
„Kraj Estów” i „Zwyczaje Estów”). 

Wracając do położenia Truso, zdawałoby się, że za-
warte w przekazie Wulfstana, precyzyjne w gruncie rzeczy 
informacje, pozwolą z dużym prawdopodobieństwem wska-
zać miejsce, w którym je założono. Jednakże rejon ujścia 
Wisły od czasów odwiedzin wysłannika króla Alfreda 
znacznie zmienił swój wygląd. Jako przykład można tu 
wskazać rzekę Ilfi ng, która według Wulfstana wypływała 
z jeziora (Drużno) i wpadać miała do Zalewu Estyjskiego 
(Wiślanego) od wschodu – „Þonne cymeđ Il ng eastan 
in Estmere of đæm mere, đe Truso standeđ in stađe”.

Wyraźne ślady koryta takiej rzeki w postaci mułów, 
piasków i żwirów rzecznych zlokalizowano na wysokości 
obecnego Elbląga. Tak więc, rzeka Ilfi ng odprowadzająca
wody z jeziora Drużno do Zalewu Estyjskiego w IX wieku, 
to obecna rzeka Elbląg, która wskutek postępującego na-
rastania od południa i zachodu stożka napływowego delty 
Wisły i Nogatu, zmieniła swój kierunek spływu z zachod-
niego na północny14. 

Komentarza wymaga jeszcze jeden fragment prze-
kazu Wulfstana: „Seo Wisle is swyđe mycel ea ond hio 
toliđ Witland ond Weonodland” – „Wisła ta jest wielką 
rzeką i przez to dzieli Witland (kraj Wit?) i Weonodland 
(kraj Słowian)”. Chodzi tu o graniczną rolę Wisły. Kwestię 
istnienia pewnych schematów interpretacyjnych znamien-
nych dla nauki starożytnej, których ślad, moim zdaniem, 
znajdujemy też w źródłach wczesnośredniowiecznych 
i średniowiecznych podnoszono już wielokrotnie15. Wią-
że się ona z kumulatywnym – gromadzącym nowe infor-
macje obok starych, a nie zamiast nich – charakterem 
ówczesnej wiedzy. Za jeden z takich schematów uważa się 

13 G e r a r d  L a b u d a , Źródła, sagi i legendy..., op. cit., s. 71.
14  Zob. w tej kwestii: M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Port w Truso, 
[w:] Morskie tradycje Elbląga. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 
red. Wiesław Długokęcki, Elbląg 1996, s. 7-17 – zob. zwłaszcza za-
mieszczoną tam mapkę powierzchniowych utworów holoceńskich 
opracowaną przez autora na podstawie materiałów A. Makowskiej, 
(A u r e l i a  M a k o w s k a , Mapa geologiczna Polski, arkusz Elbląg, 
Warszawa 1978.); zob. też: M a r i a  K a s p r z y c k a , Tło paleogeo-
grafi czne osadnictwa Żuław Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej 
ery, [w:] Adalbertus, tom 5, red. P. Urbańczyk, Warszawa 1999; 
P r z e m y s ł a w  U r b a ń c z y k , On the reliability of Wulfstan’s 
report, [w:] Wulfstan’s Voyage, op. cit., s. 43-47.
15  J e r z y  K o l e n d o, Rejon ujścia Wisły w oczach starożytnych, [w:] 
Badania archeologiczne w woj. elbląskim w latach 1980-83, red. 
J. Pawłowski, Malbork 1987, s. 193-206; idem, Źródła pisane 
w badaniach nad strefami kulturowymi i etnicznymi Europy środkowej 
w okresie rzymskim, [w:] Problemy kultury wielbarskiej, red. T. Mali-
nowski, Słupsk 1981, s. 65-78.

Ryc. 5. Wymienione w opisie podróży Wulfstana na Bałtyku nazwy teryto-
riów (ziem), rzek i portów. Według: J.  B a t e l y, op. cit., Fig. 5, s. 23.

Fig. 5. Names of territories (lands), rivers and ports mentioned in the 
description of Wulfstan’s Baltic Sea Voyage. After: J.  B a t e l y, op. cit., fi g. 5, 
p. 23.

require any amendments”.13  Wulfstan’s description of the 
Vistula Estuary is very realistic and indicates elements of 
the landscape that marked the route to Truso. Today there 
are no reservations concerning the professionalism of his 
records; this relates to his entire account, including also the 
description of the land of the Ests, and their customs (more 
on this subject in the chapter entitled “Estian Customs”).

Coming back to the question of Truso’s location, 
it would seem that given the fairly precise information in 
the account, it should be possible to identify the site of the 
settlement with a high degree of probability. The appear-
ance of the Vistula estuary region has, however, changed 
considerably since Wulfstan’s visit. One example is the 
River Ilfi ng, which according to Wulfstan fl owed out of 
the lake (Lake Drużno; Ger. Drausensee) and into the 
Estian Lagoon (the Vistula Lagoon) from the east – „Þonne 
cymeđ Il ng eastan in Estmere of đæm mere, đe Truso 
standeđ in stađe”.

Clear traces of a river bed, in the form of fl uvial 
muds, sands and gravels, were found at the same altitude as 
today’s Elbląg.  Therefore, the River Ilfi ng that fl owed from 
Lake Drużno into the Estian Lagoon in the ninth century 
is the present River Elbląg (Ger. Elbing), which due to the 
progressive accumulation of sedimentary deposits from the 
southern and western alluvial fan formed in the delta of 
the Vistula and Nogat rivers, changed the direction of its 
fl ow from west to north.14 

13  G e r a r d  L a b u d a , Źródła, sagi i legendy..., op. cit., p. 71.
14 For more on this subject see: M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Port 
w Truso, [in:] Morskie tradycje Elbląga. Przeszłość, teraźniejszość, przy-
szłość, ed. Wiesław Długokęcki, Elbląg 1996, pp. 7-17 – see in parti-
cular the map of Holocene surface formations drawn up by the au-
thor based on A. Makowska’s materials, (A u r e l i a  M a k o w s k a , 
Mapa geologiczna Polski, arkusz Elbląg, Warsaw 1978); see also: 
M a r i a  K a s p r z y c k a , Tło paleogeografi czne osadnictwa Żuław 
Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej ery, [in:] Adalbertus, vol. 5, 
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tezę o granicznej roli Wisły, dzielącej Barbaricum na dwie 
części. Źródło tego schematu wywodzi się często z kon-
cepcji mapy świata opracowanej na podstawie materiałów 
Marka Wipsaniusza Agryppy. Na mapie tej, wystawionej 
w Rzymie na polu marsowym, już po śmierci Agryppy 
(12 r. p.n.e.), zaznaczona została rzeka „Vistula” (Wisła), 
która jak można sądzić była jedynym, dobrze znanym 
wówczas Rzymianom obiektem fi zjografi cznym Europy 
Środkowej i oddzielała leżącą na zachodzie Germanię od 
położonej na wschodzie Dacji16. 

16 Germania i Dacja zaznaczone na mapie Agryppy, zdaniem części 
badaczy, nie są związane z konkretnymi ludami zamieszkującymi 
rejon ujścia Wisły, a raczej z planowanymi przez Rzymian dalszymi 

Yet another fragment of Wulfstan’s account that re-
quires comment is: “Seo Wisle is swyđe mycel ea ond 
hio toliđ Witland ond Weonodland” – “This Vistula 
is a very large river and hence it separates Witland and 
Weonodland (land of the Slavs)”. It refers to the Vistula 
River’s role as a border. The existence of certain established 
interpretations that are characteristic of ancient scholar-
ship, traces of which can also be found in early mediaeval 
and mediaeval sources, is a subject that has been raised 

ed. P. Urbańczyk, Warsaw 1999; P r z e m y s ł a w  U r b a ń c z y k , 
On the reliability of Wulfstan’s report, [in:] Wulfstan’s Voyage, 
op. cit., pp. 43-7.

Ryc. 6. Mapa powierzchniowych utworów holoceńskich. Źródło: A u r e l i a  M a k o w s k a , Mapa Geologiczna Polski 1:5000; A – mapa utworów powierzchnio-
wych, 94-Elbląg południe; 58-Elbląg północ, Warszawa 1978, oprac. merytoryczne Marek F. Jagodziński, oprac. grafi czne Justyna Duda.
Objaśnienia: 1 – torfy; 2 – gytie; 3 – namuły; 4 – iły, mułki i piaski jeziorne; 5 – piaski i żwiry delt rzecznych; 6 – piaski i żwiry stożków napływowych; 7 – mady 
rzeczne; 8 – mułki, piaski i żwiry rzeczne; 9 – iły, piaski i żwiry morskie; 10 – piaski eoliczne; 11 – utwory plejstoceńskie i starsze.

Fig. 6. Map of Holocene surface formations. Source: A u r e l i a  M a k o w s k a, Mapa Geologiczna Polski 1:5000; A – mapa utworów powierzchniowych, 
94-Elbląg południe; 58-Elbląg północ, Warsaw 1978, edited by Marek F. Jagodziński, graphic design: Justyna Duda.
Key: 1 – peat; 2 – gythia; 3 – silt; 4 – lacustrine loams, argillaceous sediments and sands; 5 – sands and gravels found in river deltas; 6 – sands and gravels found 
in alluvial fans; 7 – alluvial muds; 8 – alluvial argillaceous sediments, sands and gravels; 9 – marine loams, sands and gravels; 10 – eolian sands; 11 – Pleistocene 
and older formations.
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many times.15 This is connected with the cumulative na-
ture of knowledge at that time which involved collecting 
new information alongside, and not instead of, old infor-
mation. The theory about the role of the River Vistula as 
a border that divided Barbaricum into two parts is regarded 
as being such a pattern. This interpretation derives from 
a conception of the map of the world that was based on 
Marcus Vipsanius Agrippa’s map. On this map (exhibit-
ed in Rome in the Field of Mars, after Agrippa’s death in 
12 BC) the River ‘Vistula’ was marked, and it was probably 
the only physiographic object that was well-known to the 
Romans, and which separated Germania in the west from 
Dacia in the east.16

Bearing in mind the ‘Orosian’ origins of Alfred’s 
chorography, it should be noted that in this case too, the 
role of the Vistula as a boundary could result from the way 
ancient geography was interpreted17 rather than the actual 
ethnic and cultural relations that had evolved in this area. 
The aforementioned quote from Wulfstan’s account: “the 
Vistula extends out of Wendland and extends into Est-
lake”, seems to confi rm this. Slavic territories thus lay on 
both sides of the Vistula and, therefore, also in the Żuławy 
fl oodplains – the area known to Wulfstan.18

This interpretation is confi rmed by the archaeological 
analysis performed on the land situated between the Vistula 
and Passarge (Pol. Pasłęka) rivers 19 and enables the River Ilf-
ing (Elbląg), Lake Drużno and perhaps also the River Sorge 
(Pol. Dzierzgoń) to be indicated as being the said “bound-
ary” separating the land of the Ests (Witland) from the land 
of the Slavs (Weonodland) in the River Vistula estuary.

15 J e r z y  K o l e n d o, Rejon ujścia Wisły w oczach starożytnych, 
[in:] Badania archeologiczne w woj. elbląskim w latach 1980-83, 
ed. J. Pawłowski, Malbork 1987, pp. 193-206; id., Źródła pisane 
w badaniach nad strefami kulturowymi i etnicznymi Europy środko-
wej w okresie rzymskim, [in:] Problemy kultury wielbarskiej, ed. 
T. Malinowski, Słupsk 1981, pp. 65-78.
16 The Germania and Dacia marked on Agrippa’s map are not, ac-
cording to some scholars, connected with specifi c tribes inhabiting 
the Vistula estuary region, but with further conquests of Barbaricum 
planned by the Romans, which were to result in establishing new 
provinces in the area.
17 J e r z y  K o l e n d o, Ziemie u południowo-wschodnich wybrzeży 
Bałtyku w źródłach antycznych, “Pruthenia”, vol. IV, Olsztyn 2008, 
pp. 11-40.
18  J a n  P o w i e r s k i , review of Leon Roppel’s work, Gdzie leżało 
Truso? (Nautologia, IV, 1969 (imp. 1970), No. 3-4, pp. 13-40), 
“Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, No. 2-3, Olsztyn 1971, 
p. 352; id., Czynniki warunkujące rozwój polityczny ludów zachodnio-
bałtyjskich, Acta Baltico-Slavica XIX, 1990, pp. 95-6.
19  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i, Archeologiczne ślady osadnictwa mię-
dzy Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Katalog stanowisk, 
Adalbertus, vol. 3, ed. P. Urbańczyk, Warsaw 1997; id., Archeologiczne 
ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. 
Komentarz do katalogu stanowisk, Adalbertus, vol. 1, ed. P. Urbańczyk, 
Warszawa 1998, pp. 164-70; id., Truso – Siedlung und Hafen im 
slawisch-estnischen Grenzgebiet, [in:] Europas Mitte um 1000, Beiträge
zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Band 1, Stuttgart 2000, 
pp. 170-4; id., Podstawy źródłowe – analiza. Przekazy pisane – odkrycia 
archeologiczne, [in:] Pacifi ca terra, Prusowie, Słowianie, Wikingowie 
u ujścia Wisły, Exhibition catalogue, ed. J. Trupinda, Malbork 2004, 
pp. 21-40.

Pamiętając o orozjańskim rodowodzie chorografi i 
Alfreda, warto zwrócić uwagę, że również w tym przypad-
ku, graniczna rola Wisły może wynikać ze schematu inter-
pretacyjnego geografi i antycznej17, nie zaś z rzeczywistych 
układów etnokulturowych, jakie ukształtowały się na tym 
terenie. Wskazuje na to cytowane powyżej zdanie z przeka-
zu Wulfstana, że „Wisła wypływa z ziemi Słowian i spływa 
do Zalewu Estyjskiego”. Ziemie Słowian leżały zatem po 
obu stronach Wisły, a więc również na Żuławach – terenie 
znanym Wulfstanowi18.

Taką interpretację potwierdza analiza archeolo-
giczna terenów położonych między Wisłą a Pasłęką19 i po-
zwala na wskazanie rzeki Ilfi ng (Elbląg), jeziora Drużno 
i ewentualnie rzeki Dzierzgoń, jako owej „granicy” 

podbojami Barbaricum, w efekcie których miały tu powstać kolejne 
prowincje.
17 J e r z y  K o l e n d o, Ziemie u południowo-wschodnich wybrzeży Bał-
tyku w źródłach antycznych, „Pruthenia”, t. IV, Olsztyn 2008, s. 11-40. 
18  J a n  P o w i e r s k i , recenzja pracy Leona Roppla, Gdzie leżało 
Truso? („Nautologia”, R. 4, 1969 (wyd. 1970), Nr 3-4, s. 13-40), 
„Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, Nr 2-3, Olsztyn 1971, 
s. 352; idem, Czynniki warunkujące rozwój polityczny ludów zachod-
niobałtyjskich, „Acta Baltico-Slavica” XIX, 1990, s. 95-96.
19 M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Archeologiczne ślady osadnictwa mię-
dzy Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Katalog stanowisk, 
Adalbertus, tom 3, red. P. Urbańczyk, Warszawa 1997; idem, Arche-
ologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym śred-
niowieczu. Komentarz do katalogu stanowisk, Adalbertus, tom 1, red. 
Przemysław Urbańczyk, Warszawa 1998, s. 164-170; idem, Truso 
– Siedlung und Hafen im slawisch-estnischen Grenzgebiet, [w:] Euro-
pas Mitte um 1000, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, 
Band 1, Stuttgart 2000, s. 170-174; idem, Podstawy źródłowe – anali-
za. Przekazy pisane – odkrycia archeologiczne, [w:] Pacifi ca terra, Pru-
sowie, Słowianie, Wikingowie u ujścia Wisły, Katalog wystawy, red. 
Janusz Trupinda, Malbork 2004, s. 21-40.

Ryc. 7. Przypuszczalna trasa podróży Wulfstana z Hedeby do Truso 
z nazwami ziem i portów wymienionych w sprawozdaniu. 
Źródło: N i e l s  L u n d  (edit), Two voyagers at the court of King Alfred. The 
ventures of Ohthere and Wulfstan together with the Description of Northern 
Europe from the Old English Orosius, York 1984, s. 40.

Fig. 7. Probable route of Wulfstan’s voyage from Hedeby to Truso with the 
names of lands and ports mentioned in his account. Source: N i e l s  L u n d 
(ed.), Two voyagers at the court of King Alfred. The ventures of Ohthere and 
Wulfstan together with the description of Northern Europe from the Old English 
Orosius, York 1984, p. 40.
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Wulfstan’s account is also the only written source 
that mentions Truso and describes its location. It should 
be emphasized that the names of Truso and Ilfing  as 
noted by Wulfstan have been preserved in the present-
day names: Lake Druzno (Drużno, Ger. Drausensee), the 
River Elbląg (Elbiąg, Ger. Elbing) that fl ows out of it and 
the city of Elbląg (Ger. Elbing) situated on the river. It is 
also worth noting the beginning of Wulfstan’s account: 
“Wulfstan sæde þæt he gefore of Hæđum, þæt he 
wære on Truso...”. It mentions the starting point of the 
voyage – Hæđum, the Danish port of Hedeby (Haede, 
Haithabu) well-known in those days, and the fi nal des-
tination – Truso which, by analogy, can also be regarded as 

oddzielającej w strefi e ujściowej Wisły kraj Estów Witland 
i kraj Słowian Weonodland.

Sprawozdanie Wulfstana jest zarazem jedynym 
źródłem pisanym, które wspomina o Truso, opisując jego 
położenie. Należy podkreślić, że zanotowane przez Wulf-
stana nazwy Truso i Il ng zachowały się w dzisiejszych 
nazwach: jeziora Druzno – Drużno (niem. Drausen), 
wypływającej z niego rzeki Elbląg – Elbiąg (niem. Elbing) 
oraz położonego nad jej brzegiem miasta Elbląg (niem. 
Elbing). Warto też zwrócić uwagę na początek sprawozda-
nia: „Wulfstan sæde þæt he gefore of Hæđum, þæt he
wære on Truso...”. Wymieniony jest tu punkt wyjściowy 
podróży – Hæđum, znany wówczas port duński Haede 
(Haithabu) oraz punkt końcowy żeglugi – Truso, które na 
zasadzie analogii można było także uznać za p o r t ,  leżą-
cy nad brzegami pewnego jeziora20. To ważne spostrzeże-
nie pozwoliło zawęzić teren poszukiwań tego emporium 
(zob. o tym w rozdziale „Historia poszukiwań Truso”). 

O żegludze i szkutnictwie na podstawie 
sprawozdania Wulfstana

Okres „wikiński” w dziejach Europy zaznaczył się 
wyjątkową aktywnością społeczeństw skandynawskich, 
a jako symbol tej aktywności i niewątpliwie dominacji
morskiej uznaje się często, budowane przez Norwegów, 

20 G e r a r d  L a b u d a , Źródła, sagi i legendy..., op. cit., s. 81.

Ryc. 10. Znaleziska wraków łodzi z IX-X wieku z południowej Norwegii, 
wschodnich wybrzeży Danii i południowych, słowiańskich wybrzeży Bał-
tyku. Źródło: O l e  C ru m l i n - Pe d e r s en , Boats and ships of the 9th and 10th 
centuries: the archaeological and iconographic evidence, [w:] Wulfstan’s Voyage, 
op. cit. s. 236, fi g. 1.

Fig. 10. Finds of boat wrecks dating from the 9th-10th centuries in southern 
Norway, the eastern coast of Denmark and the southern, Slavic Baltic coast. 
Source: O l e  C ru m l i n - Pe d e r s en , Boats and ships of the 9th and 10th 
centuries: the archaeological and iconographic evidence, [in:] Wulfstan’s Voyage, 
op. cit. p. 236, fi g. 1.

Ryc. 8. Podróż Wulfstana z Hedeby do Truso według Maxa Eberta. Źródło:
M a x  E b e r t , Truso, Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, 
3. Jahr, Heft 1, Berlin 1926, s. 2, Tafel I.

Fig. 8. Wulfstan’s Voyage from Hedeby to Truso according to Max Ebert. 
Source: M a x  E b e r t , Truso, Schriften der Königsberger Gelehrten Gesell-
schaft, 3. Jahr, Heft 1, Berlin 1926, p. 2, fi g. I.

Ryc. 9. Nowa propozycja wytyczenia trasy podróży Wulfstana z Hedeby 
do Truso, wzdłuż wybrzeży Skanii i Bornholmu (opisanych w sprawozdaniu 
Wulfstana), omijająca natomiast wyspy słowiańskie Darss, Hiddensee (H.), 
Rugię (Rügen), które nie zostały wymienione w sprawozdaniu. Według: 
A n t o n  E n g l e r t  &  Wa l d e m a r  O s s o w s k i , Sailing in Wulfstan’s 
wake: the 2004 trial voyage Hedeby-Gdańsk with the Skuldelev 1 reconstruction, 
„Ottar”, [w:] Wulfstan’s Voyage, op. cit., s. 268, fi g. 18.

Fig. 9. Proposed new outline of the route taken by Wulfstan on his voyage 
from Hedeby to Truso, along the coast of Scania and Bornholm (described 
in Wulfstan’s account), bypassing the Slavic Islands of Darss, Hidden-
see (H.), Rugia (Rügen) – which are not mentioned in his account. After: 
A n t o n  E n g l e r t  &  Wa l d e m a r  O s s o w s k i , Sailing in Wulfstan’s wake: 
the 2004 trial voyage Hedeby-Gdańsk with the Skuldelev 1 reconstruction, 
“Ottar”, [in:] Wulfstan’s Voyage, op. cit., p. 268, fi g. 18.
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Szwedów czy Duńczyków łodzie-statki. Można powiedzieć, 
że obok jednostek słowiańskich, dobrze przystosowanych 
szczególnie do żeglugi po południowych akwenach Bałty-
ku, statki skandynawskie były głównym środkiem trans-
portu morskiego zarówno w zakresie handlowym, jak też 
militarnym. W okresie tym podróże i wyprawy morskie 
były niemal codziennością. Jedną z nich była wyprawa 
anglosaskiego żeglarza Wulfstana z Hedeby do Truso. 

being a port, situated on the shore of a lake.20 This important 
observation made it possible to narrow down the area of the 
search for this centre of commerce (for further details see 
the chapter entitled “History of the Search for Truso”).

On Sailing and Boat Building Based 
on Wulfstan’s Account

In European history, the Viking Age was marked by the 
exceptional activity of Scandinavian societies. Boats built 
by the Norwegians, Swedes and Danes were often regarded 
as a symbol of this activity and their unquestionable mari-
time dominance. Apart from the Slav boats, which were 
particularly well-suited for sailing on the southern waters 
of the Baltic Sea, the Scandinavian longboats were the main 
means of sea transport, both as trade and military vessels. 
In the Viking Age, sea voyages and expeditions were an 
everyday occurrence. One of these was the voyage of the 
Anglo-Saxon sailor, Wulfstan, from Hedeby to Truso and 
due to the preservation of his skillfully written account of 
it, can be described as a “voyage undertaken by a sea vessel 
to accomplish a particular mission”.21

The very fi rst sentence of Wulfstan’s account gives 
us information about the goal of the expedition as well as 
the purely nautical aspects of the voyage: “Wulfstan said 
that he travelled from the Heaths [Hedeby], that he was in 
Truso in seven days and nights, that the boat was all the way 

20 G e r a r d  L a b u d a , Źródła, sagi i legendy..., op. cit., p. 81.
21 Słownik języka polskiego, vol. 3, ed. M i e c z y s ł a w  S z y m c z a k, 
Warsaw 1981, p. 38.

Ryc. 12. Przekroje poprzeczne trzech wraków łodzi: Puck 2, Skuldelev 3 i 5. 
Źródło: O l e  C ru m l i n - Pe d e r s en  (2009), op. cit., s. 240, Fig. 5.

Fig. 12. Cross-sections of three boat wrecks: Puck 2, Skuldelev 3 and 5. 
Source: O l e  C ru m l i n - Pe d e r s en  (2009), op. cit., p. 240, fi g. 5.

Ryc. 11. Przykłady łączenia klepek poszycia łodzi charakterystyczne dla 
różnych tradycji szkutniczych – skandynawskiej (A), zachodniosłowiańskiej 
(B), łączenie na nity hakowe używane przy konstrukcji kog (C). Źródło: 
O l e  C r u m l i n - Pe d e r s e n , Viking-Age Ships and Shipbuilding in Hedeby/
Haithabu and Schleswig, Schleswig & Roskilde 1997, s. 29, Fig. 1.6.

Fig. 11. Examples of how the strakes (planks) of the hull are fastened to-
gether; these are characteristic of the various boat-building traditions 
A – Nordic vessels, B – West Slavic vessels, C – Ships built using hooked nails 
in the cog tradition. Source:  O l e  C r u m l i n - Pe d e r s e n , Viking-Age Ships 
and Shipbuilding in Hedeby/Haithabu and Schleswig, Schleswig & Roskilde 
1997, p. 29, fi g. 1.6.
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Z uwagi na fakt, że pozostało po niej sporządzone w pro-
fesjonalny sposób sprawozdanie, informujące nas o celu 
podróży, możemy ją określić jako rejs – „podróż, którą 
odbywa statek wodny wykonując określone zadanie”21.

Już pierwsze zdanie z relacji Wulfstana przekazuje 
nam informacje dotyczące zarówno celu wyprawy, jak też 
czysto żeglarskich aspektów podróży: „Wulfstan opowiadał, 
że jechał z Haede [Hedeby], że przybył do Truso w siedem 
dni i nocy, że okręt szedł przez całą drogę pod żaglami”. 

Inne istotne w tej kwestii fragmenty relacji Wulfsta-
na to przede wszystkim zapisy dotyczące poszczególnych 
ziem. Z lewej burty (bæcbord) mijał duńskie wyspy Lan-
geland (Langaland), Lolland (Lealand), Falster i leżącą 
na południu Półwyspu Skandynawskiego Skanić (Skåne, 
Sconeg), dalej, będący prawdopodobnie niezależnym kró-
lestwem Bornholm (Burgenda land), a następnie szwedz-
kie ziemie i wyspy Blekinge (Blecingaeg), Möre (Meore), 
Olandić (Øland, Eowland) i Gotlandię (Gotland). W tym 
kontekście dość ogólnie opisał Wulfstan Słowiańszczyznę 
(Weonodland, Wendland), jako ziemie leżące „aż do ujścia 
Wisły przez cały czas po prawej stronie (steorbord)”.

Spróbujmy przyjrzeć się tym informacjom, zwraca-
jąc uwagę na istotne dla żeglugi i szkutnictwa IX-X wieku 
aspekty. Przede wszystkim wymieniony tu został punkt po-
czątkowy i końcowy żeglugi, co można interpretować jako 
wskazanie jednego z istotnych szlaków komunikacyjnych 
funkcjonujących wówczas na Bałtyku. Podany przez Wulf-
stana czas (długość) podróży, w zestawieniu z potencjalną 
prędkością, jaką osiągać mogły ówczesne statki, można in-
terpretować również jako informację o odległości dzielącej 
Hedeby i Truso. Nie ulega też wątpliwości, że Wulfstan
płynął statkiem napędzanym żaglem. Można go określić 
jako jednostkę o dużej dzielności morskiej, pozwalającą 
sprostać żegludze na otwartym morzu przez siedem dni 
i nocy, posiadającą prawdopodobnie (wyłącznie) napęd 
żaglowy. Można też określić dominujący wówczas sposób 
żeglugi, która odbywała się zapewne wzdłuż wybrzeży Bał-
tyku – wzdłuż dobrze znanych punktów orientacyjnych 
widocznych z perspektywy statku.

Dane te pozwalają jednak tylko bardzo ogólnie 
opisać statek Wulfstana i nieco dokładniej drogę morską, 
jaką płynął do Truso. Na podstawie samego sprawozdania 
niemożliwe jest precyzyjne określenie typu jednostki, jaką 
płynął, jej parametrów, a co za tym idzie składu i wielkości 
osady (załogi). Czy zatem możemy w jakiś sposób uściślić 
i uzupełnić dość skąpe w tych kwestiach sprawozdanie 
Wulfstana? Szczęśliwie z pomocą przyszły nam tu odkry-
cia archeologiczne oraz archeologia eksperymentalna zwią-
zana z rejsami zrekonstruowanymi łodziami wikingów22. 

Jako szczególnie istotne należy tu wskazać odkry-
cia dokonane m.in. w duńskim fi ordzie Roskilde i akwe-
nie portowym Hedeby. Wiele nowych danych dostarczyły

21 Słownik języka polskiego, tom trzeci, red. M i e c z y s ł a w  S z y m -
c z a k , Warszawa 1981, s. 38.
22 Zob. w tej kwestii: A n t o n  E n g l e r t ,  Wa l d e m a r  O s s o w -
s k i , Podróż morska Wulfstana w IX wieku. Wyniki eksperymentalnego 
rejsu z Hedeby do Gdańska, „Pomorania Antiqua”, tom. XX, Gdańsk 
2005, s. 309-326; idem, Sailing in Wulfstan’s wake: the 2004 trial 
voyage Hedeby-Gdańsk with the Skuldelev I reconstruction, Ottar, [w:] 
Wulfstan’s Voyage, op. cit., s. 257-270. 

running under sail.” This fragment is also important on ac-
count of the remarks concerning the lands passed en route. 
The Danish islands of Langeland (Langaland), Lolland 
(Lealand), Falster and Scania (Skåne, Sconeg), situated in 
the south of the Scandinavian Peninsula, and, further on, 
Bornholm (Burgenda land), which was probably an inde-
pendent kingdom, and then the Swedish lands and islands 
of Blekinge (Blecingaeg), Möre (Meore), Oland (Øland, 
Eowland) and Gotland, were all “on our port side”. In this 
context Wulfstan described the Slavic lands (Weonodland, 
Wendland) in rather general terms, as the land that “was on 
our starboard side all the way to the mouth of the Vistula”.

Let us take a closer look at the information given by 
Wulfstan, paying particular attention to two aspects that 
were essential for navigation and ship building in the ninth 
and tenth centuries. Most importantly he mentions the 
point of departure and the destination and thus points out 
one of the key communication routes functioning in the 
Baltic at that time. The time span (length) of the voyage 
indicated by Wulfstan, when taking account of the speed 
of boats at that time, can be interpreted as information 
about the distance from Hedeby to Truso. Wulfstan’s boat 

Ryc. 13. Rekonstrukcja okrętu wojennego (u góry) i pełnomorskiego stat-
ku handlowego (na dole) wykonana na podstawie wraków odkrytych w por-
cie Hedeby – Hedeby I z ok. 985 roku i Hedeby 3 z ok. 1030 roku. Źródło: 
O l e  C ru m l i n - Pe d e r s en , Ships as indicators of trade in Northern Europe 
600-1200, [w:] Maritime Topography and the Medieval Town. PNM Studies 
in Archaeology and History, red. J.  B i l l ,  B.  I .  C l a u s e n , Copenhagen 
1999, s. 11-20.

Fig. 13. Reconstruction of a warship (top) and a seagoing trader (bottom) 
based on boat wrecks discovered in the port of Hedeby – Hedeby 1 dating 
from ca. 985 and Hedeby 3 from 1030. Source: O l e  C ru m l i n - Pe d e r s en , 
Ships as indicators of trade in Northern Europe 600-1200, [in:] Maritime 
Topography and the Medieval Town. PNM Studies in Archaeology and 
History, ed. J.  B i l l ,  B.  I .  C l a u s e n , Copenhagen 1999, pp. 11-20.
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też odkrycia wraków łodzi na południowych, słowiańskich wy-
brzeżach Bałtyku (m.in. w Ralswiek na Rugii, Wolinie, Szcze-
cinie, Pucku i Oruni), a także wcześniejsze znaleziska, m.in. 
z pogranicza pomorsko-pruskiego w dolinie rzeki Dzierzgoń 
(Bągart) i we Fromborku nad Zalewem Wiślanym. 

Dzięki tym odkryciom, możemy dziś wstępnie sklasy-
fi kować statki używane w czasach Wulfstana (koniec IX w.) 
i w następnym stuleciu. Były to drakkary, tzw. „długie ło-
dzie” (w języku staronorweskim „langskip”), powszechnie 
identyfi kowane z okrętami wojennymi, knary („knörr”), 
statki pełnomorskie wyróżniające się dużą ładownością 
i dzielnością morską, oraz byrdingi, statki handlowe uży-
wane głównie do żeglugi przybrzeżnej na wodach Bałtyku. 
Wszystkie typy statków miały podobną konstrukcję, której 
najważniejszymi elementami były: kil, czyli wzdłużne wią-
zanie szkieletu kadłuba, umieszczone na dnie, ciągnące się 
od stewy dziobowej do stewy rufowej, oraz klepkowe poszy-
cie kadłuba. Łodzie te budowano według jednego wzorca, 
od kila (stępki) w górę, łącząc poszczególne pasy poszycia 
metodą zakładkową. Spajano je żelaznymi nitami zakuwa-
nymi na prostokątnych lub romboidalnych podkładkach. 
Zachodzące na siebie klepki uszczelniano różnego rodza-
ju materiałem (m.in. splecionymi z włosia zwierzęcego 
sznurkami). Nowością tych konstrukcji było zewnętrzne 
poszycie, które powstawało jako struktura nośna. Dopie-
ro później montowano wewnętrzny szkielet, który miał za 
zadanie ustabilizowanie i utrzymanie kształtu. Taka kon-
strukcja sprawiała, że statki posiadały dużą elastyczność, 
która w znacznym stopniu niwelowała niebezpieczeństwo 

was almost certainly a sailing boat. It can be described as 
a very seaworthy vessel, capable of sailing on rough, open 
sea for seven days and nights, and perhaps only equipped 
with sails. It also tells us about the principal method of sail-
ing at the time, probably along the Baltic coast – passing 
well-known landmarks that were visible from the ship.

This data allows us to give a rather general description 
of Wulfstan’s boat and a somewhat more precise description 
of the sea route that he followed in order to reach Truso. Based 
on the account alone, it is impossible to identify exactly the 
type of boat he travelled on and its parameters, or even the 
size and composition of the crew. Fortunately archaeological 
discoveries and experimental archaeology dealing with trial 
voyages of reconstructed Viking boats can help us supple-
ment Wulfstan’s account, which is at times rather scant.22 

The most signifi cant discoveries were made in the 
Danish fi ord of Roskilde and the waters of Hedeby port. 
The discoveries of wrecks of boats on the southern, Slavic 
coast of the Baltic (including Ralswiek in Rugia, Wolin, 
Szczecin, Puck and Orunia), as well as earlier fi nds, among 
others, in the Pomeranian-Prussian border in the valley of 
the River Sorge (Baumgarth, Pol. Bągart) and Frauenburg 
(Pol. Frombork), near the Vistula Lagoon, have also pro-
vided a lot of new data. 

Thanks to these discoveries we are now able to make 
a preliminary classifi cation of the vessels used in Wulfstan’s 
times (the end of the ninth century) and in the following cen-
tury. These included drakkars, the so-called ‘longships’ (in 
Old Norwegian dialect langskip), commonly identifi ed with 
warships, the knarrs (knörr), seagoing vessels distinguished 
by their large cargo carrying capacity and reliable sea-
-keeping ability, and byrdings which were trading vessels
used mainly for coastal sai ing in the Baltic Sea. The boats 
all had a similar construction: They were clinker-built and 
the principal structural element was the keel, i.e. the timber 
piece extending along the entire length of the bottom of 
a boat line from bow to stern and supporting the frame. 
They were built according to one pattern: Working up from 
the keel, the shipwrights would fasten the strakes (planks) 
together using wrought iron rivets hammered onto rectan-
gular or rhomboidal washers, each strake overlapping the one
below, and in order to ensure watertightness, materials of 
various kinds were inserted between the planks (e.g. caulk-
ing made of interwoven animal bristle). The novelty of this 
technique was the outer shell, which was built as a bear-
ing construction. The interior frame was assembled later, 
and its function was to stabilize and maintain the shape 
of the boat. This kind of construction resulted in very sup-
ple ships which substantially ruled out the risk of the boat 
breaking in half due to stress caused, on the one hand, by 
the pressure of waves on the keel, and, on the other, by the 
wind exerting pressure on the sails.

22 For more on this subject see: A n t o n  E n g l e r t ,  Wa l d e m a r 
O s s o w s k i , Podróż morska Wulfstana w IX wieku. Wyniki ekspery-
mentalnego rejsu z Hedeby do Gdańska, “Pomorania Antiqua”, 
vol. 20, Gdańsk 2005, pp. 309-26; id., Sailing in Wulfstan’s wake: the 
2004 trial voyage Hedeby-Gdańsk with the Skuldelev I reconstruction, 
Ottar, [in:] Wulfstan’s Voyage, op. cit., pp. 257-70. 

Ryc. 14. Fragment tkaniny z Bayeux, gdzie przedstawiono szkutników pod-
czas budowy statków. Uwagę zwracają narzędzia wykorzystywane w trakcie 
prac – siekiery, świder, hebel? Na tym fragmencie tkaniny prawdopodob-
nie pokazane też zostały przyrządy miernicze pozwalające korygować li-
nię jednostek. Wskazuje na to wyraźnie wzajemna relacja dwóch postaci – 
z jednej strony jest to osoba stojąca z lewej strony pomiędzy górną i dolną ło-
dzią, wskazująca właściwe ustawienie przyrządu mierniczego, z drugiej osoba 
wyobrażona na prawej stronie górnej łodzi, która wyraźnie pochyla się być 
może nad instrumentem mierniczym. Źródło ilustracji: Art. Archive Musée 
de la Tapisserie, Bayeux, France.

Fig. 14. Detail of the Bayeux tapestry showing shipwrights at work. The tools 
used for boatbuilding are worth attention – axes, drill, plane? This detail of the 
tapestry probably also depicts measuring instruments used to correct the line 
of the vessel. This can be clearly seen by the position of the two fi gures in rela-
tion to one another – one of them is standing on the left, between the top of one 
boat and the bottom of the other, and showing how the measuring instrument 
should be set up, while the other person, shown on the right of the top boat, 
is bending, possibly over a measuring instrument. Source of illustration: Art. 
Archive Musée de la Tapisserie, Bayeux, France.
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przełamania się statku w wyniku pojawiających się naprę-
żeń wynikających z jednej strony z naporu fali na kil, z dru-
giej zaś z naporu wiatru na żagiel.

 KRAJ ESTÓW

Zanim zapoznamy się szczegółowo z informacjami, 
jakie przekazał nam Wulfstan w swoim sprawozdaniu, 
warto przypomnieć, że nazwa „Estowie”, niemal w iden-
tycznej wersji, pojawiła się już w źródłach antycznych. 
Publius Cornelius Tacitus, w swoim dziele „De origine et 
situ Germanorum” (O pochodzeniu i położeniu Germa-
nii) ogłoszonym w 98 roku n.e., opisał Aestiorum gentes 
– jako lud Estiów (Aestii), mieszkających na wybrzeżu 
Bałtyku, na wschód od Gotów i trudniący się zbieraniem 
bursztynu. Siedziby owych Aestii powszechnie lokalizuje 
się na Sambii23. W kilka wieków później, dzięki Jordane-
sowi (Iordanes), zromanizowanemu Gotowi, który sporzą-
dził w 551 roku wyciąg/streszczenie dwunastotomowego 
dzieła historycznego „De origine actibusque Gothorum” 
(Pochodzenie i dzieje Gotów), napisanego w latach 526-533 
przez Kasjodora (Flavius Magnus Aurelis Cassiodorus Sena-
tor), otrzymaliśmy następne wiadomości o Estiach. We-
dług zawartych tam danych Estiowie (Aestii) mieszkali 
nad Bałtykiem, na wschód od Vidivarii24, osiadłych przy 
ujściu Wisły. Nazwa Estiowie, w formie Haestii, pojawia 
się jeszcze w „Variarum libri XII” Kasjodora z roku 537, 
w zamieszczonym tam piśmie króla Ostrogotów, Teodo-
ryka Wielkiego skierowanym do ludu żyjącego „in Oceani 
litoribus” i eksploatującego tam bursztyn. 

Występująca w źródłach antycznych nazwa Aestii/
Haestii, którą – jak się przyjmuje – określano plemiona bał-
tyjskie, używana była, jak wynika z przekazu Wulfstana, 
jeszcze w IX wieku. Estiowie są jeszcze wymienieni w „Vita 
Caroli Magni” (Życie Karola Wielkiego)25 z początku IX wie-
ku, gdzie lokalizuje się ich na południowych wybrzeżach 
Bałtyku obok Słowian i różnych innych ludów26, a także 
w chorografi i autorstwa Alfreda Wielkiego, gdzie wymie-
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W tym też czasie, tak zwany Geograf Bawarski 
wprowadził nową nazwę – Prusowie (Bruzi). Powtórzył ją 
w formie Burus żydowski podróżnik Ibrahim ibn Jakub 
w relacji ze swojej wyprawy do krajów zachodniosłowiańskich 
(965-966). Znajdujemy ją również w Żywotach św. Wojcie-
cha (gdzie pojawiają się też informacje o strukturze teryto-
rialnej u Prusów – gród strażniczy jako element wspólnoty 
terytorialnej), czy też w Żywocie św. Brunona z Kwerfurtu. 

23  Zob. w tej kwestii: Wo j c i e c h  N o w a k o w s k i , Korzenie Pru-
sów, „Pruthenia”, tom 1, Olsztyn 2006, s. 18-21.
24  W kwestii Vidivarii zob.: G e r a r d  L a b u d a , Fragmenty z dzie-
jów Słowiańszczyzny zachodniej, 2, Poznań 1960, s. 96-109.
25  E i n h a r d , Vita Caroli Magni, XII. 
26  Por.: Życie Karola Wielkiego, przełożył J a n  P a r a n d o w s k i , 
wstęp i objaśnienia A l e k s a n d e r  G i e y s z t o r, Biblioteka Naro-
dowa, Seria 2, nr 59, Wrocław 1950.
27  G e r a r d  L a b u d a , Chorografi a Orozjusza w anglosaskim prze-
kładzie króla Alfreda, op. cit., s. 7-118; idem, Źródła, sagi i legendy..., 
op. cit., s. 11-90.

 LAND OF THE ESTS
Before studying in detail the information Wulfstan passed 
down to us in his account, it should be remembered that 
the name ‘Ests’ appeared in an almost identical form in an-
cient sources. In his work De origine et situ Germanorum 
(About the Origin and Location of Germania) written ca. 
AD 98, Publius Cornelius Tacitus described Aestiorum gen-
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“Dagome, lord, and Ote, lady, […] were supposed to give 

23 For more on this subject see: Wo j c i e c h  N o w a k o w s k i , 
Korzenie Prusów, “Pruthenia”, vol. 1, Olsztyn 2006, pp. 18-21.
24 On the subject of the Vidivarii see: G e r a r d  L a b u d a , Fragmenty 
z dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, 2, Poznań 1960, pp. 96-109.
25 E i n h a r d , Vita Caroli Magni, XII. 
26 Cf.: Życie Karola Wielkiego, translated into Polish by J a n 
P a r a n d o w s k i , foreword and commentary by A l e k s a n d e r 
G i e y s z t o r, Biblioteka Narodowa, Series 2, No. 59, Wrocław 1950.
27  G e r a r d  L a b u d a , Chorografi a Orozjusza w anglosaskim prze-
kładzie króla Alfreda, op. cit., pp. 7-118; id., Źródła, sagi i legendy..., 
op. cit., pp. 11-90.
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W słynnym akcie Dagome iudex (ok. 990 r.), znajdujemy 
pierwszy opis zasięgu granic państwa polskiego, a jedno-
cześnie informację o graniczącymi z nim od północnego-
wschodu ziemiami pruskimi: „Dagome pan i Ote pani [...] 
mieli nadać świętemu Piotrowi w całości jedno państwo, któ-
re zwie się Schinesghe, z wszystkimi swymi przynależnościami 
w tych granicach, jak się zaczyna od pierwszego boku wzdłuż 
morza [dalej] granicą do Prus aż do miejsca, które nazywa się 
Ruś [...]”.28 Poczynając od tych zapisek, nazwa Prusowie za-
czyna upowszechniać się w całej Europie i w XI wieku okre-
ślano nią już wszystkie ludy między Wisłą a Niemnem. 

Jak wynika z przedstawionego powyżej przeglądu 
źródeł pisanych, zbieżność nazwy Aestii/Osti/Estum
 

28  G e r a r d  L a b u d a , Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośrednio-
wieczna, Poznań 1999, s. 160-161.

to Saint Peter one state in whole which is called Schin-
esghe, with all its lands in borders which run along the long 
sea, along Prussia to the place called Rus […]”.28 Starting 
with these sources, the name ‘Prussians’ became increas-
ingly commonly applied throughout Europe and in the 
eleventh century it was already being used to refer to all the 
peoples inhabiting the area between the River Vistula and 
the River Nieman.

It transpires from an overview of the aforementioned 
written sources that the concurrent use of the names Aestii/
Osti/Estum and the “terms used with reference to Prussians 
in the Early Middle Ages, enables this people to be recognized 

28  G e r a r d  L a b u d a , Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośred-
niowieczna, Poznań 1999, pp. 160-1. English translation: http://
en.wikipedia.org/wiki/Dagome_iudex

Ryc. 15. Kraj Estów w opisie Wulfstana. Według: G e r a r d  L a b u d a, 
Chorografi a Orozjusza w anglosaskim przekładzie króla Alfreda, op. cit., s. 56. 
Źródło: rękopis Cottonian, Brit. Museum Mss. P. 47268, f. 14 v.

Fig. 15. The land of the Ests as described by Wulfstan. After: G e r a r d 
L a b u d a, Chorografi a Orozjusza w anglosaskim przekładzie króla Alfreda, 
op. cit., p. 56. Source: manuscript Cottonian, Brit. Museum Mss. P. 47268, 
f. 14 v.

Ryc. 16. Opis kraju Estów. Koniec sprawozdania Wulfstana. Według: 
G e r a r d  L a b u d a,  Chorografi a Orozjusza w anglosaskim przekładzie 
króla Alfreda, op. cit., s. 57. Źródło: rękopis Cottonian, Brit. Museum Mss. 
P. 47268, f. 15.

Fig. 16. The description of Estland. The end of Wulfstan’s account. After: 
G e r a r d  L a b u d a, Chorografi a Orozjusza w anglosaskim przekładzie króla 
Alfreda, op. cit., p. 57. Source: manuscript Cottonian, Brit. Museum Mss. 
P. 47268, f. 15.
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z „określeniami używanymi w stosunku do Prusów we
wczesnym średniowieczu, pozwala uznać ten lud za bałtyj-
ski”29. Zapisy pochodzące z tych źródeł wskazują ponad-
to na wyjątkową trwałość powyższego etnonimu, co może 
świadczyć o trwałości i stabilności osadnictwa w rejonie po-
łudniowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku. Stwarza to histo-
rykom i archeologom wyjątkową wprost możliwość prze-
śledzenia dziejów Estiów/Estów na przestrzeni niemalże 
tysiąclecia – od I aż po IX wiek30. 

Czy jednak rzeczywiście wymienieni w źródłach an-
tycznych Estiowie są przodkami Wulfstanowych Estów? 
Czy znaczenie tego etnonimu nie uległo przez tak długi 
czas zmianie? Na te pytania nie jesteśmy w stanie udzie-
lić jednoznacznej odpowiedzi. Należy też podkreślić, że 
przedstawiona tu próba powiązania obu nazw ilustruje 
pewien kanon interpretacyjny. W uproszczeniu można go 
przedstawić następująco: skoro Estów Wulfstana łączy się 
powszechnie z Prusami, także Estiów Tacyta uznać należy 
za Bałtów. W kontekście tych uwag, nieco innego wymiaru 
nabiera najcenniejsze źródło pisane dotyczące Estów – opis 
tego ludu zawarty w sprawozdaniu Wulfstana.

Kraj Estów jest bardzo duży i jest tam dużo miast, 
a w każdym mieście jest król. A jest tam dużo miodu i rybi-
twy. A król i najmożniejsi piją kobyle mleko, ubodzy zaś i nie-
wolni piją miód. Jest tam między nimi dużo wojen. A u Estów 
nie warzy się żadnego piwa, lecz miodu jest tam dużo. 

Już w pierwszym zdaniu zacytowanego powyżej opi-
su kraju Estów otrzymaliśmy ważną informację o struktu-
rze bezpośredniego zaplecza osady Truso, które stanowiły 
w dużej części domeny estyjskie/pruskie. Najbardziej zagad-
kowym i wielokrotnie dyskutowanym w literaturze przed-
miotu jest tu staroangielski wyraz „burh” – powszechnie 
tłumaczony jako miasto (lub gród/forteca). 

Wyniki badań archeologicznych prowadzonych od 
wielu dziesiątków lat na obszarze bliższego i dalszego zaple-
cza osady Truso31 nie doprowadziły do odkrycia chociażby 

29  Wo j c i e c h  N o w a k o w s k i , Od Galindai do Galinditae – 
interpretacja etniczna, „Barbaricum”, tom 4, Warszawa 1995, s. 82.
30  J e r z y  K o l e n d o, Ziemie u południowo-wschodnich wybrzeży Bał-
tyku..., op. cit., s. 39.
31  Por. zwłaszcza: M i e c z y s ł a w  H a f t k a , Elbląg we wczes-
nym średniowieczu i problem lokalizacji Truso, „Pomorania 
Antiqua”, T. VI, Wrocław 1975, s. 195-280;  M a r e k  F. 
J a g o d z i ń s k i , Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą 
a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Katalog stanowisk…, 
op. cit.; idem, Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką 
we wczesnym średniowieczu. Komentarz do katalogu stanowisk, op. cit.; 
idem, Rejon ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu, op. cit.

as one of the Baltic peoples.”29 Moreover, the written informa-
tion deriving from these sources are evidence of how unusually 
long-lived this ethnonym was, which may be proof of the per-
manence and stability of the settlement in the south-eastern 
part of the Baltic coast. This provides historians and archae-
ologists with the unique opportunity to trace the history of 
the Esti people/Ests over almost a millennium – from the fi rst 
century up to the end of the ninth century.30

However, are the Esti people mentioned in ancient 
sources really the ancestors of Wulfstan’s Ests? Is it possible 
that the meaning of this ethnonym could have changed 
over such a long period of time? We are unable to give 
clear-cut answers to these questions. It should also be em-
phasized that any attempt to connect the two names, as has 
been done herein, is simply following a prescribed mode of 
interpretation. In very simple terms it can be explained as 
follows: Since Wulfstan’s Ests are commonly linked to the 
Prussians, then Tacitus’s Esti people should also be recog-
nized as a Baltic people. In the light of these remarks, the 
description of this people in Wulfstan’s account – which is 
the most valuable written source regarding the Ests – brings 
a whole new dimension to the problem.

The above-mentioned Estland is very large, and there 
is very many a town [or stronghold], and in each town 
there is a king. And there is very much honey and fi shing, 
and the king and the most powerful men drink mare’s milk 
and the poor and the slaves drink mead. There is very much 
[or great] confl ict between them. And there is not any ale 
brewed amongst the Ests, but there is mead enough.

In the very fi rst sentence of this description of the 
land of the Ests, we have an important piece of information 
about the structure of the Truso settlement’s immediate 
hinterland, which consisted largely of Estian/Prussian ter-
ritory. The focus here is on the most puzzling Old English 
word ‘burh’, often discussed in the literature, and com-
monly translated as ‘town’ (or ‘stronghold/fortress’).

Archaeological research that has been carried out for 
many years in the immediate and more remote areas of the 
Truso hinterland31 has not resulted in the discovery of even

29  Wo j c i e c h  N o w a k o w s k i , Od Galindai do Galinditae – 
interpretacja etniczna, “Barbaricum”, vol. 4, Warsaw 1995, p. 82.
30  J e r z y  K o l e n d o, Ziemie u południowo-wschodnich wybrzeży Bał-
tyku..., op. cit., p. 39.
31  Cf. in particular: M i e c z y s ł a w  H a f t k a , Elbląg we wczesnym 
średniowieczu i problem lokalizacji Truso, “Pomorania Antiqua”, 
vol. VI, Wrocław 1975, pp. 195-280;  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , 
Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym 
średniowieczu. Katalog stanowisk…, op. cit.; id., Archeologiczne ślady 

Þæt Estland is swyðe mycel, ond þær bið swyðe manig burh, ond on ælcere byrig bið cyning. 
Ond þær bið swyðe mycel hunig ond  scnað, ond se cyning ond þa ricostan men drincað myran 
meolc ond þa unspedigan ond þa þeowan drincað medo. Þær bið swyðe mycel gewinn betweonan 
him. Ond ne bið ðær nænig ealo gebrowen mid Estum, ac þær bið medo genoh. 
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tyku..., op. cit., s. 39.
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jednego miejsca, które można byłoby identyfi kować z mia-
stem, w sensie dużej aglomeracji, ograniczonej przestrzen-
nie i będącej wielofunkcyjnym ośrodkiem o znaczeniu po-
nadlokalnym. 

W tej sytuacji zwrócono uwagę na niewielką co praw-
da ilościowo (szczególnie dla interesującego nas w kontek-
ście relacji Wulfstana, końca wieku IX), ale zupełnie nową 
jakościowo kategorię obiektów osadniczych, które pojawi-
ły się na obszarach osadnictwa pruskiego. Chodzi tu o gro-
dy obronne, w których również próbowano upatrywać od-
powiedników Wulfstanowych „manig burh” – licznych 
miast/grodów. Również i w tym przypadku trudno zna-
leźć realne przesłanki pozwalające przyjąć taką hipotezę. 
Przede wszystkim, jak zaznaczyłem to powyżej, dla końca 
IX wieku możemy wskazać co najwyżej kilka takich obiek-
tów, a z uwagi na ich niewielkie rozmiary (stacjonować 
w nich mogło od kilkunastu do kilkudziesięciu zbrojnych) 
i wybitnie strażniczy charakter (o czym szerzej poniżej), 
wykluczyć należy możliwość traktowania ich jako siedzib 
wodzów – u Wulfstana „cyning”. 

Relikty tych założeń posiadają w większości czytelne 
do dziś formy terenowe i już dość wcześnie zwróciły uwagę 
archeologów. W porównaniu z osadami, prowadzono w ob-
rębie tych stanowisk znacznie więcej badań wykopalisko-
wych (głównie sondażowych). Na niektórych grodziskach 
wykonano też szersze prace badawcze, dzięki czemu moż-
na obecnie ustosunkować się do wielu kwestii związanych 
z chronologią oraz typologią tych obiektów. Na obszarze za-
jętym przez osadnictwo pruskie dominują niewielkie grody 
strażnicze typu cyplowego. Wznoszono je stosunkowo ma-
łym nakładem pracy, wykorzystując w sposób doskonały 
naturalne warunki terenowe. W większości pod lokalizację 
grodów wybierano naturalne cyple morenowe o stromych 
zboczach, które odcinano od nasady wysoczyzn głębo-
kimi przekopami. Na prawym brzegu rzeki Dzierzgoń, 
w rejonie Pasłęka oraz na Wysoczyźnie Elbląskiej, wystę-
puje duża ilość takich grodów strażniczych. Tworzyły one 
podstawową strukturę obronną Prusów, charakterystyczną 
dla „zamkniętego” typu osadnictwa. Przypuszczać moż-
na, że grody te lokowane były na granicy poszczególnych 
włości, ziem, czy patrząc szerzej terytoriów plemiennych. 
Prawdopodobnie dysponowały one stałymi załogami, kon-
trolując drogi oraz przejścia graniczne32. Jak wykazały 
ostatnie badania, przy licznych grodziskach zachowały się 
do chwili obecnej stare drogi w postaci przekopów, grobli, 
bądź dłuższych fragmentów wytyczonych i zniwelowanych 
szlaków komunikacyjnych. Jest to bardzo ważne odkrycie 
pozwalające na szczegółową rekonstrukcję układów droż-
nych, będących istotnym elementem struktury osadniczej 
Prusów. Jako przykład czytelnego do dziś wczesnośrednio-
wiecznego szlaku komunikacyjnego, można wskazać drogę 
przebiegającą u podnóża grodu w Kwietniewie gm. Rychliki 
st. 1. Zachowało się tu najwięcej elementów konstrukcyjnych 
pokazujących ogrom prac, jakie musiały być zrealizowane
przy jej budowie. Ze względu na specyfi czne warunki 
terenowe, konieczne było wykonanie wielu przekopów

32  J e r z y  O k u l i c z - K o z a r y n ,  Ł u c j a  O k u l i c z - K o z a r y n , 
Wyprawa św. Wojciecha do Prus. Realia archeologiczne i perspektywy 
badawcze, „Barbaricum”, t. 3, Warszawa 1994, s. 243-255.

one place that could be classifi ed as a town, in the sense of 
a large agglomeration that was delineated geographically 
and served as a multifunctional centre of more than local 
importance. Therefore, attention was given to a completely 
new category (in qualitative terms) of settlement sites that 
appeared in the territory inhabited by Prussians, although 
these sites were few in number (taking the end of the ninth 
century into consideration, which is of particular interest 
to us on account of Wulfstan’s report). The focus here is on 
fortifi ed towns, which some scholars saw as being the coun-
terparts of Wulfstan’s “manig burh” – numerous towns/
strongholds.  However, again it is diffi cult to fi nd sound 
premises in support of this hypothesis and, as I have empha-
sized above, we are only able to indicate a few such structures 
relating to the end of the ninth century, and on account 
of their small size (a few to up to several dozen warriors could 
be stationed there) and the fact they look distinctly like 
‘look-outs’ (more on this below), they should not be treated 
as the seats of chieftains – or Wulfstan’s “cyning(as)”.

The topographical forms of the majority of the remains 
of these settlements are still visible today, and attracted the 
attention of archaeologists relatively early on. Compared 
to the settlements, considerably more research excavations 
(mainly of an exploratory nature) have been carried out on 
these sites. More extensive research has been carried out 
in some strongholds owing to which it is possible to take 
a stance on many issues relating to the chronology and typ-
ology of these arrangements.  In the area of Prussian settle-
ments, quite small promontory forts dominate.  These were 
built with relatively little labour thanks to the skilful use of 
the natural topography.  The majority of forts were located 
on natural moraines with steep slopes that were cut off from 
the base of the upland by deep ditches.  There are numerous 
strongholds of this type on the right bank of the River Sorge, 
near Preussisch Holland (Pol. Pasłęk), and on the Elbląg Up-
land.  They were the basic Prussian defensive structure char-
acteristic of enclosed settlements.  It can be assumed that 
these strongholds were located on the boundaries of different 
estates, lands, or – taking a broader view – tribal territories.  
They were probably manned by a permanent garrison that 
controlled the roads and border crossings.32 Recent research 
shows that old roads, in the form of ditches, dikes, or long-
er stretches of communication routes that were demarcated 
and levelled out, have been preserved to date in the vicinity 
of a large number of strongholds. This is a very important 
discovery and enables a detailed reconstruction of the road 
networks which were an important element in the structure 
of Prussian settlements. An example of an early mediaeval 
route that is still visible today is the road that runs along the 
foot of the stronghold in Kwietniewo in the Rychliki com-
mune, site 1. The largest number of construction elements – 
refl ecting the enormous amount of work that had to be 
undertaken in order to build it – have been preserved there.  

osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Ko-
mentarz do katalogu stanowisk, op. cit.; i d . ,  Rejon ujścia Wisły we 
wczesnym średniowieczu, op. cit.
32  J e r z y  O k u l i c z - K o z a r y n ,  Ł u c j a  O k u l i c z - K o z a r y n , 
Wyprawa św. Wojciecha do Prus. Realia archeologiczne i perspektywy 
badawcze, “Barbaricum”, vol. 3, Warsaw 1994, pp. 243-55.
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przez wysokie cyple oraz usypanie kilku grobli w miejscach 
największych obniżeń i kotlin. Trakt ten kontrolowany był 
przez gród strażniczy, usytuowany w bardzo dogodnym ze 
względów obronnych miejscu, na wysokim cyplu, między 
dwoma głębokimi dolinami-jarami. Ma on kształt owalny, 
o wymiarach 70 x 40 m. Od strony południowej teren gro-
dziska został odcięty od pozostałej części cypla głębokim 
na ok. 10 metrów przekopem o bardzo stromych zboczach. 
W przekopie tym biegnie opisany powyżej trakt, który 
w kierunku wschodnim rozwidla się, zmierzając jednym 
ramieniem do emporium handlowego Truso i dalej starym 
szlakiem wzdłuż krawędzi Wysoczyzny Elbląskiej na Sam-
bię, drugim zaś odgałęzieniem kieruje się bezpośrednio na 
wschód, w głąb terytoriów plemiennych Prus. W kierunku 
zachodnim trakt ten zmierza ku wczesnośredniowiecznej 
przeprawie przez rzekę Dzierzgoń, którą stanowił zapewne 
drewniany pomost. 

Kartografi czne zestawienie grodów uzupełnione 
o osady i cmentarzyska, pozwoliło na wskazanie wyraźnych 
skupisk osadniczych, które uformowały się w IX-X/XI w.
 lub rozwinęły swoje struktury przestrzenne, zarysowane już 
w starszym okresie wczesnośredniowiecznym (VII-VIII w.). 
Pierwsze z nich obejmuje północne części Wysoczyzny El-
bląskiej i Równiny Warmińskiej oraz Wybrzeże Staropru-
skie nad Zalewem Wiślanym. Jest ono identyfi kowane ze 
znaną z przekazów pisanych ziemią Lanzania. Następne 
bogate skupisko stanowisk rozlokowane było przy pół-
nocno-wschodnich obrzeżach jeziora Drużno i na tere-
nie dzisiejszego Elbląga (hipotetyczna ziemia Drusen). 
Inny zwarty zespół osadniczy funkcjonował w tym czasie 
w dorzeczach Elszki i Wąskiej. Można go identyfi kować 
z wymienioną w źródłach pisanych, ziemią Passaluc. Zwar-
te skupisko osadnicze można też wydzielić na terenach 
przylegających od wschodu do środkowego i dolnego biegu 
rzeki Dzierzgoń. Zespół ten można łączyć z kolei ze znaną 
z przekazów pisanych ziemią Komor. Być może następne 
zwarte skupiska osadnicze, jakie rysują się po obu stronach 
rzeki Pasłęki, niedaleko dzisiejszej Ornety, należy wiązać 
z ziemią Orneta (Wurmedyten) i ziemią Pogyzon33. 

Bardzo istotne jest tu usytuowanie grodów strażni-
czych, które zakładane były z reguły na obrzeżach skupisk 
osadniczych. Wyraźnie czytelne są również pasy pustek 
osadniczych, występujących pomiędzy skupiskami stano-
wisk. Skupiska te, tworzące jakby wyodrębnione obszary, 
są zapewne odbiciem terytorialnego podziału ziem pru-
skich. Można je identyfi kować z jednostkami osadniczymi 
wyższego rzędu – „ziemiami”, których lokalizację i zasięg 
ustalono na podstawie badań archeologicznych, a próby 
identyfi kacji ich nazw dokonano w oparciu o przeprowa-
dzone przez historyków analizy źródeł pisanych.

Podsumowując przeprowadzoną powyżej analizę 
struktury osadniczej Prusów/Estów z okresu odwiedzin 
Wulfstana, należałoby zadać pytanie: co z analizy tej może 
wynikać dla rozwikłania zanotowanego przez Wulfstana 
zagadkowego zwrotu „manig burh”? Moim zdaniem nale-
żałoby sprawdzić czy istnieje możliwość innego znaczenia

33  Zob.: Mapa podziału politycznego krajów bałtyckich w epoce plemien-
nej [XIII w.], [w:] H e n r y k  Ł o w m i a ń s k i , Geografi a polityczna 
Bałtów w dobie plemiennej, „Lituano - Slavica Posnaniensia”, Studia 
Historica, t. I, Poznań 1985.

Due to the specifi c ground conditions, it was necessary to dig 
through many high spits and build several dikes in the deepest 
depressions and valleys. The road was controlled from a strong-
hold, situated, very conveniently in defensive terms, between 
two ravines. It is oval in shape and measures 70 by 40 metres. 
From the south, the stronghold was cut off from the other 
part of the spit by a ca. 10-metre-high ditch with very steep 
sides. The aforementioned road runs through this ditch, 
which forks eastwards, with one arm extending to the trad-
ing centre in Truso and then continuing down the old trade 
route along the Elbląg Upland towards Sambia, and with the 
other turning directly east, deep into Prussian tribal terri-
tories. To the west, the road leads to the early mediaeval ford
across the River Sorge, which was probably a wooden bridge. 

A cartographic comparison of the strongholds sup-
plemented with settlements and burial grounds, enabled 
the identifi cation of distinct clusters of settlements that had 
formed in the ninth, tenth and eleventh centuries or had 
developed their geographical structure which had already 
been outlined in the very early mediaeval period (seventh/
eighth centuries). The fi rst of these includes the northern 
parts of the Elbląg Upland and Warmia Plain as well as the 
Old Prussian Coast along the Vistula Lagoon. It can be 
identifi ed with the land of Lanzania, known from written 
accounts. Another cluster of sites was located on the north-
east side of Lake Drużno and in the area of today’s Elbląg 
(the hypothetical land of Drusen). At that time another 
compact group of settlements functioned in the estuaries 
of the Elszka and Wąska rivers.  This can be identifi ed with 
the Passaluc land. Another compact group of settlements 
can be discerned in the lands adjacent to the middle and
lower course of the River Sorge. This group can, in turn, 
be linked to the Komor land, known from written sources.  

Ryc. 17. Położenie grodów strażniczych Kwietniewo st. 1 (1), Kwietniewo 
st. 2 (2) i osady Truso (3) na tle mapy osadniczej z nazwami ziem pruskich 
oraz sieci komunikacyjnej.

Fig. 17. Location of the strongholds at Kwietniewo site 1 (1), Kwietniewo 
site 2 (2) and the Truso settlement (3) against the background of the 
settlement map with the names of Prussian lands and showing the com-
munication network. 
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słowa „burh”34 → „burgh” → „borough in Scotland” → 
okręg-teren (terytorium ufortyfikowane)? W przypadku 
takiej rekonstrukcji, omawiany fragment relacji Wulf-
stana brzmiałby następująco: Kraj Estów jest bardzo 
duży i jest tam dużo ufortyfikowanych ziem i każda 
z nich posiada własnego króla (naczelnika-wodza). 
Na taką możliwość wskazywał Jan Powierski, analizując 
przekaz Wulfstana, a zwłaszcza zawarte w nim termi-
ny „cyning” i „burh”35. Jest ona również zrozumiała 
w kontekście zrekonstruowanych zasięgów ziem pruskich 
sąsiadujących bezpośrednio z Truso.

34  A .  S.  H o r n b y, Oxford Advanced learner’s Dictionary of Current 
English, A-K, Warszawa 1981, s. 96, 113.
35  J a n  P o w i e r s k i , Czynniki warunkujące rozwój polityczny ludów 
zachodniobałtyjskich, op. cit.,  s. 95-96.

Perhaps other compact groups of settlements, the outlines 
of which can be seen on both sides of the River Passarge, 
near today’s Orneta, should be associated with the Orneta 
land (Wurmedyten) and the Pogyzon land.33 

The location of the strongholds, which were usually 
set up on the outskirts of clusters of settlements, is of great 
importance here.  Patches of uninhabited land alternating 
with clusters of sites are also clearly visible.  These centres, 
creating as it were separate territories, probably refl ect 
the territorial division of the Prussian lands.  They can be 
identifi ed with settlement units of a higher order – ‘lands’, 
whose location and territorial extent have been determined 
on the basis of archaeological research, and attempts to 
identify their names have been made based on analyses of 
the manuscript sources carried out by historians.

To sum up the analysis of the structure of the Prus-
sian/Estian settlements dating from the time of Wulfstan’s 
visit, the following question should be asked: How does 
this analysis contribute to deciphering the meaning of 
Wulfstan’s phrase “manig burh”? In my opinion, one 
should look for another possible meaning of the word 
“burh”34 → ‘burgh’ → ‘borough in Scotland’ → land-
area (fortifi ed territory)? If reconstructed in this way, 
the fragment in question would read as follows: “The 
above-mentioned Estland is very large, and there 
are many fortifi ed territories, and in each territory 
there is a king”. Jan Powierski mentioned this possibil-
ity in his analysis of Wulfstan’s translation – especially of 
the words ‘cyning’ and ‘burh’.35 It is also understandable 
in the context of the reconstructed expanse of the Prus-
sian lands immediately adjacent to Truso.

33  See: Mapa podziału politycznego krajów bałtyckich w epoce plemien-
nej [XIII w.], [in:] H e n r y k  Ł o w m i a ń s k i , Geografi a polityczna 
Bałtów w dobie plemiennej, “Lituano - Slavica Posnaniensia”, Studia 
Historica, vol. 1, Poznań 1985.
34  A .  S.  H o r n b y, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 
English, A-K, Warsaw 1981, pp. 96, 113.
35  J a n  P o w i e r s k i , Czynniki warunkujące rozwój polityczny ludów 
zachodniobałtyjskich, op. cit, pp. 95-6.

Ryc. 18. Plan warstwicowy szlaku komunikacyjnego (D) na pograniczu po-
morsko-pruskim i grodu strażniczego (G). Kwietniewo st. 1, gm. Rychliki.

Fig. 18. Contour map showing the communication route (R) in the border-
land between Pomerania and Prussia and the stronghold (S). Kwietniewo 
site 1, Rychliki commune.

Ryc. 19. Plan warstwicowy szlaku komunikacyjnego (D) na pograniczu po-
morsko-pruskim i grodu strażniczego(G). Kwietniewo st. 2, gm. Rychliki.

Fig. 19. Contour map showing the communication route (R) in the border-
land between Pomerania and Prussia and the stronghold (S). Kwietniewo 
site 2, Rychliki commune.
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 ZWYCZAJE ESTÓW

Estowie mają taki zwyczaj: gdy umrze tam jakiś 
człowiek, nie spalony leży on w swoim domu u rodziny 
i przyjaciół jeden miesiąc lub niekiedy dwa; królowie zaś 
i inni wysoko postawieni ludzie o tyle dłużej, ile więcej 
mają bogactw; niekiedy przez pół roku nie są oni spaleni 
i leżą na wierzchu w swoich domach. A przez cały ten czas, 
kiedy nieboszczyk jest w domu, piją tam i bawią się aż do 
dnia, w którym go spalą.

A w tym dniu, w którym mają go zanieść na stos, 
jego pozostałe jeszcze po zabawach i pijatykach ruchomo-
ści dzielą na pięć lub sześć działów, niekiedy na więcej, 
w zależności od tego, ile tych ruchomości jest. Wszyst-
ko to rozkładają na przestrzeni jednej mili, najlepszą 
część najdalej od domu, potem drugą, potem trzecią, 
aż to wszystko jest rozłożone na przestrzeni owej mili; 
a najmniejsza część winna się znajdować najbliżej domu, 
w którym leży nieboszczyk. 

Potem zbierają się wszyscy ludzie, co mają najlepsze 
konie w tej ziemi o pięć lub sześć mil z dala od ruchomości. 
Potem wszyscy oni pędzą do owych ruchomości, a jeździec, 
który ma dobrego konia przyjeżdża do pierwszego i najlep-
szego działu; i tak jeden za drugim, aż wszystko zostanie 
zabrane. A najmniejszy dział dostaje się temu, który musiał 
pojechać po swą część najbliżej domu. Potem każdy jedzie 
z tymi ruchomościami i może je w całości zatrzymać. I dla-
tego dobre konie są tutaj niezmiernie drogie. 

A gdy ruchomości jego są w całości rozdane, wtedy 
wynoszą go i spalają razem z bronią i szatami. Cały zaś jego 
majątek przeważnie ulega roztrwonieniu wskutek długie-
go przetrzymywania nieboszczyka w domu i przez rozkła-
danie na drodze ruchomości, które potem obcy zabierają 
w wyścigach.

 ESTIAN CUSTOMS

And there is among the Ests a custom, when a man is 
dead there, that he lies indoors uncremated with his kins-
men and friends for a month and sometimes two, and the 
kings and the other high-ranking men as much longer as 
they have more wealth, [so it is] sometimes for half a year 
that they are uncremated and lie above ground in their 
houses. And all the time that the body is indoors, there has to 
be drinking and entertainment, until the day that they 
cremate him.

Then the same day that they wish to carry him to the 
funeral pyre, they then divide up his property [or money], 
what there is left over after the drinking and the entertain-
ment, into fi ve or six parts, sometimes into more, according 
to the amount of property there is. They then lay it down, 
the biggest portion approximately in one mile from the tun 
[homestead?], then the second, then the third, until it is 
all laid out in that one mile. And the smallest portion has 
to be nearest the tun that the dead man is lying in.

Then all the men who have the fastest horses in that 
land have to be assembled, approximately fi ve or six miles 
from the property. Then they all gallop towards the property. 
Then the man who has the fastest horse comes to the fi rst 
and the biggest portion; and so each after the other, until it is 
all taken; and he takes the smallest portion who gets by gal-
loping the property nearest the tun. And then each rides on 
his way with the property and they may have it all, and for 
that reason the fast horses are excessively valuable there.

And when his wealth is thus all spent, then he is car-
ried out and cremated with his weapons and clothing, and 
especially they use up all his wealth with the long lying of 
the dead man indoors and with what they lay down by the 
highways, which the strangers gallop to and take.

Ond þær is mid Estum ðeaw, þonne þær bið man dead, þæt he lið inne unforbærned, mid his 
magum ond freondum, monað, ge hwilum twegen; ond þa kyningas ond þa oðre heahðungene 
men, swa micle lencg swa hi maran speda habbað, hwilum healf gear þæt hi beoð unforbærned 
ond licgað bufan eorðan on hyra husum. Ond ealle þa hwile þe þæt lic bið inne, þær sceal beon 
gedrync ond plega, oð ðone dæg þe hi hine forbærnað.

Þonne þy ylcan dæg [þe] hi hine to þæm ade beran wyllað, þonne todælað hi his feoh, þæt þær to 
lafe bið æfter þæm gedrynce ond þæm plegan, on  f oððe syx, hwylum on ma, swa swa þæs feos 
andefn bið. Alecgað hit ðonne forhwæga on anre mile ðone mæstan dæl fram þæm tune, þonne 
oðerne, ðonne þæne þriddan, oþ þe hyt eall aled bið on þære anre mile; ond sceall beon se læsta 
dæl nyhst þæm tune ðe se deada man on lið. 

Đonne sceolon beon gesamnode ealle ða menn ðe swyftoste hors habbað on þæm lande, for hwæga 
on  f milum oððe on syx milum fram þæm feo. Þonne ærnað hy ealle toweard þæm feo; ðonne 
cymeð se man se þæt swifte hors hafað to þæm ærestan dæle ond to þæm mæstan ond swa ælc 
æfter oðrum, oþ hit bið eall genumen; ond se nimð þone læstan dæl se nyhst þæm tune þæt feoh 
geærneð. Ond þonne rideð ælc hys weges mid ðan feo ond hyt motan habban eall; ond for ðy þær 
beoð þa swiftan hors ungefoge dyre. 

Ond þonne hys gestreon beoð þus eall aspended, þonne byrð man hine ut, ond forbærneð mid his 
wæpnum ond hrægle. Ond swiðost ealle hys speda hy forspendað mid þan langan legere þæs deadan 
mannes inne, ond þæs þe hy be þæm wegum alecgað, þe đa fremdan to ærnað ond nimað. 
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ści dzielą na pięć lub sześć działów, niekiedy na więcej, 
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 ESTIAN CUSTOMS
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men and friends for a month and sometimes two, and the 
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Ond þær is mid Estum ðeaw, þonne þær bið man dead, þæt he lið inne unforbærned, mid his 
magum ond freondum, monað, ge hwilum twegen; ond þa kyningas ond þa oðre heahðungene 
men, swa micle lencg swa hi maran speda habbað, hwilum healf gear þæt hi beoð unforbærned 
ond licgað bufan eorðan on hyra husum. Ond ealle þa hwile þe þæt lic bið inne, þær sceal beon 
gedrync ond plega, oð ðone dæg þe hi hine forbærnað.
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oðerne, ðonne þæne þriddan, oþ þe hyt eall aled bið on þære anre mile; ond sceall beon se læsta 
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 Zacytowana powyżej część przekazu wprowadza nas 
w fascynujący świat zwyczajów i wierzeń Prusów/Estów. 
Byłby on dla nas niedostępny, gdyby nie etnografi czne za-
interesowania Wulfstana. Należy podkreślić, że z opisem 
tym dobrze korespondują odkrycia archeologiczne – po-
twierdzające zarówno stosowanie obrządku ciałopalnego, 
jak też wyjątkowe znaczenie koni, które niejednokrotnie 
były chowane razem ze zmarłym właścicielem, zwłaszcza 
w VI-VIII wieku. 

Opis ten wyjaśnia nam także wyjątkowe ubóstwo wy-
posażeń grobowych, jakie odkrywali archeolodzy na cmen-
tarzyskach estyjskich/pruskich datowanych na IX-XIII w. 
Stosowany powszechnie w VI-VIII wieku zwyczaj bogatego 
wyposażania grobów zaniknął. Drogie, luksusowe przed-
mioty, zamiast trafi ć razem ze zmarłym do grobu, były roz-
dawane podczas szczegółowo i malowniczo opisanych przez 
Wulfstana wyścigów konnych. Zastąpiły one prawdopo-
dobnie rytuał składania konia do grobu razem ze zmarłym 
właścicielem. Gonitwy te były bardzo ważnym i – jak wy-
nika z badań archeologicznych – przestrzeganym elemen-
tem ceremonii pogrzebowych, o czym wymownie świadczy 
wspomniane wyżej ubóstwo wyposażeń grobowych. 

Zwyczaj rozdawania dóbr zmarłego pośrednio wyjaś-
nia nam także przyczynę pewnego zastoju w rozwoju poli-
tycznym ziem pruskich. Wynikiem takiego zwyczaju, czy 
też nakazu, było odejście od istniejącej w innych regionach 
Europy prostej zasady dziedziczenia, które moim zdaniem 
wpłynęło hamująco na powstanie bogatej i prężnej klasy 
możnowładczej.

A jest u Estów zwyczaj, że każdy człowiek, obojęt-
nie jakiego stanu, zostaje spalony. Jeśli zaś znajdzie się 
jakiś członek nie spalony, wtedy muszą za to zanosić wiel-
kie przebłagania. A Estowie posiadają taką umiejętność, 
że potrafi ą wytwarzać zimno. I dlatego nieboszczyk leży 
tam tak długo i nie rozkłada się, ponieważ działają na nie-
go zimnem. A jeśli postawi się dwa naczynia pełne piwa 
lub wody, potrafi ą oba zamrozić obojętnie czy jest lato, 
czy zima.

Komentując ten fragment relacji Wulfstana, chciał-
bym w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na fragment 
opisu informujący nas o stosowaniu w obrzędach modłów 
pokutnych – „[...] hi hit sceolan miclum gebetan”. Infor-
macja ta świadczy o rygorystycznie przestrzeganym obo-
wiązku ciałopalenia, a być może pośrednio także o rozbu-
dowanym systemie kultu bogów.

Zwyczaj palenia zwłok przetrwał co najmniej do 
XVI wieku, o czym świadczy chociażby odkrycie doko-
nane przez królewsko-pruskiego mierniczego Chrystiana 

The fragment of the account quoted above intro-
duces us to the fascinating world of Prussian/Estian cus-
toms and beliefs, which would have been inaccessible to us 
had it not been for Wulfstan’s interest in ethnography. It 
should be emphasized that archaeological discoveries cor-
respond to this description, confi rming both the use of the 
cremation ritual and the exceptional signifi cance of horses, 
which were frequently buried together with their deceased 
owners, especially in the sixth to eighth centuries.

This description also explains the unusual poverty of 
grave furnishings discovered by archaeologists in Estian/Prus-
sian burial grounds dating from the ninth to thirteenth cen-
turies.  The custom of having richly furnished burials, wide-
spread in the sixth to eighth centuries, had declined.  Instead 
of being placed in the tomb of the deceased, precious goods 
and luxury items were distributed during the horse races, de-
scribed so vividly and precisely by Wulfstan, and which had 
probably replaced the ritual of burying the horse together 
with its owner.  These races were a very important and – as 
can be ascertained from archaeological research – a strictly 
observed element of the burial ceremonies, which is con-
fi rmed by the aforementioned poverty of grave furnishings.

The custom of distributing the possessions of the de-
ceased, also indirectly explains the reason for a certain stag-
nation in the political development of the Prussian lands.  
As a result of observing this custom, or law, the people had 
to resign from the simple rules of inheritance that existed in 
other regions of Europe, which, in my opinion, hampered 
the formation of a class of rich and powerful magnates.

And that is a custom among the Ests that people of 
every nationality must be cremated there, and if a single 
bone is found unburnt there, they must atone for it greatly 
And there is among the Ests a people who are able to cause 
coldness, and that is why the dead men lie there so long 
and do not decompose, because they bring about the cold-
ness on him. And although two vessels full of ale or water 
should be set down, they bring it about that one of them is 
frozen over, whether it is summer or winter.

Firstly I would like to point to a fragment of the de-
scription informing us about the prayers of atonement said 
during rituals – “[...] hi hit sceolan miclum gebetan”.  
This information attests to the rigorously observed require-
ment of cremating the body and perhaps also indirectly to 
an elaborate system of worship of the gods. 

The custom of cremating dead bodies survived until 
as late as the sixteenth century; evidence of which can be 
seen in the burial mound discovered by the Royal Prus-
sian land surveyor Chrystian Reimer in 1703, during the 

Ond þæt is mid Estum þeaw þæt, þær sceal æ1ces geðeodes man beon forbærned; ond gyf þar 
man an ban  ndeđ unforbærned, hi hit sceolan miclum gebetan. Þær is mid Estum an mægð þæt hi 
magon cyle gewyrcan; ond þy þær licgað þa deadan men swa lange ond ne fuliað, þæt hy wyrcað 
þone cyle hine on. Ond þeah man asette twegen fætels full ealað oððe wæteres, hy gedoð þæt 
ægþer bið oferfroren, sam hit sy sumor, sam winter. 
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Reimera w 1703 roku, podczas wytyczania granic nowych 
pól36. Odkryto wówczas kurhan, wewnątrz którego znajdo-
wała się komora grobowa zbudowana z łupanych płyt ka-
miennych, wewnątrz której, oprócz popielnicy, znaleziono 
m.in. ponad 30 szelągów wybitych w mennicy gdańskiej 
między 1414 a 1416 rokiem. 

W części opisującej zwyczaje pogrzebowe znajduje 
się fragment mówiący o wytwarzaniu zimna przez Estów. 
Ta egzotyczna dla Wulfstana i granicząca z magią umiejęt-
ność, szeroko dyskutowana przez wielu historyków, języ-
koznawców i archeologów, budzi zainteresowanie do dziś. 
Próbując rozwikłać zagadkową umiejętność Estów związa-
ną z „wytwarzaniem zimna”, należałoby zwrócić uwagę na 
opisane przez etnografów sposoby przechowywania żyw-
ności przez Słowian. Znany był zwłaszcza u Słowian zwy-
czaj gromadzenia zimą brył lodu w pryzmach lub wykła-
danych słomą dołach, pod przykryciem, np. kilku warstw 
liści i ziemi. Tak zgromadzone i zabezpieczone bryły lodu 
pozwalały na utrzymanie go do następnej zimy. Z uwagi 
na bliskie sąsiedztwo Słowian i Bałtów, jest wielce prawdo-
podobne, iż znali go także ci ostatni. Tak więc możemy za-
łożyć, że podobnie jak u Pomorzan czy Mazowszan, także 
u graniczących z nimi Prusów/Estów znano ten sposób 
przechowywania lodu. W jakim celu go gromadzono? 
Odpowiedź jest prosta: oziębianie było jednym z podsta-
wowych – obok suszenia, wędzenia, kiszenia czy maryno-
wania – zabiegów konserwujących żywność. Natomiast 
umiejętność zamrażania, o której pisał Wulfstan, była 
tylko jednym ze sposobów wykorzystania zgromadzonego 
zimą lodu. Do zamrażania stosowano prawdopodobnie 

36  J e r z y  C h m i e l e w s k i , Czy pruski grób ciałopalny z XV wieku? 
(Próba interpretacji opisu znaleziska z 1703 r.), Rocznik Olsztyński, 
Tom V (1963), Olsztyn 1965, s. 295-320.

demarcation of new land boundaries.36 In the grave mound 
that he discovered at that time there was a burial cham-
ber built of slabs, containing, among others, a cinerary 

36  J e r z y  C h m i e l e w s k i , Czy pruski grób ciałopalny z XV wieku? 
(Próba interpretacji opisu znaleziska z 1703 r.), Rocznik Olsztyński, 
vol. 5 (1963), Olsztyn 1965, pp. 295-320.

Ryc. 20. Ceremonia pogrzebowa u Estów. Rysunek piórkiem Jerzy Domino.

Fig. 20. Burial ceremony in Estland. Quill drawing by Jerzy Domino.

Ryc. 21. Komora grobowa kurhanu odkrytego w 1703 roku koło Stabławek, pow. bartoszycki z ciałopalnym pochówkiem popielnicowym. Miedzioryt na pod-
stawie rysunku sporządzonego przez Chrystiana Reimera. C h r y s t i a n  R e i m e r, Entdeckung eines alten Preussische Grab-Hügels, Erleutertes Preussen, t. I, 
1724, s. 782-786, miedzioryt po s. 784.

Fig. 21. Burial chamber in a grave mound discovered near Stabławki, Bartoszycki poviat, in 1703, showing a cinerary urn containing cremated remains. 
Engraving based on a drawing by Chrystian Reimer. C h r y s t i a n  R e i m e r, Entdeckung eines alten Preussische Grab-Hügels, Erleutertes Preussen, vol. 1, 1724, 
pp. 782-6, engraving after p. 784.
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mieszaninę soli z lodem. O takich praktykach informują 
nas także późniejsze źródła pisane37. 

Co prawda sól w owym czasie (IX wiek) posiadała 
dużą wartość i raczej w okolicy Truso solanek, a tym bar-
dzie złóż soli nie było. Sprowadzano ją tutaj najpewniej 
z Kujaw. Być może Truso było jednym z ważniejszych we 
wczesnym średniowieczu emporiów handlowych zajmują-
cych się sprowadzaniem i dystrybucją soli? Warto w tym 
kontekście zwrócić uwagę na samą nazwę Truso. „Truskas” 
w języku pruskim i „druskas” w języku litewskim oznaczało 
sól. Stąd np. wywodzić należy nazwę popularnego dziś na 
Litwie uzdrowiska Druskienniki, a Truso tłumaczyć jako 
Solec – najważniejsze u ujścia Wisły miejsce handlu solą.

Wracając do zamrażania ciał w kontekście dużej war-
tości soli, nasuwa się następne pytanie: czy każdy miesz-
kaniec Witlandu był dostatecznie bogaty, a więc miał
 

37  Np. relacja kupca angielskiego, F r y n e s a  M o r r i s o n a , z roku 
1593, Itinerary, IV:4: “Give me leave to adde one observation, which 
to me seemed very strange. At Malvin (Marienwerder?, Malbork?) and 
Dantzke in Prussen, between Michelmas and Christmas, the country 
people bring in sledges laded with dead Hares, all frozen over, which are 
so preserved aswell and better, then if they were powdred with salt, till 
our Lady day in Lent, about which time the frost begins fi rst to breake. 
And if they will eate a Hare in the meane time, they thaw it at the fi er, 
or the oven of the warme stove, or by casting it into water, and so they 
presently set it to the fi er, either to be rosted or boyled. In like sort they 
preserve Phesants, or any kind of fl esh, being frozen over, as well as if 
they ware salted. And if any man thinke this a Travellers fi ction, let him 
know, that a most credible person told mee, of his certaine knowledge and 
experience, that the Moscovites in Russia, bring the dead bodies of men 
in winter thus frozen over, and so lay them on heapes in the Bellfrees 
of the Churches, where they lie without rotting, or ill smell, till about 
our Lady day in Lent the snow begins to thaw, and the earth to be fi t 
for digging (for till that time the earth is covered with deepe and hard 
snow, and if it were not so covered, yet is so hard by continuall frosts, as 
it cannot be digged). And at that time each family takes the bodies of 
their dead, and takes care to burie them”. Zob. G .  Wa t e r h o u s e , 
Wulfstan’s account to the Esthonians, Modern Language Review, 25, 
1930, s. 327. Dalszą literaturę podał G. Labuda, Chorografi a Oroz-
jusza w anglosaskim przekładzie króla Alfreda, op. cit., s. 115, przypis 
160. Podaną w relacji nazwę „Malvin” należałoby identyfi kować 
raczej z Elblągiem. Podobną nazwę, „Melbingk”, odnoszącą się do 
rzeki Elbląg, zapisał elblążanin S i m o n  G r u n a u  (Simon Grunaus 
Preussische Chronik, hrsg. v. M. Perlbach, R. Philippi, P. Wagner, 
Bd. I, Leipzig 1876, s. 40), zaś pod nazwą „Elvinge” zapisano Elbląg 
w Nowej Księdze Rachunkowej Starego Miasta Elbląga (1404-1414), 
część 2 (1411-1414), wydał Markian Pelech, Warszawa – Poznań 
– Toruń 1989, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 73, s. 111.

urn and over 30 schillings minted in Danzig (Pol. Gdańsk) 
between 1414 and 1416.

In the part describing the funeral customs there is 
a fragment that mentions the fact of Prussians caus-
ing coldness.  This ability, which for Wulfstan was exotic 
and verged on the magical, has been discussed widely by 
a number of historians, linguists and archaeologists and 
still arouses their interest today. In trying to understand 
the Ests’ puzzling skill relating to “causing coldness”, at-
tention should be drawn to the descriptions by ethnog-
raphers of the different ways the Slavs used for preserving
food. A well-known custom among the Slavs involved 
storing blocks of ice during the winter in piles or holes in 
the ground padded with straw and covered, for example, 
with several layers of leaves and soil. Blocks of ice that 
were protected in this way could be kept until the fol-
lowing winter.  Since the Slavs lived next to the Balts, it 
is highly likely that this method was also known to the 
latter.  It can thus be assumed that, similarly to the Pom-
eranians and Mazovians, the neighbouring Prussians/Ests 
were also aware of this method of storing ice.  Why was ice 
collected?  The answer is simple: cooling was one of the 
basic methods – apart from drying, smoking, marinading 
or pickling – of preserving food; the process of freezing 
mentioned by Wulfstan was only one of the ways of 
using the ice collected during winter.  A mixture of salt and 
ice was probably used for freezing.  We are also informed 
about such practices in later written sources.37

37  For example an account of the English merchant F r y n e s 
M o r r i s o n  dating from 1593, Itinerary, IV: 4: “Give me leave to adde 
one observation, which to me seemed very strange. At Malvin (Marien-
werder?, Malbork?) and Dantzke in Prussen, between Michelmas and 
Christmas, the country people bring in sledges laded with dead Hares, all 
frozen over, which are so preserved aswell and better, then if they were 
powdred with salt, till our Lady day in Lent, about which time the frost 
begins  rst to breake. And if they will eate a Hare in the meane time, they 
thaw it at the  er, or the oven of the warme stove, or by casting it into 
water, and so they presently set it to the  er, either to be rosted or boyled. 
In like sort they preserve Phesants, or any kind of  esh, being frozen over, 
as well as if they ware salted. And if any man thinke this a Travellers 
 ction, let him know, that a most credible person told mee, of his certaine 
knowledge and experience, that the Moscovites in Russia, bring the dead 
bodies of men in winter thus frozen over, and so lay them on heapes in the 
Bellfrees of the Churches, where they lie without rotting, or ill smell, till 
about our Lady day in Lent the snow begins to thaw, and the earth to be 
 t for digging (for till that time the earth is covered with deepe and hard 
snow, and if it were not so covered, yet is so hard by continuall frosts, 
as it cannot be digged). And at that time each family takes the bodies 
of their dead, and takes care to burie them”. See G .  Wa t e r h o u s e , 
Wulfstan’s account to the Esthonians, Modern Language Review, 25, 
1930, p. 327. G. Labuda mentions more sources, Chorografi a Oroz-
jusza w anglosaskim przekładzie króla Alfreda, op. cit., p. 115, fn.
160. The name ‘Malvin’ that appears in the account can be iden-
tifi ed with Elbląg. A similar name, ‘Melbingk’, referring to the River 
Elbląg, was used by S i m o n  G r u n a u  from Elbląg (Simon Grunaus 
Preussische Chronik, hrsg. v. M. Perlbach, R. Philippi, P. Wagner, Bd. I, 
Leipzig 1876, p. 40), while the name ‘Elvinge’, used with reference 
to Elbląg, appears in Nowa Księga Rachunkowa Starego Miasta Elbląga 
(1404-1414), part 2 (1411-1414), edited by Markian Pelech, Warsaw 
– Poznań – Toruń 1989, Towarzystwo Naukowe [Academic Society] 
in Toruń, Fontes 73, p. 111.

Ryc. 22. Szeląg krzyżacki z czasów wielkiego mistrza Michała Küchmeistera. 
Zbiory MAH Elbląg Nr inw. 1460/NM.

Fig. 22. Teutonic Schilling minted at the time of the Grand Master, Michał 
Küchmeister. MAH collection, Elbląg, inv. no. 1460/NM.
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It should be borne in mind, however, that in those 
days (the ninth century) salt was very valuable and it can 
be assumed that there were no brine springs in the vicin-
ity of Truso, not to mention salt beds.  Salt was most prob-
ably imported from Kujawy.  Perhaps Truso was one of the 
most important early mediaeval trading centres dealing 
in the import and distribution of salt? In this context it is 
worth turning our attention to the very name Truso. Both 
truskas (in Prussian) and druskas (in Lithuanian) meant 
‘salt’. This points, for example, to the etymology of the 
now popular Lithuanian spa town of Druskininkai, and 
Truso could be translated into Polish as Solec [salt place] 
– the most important salt trading centre at the mouth of 
the River Vistula.

Returning to the custom of freezing dead bodies, 
and bearing in mind the great value of salt, another ques-
tion comes to mind: Were all the inhabitants of Witland 
rich enough to possess enough salt and therefore afford to 
have their bodies frozen once they were dead? We can also 
fi nd the answer to this question in Wulfstan’s account.  
Banquets held as part of the burial ceremonies lasted from 
one to six months depending on the wealth of the deceased 
person.  Therefore it is obvious that if a poor man died, the 
feast could only last a few days, in which case there would 
have been no need to freeze the body.

PRZEMYSŁAW URBAŃCZYK

Did Wulfstan Visit Truso?

Since the discovery in 1981 of an artisanal and trade set-
tlement at Janów Pomorski, no one has questioned the 
existence of the mysterious Truso that was reportedly vis-
ited by Wulfstan, the Anglo-Saxon sailor, at the end of 
the ninth century. It was accepted that the traces of the 
settlement discovered near Lake Drużno were actually 
the remains of Truso and thus the accuracy of the account 
written by Alfred the Great, King of Wessex, ceased to be 
simply a matter of debate.

 The virtually unfeasible task of verifying an early 
mediaeval source was thus abandoned. Since early medi-
aeval writers were not ‘researchers’ who attempted to gather 
together and impart ‘objective’ information, their contents 
are impossible to verify using the usual methods. Their goal 
was rather to gather unusual pieces of information and in-
teresting details describing the intriguing diversity of the 
world around them. In the process, they did not select their 
information according to any reasonable criteria. They did 
not look for confi rmation or evidence. If a given piece of 
information was generally accepted, then it was considered 
reliable, or better still, if it was approved of by a recognized 
authority – even one living in the remote past.

dostatecznie dużo soli, aby po śmierci jego ciało mogło być 
zamrożone? I na to pytanie znajdujemy odpowiedź w relacji 
Wulfstana. Uczty związane z ceremonią grzebalną trwały 
w zależności od zamożności nieboszczyka od jednego mie-
siąca do pół roku. Jest zatem oczywiste, że w przypadku 
śmierci bardzo ubogiego osobnika uczta mogła trwać zale-
dwie kilka dni, i w takim przypadku nie było potrzeby za-
mrażania jego ciała.

PRZEMYSŁAW URBAŃCZYK

Czy Wulfstan był w Truso?

Od kiedy w 1981 roku odkryto osadę handlowo-
rzemieślniczą w Janowie Pomorskim, nikt już nie poddaje 
w wątpliwość istnienia tajemniczego Truso, które w końcu
IX wieku miał odwiedzić anglosaski żeglarz Wulfstan. 
Uznano, że ślady znalezione nad jeziorem Drużno to 
właśnie pozostałości Truso i przestano się zajmować wia-
rygodnością opowieści zanotowanej przez króla Wessexu 
Alfreda Wielkiego.

Zrezygnowano tym samym z zadania, które było 
właściwie niewykonalne. Wczesnośredniowieczne dzieła 
encyklopedyczne nie poddają się bowiem standardowym 
procedurom weryfi kacyjnym. Ich autorzy nie byli wszak 
„badaczami” próbującymi zebrać i przekazać „obiektyw-
ne” informacje. Celem ich pracy było raczej zgromadzenie 
wiadomości niezwykłych i ciekawostek opisujących intry-
gującą różnorodność otaczającego ich świata. Nie stoso-
wali przy tym selekcji, której zasady można by dopasować 
do kryteriów zdrowego rozsądku. Nie szukali potwierdzeń 
i dowodów. Podstawowym kryterium wiarygodności była 
powszechna akceptacja danej wiadomości. Jeszcze lepsze 
było potwierdzenie jej przez uznane autorytety – nawet te 
z odległej przeszłości.

Ryc. 23. Schematyczne wyobrażenie „zamrażarki” Prusów – wewnątrz du-
żego naczynia wypełnionego na przemian warstwami lodu i soli umieszczano 
prawdopodobnie mniejsze naczynie „pełne piwa lub wody” w celu zamroże-
nia jego zawartości. Źródło ilustracji: K a z i m i e r z  M a d e l a , Jak Prusowie 
wytwarzali zimno?, Pruthenia, Tom 1, Olsztyn 2006, s. 143.

Fig. 23. Schematic representation of a Prussian ‘freezer’ – a pot “full of beer 
or water” was probably placed inside a larger vessel fi lled with alternating 
layers of ice and salt in order to freeze the contents. Source of the illustration: 
K a z i m i e r z  M a d e l a , Jak Prusowie wytwarzali zimno?, Pruthenia, vol 1, 
Olsztyn 2006, p. 143.
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Toteż dawne kroniki stanowią często (dziwną dla 
nas) mieszaninę wiadomości poważnych, wątpliwych i zu-
pełnie nieprawdopodobnych. To, co nam, na pierwszy rzut 
oka, wydaje się mocno podejrzane, nie wzbudzało zapewne 
większych wątpliwości u starożytnych czytelników. Infor-
macje o smokach i Amazonkach przekazywano z równą po-
wagą, jak wiadomości o prawdziwych królach, książętach 
i rycerzach, którym z kolei przypisywano przygody i czyny 
zupełnie fantastyczne. Takie splątanie faktów i domysłów, 
plotek i mitów, relacji naocznych i opowieści zasłyszanych, 
stwarza gmatwaninę, której czasem nie sposób rozwikłać.

Niestety, lepszych źródeł często nie mamy. Badacz 
wczesnego średniowiecza jest skazany na posługiwanie się 
relacjami, których wiarygodność jest bardzo wątpliwa. Nie 
ma jednak wyboru i musi dokonywać specjalnych zabiegów 
weryfi kacyjnych w nadziei, że uda mu się przypisać jakiś 
stopień prawdopodobieństwa choć części informacji zapi-
sanych przez wczesnośredniowiecznych autorów, których 
dzisiaj na pewno nie nazwalibyśmy „historykami”. Spra-
wozdanie z podróży Wulfstana do Truso jest właśnie przy-
kładowym przypadkiem trudności, jakie stają przed bada-
czami czasów, dla których dysponujemy bardzo skromnym 
zasobem oryginalnych źródeł.

*
Zacznijmy od wskazania słabości tego „raportu” że-

glarskiego. Po pierwsze: nie wiemy i pewnie nigdy się nie 
dowiemy, czy podróżnik o imieniu Wulfstan naprawdę ist-
niał, czy też wymyślono go, aby zwiększyć walor prawdo-
podobieństwa opowieści. Po drugie: nie wiemy, czy opisana 
przez Alfreda Wielkiego podróż faktycznie miała miejsce, 
czy też skomponowano ją z wiadomości napływających od 
różnych kupców penetrujących akwen bałtycki. Nie wiemy 
więc, w jaki sposób król angielski zdobył wiedzę wykorzy-
staną w opisie świata będącym zmodernizowaną wersją sta-
rego dzieła Orosiusa.

 Czy jest więc szansa ustalenia wiarygodności tego 
opisu? Pytanie to ma zasadnicze znaczenie dla badaczy 
wczesnośredniowiecznych dziejów rejonu dolnej Wisły. 
Jeszcze ważniejsze jest dla badań nad samym Truso, któ-
rego nazwa nigdzie indziej się nie pojawia. Interesujący 
nas problem nie dotyczy więc istnienia samego Wulfsta-
na, czy też faktycznego odbycia opisanej podróży, lecz ra-
czej poszczególnych informacji zawartych w tej opowieści. 
W ocenie ich wartości historycznej pomocne będzie usta-
lenie mechanizmów selekcji, które sprawiły, że taką a nie 
inną wersję skomponował król Wessexu Alfred Wielki. Ba-
daczowi sprzyja fakt włączenia do kroniki jeszcze jednego 
podobnego „raportu” z podróży morskiej północno-norwe-
skiego wodza Ottara (Othere). Umożliwia to, bowiem do-
konanie porównania struktury i kompozycji obu relacji. 

Na dość ogólnym poziomie oba sprawozdania uka-
zują szereg uderzających podobieństw. W obu przypad-
kach król powołuje się na swoje rozmowy z wymienionymi 
z imienia organizatorami obu wypraw: z Hedeby do Truso 
i z północnej Norwegii do Anglii. Oba potencjalnie boga-
te „raporty” zostały analogicznie zredukowane do opisów 
krain położonych na samych krańcach obu podróży, tj. 
rejonów Morza Białego i dolnej Wisły. Resztę wiadomości 
uznano za mało interesujące dla czytelnika oczekującego 
rzeczy niezwykłych i dotąd nie znanych. Wskazuje to na 

This is why old chronicles often seem to us to be 
a strange mixture of serious, dubious and totally improb-
able information. What at fi rst glance may seem highly 
suspicious, may not have raised any serious doubts in the 
minds of ancient readers. Information about dragons and 
the Amazons was accepted with the same equanimity 
as information about real kings, princes and knights, who 
in turn were ascribed fantastic deeds and adventures. This 
mixture of facts and speculation, hearsay and myths, fi rst-
hand accounts and unconfi rmed repetition, at times gives 
rise to an inextricable tangle.

Unfortunately, however, these are quite often the 
only sources available. Researchers of the early mediaeval 
period are obliged to make use of dubious accounts. They 
have no other choice, and have to use special verifi cation
procedures in the hope of assigning some degree of prob-
ability to at least part of the information recorded by 
mediaeval authors, whom we certainly would not call ‘his-
torians’ nowadays. The account of Wulfstan’s voyage to 
Truso is an excellent example of the problems that have to 
be faced by mediaeval researchers with few original sources 
at their disposal.

*
Let us begin by pointing out the weaknesses of the 

sailing ‘account’. Firstly, we do not know and will probably 
never fi nd out whether a voyager named Wulfstan really 
did exist, or whether he was invented simply to increase the 
story’s probability. Secondly, we do not know if the voy-
age that Alfred the Great described actually took place or 
whether it was concocted out of stories related by the vari-
ous merchants/traders that penetrated the Baltic Sea. Fur-
thermore we do not know how Alfred the Great obtained 
the knowledge used in his description of the world; equiva-
lent to a modernized version of Orosius’s older map.

 Is there any chance, then, of being able to ascer-
tain the truth of his description? This question is of con-
siderable importance to researchers into the early medi-
aeval history of the Lower Vistula region. It is of even more 
importance as far as the research into Truso is concerned 
because the name does not appear anywhere else. What is 
of real interest to us is not the fact of Wulfstan’s existence, 
or whether his voyage actually took place, but particular 
pieces of information included in the story and what led 
Alfred the Great, King of Wessex, to select the facts he did 
to create this particular work. If we are able to identify why 
he selected these particular facts to recount, it could help 
us in our evaluation of their historical reliability. Another 
similar ‘report’ of a sea voyage undertaken by the northern-
-Norwegian chieftain Ottar (Ohthere) provides us with 
another clue in our research since it enables comparison of 
the structure and composition of the two accounts.

All in all the two accounts have many striking simi-
larities. In both cases the king refers to his conversations 
with the organizers, mentioned by name, of both the voy-
ages: from Hedeby to Truso and from northern Norway 
to pre-Norman Britain respectively. Both potentially rich 
‘reports’ were limited to descriptions of the lands situated 
at the culminating point of both voyages, i.e. the Lower 
Vistula region and the White Sea region respectively. The 
rest of the information was considered of little interest to 
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zainteresowanie króla obszarami odległymi od uczęszcza-
nych tras żeglarskich, a więc nieznanymi w Anglii. 

Tak właśnie skonstruowano „raport Wulfstana”. 
Zaczyna go krótka lista krain położonych na północ i na 
południe od trasy rejsu prowadzącej z Danii na wschód, 
a dokładniejszy opis dotyczy dopiero terenów położo-
nych na wschód od dolnej Wisły. Mimo skromności tych 
informacji można się pokusić o ocenę ich wiarygodności, 
sprawdzając ich zgodność z wiadomościami zaczerpnięty-
mi z innych źródeł. 

Początek relacji to typowy „dziennik podróży” mak-
symalnie uproszczony i pozbawiony osobistych obserwacji. 
Każdy, kto znał ówczesny Bałtyk, mógł być źródłem infor-
macji, że płynąc na wschód po lewej stronie mija się kolej-
no: Falster, Skåne, Bornholm, Blekinge, Möre i Gotlandię, 
które należą do Danii i Szwecji. Podobnie poprawna jest 
ogólna obserwacja, że „na sterburcie całą drogę aż do ujścia 
Wisły” zajmuje kraina zamieszkana przez Słowian (Weo-
nodland). Po tym skrajnie schematycznym wstępie do ziem 
położonych po obu stronach Bałtyku następują nagle roz-
budowane opisy terenów położonych na wschód od Wisły, 
która została potraktowana jako ważna granica etniczna.

Graniczna funkcja Wisły była koncepcją mocno osa-
dzoną w europejskiej tradycji geografi cznej, do której król 
Alfred z pewnością nawiązywał.38 W różnych okresach 
różnie tę granicę defi niowano. Przyjaciel cesarza Augusta, 
Marek Wipsaniusz Apryppa w roku 12 sporządził w Rzy-
mie mapę, na której Wisła oddzielała Germanię i Dację. 
Przed połową II wieku Ptolemeusz z Aleksandrii napisał, 
że Wisła dzieliła Germanię od Sarmacji. Pisząc w 551 r. 
swoją „Historię Gotów”, Jordanes przypisał Wiśle funkcję 
rozdzielania Germanii i Scytii. Uwaga Wulfstana, że Wisła 
„rozdziela Witland i Wendland”, doskonale wpisuje się w tę 
tradycję uczonych opisów Europy.

Zmieniła się tylko funkcja tej wielkiej rzeki, która 
– jak się wydaje – była wciąż jedynym znanym z nazwy ele-
mentem geografi i Niżu Polskiego. W IX w. przywoływano 
ją więc regularnie we wzmiankach o tych terenach jako po-
wszechnie rozpoznawalny identyfi kator. Widać to właśnie 
w relacji Wulfstana, który stwierdził, że wyprawił się do 
„kraju Wisły” (Wisle land – MPH I, s. 13), który oznaczał 
dla niego tereny położone na południe od Bałtyku. Pod ko-
niec I tysiąclecia n.e. Wisła stała się wyraźnie synonimem 
całego obszaru położonego między Karpatami a Bałtykiem. 
Tak właśnie trzeba więc rozumieć wszelkie wskazówki 
typu: „nad Wisłą”, „w kraju Wisły”, czy też skrót „w Wi-
śle”, które zastępowały brak ogólnej nazwy tych terenów. 
Przywoływanie tej jedynej „powszechnie” znanej nazwy 
własnej miało charakter jednoznacznie geografi czny, a nie 
etniczny. Na zasadzie pars pro toto Wisła reprezentowała 
cały wielki obszar, który coraz bardziej interesował zachod-
nio-europejskich geografów i kronikarzy, ale nie miał jesz-
cze zaakceptowanego określenia.

Kontynuacja uznanych poglądów etno-geografi cz-
nych widoczna jest też w tym, że „raport” Wulfstana jest 

38  Por. P r z e m y s ł a w  U r b a ń c z y k , Symboliczna funkcja Wisły 
w starożytności i we wcześniejszym średniowieczu – tekst w druku 
w tomie sprawozdawczym z konferencji w Bytomiu Odrzańskim 
– 27-29 sierpnia 2009.

the reader who was expecting to read something unusual 
and unfamiliar. This reveals that the king was interested in 
areas remote from the more frequently used sailing routes, 
and therefore unknown in Wessex.

This is how ‘Wulfstan’s report’ was constructed. 
It begins by briefl y enumerating the lands situated to 
the north and south of the route leading from Denmark 
eastwards, and there is a more detailed description of the 
territories situated east of the Lower Vistula. Despite the 
scarcity of the information included here, an attempt can 
be made to evaluate its reliability by checking whether it 
conforms to information obtained from other sources.

The account begins like a typical ‘travel journal’, 
giving the bare outlines and is devoid of personal obser-
vations. All those who knew the Baltic at that time (and 
therefore could also have been a source of information) 
would have known that when sailing east, one passed, in 
turn, on the left: Falster, Skåne, Bornholm, Blekinge, Möre 
and Gotland, which belonged to Denmark or Sweden. The 
general observation that the land inhabited by the Slavs 
(Weonodland) was on the “starboard side all the way to the 
mouth of the Vistula” was also correct. After this schemat-
ic introduction to the lands situated on both sides of the 
Baltic, suddenly there are detailed descriptions of the 
territories situated east of the River Vistula, which was 
treated as an important ethnic boundary.

The Vistula’s function as a boundary was a concept 
that was strongly embedded in European geographic trad-
ition, and one to which King Alfred no doubt alluded,38 
and was variously defi ned in different periods. Marcus 
Vipsanius Agrippa, friend to Caesar Augustus, drew up 
a map in Rome in 12 BC, on which the River Vistula sepa-
rated Germania from Dacia. In the fi rst half of the second 
century AD, Ptolemy of Alexandria wrote that the River 
Vistula separated Germania from Sarmatia. When writing 
his “History of the Goths” (Getica) in AD 551, Jordanes
ascribed to the Vistula the function of separating 
Germania from Scythia. Wulfstan’s remark that the Vistula 
“separates Witland and Wendland” upholds these learned 
descriptions of Europe.

It was only the river’s function that changed; the 
Vistula appeared to be the only element of that part of the 
North European Plain that was known by name. In the 
ninth century this name was often used when mention-
ing these territories as a commonly recognized identifi er. 
This is demonstrated in Wulfstan’s account; he stated that 
he had set out for the ‘Vistula land’ (Wisle land - MPH I, 
p. 13), which for him meant the territory situated south 
of the Baltic. At the end of the fi rst millennium AD, the 
River Vistula was clearly synonymous with the whole area 
situated between the Carpathian Mountains and the Baltic 
Sea. And this is precisely how we should understand any 
pointers such as: ‘on the Vistula’, ‘in the Vistula land’ or 
the abbreviated form ‘in the Vistula’, which were used as 
a substitute for a general term for this territory which was 
still lacking at that time. This ‘popularly-known’ name was 

38  Cf. P r z e m y s ł a w  U r b a ń c z y k , Symboliczna funkcja Wisły 
w starożytności i we wcześniejszym średniowieczu – to be published, 
in the report on the conference in Bytom Odrzański – 27-29 August 
2009.
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ostatnim źródłem historycznym wzmiankującym znany 
już od kilku stuleci lud „Estów” zamieszkujących nad po-
łudniowo-wschodnim Bałtykiem. Występują oni już u Ta-
cyta jako Aestii. Znał ich też ostrogocki król Italii Teodoryk 
Wielki (471-526), który nawet wysłał do nich poselstwo 
z listem. Owi „Estowie” są powszechnie identyfi kowani 
z ludnością zachodnio-bałtyjską, którą jednak już od poło-
wy IX w. zaczęto nazywać „Prusami” (Burus). Określenie 
ich w kilkadziesiąt lat później starą nazwą Estum dowodzi 
posługiwania się dobrze zakorzenioną, choć już wówczas 
przestarzałą, wiedzą etno-geografi czną. 

*
Do tego momentu wszystko, co opowiedział Wulf-

stan, wytrzymuje porównanie ze stanem wiedzy z końca 
IX w. Są to jednak wszystko informacje tak ogólne i „po-
wszechnie” wówczas dostępne, że nie można ich użyć do 
oceny wiarygodności całego „raportu”. Dopiero terenom 
położonym na wschód o dolnej Wisły poświęcono więcej 
uwagi, co umożliwia dokonanie głębszej analizy. Opisy 
te stanowią poważny problem, gdyż na pierwszy rzut oka 
wszystko wydaje się niesprawdzalne, wątpliwe, lub wręcz 
– fałszywe. Nasza wiedza o stosunkach etnicznych, warun-
kach nawigacji w rejonie wschodniej części ujścia Wisły 
i o wczesnośredniowiecznych Prusach nie potwierdza bo-
wiem chyba żadnej z przekazanych przez króla Alfreda in-
formacji – łącznie z nazwami mijanych obszarów. 

Zacznijmy od zapisanych przez niego nazw geogra-
fi cznych. Na wschód od Wisły zlokalizowano teren Witland, 

strictly geographical and not ethnical. In accordance with
the pars pro toto principle, the Vistula represented 
a huge area which was increasingly attracting the interest 
of western-European geographers and chroniclers, but 
which did not yet have an established name.

The continuation of established ethno-geographical 
views is also visible in the fact that Wulfstan’s ‘report’ 
is the last historical source that mentions the ‘Ests’ – 
a people that had already been known for several centu-
ries and which inhabited the south-eastern region of the 
Baltic Coast. They are even mentioned in the writings of 
Tacitus as Aestii. They were also known to Theodoric the Great 
(471-526), King of the Ostrogoths and conqueror of Italy, 
who went so far as to send a delegation with a letter ad-
dressed to them. The ‘Ests’ were commonly identifi ed with 
the Western Balts who, starting in the middle of the ninth 
century, were referred to as ‘Prussians’ (Burus). The fact 
that several dozen years later they are referred to by their old 
name Estum is evidence of well-established, albeit already 
out-dated at the time, ethno-geographical knowledge.

*
So far, everything that Wulfstan related stands com-

parison with the state of knowledge at the end of the ninth 
century. However, the information he gave was so general 
and so commonly available at that time that it cannot be 
used to validate the veracity of the entire ‘report’. Only 
the territories situated east of the Lower Vistula were given 
more consideration, thus enabling a more in-depth analy-
sis. These descriptions are, however, a major problem be-
cause, at fi rst glance, everything seems to be unverifi able, 
dubious or even outright false, since our knowledge of 
ethnic relations, the navigational conditions in the eastern 
part of the mouth of the River Vistula and early mediaeval 
Prussia does not seem to confi rm any of the information 
conveyed by King Alfred, including the names of the lands 
passed on the way.

Let us begin with the geographical names he re-
corded. Witland, which “belongs to the Ests”, was located 
east of the Vistula. The meaning of this name is unclear 
and the names Witlandia (1224) or Widlandia (1248) 
mentioned over three centuries later are not very help-
ful either. A much earlier piece of information that came 
from the monk Alberich, according to which Withlandia 
lay east of Pomerania, would seem to be of more interest. 
We can thus assume that the Anglo-Saxon Witland was 
a distorted version of Wis[le]land[ia], and thus the ‘Vistula 
Land’ or ‘Land on the Vistula’. Eastlande, which according 
to most scholars should be interpreted as ‘Estland’ or the 
‘land of Ests’, is equally mysterious. King Alfred’s consist-
ently variable spelling suggests a simpler explanation for 
this name - ‘Eastern Land’. Then we also have Estmere, and 
thus the ‘Sea/Lagoon of the Ests’ which is identifi ed with 
the Vistula Lagoon. 

Each of these names seems to have been artifi cially 
constructed in order to strengthen the veracity of Wulf-
stan’s ‘report’, which was interspersed with geographical 
details constructed ad hoc from names that were in com-
mon use. King Alfred thus leads the reader from the ‘Land 
of the Slavs’ (Weonodland) to the ‘Vistula Land’ (Witland) 

Ryc. 24. Karta z Kroniki króla Alfreda z zaznaczonymi wzmiankami o Vis-
le. Na marginesie glosa anonimowego czytelnika, który dopisał tradycyjną 
nazwę rzeki (Vistula fl [uvis]) – Cotton Manuscript, folio 12 recto, British 
Library (za A. Englert I A. Trakadas red., 2009, s. 11).

Fig. 24. Page from King Alfred the Great’s Chronicle with mentions of 
Visle highlighted. The margin contains comments by an anonymous reader 
who added the traditional name of the river (Vistula fl [uvis]) – Cotton 
Manuscript, folio 12 recto, British Library (after A. Englert I A. Trakadas ed., 
2009, p. 11).
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lying beyond the River Vistula, the eastern part of which 
is logically called the ‘East Land’ (Eastlande), inhabited 
by the Ests and bordering the ‘Sea of the Ests’ (Estmere). 
The simple logic behind the construction of these names in 
this instance suggests that we are not dealing with detailed 
knowledge of place names in this part of the Baltic coast, 
but rather a map fi lled with names concocted hastily from 
the ethno-geographic knowledge available at the end of the 
ninth century.

This simplistic conclusion is weakened by the pres-
ence of two names to which linguists ascribe Old Prussian 
origins, and which have survived in an identifi able form 
until today. One of these is Truso, which is of particular 
interest to us, recognizable in the present name of Lake 
Drużno (Ger. Drausen). Similarly, the River Ilfi ng that 
Wulfstan mentions can be identifi ed with the River Elbląg 
(Ger. Elbing). Identifying the contemporary names with 
those that existed over eleven hundred years ago, would seem 
to indicate that Wulfstan actually visited the region situated 
east of the Lower Vistula, as it is only there that he could 
have heard these proper names that were so well-rooted in 
the Prussian toponymy. Furthermore, the fact that they were 
recorded correctly in a chronicle written in a remote 
Wessex court proves that the information must have been ob-
tained directly from someone who had visited those lands.

Ryc. 25. Rekonstrukcja hydrografi i rejonu ujścia Wisły dla X wieku. Opr. graf. 
K. Skrzyńska, według: M .  K a s p r z y c k a , Mierzeja Wiślana – powstanie, 
rozwój, cieśniny. [w:] Adalbertus t. 1, red. P. Urbańczyk, Warszawa 1998, 
s. 45, ryc. 6; P.  U r b a ń c z y k  2009, op. cit., s. 47, fi g. 2.

Fig. 25. Reconstruction of the hydrography of the Vistula estuary region in 
the 10th century. Graphic design: K. Skrzyńska, after: M .  K a s p r z y c k a , 
Mierzeja Wiślana – powstanie, rozwój, cieśniny. [in:] Adalbertus vol. 1, ed. 
P. Urbańczyk, Warsaw 1998, p. 45, fi g 6; P.  U r b a ń c z y k  2009, op. cit., 
p. 47, fi g. 2.

który „należy do Estów”. Znaczenie tej nazwy nie jest jasne 
i niezbyt pomocne wydają się wzmiankowane ponad trzy stu-
lecia później: Witlandia (1224 r.), czy Widlandia (1248 r.). 
Ciekawsza wydaje się znacznie wcześniejsza informacja 
mnicha Alberyka, według którego na wschód od Pomorza 
leżała Withlandia. Pozwala to domyśleć się, że anglo-saski 
Witland to zniekształcona nazwa Wis[le]land[ia], a za-
tem „Kraj [Nad]wiślański”. Równie tajemnicza jest kra-
ina Eastlande, pod którą większość badaczy chce widzieć 
„Estland”, czyli „kraj Estów”. Konsekwentnie odmienna
pisownia króla Alfreda pozwala jednak przyjąć prostsze 
rozumienie tej nazwy jako „Kraju Wschodniego”. Wreszcie 
mamy też Estmere, a więc „Morze/zalew Estów” utożsa-
miane z Zalewem Wiślanym. 

Każda z tych nazw wydaje się sztucznie skon-
struowana w celu zwiększenia wiarygodności „raportu” 
Wulfstana, który okraszono szczegółami geografi cznymi 
skonstruowanymi ad hoc z nazw powszechnie znanych. 
Król Alfred prowadzi więc czytelnika od „Kraju Słowian” 
(Weonodland) do leżącego za Wisłą „Kraju Nadwiślań-
skiego” (Witland), którego wschodnia część jest logicznie 
nazwana „Krajem Wschodnim” (Eastlande) zamieszki-
wanym przez Estów i przylegającym do „morza Estów” 
(Estmere). Prosta logika konstrukcji tych nazw sugeruje, 
że nie mamy tu do czynienia z jakąś szczegółową wiedzą 
o nazewnictwie tej części wybrzeża Bałtyku, lecz raczej 
z mapą wypełnioną nazwami utworzonymi naprędce 
z powszechnie dostępnych w końcu IX wieku elementów 
wiedzy etno-geografi cznej.

Ten prosty wniosek osłabia obecność dwóch nazw, 
którym językoznawcy przypisują staropruskie pochodzenie 
i które dotrwały do dzisiaj w możliwej do zidentyfi kowa-
nia formie. Jedna z nich to interesujące nas tu szczególnie 
Truso rozpoznawalne w dzisiejszej nazwie jeziora Drużno 
(niem. – Drausen). Podobnie wspomnianą przez Wulfstana 
rzekę Ilfi ng identyfi kuje się z rzeką Elbląg (niem. – Elbing). 
Takie utożsamienie nazw współczesnych z tymi sprzed po-
nad tysiąca stu lat wskazuje, że Wulfstan rzeczywiście od-
wiedził tereny położone na wschód od dolnej Wisły, gdyż 
tylko tam mógł usłyszeć te dobrze zakorzenione w pruskiej 
toponomastyce nazwy własne. Co więcej, ich poprawny zapis 
w kronice sporządzonej na odległym dworze angielskim 
dowodzi, że informacja musiała być zaczerpnięta bezpo-
średnio od przybyłego stamtąd podróżnika.

Ten optymistyczny dla historyka wniosek podważa 
jednak ewidentna niezgodność szczegółów nawigacyjnych 
ze współczesną hydrografi ą rozważanego rejonu. Rzut oka 
na dowolną mapę nawet laikowi pozwoli dowieść, że opis 
Wulfstana jest całkowicie fałszywy. Ta rozbieżność znika 
jednak, jeżeli przy badaniach skorzystamy z mapy opartej 
na rekonstrukcji stosunków wodnych sprzed tysiąca lat.

Rzut oka na taką mapę sporządzoną w 1996 r. przez 
dr Marię Kasprzycką, na którą naniesiemy trasę żeglugi 
Wulfstana z Truso na Bałtyk, pozwoli łatwo rozpoznać po-
szczególne odcinki trasy żeglugowej prowadzącej przez la-
birynt wód dzielących dzisiejszy Janów Pomorski od morza. 
Według Wulfstana: „...one wpływają razem do Zalewu Estyj-
skiego, rzeka Ilfi ng [1 na mapce rekonstrukcyjnej] ze wscho-
du z Kraju Wschodniego a Wisła [2] z południa z Kraju Sło-
wian; potem Ilfi ng pozbawia Wisłę jej nazwy [3] i wypływa 
z jeziora z zachodu [4] i na północ [5] do morza [6]...”. 
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For a historian this conclusion is optimistic, although 
it is undermined by the obvious discrepancy between the 
navigational details and contemporary hydrography of 
the region in question. A glance at any map enables even 
the layman to show that Wulfstan’s description is totally 
incorrect. This discrepancy, however, disappears if we use 
a map based on a reconstruction of the hydrographic con-
ditions of a thousand years ago.

A map of this kind was drawn up by Dr. Maria 
Kasprzycka in 1996, and if we mark the route taken by Wulf-
stan from Truso into the Baltic, it will allow us to easily rec-
ognize particular stages of the sea voyage leading through 
a labyrinth of waters separating today’s Janów Pomorski 
from the sea. According to Wulfstan: “they come out to-
gether into Estlake (Estmere), the Elbing (Ilfi ng) [marked 
as 1 on the reconstructed map] from the east from Est-
land and the Vistula [2] from the south from Wendland; 
and then the Elbing makes off with the Vistula’s name 
[3] and extends from the lake west [4] and north [5] 
into the sea [6]...”. 

Following this easily recognizable description of the 
hydrographic conditions between Lake Drużno and the 
Baltic Sea, as they appeared a thousand years ago, we then 
come across a fair amount of information for which it is 
diffi cult to fi nd confi rmation in other sources. A good ex-
ample is a piece of information concerning the otherwise 
unknown funeral customs, including the ability to cool 
dead bodies. The introduction [“...Estland is very large, 
and there is very many a town/stronghold, and in each 
town there is a king. And there is very much honey and 
fi shing...”] is reminiscent of the standard description for 
a remote land ‘of milk and honey’. I think, therefore, that 
this section of Wulfstan’s ‘report’ can be excluded as being 
an academically reliable source.

To sum up this analysis, despite any initial doubts, it 
may be stated that someone called Wulfstan did exist and 
that he sailed to Lake Drużno at the end of the ninth cen-
tury and upon his return to England imparted the know-
ledge he had obtained to King Alfred the Great, who was 
a collector of interesting geographical facts. Therefore, 
there is no reason not to believe that Truso was the original 
name of the trading and artisanal centre discovered by 
archaeologists in Janów Pomorski.

Po tym łatwo rozpoznawalnym opisie stosunków 
wodnych pomiędzy jeziorem Drużno a Bałtykiem, tak jak 
wyglądały one tysiąc lat temu, następuje seria informacji, 
dla których trudno znaleźć potwierdzenie w innych źród-
łach. Dobrym przykładem jest wiadomość o nieznanych 
skądinąd zwyczajach pogrzebowych – łącznie z informa-
cją o umiejętności schładzania ciał zmarłych. Nawet sam 
wstęp [...Eastland jest bardzo duży i jest tam wiele miast/
grodów i w każdym mieście jest król. Jest tam dużo miodu 
i ryb...] brzmi jak standardowy opis dalekiej krainy „mle-
kiem i miodem płynącej”. Myślę więc, że można tę część 
„raportu Wulfstana” pominąć w naukowych rozważaniach 
o jego wiarygodności.

Podsumowując tę analizę, można zaryzykować stwier-
dzenie, że pomimo początkowych wątpliwości trzeba uznać, 
iż faktycznie istniał jakiś Wulfstan, który w końcu IX wie-
ku osobiście pożeglował nad jezioro Drużno i po powrocie 
do Anglii przekazał swoją wiedzę zbierającemu ciekawostki 
geografi czne królowi Alfredowi Wielkiemu. Nie ma więc 
powodu nie wierzyć, że Truso to oryginalna nazwa ośrod-
ka handlowo-produkcyjnego odkrytego przez archeologów 
w Janowie Pomorskim.
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HISTORIA POSZUKIWAŃ TRUSO
HISTORY OF THE SEARCH 

FOR TRUSO

The question of where Truso was located fi rst appeared 
in academic literature at the end of the sixteenth century. 
In his monumental work describing the history of Eng-
lish navigation and discoveries, the Oxford geographer, 
R i c h a r d  H a k l u y t , mentioned Wulfstan’s voyage from 
Hedeby to Truso, pointing out that it lay near Gdańsk.39 

39  R i c h a r d  H a k l u y t , The Principal Navigations, Voyages, Traf-
fi ques and Discoveries of the English Nation, London 1598-1600. 
Polish edition: R i c h a r d  H a k l u y t , Wyprawy morskie, podróże 
i odkrycia Anglików. Translated by Monika Adamczyk-Garbowska, se-
lection: Henryk Zins, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 1988, p. 37.

W literaturze naukowej zagadnienie lokalizacji Tru-
so pojawiło się po raz pierwszy w końcu XVI w. Podniósł je 
oksfordzki geograf R i c h a r d  H a k l u y t , który w swym 
wielkim dziele opisującym historię żeglugi i odkryć Angli-
ków, wspomniał o podróży Wulfstana z Haede do Truso, 
które jak zaznaczył, „w pobliżu Gdańska leży”39. Od kiedy 

39  R i c h a r d  H a k l u y t , The Principal Navigations, Voyages, Traf-
fi ques and Discoveries of the English Nation, London 1598-1600. Wydanie 
polskie: R i c h a r d  H a k l u y t , Wyprawy morskie, podróże i odkrycia 
Anglików. Z angielskiego przełożyła Monika Adamczyk-Garbowska, 
wybór Henryk Zins, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 1988, s. 37.

Ryc. 26. Fragment „The Principal Navigations …” Hakluyta dotyczący wyprawy Wulfstana (tu w formie Wolŝtan, Woltsan) z Hedeby (Hetha) do Truso 
(Trusco), które obok Gdańska (Dantzig) leży.

Fig. 26. Fragment of “The Principal Navigations …” by Hakluyt, regarding Wulfstan’s (here in the forms Wolŝtan, Woltsan) voyage from Hedeby (Hetha) to 
Truso (Trusco), which lies in the vicinity of Gdańsk (Dantzig).
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Hakluyt wydobył na światło dzienne sprawozdanie Wulf-
stana, źródłem tym zajmowało się wielu historyków, archi-
wistów, fi lologów, geografów i archeologów z różnych kra-
jów europejskich. Szeroka dyskusja rozwinęła się zwłaszcza 
w kwestii lokalizacji Truso.

Prezentując wyniki badań odkrytego w 1981 roku 
Truso, nie sposób pominąć problematyki związanej z hi-
storią poszukiwań tego emporium. Jest to istotny z wielu 
względów temat. Ma on nie tylko dokumentacyjno-histo-
ryczne znaczenie. Pokazuje nam przede wszystkim, jak 
rozwijała się dyskusja o Truso w kontekście pojawiających 
się nowych dziedzin nauk humanistycznych. W latach 
pięćdziesiątych XIX wieku, obok posiadających już ugrun-
towaną pozycję, historii i fi lologii, pojawia się geografi a, 
geologia, antropologia i przede wszystkim archeologia. Ta 
ostatnia, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, miała 
swoje spektakularne osiągnięcia – w 1873 roku H e i n r i c h 
S c h l i e m a n n  ogłosił odkrycie Troi. Warto podkreślić, że 
to właśnie wówczas powstało Elbląskie Towarzystwo Staro-
żytności (Elbinger Altertumsgesellschaft), a nieco wcześniej 
Muzeum Miejskie w Elblągu (Städtisches Museum). Obie 
placówki zajmowały się problematyką lokalnych starożyt-
ności. To niewątpliwie dzięki ich działalności posiadamy 
w miarę pełny obraz ówczesnego stanu badań archeolo-

Ever since Hakluyt brought Wulfstan’s account to light, 
it has been studied by many European historians, archivists, 
philologists, geographers and archaeologists. The question 
of Truso’s location has attracted much attention and initi-
ated debate.

When presenting the results of the research on 
Truso, following its discovery in 1981, mention should 
be made of the problems connected with the history of 
the search for this emporium. This subject is signifi cant 
for many reasons, not only because of its historical im-
portance but also because it shows us how the discussion 
about Truso evolved at the time when new academic dis-
ciplines appeared.  In the 1850s, geography, geology, an-
thropology and – above all – archaeology began appearing
alongside the established disciplines of history and phil-
ology.  In the second half of the nineteenth century in par-
ticular, the achievements in archaeology were spectacular: 
in 1873, Heinrich Schliemann announced the discovery 
of Troy.  The Elbląg Ancient Society (Elbinger Altertumsge-
sellschaft) and, a little earlier, the Elbląg Municipal Mu-
seum (Das Städtische Museum in Elbing) were also estab-
lished at that time and both institutions dealt with the 
subject of ancient sites located in the vicinity.  Thanks to 
their work, we have a relatively full picture of the state of 
archaeological research at that time and we can gain much 
insight into the scope of the issues that were under dis-
cussion, including the problems related to Truso.40 People 
researching into the prehistory of Prussian territories 
were already dealing with the question of Truso’s location 
in a period when archaeology was still in the pioneering 
stage of its development as a discipline. Archaeologists 
in Elbląg whose main research subject was Truso, played 
a special role here.

The discussion that ensued as scholars tried to de-
termine where Truso was located, its character and ethnic 
affi liation, created an unusual opportunity for academic 
‘travel through time’, extending over four hundred years 
back, and provided insight into the bases of the hypoth-
eses pertaining to this complex issue. We have been given 
a chance to trace back the development of the human-
ities, to point out the context in which new disciplines 
entered the mainstream, and, as a result, to discover the 
sources of the now commonly accepted principle of inter-
disciplinarity of research.  In this respect it should be seen 
as a classic example of an academic debate for historians, 
geographers, geologists and archaeologists alike. Gerard 
Labuda wrote: “the question of Truso’s location already 
has its own history”.41 Edward Carstenn42 described the 
period up until 1911 in great detail and Bruno Ehrlich43 
gave a critical account up until 1937. In the 1960s Polish 
mediaevalists summed up the whole issue in an in-depth 

40  B r u n o  E h r l i c h , Zum 60. Jubiläum der Elbinger Altertumsge-
sellschaft, “Elbinger Jahrbuch” Heft 11, 1933, pp. vii-xii.
41  G e r a r d  L a b u d a , Źródła, sagi i legendy…, op. cit., pp. 80-1, 
fn. 186.
42  E d w a r d  C a r s t e n n , Zur Geschichte der Trusoforschung, “Alt-
preussische Monatschrift”, Bd. XLVIII, 1911, pp. 37-63.
43  B r u n o  E h r l i c h , Der preußisch-wikingische Handelsplatz Truso. 
Ein Forschungsbericht, “Elbinger Jahrbuch“, Heft 14, Teil 1, Elbing 
1937, pp. 1-17.

Ryc. 27. Strona tytułowa pierwszego tomu rozszerzonej edycji dzieła Ha-
kluyta The Principal Navigations, Voyages, Traffi ques and Discoveries of the 
English Nation (1599).

Fig. 27. Title page of volume 1 of the expanded edition of The Principal Navi-
gations, Voyages, Traffi ques and Discoveries of the English Nation by Hakluyt 
(1599).
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gicznych i poznać możemy zakres dyskutowanej problema-
tyki, w tym również zagadnień związanych z Truso40. Bada-
cze pradziejów ziem pruskich, już w okresie, który możemy 
określić jako pionierski w archeologii europejskiej, zajmo-
wali się kwestią lokalizacji Truso. Szczególną rolę odgrywali 
tu archeolodzy elbląscy, dla których zagadnienia związane 
z Truso stanowiły główny przedmiot badań. 

Dyskusja, jaka rozwinęła się wśród naukowców na 
temat lokalizacji, charakteru i przynależności etnicznej 
Truso, stworzyła niezwykłą szansę naukowej „podróży 
w czasie”, sięgającej ponad czterysta lat wstecz. Możliwość 
zgłębienia podstaw formułowanych hipotez w tak długim 
odcinku czasu, dodajmy w stosunku do zagadnienia posia-
dającego tak szeroki zakres poznawczy, to sytuacja wręcz 
wyjątkowa. Stoimy tu przed szansą prześledzenia rozwoju 
nauk humanistycznych, wskazania kontekstu włączania 
w jej obieg coraz to nowych dziedzin, a w rezultacie dotar-
cia do podstaw, czy też źródeł, powszechnie dziś przyjętej 
zasady interdyscyplinarności badań. W tym też zakresie 
należy ją uznać za podręcznikowy przykład polemiki na-
ukowej zarówno dla historyków, geografów/geologów, jak 
i archeologów. Jak napisał Gerard Labuda, „sprawa lokali-
zacji Truso ma już swoją historię”41. Do roku 1911 scha-
rakteryzował ją bardzo szczegółowo i obszernie Edward 
Carstenn42, dalszą do 1937 roku omówił krytycznie Bruno 
Ehrlich43. W latach 60. XX wieku podsumowali ją mediewi-
ści polscy, poddając całość zagadnień wnikliwej analizie44. 
Idąc śladem wytyczonym przez wybitnego znawcę tej prob-
lematyki Gerarda Labudę, należy zwrócić uwagę na dwie 
metody badawcze, jakie ukształtowały się w trakcie dys-
kusji nad lokalizacją Truso. Pierwsza z nich – fi lologiczno-
historyczna – cały swój aparat naukowy nastawiła na anali-
zę źródła, jakim było sprawozdanie Wulfstana, komentując 
i wyjaśniając zapisane w nim informacje, badając jedno-
cześnie ich związek z osadami rozlokowanymi w pobliżu je-
ziora Drużno, posiadającymi często bardzo starą metrykę. 
Druga metoda, nazwana empiryczną, wnioskowanie swoje 
opierała głównie na analizie środowiska przyrodniczego 
i rozwijającego się w nim osadnictwa. Obie metody silnie na 
siebie oddziaływały, wskazując jednocześnie, z jak szerokim 
zakresem problematyki badawczej należy się zmierzyć.

Pierwszą, poważną i wszechstronnie udokumento-
waną próbę lokalizacji Truso przedstawił elbląski historyk 
F e r d i n a n d  Ne u m a n n. Bardzo trafnie, z punktu wi-
dzenie dzisiejszej wiedzy, objaśnił i zidentyfi kował niektó-
re występujące w relacji Wulfstana nazwy: Estmere jako 
Zalew Wiślany, Il ng jako rzekę Elbląg, zaś nazwę Truso 

40  B r u n o  E h r l i c h , Zum 60. Jubiläum der Elbinger Altertumsge-
sellschaft, „Elbinger Jahrbuch” H. 11, 1933, s. VII-XII.
41  G e r a r d  L a b u d a , Źródła, sagi i legendy…, op. cit., s. 80-81, 
przypis 186.
42  E d w a r d  C a r s t e n n , Zur Geschichte der Trusoforschung, „Alt-
preussische Monatschrift”, Bd. XLVIII, 1911, s. 37-63.
43  B r u n o  E h r l i c h , Der preußisch-wikingische Handelsplatz Truso. 
Ein Forschungsbericht, „Elbinger Jahrbuch“, Heft 14, Teil 1, Elbing 
1937, s. 1-17.
44  G e r a r d  L a b u d a , Chorografi a Orozjusza w anglosaskim prze-
kładzie króla Alfreda, op. cit., s. 7-118; idem, Źródła, sagi i legendy..., 
op. cit.; S t a n i s ł a w  M i e l c z a r s k i , Truso, „Rocznik Elbląski”, 
tom 2, 1963, s. 3-36. 

analysis.44 Following in the footsteps of Gerard Labuda, an 
eminent specialist on the subject, one should take note of 
two research methods that developed in the course of the 
debate about the location of Truso.  The fi rst one – philol-
ogical-historical – was based on an analysis of one source, 
i.e. Wulfstan’s account, and involved commenting on 
and clarifying the information contained therein as well 
as examining its connection to settlements located in the 
vicinity of Lake Drużno, which were often quite ancient.  
The other method – called empirical – was based mainly 
on an analysis of the natural environment and settle-
ments which developed within it.  Both methods strongly 
infl uenced each other and defi ned the scope of research 
issues that had to be dealt with.

The Elbing-based historian, Ferdinand Neumann, 
provided the fi rst serious, thoroughly documented at-
tempt to indicate Truso’s location.  Given today’s know-
ledge on the subject, he accurately explained and identifi ed 
some of the names appearing in Wulfstan’s account: Est-
mere as the Vistula Lagoon, Ilfi ng as the River Elbing 
(Pol. Elbląg), and the name ‘Truso’ as deriving from the 
Lithuanian word trusas – ‘work’, ‘occupation’, and identi-

44  G e r a r d  L a b u d a , Chorografi a Orozjusza w anglosaskim 
przekładzie króla Alfreda, op. cit., pp. 7-118; id., Źródła, sagi i le-
gendy..., op. cit.; S t a n i s ł a w  M i e l c z a r s k i , Truso, “Rocznik 
Elbląski”, vol. 2, 1963, pp. 3-36. 

Ryc. 28. Gerard Labuda (ur. w 1919), profesor Uniwersytetu Poznańskiego 
i Instytutu Historii PAN, historyk, mediewista, badacz historii średniowie-
cza, wydawca źródeł skandynawskich i anglosaskich do historii Słowian za-
chodnich. Autor m.in. Studiów nad początkami państwa polskiego (1946), 
Fragmentów dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej (t. 1-3, 1960-75), Studiów 
nad początkami państwa polskiego (t. 1-2, 1987-88), redaktor Słownika staro-
żytności słowiańskich.

Fig. 28. Gerard Labuda (b. 1919), Professor at Poznań University and the 
Institute of History at the Polish Academy of Sciences, historian, special-
izing in the Middle Ages and mediaeval history, publisher of Scandinavian 
and Anglo-Saxon sources pertaining to the history of the Western Slavs. 
Author of, among others, Studia nad początkami państwa polskiego (1946), 
Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej (vol. 1-3, 1960-75), Studia 
nad początkami państwa polskiego (vol. 1-2, 1987-88), and editor of Słownik 
starożytności słowiańskich.
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uznał za pochodną od litewskiego słowa trusas – praca, za-
jęcie i identyfi kował z miejscowością Preuschmarkt/Preus-
sisch Mark (dzisiejszy Przezmark)45. Gruntowną krytykę 
koncepcji Neumanna, głównie w kwestii lokalizacji Truso,
ogłosił ćwierć wieku później A u g u s t i n  K o l b e r g 4 6 . 
Główną zasługą tego badacza było uwypuklenie żeglar-
skiego waloru sprawozdania Wulfstana. Na podstawie 
używanej w nim fachowej terminologii (m.in.: steorbord, 
bacbord, eastan, suðan47), uznał Wulfstana za doświad-
czonego żeglarza, zaś analiza czysto nawigacyjnej strony 
rejsu, miała być kluczem do odnalezienia Truso. Kolberg 
lokalizował je przy ujściu rzeki Elbląg, zaproponował 
też własną etymologię nazwy, wywodząc ją z litewskie-
go słowa truszai – trzcina, w uzasadnieniu wskazując na 
dawną nazwę Drużyńskiej Karczmy nad jeziorem Druż-
no – Rohrkrug (Karczma Trzcinowa). 

Przedstawione powyżej dwie koncepcje dotyczą-
ce lokalizacji Truso są przykładem dociekań naukowych 
związanych ze wspomnianą wyżej metodą  lologiczno-
historyczną. Metoda empiryczna, to już głównie dome-
na archeologów, którzy niejednokrotnie uwzględniali 
w swych badaniach i studiach osiągnięcia przedstawi-
cieli nauk przyrodniczych – geografów i geologów.

Pierwsze, pochodzące z końca XIX wieku, były 
w tym względzie prace badawcze S i e g f r i e d a 
A n g e r a .  Warto podkreślić, że analizując specy kę 
zasiedlenia okolic jeziora Drużno od okresu wpływów 
rzymskich po średniowiecze, zwrócił uwagę na wyjątko-
we bogactwo pozostałości dawnych osad i cmentarzysk 
występujące wzdłuż krawędzi Wysoczyzny Elbląskiej 
i jako hipotetyczne miejsca lokalizacji Truso wskazywał 
obok Elbląga także szereg innych miejscowości rozlo-
kowanych wzdłuż zachodniej krawędzi Wysoczyzny 
Elbląskiej w pobliżu jeziora Drużno (m.in. wieś Hans-
dorf, obecnie Janów Pomorski!). Podobnie jak Neumann, 
określał Truso mianem „estyjsko/pruskiego emporium 
handlowego”48.

Nowe jakościowo w tej kwestii były badania i ich 
interpretacje poczynione przez elbląskiego archeologa 
Roberta Dorra. Uczony ten, analizując rezultaty włas-
nych wykopalisk uznał, że relikty osady Truso mogą 
znajdować się na północnych przedmieściach Elbląga. 
Dla ludności zamieszkującej obrzeża Starego Miasta 
Elbląga i pobliską krawędź Wysoczyzny Elbląskiej we 

45  F e r d i n a n d  N e u m a n n , Über die Lage von Wulfstans Truso, 
Wislemund und Witland, – Die Namen Nehrung, Nogat, Weichsel, „Neue 
Provinzial – Blätter”, H.6, 1854, s. 290-326, 385-398, 411-416.
46  A u g u s t i n  K o l b e r g , Wulfstan Seekurs für die Fahrten von 
Schleswig nach Truso an der Wahrmischen Küste von Preussen im 
9 Jahrhundert, „Zeitschrift f.d. Geschichte und Altertumskunde 
Ermlands”, Bd. VI, 1878, s. 1-75.
47  Zob. w tej kwestii: „Sprawozdanie Wulfstana. Droga do Truso” 
oraz „O żegludze i szkutnictwie na podstawie sprawozdania Wulfsta-
na” w tym tomie.
48  S i e g f r i e d  A n g e r, Über die Lage Truso und über die Mög-
lichkeit, dieselbe wieder aufzufi nden, Altpreussische Monatschrift, Bd. 
XIV, 1877, s. 613-622; idem, Zur Truso- Frage, Altpreussische Mo-
natschrift, Bd. XVI, 1879, s. 126-139; idem, Neue Mitteilungen über 
Truso, Verhandlungen d. Berliner Gesellschaft f. Anthropologie. Jg. 
1882, s. 100-102.

fi ed it with the village of Preuschmarkt/Preussisch Mark 
(known in Polish as Przezmark).45 A quarter of a century 
later, A u g u s t i n  K o l b e r g  made an in-depth critical 
assessment of Neumann’s conception, especially with 
regard to the location of Truso. 46 Kolberg’s main achieve-
ment lay in highlighting the nautical value of Wulfstan’s 
account.  He recognized Wulfstan’s experience as a sailor 
on account of his use of specialist terminology (e.g. steor-
bord, bacbord, eastan, suðan),47 and Kolberg’s analysis of 
the purely navigational aspect of the voyage was to serve as 
the key to fi nding Truso, which he located at the mouth of 
the River Elbing, also suggesting his own etymology of the 
name as deriving from the Lithuanian word truszai – ‘reed’, 
and supporting his hypothesis by pointing out the former 
name for Karczma Drużyńska on Lake Drużno – known to 
Germans as Rohrkrug, i.e.‘Reed Inn’.

The two conceptions I have described above regarding 
the location of Truso illustrate the use of the philological-
historical method of academic research. The empirical 
method, on the other hand was mainly the domain of 
archaeologists, who frequently based their research and 
studies on the achievements of geographers and geologists, 
i.e. scholars in the natural sciences.

S i e g f r i e d  A n g e r ’ s  r e s e a r c h ,  dating from 
the end of the nineteenth century was the fi rst work of 
this kind on this particular subject.  When analyzing the 

45  F e r d i n a n d  N e u m a n n , Über die Lage von Wulfstans Tru-
so, Wislemund und Witland, – Die Namen Nehrung, Nogat, Weichsel, 
“Neue Provinzial – Blätter”, H.6, 1854, pp. 290-326, 385-98, 411-6.
46  A u g u s t i n  K o l b e r g , Wulfstan Seekurs für die Fahrten von 
Schleswig nach Truso an der Wahrmischen Küste von Preussen im 
9 Jahrhundert, “Zeitschrift f.d. Geschichte und Altertumskunde 
Ermlands”, Bd. VI, 1878, pp. 1-75.
47  For more on this subject see the chapter entitled “Wulfstan’s 
Account”, sections: “Discovering Truso” and “On Sailing and Boat 
Building Based on Wulfstan’s Account”.

Ryc. 29. Robert Dorr (1835-1919), profesor elbląskiego Real-Gymnasium, 
przewodniczący Elbinger Altertumsgesellschaft w latach 1885-1916.

Fig. 29. Robert Dorr (1835-1919), Professor at the Real-Gymnasium, Chair-
man of Elbinger Altertumsgesellschaft in 1885-1916.
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wczesnym średniowieczu wprowadził nawet na-
zwę Trusonowie (Trusonen) oraz termin kultura tru-
sońska49. Była to niewątpliwie pierwsza próba podkre-
ślenia specyfi ki i odrębności badanej grupy stanowisk 
w stosunku do rozpoznanego wówczas osadnictwa całości 
ziem pruskich. 

W latach 20. XX wieku, głównie za sprawą króle-
wieckiego archeologa M a x a  E b e r t a , pojawiła się po raz 
pierwszy kwestia roli Skandynawów w kształtującym się 
we wczesnym średniowieczu osadnictwie okolic Elbląga 
oraz ich udziału w powstaniu Truso. Ebert próbował też 

udowodnić, że Truso znajduje się w Myślęcinie50, gdzie 
w 1925 roku przeprowadził szerokopłaszczyznowe bada-
nia wykopaliskowe51. Podstawą jego koncepcji było zało-
żenie, że występujące w okolicy Myślęcina liczne stano-
wiska archeologiczne pochodzące z kilku epok od okresu 
lateńskiego (400 p.n.e. – przełom er) do wczesnego śred-
niowiecza, wskazują na wyraźną tradycję ciągłości osad-
nictwa związanego m.in. z nadmorskim położeniem tego 
regionu i handlem bursztynem. Krytycy tej koncepcji 
zwrócili uwagę na istotną lukę chronologiczną wśród osad

49  R o b e r t  D o r r,  Bericht über die Tätigkeit der Elbinger Altertums-
gesellschaft im Vereinsjahr 1886/87, Schriften der Naturforschenden 
Gesellschaft zu Danzig. N.F., Bd. VII, H. 1, 1888-1891, s. 21-22; 
idem, Das vorgeschichtliche Gräberfeld von Benkenstein – Freiwalde, Kr. 
Elbing (700–1150), „Mitteilungen d. Coppernicus-Vereins”, H. 22, 
1914, s. 2-26.
50  Wieś położona na południowym skraju Wysoczyzny Elbląskiej, 
3,5 km na wschód od Truso.
51  M a x  E b e r t , Truso, „Schriften d. Königsberger Gelehrten 
Gesellschaft, Geistwiss. Klasse”, Jg. 3, H. 1, Königsberg 1926.

specifi c nature of the settlement on Lake Drużno (Ger. 
Drausensee) dating from the period of Roman infl uence 
up until the Middle Ages, he emphasized the huge wealth 
of remains found in the former settlements and cemet-
eries located along the edge of the Elbląg Upland (Ger. 
Elbinger Höhe) and, apart from Elbing, mentioning in 
addition many other places located along the western edge 
of the Elbląg Upland in the vicinity of Lake Drużno (in-
cluding the village of Hansdorf, called by the Poles Janów 
(Hans=Jan) Pomorski) as possible locations of Truso. Like 
Neumann, Anger described Truso as “an Estian/Prussian 
trade emporium”.48

The archaeologist Robert Dorr also conducted re-
search work in Elbing. Both his research and interpret-
ations about Truso were of a different calibre. When 
analyzing the results of his excavations, he acknowledged 
that the remains of the Truso settlement could be situated 
on the northern outskirts of Elbing. He even introduced 
the name ‘Trusoans’(Trusonen) to refer to the people in-
habiting the outskirts of the Old Town of Elbing and the 
adjacent edge of the Elbląg Upland, as well as the term 
‘Trusoan culture’.49 It was indeed the fi rst attempt to 
emphasize the specifi c nature and distinctive character 
of the group of sites under inspection in relation to the 
character of the settlement in the whole of the Prussian 
territory from that period.

In the 1920s, mainly owing to M a x  E b e r t ,  an 
archaeologist from Königsberg, the question of the role of 
the Scandinavians in the shaping of the settlement around 
Elbing in the early-mediaeval period and their contribu-
tion to the building of Truso was raised for the fi rst time.  
Ebert also tried to prove that Truso was situated in Meis-
latein (Pol. Myślęcin),50 where he carried out extensive 
research excavations in 1925.51 His conception was based 
on the assumption that the numerous archaeological sites 
in the area surrounding Meislatein, dating back a number 
of epochs starting at the Latenian period (400 BC – the 
turn of the fi rst century AD) up until the Early Middle 
Ages, indicated a strong tradition of continuity in the way  
people settled there which was connected, among other
factors, with this region’s coastal location and the amber 
trade.  Critics of his hypothesis, however, drew attention 
to the signifi cant chronological gap among the settlements 
studied by Ebert dating from Wulfstan’s times, which in 

48  S i e g f r i e d  A n g e r, Über die Lage Truso und über die Mög-
lichkeit, dieselbe wieder aufzufi nden, Altpreussische Monatschrift, Bd. 
XIV, 1877, pp. 613-22; id., Zur Truso- Frage, Altpreussische Monat-
schrift, Bd. XVI, 1879, pp. 126-39; id., Neue Mitteilungen über Truso, 
Verhandlungen d. Berliner Gesellschaft f. Anthropologie. Jg. 1882, 
pp. 100-2.
49  R o b e r t  D o r r,  Bericht über die Tätigkeit der Elbinger Altertums-
gesellschaft im Vereinsjahr 1886/87, Schriften der Naturforschenden 
Gesellschaft zu Danzig. N.F., Bd. VII, H. 1, 1888-1891, pp. 21-2; 
id., Das vorgeschichtliche Gräberfeld von Benkenstein – Freiwalde, Kr. 
Elbing (700–1150), “Mitteilungen d. Coppernicus-Vereins”, H. 22, 
1914, pp. 2-26.
50  Village situated on the southern edge of the Elbląg Upland, 3.5 km 
east of Truso.
51  M a x  E b e r t , Truso, “Schriften d. Königsberger Gelehrten 
Gesellschaft, Geistwiss. Klasse”, Jg. 3, H. 1, Königsberg 1926.

Ryc. 30. Max Ebert (1879-1929), przewodniczący Towarzystwa Starożytności 
Prussia, profesor uniwersytetów w Rydze, Królewcu i Berlinie, członek hono-
rowy Elbinger Altertumsgesellschaft.

Fig. 30. Max Ebert (1879-1929), Chairman of the Ancient Society Prussia, 
Professor at the universities of Riga, Königsberg and Berlin; Honorary Mem-
ber of Elbinger Altertumsgesellschaft.



42

zbadanych przez Eberta, a dotyczącą czasów Wulfstana – 
VIII-X wiek, co w efekcie spowodowało odrzucenie tej 
próby lokalizacji Truso.

Istotnym elementem koncepcji Eberta było także 
wprowadzenie do dyskusji dokonań przedstawicieli nauk 
przyrodniczych, związanych z rekonstrukcją obrazu fi zjo-
grafi czno-osadniczego delty Wisły dla ok. 1300 roku52. 

W dalszej dyskusji, toczącej się głównie między 
archeologami, nie wracano już do interpretacji tekstu 
źródłowego, a główny nacisk położono na interpretację 
odkrywanych stanowisk archeologicznych (cmenta-
rzysk i osad).

Problem ten był szeroko dyskutowany zwłaszcza 
w latach 30. XX wieku. Wpływ na przebieg polemiki mia-
ły odkrycia archeologiczne dokonane na terenie Elbląga 
i w jego najbliższej okolicy, odkrycia, które zdaniem części 
archeologów, m.in. działającego w Elblągu We r n e r a 
N e u g e b a u e r a  oraz gdańszczanina K u r t a  L a n g e n -
h e i m a , dokumentowały konkretne formy obecności 
skandynawskiej w tym rejonie53. Znaleziska luźne o pro-
weniencji skandynawskiej oraz odkrycia grobów z wypo-
sażeniem skandynawskim, przede wszystkim te dokonane 
w latach 1936-1939 na Polu Nowomiejskim w Elblągu, 
stanowiły główny argument dla zwolenników tezy o wikiń-
skim rodowodzie Truso54. 

Polemikę z poglądami Langenheima, a później też 
Neugebauera, prowadził m.in. wybitny elbląski archeolog 
B r u n o  E h r l i c h 5 5 .

Uważał on, że głoszona przez tych badaczy teza 
o istnieniu kolonii skandynawskiej (w typie władztwa wi-
kińskiego) w okolicy Elbląga, jest „zbyt daleko posuniętym
i nieudowodnionym przypuszczeniem”56. Zdaniem Ehrli-
cha, przynajmniej część odkrytych w okolicy Elbląga zabyt-
ków o proweniencji skandynawskiej, mogła tu dotrzeć drogą 
wymiany handlowej lub jako zdobycz wojenna. W kwestii 

52  H u g o  B e r t r a m , Die physikalische Geschichte des Weichsel- No-
gat- Deltas, [w:] Das Weichsel- Nogat- Delta, Danzig 1924. Ostatnie 
krytyczne uwagi na temat rekonstrukcji Bertrama zob.: W i e s ł a w 
D ł u g o k ę c k i , Osadnictwo na Żuławach w XIII i początkach XIV w., 
Malbork 1992.
53  K u r t  L a n g e n h e i m , Spuren der Wikinger um Truso, Elbinger 
Jahrbuch, Heft 11, 1933, s. 262-283; idem, Nochmals „Spuren der 
Wikinger um Truso“, „Gothiskandza“, Blätter für Danziger Vorge-
schichte, 1, 1939, s. 52-61; We r n e r  N e u g e b a u e r, Die Bedeu-
tung des wikingischen Gräberfeldes in Elbing für die Wikingerbewegung 
im Ostseegebiet, „Elbinger Jahrbuch“, H. 14, Teil 1, Elbing 1937, 
s. 19-28.
54  We r n e r  N e u g e b a u e r, Ein wikingerzeitliches Gräberfeld in 
Elbing, Regbez. Westpreussen, „Nachrichtenblatt für deutsche Vor-
zeit“, Bd. 13, 1937, s. 54 n.; idem, Das wikingische Gräberfeld in 
Elbing, „Altpreussen –Vierteljahresschrift für Vorgeschichte und 
Volkskunde“, Jg. 3, H. 1, 1938, s. 2-6; idem, Das wikingische Grä-
berfeld von Elbing-Neustädterfeld und die Lage Trusos, Bericht über 
die Kieler Tagung 1939, Forschungs- und Lehrgemeinschaft „Das 
Ahnenerbe“, Neumünster, 1944, s. 154-161.
55  B r u n o  E h r l i c h , Truso und seine Beziehungen zur Wikingerfra-
ge, „Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Gesichts- 
und Altertumsvereine“, 81, 3 Jahrg., 1933, s. 212-218.
56  B r u n o  E h r l i c h , Der preußisch-wikingische Handelsplatz Tru-
so…, op. cit., s. 13.

effect resulted in the rejection of the former’s hypothesis 
regarding the location of Truso.

Another important element of Ebert’s conception 
was the introduction to the discussion of the achievements 
of natural scientists pertaining to the reconstruction of the 
physiography and settlement structure of the Vistula delta 
around the year 1300.52

During subsequent discussions, involving mainly ar-
chaeologists, the source text was abandoned and the main 
emphasis lay on interpreting the archaeological sites (set-
tlements and cemeteries) that were being discovered.

This problem was widely discussed, especially in the 
1930s. The debate was infl uenced by the archaeological 
discoveries made in Elbing and its immediate surround-
ings, which, according to some researchers, including the 
Elbing-based archaeologist We r n e r  Ne u g e b a u e r, 
and the Danzig-born K u r t  L a n g e n h e i m , confi rmed 
the Scandinavian presence in the region.53 The single 
fi nds of Scandinavian origin, and the discovery of burial 
sites with Scandinavian grave furnishings, particularly 
those found in the years 1936-1939 in the district of Neu-
städterfeld (Pol. Pole Nowomiejskie) in Elbing, were the 

52  H u g o  B e r t r a m , Die physikalische Geschichte des Weichsel- 
Nogat- Deltas, [in:] Das Weichsel- Nogat- Delta, Danzig 1924. 
For the latest critical remarks concerning Bertram’s reconstruction 
see: W i e s ł a w  D ł u g o k ę c k i , Osadnictwo na Żuławach w XIII 
i początkach XIV w., Malbork 1992.
53  K u r t  L a n g e n h e i m , Spuren der Wikinger um Truso, Elbinger 
Jahrbuch, Heft 11, 1933, pp. 262-83; id., Nochmals “Spuren der Wikin-
ger um Truso“, Gothiskandza, Blätter fürDanziger Vorgeschichte, 1, 1939,
pp. 52-61; We r n e r  N e u g e b a u e r, Die Bedeutung des wikin-
gischen Gräberfeldes in Elbing für die Wikingerbewegung im Ostseegebiet, 
Elbinger Jahrbuch, H. 14, Teil 1, Elbing 1937, pp. 19-28.

Ryc. 31. Bruno Ehrlich (1868-1945), profesor Gimnazjum Państwowego, 
przewodniczący Elbinger Altertumsgesellschaft w latach 1916-1939.

Fig. 31. Bruno Ehrlich (1868-1945), Professor at the State Gymnasium, 
Chairman of Elbinger Altertumsgesellschaft in 1916-1939.
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lokalizacji Truso, wskazywał zdecydowanie na Elbląg57, po-
dobnie jak Werner Neugebauer ugruntował w literaturze 
pogląd o Elblągu jako najbardziej prawdopodobnym miejscu 
lokalizacji Truso58.

*
Po drugiej wojnie światowej, jakby automatycz-

nie, dyskusja rozwinęła się na nowo, tym razem w kręgu 

57  B r u n o  E h r l i c h , Elbing, Benkenstein und Meislatein. Ein neuer 
Beitrag zur Trusoforschung, „Mannus”, Bd. XXIV, 1932, s. 399-420.
58  We r n e r  N e u g e b a u e r, Ein wikingerzeitliches Gräberfeld in 
Elbing, Regbez. Westpreussen, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 
Bd. 13, 1937, s. 54 n.; idem, Das wikingische Gräberfeld in Elbing, 
Altpreussen –Vierteljahresschrift für Vorgeschichte und Volkskun-
de, Jg. 3, H. 1, 1938, s. 2-6; idem, Das wikingische Gräberfeld von 
Elbing-Neustädterfeld und die Lage Trusos, Bericht über die Kieler 
Tagung 1939, Forschungs- und Lehrgemeinschaft „Das Ahnener-
be“, Neumünster, 1944, s. 154-161. Warto też zwrócić uwagę na 
późniejszą zmianę poglądów tego autora, który co prawda nie odrzu-
cił koncepcji lokalizacji Truso na terenie Elbląga, jednakże podniósł 
inny problem, a mianowicie brak powiązań natury osadniczo-histo-
rycznej między Truso a założonym w 1237 roku Elblągiem – zob. 
w tej kwestii: We r n e r  N e u g e b a u e r, Die Gründung Elbings 
durch den Deutschen Orden und Lübecker Bürger 1237, [w:] Lübeck 
1226. Reichsfreiheit und frühe Stadt, im Auftrage des Vereins für  
Lübeckische Geschichte und Altertumskunde herausgegeben von 
O. Ahlers, A. Grassmann, W. Neugebauer und W. Schadendorf, 
Lübeck 1976, s. 227-266. 

main argument supporting the hypothesis about Truso’s 
Viking origins.54

Langenheim’s view, and later also that of Neuge-
bauer, were challenged; among others, by the eminent 
Elbing-based archaeologist, B r u n o  E h r l i c h . 55

He considered the hypothesis about the existence of 
a Scandinavian settlement (of the type characteristic of Vi-
king rule) outside Elbing, put forward by Langenheim and 
Neugebauer, as “a far-fetched and ungrounded assump-
tion”.56 According to Ehrlich, at least part of the Scandi-
navian fi nds discovered in the vicinity (more on this subject 
below) could have reached this area due to the exchange of 
goods in trade or the spoils of war. As far as the question 
of Truso’s location is concerned, he indicated Elbing itself 
with confi dence.57 Similarly to We r n e r  Ne u g e b a u e r, 
he strengthened the view established in literature about 
the town itself being the most likely location of Truso.58

*
After World War II, the debate inevitably began 

anew – this time among Polish scholars. J a n  Ż a k , for 
example, linked Truso (Druso) to Elbląg, L e o n 
R o p p e l  indicated the mouth of the River Święta, 
G e r a r d  L a b u d a  was in favour of Elbląg, S t a n i s ł a w 
M i e l c z a r s k i  situated Truso at the mouth of the river 
Wąska in the village of Drużno,  M i e c z y s ł a w  H a f t k a 
indicated the area of Elbląg near the mouth of the River 
Kumiela,  A n d r z e j  Z b i e r s k i  the mouth of the River 

54  We r n e r  N e u g e b a u e r, Ein wikingerzeitliches Gräberfeld in 
Elbing, Regbez. Westpreussen, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 
Bd. 13, 1937, p. 54 f.; id., Das wikingische Gräberfeld in Elbing, 
Altpreussen –Vierteljahresschrift für Vorgeschichte und Volkskunde, 
Jg. 3, H. 1, 1938, pp. 2-6; id., Das wikingische Gräberfeld von Elbing-
Neustädterfeld und die Lage Trusos, Bericht über die Kieler Tagung 
1939, Forschungs- und Lehrgemeinschaft “Das Ahnenerbe“, Neu-
münster, 1944, pp. 154-61.
55  B r u n o  E h r l i c h ,  Truso und seine Beziehungen zur Wikinger-
frage, Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Ge-
sichts- und Altertumsvereine, 81, 3 Jahrg., 1933, pp. 212-8.
56  B r u n o  E h r l i c h , Der preußisch-wikingische Handelsplatz Tru-
so…, op. cit., p. 13.
57  B r u n o  E h r l i c h , Elbing, Benkenstein und Meislatein. Ein neuer 
Beitrag zur Trusoforschung, “Mannus”, Bd. XXIV, 1932, pp. 399-420.
58  We r n e r  N e u g e b a u e r, Ein wikingerzeitliches Gräberfeld in 
Elbing, Regbez. Westpreussen, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 
Bd. 13, 1937, p. 54 f.; id., Das wikingische Gräberfeld in Elbing, Alt-
preussen –Vierteljahresschrift für Vorgeschichte und Volkskunde, 
Jg. 3, H. 1, 1938, pp. 2-6; id., Das wikingische Gräberfeld von Elbing-
Neustädterfeld und die Lage Trusos, Bericht über die Kieler Tagung 
1939, Forschungs- und Lehrgemeinschaft ”Das Ahnenerbe“, Neu-
münster, 1944, pp. 154-61. The subsequent change in this author’s 
views should be pointed out: although he did not reject the concep-
tion that Truso was located near Elbląg, he raised another question, 
namely that of the lack of historical and settlement-related connec-
tions between Truso and Elbląg, which was founded in 1237 – for
more on this subject see: We r n e r  N e u g e b a u e r, Die Gründ-
ung Elbings durch den Deutschen Orden und Lübecker Bürger 1237, 
[in:] Lübeck 1226. Reichsfreiheit und frühe Stadt, im Auftrage 
des Veheins für  Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 
herausgegeben von O. Ahlers, A. Grassmann, W. Neugebauer und 
W. Schadendorf, Lübeck 1976, pp. 227-66.

Ryc. 32. Fragment rekonstrukcji delty Wisły dla ok. 1300 roku autorstwa 
Hugo Bertrama.

Fig. 32. Fragment of Hugo Bertram’s reconstruction of the Vistula Delta ca. 
1300.
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naukowców polskich. Wypowiadali się na ten temat mię-
dzy innymi Ja n  Ż a k  łącząc Truso (Druso) z Elblągiem, 
Leon Roppel wskazując rejon ujścia rzeki Świętej, G e r a r d 
L a b u d a  opowiadając się za Elblągiem, S t a n i s ł a w 
M i e l c z a r s k i  lokalizując Truso u ujścia rzeki Wąskiej 
na terenie wsi Drużno,  M i e c z y s ł a w  H a f t k a  wska-
zując obszar Elbląga w rejonie ujścia Kumieli,  A n d r z e j 
Z b i e r s k i  zwracając uwagę na ujście rzeki Dzierzgoń 
i  Ja n  Po w i e r s k i  wskazując teren obecnego Elbląga lub 
jego najbliższe okolice59.

Jednak wszystkie wymienione powyżej hipotezy, 
z których część próbowano weryfi kować poszukiwania-
mi terenowymi bądź badaniami wykopaliskowymi kon-
kretnie wskazanych miejsc, nie doprowadziły do odkrycia 
Truso. W latach 80. XX wieku rozpoczęła się wielka akcja 
polskich archeologów, polegająca na nowoczesnym reje-
strowaniu wszystkich uchwytnych w terenie zabytków 

59  J a n  Ż a k , Kwestia skandynawskiej faktorii w Druso, „Roczniki 
Historyczne”, R. XXVII, 1961, s. 137-142; G e r a r d  L a b u d a , 
Źródła, sagi i legendy..., op. cit.; idem, Chorografi a Orozjusza..., op. 
cit.; S.  M i e l c z a r s k i , Truso, op. cit.; A n d r z e j  Z b i e r s k i , 
Port Gdański na tle miasta w X-XIII wieku, Gdańsk 1964; L e o n 
R o p p e l , Gdzie leżało Truso?, „Nautologia”, R. 4. 1969, Nr 3-4, 
s. 13-48; J a n  P o w i e r s k i , Rec. Artykułu L. Roppla Gdzie leżało 
Truso?, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1971, Nr 2/3 (112-
113), s. 349-353; M i e c z y s ł a w  H a f t k a , Elbląg we wczesnym 
średniowieczu i problem lokalizacji Truso, „Pomorania Antiqua”, t. VI, 
1975, s. 239-252.

Sorge, and Ja n  Po w i e r s k i  the area of today’s Elbląg or 
the area immediately adjacent to it.59

Nevertheless, none of the aforementioned hypoth-
eses (in the case of some of them there were attempts at 
verifi cation by means of fi eld surveys or excavations car-
ried out in specifi ed locations) led to the discovery of Truso. 
In the 1980s Polish archaeologists launched a large-scale 
campaign which consisted of registering any objects of his-
torical importance that were within the scope of interest of 
archaeology identifi ed in the course of fi eldwork undertaken 
using the modern surface survey method (as part of AZP)..60 
Carrying out this task in an area that potentially hid the rel-
ics of Truso required special preparations, comprising both 
thorough library-based studies (which included gathering 
information on particular places) as well as continuous ob-
servation of the areas singled out for research.61 It was, there-
fore, necessary to extend the scope of some of the areas of 
the national AZP project, including those pertaining to fi eld 
surveys and documentation. Professor J e r z y  O k u l i c z -
K o z a r y n 62 w a s  the initiator and creator of the research 
programme which was called “Ancient history of the lands 
situated east of the River Vistula’s lower course”.

Thanks to the project, numerous pieces of informa-
tion regarding earlier discoveries that were scattered about 
in literature have been gathered together, sorted and par-
tially verifi ed, and a great number of new and unknown 
archaeological sites revealed. Nevertheless, the greatest 
achievement so far has been the discovery of the remains 
of a large, early mediaeval settlement situated on the fl ood 
polders of Lake Drużno, near Janów Pomorski (Ger. Hans-
dorf).63 The archaeological and natural scientifi c research 
I have been conducting there for 27 years has allowed me 

59  J a n  Ż a k , Kwestia skandynawskiej faktorii w Druso, “Roczni-
ki Historyczne”, vol. 27, 1961, pp. 137-42; G e r a r d  L a b u d a , 
Źródła, sagi i legendy..., op. cit.; id., Chorografi a Orozjusza..., op. 
cit.; S.  M i e l c z a r s k i , Truso, op. cit.; A n d r z e j  Z b i e r s k i , 
Port Gdański na tle miasta w X-XIII wieku, Gdańsk 1964; L e o n 
R o p p e l , Gdzie leżało Truso?, “Nautologia”, vol. 4. 1969, no. 3-4, 
pp. 13-48; J a n  P o w i e r s k i , Rec. Artykułu L. Roppla Gdzie leżało 
Truso?, “Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1971, no. 2/3 (112-3), 
pp. 349-53; M i e c z y s ł a w  H a f t k a , Elbląg we wczesnym średnio-
wieczu i problem lokalizacji Truso, “Pomorania Antiqua”, vol. 6, 1975, 
pp. 239-52.
60  AZP – Archaeological Photograph of Poland – is the name of a project 
that has been carried out throughout Poland since 1978. The project 
is aimed at searching for archaeological sites, registering them and 
mapping them. The undertaking is co-ordinated by voivodeship 
monument conservators, and the central data base is housed in the 
National Centre for Research and Documentation of Historic Build-
ings in Warsaw. www.kobidz.pl 
61  In the spring of 1981, I came across the remains of the Truso 
settlement while carrying out such surveys.
62  J e r z y  O k u l i c z  &  M a r e k  J a g o d z i ń s k i , Dotychczasowe 
wyniki zdjęcia archeologicznego województwa elbląskiego oraz wnioski 
badawcze i konserwatorskie z nich płynące, [in:] Badania archeolo-
giczne w woj. elbląskim w latach 1980-83, Muzeum Zamkowe in 
Malbork 1987, pp. 7-26.
63  M a r e k  J a g o d z i ń s k i , Janów Pomorski, gm. Elbląg, woj. elblą-
skie, Informator Archeologiczny, Badania rok 1983, Warsaw 1984, 
p. 150.

Ryc. 32. Fragment mapy pt. Osadnictwo Żuław w XIII – początkach XIV w. 
(próba rekonstrukcji), autorstwa Wiesława Długokęckiego.

Fig. 32. Fragment of the map entitled Settlement in Żuławy in the 13th and 
the early 14th century. Attempted reconstruction by Wiesław Długokęcki.
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to determine with all certainty that this was the exact loca-
tion of Truso.64

64  On account of the high cost of the analyses required and preserva-
tion treatments, the fact that such research is unbelievably time-
-consuming, and because of the considerable variety of the archaeologi-
cal material and very complex stratigraphic and spatial distribution 
of the relics of the settlement, a full description of the results of the 
research conducted so far will only be published in a few years’ time 
at the earliest. In the meantime the reader can consult the publica-
tions quoted in this volume. See also:  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , 

przeszłości będących w sferze zainteresowań archeologii 
– badania powierzchniowe metodą AZP60. Realizacja tego 
zadania na terenie, który potencjalnie krył w sobie relikty 

60  AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski to nazwa realizowanego na 
terenie całej Polski od 1978 r. projektu mającego na celu poszukiwa-
nie, rejestrowanie i nanoszenie na mapy stanowisk archeologicznych. 
Przedsięwzięcie jest koordynowane przez poszczególnych wojewódz-
kich konserwatorów zabytków, a centralna baza danych przechowy-
wana jest w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie. www.kobidz.pl 

Ryc. 34. Wcześniejsze propozycje lokalizacji Truso oraz położenie odkrytej w 1981 roku osady rzemieślniczo-handlowej i portowej, identyfi kowanej 
z Truso. Poprawiona i uzupełniona mapa z publikacji: S.  B r a t h e r,  M .  F.  Ja g o d z i ń s k i ,  Truso, Deutsch-polnische Ausgrabungen auf 
dem wikingerzeitlichen Seehandelsplatz von Janów Pomorski (Truso). Projektleitung: Prof. Dr. Sebastian Brather, Dr. Marek F. Jagodziński, 
http://www.ufg.uni-freiburg.de/d/inst/forsch/truso_2.html

Fig. 34. Earlier proposals regarding the location of Truso and the location of the settlement that was a port and engaged in handicrafts and trade discov-
ered in 1981 and identifi ed with Truso. Revised and amended version of the map from: S.  B r a t h e r,  M .  F.  Ja g o d z i ń s k i ,  Truso, Deutsch-polni-
sche Ausgrabungen auf dem wikingerzeitlichen Seehandelsplatz von Janów Pomorski (Truso) Projektleitung: Professor Sebastian Brather, Dr. Marek 
F. Jagodziński, http://www.ufg.uni-freiburg.de/d/inst/forsch/truso_2.html
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When attempting to fi nd the relics of this settlement, 
I assumed that it had primarily been a port. Taking this into 
account, I singled out the land surrounding Lake Drużno to 
the north, east and west as the area for conducting a detailed 
search. It was of crucial importance to include in the search 
those areas that had not been previously excavated, and 
which are now mainly depressions. The natural scientifi c re-
search that was conducted in the area after Truso had been 
discovered fully confi rmed my initial assumptions.

*
In summing up the history of the search for Truso, 

veiled in mystery and with its almost Romantic ‘lost city’ 
charm, it could be said to be one of the most fascinating 
puzzles of the past, which, although now solved, has yet to 
be fully explored.

Truso. Forschungsgeschichte, Ausgrabungen, Bewertung, [in:] Reallexi-
kon der Germanischen Altertumskunde, ed. H. Beck, D. Geuenich, 
H. Steuer, Band 31, Berlin 2006, pp. 291-5.

Truso, wymagała odpowiedniego przygotowania, obejmu-
jącego zarówno wnikliwą kwerendę źródłową (w tym do-
tyczącą dziejów poszczególnych miejscowości), jak też 
prowadzenia ciągłej obserwacji wytypowanych pod tym 
kątem obszarów61. Dlatego też konieczne było rozszerze-
nie niektórych zakresów ogólnopolskiego projektu AZP, 
dotyczących m.in. obserwacji terenowych i dokumentacji. 
Inicjatorem i twórcą programu badawczego, który nazwano 
„Pradzieje terenów położonych na wschód od dolnej Wi-
sły”, był profesor Je r z y  O k u l i c z - K o z a r y n 6 2 . 

Dzięki realizacji tego projektu, zebrano, uporządko-
wano i częściowo zweryfi kowano, liczne rozsiane w litera-
turze informacje o starszych odkryciach oraz ujawniono 
bardzo dużą liczbę nowych, nieznanych dotąd stanowisk 
archeologicznych. Największym osiągnięciem było jed-
nak odkrycie na polderach zalewowych jeziora Drużno, 
w pobliżu Janowa Pomorskiego (niem. Hansdorf), pozo-
stałości rozległej osady wczesnośredniowiecznej63. Badania 
archeologiczno-przyrodnicze, które prowadzę tam już od 
27 lat, pozwoliły ustalić z całą pewnością, że to właśnie 
w tym miejscu istniało Truso64. 

Przy próbach odszukania reliktów tej osady przy-
jąłem założenie, że pełniła ona przede wszystkim funkcję 
portową. Pod tym kątem wytypowałem do szczegółowych 
obserwacji i penetracji tereny okalające jezioro Drużno od 
północy, wschodu i południa. Decydujące znaczenie miało 
objęcie takimi badaniami obszarów, na których nie prowa-
dzono wcześniej poszukiwań, stanowiących obecnie w du-
żej części depresje. Badania przyrodnicze, które wykonano 
na tym terenie już po odkryciu Truso, w pełni potwierdziły 
trafność założenia wyjściowego.

*
Podsumowując historię poszukiwań Truso, można 

powiedzieć, że jedna z najbardziej fascynujących zagadek 
przeszłości, kryjąca w sobie niemal romantyczny, otoczony 
tajemniczością urok zaginionego miasta została rozwiąza-
na, ale, co należy podkreślić, jeszcze nie do końca zbadana.

61  W trakcie takich obserwacji, wiosną 1981 roku natrafi łem na po-
zostałości osady Truso. 
62  J e r z y  O k u l i c z  &  M a r e k  J a g o d z i ń s k i , Dotychczasowe 
wyniki zdjęcia archeologicznego województwa elbląskiego oraz wnioski 
badawcze i konserwatorskie z nich płynące, [w:] Badania archeologicz-
ne w woj. elbląskim w latach 1980-83, Muzeum Zamkowe w Mal-
borku 1987, s. 7-26.
63  M a r e k  J a g o d z i ń s k i , Janów Pomorski, gm. Elbląg, woj. el-
bląskie, Informator Archeologiczny, Badania rok 1983, Warszawa 
1984, s. 150.
64  Pełne opracowanie wyników dotychczasowych badań, z uwagi na 
wysokie koszty niezbędnych analiz i zabiegów konserwatorskich, 
wyjątkową pracochłonność i olbrzymią różnorodność materiałów 
zabytkowych oraz niezwykle skomplikowane układy stratygrafi czno-
przestrzenne reliktów osady, ukaże się nie wcześniej niż w perspek-
tywie kilku lat. Tymczasem odsyłam czytelnika do cytowanych w tej 
książce. Zob. też:  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Truso. Forschungs-
geschichte, Ausgrabungen, Bewertung, [w:] Reallexikon der Germani-
schen Altertumskunde, red. H. Beck, D. Geuenich, H. Steuer, Band 
31, Berlin 2006, s. 291-295.

Ryc. 35. Jerzy Okulicz-Kozaryn (ur. 15 kwietnia 1931), polski archeolog 
i prehistoryk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, inicjator i patron pro-
gramu dotyczącego badań nad pradziejami terenów położonych na wschód 
od dolnej Wisły.

Fig. 35. Jerzy Okulicz-Kozaryn (b. 15 April 1931), Polish archaeologist and 
specialist in ancient history, Professor at Warsaw University, initiator and 
patron of a research programme devoted to the ancient history of the lands 
situated east of the Lower Vistula.
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Besides the history of the search for Truso, the complex 
series of events leading up to its destruction also needs 
relating. These events were closely connected with the ac-
tivities of the Hansdorf estate and probably would have 

failed to spark the interest of archaeologists if not for the 
discovery of Truso, whose remains constituted an import-
ant part of the land belonging to the estate. It was import-
ant to become acquainted with the details of the agricul-
tural activity that had been conducted there, as well as the 
various investments realized, not only in order to estimate 
the extent of the damage infl icted. Thanks to an analysis 
made of the human activity affecting the relics of Truso, 
it was also possible to choose an appropriate research method 
connected, inter alia, with the attempt to reconstruct the 

HISTORIA NISZCZENIA RELIKTÓW TRUSO, 
CZYLI DZIEJE MAJĄTKU HANSDORF
DESTROYING THE RELICS OF TRUSO, 

OR THE HISTORY OF THE HANSDORF ESTATE

Opis zdarzeń związanych z niszczeniem Truso to 
druga obok poszukiwań Truso historia, którą należy opo-
wiedzieć. Był to wyjątkowo bogaty i dynamiczny ciąg wy-
darzeń, związany ściśle z działalnością majątku Hansdorf. 
Historia ta zapewne nie wzbudziłaby zainteresowania ar-
cheologa, gdyby nie odkrycie Truso, którego pozostałości 
stanowiły ważną część dóbr ziemskich tego właśnie mająt-
ku. Poznanie szczegółów związanych z prowadzoną tam 
działalnością rolniczą oraz różnego rodzaju inwestycjami 
było ważne nie tylko dla oceny dokonanych zniszczeń. 
Umożliwiło także, poprzez analizę działalności człowieka 
na reliktach Truso, dokonanie wyboru odpowiedniej meto-
dy badawczej, związanej m.in. z próbą odtworzenia paleo-
morfologii terenu. W niektórych przypadkach umożliwiło 
też wydobycie istotnych informacji o bezpowrotnie zatar-
tych lub wręcz wydartych z organizmu urbanistycznego 
elementach przestrzennych osady. Skłoniło wreszcie do re-
fl eksji nad przemijaniem, a także brakiem zrozumienia dla 
zapisanej w ziemi historii. 

*
Jak podaje w swojej „Historii elbląskiego powiatu ziem-

skiego” E u g e n  G.  K e r s t a n 6 5 , pierwszy dokument, 
w którym wymieniono dobra Hansdorf (obecnie Janów 
Pomorski) został wystawiony 11 października 1383 roku 
w Malborku przez wielkiego mistrza Konrada Zöllnera von 
Rotenstein66. Nadano w nim Hartwigowi Bedeken 11 ła-
nów i 9 morgów ziemi. Otrzymał on także prawo połowu 
ryb w jeziorze Drużno wszelkimi sposobami, z wyjątkiem 
niewodu. Posiadł ponadto prawo zbudowania dwóch mły-
nów w granicach swoich włości.

Analizując zawarte w dokumencie nadania, należy 
zwrócić uwagę na informację o prawie do budowy dwóch 
młynów wodnych. Wiązało się to niewątpliwie z planami 

65  E u g e n  G .  K e r s t a n , Die Geschichte des Landkreises Elbing, 
Elbing 1925, s. 217 n.
66  Urząd wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego (ofi cjalna nazwa: 
Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie) 
sprawował w latach 1382-1390.

Ryc. 36. Herb Konrada Zöllnera von Rotenstein, dwudziestego wielkiego 
mistrza Zakonu Krzyżackiego. Źródło: Webesteem Magazine Nr 14.

Fig. 36. Coat of arms of Konrad Zöllner von Rotenstein, the twentieth Grand 
Master of the Teutonic Order. Source: Webesteem Magazine No. 14.
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zagospodarowania dwóch strumieni, które przepływały 
przez terem majątku. Budowa młynów wymagała prze-
prowadzenia szeregu prac ziemnych związanych m.in. 
z regulacją koryt strumieni, a także wykonania kilku spię-
trzeń-tam. Dobrze ilustruje tę sytuację mapa S c h r ö t t e -
r a - E n g e l h a r d t a  pochodząca, co prawda z przełomu 
XVIII i XIX wieku, ale pokazująca zapewne obraz zbliżony 
do rzeczywistości z XIV/XV wieku. Ważne jest, że mapa 
ta odwzorowuje niemal bezbłędnie obraz ówczesnego tere-
nu67. Na interesującym nas fragmencie zaznaczono grani-
ce majątku Hansdorf oraz lokalizację dwóch młynów nad 
dwoma ciekami wodnymi, które w strefi e ujściowej, co wie-
my dziś z całą pewnością, wyznaczały wschodni i zachodni 
zasięg Truso. Jest zatem pewne, że relikty Truso znajdowa-
ły się również w obrębie dóbr ziemskich majątku Hartwi-
ga Bedeken i już w tamtym czasie mogły być narażone na 
zniszczenia. Inna informacja zawarta w nadaniu Konrada 

Zöllnera to przywilej połowu ryb. Świadczy to z kolei o tra-
dycyjnym kierunku eksploatacji bogatych zasobów jeziora, 
co uzmysławia nam także niezwykle dynamiczny, w do-
myśle, bardzo ingerujący w środowisko naturalne, związek 
między rozwijającym się osadnictwem na krawędzi Wyso-
czyzny Elbląskiej a akwenem wodnym jeziora Drużno. Nie-
widoczne bądź niezrozumiałe dla ówczesnych właścicieli 
majątku relikty osady Truso były zapewne barierą, którą 
należało usunąć na drodze ku wodom jeziora.

67  Zob. w tej kwestii: J a n  S z e l i g a , Pierwsza szczegółowa mapa pół-
nocno-wschodniej Polski oparta na triangulacji (1810), „Zeszyty Geo-
grafi czne WSP w Gdańsku”, R. XI, s. 79-101.

paleomorphology of the area. In some cases important in-
formation was uncovered pertaining to spatial elements of 
the settlement that had been irrevocably effaced or even 
uprooted from the urban organism. Finally, it inspired re-
fl ection on the transience of life, as well as the lack of regard 
for the history recorded in soil deposits.

*
According to information in E u g e n  G.  Ke r s t a n ’ s 

“History of the Elbing Region”,65 the fi rst document that 
mentions the Hansdorf (now, as stated previously, Janów 
Pomorski) estate was issued by the Grand Master Konrad 
Zöllner von Rotenstein66 on 11 October 1383 in Malbork 
in which he granted Hartwig Bedeken 11 lans and 9 morgen 
of land. He was also granted the right to fi sh in Lake Drużno 
using all means excluding the use of a dragnet. He also 
obtained the right to build two mills within the boundaries 
of his estate.

When analyzing the grants referred to in the docu-
ment, attention should be paid to the information regard-
ing the right to build two water mills. This was undoubt-
edly connected to the development plans regarding the 
two streams that traversed the estate. The construction of 
the mills necessitated various kinds of earth works, includ-
ing regulation of the stream beds, as well as the building 
of several dams. This is clearly visible on the S c h r ö t t e r -
- E n g e l h a r d t  map which, although it dates from the turn 
of the nineteenth century, probably also refl ects the situation in 
the fourteenth/fi fteenth centuries. Another important factor 
is that this map reproduces the terrain at that time with almost 
exact precision.67 The fragment that is of interest to us shows 
the boundaries of the Hansdorf estate, and the location of the 
two mills located on two water courses. Today, we are absolu-
tely certain that the area at the mouth of the streams outlined 
the eastern and western reaches of Truso. Thus it is also certain 
that the relics of Truso were also located on the Hartwig Bede-
ken estate and that, even at that time, they were already in risk 
of destruction. Konrad Zöllner’s edict also includes informa-
tion about the right of fi shing. This in turn provides evidence 
of the traditional use of the lake’s rich resources, which also 
helps us understand the nature of the relationship between
the settlement that developed at the edge of the Elbląg 
Upland and the waters of Lake Drużno. It was a very 
dynamic relationship and therefore had a strong impact on 
the natural environment. The remains of Truso, which were 
either invisible to the proprietors of the Hansdorf estate or 
unintelligible to them, must have constituted a barrier that 
had to be removed so they could access the waters of the lake.

Although the owners of the estate changed frequent-
ly, farming practices remained the same for many centuries
– for example a document dated 1441 informs us that the 

65  E u g e n  G .  K e r s t a n , Die Geschichte des Landkreises Elbing, 
Elbing 1925, p. 217 ff.
66  He held the function of the Grand Master of the Teutonic Order 
(offi cial title: Master of the Hospital House of St. Mary of the Ger-
mans at Jerusalem) in the years 1382-1390.
67  For more on this subject see: J a n  S z e l i g a , Pierwsza szczegółowa 
mapa północno-wschodniej Polski oparta na triangulacji (1810), “Ze-
szyty Geografi czne WSP w Gdańsku”, XI, pp. 79-101.

Ryc. 37. Wycinek mapy S c h r ö t t e r a  – 1796-1802 – pokazującej dobra 
ziemskie majątku Hansdorf. Ujścia strumieni i młyny wodne oznaczo-
no strzałkami, które wyznaczają równocześnie zasięg osady Truso. W la-
tach 1796-1802 zespół pruskich kartografów wojskowych, pod kierowni-
ctwem Fryderyka Leopolda von Schröttera, opracował „Atlas prowincji Prus 
Wschodnich, Litwy i Prus Zachodnich oraz sieci dystryktów” ze 140 mapa-
mi w podziałce 1:50 000. Poprawione wydanie, które ukazało się w Berlinie 
w latach 1802-1810, nazwano mapą Schröttera. 

Fig. 37. Fragment of S c h r ö t t e r ’ s  m a p  (1796-1802) showing the lands 
of the Hansdorf estate. For clarity, the mouths of the streams and water mills 
have been marked with arrows that also demarcate the extent of the Truso set-
tlement. In the years 1796-1802, a team of Prussian military cartographers 
headed by Friedrich Leopold von Schrötter compiled an atlas of the provinces 
of East Prussia, Lithuania and West Prussia and the district network which 
contained 140 maps (scale: 1:50 000). The revised edition, which was pub-
lished in Berlin in 1802-1810, was called the Schrötter map.
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Mimo, że majątek często zmieniał swoich właścicieli, 
to zasady gospodarowania nie zmieniły się przez wiele stu-
leci – np. dokument z roku 1441 informuje nas, że nowi 
właściciele mieli prawo wolnego łowienia ryb „na stół” 
i budowy jednego młyna. 

Od roku 1448 dobra majątku przejął w posiadanie 
szpital zakonny z pobliskiego Pasłęka. To wyjaśnia nam, 
dlaczego w roku 1457 nie weszły w posiadanie dóbr ziem-
skich miasta Elbląga ani później Rzeczpospolitej. Do roku 
1525 Hansdorf należał do Zakonu, a od powstania Księ-
stwa Pruskiego, znalazł się pod jego władzą. 

Przyjmując powyższe wyjaśnienie, jako otwartą pozo-
stawiam jednak kwestię wpływu tradycji związanej z działa-
jącym tu w IX-X wieku emporium Truso, na kształtowanie 
się historii dóbr ziemskich majątku Hansdorf. Prawdopo-
dobnie i taką możliwość należy brać pod uwagę. Już choćby 
sama nazwa Hansdorf (...Dorf – wieś) wskazuje, że wcześ-
niej (przed nadaniem Konrada Zöllnera z 1383 roku), mu-
siała tam istnieć jakaś wieś. Zamieszkiwała ją, podobnie jak 
całą okolicę na wschód od jeziora Drużno, prawdopodobnie 
ludność pruska, która taką tradycję mogła przechować68.

W 1589 roku Hansdorf powrócił do rodziny Bede-
ken za sprawą Johanna von Bodeck, który był potomkiem 

68  Chłopskie wsie pruskie należące do Zakonu, szczególnie te o na-
zwach pochodzenia pruskiego i niewielkiej liczbie łanów (poniżej 
30), a występujące w źródłach skarbowych z końca XIV wieku jako 
wsie na prawie chełmińskim, można uznać, pomimo późnych o nich 
informacji, za pozostałości osadnictwa przedkrzyżackiego, zob.: 
W i e s ł a w  D ł u g o k ę c k i , op. cit., s. 27.

new owners had the right to unrestricted fi shing to satisfy 
their immediate household needs and to build one mill.

In 1448 the estate became the property of a monas-
tic hospital located at nearby Preussisch Holland. This 
explains why it was not included in the lands of the city 
of Elbing in 1457 or, later, Poland. Until 1525 Hansdorf 
belonged to the Teutonic Order and subsequently the 
Duchy of Prussia.

Taking the above explanation as accepted, I do, how-
ever, leave open the question of the impact of the activities 
of the Truso emporium in the ninth/tenth centuries on 
the history of the lands within the Hansdorf estate. This 

possibility should perhaps be taken into account too. For 
example the name Hansdorf (...Dorf – ‘village’) suggests 
that there must have been a village there prior to Konrad 
Zöllner’s edict of 1383. Like the whole of the area east of 
Lake Drużno, it was probably inhabited by Prussian people 
who could have preserved this tradition.68

68  Prussian peasant villages that belonged to the Teutonic Order (par-
ticularly those bearing Prussian names and below 30 lans) and were 
recorded in fi scal sources dating from the end of the 14th century as 

Ryc. 38. Wycinek mapy Żuław Wiślanych Jana Fryderyka Enderscha 
z roku 1753, przedstawiający ziemie położone wokół jeziora Drużno, w tym 
wydzielone dobra majątku Hansdorf (wskazane strzałką). J a n  S z e l i g a , 
Rozwój kartografi i Wybrzeża Gdańskiego do 1772 roku, Wrocław 1982, s. 265, 
ryc. 23. Źródło: zbiory MAH w Elblągu.

Fig. 38. Extract from the map of the Vistula Lagoon by Johann Friedrich 
Endersch, dating from 1753, showing the lands surrounding Lake Drużno 
and the borders of the Hansdorf estate (marked with an arrow). Source: Ja n 
S z e l i g a , Rozwój kartografi i Wybrzeża Gdańskiego do 1772 roku, Wrocław 
1982, p. 265, fi g. 23. Source: MAH Archives in Elbląg.

Ryc. 39. Mapa Schröttera (1796-1802) pokazująca wydzielony obszar ma-
jątku ziemskiego Hansdorf (wskazany tu strzałką), w obrębie którego istotną 
część zajmował teren dawnego Truso.

Fig. 39. Schrötter’s map dating from 1796-1802, showing part of the 
Hansdorf estate (marked with an arrow); a substantial area was occupied by 
the former Truso settlement.
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Hartwiga Bedeken. W posiadaniu tego rodu patrycjuszow-
skiego znajdował się do 1825 roku69. Dla tego okresu nie 
posiadamy praktycznie żadnych danych, aby wskazać kon-
kretne przykłady działań niszczących pozostałości Truso. 
Nie oznacza to jednak, że takowe nie miały miejsca. Mają-
tek żył swoim gospodarczym rytmem przez ponad 220 lat 
i wszelkie inwestycje realizowane na lub w pobliżu dawne-
go Truso pozostawiły tam zapewne swój ślad.

Dalsza historia posiadłości wskazuje na ciągły roz-
wój gospodarczy i pojawianie się nowych inwestycji. Około 
roku 1820 majątek miał 12 łanów i 123 mieszkańców, w tej 
liczbie rybaków i rzemieślników. Obok zysków płynących 
z sadów, uprawy roli i hodowli, dochodów dostarczał też 
browar i słodownia. Dwa działające wówczas młyny, wietrz-
ny i wodny, nie należały wtedy do majątku, lecz były dzie-
dzicznie dzierżawione.

Należy też zwrócić uwagę na często podkreślane 
w dokumentach duże znaczenie łąk. To prawdopodobnie 
spowodowało przekształcenie w łąki podmokłych terenów 
okalających jezioro od wschodu i południa. Zaznaczone są 
one na mapie Koenigka z 1829 roku. Z mapy tej wynika, 
że planami melioracyjnymi objęto również obszar dawne-
go Truso i prawdopodobnie na początku lat 30. XIX wieku 

69  E u g e n  G .  K e r s t a n , op. cit., s. 218-220.

In 1589 Hansdorf returned to the Bedeken family
owing to Johann von Bodeck, a descendant of Hartwig 
Bedeken. It was owned by this noble family until 1825.69 
We have virtually no data from that period that points to 
specifi c examples of activities undertaken that could have 
contributed to destroying the remains of Truso. This does 
not mean, however, that no such destruction took place. 
The estate’s economic life continued for over 220 years, 
and any investments that were undertaken either within 
the former Truso settlement or even in its vicinity must 
have surely left their traces there.

The subsequent history of the Hansdorf estate indi-
cates its continued economic development and the appear-
ance of new investments. Around 1820, the estate consist-
ed of 12 lans and 123 inhabitants, including fi shermen and 
craftsmen. Apart from profi ts coming from the orchards, 
arable farming and breeding livestock, another source of 
income was the brewery and the malting plant. The two 
mills – a windmill and a water mill – did not belong to the 
estate at that time but were subject to hereditary tenancy. 

villages under the Kulm law (Pol. Chełmno law), can be regarded as 
remains of the pre-Teutonic settlement in spite of the late informa-
tion about them, see: W i e s ł a w  D ł u g o k ę c k i , op. cit., p. 27.
69  E u g e n  G .  K e r s t a n , op. cit., p. 218-20.

Ryc. 40. Mapa Koenigka sporządzona w 1829 roku w związku z planowaną melioracją terenów położonych przy wschodnim i południowym brzegu jeziora 
Drużno – obszary ciemniejsze. Teren osady Truso oznaczono strzałkami. Źródło: APG, sygn. 1148/V/62-163.

Fig. 40. Koenigk’s map created in 1829 in connection with the drainage planned for the lands situated on the eastern and southern shore of Lake Drużno – 
the darker areas on the map. The area occupied by the Truso settlement has been marked with arrows. Source: APG, fi le no. 1148/V/62-163.
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wykonano tam meliorację. Była to najbardziej dotkliwa 
inwestycja, dla zachowanych jeszcze pod ziemią pozosta-
łości Truso. Melioracja polegała na wykonaniu całej sieci 
głębokich rowów, którymi pocięto m.in. część portową osa-
dy. Rowy te połączone były z głównym rowem odwadniają-
cym wykopanym, jak się dzisiaj okazuje, przy południowej 
granicy Truso, stanowiącej jednocześnie wyjście na otwarte 
wody jeziora Drużno.

Badania wykopaliskowe oraz przyrodnicze, które 
prowadzono w strefi e portowej, wykazały, że przed zmelio-
rowaniem istniało tu nawodnione i ustabilizowane środo-
wisko, znakomicie konserwujące drewno. Te sprzyjające dla 
drewnianych pozostałości osady warunki, w wyniku prze-
prowadzonej melioracji zostały poważnie zaburzone. Od-
wodnienie terenu i przekształcenie go w łąki spowodowało 
kompletną destrukcję wszelkich elementów drewnianych 
związanych z zabudową, rzemiosłem i życiem codziennym 
mieszkańców Truso. To bardzo duża strata, pozbawiająca 
nas możliwości wykorzystania metody dendrochronolo-

One should also take note of the importance of 
meadows as frequently emphasized in documents. This was 
probably the reason for transforming the wetlands surround-
ing the lake from the east and south into meadows. They are 
marked on Koenigk’s map dating from 1829. The map sug-
gests that the drainage plans also included the area where 
Truso lay and that probably in the early 1830s drainage was 
carried out there. This was the most harmful investment 
as far as the remnants of Truso (remaining still preserved 
underground) were concerned. The drainage of the land 
necessitated creating a whole network of deep ditches 
which cut through, among others, that part of the settle-
ment comprising the port. The ditches were linked to the 
main drainage ditch that, as it turns out today, had been dug 
near the southern border of Truso, and which also formed 
a channel that led out into the open waters of Lake Drużno.

Archaeological and natural scientifi c research under-
taken in the port has revealed that, before drainage of the 
land was carried out, the environment had been stable 
and well-irrigated; hence remarkably good for preserving 
wood. Although ideal for the wooden relics of the settle-
ment, these conditions were seriously disturbed due to the 
land improvement that was undertaken. The drainage of 
the wetlands and their transformation into meadows re-
sulted in the complete destruction of any of the wooden 
elements that were connected with the buildings, artisanal 
activities and everyday life of Truso’s inhabitants. This 
was a signifi cant loss and it prevents us from making use 
of dendrochronology to establish when the settlement 
arose and the subsequent stages of its development. Other 
organic remains deposited in the cultural layers – includ-
ing leather and fabric remains – were also destroyed. This 
is clearly visible in the nature of the cultural layers, which 
were compacted due to drainage and aeration – more on
this subject can be found in the chapter entitled “Research. 
Discoveries. Reconstructions”.

In 1846, the next owner of the Hansdorf estate sold 
eight morgen of land for the construction of the Eastern 

Ryc. 41. Współczesny plan katastralny pól uprawnych (łąk), które utwo-
rzono na terenie osady Truso – kolorem zielonym zaznaczono siatkę rowów 
melioracyjnych wykopanych w strefi e portowej, ukośną szrafurą wydzielone 
przez gleboznawców pasma będące prawdopodobnie śladem dawnych koryt 
strumienia lub wału obronnego.

Fig. 41. Contemporary cadastral plan showing the arable lands (meadows) 
that were created within the Truso settlement – the colour green denotes the 
network of drainage ditches dug in the port area and the oblique hachure 
lines mark the strips of land singled out by soil specialists, which are probably 
traces of former stream beds or a defensive wall.

Ryc. 42. Rozdzielacz tkacki – jedyny dotychczas, obok fragmentu zaostrzo-
nego słupa konstrukcyjnego, zabytek drewniany odkryty w trakcie badań 
osady Truso – ar XXVIII/29/A. Wymiary: długość 9,1 cm; szerokość 5,2 cm; 
grubość 1,1 cm. MAH 128/2008.

Fig. 42. Weaving tablet with perforated corners – the only wooden fi nd, apart 
from a fragment of a sharpened construction post, discovered so far during the 
excavations carried out in the area of the Truso settlement – trench section 
no. XXVIII/29/A. Dimensions: l. 9.1 cm; w 5.2 cm; thickness 1.1 cm. MAH 
128/2008.
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gicznej przy badaniach nad metryką osady i etapami jej roz-
woju. Destrukcji uległy też inne, zdeponowane w warstwie 
kulturowej szczątki organiczne, m.in. pozostałości wyrobów 
skórzanych, czy tkanin. Widać to wyraźnie w charakterze 
nawarstwień kulturowych, które na skutek odwodnienia 
i dostępu powietrza uległy kompakcji – szerzej o tym piszę 
w rozdziale pt. „Badania. Odkrycia. Rekonstrukcje”.

W roku 1846, kolejny właściciel majątku Hansdorf, 
sprzedał osiem morgów ziemi pod budowę Kolei Wschod-
niej70. Dopiero po odkryciu Truso okazało się, że z owych 
8 morgów71, prawie 2,5 hektara to fragment osady Truso 
(por. współczesny plan katastralny i zaznaczony tam te-
ren przebiegu linii kolejowej). Przez jej północną część 
wytyczono wówczas trasę przebiegu linii kolejowej, która 
połączyła Elbląg z Braniewem. Konsekwencją tej inwe-
stycji było zapoczątkowanie bardzo wyraźnej ingerencji 
w pierwotną morfologię terenu Truso. Częściowo zachowa-
ny jeszcze wówczas reliktowy krajobraz osady, będący od-
wzorowaniem prowadzonej tu w IX-X wieku działalności, 
został poważnie zakłócony. Co prawda prace ziemne, które 
wykonano na tym terenie przy budowie nasypu kolejowe-
go, związane były w głównej mierze z niwelacją stosunko-
wo niewielkiego fragmentu osady. Spowodowały jednak 
wyraźny podział, stanowiącego dotychczas całość, terenu 
reliktowego Truso.

Interesujący nas odcinek linii kolejowej z Elbląga 
do Bogaczewa (niem. Güldenboden), który dalej przebie-
gał przez Słobity (niem. Schlobitten) do Braniewa (niem. 
Braunsberg) został uruchomiony 19 października 1852 
roku72. Jego przebieg wykreślił Ferdinand Maul na mapie 
Żuław wydanej w 1862 roku. Rzut oka na fragment ilu-
strujący ówczesną sytuację w pobliżu majątku Hansdorf 
może wzbudzić zrozumiałe zainteresowanie, zwłaszcza 
w kontekście pokazanego powyżej położenia osady Truso.

Najbardziej intrygującym elementem, który zazna-
czony został na tej mapie, jest półkolisty wał otaczający 
teren osady od wschodu, północy i zachodu (zob. zbliże-
nie fragmentu mapy Ferdinanda Maula). Za jego ścisłym 
związkiem z Truso przemawiają wszelkie, dostępne do 
analizy szczegóły topografi czne wykreślone na tej mapie, 
a także dotychczasowa wiedza o zasięgu osady, uzyskana 
w wyniku wieloletnich badań wykopaliskowych. Już sam 
fakt dokładnego odwzorowania lądowych granic Truso 
przez wykreślony na mapie wał jest poważnym argumen-
tem, aby traktować go jako element fortyfi kacji wczesno-
średniowiecznego emporium. Na mapie tej podobnym 
symbolem grafi cznym zaznaczono też inne wały usytu-

70  Pruska Kolej Wschodnia (niem. Preußische Ostbahn) – linia kole-
jowa długości około 740 km, łącząca Berlin ze stolicą Prus Wschod-
nich – Królewcem oraz z leżącymi na granicy z Imperium Rosyjskim 
Ejtkunami. Koncepcja budowy tej linii powstała w 1842 r., a pierw-
sze prace rozpoczęto w 1846. W 1852 r. linia dotarła do Gdańska, 
a w 1853 r. do Królewca. 

71  Prawdopodobnie chodzi tu o morgę pruską dużą stanowiącą odpo-
wiednik 0,5673 hektara.
72  Więcej w tej kwestii zob.: A n d r z e j  P i ą t k o w s k i , Kolej 
Wschodnia w latach 1842-1880: z dziejów transportu kolejowego na 
Pomorzu Wschodnim, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Nauko-
wych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Nr 156, Olsztyn 
1996, tam dalsza literatura.

Railway.70 It transpired only after Truso had been dis-
covered that of this area of 8 morgen,71 almost 2.5 hectares 
constituted a fragment of the Truso settlement (cf. the con-
temporary cadastral plan and the demarcated course of the 
railway track). The route of the railway track that traversed 
its northern part and linked Elbing (Elbląg) to Braunsberg 
(now Braniewo) was laid out at that time. This investment 
marked the beginnings of clearly-visible interference in 
Truso’s original morphology. The relict landscape of the 
settlement, which was still partly preserved and refl ected 
the activity conducted there in the ninth/tenth centuries, 
was severely disrupted. Although the earthworks con-
nected with the construction of the railway embankment
largely involved the levelling of a relatively small fragment 
of the settlement, nevertheless it resulted in a visible div-
ision of the relict area of Truso, which up to that point had 
constituted a whole.

The section of the railway track that is of interest to 
us was opened on 19 October 185272 and runs from Elbling 

70  Prussian Eastern Railway (Ger. Preussische Ostbahn) – a rail-
way track ca. 740 km long, linking Berlin to the capital of Prussia  
–Königsberg – and Ejtkuny, situated on the border with the Russian 
Empire. The idea to build this railway track emerged in 1842 and the 
initial work began in 1846. In 1852 the track ran as far as Danzig, 
and in 1853 it reached Königsberg.
71  It was probably a large Prussian morgen which equalled 0.5673 
hectare.
72  For more on this subject see: A n d r z e j  P i ą t k o w s k i , Kolej 
Wschodnia w latach 1842-1880: z dziejów transportu kolejowego na 
Pomorzu Wschodnim, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Nauko-
wych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, No. 156, Olsztyn 
1996; which lists other literature.

Ryc. 43. Rozdzielacz tkacki in situ. Zabytek zachował się tylko dzięki temu, 
że na skutek różnych czynników trafi ł do nawodnionej warstwy namułów 
ilastych położonej poniżej warstwy kulturowej (znaczonej czerwoną strzał-
ką) i warstwy torfu (oznaczonej żółtą strzałką).

Fig. 43. Weaving tablet with perforated corners in situ. The object has been 
preserved due to various factors and the fact that it ended up in the water-
-saturated layer of argillaceous sediments situated below the cultural layer 
(marked with a red arrow) and the layer of peat (marked with a yellow arrow).
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owane wzdłuż brzegów jeziora Drużno, ale pełniły one 
niewątpliwie funkcję barier przeciwpowodziowych (zob. 
wycinek mapy F. Maula, gdzie zaznaczono je niebieskimi 
strzałkami). Wał okalający osadę znajduje się na terenie po-

łożonym znacznie wyżej niż wały przeciwpowodziowe i jest 
wyraźnie odsunięty od linii brzegowej jeziora. W miejscu, 
gdzie jak wynika z mapy Maula, niemalże styka się z drogą 
prowadzącą do Pasłęka, rzędna terenu znacznie przekracza 
8 m n.p.m. Dla budowy wału przeciwpowodziowego na tym 
terenie nie znajdujemy więc racjonalnych argumentów. 
Czy zatem można uznać, że zaznaczony na mapie Ferdi-
nanda Maula wał był jeszcze wówczas dobrze widocznym, 
nie do końca zniszczonym elementem przestrzennym osa-
dy Truso, pełniącym we wczesnym średniowieczu funkcję
obronną? Wiele za tym przemawia, ale pełnego wyjaśnie-
nia tej ogromnie ważnej kwestii mogą dostarczyć tylko dal-
sze badania archeologiczne. 

Nie rozstrzygając tego zagadnienia jednoznacznie, 
pragnę jednak zwrócić uwagę na fakt, że kartografi a rejonu 
ujścia Wisły rozwinęła się dość wcześnie i już w pierwszej 
połowie XVII wieku osiągnęła wysoki poziom73. Dla map 
z drugiej połowy XIX wieku możemy wykluczyć możliwość 
zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości czy też wprowadzania 
uproszczeń. Dlatego też należy je traktować jako wiary-
godne źródło, także w przypadku osady Truso. 

73  Zob. w tej kwestii: J a n  S z e l i g a, op. cit., s. 5.

to Güldenboden (Pol. Bogaczewo) and then on through 
Schlobitten (Pol. Słobity) to Braunsberg (Pol. Braniewo)  
Its course was demarcated by Ferdinand Maul on a map of 
the Vistula Lagoon published in 1862. The fragment show-
ing the area adjacent to the Hansdorf estate is understand-
ably a source of interest; particularly in the context of the 
location of the Truso settlement presented above.

The most intriguing element marked on that map 
is the semi-circular embankment surrounding the set-
tlement from east, north and west (see the close-up of 
Ferdinand Maul’s map). All the accessible topographical 
details marked on the map that can be analyzed, as well 
as knowledge about the extent of the settlement accumu-
lated so far over many years of archaeological research, are 
evidence of its close-knit connection with Truso. The very 
fact that the embankment marked on the map matches 
exactly the boundaries of Truso is a good argument in fa-
vour of treating it as an element of the fortifi cations of 
the early-mediaeval emporium. On this map, a similar 
graphic symbol was used to mark other embankments 
that were situated along the shore of Lake Drużno, but 
which undoubtedly served as fl ood barriers (see the frag-
ment of F. Maul’s map where they are marked with blue 
arrows). The embankment surrounding the settlement is 
located on terrain that was situated much higher up than 
the fl ood barriers and it is clearly moved back, away from 
the shoreline of the lake. Almost at the place where – as is 
clearly evident on Maul’s map – it joins the road leading 
to Preussisch Holland (now Pasłęk), the altitude is well 
over 8 m above sea-level.  There are, therefore, no rational 
arguments to justify the building of a fl ood barrier in the

Ryc. 44. Wycinek mapy Żuław Ferdinanda Maula z 1862 roku, na którym 
zaznaczono linię kolejową przecinającą pola majątku Hansdorf i półkolisty 
wał w miejscu Truso. Oznaczono go różowymi strzałkami. Źródło: APG, sygn. 
1151/V/65/758.

Fig. 44. Extract from Ferdinand Maul’s map of the Vistula Lagoon dating 
from 1862, showing the railway track running across the fi elds of the 
Hansdorf estate and the semi-circular embankment where Truso was located 
(marked with green arrows). Source: APG, fi le. no. 1151/V/65/758.

Ryc. 45. Zbliżenie fragmentu mapy Żuław Ferdinanda Maula – ilustrującego 
ówczesną sytuację na terenie pól kryjących relikty osady Truso (oznaczone 
strzałkami).

Fig. 45. Map of the Vistula Lagoon by Ferdinand Maul – a close-up of the 
fragment illustrating the contemporary situation in the fi elds hiding the relics 
of the Truso settlement (area marked with arrows).
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Dalszej destrukcyjnej działalności na obszarze Truso 
możemy się tylko domyślać. Znamiennym jest fakt, że na 
mapach tego terenu, pochodzących z lat 70. XIX wieku, nie 
znajdujemy już śladu tego wału!

W roku 1866 kapitan Adolf Eggert, będący od roku 
nowym właścicielem majątku Hansdorf, zbudował w miej-
scu dawnego dużego dworu obronnego (zamku?) okazały 
pałac74. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie 
informacja, którą 12 lat później zamieścił w czasopiśmie 
„Zeitschrift für Ethnologie“ S i e g f r i e d  A n g e r 7 5 .

W opublikowanym tam sprawozdaniu z archeolo-
gicznych poszukiwań prowadzonych wiosną 1878 roku 
w okolicach Elbląga opisał plon swoich odwiedzin w ma-
jątku kapitana Eggerta. Najciekawsze są tu informacje, 
jakie uzyskał od nadzorcy Platha, o odkryciu dokonanym 

74  Nad jeziorem Drużno zbudował też wygodny port (!) ułatwia-
jący eksport produktów rolnych. Na podstawie: Die ländlichen Wohn-
sitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in 
der preußischen Monarchie nebst den Königlichen Familien-, Hauss-
Fideicommiss- und Schatulle-Gütern in naturgetreuen, künstlerisch 
ausgeführten, farbigen Darstellungen nebst begleitendem Text. Wydał 
A l e k s a n d e r  D u n c k e r  w latach 1857-1883.
75  Ówczesny przewodniczący Elbląskiego Towarzystwa Starożytności 
(Elbinger Altertumsgesellschaft). Był pierwszym badaczem starożyt-
ności, który na forum Towarzystwa podniósł kwestię lokalizacji Tru-
so. Zob.: S.  A n g e r, Über die Lage von Truso..., op. cit.; idem, Zur 
Truso- Frage, op. cit. 

area. It is possible that the embankment marked on 
Ferdinand Maul’s map was still clearly visible and thus not 
totally destroyed, spatial element of the Truso settlement 
that had had a defensive function in the Middle Ages. 
There are a lot of arguments in favour of this interpreta-
tion, but only further archaeological research can provide 
a defi nitive answer to this intriguing puzzle.

Without drawing any decisive conclusions, I would 
nevertheless like to point out that cartography pertaining 
to the mouth of the River Vistula region developed rela-
tively early and in the fi rst half of the seventeenth century 
had already reached a very high level.73 In the case of maps 
dating from the second half of the nineteenth century, we 
can exclude the possibility of any inaccuracies or simplifi -
cations occurring. For this reason they should be deemed 
a reliable source of information, no less in the case of the 
Truso settlement.

As far as any further destructive activity conducted 
in the Truso settlement area is concerned, we can only 
speculate as to what could actually have taken place there. 
It is rather signifi cant that no trace of the embankment can 
be found on maps dating from the 1870s!

In 1866 Captain Adolf Eggert, who had become the 
new owner of the Hansdorf estate one year previously had 
replaced the former castle (a large fortifi ed mansion?) with 

73  For more on this subject see: J a n  S z e l i g a , op. cit., p. 5.

Ryc. 46. Hansdorf (obecnie Janów Pomorski), widok na pałac od strony parku, stan po 1866 roku. Litografował Theodor Albert; druk Winckelmann & Söhne. 
Litografi a barwna ze zbiorów dra Wojciecha Lizaka – Antykwariat Wu-eL.

Fig. 46. Hansdorf (now Janów Pomorski), view of the palace from the park, state after 1866. Lithograph: Theodor Albert; printed by Winckelmann & Söhne. 
Colour lithograph from Doctor Wojciech Lizak’s collection – the Wu-eL Antiquarian Bookshop.
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ok. 1868 roku, w trakcie plantowania placu przed pałacem 
majątku Hansdorf. Znaleziono tam wówczas „liczne ułamki 
naczyń glinianych, popiół i węgiel drzewny”, prawdopodob-
nie pozostałości szkieletów końskich („ungeheure” Zähne) 
oraz „szkielety ludzkie”76.

Nie znajdujemy niestety w tym sprawozdaniu jed-
noznacznych informacji dotyczących metryki odkrytego 
tam niewątpliwie cmentarzyska. Sądząc po znaleziskach 
fragmentów szkieletów końskich(?), można je próbować 
łączyć z pruskimi cmentarzyskami z VI-VIII wieku. Infor-
macja o występujących na nim szkieletowych pochówkach 
ludzkich może prowadzić do wniosku, że prawdopodobnie 
natrafi ono wówczas na fragment wczesnośredniowieczne-
go cmentarzyska związanego z Truso. Anger jednoznacz-
nie łączył je z Truso, uznając to odkrycie za ważny argu-
ment wskazujący na okolice majątku Hansdorf i wschodnie 
obrzeża jeziora Drużno, jako bardziej racjonalne i uzasad-
nione miejsce dla lokalizacji tego typu osady, niż wskazy-
wany wówczas teren Elbląga.

Nowe informacje, które zdobyłem od mieszkańców 
Janowa Pomorskiego (dawniej Hansdorf) już po odkryciu 
Truso, mogą wskazywać z kolei na duży zasięg tego cmen-
tarzyska. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, podczas 
budowy bloków mieszkalnych w istniejącym tam wówczas 

76  (8) Hr. Dr. A n g e r, berichtet in einem Schreiben vom 23. März 
1878 über Ausgrabungen In der Gegend von Elbing, „Zeitschrift für 
Ethnologie“, Berlin 1878, s. 198-199.

a magnifi cent manor-house.74 This would be of little import 
were it not for the information published twelve years later 
by S i e g f r i e d  A n g e r 7 5  in Zeitschrift für Ethnologie.

In the report on the archaeological research con-
ducted in the spring of 1878 in the area surrounding El-
bing that was published therein, he described the results of 
his visit to Captain Eggert’s estate. Of most interest is the 
information he was given by Mr. Plath, the steward, about 
the discovery made ca. 1868 when levelling the ground in 
front of the palace located on the Hansdorf estate. The fi nd 
included numerous fragments of clay pottery, ash and char-
coal, probably the remains of horse skeletons (‘ungeheure’ 
Zähne) and human skeletons.76

Unfortunately, the report does not contain any ex-
plicit information concerning the dating of the cemetery 
that was discovered there. Judging by the unearthed frag-
ments of horse(?) skeletons, it might have been a Prussian 
burial ground dating from the sixth/eighth centuries. The 
information that the burials contained human skeletons 
might lead one to the conclusion that this formed part of 
an early mediaeval burial ground connected with Truso. 
Anger, however, unhesitatingly associated it with Truso; 
he considered this discovery to be an important argument 
indicating the area encompassing the Hansdorf estate and 
the eastern shores of Lake Drużno as a more rational and 
justifi ed site for the location of this type of settlement than 
the Elbing area that was favoured at the time.

The new information that I obtained from the inhab-
itants of post-1945 Janów Pomorski following the discovery 
of Truso could, in turn, point to the substantial size of this 
burial ground. In the late 1960s and early 1970s more 
human skeletons were discovered during the construction 
of blocks of fl ats on land belonging to what at that time was 
a State Agricultural Farm.

Sadly archaeologists were not informed about this 
fi nd, which could be deemed to be yet another stage in the 
destruction of the relics of the old settlement most prob-
ably connected with Truso. Perhaps the buildings on the 
Hansdorf estate (later a State Agricultural Farm in Janów 
Pomorski) were located on the site of the cemetery con-
nected with Truso that archaeologists have been trying to 
fi nd ever since Truso’s discovery. I would like to add that 
despite the intensive development carried out in this area, 
it is still possible, by means of modern methods, to examine 

74  He also built a convenient port (!) on Lake Drużno, which fa-
cilitated the export of agricultural produce. Based on: Die ländlichen 
Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer 
in der preußischen Monarchie nebst den Königlichen Familien-, Hauss-
Fideicommiss- und Schatulle-Gütern in naturgetreuen, künstlerisch aus-
geführten, farbigen Darstellungen nebst begleitendem Text. Published 
by A l e k s a n d e r  D u n c k e r  in the years 1857-1883.
75  The then chairman of the Elbląg Society of Ancient History (Elbin-
ger Altertumsgesellschaft). He was the fi rst researcher into Antiquity 
who raised the question of Truso’s location in the Society’s forum. 
See: S.  A n g e r, Über die Lage von Truso..., op. cit.; idem, Zur Truso- 
Frage, op. cit.
76  (8) Hr. Dr. A n g e r, berichtet in einem Schreiben vom 23. März 
1878 über Ausgrabungen in der Gegend von Elbing, “Zeitschrift für 
Ethnologie”, Berlin 1878, pp. 198-9.

Ryc. 47. Wycinek mapy topografi cznej w skali 1:10 000 (arkusz 326.134, 
Elbląg-Nowe Pole, OPGK Poznań 1992), na którym zaznaczono zabudo-
wania dawnego majątku Hansdorf i PGR-u w Janowie. Niebieską strzałką 
wskazano miejsce odkrycia grobów szkieletowych w 1868 roku, strzałką 
czerwoną, miejsce odkrycia grobów szkieletowych na przełomie lat 60. i 70. 
XX wieku.

Fig. 47. Fragment of a 1:10 000 topographical map (trench section no. 
326.134, Elbląg-Nowe Pole, OPGK Poznań 1992), on which the buildings 
of the former Hansdorf estate and the state agricultural farm in Janów are 
marked. The blue arrow indicates the place where burials containing skel-
etons were discovered in 1868; the red arrow – the place where skeletal burials 
were discovered at the turn of the 1970s.
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Państwowym Gospodarstwie Rolnym (PGR), odkryto ko-
lejne szkielety ludzkie.

Niestety nie powiadomiono o tym fakcie archeolo-
gów, w efekcie czego możemy mówić o kolejnym, współ-
czesnym już etapie niszczenia reliktów dawnego osadni-
ctwa, prawdopodobnie związanego z Truso. Być może na 
terenie zabudowań majątku Hansdorf (później gospodar-
stwa w Janowie Pomorskim) znajdowało się poszukiwane 
od momentu odkrycia Truso, związane z nim cmentarzy-
sko. Chciałbym dodać, że mimo bardzo intensywnej dzia-
łalności budowlanej na tym terenie, wciąż istnieją realne 
możliwości nowoczesnego zbadania zachowanych niewąt-
pliwie jeszcze fragmentów tego cmentarzyska.

Wracając do dziewiętnastowiecznej historii majątku 
Hansdorf, warto zwrócić uwagę na zmiany, jakie zaszły tam 
po 1880 roku. Nowym właścicielem majątku został wówczas 
rotmistrz Paul Borowski, który kupił go za sumę 350 tysięcy 
marek i jak napisał Kerstan, „zarządzał nim znakomicie”77. 
Pochwała ta, co pośrednio można wywnioskować ze spra-
wozdania Hugo Conwentza, wiązała się zapewne z nowymi 
inwestycjami rolniczymi przeprowadzonymi m.in. nad je-
ziorem Drużno i co wiemy dziś, w bezpośrednim sąsiedztwie 
z Truso. Nowy dziedzic postanowił przekształcić należą-
ce do majątku tzw. „Wiszące/Ruchome(?) Kępy” (Schwe-
bekämpen) znajdujące się nad jeziorem Drużno w żyzne łąki. 
W tym celu polecił wykonać prace ziemne związane m.in. 
z ogrobleniem ww. terenu. Ziemia do wykonania grobli 
i wałów pochodziła z naturalnego płaskiego wyniesienia, le-
żącego około 400 metrów na północ od jeziora, którego po-
łudniowy kraniec przecinała Królewska Kolej Wschodnia78. 

Jest rzeczą oczywistą, że opisane powyżej prace 
ziemne nie były głównym przedmiotem zainteresowania 
Conwentza, ale odkrycia archeologiczne, jakich dokonano 
w wyniku ich przeprowadzenia. Niemniej jednak, godnym 
podkreślenia jest fakt, że tak dokładnie opisał on okolicz-
ności odkrycia. Należy je dziś uznać za bezcenne źródło, 
dające nam możliwość prześledzenia zmian w topografi i 
terenu związanego z Truso. 

Natomiast samo odkrycie miało miejsce podczas 
Świąt Bożego Narodzenia 1896 roku, kiedy to „robotnik 
pana Borowskiego natknął się na pozostałości szkieletu ludz-
kiego z wyposażeniem”, w skład którego wchodziły m.in. 
brązowe ozdoby (bransoleta i fi bula) oraz szklane pacior-
ki. Przedmioty te przekazano do Muzeum Prowincjonal-
nego w Gdańsku, gdzie określono ich chronologię na okres 
wpływów rzymskich. 

Od razu też zorientowano się, że pochodzą one 
z cmentarzyska „podobnego do znanych w tym rejonie już 
wcześniej, jak np. z Pola Nowomiejskiego koło dworca kolejo-
wego w Elblągu lub z Krosna koło Pasłęka”.

Podczas inspekcji terenowej zdołał Conwentz od-
kryć i przebadać kilka następnych grobów szkieletowych. 
„Ponieważ dyrektor i kustosz (obaj z Muzeum Prowincjo-
nalnego w Gdańsku – MFJ) byli nagleni innymi ważnymi 

77  E u g e n  G .  K e r s t a n , op. cit., s. 220.
78  H u g o  C o n w e n t z , Amtlicher Bericht über die Verwaltung der 
naturchistorischen, archaeologischen und ethnologischen Sammlungen 
des Westpreussichen Provinzialmuseum, Bd. XVIII, 1897, s. 48-55.

fragments of the cemetery that may have been preserved 
right down to the present.

Returning to the nineteenth-century history of 
the Hansdorf estate, it is worth pointing out the changes 
that took place after 1880. Paul Borowski, a cavalry cap-
tain, was the new owner of the estate which he purchased 
for 350,000 marks and, according to Kerstan “managed 
it outstandingly”.77 This praise is also inferred in Hugo 
Conwentz’s report and was probably connected with the 
new agricultural investments carried out, among others, 
near Lake Drużno and, as we now know for certain, in the 
immediate vicinity of Truso. The new lord of the manor 
decided to transform the so-called Schwebekämpen (‘Mov-
ing Islets’) on Lake Drużno that belonged to the estate into 
fertile meadows. To this end he ordered that earthworks 
be undertaken involving, among others, building dikes 
around the aforementioned area. The earth for the dikes 
and embankments came from a natural fl at elevation situ-
ated about 400 metres north of the lake, whose southern 
edge intersected with the Prussian Eastern Railway.78

The earthworks described above were obviously not 
Conwentz’s main object of interest; what interested him 
were the archaeological discoveries that resulted from them. 
Nevertheless, it should be emphasized exactly how precise 
his description of the circumstances of this discovery was.  
Today it is an invaluable source of information, enabling us 
to trace the changes in the Truso area’s topography. 

The discovery itself took place in 1896, at Christmas, 
when “Mr. Borowski’s worker came across the remains of 
a human skeleton with accoutrements” that included 
bronze ornaments (a bracelet and fi bula) as well as glass 
beads. These objects were given to the Provincial Museum 
in Danzig, where they were described as dating from the 
“period of Roman infl uence”.

It also became immediately apparent that they came 
from a burial ground “similar to those discovered earlier in 
this region; for example in Neustädterfeld (Pol. Pole Nowo-
miejskie) near the Railway Station in Elbing, and in Krossen 
(Pol. Krosno) near Preussisch Holland (Pol. Pasłęk)”.

During a fi eld survey Conwentz managed to discover 
and examine a few more burials containing skeletons. “Be-
cause the director and the warden [who were both from the 
Provincial Museum in Danzig – MFJ] had other pressing 
duties, they asked their research assistant, Mr. Schwandt, 
to carry out the fi eld work. In early 1897 he stayed at 
the Hansdorf estate several times for longer periods, 
while the author of this text stayed from time to time for 
short inspections”.79 This discovery resulted in the decision 
being taken to thoroughly search the entire area surround-
ing the estate. During the inspection the archaeologists’ 
attention was also drawn, in the words of Conwentz, to 
“a considerable number of ancient objects” that were part

77  E u g e n  G .  K e r s t a n , op. cit., p. 220.
78  H u g o  C o n w e n t z , Amtlicher Bericht über die Verwaltung der 
naturchistorischen, archaeologischen und ethnologischen Sammlungen 
des Westpreussichen Provinzialmuseum, Bd. XVIII, 1897, pp. 48-55.
79  Based on: H u g o  C o n w e n t z , op. cit.; see also: R o b e r t 
D o r r, Führer durch die Sammlungen des Städtischen Museums zu 
Elbing, Elbing 1903, p. 36.
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obowiązkami, powierzyli prace polowe pomocnikowi nauko-
wemu panu Schwandtowi. W pierwszych miesiącach 1897 
roku zatrzymywał się on kilkakrotnie w majątku Hansdorf 
na dłuższy czas, podczas gdy niżej podpisany przebywał tam 
od czasu do czasu na krótkich inspekcjach”79. Efektem tego 
odkrycia była też decyzja o dokładnym przeszukaniu ca-
łej okolicy majątku. W trakcie przeprowadzonej wówczas 
inspekcji zainteresowano się również, jak określił to Con-
wentz, „większą liczbą starych przedmiotów” znajdującą się 
w kolekcji dziedzica Paula Borowskiego. Znaczną ich część 
stanowiły zapewne znaleziska archeologiczne, być może 

79  Na podstawie: H u g o  C o n w e n t z , op. cit.; zob. też: R o b e r t 
D o r r, Führer durch die Sammlungen des Städtischen Museums zu 
Elbing, Elbing 1903, s. 36.

of Paul Borowski’s collections.  Most of them were probably 
archaeological fi nds that might have come from the Truso 
settlement. This assumption seems to be correct even if 
based only on the Viking iron axe that Borowski presented 
to the Provincial Museum in Danzig at that time.

The discovery of the second burial ground on the 
Hansdorf estate itself, this time dating from the period of 
Roman infl uence, may be evidence of the intensive settle-
ment that had taken place here in ancient times and in the 
Early Middle Ages. The location and activities of an estate 
on this kind of terrain undoubtedly contributed to the de-
struction of many other remnants of this early settlement 
that had been preserved in the soil layers.

Although in the available sources I have not come 
across any information on subsequent archaeological dis-
coveries made in this area, destruction of this kind can-
not be ruled out, for example in the case of the earth-
works carried out near Lake Drużno in 1921-1922. The 
then co-owner – and from 1923 owner of the Hansdorf 
estate, Rudolf Wenzel “acquired new land by building 
dikes on the islets (Drausenkampen). In order to build 
a dyke that was ca. 2.5 km long, a whole mound of clay 
was dug through. Over 40,000 m3 of soil was brought in 
by locomotive. Thanks to the dikes, Hansdorf acquired 
450 morgen of meadows. The state bought the so-called 
Kabbelkampe (Pol. Kępa Sporna [Contention Islet]) in 
order to dry it out. It had broken away from the western 
shore of Drausensee and drifted to the eastern shore, 
where it settled.”80

80  Based on: E u g e n  G .  K e r s t a n , op. cit., p. 221.

Ryc. 48. Hugo Conwentz (1855-1922), jako administrator zarządzający 
wszelkimi działaniami w dziedzinie archeologii i ochrony przyrody, zrzeszył 
dotychczas samorządne towarzystwa starożytnicze, działające w większych 
miastach Prowincji (Grudziądzu, Kwidzynie, Elblągu i Malborku), tworząc 
na ich bazie sieć współpracowników terenowych do inwentaryzacji i ochrony 
zabytków. Na podstawie: M i r o s ł a w  H o f f m a n n , Hugo Conwentz (1855-
1922) – w 150-lecie urodzin, XIV Sesja Pomorzoznawcza, Vol. 1, Od epoki 
kamienia do okresu rzymskiego, red. M. Fudziński, H. Paner, Muzeum Arche-
ologiczne w Gdańsku 2005, s. 43-52.

Fig. 48. Hugo Conwentz (1855-1922). As an administrator supervising 
all activities in the area of archaeology and environmental protection, he 
united together ancient history societies from the larger cities in the Pro-
vince (Grudziądz, Kwidzyń, Elbląg and Malbork) and used them as a base for 
creating a network of fi eld co-workers who were to take record and protect 
archaeological artefacts. Based on: M i r o s ł a w  H o f f m a n n , Hugo 
Conwentz (1855-1922) – w 150-lecie urodzin, XIV Sesja Pomorzoznawcza, 
vol. 1, Od epoki kamienia do okresu rzymskiego, ed. M. Fudziński, H. Paner, 
Archaeological Museum in Gdańsk 2005, pp. 43-52.

Ryc. 49. Hansdorf/Janów Pomorski. Topór żelazny znaleziony przypusz-
czalnie na terenie osady Truso i przekazany w 1897 roku przez dziedzica 
Borowskiego do Muzeum Prowincjonalnego w Gdańsku (Provinzialmuse-
um in Danzig) z adnotacją „gefunden im Erdboden am Drausensee“. K u r t 
L a n g e n h e i m , Spuren der Vikinger um Truso, „Elbinger Jahrbuch“, H. 11, 
1933, s. 267, Abb. 6.

Fig. 49. Hansdorf/Janów Pomorski. Iron axe probably found in the area 
of the Truso settlement and donated to the Provincial Museum in Gdańsk 
(Provinzialmuseum in Danzig) in 1897 with the note “gefunden im Erdboden 
am Drausensee”. K u r t  L a n g e n h e i m , Spuren der Vikinger um Truso, 
“Elbinger Jahrbuch”, H. 11, 1933, p. 267, Abb. 6.
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pochodzące także z terenu osady Truso. Można tak przy-
puszczać, choćby na podstawie przekazanego wówczas 
przez Borowskiego do zbiorów Muzeum Prowincjonalnego 
w Gdańsku, żelaznego topora wikińskiego. 

Odkrycie drugiego już na ziemiach majątku Hans-
dorf cmentarzyska, tym razem z okresu wpływów rzym-
skich, świadczyć może o istniejącym tu w pradziejach 
i we wczesnym średniowieczu, intensywnym osadnictwie. 
Lokalizacja i działalność majątku w takim terenie niewąt-
pliwie miała wpływ na zniszczenia wielu innych, zachowa-
nych w ziemi świadectw tego osadnictwa.

Chociaż w dostępnych mi źródłach nie znalazłem 
informacji o dokonanych tu dalszych odkryciach archeolo-
gicznych, zniszczeń takich nie można wykluczyć, choćby 
podczas prac ziemnych prowadzonych nad jeziorem Druż-
no w latach 1921-1922. Ówczesny współwłaściciel, a od 
1923 roku właściciel majątku Hansdorf Rudolf Wenzel, 
„uzyskał nowe tereny poprzez ogroblenie Kęp (Drausenkam-
pen). Do usypania grobli o długości ok. 2,5 km rozkopano 
całą górę gliny. Za pomocą kolejki polowej ciągniętej przez 
lokomotywę przywieziono ponad 40 000 cbm ziemi. Na nowo 
ogroblonej powierzchni uzyskał Janów 450 morgów łąk. Pań-
stwo wykupiło do osuszenia tzw. Kępę Sporną (Kabbelkampe), 
która oderwała się od zachodniego brzegu jeziora Drużno, 
lądując na wschodnim i tam się utrwaliła.”80 

Komentując ten i inne przywołane powyżej zapi-
sy, chciałbym jeszcze raz podkreślić duże znaczenie, jakie 
miały dla majątku Hansdorf uprawy łąkowe. Informacje 
takie wielokrotnie pojawiają się zarówno w dokumentach 
opisujących działalność czysto rolniczą, czy też tych spo-
rządzonych w związku z podejmowanymi inwestycjami 
inżynieryjnymi. Wskazują one jednoznacznie na fakt, 
że nisko położone, żyzne obszary graniczące od zachodu 
z wodami jeziora Drużno były od wielu stuleci w orbicie 
zainteresowań gospodarczych i inwestorskich właścicieli 
majątku Hansdorf. Prowadzone w tym rejonie prace bar-
dzo mocno ingerowały w środowisko naturalne, a ponieważ 
do terenów tych zaliczyć należy co najmniej część portową 
Truso, niewątpliwie odcisnęły swoje destrukcyjne piętno na 
znajdujących się tam reliktach osady. Niezwykle ważna jest 
też informacja o tzw. „dryfujących kępach”. Zjawisko to 
mogło znacznie zmienić pierwotną linię brzegową jeziora, 
zwłaszcza w rejonie Truso, co niewątpliwie należy brać pod 
uwagę przy rekonstrukcji połączeń wodnych portu z otwar-
tymi wodami jeziora Drużno.

W opowiedzianej powyżej historii pominąłem wie-
lu innych właścicieli majątku Hansdorf, m.in. pruskiego 
szlachcica Jakoba von Alexwangen, który w 1565 roku 
otrzymał nadanie od Księcia Albrechta „wraz ze starym 
przywilejem posiadania młynów i spiętrzania wody, przywi-
lejem połowów na jeziorze Drużno oraz prawem posiadania 
karczmy”81, baronową Marie von Sanden, która w 1850 
roku „weszła w posiadanie całego kompleksu dóbr łąkowych 
majątku”, czy też ziemianina Otto Frankenstein, któ-
ry w roku 1860 zakupił cały kompleks dóbr, a zaraz potem 
sprzedał majątek jego wcześniejszemu dzierżawcy Carlo-

80  Na podstawie: E u g e n  G .  K e r s t a n , op. cit., s. 221.
81  Ibidem, s. 219.

When commenting on this and the previously quoted
records, I would like to emphasize once again the im-
portance of meadows on the Hansdorf estate. This kind of 
information appears frequently in the documents describ-
ing purely agricultural activities, as well as those drawn up 
in connection with the investments that were undertaken. 
They explicitly point to the fact that the fertile lowland 
areas bordering Lake Drużno to the west, were at the 
centre of the economic and investment interests of the 
owners of the Hansdorf estate for many centuries. The 
activities undertaken in this area interfered strongly with the 

natural environment, and because at least that part of Truso 
constituting the port belonged to these lands, it inevitably 
had a destructive impact on the relics of the settlement that 
were located there. The information regarding the so-called 
“drifting holms/islets” is also crucial. This phenomenon 
could have signifi cantly changed the original outline of the 
shore of the lake, particularly in the Truso area, which has to 
be taken into account when reconstructing the water chan-
nels between the port and the open waters of Lake Drużno.

In the tale I have related above, I have omitted many 
other owners of the Hansdorf estate, including the Prus-
sian nobleman, Jakob von Alexwangen who, in 1565, 
received a grant from Prince Albrecht “together with the 
old privilege of owning mills and building dams, the right 
to fi sh in Drausensee and the right to have an inn”,81 Baron-
ess Marie von Sanden who, in 1850, “became the owner 
of all the meadows that were part of the estate”, and the 
landowner Otto Frankenstein who, in 1860, purchased
landed property in order only to sell it soon afterwards 
to the former lessee Carl  Ziemens.82 The activity of

81  Ibid., p. 219.
82  Ibid., p. 220.

Ryc. 50. Ażurowa zawieszka tarczowata (Scheibenanhanger), znaleziona 
w skandynawskim grobie Nr 41 na Polu Nowomiejskim w Elblągu (Elbing-
-Neustädterfeld).

Fig. 50. Openwork shield-shaped pendant (Scheibenanhanger), found 
in a Scandinavian grave No. 41 in Pole Nowomiejskie in Elbląg (Elbing-
-Neustädterfeld).
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wi Ziemensowi82.  Działalność wymienionych powyżej 
i pominiętych z konieczności innych właścicieli, nie była 
jednak na tyle istotna w kwestii Truso, że postanowiłem 
ją pominąć. Zauważyć jednak wypada, że częste zmiany 
właścicieli majątku w końcu XIX i początku XX wieku, 
były przyczyną znacznego pogorszenia jego kondycji eko-
nomicznej, dlatego też nie podejmowano tam większych 
inwestycji.

 W okresie międzywojennym sam obszar osady Tru-
so zajmowały prawdopodobnie łąki. Można dziś powie-
dzieć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że to właś-
nie ustabilizowane uprawy łąkowe ukryły przed okiem 
ówczesnych archeologów, pozostałości wczesnośrednio-
wiecznego emporium.

Zabytki archeologiczne, odkryte na terenie mająt-
ku Hansdorf i przekazane do Muzeum Prowincjonalnego 
w Gdańsku, a także cała dokumentacja działalności Muze-
um Miejskiego w Elblągu, w tym wszelkiego rodzaju doku-
menty związane z poszukiwaniami Truso oraz inwentarze 
muzealne, zaginęły bezpowrotnie w czasie Drugiej Wojny 
Światowej. Dramatyczne wydarzenia związane z zagładą 
elbląskich zbiorów i dokumentacji archeologicznej opisał 
Werner Neugebauer ostatni przedwojenny dyrektor Muze-
um Miejskiego w Elblągu83.

Po Drugiej Wojnie Światowej, majątek Hansdorf 
został przekształcony w Państwowe Gospodarstwo Rol-
ne, ale prowadzona tam działalność rolnicza nie od-
biegała w ogólnych zarysach od wytyczonej w okresie 
wcześniejszym. W dalszym ciągu tereny położone nad 
jeziorem Drużno, w tym obejmujące relikty osady Tru-
so, zajmowały łąki. Taki stan rzeczy utrzymał się do lat 
60-tych XX wieku, kiedy to po raz pierwszy po wojnie 
zaorano poldery łąkowe.

Głęboka orka, przy użyciu ciężkiego sprzętu doko-
nała wówczas poważnych zniszczeń w położonych bezpo-
średnio pod darnią nawarstwieniach kulturowych osady. 
Doprowadziła też do znaczącej niwelacji terenu – po wszel-
kiego rodzaju stosunkowo niewielkich wyniesieniach, 
skarpach, czy zagłębieniach, które prawdopodobnie były 
jeszcze wówczas widoczne, nie pozostało śladu, a należy 
dodać, że te elementy topografi i terenu stanowiły ważne 
wyznaczniki organizacji przestrzennej portu.

W miejscach wyniesionych głęboka orka poczyniła 
tak duże zniszczenia, że jak się okazało podczas badań wy-
kopaliskowych, niemal całość warstwy kulturowej została 
kompletnie przemieszana i w dużym stopniu tak zdarta, że 
zachowały się tylko spągi (dolne partie) obiektów zagłębio-
nych w calec.

82  Ibidem, s. 220.
83  We r n e r  N e u g e b a u e r, Das Städtische Museum in Elbing. Ein 
Rückblick, „Westpreussen Jahrbuch”, Bd. 29, 1979, s. 95: „[...] jeszcze 
na kilka dni przed przebiciem się przez sowiecki pierścień okrążenia bu-
dynki Muzeum były nietknięte, chociaż inne części ulicy Świętego Ducha 
już się paliły. Musiały one [...] zostać ogarnięte przez płomienie w ostat-
nich dniach lub nawet godzinach bitwy o Elbląg. Również los miejsc, do 
których ewakuowano zbiory [...] jest niepewny. Zostały one [...] podczas 
walk obrócone w popioły. Dokumenty, inwentarze i księgi protokołów, 
które jeszcze na początku stycznia 1945 roku znajdowały się w Muzeum, 
zostały przez władze miasta umieszczone w wielkim transporcie do Neu-
stadt/Westpreussen, gdzie rzekomo miały spłonąć”.

these owners, as well as others that cannot be included here 
bore no immediate importance to the question of Truso. 
It should, however, be noted that the frequent changes in 
ownership that took place at the end of the nineteenth and 
the early twentieth centuries led to a signifi cant deteriora-
tion in the economic condition of the estate and for this 
reason larger investments were not undertaken there.

In the interwar period, the area of the Truso settle-
ment itself would have been occupied by meadows. Today 
it can be said with a high degree of probability that it was 
stabilized meadow cultivation that had concealed the re-
mains of the early mediaeval emporium from the eyes of 
archaeologists.

The archaeological fi nds discovered on the Hansdorf 
estate and donated to the Provincial Museum in Danzig, 
as well as the entire documentation of the activities of the 
Municipal Museum in Elbing, including all kinds of docu-
ments relating to the search for Truso, together with the 

museum’s inventories, were irretrievably lost during World 
War II. The dramatic events that accompanied the destruc-
tion of both Elbing and its archaeological documentation 
were described by Werner Neugebauer, the last director of 
the Municipal Museum in Elbing from before the war.83

83  We r n e r  N e u g e b a u e r, Das Städtische Museum in Elbing. Ein 
Rückblick, [in:] Westpreussen Jahrbuch, Bd. 29, 1979, p. 95: “[...] 
Still a few days before the besieging Soviets broke through, the build-
ings of the Museum were untouched, although other parts of Heilige 
Geiststrasse were already on fi re. They [...] must have caught fi re in 
the last days or even hours of the battle of Elbląg. Also the fate of 
the places where the collection was evacuated [...] is uncertain. They 
[...] were reduced to ashes during the fi ghting. Documents, records 
and protocol books, which were still at the Museum at the beginning 
of January 1945, had been dispatched to Neustadt/Westpreussen, 
where they reportedly burnt”.

Ryc. 51. Elbląg, ulica Świętego Ducha (dawniej Heilige Geiststraße), stan po 
1945 roku. Ruiny kamienicy, w której mieściło się Muzeum Miejskie w Elblągu 
(Städtisches Museum), wskazane strzałką.

Fig. 51. Elbląg, Świętego Ducha Street (formerly Heilige Geiststraße), after 
1945. The ruins of the tenement building that housed the Municipal Mu-
seum in Elbląg (Städtisches Museum) indicated by an arrow.
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Głęboka orka, oprócz zniszczenia warstw kultu-
rowych osady, sprawiła też, że ogromna ilość różnego ro-
dzaju przedmiotów, zachowanych w ich wnętrzu, została 
„wyrzucona” na powierzchnię. Podczas wspomnianych 
wcześniej, powierzchniowych obserwacji terenu wytypo-
wanego pod kątem poszukiwań Truso, natrafi łem na takie 
właśnie przedmioty. Obok bryłek bursztynu i wyrobów 
bursztynowych były to fragmenty ceramiki i kości zwie-
rzęce. Znaleziska te rozrzucone były na znacznej części pól 
położonych przy wschodnich obrzeżach jeziora Drużno. 
Z wywiadu środowiskowego dowiedziałem się, że pola te 
były celem wiosennych i jesiennych wypraw poszukiwa-
czy bursztynu już w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. To 
wówczas pojawiła się w środowisku bursztynników ama-
torów oraz kolekcjonerów tej żywicy kopalnej informacja 
o „złożach bursztynu znajdujących się pod Elblągiem”.

Dzięki przeprowadzonej w latach 1982-1983 serii 
spotkań i odczytów dotyczących Truso, udało się odzyskać 
kilka kilogramów surowca oraz kilkadziesiąt sztuk wyro-
bów bursztynowych84. Jednakże duża część wyoranego 
surowca bursztynowego i wyrobów bursztynowych zosta-
ła bezpowrotnie stracona dla nauki. Bursztyn zbierano tu 
zapewne dużo wcześniej. W latach 20. XIX wieku, kiedy 
wykonano pierwsze prace melioracyjne i włączono nisko 
położone, częściowo depresyjne poldery do uprawy, zbiera-
nie bursztynu było zapewne bardzo intensywne. Jak duża 
część zabytków bursztynowych trafiła w ręce ówczes-

84  Część z nich znajduje się w Muzeum Archeologiczno-Historycz-
nym w Elblągu, część w Muzeum Zamkowym w Malborku.

After 1945, the Hansdorf estate was transformed 
into a State Agricultural Farm, although the agricultural 
activities that were carried out did not differ much from 
those previously described. The area situated in the vicinity 
of Lake Drużno, including that containing the remains of 
the Truso settlement, was still occupied by meadows. This 
state of affairs continued up until the 1960s, when for the 
fi rst time after the war, the meadows on the fl ood polders 
were put to arable use.

Deep ploughing, with the use of heavy equipment, 
caused a lot of destruction in the cultural layers of the 
settlement located immediately under the turf. It also led 
to signifi cant levelling of the terrain, leaving no trace what-
soever of any kind of the relatively low elevation, embank-
ments or indentations that were probably still visible at that 
time. Moreover these topographical elements were import-
ant factors that had infl uenced the port’s spatial layout.

The deep ploughing caused so much destruction to 
the elevated places that, as it transpired during research 
excavations, almost the whole of the cultural layering was 
completely mixed and erased to such an extent that only 
the lower parts, or thill, of the objects immersed in the vir-
gin soil have been preserved.

Apart from destroying the cultural layers of the 
settlement, the deep ploughing resulted in a huge num-
ber of all sorts of objects preserved therein to be “thrown 
up” onto the surface. During the fi eld survey of the area 
singled out in connection with the search for Truso, which 
was mentioned earlier in this chapter, I came across many 
such objects. Alongside lumps of amber and pieces of 
amber craftwork, there were also fragments of ceramics 

Ryc. 52. Wycinek mapy topografi cznej powiatu elbląskiego obejmującej te-
ren dawnego Truso. Strzałkami zaznaczono: nieistniejącą dziś skarpę na tere-
nie portu, trzy równoległe koryta strumienia (?) oraz nieużywaną dziś nazwę 
Janów Pomorski. Skala 1:25 000, Warszawa 1964. 

Fig. 52. Fragment of a topographical map of the Elbląg poviat encompassing 
the area of former Truso. Arrows mark the no longer existing embankment 
in the port area, three parallel beds of the stream (?) and the no longer used 
place name Janów Pomorski. Scale: 1:25 000, Warsaw 1964. 

Ryc. 53. Zdjęcie fragmentu zachodniego profi lu wykopu badawczego „C” 
pokazujące wielkość zniszczeń dokonanych przez głęboką orkę. Legenda: 
A – warstwa orna; B – spąg warstwy kulturowej; C – torf; D – warstwa ilastych 
namułów jeziornych; E – gytia.

Fig. 53. Photograph showing a detail of the western profi le of trench ‘C’ 
showing the extent of the damage caused by deep ploughing. Key: A – arable 
layer; B – thill in the cultural layer; C – peat; D – layer of lacustrine sediments; 
E – gythia.
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nych poszukiwaczy i kolekcjonerów, pośrednio informują 
nas dziewiętnastowieczne sprawozdania dotyczące odkryć 
archeologicznych w okolicach Elbląga, gdzie znaleźć mo-
żemy zadziwiająco dużo informacji o „ciekawych znalezi-
skach” pochodzących z pól majątku Hansdorf.

Ale to nie wszystkie i w pewnym sensie nie najdot-
kliwsze dla substancji zabytkowej osady Truso zagrożenia, 

jakie pojawiły się pod koniec XX i na początku XXI wieku. 
Pierwszy sygnał o nowym niebezpieczeństwie otrzymałem 
ze Sztokholmu od szwedzkiego archeologa Ingmara Jans-
sona. W alarmistycznym liście z dnia 13 marca 1993 roku, 
poinformował mnie o możliwości prowadzenia na obszarze 
Truso nielegalnych poszukiwań z użyciem wykrywaczy me-
tali. Sprawcą tego alarmu był obywatel Francji, który prze-
słał do Szwecji (na adres: „University of Stockholm, Vikings 
Studies Archeology”) rysunek brązowego okucia krzesiwa 

and animal bones. These fi nds were scattered around the 
majority of the fi elds situated along the eastern edges of 
Lake Drużno. From the interviews I conducted there I dis-
covered that these fi elds had been the focus of attention of 
spring and autumn explorations carried out by amber seekers 
as early as in the 1960s and 1970s. It was then that informa-
tion about “amber deposits in the vicinity of Elbląg” started 
to appear among amateur amber seekers and collectors.

Thanks to the series of meetings and lectures de-
voted to Truso, conducted in 1982-1983, it was possible to 
recover a few kilograms of raw amber and dozens of pieces 
of amber craftwork.84 Unfortunately a large part of the raw 
amber and amber craftwork that had been ploughed up was 
irretrievably lost. Amber had probably been collected there 
much earlier. In the 1820s, when the fi rst drainage works 
were carried out, resulting in the low-lying and partly de-
pressed polders being turned into arable land, the gather-
ing of amber was probably very intense. There is oblique 
information about the amount of amber that fell into 
the hands of amber seekers and collectors in nineteenth-
-century accounts of archaeological discoveries in the Elbing 
area, where, surprisingly, there are many pieces of informa-
tion about “interesting fi nds” unearthed in the fi elds of the 
Hansdorf estate.

84  Part of these fi nds is housed by the Archaeological and Histor-
ical Museum in Elbląg and another part in the Castle Museum in 
Malbork.

Ryc. 54. Kopia fragmentu listu, który dotarł do Ingmara Janssona, gdzie au-
tor informuje o znalezieniu na terenie Truso brązowego okucia.

Fig. 54. Copy of part of a letter sent to Ingmar Jansson, in which the author 
informs him about the bronze ferrule found near Truso.

Ryc. 55. Dołączony do listu rysunek zabytku. 

Fig. 55. Drawing of the fi nd enclosed in the letter. 

Ryc. 56. Orientalne okucie pasa. Brąz, złoto. Długość – 3,8 cm, szerokość 
– 2,1 cm. Nr inw. MAH 2/2001. M a t e u s z  B o g u c k i , Some Oriental Finds 
from the Port of Trade at Janów Pomorski (Truso), Poland, [w:] Cultural inter-
action between east and west, Stockholm 2007, s. 164-170.

Fig. 56. Oriental belt mount. Gilded bronze. L. 3,8 cm, w 2,1 cm; inv. no 
MAH 2/2001. M a t e u s z  B o g u c k i , Some Oriental Finds from the Port of 
Trade at Janów Pomorski (Truso), Poland, [in:] Cultural interaction between 
east and west, Stockholm 2007, pp. 164-70.
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z prośbą o identyfi kację wraz z informacją, że znalazł to 
okucie na terenie osady Truso.

Próby skontaktowania się ze sprawcą skończyły się 
fi askiem, a zabytku, jak się można domyślić, nie odzyska-
łem. Nie przypuszczałem wówczas jednak, że teren Truso 

stanie się w krótkim czasie obiektem bardzo intensywnej 
działalności rabunkowej. 

Mimo często prowadzonych kontroli terenowych, 
zarówno przez inspektorów Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków, jak też pracowników Muzeum Archeologiczno-
Historycznego w Elblągu, wciąż docierają do nas sygnały 
świadczące o tym, że proceder ten stanowi poważne zagro-
żenie dla reliktów osady Truso.

Dzięki łańcuszkowi ludzi dobrej woli, udało się uzy-
skać trochę informacji o zrabowanych zabytkach (m.in. 
zdjęcia i opisy) oraz odzyskać niewielką ich część. Jednak-
że duża liczba zabytków (m.in. monet, odważników, ozdób 

i narzędzi) znajduje się w posiadaniu nielegalnych poszu-
kiwaczy oraz kolekcjonerów – powyżej prezentuję zdjęcia 
czterech tylko zabytków znalezionych na obszarze osady 
w trakcie nielegalnych poszukiwań przy użyciu wykrywa-
czy metali w latach 2000-2002(?).

W najnowszej już historii tego terenu odnoto-
wać trzeba następne inwestycje niszczące relikty Truso.
W 2007 roku rozpoczęto budowę nowej drogi szyb-
kiego ruchu, która przebiegać będzie przez północne

These were not the only dangers to the historical 
substance of the Truso settlement that appeared at the end 
of the twentieth and the beginning of the twenty-fi rst cen-
tury; nor, indeed, the most destructive. I received the fi rst 
warning sign about the new danger from Stockholm, from 
the Swedish archaeologist Ingmar Jansson. In an alarm-
ing letter dated 13 March 1993, he informed me about 
the possibility of illegal searches being conducted with the 
use of metal detectors in the Truso area. The cause for this 
alarm was a French citizen who had sent (addressed to the 
“University of Stockholm, Viking Studies Archaeology”) 
a drawing of the bronze ferrule of a fi re striker, asking for 

an identifi cation, together with the information that he 
had found it in the vicinity of the Truso settlement.

Attempts at contacting the offender proved futile 
and, as can be guessed, I have never recovered the object. 
Little did I know at the time, however, that the Truso area 
would soon fall prey to very intense looting. 

Despite the frequent fi eld inspections conducted 
both by inspectors from the National Monuments Service 
[Państwowa Służba Ochrony Zabytków] and workers of the 
Archaeological and Historical Museum in Elbląg, we still 
receive information indicating that this kind of illegal activ-
ity is a serious threat to the relics of the Truso settlement.

Thanks to many well-intentioned people, we have 
managed to obtain some information about the looted arch-
aeological objects (including photographs and descrip-
tions) as well as recovering a small number of them. The 
majority of the objects, however (including coins, weights, 
jewellery and tools) are in the hands of illegal searchers 
and collectors – above I have presented photographs of 
only four of the archaeological objects found in the area of 
the settlement during illegal searches with the use of metal 
detectors in 2000-2002.

When relating the latest history of these lands 
one should take note of the subsequent investments that 
destroyed the relics of Truso. In 2007 the construction of 
a new dual carriageway began that will run across the 
northern part of Truso. In this instance, the earthworks 
were preceded by excavations which encompassed over 
four hectares of the peripheral part of the settlement. They 
enabled a thorough examination of this fragment of the 
site that is so vitally important to obtaining a picture of 

Ryc. 57. Złoty pierścień, X-XI wiek. Wymiary: 2,1 x 2,3 x 2,25 cm, blacha 
o grubości 1 mm. Waga 16,78 grama (fot. Mateusz Bogucki).

Fig. 57. Gold ring, 9th-11th cent. Dimensions: 2.1 x 2.3 x 2.25 cm, thickness 
of the metal 1 mm. Wt. 16.78 g (photo Mateusz Bogucki).

Ryc. 58. Brązowa, pozłacana zapinka tarczowa. W centralnej części tarczki 
krzyżowa nakładka ze stylizowanymi główkami zwierzęcymi, X wiek. Średni-
ca tarczki 4,7 cm. Waga: 39,53 grama (fot. Mateusz Bogucki).

Fig. 58. Gilded bronze shield-shaped brooch. The central part of the shield 
is decorated with stylized animal heads in the shape of a cross, 10th century. 
Diameter of plate 4.7 cm. Wt. 39.53 g (photo Mateusz Bogucki).

Ryc. 59. Brązowa zapinka trójramienna, VIII/IX wiek. Długość każdego 
z ramion ok. 2,5 cm. Waga 15,08 grama (fot. M. Bogucki).

Fig. 59. Bronze three-armed brooch, 8th/9th cent. Length of each arm ca. 
2.5 cm. Wt. 15.08 g (photo M. Bogucki).
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obszary Truso. W tym przypadku prace ziemne po-
przedziły badania wykopaliskowe, które objęły ponad 
4 hektary peryferyjnej części osady. Niewątpliwie pozwo-
liły one gruntownie rozpoznać ten niezwykle istotny dla 
obrazu całego założenia fragment. I chociaż z różnych, 
niewątpliwie uzasadnionych przyczyn, drogi tej nie moż-
na było zlokalizować gdzie indziej, to jednak pozostaje 
dręczące pytanie, dlaczego tutaj?! Inwestycja ta w sposób 
nieodwracalny zmieni, częściowo zachowany jeszcze, natu-
ralny krajobraz Truso.

Truso zbudowano na terenie, który w okresie póź-
niejszym doświadczył wyjątkowej dynamiki zmian doko-
nanych zarówno przez człowieka, ale również czynniki 
przyrodnicze. Teren ten wybitnie nie sprzyjał zachowa-
niu takich reliktów i w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej totalnej destrukcji uległy wszelkie elementy 

posiadające własne formy przestrzenne. Tak duże zniszcze-
nia sprawiły, że dopiero po wielu latach interdyscyplinar-
nych badań archeologicznych oraz studiów archiwalnych 
możliwe jest sformułowanie wstępnej propozycji rekon-
strukcji tego założenia.

*
Winny jeszcze jestem wyjaśnienia różnych nazw 

majątku Hansdorf, jakie pojawiły się na prezentowa-
nych powyżej powojennych mapach – Janów Pomorski 
i Janów. W latach 80. XX wieku ofi cjalna nazwa brzmia-
ła: Zakład Rolny Nowe Plony Gospodarstwo w Ja-
nowie. W spisie miejscowości województwa elbląskiego 
(Elbląg 1978), widnieje on pod nazwą Lipinki (Janów 
Pomorski). Taka nazwa występuje też na mapie topo-
grafi cznej z 1964 roku, podczas gdy na późniejszych ma-
pach i znakach drogowych znajdujemy nazwę Janów. 
Dodać należy, że w latach 50. XX wieku nosił on nazwę 
Lipniki. Stąd zapewne wynika zamieszanie związane 
z przyporządkowaniem niektórych znalezisk archeologicz-
nych z tego terenu, które niejednokrotnie umieszczano też 
pod nazwą Lipinka (?), a później także Janowo i Janów. 

the entire settlement’s layout. And although there are 
many, no doubt justifi able, reasons why this road could 
not be located elsewhere, the burning question remains: 
Why here?! The consequences of this development will 
irreversibly impact the still partially preserved natural 
landscape of Truso.

Truso was built on land which was later affected by 
changes resulting from human activity and natural factors. 
The conditions in Truso were not favourable for the preser-
vation of relics of this kind and as a result of the economic 

Ryc. 61. Prace badawcze w terenie przeznaczonym pod budowę nowego pasa 
drogi krajowej Nr 7, obejmującego północną część osady Truso, 15.06.2007 
rok (fot. Marek F. Jagodziński).

Fig. 61. Research work in the area designated for the construction of a new 
lane of trunk road no. 7, encompassing the northern part of the Truso settle-
ment, 15.06.2007 (photo Marek F. Jagodziński).

Ryc. 62. Mapa przedstawiająca teren zalany przez wodę (zakreskowany) 
w czasie wielkiej powodzi na Żuławach Elbląskich w 1888 roku. Pod wodą 
znalazła się również duża część osady Truso. H.  C o n w e n t z , Die Moorbrü-
cken im Thal der Sorge auf der Grenze zwischen Westpreussen und Ostpreussen. 
Abhandlungen zur Landeskunde der Provinz Westpreussen, Heft X, Danzig 
1897, Taf. I.

Fig. 62. Map showing the fl ooded area (shaded area) during the great fl ood 
in Elbląg Żuławy in 1888. A large part of the Truso settlement was also fl ood-
ed. H.  C o n w e n t z , Die Moorbrücken im Thal der Sorge auf der Grenze 
zwischen Westpreussen und Ostpreussen. Abhandlungen zur Landeskunde der 
Provinz Westpreussen, Heft X, Danzig 1897, fi g. I.

Ryc. 60. Północna część osady Truso, 14.05.2007 rok. Buldożery zdejmują-
ce warstwę humusu z terenu przeznaczonego pod budowę nowej szosy (fot. 
Marek F. Jagodziński).

Fig. 60. Northern part of the Truso settlement, 14.05.2007. Bulldozers re-
moving the layer of humus from the ground in preparation for the construc-
tion of a new road (photo Marek F. Jagodziński).
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W związku z tym, że w 1981 i 1982 roku obowiązywała na-
zwa Janów Pomorski, tak ją zarejestrowałem na kartach 
AZP i w takim brzmieniu została wprowadzona do lite-
ratury archeologicznej. Mimo ofi cjalnej zmiany nazwy na 
Janów, aby uniknąć dalszego zamieszania, w stosunku do 
Truso konsekwentnie używam nazwy Janów Pomorski.

activities conducted there, all the elements that had their 
own spatial forms were totally destroyed. Due to the large 
scale destruction, it was only after many years of interdis-
ciplinary archaeological research and archive studies that 
a tentative proposal could be made regarding the recon-
struction of the settlement’s spatial layout.

*
I still owe the reader an explanation regarding the 

various names used with reference to the Hansdorf es-
tate that appeared on the post-war maps discussed above 
– Janów Pomorski and Janów. In the 1980s its offi cial 
name was the ‘New crops’ agricultural facility – farm 
in Janów [Pol. Zakład Rolny Nowe Plony Gospodarst-
wo w Janowie]. In the register of places in the Elbląg 
voivodeship (Elbląg 1978), it is listed under the name 
Lipinki (Janów Pomorski). This name also appears 
on a topographical map dating from 1964, while the 
name Janów can be found on later maps and road signs. 
Moreover, in the 1950s the village was called Lipniki. 
This is probably the reason for the confusion involved in 
labelling some of the fi nds deriving from this area, which 
were often put under the name Lipinka (?), and later also 
Janowo and Janów. On account of the fact that in 1981 
and 1982 the offi cial name had become Janów Pomorski, 
this is how I have registered it on the pages of AZP (Arch-
aeological Photograph of Poland), and it is this name that 
was introduced into archaeological literature. Although 
the offi cial name was later changed to Janów, I have 
consistently used the name Janów Pomorski in relation 
to Truso in order to avoid further confusion.

Ryc. 63. Informacyjny znak drogowy ustawiony przed miejscowością Janów 
(wcześniej Hansdorf, Lipniki, Janów Pomorski) – listopad 2009.

Fig. 63. Road sign placed at the entrance to Janów (formerly Hansdorf, Lip-
niki, Janów Pomorski) – November 2009.
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BADANIA. ODKRYCIA. REKONSTRUKCJE
RESEARCH. DISCOVERIES. RECONSTRUCTIONS

 INSTYTUCJE I URZĘDY 
 FINANSUJĄCE BADANIA

W latach 1982-1991 badania wykopaliskowe fi nan-
sował Wojewódzki Konserwator Zabytków w Elblągu. Pod-
sumowanie tego etapu badań wykonane zostało w latach 
1995-1997, w ramach projektu badawczego Nr 1 H01G 
060 08, fi nansowanego przez Komitet Badań Naukowych, 
a realizowanego w Muzeum w Elblągu pt. „Truso – wczes-
nośredniowieczny ośrodek portowo-handlowy w strefi e 
Bałtyku”. W latach 2000-2008 badania wykopaliskowe 
fi nansowali: Muzeum w Elblągu (od 2006 roku Muzeum 
Archeologiczno-Historyczne w Elblągu), Gmina – Miasto 
Elbląg, Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Institut für Ur- und 
Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg i Niemieckie Stowarzyszenie 
Naukowe (Deutsche Forschungsgemeinschaft). W latach 
2007-2008 prowadzono też badania ratownicze w północ-
nej, peryferyjnej części osady w obrębie planowanego prze-
biegu nowej drogi krajowej Nr 7. Badania te fi nansowała 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

 OPIEKUNOWIE, KONSULTANCI,  
 WSPÓŁPRACOWNICY

W trakcie badań wykopaliskowych mogłem liczyć 
na naukowe wsparcie profesora Jerzego Okulicza-Kozary-
na, który obok Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(WKZ) w Elblągu dr hab. Marii Lubockiej-Hoffmann, 
był inicjatorem powołania Zespołu Konsultantów do Ba-
dań Truso. Przewodniczącym Zespołu Konsultacyjnego był 
prof. Aleksander Gieysztor, a w jego skład wchodzili profeso-
rowie:  Łucja Okulicz-Kozaryn, Jerzy Okulicz-Kozaryn, Lech 
Leciejewicz, Władysław Łosiński, Władysław Filipowiak 
i Piotr Roniewicz. To przed tymi wybitnymi naukowcami 
prezentowałem postęp badań, zgłaszałem plany przyszłych 
badań oraz referowałem kwestie i problemy badawcze 
związane z różnymi aspektami działalności badawczej na 
stanowisku archeologicznym Janów Pomorski/Truso.

Profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn wspierał też starania 
związane z utworzeniem elbląskiego zespołu badawczego. 
Podobnie jak miało to miejsce w przypadku badań Hedeby 
czy Birki, zespół taki gwarantowałby systematyczność badań 

Ryc. 64. Przykłady srebrnych monet orientalnych odkrytych w Truso.

Fig. 64. Examples of silver oriental coins discovered in Truso.

 INSTITUTIONS AND OTHER 
 BODIES PROVIDING FINANCIAL  
 SUPPORT FOR THE RESEARCH  
 WORK
From 1982-1991 research excavations were funded by 
the Voivodeship Conservator of Historical Monuments 
(Wojewódzki Konserwator Zabytków) in Elbląg. In 1995-
1997 the fi ndings from this stage of the research were 
summarized as part of research project no. 1 H01G 060 08
 entitled “Truso – an early mediaeval port and trading 
centre in the Baltic Sea region”, fi nanced by the State Com-
mittee for Scientifi c Research (KBN) and conducted by 
the Museum in Elbląg. From 2000-2008 research excava-
tions were fi nanced by the Museum in Elbląg (since 2006 
the Archaeological and Historical Museum in Elbląg), the 
commune and city of Elbląg, the Assembly [Pol. Sejmik] 
of the Warmian-Masurian Voivodeship, the Minister of 
Culture and National Heritage of the Republic of Poland, 
the Foundation for Polish-German Cooperation and Insti-
tut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittel-
alters, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg and the German 
Scientifi c Association (Deutsche Forschungsgemeinschaft). 
From 2007-2008 rescue excavations were also carried out 
in the northern periphery of the settlement, within the 
perimeters of the planned route for the new no. 7 trunk 
road. This research was funded by the General Directorate 
for National Roads and Highways.
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Truso, a przede wszystkim miał decydować o naukowym 
wymiarze prac związanym z opracowaniem i publikacją 
wyników badań wykopaliskowych. Zespół taki z różnych 
względów nie powstał, jednak dzięki patronatowi prof. 
J. Okulicza-Kozaryna, przychylności WKZ oraz Muzeum 
w Elblągu, a także wsparciu fi nansowemu Komitetu Badań 
Naukowych (KBN)85, w okresie 1982-1997, możliwe było 
prowadzenie interdyscyplinarnych badań wykopalisko-
wych oraz wykonanie szeregu opracowań. 

Dla właściwego postępu prac badawczych ważny 
był udział geologów, a zwłaszcza Marii Kasprzyckiej, która 
niemalże od początku wykopalisk realizowała ważny nurt 
badań związany z kontekstem przyrodniczym lokalizacji 
Truso. Dużym wsparciem badań Truso, dzięki wyjątko-
wemu zaangażowaniu, byli również elbląscy archeolodzy, 
Grzegorz Strasiełowicz i Mirosław Jonakowski, a także 
dokumentalista Andrzej Szwemiński. Chciałbym też pod-
kreślić istotną rolę archeologa i konserwatora zabytków 
Jarosława Strobina, który zajmował się konserwacją za-
bytków odkrytych w Truso, niejednokrotnie uczestnicząc 
w wydobywaniu konkretnych znalezisk. Jego szeroka zna-
jomość starożytnych i wczesnośredniowiecznych technik 
jubilerskich, sprawiła, że stał się ekspertem również w za-
kresie opracowania tej kategorii zabytków86.

85  W ramach projektu badawczego Nr 1 H01G 060 08, „Truso 
wczesnośredniowieczny ośrodek portowo-handlowy w strefi e Bał-
tyku”, fi nansowanego przez KBN, w latach 1995-97, opracowane 
zostały źródła archeologiczne i przyrodnicze uzyskane podczas 9 se-
zonów badawczych (1982-1991) – kierownik projektu M a r e k  F. 
J a g o d z i ń s k i .
86  J a r o s ł a w  S t r o b i n , Zabytki żelazne pochodzące z osady 
w Janowie Pomorskim. Kwestia funkcjonowania pracowni kowal-
skiej, Archiwum MAH; idem, Zagadnienia wytwórczości metalopla-
stycznej i jubilerskiej na podstawie zabytków z metali kolorowych 
i szlachetnych oraz kamieni półszlachetnych, Archiwum MAH.

 ADVISERS, CONSULTANTS 
 AND CO-WORKERS

During work on the excavations I received the support of 
Professor Jerzy Okulicz-Kozaryn who, together with the 
Voivodeship Conservator of Historical Monuments in 
Elbląg, Professor Maria Lubocka-Hoffmann, was respon-
sible for establishing a team of consultants for under-
taking research into Truso. The team was headed by the late 
Professor Aleksander Gieysztor, with the following pro-
fessors as members: the late Łucja Okulicz-Kozaryn, Jerzy 
Okulicz-Kozaryn, Lech Leciejewicz, Władysław Łosiński, 
Władysław Filipowiak and Piotr Roniewicz.  It was to these 
renowned scholars that I reported the progress of the re-
search work, suggested plans for future research, and gave 
an account of the issues and problems relating to various 
aspects of the research activities being conducted on the 
archaeological site at Janów Pomorski/Truso.

Professor Jerzy Okulicz-Kozaryn also supported ef-
forts to establish an Elbląg-based research team. As in the 
case of Hedeby and Birka, a research team of this kind 
would have guaranteed a systematized approach to the re-
search, and also helped defi ne the scope of the work from 
an academic perspective and future publication of the re-
sults of the archaeological investigations. For a number 
of reasons a team of this kind was never established, but 
thanks to Professor Jerzy Okulicz-Kozaryn’s patronage, 
the friendly attitude of the Voivodeship Conservator of 
Historical Monuments and the Museum in Elbląg, as well 
as the fi nancial support provided by the State Committee 
for Scientifi c Research,85 in the period from 1982 to 1997 
it was possible to conduct excavations using an interdis-
ciplinary approach and also conduct a series of studies. 

Geologists also made an important contribution to 
the furtherance of research, especially Maria Kasprzycka 
who almost from the very outset of the excavations under-
took important research connected to Truso’s natural 
environment. The Elbląg-based archaeologists Grzegorz 
Strasiełowicz and Mirosław Jonakowski, and the docu-
mentalist Andrzej Szwemiński, were also heavily involved 
in the Truso research project, and very supportive. The 
archaeologist and conservator Jarosław Strobin also had 
a signifi cant role; he was responsible for the conservation 
of the archaeological materials discovered in Truso and fre-
quently helped in unearthing particular fi nds. His broad
knowledge of ancient and early mediaeval jewellery-
-making techniques enabled him to categorize the fi nds 
and describe them.86

85  As part of the research project No. 1 H01G 060 08 entitled “Truso 
– an early mediaeval port and trading centre in the Baltic Sea zone” 
fi nanced by the State Committee for Scientifi c Research in 1995-
1997, a description of the archaeological and natural science materi-
als obtained during 9 research seasons (1982-1991) was compiled 
– project manager: M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i .
86  J a r o s ł a w  S t r o b i n , Zabytki żelazne pochodzące z osady 
w Janowie Pomorskim. Kwestia funkcjonowania pracowni kowalskiej, 
MAH Archives; id., Zagadnienia wytwórczości metaloplastycznej 
i jubilerskiej na podstawie zabytków z metali kolorowych i szlachet-
nych oraz kamieni półszlachetnych, MAH Archives.

Ryc. 65. Profesor Aleksander Gieysztor i autor na terenie osady Truso 
w trakcie badań wykopaliskowych – lipiec 1987 rok. Fot. Piotr Kajmer.

Fig. 65. Professor Aleksander Gieysztor and the author on the grounds of 
the Truso settlement during research excavations – July 1987 (photo Piotr 
Kajmer).
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 KILKA UWAG 
 METODOLOGICZNYCH

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że dla pełnego 
wyjaśnienia wielu kwestii związanych z problematyką 
Truso, dotyczących zarówno rozplanowania przestrzen-
nego jak też wymiaru funkcjonalnego i chronologicz-
nego, niezbędne są dalsze badania wykopaliskowe. Do-
tychczasowe badania, mimo że objęły stosunkowo duży 
fragment osady (por. plan warstwicowy osady z zazna-
czonymi wykopami badawczymi), prowadzone były jed-
nak w miejscach najbardziej zniszczonych zarówno przez 
działalność człowieka, jak też czynniki przyrodnicze. Jako 
badania o charakterze stricte ratowniczym, szczególnie 
w początkowym okresie (w latach 1982-1991), miały głów-
nie na celu zbadanie, zadokumentowanie i uratowanie dla 
nauki możliwie jak największego obszaru, który narażony 
był na nieodwracalne zniszczenia.

Co prawda, równolegle prowadzono też badania 
przyrodnicze, które miały w założeniu dać odpowiedź na 
inny pakiet zagadnień związanych z uwarunkowaniami 
morfologiczno-hydrografi cznymi lokalizacji osady87. Jed-
nakże z uwagi na stan zachowania reliktów osady oraz 
ze względu na zmiany, jakie zaszły w samym środowisku 
przyrodniczym88, nie uzyskano satysfakcjonujących rezul-
tatów. Dla rozwiązania tych zagadnień więcej konkretnych 
danych przyniosły prace badawcze zrealizowane w ramach 
projektu „Adalbertus”89, a także polsko-niemieckie badania 
osady Truso prowadzone w latach 2004-200890, chociaż 

87  Zob. w tej kwestii: M a r e k  J a g o d z i ń s k i ,  M a r i a  K a -
s p r z y c k a , Zarys problematyki badawczej wczesnośredniowiecznej 
osady rzemieślniczo-handlowej w Janowie Pomorskim (gmina Elbląg), 
„Pomorania Antiqua”, t. XIV, Wrocław 1990, s. 9-49; M a r e k  J a -
g o d z i ń s k i ,  M a r i a  K a s p r z y c k a ,  The early medieval craft and 
commercial centre at Janów  Pomorski near Elbląg on the South Baltic Coast, 
„Antiquity”,  Volume  65, Number 248, September 1991, s. 696-715.
88  Najważniejsze czynniki degradacji krajobrazowej zebrałem 
w rozdziale „Historia niszczenia reliktów Truso, czyli dzieje majątku Hans-
dorf”. Ten aspekt nie był wcześniej rozpatrywany tak szczegółowo, co nie-
wątpliwie miało wpływ na interpretację badanych fragmentów osady.
89  Zob. zwłaszcza: M a r i a  K a s p r z y c k a , Tło paleogeografi czne 
osadnictwa Żuław Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej ery, „Adalber-
tus” tom 5, redaktor serii Przemysław Urbańczyk, Warszawa 1999.
90  Od 2004 roku w badaniach Truso uczestniczą archeolodzy z In-
stitut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Dzięki tej współpracy zreali-
zowano m.in. badania magnetometryczne na całej powierzchni osa-
dy. Zob.: S e b a s t i a n  B r a t h e r  &  M a r e k  J a g o d z i ń s k i , 
Im Land der Esten: Wulfstans Truso, „Archäologie in Deutschland”, 
Nr. 5, 2007, s. 30-33; S e b a s t i a n  B r a t h e r  &  M a r e k  F. 
J a g o d z i ń s k i, Truso, Deutsch-polnische Ausgrabungen auf dem 
wikingerzeitlichen Seehandelsplatz von Janów Pomorski (Truso). Pro-
jektleitung: Prof. Dr. Sebastian Brather, Dr. Marek F. Jagodziński, 
http://www.ufg.uni-freiburg.de/d/inst/forsch/truso_2.html. Szcze-
gółowa publikacja tych badań zob.: Der wikingerzeitliche Seehandels-
platz von Janów Pomorski (Truso?). Geomagnetische, bodenkundliche 
und archäologische Untersuchungen 2004–2008 von S e b a s t i a n 
B r a t h e r , Freiburg, und M a r e k  J a g o d z i ń s k i , Elbląg 
mit Beiträgen von M a t e u s z  B o g u c k i , Warszawa, N o r -
b e r t  B u t h m a n n , Marburg, P e t e r  K ü h n , Tübingen, 

 A FEW REMARKS 
 ON METHODOLOGY

To begin with I would like to point out that further excavation 
work is necessary in order to clarify many of the issues con-
nected with Truso, regarding both its spatial layout, its func-
tion, and creating of a chronological sequence. Although 
the research carried out to date has encompassed a relatively 
large fragment of the settlement (cf. the contour map of the 
settlement marked with research trenches), it was conduct-
ed in areas where the greatest damage has occurred as a re-
sult of subsequent human activity as well as natural factors. 
As this research was undertaken strictly for conservation-
ist purposes, especially in the initial period (1982-1991), 
the principal intention was to study, document and save for 
academic purposes as large an area as possible that was in 
danger of becoming irretrievably destroyed.

As far as the natural sciences were concerned, this 
research was conducted simultaneously, the aim being to 
provide answers to questions about the morphological and 
hydrographic factors infl uencing the settlement’s loca-
ting;87 however, due to the state of preservation of the re-
mains of the settlement and on account of the changes that 
had taken place in the natural environment itself,88 the re-
sults were unsatisfactory. In fact the research carried out 
under the ‘Adalbertus’ project,89 and the joint Polish and 
German research conducted in Truso in 2004-2008,90 led 

87  For more on this subject see: M a r e k  J a g o d z i ń s k i ,  M a r i a 
K a s p r z y c k a , Zarys problematyki badawczej wczesnośredniowiecznej 
osady rzemieślniczo-handlowej w Janowie Pomorskim (gmina Elbląg), 
“Pomorania Antiqua”, vol. XIV, Wrocław 1990, pp. 9-49; M a r e k 
J a g o d z i ń s k i ,  M a r i a  K a s p r z y c k a ,  The early medieval craft 
and commercial centre at Janów Pomorski near Elbląg on the South Baltic 
Coast, “Antiquity”, vol. 65, no. 248, September 1991, pp. 696-715.
88  I included the most important factors leading to landscape degrad-
ation in the chapter entitled “Destroying the Relics of Truso, or the 
History of the Hansdorf Estate”. This aspect had not been previously 
considered in such detail, which undoubtedly infl uenced the inter-
pretation of the analysed fragments of the settlement.
89  See especially: M a r i a  K a s p r z y c k a , Tło paleogeografi czne 
osadnictwa Żuław Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej ery, “Adal-
bertus” vol. 5, series editor: Przemysław Urbańczyk, Warsaw 1999.
90  Since 2004 archaeologists from the Institut für Ur- und Frühge-
schichte und Archäologie des Mittelalters Albert-Ludwigs-Univer-
sität Freiburg have participated in the research. Thanks to this co-
operation it was possible to carry out, among others, the magnetometric 
research on the entire surface of the settlement. See: S e b a s t i a n 
B r a t h e r  &  M a r e k  J a g o d z i ń s k i , Im Land der Esten: Wulf-
stans Truso, “Archäologie in Deutschland”, No. 5, 2007, pp. 30-3; 
S e b a s t i a n  B r a t h e r  &  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i, Truso, 
Deutsch-polnische Ausgrabungen auf dem wikingerzeitlichen Seehandel-
splatz von Janów Pomorski (Truso). Projektleitung: Prof. Dr. Sebastian 
Brather, Dr. Marek F. Jagodziński, http://www.ufg.uni-freiburg.de/
d/inst/forsch/truso_2.html. For the publication of the details of this 
research see: Der wikingerzeitliche Seehandelsplatz von Janów Pomorski 
(Truso?). Geomagnetische, bodenkundliche und archäologische Unter-
suchungen 2004–2008 von S e b a s t i a n  B r a t h e r , Freiburg,
und M a r e k  J a g o d z i ń s k i , Elbląg mit Beiträgen von 
M a t e u s z  B o g u c k i , Warsaw, N o r b e r t  B u t h m a n n , 
Marburg, P e t e r  K ü h n , Tübingen, H e i k o  S t e u e r , 
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ich rezultaty należy traktować jako wstępne rozpoznanie 
tej problematyki i wytyczne dla dalszych badań.

Chciałbym też podkreślić, że punktem wyjściowym 
wszelkich rozważań w tym zakresie, jak również we wcześniej 
zdefi niowanych kwestiach, powinna być szczegółowa ana-
liza odkrytych w trakcie wykopalisk warstw kulturowych. 
Analiza taka powinna być przeprowadzona z uwzględnie-
niem uwarunkowań przyrodniczych, dotyczących zarów-
no lokalnych układów stratygrafi cznych, jak też etapów 
rozwoju zbiornika wodnego jeziora Drużno, a szczególnie 
jego linii brzegowej. Wyjaśnienie tych skomplikowanych re-
lacji jest niezbędne dla odtworzenia paleomorfologii terenu 
zajmowanego we wczesnym średniowieczu przez Truso. To 
z kolei powinno dać odpowiedź na zasadnicze pytanie, dla-
czego teren ten został wybrany do założenia Truso. 

W przypadku osady Truso, gdzie do analizy pozo-
stały nam tylko częściowo zachowane warstwy kulturowe 
i zachowane w postaci śladowej obiekty (mam tu na my-
śli np. pozostałości budynków czy łodzi), odwoływanie się 
do takich, abstrakcyjnych dla niewtajemniczonych, źródeł 

H e i k o  S t e u e r , Freiburg, und B e n n o  Z i c k g r a f , Mar-
burg, „ZAM Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters“, w druku. 
Zob. też: „Badania geomagnetyczne”.

to more concrete data being obtained, although the results 
should be regarded as a preliminary reconnaissance paving 
the way for further research.

I would also like to underline that the starting point 
for any considerations in this respect, as well as any other 
issues, is a detailed analysis of the cultural layers discovered 
during the excavations. This analysis should take natural 
factors/features into account: the local stratigraphic con-
fi gurations as well as the stages of hydrographic change 
in Lake Drużno and in particular its shoreline. An explan-
ation of these complex relations is necessary in order to 
reconstruct the paleomorphology of the area occupied by 
Truso in the early Middle Ages. This should in turn provide 
an answer to the crucial question why this particular place 
was chosen to found Truso.

In the case of the Truso settlement it will be neces-
sary to refer to other sources which may seem rather ab-
stract to the uninitiated; this is because the only remaining 
objects that can be studied are the partially preserved cul-
tural layers and traces of material objects (i.e., the remains 

Freiburg, und B e n n o  Z i c k g r a f , Marburg, “ZAM Zeitschrift 
für Archäologie des Mittelalters”, in print. See also: section entitled 
“Geophysical Survey”.

Ryc. 66. Plan warstwicowy osady Truso (wyk. Marek Kłaczyński i Andrzej Zbucki) z zaznaczonymi wykopami badawczymi.

Fig. 66. Contour map of the Truso settlement (by Marek Kłaczyński and Andrzej Zbucki) marked with the research trenches.
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będzie konieczne. W tym też kontekście opisana wcześniej 
„Historia niszczenia reliktów osady Truso” stanowi niezbęd-
ny wstęp do opisu rezultatów samych badań. Pokazaną tam 
skalę zniszczeń Truso powinniśmy mieć w pamięci, gdy 
przedstawiane będą wyniki badań poszczególnych stref 
osady oraz próby ich interpretacji.

 Od momentu wbicia pierwszej łopaty na terenie 
stanowiska archeologicznego Truso, praktycznie do dnia 
dzisiejszego, ciągle natrafi amy na skomplikowane i często 
zagadkowe układy dotyczące zarówno stratygrafi i91, jak też
przestrzennego rozkładu warstw i obiektów. Obserwując 
konteksty tych odkryć oraz próbując określić wzajemne 
zależności pomiędzy czynnikami naturalnymi i antropo-
genicznymi, nie zawsze mogliśmy być pewni poprawno-
ści osiągniętego wyniku. Zastrzeżenie to podaję nie tylko 
z uwagi na stan zachowania badanych reliktów. Warto pa-
miętać, że w przypadku Truso mamy do czynienia z wyjąt-
kową nie tylko w skali Polski osadą.

 POŁOŻENIE I ZASIĘG TRUSO

Osada Truso założona została przy wschodnim obrze-
żu szeroko rozumianej delty Wisły, a mówiąc ściślej na pół-
nocnym brzegu tzw. Zatoki Żuławskiej, której część zajmują 
wody jeziora Drużno. Zasięgiem swym obejmuje zarówno 

91  Stratygrafi a – układ warstw (naturalnych lub powstałych w wyni-
ku działalności człowieka) ilustrujący następujące po sobie kolejne 
etapy ich powstawania. Umożliwia datowanie względne znalezisk 
– opierające się na zasadzie, że warstwy leżące niżej są starsze od 
warstw wyższych, wskazuje także na dynamikę zachodzących zmian 
na obszarze, dla którego została sporządzona dokumentacja straty-
grafi czna.

Ryc. 67. Położenie Truso na tle współczesnej mapy hydrografi cznej i wysokościowej rejonu ujścia Wisły.

Fig. 67. Location of Truso against the background of a contemporary hydrographic and topographic map of the mouth of the River Vistula.

Ryc. 68. Obwałowania jeziora Drużno i wpływających do niego cieków wod-
nych. Na podstawie:  K a z i m i e r z  C e b u l a k , Ocena i prognoza rozwoju 
polderowego systemu melioracji basenu jeziora Druzna, [w:] Basen jeziora Dru-
zno. Regionalny system przyrodniczo-techniczny, red. Jan Drwal, Gdańsk 
1991, s. 21, Rys. 2.

Fig. 68. Embankments around Lake Drużno and along the watercourses 
fl owing into it. Based on:  K a z i m i e r z  C e b u l a k , Ocena i prognoza roz-
woju polderowego systemu melioracji basenu jeziora Druzna, [in:] Basen jeziora 
Druzno. Regionalny system przyrodniczo-techniczny, ed. Jan Drwal, Gdańsk 
1991, p. 21, fi g. 2.
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nisko położone, częściowo depresyjne obszary równin żu-
ławskich pomiędzy jeziorem Drużno a Wysoczyzną Elblą-
ską, jak również dużą część tzw. strefy przejściowej92, usytu-
owanej pomiędzy Żuławami a krawędzią Wysoczyzny.

Istotnym utrudnieniem w określeniu zasięgu osady, 
a także warunków terenowych, w jakich pierwotnie ją zało-
żono, były zmiany dokonane na tym obszarze przez dzia-
łalność człowieka. Szczegółowo omówiłem je we wcześniej-
szym rozdziale, dlatego tu przypomnę tylko te elementy 

antropogeniczne, które w istotny sposób zakłóciły pierwot-
ną morfologię i topografi ę terenu osady. Południowa część 
osady jest pocięta siecią rowów melioracyjnych, część pół-
nocną przecina linia kolejowa z wysokim, kilkumetrowym 
nasypem, a kilkadziesiąt metrów dalej w kierunku północ-
nym przebiega szosa Elbląg – Warszawa. 

W XIX wieku zrealizowano duży projekt związany 
z polderyzacją basenu jeziora Drużno. Obwałowano wów-
czas cieki wodne wpływające do jeziora i obszary między 
tymi ciekami. W efekcie tych prac przesunięty został 
o kilkaset metrów na południowyzachód naturalny brzeg 
jeziora, który przebiegał pierwotnie wzdłuż południowego 
zasięgu osady Truso.

Jak wynika z dotychczasowych badań, osadę założo-
no bezpośrednio nad dawnym brzegiem jeziora, pomiędzy 

92  Na temat tej jednostki morfologicznej zob.: Je r z y  S z u k a l s k i , 
Krajobraz geografi czny Elbląga, „Rocznik Elbląski”, tom 1, Elbląg 
1961, s. 179-198.

of buildings and boats). Therefore the history of the de-
struction of the Truso settlement’s relics should be read as 
an introduction to the research results themselves and the 
scale of destruction should be borne in mind when examin-
ing research fi ndings for particular areas of the settlement 
and the attempts at their interpretation.

From the moment the fi rst shovel hit the ground 
at Truso virtually right up to the present day, we have en-
countered complicated and often puzzling confi gurations 
regarding both the stratigraphy,91 as well as the spatial dis-
tribution of the layers and objects. When analyzing the 
contexts of these fi nds and attempting to defi ne the mutual 
interdependencies between natural and anthropogenic fac-
tors, we were not always certain about the accuracy of the 
results obtained. My reticence is not only due to the state 
of preservation of the examined relics. It should also be re-
membered that – and not only from the Polish perspective 
– Truso is an exceptional site.

 LOCATION AND BOUNDARIES 
 OF TRUSO

The Truso settlement was established on the eastern 
edge of the Vistula delta; and more precisely, the Frische 
Nehrung area of which Lake Drużno forms a part. It com-
prises both the lowland and partly depressed area of the 
Żuławy fl oodplains between Lake Drużno and the Elbląg
Upland, as well as a large part of a so-called transition 
zone92 situated between the Żuławy fl oodplains and the 
edge of the Elbląg Upland.

The changes that took place as a result of human 
activity were a signifi cant impediment to defi ning the 
boundaries of the settlement and the conditions of the ter-
rain in which it was originally founded. Since this has been 
discussed in detail in an earlier chapter, at this point I will 
only recall the anthropogenic elements that signifi cantly 
interfered with the original morphology and topography of 
the area. The southern part of the settlement is cut up by 
a network of drainage ditches, a railway with a several 
metre high embankment runs through the northern part 
and the Gdańsk-Warsaw highway runs several dozen 
metres further to the north.

In the nineteenth century a major project was 
carried out in connection with the Drausensee basin’s 
polderization, which involved building embankments along 
the watercourses fl owing into the lake and the areas between
them. As a result, the lake’s natural shoreline, which origin-
ally ran along the southern edge of the Truso settlement, 
was moved several hundred metres south-westwards.

91  Stratigraphy – this concerns the distribution of the layers/strata 
(both natural and those formed as a result of human activity) illus-
trating the subsequent stages of their formation. It allows the relative 
dating of fi nds – based on the assumption that the layers lower down 
are older than the ones above. It also indicates the character of chang-
es in the area for which stratigraphic documentation was prepared.
92  For information on this morphological unit see: Je r z y 
S z u k a l s k i , Krajobraz geografi czny Elbląga, Rocznik Elbląski, vol. I, 
Elbląg 1961, pp. 179-98.

Ryc. 69. Położenie osady Truso na tle mapy topografi cznej w skali 1: 10 000. 
Ukośną kratką zaznaczono obszar, na którym występują zabytki, obiekty 
i nawarstwienia kulturowe – oprac. Marek F. Jagodziński.

Fig. 69. Location of the Truso settlement against the background of a 1:10 000 
topographic map. The oblique checks mark the area containing archaeological 
fi nds, structures and cultural layers – compiled by Marek F. Jagodziński.
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ramionami, rozwidlającego się w strefi e ujściowej stru-
mienia. Był to więc teren o wyraźnie zaznaczonych grani-
cach, już w początkowym okresie rozwoju Truso, posiada-
jący pewne znamiona obszaru zamkniętego – obronnego. 
W czasie pełnej prosperity tego ośrodka, wzdłuż cieków 
wodnych otaczających osadę i jednocześnie wyznaczają-
cych jej zasięg od strony lądu, zbudowano prawdopodob-
nie wał obronny93. 

Miejsce takiej lokalizacji nie było przypadkowe 
z punktu widzenia możliwości żeglugowych. Patrząc na 
mapę pokazującą położenie osady w delcie Wisły, łatwo 
zauważymy, iż tylko w rejonie osady jezioro Drużno w naj-
mniejszym stopniu zmieniło swój zasięg. Natomiast jego 
część północna, jak i południowa znacznie odchyliły się 
na zachód. Jest zatem pewne, że właśnie w rejonie osady, 
pierwotnie znacznie większe jezioro posiadało największą 
głębokość, a zatem najlepsze warunki żeglugowe.

W tym miejscu nieco uwagi chciałbym poświęcić sa-
memu akwenowi jeziora Drużno. W chwili obecnej jezioro 
stanowi sztucznie uformowany, otoczony wałami prze-

93  Kwestia ta została częściowo poruszona w rozdziale „Historia nisz-
czenia reliktów Truso, czyli dzieje majątku Hansdorf”, przy okazji ana-
lizy mapy Żuław Ferdinanda Maula.

Ryc. 71. Współczesna mapa topografi czna odwzorowująca ukształtowa-
nie terenu (do poziomicy „0”) oraz cieki wodne na obszarze Truso. Na 
tym podkładzie zaznaczono schematycznie, hipotetyczne kierunki spły-
wu rozwidlającego się w strefi e ujściowej strumienia (wskazane niebieski-
mi strzałkami), uzasadnione czytelnymi wyznacznikami morfologicznymi 
i jednocześnie zgodne z wykreślonym na mapie Ferdinanda Maula przebie-
giem wału obronnego; linią przerywaną zaznaczono dawny brzeg strefy por-
towej Truso (wskazany strzałką czerwoną).

Fig. 71. Contemporary map showing the land relief (with contour lines 
showing the height above sea level) and the watercourses in the area of Truso. 
Hypothetic directions of the fl ow of the stream forking at the mouth are pre-
sented schematically (marked with blue arrows). They are justifi ed by clearly 
visible morphological indicators and at the same time are consistent with the 
location of the defensive wall marked on Ferdinand Maul’s map. The dashed 
line marks the former edge of Truso port (marked with a red arrow).

Ryc. 72. Zdjęcie lotnicze cypla wcinającego się od wschodu w akwen jeziora 
Drużno, położonego ok. 2 km na północ od Truso. Widoczne na tym zdjęciu 
jasne pasma odwzorowują dawne koryta ujściowe strumienia, analogiczne do 
stwierdzonych na terenie osady Truso. Fot. Jerzy Miałdun.

Fig. 72. Aerial photograph showing the promontory cutting into Lake 
Drużno from the east, situated ca. 2 km north of Truso. The light patches 
visible in this photograph denote the former beds of a stream at its mouth, 
similar to those found in the Truso settlement. Photo Jerzy Miałdun.

Ryc. 70. Akwen jeziora Drużno. Strzałkami wskazano położenie osady Tru-
so (kolor niebieski) i cypel, którego zdjęcie lotnicze pokazano poniżej (kolor 
czerwony). Zarówno na cyplu, jak też na terenie osady Truso, warto zwrócić 
uwagę na podobne, nienaturalne kierunki spływu strumieni. Źródło: Okolice 
Elbląga. Mapa topografi czno-turystyczna 1 : 50 000, red. Juliusz Uliasz, Woj-
skowe Zakłady Kartografi czne, Warszawa 2001.

Fig. 70. Lake Drużno reservoir. The blue arrow marks the location of the 
Truso settlement and the red arrow points to the promontory shown in the 
aerial photograph above. It is worth paying attention to how the streams fl ow 
in a similar, unnatural direction both in the area of the Truso settlement and 
on the promontory. Fragment of a topographic map of the Elbląg area. Source: 
Okolice Elbląga. Mapa topografi czno-turystyczna 1:50 000, ed. Juliusz Uliasz, 
Wojskowe Zakłady Kartografi czne, Warsaw 2001.
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ciwpowodziowymi, zbiornik wodny, który zdecydowanie 
różni się od naturalnego zbiornika wodnego, jaki istniał 
w czasach Wulfstana. Powszechnie uznaje się, że w okresie 
wcześniejszym basen jeziora Drużno stanowił część znacz-
nie większego Zalewu Wiślanego, a samo jezioro, które 
określane jest często jako rozlewisko (pozostałość dawnych 
rozlewisk Wisły) lub stawo-jezioro,94 zaczęło wykształcać 
się dość późno, bo niemalże w czasach historycznych.95 
Co prawda, geneza obecnego kształtu jeziora niewątpliwie 
sięga początków XV wieku, kiedy to zamknięto odnogi 
Nogatu i rozpoczęto polderyzację basenu, obwałowując 
wpływające doń cieki i odwadniając powstałe w ten spo-
sób obszary między tymi ciekami. Prace te nadały mu też 
charakterystyczny, „nerkowaty” kształt. Jednakże ota-
czające jezioro na olbrzymiej przestrzeni od zachodu, 
a zwłaszcza od północy, tereny depresyjne, wciąż budzą 
uzasadnione z punktu widzenia archeologa zastrzeżenia 
dotyczące ich rzeczywistego statusu w okresie pradziejo-
wym i wczesnośredniowiecznym. 

Licznie notowane na tym terenie znaleziska archeo-
logiczne wskazują, że w rekonstruowanych zasięgach mo-
rza Estów zbyt pochopnie „zatapia” się dużą część obsza-
rów, które stanowiły już od neolitu stały ląd i prowadzona 
tam była intensywna działalność człowieka96. Do rozważań 

94  J e r z y  C y b e r s k i ,  Z d z i s ł a w  M i k u l s k i , Stosunki hy-
drologiczne Żuław, [w:] Żuławy Wiślane, red. B o l e s ł a w  A u g u -
s t o w s k i , Gdańsk 1976, s. 280.
95  Zob. w tej kwestii: S t a n i s ł a w  M i e l c z a r s k i  (1963), op. cit. 
96  Na temat osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego 
Żuław zob.: M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Neolityczne pracownie 
bursztyniarskie na Żuławach, „Z Otchłani Wieków”, Nr 1-3, 1982, 
rocznik XLVIII, s. 9-18; R y s z a r d  F.  M a z u r o w s k i , Amber 
treatment workshops of the Rzucewo culture in Żuławy, „Przegląd Ar-
cheologiczny”, Vol. 32, 1984, s. 5-60; idem, Badania żuławskiego 

Based on research carried out so far, it would seem 
that the settlement was founded directly on the lake’s for-
mer shore between the forks of a stream which bifurcated 
in the mouth area. Hence the boundaries of the terrain 
were already clearly defi ned in the initial period of Truso’s 
development and it had the characteristics of a closed 
– defensive – area. When the centre was at the height of 
its prosperity, defensive walls were probably built along 
the watercourses surrounding the settlement, which also 
marked its boundaries.93

It was not just a random location from the point of 
view of its navigational potential. Looking at a map show-
ing the location of the settlement in the Vistula delta, it is 
easy to see that the shoreline of Lake Drużno changed the 
least in the vicinity of the settlement, whereas the north-
ern and southern parts moved signifi cantly westwards. We 
can be certain, therefore, that the deepest part of the lake, 
which was originally much larger, was near the settlement, 
thus providing the best sailing conditions.

At this point I would like to devote some attention 
to Lake Drużno itself. At present it is an artifi cially formed 
reservoir surrounded by anti-fl ooding embankments and 
thus differs signifi cantly from the natural body of water 
in Wulfstan’s times. We now know that the Lake’s basin 
once formed part of the much larger Vistula Lagoon, and 
that the lake itself, which is often described as an overfl ow 
area (the remains of the former fl ood waters of the River 
Vistula) or a pond-cum-lake,94 began to form rather late, 
i.e. almost in ancient times.95 Although the origin of the 
lake’s present outline dates back to the beginning of the 
fi fteenth century, when the branches of the Nogat River 
were closed and polderization of the basin had begun, 
involving the building of embankments along the water-
courses that flowed into it and draining the areas be-
tween the watercourses arising as a result. These works 
also gave the lake its characteristic ‘kidney’ shape. How-
ever, the huge depression surrounding the lake to the 
west, and to the north in particular, still raises reserva-
tions – which are justified from an archaeologist’s point 
of view – as to its real status in prehistoric times and in 
the early Middle Ages.

The many archaeological fi nds recorded in this area 
indicate that a large part of the areas which constituted 
land as early as in the Neolithic period and were marked 
by intense human activity96 are too hastily placed within 

93  This subject was partly discussed in the chapter entitled 
“Destroying the Relics of Truso...”, in connection with the analysis of 
Ferdinand Maul’s map of the Żuławy fl oodplains.
94  J e r z y  C y b e r s k i ,  Z d z i s ł a w  M i k u l s k i , Stosunki 
hydrologiczne Żuław, [in:] Żuławy Wiślane, ed. B o l e s ł a w 
A u g u s t o w s k i , Gdańsk 1976, p. 280.
95  For more on this question see: S t a n i s ł a w  M i e l c z a r s k i , 
Truso, op. cit.
96  On the issue on the ancient and early mediaeval settlement in 
the Żuławy fl oodplains see: M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Neolity-
czne pracownie bursztyniarskie na Żuławach, “Z Otchłani Wieków”, 
no. 1-3, 1982, XLVIII, pp. 9-18; R y s z a r d  F.  M a z u r o w s k i , 
Amber treatment workshops of the Rzucewo culture in Żuławy, “Przegląd 
Archeologiczny”, vol. 32, 1984, pp. 5-60; id., Badania żuławskiego re-
gionu bursztyniarskiego ludności kultury rzucewskiej, Niedźwiedziówka, 

Ryc. 73. Zdjęcie lotnicze fragmentu części portowej Truso wykonane w kie-
runku południowym z widokiem na jezioro Drużno. Strzałkami oznaczono 
południowy kraniec osady oraz wykop badawczy. Fot. Jerzy Miałdun.

Fig. 73. Aerial photograph showing a fragment of the port in Truso taken in 
a southerly direction looking towards Lake Drużno. Arrows mark the south-
ern edge of the settlement and a research trench. Photo Jerzy Miałdun.
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w tych kwestiach należałoby włączyć także sprawozdanie 
Wulfstana. Zapisana tam nazwa rzeki Ilfi ng, która wypły-
wała „z tego jeziora, nad którego brzegiem stoi Truso”, 
może świadczyć o stabilności i długotrwałości stosunków 
wodnych w tym zdawałoby się zmiennym środowisku. 
Skoro ciek wodny odprowadzający wody z jeziora do Zale-
wu (morza Estów) miał już wówczas swoją nazwę – Ilfi ng 
(obecnie Elbląg) – to znaczy, że nie mógł być to twór chi-
meryczny, raz istniejący, drugim zaś razem nie. Musiał to 
być trwały element hydrografi i tego terenu. Można zary-
zykować twierdzenie, że stanowił wręcz ważny, funkcjonu-
jący co najmniej od IV/V wieku, element orientacyjny na 
szlakach ówczesnej żeglugi.

 BADANIA PRZYRODNICZE

Wykonana przez Hugo Bertrama rekonstrukcja stanu 
delty Wisły dla około 1300 roku, która niemal przez stule-
cie stanowiła podstawę dla wszelkich studiów osadniczych 
prowadzonych dla tego obszaru, opierała się na założeniu 
o niezmienności poziomicy 0 m n.p.m. Już Wiesław Długo-
kęcki wykazał, że błędem Bertrama było nieuwzględnienie 
ruchów izostatycznych (pionowe ruchy skorupy ziemskiej), 
eustatycznych (wahania poziomu wody morskiej związane 
ze zmianami klimatycznymi) oraz zjawiska kompakcji, 
tj. osiadania gruntów w strefi e sztucznego odwadniania, 
co dotyczyło torfowisk, które zajmowały znaczne obszary 
Żuław – obecnie będących depresjami. 

Pomijając procesy izostatyczne i eustatyczne97, 
chciałbym tu jedynie zasygnalizować zmiany zachodzące 
w torfowiskach, głównie zaś w otaczających jezioro Druż-
no torfach niskich o okresowo wysokim poziomie wody 
gruntowej. Wielkość kompakcji, jakiej uległy warstwy tor-
fów stanowiących organiczne podłoże młodszych utworów, 
a więc również zawierających nawarstwienia kulturowe 
Truso, zależała zapewne od ich miąższości, a także głębo-
kości rowów odwadniających i sprawności całego syste-
mu melioracyjnego. Nie ulega wątpliwości, że zjawisko to 
było najsilniejsze w początkowej fazie zagospodarowywa-
nia torfowisk, a zmniejszenie ich miąższości mogło sięg-
nąć wówczas, co najmniej kilkudziesięciu centymetrów98. 
W przypadku strefy portowej Truso, obecnie częściowo 
depresyjnej, poznanie tych procesów posiada decydujące 
znaczenie dla prób rekonstrukcji stanu fi zjografi cznego99 

regionu bursztyniarskiego ludności kultury rzucewskiej, Niedźwiedziów-
ka, stanowisko 1-3, [w:] Badania archeologiczne w woj. elbląskim 
w latach 1980-83, Muzeum Zamkowe w Malborku 1987, s. 79-119; 
J e r z y  K o l e n d o, Wyprawa po bursztyn bałtycki za Nerona, „Po-
morania Antiqua”, tom X, 1981, s. 25-63; K a z i m i e r z  G o d -
ł o w s k i , Okres wędrówek ludów na Pomorzu, „Pomorania Antiqua”, 
tom X, 1981, s. 65-129; M i e c z y s ł a w  H a f t k a  (1975), op. cit.; 
M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i  (1997), op. cit.; idem (1998), op. cit.; 
idem (1999), op. cit. 
97  W tych skomplikowanych kwestiach odsyłam dociekliwego czytel-
nika do obszernej rozprawy M a r i i  K a s p r z y c k i e j  (1999), op. cit. 
98  W i e s ł a w  D ł u g o k ę c k i , op. cit., s. 23.
99  Fizjografi a – charakterystyka warunków naturalnych danego ob-
szaru uwzględniająca klimat, stosunki wodne, rzeźbę terenu, budowę 
geologiczną, świat zwierzęcy i roślinność. 

the reconstructed bounds of the Baltic (Est) Sea. Wulf-
stan’s account should also be taken into consideration 
when discussing these issues. The name of the River Ilf-
ing recorded therein, which fl owed from “the lake, on 
the shore of which stands Truso” may attest to the sta-
bility and long duration of water relations in this appar-
ently changing environment. Since the watercourse that 
carried the waters from the lake into the Lagoon (the Est 
Sea) already then had a name – Ilfi ng (later Elbing, now 
Elbląg) – this means that it could not have been a ‘whim-
sical’ formation that appeared and disappeared, but that
it must have been a permanent element of the hydro-
graphy of this area. One could even risk stating that it was 
an important landmark along the navigation routes that 
functioned from no later than the fourth/fi fth century 
onwards.

 NATURAL SCIENTIFIC 
 RESEARCH

Hugo Bertram’s reconstruction of the Vistula delta in ca. 
1300, which for nearly a century formed the basis for any 
settlement studies pertaining to this area, was based on the 
assumption that the contour line remained constant at sea 
level. Wiesław Długokęcki, however, proved that Bertram’s 

stanowisko 1-3, [in:] Badania archeologiczne w woj. elbląskim 
w latach 1980-83, Castle Museum in Malbork 1987, pp. 79-119; 
J e r z y  K o l e n d o, Wyprawa po bursztyn bałtycki za Nerona, 
“Pomorania Antiqua”, vol. X, 1981, pp. 25-63; K a z i m i e r z 
G o d ł o w s k i , Okres wędrówek ludów na Pomorzu, “Pomorania 
Antiqua”, vol. X, 1981, pp. 65-129; M i e c z y s ł a w  H a f t k a 
(1975), op. cit.;  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i  (1997), op. cit.; id. 
(1998), op. cit.; id. (1999), op. cit. 

Ryc. 74. Rozmieszczenie współczesnych kręgów zbiorowisk roślinnych na 
Żuławach Wiślanych i Mierzei Wiślanej – na podstawie: H. Piotrowska 1976, 
Ryc. 4. Legenda: 1 – krąg borów nadmorskich, 2 – krąg łęgów nadrzecznych, 
wierzbowo-topolowych, 3 – krąg łęgów ze związku Alno-Padion, 4 – krąg olsów.

Fig. 74. Arrangement of the contemporary groups of plant communities in 
the Vistula fl oodplains (Żuławy Wiślane) and the Vistula Spit – based on: 
H. Piotrowska 1976, fi g. 4. Key: 1 – Empetro nigri-Pinetum, 2 – Populetum albae 
and Salicetum albo-fragilis, 3 – mixed deciduous forests belonging to the Alno-
Padion association, 4 – alder forests.
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tego obszaru dla IX-X wieku, tj. dla okresu największego 
znaczenia i prosperity emporium.

Wiele z tych kwestii nigdy nie doczekałoby się sa-
tysfakcjonującego wyjaśnienia, gdyby nie próba retrospek-
tywnego spojrzenia na całość obszaru Truso i pobliskiego 
akwenu jeziora Drużno.

Intensywna działalność człowieka trwająca na ob-
szarze Żuław co najmniej 700 lat doprowadziła do grun-
townego przeobrażenia roślinności. Miejsce dominujących 
dawniej zbiorowisk leśnych i bagiennych zajęły w dużej 
części układy antropogeniczne. Zbiorowiska te można 
podzielić na zasadnicze kręgi – naturalne i półnaturalne. 
Również one pozwalają w jakimś zakresie zorientować się 

mistake was due to him not taking into account the iso-
static adjustments (vertical crustal movements), eustatic 
movements (fl uctuations in the sea level due to climatic 
changes) and the phenomenon of compaction, i.e. settling
of the soil in zones affected by artifi cial draining, which 
concerned the peat lands that occupied considerable parts 
of the Żuławy fl oodplains – these now being depressions.

Putting the isostatic and eustatic processes aside,97 
I would just like to mention at this point the changes occur-
ring in peat lands, mainly in the low-lying peat bogs sur-
rounding Lake Drużno with its periodically high ground-
water levels. The degree of compaction undergone by the 
peat layers that constituted the organic substratum of 
younger formations, hence also those containing the Truso 
cultural layers, probably depended on their thickness, as 
well as on the depth of the drainage ditches and the ef-
fi ciency of the entire drainage system. There is no doubt 
that this phenomenon was more pronounced during the 
initial phase of land development on the peatbogs, when 
their depth might have been reduced by at least several 
dozen centimetres.98 In the case of the port at Truso, which 
at present is partly a depression, it is of key importance to 
become acquainted with these processes before attempting 
to reconstruct the physiographic conditions99 of this area 
in the ninth/tenth centuries, i.e. when the prosperity and 
importance of the Truso emporium was at its height.

Many of these issues would never have been ex-
plained satisfactorily if not for the attempt to look at the 
whole of the Truso area and the nearby ‘reservoir’ of Lake 
Drużno retrospectively.

The intense human activity that took place in the 
Żuławy fl oodplains for at least 700 years has led to a fun-
damental transformation in the vegetation. The previ-
ously dominant forest and bog communities were replaced 
largely by anthropogenic arrangements. These plant com-
munities can be divided into two main groups – natural 
and semi-natural. They also enable us to get an idea about 
the nature of the former forest, shrub, rush, meadow and 
sand communities.

Particularly valuable in this respect is a group of 
alder forest communities, a signifi cant percentage of which 
is concentrated around Lake Drużno and, more important-
ly, which contains only a marginal portion of synathropic 
communities.100

Natural and semi-natural plant communities domin-
ate in this environment and they are a key to reconstruct-
ing the character of the former plant communities, and 
thus also to determining the size of the particular zones of 
the lake that were integrally connected to them.

97  For more on these complex issues I recommend to the inquisi-
tive reader an extensive study by M a r i a  K a s p r z y c k a  (1999), 
op. cit. 
98  W i e s ł a w  D ł u g o k ę c k i , op. cit., p. 23.
99  Physiography – description of the natural conditions of a given 
area that takes into account climate, hydrographic conditions, land 
relief, geological structure, fauna and fl ora. 
100  For more on this subject see: H a n n a  P i o t r o w s k a, Roślinność 
Żuław wraz z Mierzeją Wiślaną, [in:] Żuławy Wiślane, ed. Bolesław 
Augustowski, Gdańsk 1976, pp. 371-96.

Ryc. 75. Diagram pyłkowy osadów torfowych leżących bezpośrednio pod 
osadem piaszczystym z warstwami kulturowymi.

Fig. 75. Pollen diagram of peat sediments situated immediately below a sand 
stratum with cultural layers.
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w charakterze dawnych zbiorowisk leśnych, zaroślowych, 
szuwarowych, łąkowych i piaskowych.

Cenny pod tym względem jest zwłaszcza krąg zbio-
rowisk olsowych, który w znacznym procencie koncentruje 
się wokół jeziora Drużno i co jest istotne, zawiera znikomy 
wręcz udział zbiorowisk synantropijnych100.

W środowisku tym dominują zbiorowiska roślinności 
naturalnej i półnaturalnej. Stanowią one klucz do odtwo-
rzenia charakteru dawnej szaty roślinnej, a więc również 
określenia zasięgu poszczególnych stref jeziora integralnie 
z nimi związanych.

W trakcie badań osady Truso, już w początkowym 
okresie zwrócono uwagę na konieczność możliwie wier-
nego odtworzenia warunków środowiska naturalnego, ja-
kie panowały w okresie jej funkcjonowania. Dlatego też 
niezbędna była tu współpraca z przedstawicielami nauk 
przyrodniczych101. Równolegle z pracami wykopaliskowy-
mi, sedymentolodzy i palinolodzy prowadzili obserwacje 
i analizy osadów we wszystkich badanych wykopach. Po-
nadto wykonana została cała seria odwiertów geologicz-
nych. Prace te pozwoliły wstępnie rozpoznać współczesną 
osadzie strefę brzegową jeziora oraz określić chronologię 
zachodzących w tej strefi e procesów sedymentacji, akumu-
lacji, jak też erozji102. 

Te ważne dla odtworzenia obrazu Truso badania 
zilustruję dwoma przykładami. Pierwszy z nich pokazuje 
wycinek pracy palinologa. Prezentowany na poprzedniej 
stronie diagram pyłkowy103 wykonano na podstawie prób 
pobranych z warstwy torfu stanowiącego bezpośrednie pod-
łoże warstwy piaszczystej z nawarstwieniami kulturowymi 
i obiektami archeologicznymi. Zachowane w warstwie tor-
fu szczątki organiczne wskazują, że powstał on w płytkim, 
zarastającym zbiorniku lub strefi e brzegowej jeziora. Spek-
trum pyłkowe prób wskazuje na leśny charakteru zbioro-
wisk roślinnych wokół jeziora. Charakterystyczny jest tu 
zwłaszcza dominujący udział pyłku sosny (Pinus) i na prze-
mian olchy (Alnus). Drzewa te stanowiły zapewne główny 
składnik zbiorowisk roślinnych. Natomiast dość wysoka 
frekwencja olchy, wierzby (Salix) oraz pnączy Humulus lu-
pulus związana była z podmokłymi obszarami przyjeziorny-
mi i obecnością tych roślin w zbiorowiskach olsowych oraz 
zaroślach łozowych. Wskazuje to wyraźnie, że analizowa-
ne torfy powstały w środowisku o wysokim poziomie wód 
gruntowych. Teren Wysoczyzny Elbląskiej zdominowany 
był przez pozostałe gatunki drzewiaste, gdzie dodatkowo 
spektrum NAP świadczy o istnieniu obszarów otwartych 

100  Zob. w tej kwestii: H a n n a  P i o t r o w s k a , Roślinność Żuław 
wraz z Mierzeją Wiślaną, [w:] Żuławy Wiślane, red. Bolesław Augu-
stowski, Gdańsk 1976, s. 371-396.
101  Zob. w tej kwestii: M a r e k  J a g o d z i ń s k i ,  M a r i a  K a -
s p r z y c k a , Zarys problematyki badawczej wczesnośredniowiecz-
nej osady rzemieślniczo-handlowej w Janowie Pomorskim (gmina 
Elbląg), „Pomorania Antiqua”, tom XIV, s. 9-49; idem, The early 
medieval craft and commercial centre at Janów Pomorski near. Elbląg 
on the South Baltic Coast, „Antiquity”, Volume 65, Number 248, 
September 1991, s. 696-715.
102  M a r i a  K a s p r z y c k a  (1999), op. cit., s. 53-73.
103  K r z y s z t o f  B i ń k a , Ekspertyza palinologiczna osadów orga-
nogenicznych osady w Janowie Pomorskim, 1985, Archiwum Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

In the course of research regarding the Truso settle-
ment, it became obvious from very early on that a recon-
struction of the state of the natural environment at the time 
the settlement functioned was needed and that this recon-
struction had to be as faithful as possible. It was therefore 
necessary to cooperate with natural scientists.101 Alongside 
the excavations, sedimentologists and palynologists carried 
out observations and analyses of the sediments in all the 
trenches examined. Moreover, a whole series of geological 
boreholes were drilled. This work allowed a preliminary de-
scription of the lake’s shoreline area, as well as determining 
the chronology of the processes of sedimentation, accumu-
lation and also erosion that had taken place therein.102

I would like to illustrate this research – which was 
crucial when attempting to reconstruct Truso – with two ex-
amples. The fi rst portrays part of a palynologist’s study. The 

101  For more on this subject see: M a r e k  J a g o d z i ń s k i ,  M a r i a 
K a s p r z y c k a , Zarys problematyki badawczej wczesnośrednio-
wiecznej osady rzemieślniczo-handlowej w Janowie Pomorskim 
(gmina Elbląg), “Pomorania Antiqua”, vol. XIV, pp. 9-49; id., The 
early medieval craft and commercial centre at Janów Pomorski near 
Elbląg on the South Baltic Coast, “Antiquity”, vol. 65, no. 248, Sep-
tember 1991, pp. 696-715.
102  M a r i a  K a s p r z y c k a  (1999), op. cit., pp. 53-73.

Ryc. 76. Migracja koryta cieku wodnego na obszarze osady Truso. Źródło: 
M. Kasprzycka (1999), op. cit., s. 64.

Fig. 76. Channel migration of a watercourse in the area of the Truso settle-
ment. Source: M. Kasprzycka (1999), op. cit., p. 64.
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z trawami (Gramineae) oraz będącymi świadectwem aktyw-
ności gospodarczej człowieka pyłkami babki lancetowatej 
(Plantago lanceolata), babki większej (Plantago major), 
roślin z grupy komosowatych (Chenopodiaceae) oraz ziaren 
zbóż, m.in. żyta (Secale). Świadczyć to może o niedalekiej 
uprawie zbóż oraz hodowli zwierząt. 

Czas powstania analizowanych osadów, ze względu 
na obecność ziaren pyłków grabu (Carpinus), buka (Fagus), 
a także roślin uprawnych (Cerealia) i Plantago lanceolata, 
można szacować na pooptymalną część holocenu i wiązać 
z osadnictwem rozwijającym się na tym terenie między V 
a I wiekiem p.n.e.

Drugi przykład badań przyrodniczych pochodzi już 
z warstwy piaszczystej, która powstała na opisanych po-
wyżej torfach. W trakcie badań wykopaliskowych prowa-
dzonych w obrębie wykopu Nr XXIII/24BD (badanego 
w 1988 roku) odsłonięto bardzo interesujący układ war-
stwowań piaszczystych. Prowadzone równolegle z bada-
niami archeologicznymi obserwacje geologiczne osadów 
pozwoliły zidentyfi kować ten układ jako ślad po przepły-
wającym wzdłuż zachodniej linii zabudowań niewielkim 
strumieniu104.

Zaprezentowane powyżej przykłady badań przy-
rodniczych ilustrują niewielki tylko zakres problematyki, 
z jaką zetknęliśmy się w trakcie badań wykopaliskowych. 
Uzyskane w tym przypadku wiadomości o czasie powstania 
warstwy torfowej, na której w okresie późniejszym akumu-
lowała warstwa piasków, wskazują na kolejność i dynami-
kę procesów sedymentacyjnych na obszarze Truso. Dzięki 
tym badaniom można było też zidentyfi kować istotne dla 
przestrzennego rozplanowania osady składniki pierwotne-
go krajobrazu – w tym przypadku był to uregulowany stru-
mień, który wyznaczał zachodnią granicę działki-parceli, 
pełnił funkcję odwadniającą i jednocześnie dostarczał bie-
żącej wody na potrzeby rozlokowanych prawdopodobnie 
po obu stronach gospodarstw.

104  Zob. w tej kwestii: M a r i a  K a s p r z y c k a , Tło paleografi czne…, 
op. cit., s. 69.

pollen diagram 103 presented in Fig 75 was prepared on the 
basis of samples extracted from a peat layer that constituted 
the base of a sand stratum containing cultural layers and 
archaeological objects. The organic remains preserved in 
the peat layer indicate that it had formed in a shallow over-
growing body of water, or in the shoreline zone of a lake. 
The pollen spectrum of the samples points to the forest 
type plant communities around the lake. The dominant 
pine (Pinus) pollen composite alternating with that of alder 
(Alnus) is particularly characteristic of this region. These 
trees probably constituted the main species among the plant 
communities. On the other hand, the relatively high occur-
rence of alder, willow (Salix) and the Humulus lupulus vine 

was connected with the waterlogged areas near the lake and 
the presence of these plants in alder forest communities and 
Salicetum pentandro-cinereae communities. This shows clear-
ly that the analyzed peats were formed in an environment 
with a high ground-water level. The Elbląg Upland region
was dominated by remaining tree species, where addition-
ally the NAP spectrum attests to the existence of open 
areas with grasses (Gramineae), as well as species providing 
evidence of human economic activity – pollens of ribwort 
plantain (Plantago lanceolata), greater plantain (Plantago 
major), plants from the Chenopodiaceae family and seeds of 
grain including rye (Secale). This could attest to cultivation 
of grain and animals husbandry nearby. 

The formation of the analyzed sediments, on account 
of the presence of grains of hornbeam pollen (Carpinus), 
beech pollen (Fagus), as well as those of cultivated plants 
(Cerealia) and Plantago lanceolata, can be estimated at the 

103  K r z y s z t o f  B i ń k a , Ekspertyza palinologiczna osadów organo-
genicznych osady w Janowie Pomorskim, 1985, MAH Archives.

Ryc. 77. Profi l pomiędzy częściami B i D wykopu Nr XXIII/24, widok 
w kierunku południowym. W środkowej części profi lu widoczne są skośne 
warstwowania piasku drobnoziarnistego (wskazane niebieskimi strzałka-
mi) – pozostałość po działalności akumulacyjnej niewielkiego strumienia. 
Fot. Marek F. Jagodziński.

Fig. 77. Profi le of the part between sections B and D of trench no. XXIII/24, 
looking south. In the central part of the profi le, visible oblique layers of fi ne-
grained sand (marked with blue arrows) – remains of the sediment accumula-
tion in a small stream. Photo Marek F. Jagodziński.

Ryc. 78. Blokdiagram pokazujący układ skośnych warstwowań piaszczystych 
odkrytych w wykopie XXIII/24BD – typowy przykład akumulacji niewielkie-
go strumienia (M a r i a  K a s p r z y c k a  1999, op. cit., s. 69). Strzałką wska-
zano kierunek przepływu.
1 – warstwowania piaszczyste; 
2 – piasek różnoziarnisty ze żwirem; 
3 – namuły z piaskiem drobnoziarnistym; 
4 – piasek drobnoziarnisty; 
5 – warstwa ilasto-torfi asta. 

Fig. 78. Diagram showing the arrangement of oblique sandy layers dis-
covered in trench XXIII/24BD – a typical example of sediment accumulation 
in a small stream (M a r i a  K a s p r z y c k a  1999, op. cit., p. 69). The arrow 
marks the direction of the fl ow. 
1 – sandy layers; 
2 – sand of different grain sizes with gravel; 
3 – silts with fi ne-grained sand; 
4 – fi ne-grained sand; 
5 – loamy peat layer. 
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 WYKOPALISKA

Do 2008 roku przebadano stosunkowo niewielki 
fragmentu osady w części portowej105. W szerszym zakre-
sie rozpoznano północną, peryferyjną część106. Wykonane 
też zostały szczegółowe badania powierzchniowe, a także 
odwierty geologiczne. Na tej podstawie, biorąc pod uwagę 
wszystkie elementy struktury przestrzennej osady, jakie 
zarysowały się w wyniku przeprowadzonych badań i stu-
diów, wielkość zajmowanego przez nią obszaru określono 
na ok. 25 hektarów.

W pierwszym, przebadanym w latach 1983-1984, 
bloku wykopów „C”, „D”, „G”, stwierdzono bardzo duże 
zniszczenia warstwy kulturowej, dokonane przez stoso-
waną tu do niedawna głęboką orkę. Wykopy badawcze 
(o łącznej powierzchni ok. 300 m2) objęły praktycznie 
całość dość wyraźnie rysującego się w płaskim terenie nie-
wielkiego wzniesienia, o rzędnej nieznacznie przekracza-
jącej 20 cm n.p.m. W trakcie badań natrafi ono na miejsca, 
w których praktycznie cała warstwa kulturowa znajdowała 
się w warstwie ornej, ocalały tylko obiekty znacznie zagłę-
bione w calec. Znajdowały się one w warstwie różnoziarni-
stego piasku oraz żwiru, w związku z czym ich czytelność 

była bardzo słaba. W takim materiale, w środowisku cha-
rakteryzującym się częstymi zmianami poziomu wód grun-
towych, co powodowało przepłukiwanie osadu piaszczy-
sto-żwirowego, nie mogły zachować się żadne konstrukcje 
drewniane, a co najwyżej ich ślady. Poważne zniszczenie 
tej części stanowiska utrudniło w znacznym stopniu wy-
dzielenie poszczególnych obiektów oraz określenie ich 
charakteru i funkcji. Biorąc jednak pod uwagę rozmiary 

105  W latach 1982-1991 oraz 2000-2008 przebadano tam ok. 
27 arów (2700 m2).
106  W 2007 i 2008 roku przebadano w tym rejonie ponad 4 hektary 
w obrębie przebiegu nowego pasa drogi krajowej Nr 7.

post-optimum period of the Holocene epoch and linked to 
settlement development in this area between the fi fth and 
fi rst centuries BC.

The second example of research in the natural sci-
ences comes from the sand stratum that had formed in 
the peats described above. In the course of the excavations 
conducted in trench no. XXIII/24BD (examined in 1988), 
a very interesting distribution of sand layers was discovered. 
The geological observations of the sediments carried out in 
parallel to the archaeological research enabled this distri-
bution to be identifi ed as a trace left by a small stream fl ow-
ing along the western line of the buildings.104

These examples of natural scientifi c research pre-
sented above illustrate just a small part of the range of 
issues that we encountered in the course of the excavations. 
In this case, the information obtained about the time of the 
formation of the peat stratum, on which the layer of sands 
later accumulated, points to the sequence and speed of the 
sedimentary processes in the Truso area. As a result of this 
research it was possible to identify those elements of the 
original landscape that were signifi cant for the spatial lay-
out of the settlement – in this case it was a regulated stream 
that marked the western part of a plot of land, had a drain-
ing function and also provided water to the farms probably 
located on either side of it.

 EXCAVATIONS

Up until 2008 only a relatively small fragment of the set-
tlement in the port had been examined.105 The northern 
periphery underwent extensive examination,106 and de-
tailed surface research was also conducted and geological
boreholes were drilled. Based on these studies and taking 
into account all the spatial elements of the settlement it 
emerged that it covered an area of ca. 25 hectares.

In the fi rst block of trenches (‘C’, ‘D’ and ‘G’) that 
were examined in 1983-1984, it was ascertained that the 
cultural stratum had suffered substantial damage due to the 
soil having been subjected to deep ploughing. The research 
trenches (encompassing a total of ca. 300 m2) covered vir-
tually the whole of a small protuberance (just over 20 cm 
above sea level) that was very conspicuous against the sur-
rounding fl at landscape. In the course of excavation work, 
places were found where almost the whole of a cultural layer 
was located in an arable stratum and only those objects that 
were deeply embedded in an undisturbed geological de-
posit had survived. However, because they were embedded 
in a layer of sand and gravel of different grain sizes, these 
were diffi cult to identify. It would have been impossible for 
wooden constructions) to have been preserved in this kind 
of material (only traces of them at best, all the more so in 
an environment characterized by frequent changes in the 
groundwater levels causing the rinsing of sand and gravel 

104  For more on this subject see: M a r i a  K a s p r z y c k a , Tło pale-
ografi czne…, op. cit., p. 69.
105  In the years 1982-1991 and 2000-2008, ca. 2700 m2 were 
examined.
106  In 2007 and 2008 over 4 hectares within the area of a new lane for 
trunk road no. 7. were examined.

Ryc. 79. Truso – wykop badawczy założony w strefi e portowej (sezon badaw-
czy 2003). Fot. Marek F. Jagodziński. 

Fig. 79. Truso – research trench set up in the port area (research season 
2003). Photo Marek F. Jagodziński. 
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i regularność powtarzania się pewnych układów odsłonię-
tych zarysów, uzasadnione wydaje się przypuszczenie, iż 
są one pozostałością po budynkach. Składały się na nie 
ślady po słupach, zarówno kwadratowych, jak i kolistych 
w planie, występujące między nimi ślady po spalonych 
belkach, jak też duże, prostokątne zaciemnienia o wymia-
rach 3 x 5 m, równolegle ułożone względem siebie, o małej 
(od 3 do 4 cm) miąższości (w jednym przypadku, w budyn-
ku Nr III, gdzie orka poczyniła mniejsze zniszczenia, miąż-
szość tych zaciemnień dochodziła do około 18 cm). Można 
je uznać za pozostałości izb mieszkalnych posiadających 
prawdopodobnie drewniane podłogi. Za taką interpretacją 
przemawia zarówno charakter wypełniska tych obiektów 
– popiół i węgiel drzewny przemieszany z piaskiem, jak też 
warunki terenowe położenia samych budynków – zostały 
one wzniesione w terenie, którego powierzchnię budowa-
ły różnoziarniste warstwy luźnego piasku, co wymuszało 
wręcz utwardzenie wnętrz tych budowli ze względów czy-
sto użytkowych (nie stwierdzono ponadto śladów polepy 
glinianej). Zlokalizowano też pozostałości po dwóch nie-
wielkich paleniskach (dwa z nich wyłożone były małymi 
kamieniami polnymi – budynek I, obiekt Nr 9; obiekt Nr 4) 
oraz jednym znacznie większym – być może obudowanym 

sediments. The serious damage to this part of the site made 
it diffi cult to single out objects and defi ne their character 
and function. However, taking into account the size and re-
currence of certain distributions in the uncovered outlines, 
it seems justifi ed to assume that they are the remains of 
buildings. These included traces of posts, both square and 
round in ground plan, traces of burnt beams between them 
and rectangular dark patches measuring 3 x 5 m, parallel 
to one another and not very thick (i.e. from 3 to 4 cm.). In 
one case, in building no. III, where ploughing had caused 
less damage, these dark patches measured up to as much as 
18 cm. They were probably the remains of habitable rooms 
fi tted with wooden fl oors. 

This interpretation is supported both by the charac-
ter of the in-fi ll – ash and charcoal mixed with sand – and 
the terrain conditions: these dwellings were built on land 
made up of layers of loose sand of different grain sizes, 
which meant that the interiors of the building had to be 
hardened for purely practical reasons (moreover, no traces 
of clay fl oors were found). The remains of two small hearths 
(paved with small fi eld stones – building no. I, object no. 9; 
object no. 4) and one considerably larger – perhaps origin-
ally enclosed in a rectangular, wooden case (building no. 
III, object no. 2) were also discovered. 

The arrangement of the uncovered traces suggests 
that the buildings were above the ground, situated close to 
one another and forming a regular pattern with a clearly 
demarcated building line and communication routes run-
ning alongside them. Vertically placed posts, trimmed on 
all sides, probably served to fasten the boards that formed 
the walls – this was found in the case of the central part 
of building no. III, although the traces of posts discovered 
at the ends of the building suggest these could also have 
been wattle and daub walls. The rows of posts discovered 

Ryc. 81. Fragment słupa konstrukcyjnego, wykonanego z drzewa iglastego, 
wbity w warstwę torfu – jedyny jak dotychczas, obok rozdzielacza tkackiego, 
drewniany zabytek odkryty w Truso (Ar XXIV/24D, Nr inw. dokumentacji 
rysunkowej 12/1987).
1 – końcówka drewnianego słupa konstrukcyjnego; 
2 – piasek różnoziarnisty; 
3 – torf; 
4 – warstwa piaszczysto-mulista.

Fig. 81. Fragment of a construction post, made of pine, embedded in a layer 
of peat – so far the only wooden relic, apart from a perforated wooden weaving 
tablet, discovered in Truso (trench section no. XXIV/24D, inv. no. of drawing 
documentation 12/1987).
1 – top end of the post; 
2 – sand of different grain sizes; 
3 – peat; 
4 – sandy and silty layer.

Ryc. 80. Blok wykopów „C”, „D”, „G” ze schematycznie zaznaczonymi po-
zostałościami budynków.

Fig. 80. Block of trenches ‘C’, ‘D’ and ‘G’ with schematically marked remains 
of buildings.



79

pierwotnie drewnianą prostokątną skrzynią (budynek 
Nr III, obiekt Nr 2). 

Z układu odsłoniętych śladów wynika, że mogły to 
być budynki naziemne, położone blisko siebie, tworzące 
regularny układ wytyczający wyraźne linie zabudowy oraz 
przebiegające wzdłuż nich pasy komunikacyjne. Pionowo 
wbite słupy, w większości obciosane z czterech stron, służy-
ły zapewne do zamocowania ciesi tworzących ściany. Z taką 
sytuacją mamy być może do czynienia w przypadku środ-
kowej części budynku Nr III, chociaż ślady po słupach od-
kryte w jego skrajnych częściach sugerują, że mogły to być 
również ściany plecionkowe. Odkryte pomiędzy budynka-
mi rzędy słupów, usytuowane w pewnej odległości od ich 
dłuższych ścian, mogą być pozostałością przypór wzmac-

between the buildings, located at a certain distance from 
the longer wall, could be remains of buttresses that were 
used to strengthen the structure. The log-cabin technique 
was probably also used to construct the buildings, as indi-
cated by the western corner of building no. II. It was also 
possible that the buildings were constructed in two phases. 
It would seem that at least some of the buildings uncovered 
in this block of trenches had three rooms and the buildings 
measured 5 x 10 m (buildings nos. I and III), 8.5 x 7 m 
(building no. IV) and 9 x 5.3 m (building no. II). 

Ryc. 83. Profi le poszczególnych obiektów odkrytych w wykopie XXII/25-26. 
Numery warstw i opisy według opracowania: M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , 
Truso, wczesnośredniowieczny ośrodek portowo-handlowy w strefi e Bałtyku, ar-
chiwum MAH w Elblągu, projekt Nr 1 H01G 060 08, fi nansowany przez 
KBN w latach 1995-1997.
1 – warstwa orna;
2 – warstwa piasku różnoziarnistego z zawartością węgli drzewnych i zabyt-
ków związanych z charakterem działalności prowadzonej w budynku;
3 – warstwa piasku drobnoziarnistego i plastycznego namułu;
4 – warstwa jasnożółtego piasku drobnoziarnistego z cienkimi, układającymi 
się falowo warstwami żwiru;
6 – warstwa nasycona węglem drzewnym i popiołem – produktami otwartego 
paleniska;
7 – warstwa przepalonej gliny;
12 – torf.

Fig. 83. Profi les of the objects discovered in trench XXII/25-26. Number-
ing of layers and descriptions based on: M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Truso 
– early medieval commercial centre and port in the Baltic zone. MAH archives in 
Elbląg, research project no. 1 H01G 060 08, fi nanced by the State Committee 
for Scientifi c Research (KBN) in 1995-1997.
Key:
1 – arable layer;
2 – layer of sand of different grain sizes containing charcoal and items refl ect-
ing the nature of the activities conducted in the building;
3 – layer of fi ne-grained sand and plastic sediment;
4 – layer of light yellow fi ne-grained sand with thin layers of gravel forming 
a wave-like pattern;
6 – layer containing large amounts of charcoal and ash – the products of an 
open hearth;
7 – layer of burnt clay;
12 – peat.

Ryc. 82. Obiekty odkryte w wykopie badawczym XXII/25-26. Numery 
warstw i opisy według opracowania: M a r e k  F.  Ja g o d z i ń s k i , Truso, 
wczesnośredniowieczny ośrodek portowo-handlowy w strefi e Bałtyku, archi-
wum MAH w Elblągu, projekt Nr 1 H01G 060 08, fi nansowany przez KBN 
w latach 1995-1997.
2 – pozostałości izb mieszkalnych – warstwa piasku różnoziarnistego z za-
wartością węgli drzewnych i zabytków związanych z charakterem działalno-
ści prowadzonej w budynku;
3 – warstwa piasku drobnoziarnistego i plastycznego namułu;
4 – warstwa jasnożółtego piasku drobnoziarnistego z cienkimi, układającymi 
się pasmowo warstwami żwiru;
5 – ślady po słupach konstrukcyjnych;
6, 7 – paleniska – warstwa nasycona węglem drzewnym i popiołem; warstwa 
przepalonej gliny;
8 – ślady po spalonych belkach konstrukcyjnych.

Fig. 82. Objects discovered in trench XXII/25-26. Numbering of layers and 
descriptions based on: M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Truso – early medieval 
commercial centre and port in the Baltic zone. MAH archives in Elbląg, research 
project no. 1 H01G 060 08, fi nanced by the State Committee for Scientifi c 
Research (KBN) in 1995-1997.
Key:
2 – remains of habitable rooms – layer of sand of different grain sizes contain-
ing charcoal and items refl ecting the nature of the activities conducted in the 
building;
3 – layer of fi ne-grained sand and plastic sediment;
4 – layer of light yellow fi ne-grained sand with thin layers of gravel forming 
a wave-like pattern;
5 – traces of construction posts;
6, 7 – hearths – layer containing large amounts of charcoal and ash; layer of 
burnt clay;
8 – traces of burnt construction beams.
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niających konstrukcję. Stosowano tu przypuszczalnie tak-
że konstrukcję zrębową, na co wskazuje zachodni narożnik 
budynku Nr II. W tym przypadku należy się również liczyć 
z dwufazowością zabudowy. Przynajmniej część zabudowy 
odsłoniętej w omawianym bloku wykopów tworzyły, jak się 
wydaje, budynki trójdzielne (trzyizbowe), o wymiarach 
5 x 10 m (budynki Nr I i III), 8,5 x 7 m (budynek Nr IV) 
i 9 x 5,3 m (budynek Nr II). 

Drugi blok wykopów, przebadany w latach 1987-
-1991 oraz 2000-2008 obejmuje obszar o łącznej po-
wierzchni 1800 m2. Niestety, również i w tym przypadku 
nie zachowały się żadne (z wyjątkiem fragmentu zaostrzo-
nego słupa w wykopie XXIV/24) elementy drewniane.

Stwierdzono jednak znacznie mniejsze zniszcze-
nia warstwy kulturowej, a co za tym idzie odsłonięto 
i zadokumentowano znacznie większą ilość, istotnych 
dla określenia charakteru i funkcji obiektów, szczegółów 
konstrukcyjnych. Ważnym rezultatem badań tego bloku 
wykopów było też uchwycenie, bardziej czytelnych niż 
w innych badanych dotychczas częściach osady, szczegó-
łów dawnej topografi i terenu. 

Zarysy obiektów uwidoczniły się zaraz po zdjęciu 
warstwy ornej (w jej spągu), średnio na głębokości ok. 40 cm 
od powierzchni wykopów. W planie tworzyły one zwarty 
ciąg prostokątnych lub kwadratowych zaciemnień, których 
wypełnisko stanowiła warstwa czarno-brunatnego piasku 
z dużą zawartością węgli drzewnych i popiołu. Rysowały 
się one wyraźnie na tle zdecydowanie jaśniejszej, otacza-
jącej je warstwy różnoziarnistego piasku z niewielką tylko 
domieszką węgli drzewnych. Na powstanie tych obiektów 
i warstw, w formie jaką odsłonięto podczas badań wyko-
paliskowych, miały niewątpliwie wpływ warunki użytko-

The second block of trenches, examined in 1987-
1991 and 2000-2008, encompasses an overall area of 
1,800 m2. Unfortunately, in this case too, no wooden elem-
ents (apart from a sharpened post in trench XXIV/24) have 
been preserved.

The cultural layer here suffered considerably less 
damage and, therefore, a greater number of construction 
details were uncovered and documented. These details were 
important when determining the character and function 
of the structures. An examination of this block of trenches 
also led to identifying details of the former topography of 
this area which were more pronounced than in the other 
parts of the settlement that had so far been examined.

The outlines of the structures became visible in the 
thill immediately after removing the arable stratum, which 
on average was ca. 40 cm below the surface of the trenches. 
In profi le they formed a tight sequence of rectangular or 
square dark patches, whose in-fi ll consisted of a layer of 
black/brown sand with a high content of charcoal and ash. 
They were clearly visible against a background of a layer of 
much lighter sand of different grain sizes with a small admix-
ture of charcoal. The formation of these objects and layers, 
as uncovered during the research excavations, was undoubt-
edly infl uenced by the way the land had been utilized. Such 
regular and clearly visible outlines could only have been 
created in an enclosed space shaped by human activity.

Ryc. 85. Przykłady śladów po słupach widoczne w profi lach. W obu prezen-
towanych powyżej przypadkach wypełnisko dołów posłupowych stanowiły 
stabilizujące słup kamienie.

Fig. 85. Examples of traces of posts visible in the profi les. In both the examples 
presented above the postholes contained stones used to stabilize the posts.

Ryc. 84. Plan wykopu XXIII/24BD-25 z zaznaczonym schematycznie pół-
nocnym fragmentem długiego budynku. Legenda: 1 – wypełnisko wnętrza 
długiego budynku; 2 – ślady po drewnianych słupach konstrukcyjnych; 
3 – piasek różnoziarnisty; 4 – piasek różnoziarnisty ze żwirem; 5 – piasek 
drobnoziarnisty; 6 – iły.

Fig. 84. Plan of trench no. XXIII/24BD-25 with the schematically marked 
northern fragment of a long building. Key: 1 – area occupied by the interior 
of the long building (high content of charcoal, animal bones and fragments 
of pottery); 2 – traces of construction posts; 3 – sand of different grain sizes; 
4 – sand of different grain sizes with gravel; 5 – fi ne-grained sand; 6 – loam.
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wania tego terenu. Tak regularne i czytelne zarysy mogły 
powstać tylko w pewnej zamkniętej, ukształtowanej przez 
człowieka przestrzeni. 

Generalnie należy stwierdzić, iż odsłonięto tu pozo-
stałości po regularnym układzie zabudowy, usytuowanym 
w stosunku do kierunków świata podobnie, jak w przy-
padku zabudowy odkrytej na polderze I. Był to ciąg obiek-
tów, którego zasadniczą oś tworzył pas szerokości ok. 7 m 
i długości ok. 44 m, przebiegający przez centralną część
badanego bloku wykopów z północnegowschodu na po-
łudniowyzachód. W obrębie tego pasa wydzielić można, 
zwracające uwagę swoją regularnością i powtarzalnoś-
cią, prostokątne obiekty. Jak zaznaczono powyżej obiek-
ty te powstały w wyniku specyfi cznych warunków użyt-
kowania tych fragmentów budowli, a więc pełniły w jej 
wnętrzu ściśle określoną funkcję. Mogły to być pozosta-

Generally it could be said that the traces of regularly 
distributed buildings uncovered here are reminiscent of the 
one discovered in polder I, due to its similar placing vis-à-vis 
the cardinal points. It was a sequence of objects, whose main 
line was formed by a belt, ca. 7 m. in width and 44 m. in 
length, running through the central part of the examined 
block of trenches from the north-east towards the south-
west. Within this belt it is possible to distinguish square 
objects that are easily discernible due to their regularity and 
recurrence of patterns. As mentioned above, these struc-
tures had formed as a result of the way these fragments of 
the buildings were utilized and thus they played a strictly 
defi ned function in their interiors. They could be remains 
of rooms or, alternatively, architectural elements of the in-
teriors (e.g. wooden and earthen benches). This situation 
occurred in trench XXII/25-26, where the arrangement of 
objects was the most complex. Taking into account the size 
of the rectangular structures described above (ca. 4 x 2.5 m), 
as well as the location of the hearths, one can assume that 
we are dealing with the relics of two buildings – one of 
them would have occupied the eastern part of the complex 
and consisted of three rooms and the other would have oc-
cupied the western part of the belt and had two rooms (one 
rectangular room with a hearth, and the other square, with 
preserved traces of posts in the corners).

The dimensions of the three-roomed building may 
have been ca. 5 x 10 m and those of the two-roomed build-
ing ca. 4 x 9 m. The hypothesis that the uncovered traces 
are the relics of a single building seems less plausible. 
If this were the case, the interior of the building would 
have been divided into two main chambers, situated par-
allel to the longer walls, and within each chamber there 
would have been three (in the three-roomed) and two (in 
the two-roomed) internal divisions used for various pur-
poses. If this interpretation were correct, we would have 
a rather untypical building measuring ca. 10 x 9 m.

The situation in trenches XXIII/24-25 and XXIV/
24-26 seems clearer, as the relics uncovered probably 
belonged to one longhouse.

Here three rooms are distinguishable – one in 
the northern part, ca. 5.5 x 6 m, one in the central part, 

Ryc. 86. Wypalona obrzutka gliniana ścian z odciskami plecionki.

Fig. 86. Pieces of burnt clay wall with wattle imprints.

Ryc. 88. Wykop badawczy Nr XXIII/24BD-25, widok w kierunku N-E na 
pozostałości długiego budynku – ciemne regularne pasmo.

Fig. 88. Research trench no. XXIII/24BD-25, north-easterly view of the 
remains of a long building – dark even shape.

Ryc. 87. Wykop Nr XXVII/25D z zarysem obiektu mieszkalnego pochodzą-
cego z pierwszej fazy rozwoju Truso, przeciętego przez rów graniczny, wyzna-
czający południowy zasięg nowej zabudowy.

Fig. 87. Trench No. XXVII/25D with an outline of a habitable building 
dating from the fi rst phase of Truso’s development, cut through by a boundary 
ditch defi ning the southern edge of a new line of buildings.
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Ryc. 89. Truso – blok wykopów arowych przebadanych do 2003 roku ze schematycznie zaznaczonymi pozostałościami budynków oraz łodzi. Legenda: 
1 – paleniska, fragmenty spalonych belek, ślady po słupach; 2 – intensywnie użytkowane fragmenty wnętrz budynków – miejsca koncentracji życia codzienne-
go, działalności rzemieślniczej i handlowej; 3 – fragmenty wnętrz budynków o innym przeznaczeniu – ławy drewniano-ziemne, pomieszczenia magazynowe; 
4 – pozostałości łodzi klepkowych; 5 – rowy wyznaczające zasięgi działek.

Fig. 89. Truso – block of trenches examined until 2003 with schematically marked remains of buildings and boats. Key: 1 – hearths, fragments of burnt beams, 
traces of posts; 2 – intensely used parts of building interiors – places where everyday-life, handicrafts and trading activities were concentrated; 3 – parts of the inte-
riors that served other purposes – wooden and earthen benches, storage rooms; 4 – remains of clinker-built boats; 5 – ditches defi ning the extent of the plots.
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łości poszczególnych pomieszczeń (izb) lub też pozo-
stałości elementów architektury wewnętrznej w obrębie
znacznie większych, w przypadku takiej interpretacji, izb. 
Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w wykopie XXII/25-26, 
gdzie wystąpił najbardziej złożony układ obiektów. Biorąc 
pod uwagę parametry opisanych powyżej prostokątnych 
obiektów (ok. 4 x 2,5 m), a także uwzględniając położe-
nie palenisk, możliwa jest do przyjęcia koncepcja, iż mamy 
tu do czynienia z reliktami dwóch budynków. Jeden z nich 
zajmowałby część wschodnią całego zespołu i posiadałby 
podział wnętrza na trzy części użytkowe, drugi budynek 
zajmowałby część zachodnią omawianego pasa i posiadałby 
podział wnętrza na dwa pomieszczenia (jedno prostokątne 
z paleniskiem, drugie kwadratowe z zachowanymi śladami 
po słupach w jego narożnikach).

Mogły więc to być budynki o parametrach ok. 5 x 10 m 
w przypadku budynku trójdzielnego i ok. 4 x 9 m w przy-
padku budynku dwuizbowego. Mniej prawdopodobna 
wydaje się koncepcja zakładająca, iż odkryte ślady są re-
liktami jednego budynku. W takim przypadku należałoby 
uwzględnić podział wnętrza tej budowli na dwie główne 
izby, równoległe do dłuższych ścian, a w ich obrębie podział 
na trzy i dwie strefy użytkowe. Zgodnie z tym kierunkiem 
interpretacji mielibyśmy więc do czynienia z dość nietypo-
wą budowlą o parametrach ok. 10 x 9 m.

Bardziej klarowna wydaje się sytuacja w wykopach 
XXIII/24-25 i XXIV/24-26, gdzie prawdopodobnie odsło-
nięte zostały relikty jednego, długiego budynku-domu. 

Możliwe jest w tym przypadku wydzielenie trzech izb 
– jednej w części północnej o parametrach ok. 5,5 x 6 m, dru-
giej w części środkowej o parametrach ok. 10 x 6 m i połu-
dniowej o parametrach ok. 5,5 x 6 m. Dwie z tych izb – pół-
nocna i środkowa – posiadały prawdopodobnie podział wnę-
trza na trzy części użytkowe, równoległe do dłuższych ścian. 
Byłby to więc budynek posiadający długość ok. 21 m i sze-
rokość ok. 6 m. Występujące w obrębie jego zarysu liczne śla-
dy po słupach, jak też znalezione w dużej ilości przepalone 
fragmenty gliny z odciskami plecionki wskazują, że budynek 
ten posiadał ściany o konstrukcji słupowo plecionkowej, być 
może z charakterystycznymi przyporami wzmacniającymi.

W południowej części wykopu XXIV/24 i północnej 
wykopu XXV/25-25 odkryto pozostałości następnej bu-
dowli o wymiarach ok. 7 x 7,5 m, która łączyła się połu-
dniową, szczytową ścianą z omówionym powyżej długim 
domem. Przy wschodniej ścianie tej budowli znajdowało 
się regularne, prostokątne palenisko otoczone kamieniami 
polnymi. Zarówno usytuowanie paleniska, jak też układ 
występujących wewnątrz prostokątnych obiektów wskazu-
ją, że prawdopodobnie był to budynek jednoizbowy z po-
działem wnętrza na trzy części użytkowe.

Podsumowując próbę interpretacji i identyfi kacji 
obiektów występujących w obrębie głównego ciągu za-
budowy, należy zwrócić uwagę na możliwość łączenia ich 
z innymi obiektami, których zarysy odkryto bezpośrednio 
na wschód. Ich położenie i charakter wskazują wyraźnie, 
że mamy tu do czynienia z reliktami zagród-gospodarstw. 
Z taką sytuacją należy się liczyć w przypadku ostatniego 
z omówionych powyżej budynków, który był przypuszczal-
nie częścią dużej zagrody. W jej skład wchodziły jeszcze co 
najmniej dwa inne budynki gospodarcze. W obrębie na-
stępnej zagrody funkcjonował też zapewne długi budynek 

ca. 10 x 6 m, and one in the southern part, ca. 5.5 x 6 m. 
Two of these rooms – the northern and central ones – were 
probably each divided into three utility areas, parallel to the 
longer walls. The building would then have been ca. 21 m 
long and ca. 6 m wide. The numerous traces of posts visible 
within its outline, as well as the large number of fragments of 
burnt clay with wattle imprints that were discovered indicate 
that the walls of the buildings were constructed using the wat-
tle and daub technique, perhaps with supporting buttresses.

In the southern part of trench XXIV/24 and in the 
northern part of trench XXV/25-25 the remains of another 
building (ca. 7 x 7.5 m in size) were discovered; its south-
ern gable wall adjoined the aforementioned longhouse. 
A regular rectangular hearth surrounded by fi eld stones 
was discovered close to the eastern part of this building. 
Both the location of the hearth and the arrangement of the 
rectangular structures in the interior of the building sug-
gest that it was probably a single-roomed building further 
divided into three parts used for various purposes.

To sum up these attempts at interpreting and iden-
tifying the structures within the main row of buildings, we 
should consider the possibility of connecting them with 
other structures, whose outlines were discovered immedi-
ately to the east. Because of their location and character it 
is clear that in this instance we are dealing with the relics 
of farmsteads. The last building to be discussed above was 
probably part of a large farm that may have consisted of two 
more farm buildings. The next farmstead probably also had 
a long wattle and daub building on its land. In both cases, 
the farms were located to the east of the main row of build-
ings. All the trenches to the west of them showed traces of 
the regulated stream described earlier.

Another important discovery, first recorded dur-
ing examination of the remains of a wrecked boat (see: 
“Boat Building and Relics of Boats in Truso”), was 
a boundary ditch demarcating the boundary of plots 
of land. In the course of subsequent research a whole 
network of ditches of this kind was discovered. On the 
one hand, they marked the boundaries of the developed 
area and, on the other hand, served as drainage ditches. 
Having identified this spatial element it was possible to 
distinguish the various stages of Truso’s development; 
these ditches frequently traversed structures that dated 
from the first phase of the functioning of the settle-
ment, such as the wrecked boat.

The buildings were probably arranged in a similar 
manner across a much larger area of the settlement. This 
can be inferred, for example, from the arrangement of 
the structures uncovered in the 30-metre long test trench 
no. I and its 10-metre extension eastwards. Some of the 
preserved interior furnishings (e.g. hearths) as well as the 
character of the movable fi nds which were an indication 
of the settlement’s habitable function (spindle whorls, 
weaving weights, pottery, animal bones) as well as trading 
and craft/artisanal function (e.g. the antler, amber and 
glass workshops, a hoard of Islamic coins, weights, beads 
made of semi-precious stones, imported pottery), seem to 
support this hypothesis. A much larger and varied collection 
of fi nds was discovered in the area containing traces of 
buildings in trenches ‘C’, ‘D’ and ‘G’ as well as in the 
block of trenches. Alongside fragments of clay pottery, clay 
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plecionkowy. W obu przypadkach zagrody rozlokowane 
były na wschód od głównego ciągu zabudowy, jaki tworzyły 
opisane powyżej budynki. Natomiast na zachód od nich we 
wszystkich wykopach stwierdzono pozostałości, opisanego 
wcześniej, uregulowanego strumienia. 

Ważnym odkryciem, które po raz pierwszy zano-
towano w trakcie badań wrakowiska łodzi (zob. o tym w 
rozdziale „Szkutnictwo i relikty statków w Truso”), był rów 
graniczny, wyznaczający zasięg działek-parceli. W trakcie 
późniejszych badań odkryto całą sieć takich rowów, które 
z jednej strony wyznaczały granice regularnej zabudowy, 
z drugiej zaś pełniły ważną, zwłaszcza w nisko położonej 
strefi e portowej, funkcję rowów odwadniających. Zidentyfi -
kowanie tego elementu organizującego przestrzeń, pozwo-
liło też na wydzielenie różnych faz rozwoju Truso – rowy te 
niejednokrotnie przecinały obiekty pochodzące z pierwszej 
fazy funkcjonowania Truso, m.in. wrakowisko łodzi.

Podobny układ zabudowy znajdował się zapewne 
na znacznie większym obszarze osady. Można tak sądzić 
choćby z układu obiektów odsłoniętych w długim, trzy-
dziestometrowym wykopie sondażowym „I” i jego dzie-
sięciometrowym przedłużeniu w kierunku wschodnim. 
Wskazują na to niektóre, zachowane elementy wyposaże-

fl oors, a great number of animal bones and other objects 
connected, by and large, with everyday life, numerous fi nds 
relating to trading and handicrafts/artisanal activities 
were discovered. The analysis of the fi nds discovered in the 
course of the excavations showed that permanent artisanal 
workshops located in the buildings functioned alongside 
the more seasonal activities conducted along the shore-
line zone of the settlement, which was devoid of buildings, 
including the area where the boat wreck was discovered 
(trench ‘K’).

Aerial Archaeology at Truso

Aerial photography is a non-intrusive method of discovering 
and analyzing archaeological sites, and, alongside magne-
tometers and ground penetrating radars, has become the 
most frequently used tool of the archaeologist. It involves 
photo interpretation, i.e. the observation, documentation 
and analysis of the results obtained.

The phenomena taking place under the earth’s sur-
face can be registered owing to indirect factors that change 

Ryc. 92. Propozycja rekonstrukcji fragmentu zabudowy w strefi e portowej osady wykonana na podstawie wyników badań wykopaliskowych oraz powierzch-
niowych – rekonstrukcja Marek F. Jagodziński, rys. Bogdan Kiliński.

Fig. 92. Proposed reconstruction of a fragment of a built-up area in the port area of the settlement based on excavation and fi eld-walking survey – reconstruction: 
Marek F. Jagodziński; drawing: Bogdan Kiliński.
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nia ich wnętrz (np. paleniska), a także charakter zabytków 
ruchomych poświadczający zarówno funkcję mieszkalną 
(przęśliki, ciężarki tkackie, ceramika naczyniowa, kości 
zwierzęce) oraz rzemieślniczo-handlową (np. półprodukty 
warsztatu rogowiarskiego, bursztyniarskiego i szklarskiego 

both the emitted and refl ected radiation naturally oc-
curring in the environment. The presence of subsurface 
archaeological features causes certain symptoms, called 
marks, to appear on the surface, which can be observed 
from an altitude and registered in the photographs. These 
are shadow marks – associated with land relief; crop marks 
– based on changes in vegetation that refl ect differences in 
the fertility of the soil; and soil marks – pertaining to the 
colour, texture and humidity of the soil. Other marks that 
are related to the ones mentioned above include moisture 
marks, drought marks, snow marks and frost marks.107 

Polish archaeologists have used aerial photography 
to reconstruct the natural environment by examining the 
relation between the settlement pattern existing at a par-
ticular time and the site’s natural features. This kind of re-
search, carried out with a view to reconstructing the changes 
in the shoreline of Lake Drużno, was conducted, among 
others, at Janów Pomorski – a port of trade which engaged 
in artisanal activities/handicrafts and was identifi ed with 
the historical Truso.108 

107  See also: W ł o d z i m i e r z  R ą c z k o w s k i , Archeologia lotnicza 
– metoda wobec teorii, Poznań 2002; Z b i g n i e w  K o b y l i ń s k i , 
Archeologia lotnicza w Polsce. Osiem dekad wzlotów i upadków, 
Warsaw 2005.
108  K a z i m i e r z  S i k o r s k i ,  J e r z y  M i a ł d u n ,  A n d r z e j 
L u b e c k i , Sprawozdanie z realizacji tematu naukowo-badawczego 
pt. “Badanie stanowisk archeologicznych z wykorzystaniem zdjęć 

Ryc. 93. Zdjęcie lotnicze obszaru osady Truso z widoczną siecią rowów melioracyjnych oraz wyróżniającym się jasnym fototonem pasmem (oznaczonym 
czerwoną strzałką), będącym śladem dawnej linii brzegowej jeziora Drużno. Źródło: Skład Materiałów Geodezyjnych i Kartografi cznych. Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski Nr 9536.

Fig. 93. Aerial photograph of the area forming the Truso settlement showing a visible network of drainage ditches and a stripe of a lighter (air) photo tone 
(marked with a red arrow) denoting a trace of Lake Drużno’s former shoreline. Source: Skład Materiałów Geodezyjnych i Kartografi cznych. Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski No. 9536.

Ryc. 94. Zdjęcie pionowe obszaru osady Truso z zaznaczonymi strzałkami 
śladami dawnych koryt strumienia oraz zasypanych rowów melioracyjnych. 
Fot. Jerzy Miałdun.

Fig. 94. Vertical photograph of Truso showing traces of the former stream beds 
and in-fi lled drainage ditches marked with arrows. Photo Jerzy Miałdun.
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oraz skarb monet arabskich, odważniki, paciorki z kamie-
ni półszlachetnych, ceramika importowana). Znacznie 
większy i bardziej różnorodny zestaw zabytków odkryto 
w obrębie śladów zabudowy w wykopach „C”, „D”, „G” 
oraz w bloku wykopów arowych. Obok ułamków naczyń 
glinianych, polepy, bardzo dużej liczby kości zwierzęcych 
i ogólnie rzecz określając – przedmiotów związanych 
z życiem codziennym, odkryto też liczne zabytki związane 
z handlem i wytwórczością rzemieślniczą. Analiza zabyt-
ków odkrytych w trakcie badań wykopaliskowych wyka-
zała, że obok działalności sezonowej, którą prowadzono 
w strefi e przybrzeżnej osady, pozbawionej zabudowy, m.in. 
w obrębie wrakowiska łodzi (wykop „K”), działały też stałe 
warsztaty rzemieślnicze usytuowane w budynkach.

Archeologia lotnicza Truso

Zdjęcia lotnicze jako jeden z nieinwazyjnych sposo-
bów odkrywania i analizy stanowisk archeologicznych są, 
obok metod magnetometrycznych i georadarowych, naj-
częściej obecnie wykorzystywanym narzędziem badaw-
czym archeologa. Do podstawowych elementów archeolo-
gii lotniczej należy obserwacja, a następnie dokumentacja 
i analiza wyników tej obserwacji zwana fotointerpretacją. 

Wszelkie zjawiska zachodzące pod powierzchnią 
ziemi mogą być rejestrowane poprzez czynniki pośrednie, 
które zmieniają naturalne promieniowanie występujące 
w przyrodzie zarówno emitowane, jak i odbite. Obecność 
stanowisk archeologicznych powoduje powstawanie na 
powierzchni ziemi oznak, zwanych wyróżnikami, które 
mogą być obserwowane z pewnej wysokości i rejestrowane 
na zdjęciach. Są to wyróżniki cieniowe – związane z ukształ-
towaniem terenu; wyróżniki wegetacyjne – poprzez zmiany 
zachodzące w roślinach odwzorowują one zwiększoną lub 
zmniejszoną żyzność gleby; wyróżniki glebowe – odnoszące 
się do barwy, tekstury i wilgoci gleby. Inne wyróżniki, po-
siadające związek z omówionymi powyżej, to: wyróżniki 
wilgotnościowe, suszy, śniegowe i mrozowe107. 

Specyfi cznym sposobem wykorzystywania fotografi i 
lotniczej w archeologii polskiej były próby rekonstrukcji 
środowiska naturalnego związane z badaniem zależności 
między systemem istniejącego w określonym czasie osad-
nictwa a cechami środowiska naturalnego. Badania takie, 
mające na celu rekonstrukcję przekształceń linii brzegowej 
jeziora Drużno, prowadzono m.in. w rejonie osady rze-
mieślniczo-handlowej i portowej w Janowie Pomorskim, 
identyfi kowanej z historycznym Truso108. 

107  Zob. w tych kwestiach: W ł o d z i m i e r z  R ą c z k o w s k i , Ar-
cheologia lotnicza – metoda wobec teorii, Poznań 2002; Z b i g n i e w 
K o b y l i ń s k i ,  Archeologia lotnicza w Polsce. Osiem dekad wzlotów 
i upadków, Warszawa 2005.
108  K a z i m i e r z  S i k o r s k i ,  J e r z y  M i a ł d u n ,  A n d r z e j 
L u b e c k i , Sprawozdanie z realizacji tematu naukowo-badawczego 
pt. „Badanie stanowisk archeologicznych z wykorzystaniem zdjęć lotni-
czych”, Olsztyn 1986, manuskrypt w archiwum Muzeum Zamkowego 
w Malborku; J e r z y  M i a ł d u n , Sprawozdanie z realizacji tematu 
naukowo-badawczego pt. „Badanie stanowisk archeologicznych z wyko-
rzystaniem zdjęć lotniczych”, Olsztyn 1987, manuskrypt w archiwum 

The area associated with the Truso settlement that 
was examined is situated at the point where the Elbląg Up-
land meets the Żuławy fl oodplains. A relatively broad strip of 
partially-preserved terraced levels had formed in this region, 
as well as extensive areas of aggradation (the so-called tran-
sition zone) due to the sediment transport occurring on the 

lotniczych”, Olsztyn 1986, manuscript in the archives of the Castle 
Museum in Malbork; J e r z y  M i a ł d u n , Sprawozdanie z realizacji 
tematu naukowo-badawczego pt. “Badanie stanowisk archeologicznych 
z wykorzystaniem zdjęć lotniczych”, Olsztyn 1987, manuscript in 
the archives of the Castle Museum in Malbork. A series of oblique 
photographs of the Truso settlement was also taken by W i e s ł a w 
S t ę p i e ń  in August 1986, commissioned by the Wojewódzki 
Konserwator Zabytków [Voivodeship Conservator of Historical 
Monuments] in Elbląg.

Ryc. 95. Zdjęcie ukośne wykonane w kierunku południowo-zachodnim 
– część portowa osady Truso z regularnymi zaciemnieniami (oznaczono je 
strzałkami), będącymi prawdopodobnie pozostałością basenów portowych. 
Fot. Wiesław Stępień, sierpień 1986 r.

Fig. 95. Oblique photograph showing a south-westerly view of Truso port 
with regular dark shapes (marked with arrows) which are probably the re-
mains of harbours. Photo Wiesław Stępień, August 1986.

Ryc. 96. Zdjęcie ukośne wykonane w kierunku południowo-zachodnim 
– część portowa osady Truso z hipotetycznie zaznaczonymi basenami porto-
wymi. Fot. Wiesław Stępień, sierpień 1986 r. Oprac. Marek F. Jagodziński.

Fig. 96. Oblique photograph showing a south-westerly view of Truso port 
marked up with the hypothetical location of the harbours. Photo Wiesław 
Stępień, August 1986. Ed. Marek F. Jagodziński.
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Poddany badaniu obszar związany z osadą Truso 
położony jest na styku Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław Wi-
ślanych. W rejonie tym wykształcił się dość szeroki pas za-
chowanych fragmentarycznie poziomów tarasowych oraz 
rozległe obszary akumulacji zboczowej (tzw. strefa przej-
ściowa), gdzie nagromadziły się znaczne ilości materiałów 
spływowych, zacierając i znacznie łagodząc ostry pierwot-
nie kontrast między tymi jednostkami109. 

Przedstawione w innym miejsc przykłady nowożyt-
nej działalności człowieka na obszarze obejmującym re-
likty osady Truso wskazują, jak dużym przekształceniom 
uległa pierwotna morfologia i hydrografi a tego terenu. 
Zniszczeniu uległy nie tylko elementy osady posiadają-
ce własne formy terenowe (np. wał obronny), ale także 
poważnie zakłócony i zatarty został obraz ewentualnych 
wczesnośredniowiecznych prac ziemnych ingerujących 
w naturalne ukształtowanie terenu. Uwzględniając te uwa-
runkowania, przeprowadzono wstępną analizę zdjęć lotni-
czych wykonanych dla obszaru wskazanego jako miejsce 
lokalizacji Truso. Przy określaniu wielkości tego obszaru 
uwzględniono wyniki badań powierzchniowych, wykopali-
skowych oraz geologicznych, a także analizy kartografi cz-
ne dawnych map tego rejonu. Bardzo ważne były zwłaszcza 
informacje, jakie udało się uzyskać w trakcie badań wyko-
paliskowych. Dzięki nim można było wskazać strefę porto-
wą osady oraz jej peryferie. 

Analizę prowadzono metodą wizualną przez po-
równanie fototonów i kształtów ujawnionych wyróżników 
z obiektami, które mogły być następstwem działalno-
ści człowieka. Hipotetycznie założono, że poszukiwania 
dotyczyć będą śladów wału obronnego, strumienia oraz 
identyfi kacji elementów przestrzennych strefy portowej. 
Wymienione powyżej elementy przestrzenne Truso oraz 
niektóre, zidentyfi kowane składniki paleomorfologii te-
renu posłużyły na tym etapie jako materiał wyjściowy 
defi niujący problematykę badawczą w kontekście analizy 
zdjęć lotniczych. Poddane wstępnej analizie zdjęcia lotni-
cze wykonane zostały w różnych okresach wegetacyjnych, 
w latach 1986-1990110. Są to zarówno zdjęcia pionowe 
wykonane z dużych wysokości (ok. 1000 m), jak też ukoś-
ne wykonane z małych wysokości (od 50 do 300 m).

Wcześniejsze, cytowane w przypisie nr 109 opracowa-
nia i analizy zdjęć lotniczych, ujawniły fragment dawnej linii 
brzegowej jeziora Drużno, doskonale widocznej na archiwal-
nym zdjęciu pionowym wykonanym w 1968 roku oraz ślady 
migracji koryta strumienia, który pierwotnie przepływał za-
równo przez środek osady (co dowodnie wykazały badania 
wykopaliskowe), jak też rozwidlał się w strefi e przejściowej, 
otaczając od zachodu, północy i wschodu obszar osady.

Na większości zdjęć wystąpiły wyróżniki glebowe, 
wegetacyjne i wilgotnościowe. Ujawniły one prawdopo-
dobnie przebieg nieistniejących obecnie ramion strumienia 
oraz nieistniejących (zasypanych) rowów melioracyjnych. 

Muzeum Zamkowego w Malborku. Serię ukośnych zdjęć osady Tru-
so wykonał też W i e s ł a w  S t ę p i e ń  w sierpniu 1986 roku na zle-
cenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.
109  J e r z y  S z u k a l s k i , Krajobraz geografi czny Elbląga, op. cit.
110  Zdjęcia lotnicze zostały wykonane na zlecenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Elblągu. Autorami zdjęć są W i e s ł a w 
S t ę p i e ń  i  J e r z y  M i a ł d u n . 

sloping surfaces, which has levelled out the original sharp 
differences in height between these two formations.109 

Examples of human activity conducted in modern 
times in the area comprising the relics of the Truso settle-
ment (described in the chapter entitled “Destroying the 
Relics of Truso, or the History of the Hansdorf Estate” 
above) show the extent to which the former morphology 
and hydrography of this area has changed. Apart from the 
destruction of those elements of the settlement that had 
clearly defi ned spatial forms (e.g. the defensive wall), traces 
of any early mediaeval earthworks that had interfered 
with the terrain’s natural morphology have also become 
blurred. With these factors in mind, a preliminary analy-
sis of the aerial photographs of the area singled out as the 
Truso site was made. The size of the area was determined 
with the help of fi eld surveys, research excavations and 
geological surveys, as well as old maps of the region. The 
excavations provided particularly important information 
that enabled the port’s boundaries and those of its periph-
ery to be defi ned.

The analysis was carried out with the use of a visual 
method by relating the air photo tones and shapes of the 
registered marks to features that might have resulted from 
human activity. The preliminary assumption was that the 
searches would focus on fi nding traces of the defensive 
wall, as well as identifying any spatial elements in the port. 
The aforementioned spatial elements of the settlement 
and some preserved details of the terrain’s paleomorphology, 
served as the starting point for establishing the scope of 
issues requiring further research in the context of aerial 
photography. The aerial photographs analyzed were taken 
in various growing seasons between 1986 and 1990.110 
They included both vertical photographs taken at high 
altitudes (ca. 1,000 m) and oblique photographs taken at 
lower altitudes (from 50 to 300 m).

Earlier analyses of the aerial photographs, referred to 
in footnote 109 above, revealed a fragment of Lake Drużno’s 
former shoreline clearly visible in a vertical archive photo-
graph taken in 1968, and traces of the stream bed’s migra-
tion showing that it formerly traversed the settlement’s core 
(proven by excavations) and forked at the transition zone 
surrounding Truso to the west, north and east.

The majority of the photographs registered soil, 
crop and moisture marks which probably denote the no 
longer existing forks of the stream and (in-fi lled) drain-
age ditches.

The topography of the analyzed terrain is not very 
varied; however, even slight elevations and depressions 
can be detected on the basis of air photo tones. The darker 
patches indicate depressions, where the natural soil pro-
cesses formed a thicker layer of humus with increased 
water content. The lighter patches mark slightly elevated 
areas, from which the humus had naturally fl owed down 
or been ploughed up. The southern, partly depressed, area 
of the settlement is much more intelligible in this respect.

109  J e r z y  S z u k a l s k i , Krajobraz geografi czny Elbląga, op. cit.
110  The aerial photographs (by W i e s ł a w  S t ę p i e ń  and J e r z y 
M i a ł d u n) were commissioned by the Wojewódzki Konserwator Za-
bytków [Voivodeship Conservator of Monuments] in Elbląg.



89

Powierzchnia analizowanego terenu jest bardzo sła-
bo pofałdowana, jednak nawet nieznaczne wzniesienia 
i obniżenia dają się wydzielić na podstawie fototonu. Ciem-
niejsze plamy są obniżeniami, w których naturalny proces 
glebowy wytworzył grubszą warstwę próchnicy o zwiększo-
nej wilgotności. Obszary jaśniejsze to miejsca lekko wypię-
trzone, z których próchnica spłynęła lub została mechanicz-
nie zdjęta w czasie orki. Należy dodać, że znacznie bardziej 
czytelna pod tym względem jest południowa, częściowo 
depresyjna część osady. Na zdjęciach lotniczych tego ob-
szaru ujawniły się regularne, czworokątne kształty, odwzo-
rowane na zdjęciach w postaci ciemniejszego fototonu. 
Położenie analizowanego fragmentu osady oraz fakt, że 
usytuowany jest on najbliżej obecnej linii brzegowej jeziora 
Drużno, zwróciły uwagę na możliwość interpretacji tych 
zaciemnień jako pozostałości basenów portowych. 

Strefy zaciemnień nakładają się w dużym stop-
niu na strefy osadów o zwiększonej frakcji piaszczystej, 
rozprzestrzeniające się poza warstwą zdefi niowaną jako 
warstwa kulturowa. Wcześniej zostały one wstępnie wy-
odrębnione jako hipotetyczne ślady niewielkich zatoczek 
jeziornych wnikających w przestrzeń osady. Natomiast 
wyraźny, powtarzający się, regularny ślad wyodrębnionej 
z dużą pewnością facji jeziornej pozwala sformułować 
przypuszczenie, że w miejscach tych początkowo znajdo-
wały się naturalne zatoczki jeziorne lub naturalne obni-
żenia terenu, które mogły być pogłębione i uformowane 
w regularne baseny portowe.

Aerial photographs of this area have revealed rectangular
shapes registered as darker photo tones. The position of 
the settlement’s analyzed fragment and the fact that this 
is located in the vicinity of the present shoreline of Lake 
Drużno suggest that these dark patches may denote the re-
mains of the harbour.

The dark areas overlap largely with the areas of sedi-
ments with increased sand content that spread out beyond 
the identifi ed cultural layer. Earlier on, they were initially 
singled out as possible traces of small inlets that cut into 
the settlement area; while the recurring regular trace of la-
custrine facies (identifi ed as such with a high degree of cer-
tainty) suggests that these areas contained natural inlets or 
natural depressions which could have been deepened and 
even adapted into mooring places for boats.

The unique hydrodynamics of Lake Drużno111 also 
supports this assumption. The absolute water level values, 
associated with the infl ux of water from the land and the 
waters of the Baltic being pushed into the reservoirs of the 
Vistula Lagoon and Lake Drużno, as well as wind direc-
tions, have a signifi cant impact on the water level along
the shores of the lake and slopes of the Elbląg Upland. 
A characteristic feature is the accumulation of water along 
the eastern shores of the lake and the lagoon in the presence 
of northerly and westerly winds whereas the winds blowing 
from the opposite direction push it back. Similar phenom-
ena probably occurred in the early mediaeval period which 
could have caused sudden and substantial changes in the 
water levels along the shoreline bordering the settlement. 
This must have caused diffi culties in accessing the port 
from the open waters of Lake Drużno. The only way of se-
curing relatively free access to the port was to maintain the 
depth at the entrance. Earthworks involving the deepening 
and enlarging of the natural inlets, and eventually giving 

111  Cf. M a r i a  K a s p r z y c k a , Analiza osadów strefy brzegowo-
portowej osady Truso, Elbląg 2003. Manuscript in MAH archives.

Ryc. 97. Zdjęcie ukośne zrobione w kierunku północnym. Na środkowym 
planie prostokątne poldery obejmujące część portową osady Truso, na któ-
rych widoczne są zarysy regularnych basenów portowych. Fot. Jerzy Miał-
dun 1985.

Fig. 97. Oblique photograph showing a northerly view of Truso port. There 
are rectangular polders in the centre encompassing the port of Truso; the 
regular outlines of harbours are visible. Photo Jerzy Miałdun 1985.

Ryc. 98. Ortofotomapa obszaru Truso wykonana ze zdjęć panchromaty-
cznych. Fot. i opracowanie Jerzy Miałdun.

Fig. 98. Orthophotomap of Truso compiled from panchromatic photographs. 
Photo/ed.: Jerzy Miałdun.
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Przypuszczenie takie można poprzeć również specy-
fi czną hydrodynamiką jeziora Drużno111. Na poziom wody 
u brzegu jeziora Drużno i skłonu Wysoczyzny Elbląskiej 
ma bardzo duży wpływ zarówno bezwzględna wartość po-
ziomu wody, związana z dopływem z lądu lub też wpycha-
niem do zbiorników Zalewu Wiślanego i jeziora Drużno 
wód bałtyckich, jak też kierunek wiatrów. Bardzo charak-
terystyczne jest spiętrzanie wody u wschodnich brzegów 
zalewu i jeziora przy wiatrach północnych i zachodnich 
oraz odpychanie wód przy wiatrach przeciwnych. Podobne 
zjawiska zachodziły zapewne we wczesnym średniowieczu. 
Powodować to mogło duże i błyskawiczne zmiany poziomu 
wody przy brzegu osady. Dostępność do portu od strony
otwartych wód jeziora Drużno musiała być w takich przy-
padkach utrudniona. Jedyną możliwością zapewnienia 
w miarę swobodnego dostępu do portu było utrzymywanie 
pogłębionego dojścia, dostępnego przy średnich wahaniach 
poziomu wody. Wykonanie takich prac – początkowo po-
głębiania i powiększania naturalnych zatoczek jeziornych, 
a w końcu nadania im regularnych kształtów, mogło stać 
się niezbędne w celu utrzymania portowej funkcji osady. 

Na podstawie analizy zdjęć lotniczych nie można na-
tomiast jednoznacznie potwierdzić istnienia oraz wskazać 
przebiegu hipotetycznego wału obronnego osady Truso. 
Więcej informacji dotyczących tej kwestii może dać nało-
żenie na zdjęcia lotnicze mapy wysokościowej i katastralnej. 
Być może śladem przebiegu wału są podłużne pasy układają-
ce się w podkowiastą fi gurę zaznaczone na mapie katastral-
nej obejmującej obszar Truso (por. współczesny plan kata-
stralny zamieszczony w tej książce, w rozdziale „Historia 
niszczenia reliktów Truso, czyli dzieje majątku Hansdorf”).

Badania geomagnetyczne

Drugą nieinwazyjną metodą badania stanowisk ar-
cheologicznych obok opisanej wcześniej analizy zdjęć lotni-
czych są badania geomagnetyczne. Metodą tą można w krót-
kim czasie zbadać duże powierzchnie. Była ona stosowana 
z powodzeniem przy badaniach innych osad handlowych 
i portowych z okresu wikińskiego, m.in. w Haithabu.112 

W Truso badania takie przeprowadzono w latach 
2004-2008 dzięki współpracy z Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg, Institut für Archäologische Wissenschaften Frühge-
schichtliche Archäologie und Archäologie des Mittelalters. Ba-
dania te były wspierane przez Niemieckie Stowarzyszenie 
Naukowe (Deutsche Forschungsgemeinschaft). 

Dotychczasowe badania wykopaliskowe osady Truso, 
o czym piszę w innym miejscu, koncentrowały się głównie 
w strefi e portowej, gdzie zlokalizowano nawarstwienia 

111  Por. M a r i a  K a s p r z y c k a , Analiza osadów strefy brzegowo-
portowej osady Truso, Elbląg 2003. Manuskrypt Muzeum Archeolo-
giczno-Historyczne w Elblągu.
112  Vo l k e r  H i l b e r g , Haithabu im 11. Jahrhundert. Auf der Su-
che nach dem Niedergang eines dänischen Emporiums der Wikingerzeit, 
[w:] Geophysik und Ausgrabung. Einsatz und Auswertung zerstö-
rungsfreier Prospektion in der Archäologie, hrsg. Martin Posselt, 
Benno Zickgraf, Claus Dobiat. Naturwissenschaft und Technologie 
6, Rahden 2007, s. 187-203.

them a regular shape, may have been indispensable in order 
for the settlement to continue functioning as a port.

The analysis of the aerial photographs did not, how-
ever, provide defi nitive evidence confi rming the location 
of the defensive wall or even its existence. Projecting the 
aerial photographs onto a contour map and a cadastral plan 
may provide more information on this subject. Perhaps the 
elongated stripes that formed the semi-oval shape marked 
on the cadastral plan of Truso are the remains of its defen-
sive wall (cf. the contemporary cadastral plan in the chap-
ter entitled “Destroying the Relics of Truso, or the History 
of the Hansdorf Estate”).

Geophysical Survey

Geomagnetic surveys are another non-invasive method 
used for examining archaeological sites. This method 
enables large areas to be surveyed in a short time. It has 
been successfully used when surveying other commercial 
settlements and ports of trade dating from the Viking Age, 
for example in Haithabu.112 

Geomagnetic research was carried out in Truso 
in 2004-2008 thanks to the co-operation with Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Archäologische 
Wissenschaften Frühgeschichtliche Archäologie und Archäo-
logie des Mittelalters. The research was supported by the 
German Scientifi c Association (Deutsche Forschungsge-
meinschaft). 

The excavations carried out in Truso to date (see: 
“Excavations”), focused mainly on the port, where the cul-
tural layers, remains of habitable buildings and artisans’ 
workshops/dwellings and boat relics have been discovered. 
Until 2004 only the eastern part of this area had been ex-
plored to a satisfactory degree, where just over 190 square 
metres were examined and geological boreholes drilled. 
Less attention was paid to the western polders, particularly 
those situated to the north of the entire area of the port, 
although in many places, geological sounding had indi-
cated the existence of relatively thick cultural layers (up 
to 1 metre) that could be regarded as the remains of the 
settlement associated with Truso. It was diffi cult, however, 
to defi ne the exact extent of the settlement and its function 
based solely on these results.

Apart from defi ning the full extent of the settlement, 
the main aim of the geomagnetic survey was to obtain in-
formation pertaining to its spatial layout in areas where ex-
cavations had not yet been carried out.

After the initial measurements conducted with the 
use of magnetometers and a ground-penetrating radar, 
which enabled us to ascertain the potential of using such 
methods on the site, a method was chosen that turned out

112  Vo l k e r  H i l b e r g , Haithabu im 11. Jahrhundert. Auf der 
Suche nach dem Niedergang eines dänischen Emporiums der Wikinger-
zeit, [in:] Geophysik und Ausgrabung. Einsatz und Auswertung zer-
störungsfreier Prospektion in der Archäologie, hrsg. Martin Posselt, 
Benno Zickgraf, Claus Dobiat. Naturwissenschaft und Technologie 
6, Rahden 2007, pp. 187-203.
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kulturowe, pozostałości obiektów mieszkalno-produk-
cyjnych oraz relikty łodzi. Do 2004 roku strefa ta zosta-
ła w stopniu zadowalającym rozpoznana tylko w obrębie 
polderu wschodniego, gdzie przebadano nieco ponad 
19 arów powierzchni oraz wykonano liczne odwierty geo-
logiczne. Mniej uwagi poświęcono polderom zachodnim, 
a zwłaszcza obszarowi położonemu na północ od całej 
strefy portowej, chociaż na podstawie sondowań geolo-
gicznych stwierdzono tam w wielu miejscach istnienie 
nawarstwień kulturowych o dość dużej miąższości (do-
chodzącej do 1 metra), które można było uznać za pozo-
stałości osadnictwa związanego z Truso. Jednakże tylko 
na tej podstawie trudno było określić dokładny zasięg 
osadnictwa oraz jego charakter.

Podstawowym celem badań geomagnetycznych było 
zatem, obok określenia zasięgu osady, uzyskanie informacji 
na temat struktury, czy mówiąc prościej, przestrzennej or-
ganizacji osady w częściach nie objętych dotychczas bada-
niami wykopaliskowymi. 

Po przeprowadzeniu pomiarów testowych urządze-
niami geomagnetycznymi i radarem, które pozwoliły okre-
ślić potencjalne możliwości tych metod na stanowisku, 

to be the best for detecting and registering archaeological 
features in large areas, taking into consideration the condi-
tions of the terrain in Truso.

Ca. 20 hectares of the settlement, comprising the un-
excavated port area and the terrain to the north of it, were 
singled out for research. The survey concentrated on poten-
tially inhabited areas and also, so as to defi ne the extent of
the settlement, encompassed the peripheral areas, and 
areas located just outside them.

On account of the unique relationship between the 
natural conditions and the settlement that arose in the area 
under investigation, the research team resolved to use an 
interdisciplinary method that combined geomagnetic and 
archaeological surveys with research pertaining to geo-
morphology and pedology. The geomagnetic survey detected 
anomalies along the horizontal plane, whereas the geo-
logical sounding (boreholes) enabled their stratigraphical 
context to be determined, i.e. they enabled the preliminary
location of anomalies within a particular layer. Test excav-
ations were also carried out for selected anomalies, enabling 
a detailed description to be compiled, particularly with re-
gard to their nature and chronology.

Ryc. 99. Plan zbiorczy osady Truso – plan warstwicowy z naniesionymi wynikami badań geomagnetycznych oraz wykopami badawczymi (wykopy spraw-
dzające zaznaczono obrysem czerwonym). Źródło: S e b a s t i a n  B r a t h e r,  M a r e k  F.  Ja g o d z i ń s k i , Truso, Deutsch-polnische Ausgrabungen auf dem 
wikingerzeitlichen Seehandelsplatz von Janów Pomorski (Truso), Projektleitung: Prof. Dr. Sebastian Brather, Dr. Marek F. Jagodziński, http://www.ufg.uni-freiburg.
de/d/inst/forsch/truso_2.html
Fig. 99. Comprehensive map of the Truso settlement – contour map also showing the results of a geomagnetic survey and research trenches (the test 
trenches are demarcated in red). Source: S e b a s t i a n  B r a t h e r,  M a r e k  F.  Ja g o d z i ń s k i , Truso, Deutsch-polnische Ausgrabungen auf dem wikingerzeitli-
chen Seehandelsplatz von Janów Pomorski (Truso), Projektleitung: Professor Sebastian Brather, Dr. Marek F. Jagodziński, http://www.ufg.uni-freiburg.de/d/inst/
forsch/truso_2.html
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zdecydowano się zastosować metodę geomagnetyczną, 
która szczególnie dla warunków terenowych Truso wyka-
zała najlepsze możliwości lokalizacji i dokumentacji znale-
zisk archeologicznych na dużych powierzchniach.

Do badań wytypowano ok. 20 hektarów powierzch-
ni osady obejmujących nierozpoznaną wykopaliskowo 
strefę portową oraz teren położony od niej na północ. Po-
miary koncentrowały się zarówno na areałach potencjalnie 
zamieszkałych, jak też z uwagi na próbę określenia granic 
osady, objęły obszary peryferyjne, bądź leżące częściowo 
poza jej zasięgiem. 

Wyjątkowa zależność między warunkami przyrodni-
czymi a rozwijającym się na badanym obszarze osadnictwem 
skłoniła też zespół badawczy do zastosowania interdyscypli-
narnej metody badawczej, łączącej badania geomagnetyczne 
i archeologiczne z przyrodniczymi w zakresie geomorfologii 
i gleboznawstwa. Badania takie umożliwiły, dzięki zasto-
sowaniu sondowań geologicznych (odwiertów), szybką 
ocenę namierzonych anomalii magnetycznych w zakresie 
geomorfologicznego kontekstu ich wyróżnienia. Mówiąc 
bardziej obrazowo, badania geomagnetyczne pozwoliły 
na zlokalizowanie anomalii w płaszczyźnie poziomej, zaś 
odwierty geologiczne umożliwiły określenie ich stratygra-
fi cznego kontekstu, czyli pozwoliły na ich wstępną loka-
lizację w obrębie konkretnej warstwy. Dla wytypowanych 
obiektów/anomalii przeprowadzono też sprawdzające 
badania wykopaliskowe, podczas których można było 
dokonać szczegółowego ich opisu, przede wszystkim w zakre-
sie rodzaju znaleziska oraz chronologii. 

Do badania geomagnetycznego zastosowano mag-
netometr fotoelektryczny mierzący zmiany wielkości skła-
dowej pionowej ziemskiego pola magnetycznego blisko 
powierzchni113. Zmiany te wywoływane są przede wszystkim 

113  Zob. w tej kwestii: B e n n o  Z i c k g r a f ,  N o r b e r t 
B u t h m a n n , Archäologisch-geophysikalische Prospektion in „Truso”, 
Janów Pomorski bei Elbląg, Polen im März 2004. Technischen Dokumenta-
tion. Archiwum Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

The geophysical survey was conducted using a photo-
electric magnetometer113 which measures the variations in 
the vertical component of the Earth’s magnetic fi eld near 
the surface. These variations are due primarily to distur-
bances caused by objects located immediately below the 
surface. The objects causing interference can either be nat-
ural features or those produced by human activity. Another 
factor crucial for the results of geomagnetic prospection is 
the difference in the magnetic response of archaeological 
features (e.g. storage hollows and hearths) and the natural 
soil surrounding them.

The graphic representation of the geomagnetic meas-
urements of an examined feature that is obtained in this 
way is rendered in grey scale, the highest values in white 

113  On this subject see: B e n n o  Z i c k g r a f ,  N o r b e r t 
B u t h m a n n , Archäologisch-geophysikalische Prospektion in “Truso”, 
Janów Pomorski bei Elbląg, Polen im März 2004. Technischen Dokumen-
tation. MAH Archives.

Ryc. 101. Obraz anomalii zarejestrowanych we wschodniej części pasa prze-
badanego w strefi e peryferyjnej osady Truso. Strzałką czerwoną wskazano 
dwa jasne punkty, których wstępną interpretację zweryfi kowano badaniami 
wykopaliskowymi.

Fig. 101. Anomalies registered in the examined eastern belt of the periphery 
of the Truso settlement. The red square indicates two lighter points; research 
excavations were conducted to verify the preliminary interpretations.

Ryc. 100. Janów Pomorski/Truso, wykop Nr 2/2005 – dwa paleniska z obsta-
wą kamienną odkryte w miejscu dwóch jasnych punktów zarejestrowanych 
podczas pomiarów geomagnetycznych.

Fig. 100. Janów Pomorski/Truso, trench no. 2/2005 – two hearths surround-
ed by stones discovered in the place where the two lighter spots were regis-
tered during geomagnetic surveying.
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przez obiekty/ciała zakłócające, znajdujące się tuż pod 
powierzchnią. Jako ciała zakłócające określa się zarówno 
struktury naturalne, jak też obiekty powstałe w wyniku 
działalności człowieka. Dla wyników prospekcji geomagne-
tycznej decydująca jest różnica pobudliwości magnetycznej 
pomiędzy obiektami archeologicznymi (np. jamy zasobowe 
lub paleniska) a otaczającym je naturalnym gruntem. 

Uzyskany w ten sposób grafi czny obraz pomiarów 
geomagnetycznych stanowi odbicie badanej struktury 
w tzw. stopniach szarości. Wartości najwyższe są odwzo-
rowane na odczycie pomiaru kolorem białym, najniższe 
czarnym. Wszystkie wartości pośrednie odwzorowane są 
różnymi odcieniami szarości. Najwyższe i najniższe war-
tości pomiarowe najczęściej wywoływane są zakłócenia-
mi współczesnymi, wielokrotnie wyższymi niż te, które 
wywołują obiekty archeologiczne. Z tego powodu przed 
przekształceniem danych pomiarowych na obraz dokonu-
je się wyboru zakresu wartości pomiarowych, który zawie-
ra interesujące nas struktury. Tylko wartości z tego zakresu 
zostają przetworzone na skalę szarości, wszystkie wartości 
pomiarowe powyżej tego zakresu przedstawiane są jako bia-
łe, wszystkie leżące poniżej dolnej granicy jako czarne.

and the lowest values in black. All the intermediate values 
appear as various shades of grey. The highest and lowest 
readings are caused most frequently by modern disturb-
ances, which are much stronger than those caused by 
archaeological features. For this reason, before the readings 
are turned into an image, a scale of measurement values 
is chosen that includes the relevant features. Only those 

values are then transformed into the grey scale, while all 
the values above these readings are rendered as white, and 
those below as black.

The classifi cation of geophysical anomalies is the 
basis for a precise archaeological interpretation. These 
anomalies can be sorted according to various criteria, the 
most important of which are their measurement values, 
form and extent, as well as their location in relation to 
other features. Such a classifi cation enables the physical 
properties of the anomalies/fi nds to be described. A full 
verifi cation can be obtained, for example, by comparing 
them with the results of geological soundings (boreholes) 
and excavations. 

A detailed description of the geomagnetic method 
can be found in a publication that presents the results of 

Ryc. 102. Obiekt Nr 4 – jama osadnicza. W profi lu widoczny wyraźny kształt jamy oraz złożona struktura wewnętrzna (fot. Marek F. Jagodziński).

Fig. 102. Object no. 4 – storage hollow. The shape of the hollow in profi le and its complex interior are clearly visible (photo Marek F. Jagodziński).
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Podstawą dokładnej interpretacji archeologicznej jest 
klasyfi kacja anomalii geofi zycznych, które można uporząd-
kować według różnych kryteriów. Najważniejsze z nich to: 
wielkość wartości pomiarowych, forma i rozmiar anomalii 
oraz ich położenie w stosunku do innych struktur. Uwzględ-
niając taki podział, można dokonać opisu znalezisk/ano-
malii w odniesieniu do ich właściwości fi zycznych. Pełna 

a joint Polish-German project carried out in 2004-2008.114 
Here I would like to present two examples of objects 

114  S e b a s t i a n  B r a t h e r  & M a r e k  J a g o d z i ń s k i , Janów 
Pomorski (Truso?) – osada handlowa z okresu wikińskiego. Badania 
geomagnetyczne, gleboznawcze i archeologiczne w latach 2004–2008, 

Ryc. 103. Plan wykopów z obiektami archeologicznymi – paleniska, jamy zasobowe, rowy odwadniające, jamy posłupowe – odkrytymi w trakcie badań 
sprawdzających wyniki pomiarów geomagnetycznych. W centralnej części wykop Nr 1/2005 z oznaczoną jamą osadniczą (Obiekt Nr 4) i rowem odwad-
niającym (Obiekt Nr 8). Źródło: S e b a s t i a n  B r a t h e r  &  M a r e k  Ja g o d z i ń s k i , Im Land der Esten: Wulfstans Truso, „Archäologie in Deutschland”, 
5-2007, s. 30-33.

Fig. 103. Plan of trenches showing archaeological objects (hearths, storage hollows, drainage ditches, postholes) discovered during research undertaken to 
verify the results of geomagnetic surveying. In the centre, trench no. 1/2005 is marked with a storage hollow (object no. 4) and a drainage ditch (object no. 8). 
Source: S e b a s t i a n  B r a t h e r  &  M a r e k  Ja g o d z i ń s k i , Im Land der Esten: Wulfstans Truso, “Archäologie in Deutschland”, 5-2007, pp. 30-3.
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weryfi kacja nastąpić może np. poprzez porównanie z wyni-
kami odwiertów geologicznych oraz prac wykopaliskowych. 

Szczegółowe omówienie badań osady Truso przy 
użyciu metody geomagnetycznej znajdzie czytelnik w pub-
likacji prezentującej wyniki polsko-niemieckiego projek-
tu zrealizowanego w latach 2004-2008114. Tu chciałbym 
przedstawić dwa przykłady obiektów zlokalizowanych na 
podstawie badań geomagnetycznych i zweryfi kowanych 
badaniami wykopaliskowymi. 

Pierwszy przykład dotyczy strefy peryferyjnej osady, 
zajmującej pola położone po północnej stronie linii kolejo-
wej. W części tej przebadano m.in. pas pola (400 x 50 m) 
ciągnący się wzdłuż torów kolejowych.

Na całej powierzchni zaobserwowano występujące 
w luźnym rozproszeniu anomalie, które z uwagi na ich roz-
miar i kształt, jak również wysokość wartości pomiarowych 
zinterpretowano jako obiekty archeologiczne – duże jamy

114  S e b a s t i a n  B r a t h e r  & M a r e k  J a g o d z i ń s k i , Janów 
Pomorski (Truso?) – osada handlowa z okresu wikińskiego. Badania 
geomagnetyczne, gleboznawcze i archeologiczne w latach 2004–2008, 
Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, w druku. Tam również 
artykuły Mateusza Boguckiego, Norberta Buthmanna, Petera Küh-
na, Heiko Steuera i Benno Zickgrafa.

located by means of a geomagnetic survey and verifi ed by 
excavations.

The fi rst example concerns the periphery of the 
settlement that encompasses the fi elds to the north of the 
railway track. The area examined included a fi eld (400 x 
50 m) stretching alongside the track.

Loosely distributed anomalies were registered across 
the entire area and on account of their sizes and shapes, as 
well as the readings obtained, were interpreted as archaeo-
logical features – large storage hollows and the remains of 
hearths. This interpretation was positively verifi ed by a test 
trench that encompassed two of the anomalies registered 
during the magnetometric survey and rendered as two light 
points (marked with a red square on the close-up in fi g. 
101 and with a red arrow on the comprehensive plan of 
Truso in fi g. 100).

The other example is a storage hollow discovered in 
trench no. 1-2005 dug in the vicinity of the port, where 
the geomagnetic survey registered a large cluster of anom-
alies initially interpreted as hearths or storage hollows (the

Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, in print, containing also 
papers by Mateusz Bogucki, Norbert Buthmann, Peter Kühn, Heiko 
Steuer and Benno Zickgraf.

Ryc. 104. Obiekt Nr 8 – rów odwadniający, wyraźnie rysujący się w planie wykopu sondażowego Nr 1/2005.

Fig. 104. Object no. 8 – drainage ditch, with its outlines clearly visible in the plan of test trench no. 1/2005.
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osadnicze albo pozostałości palenisk. Interpretacja taka 
została pozytywnie zweryfi kowana poprzez wykop sonda-
żowy obejmujący dwie anomalie zarejestrowane podczas 
pomiarów, odwzorowane przez dwa jasne punkty (wskaza-
no je strzałką czerwoną na wycinku-zbliżeniu oraz na pla-
nie zbiorczym Truso, Ryc. 100).

Drugi przykład to jama osadnicza odkryta w wykopie 
Nr 1-2005, założonym blisko strefy portowej, gdzie badania 
geomagnetyczne wykazały dość duże skupienie anomalii, 
które wstępnie uznano za paleniska lub jamy zasobowe (wy-
kop ten wskazano strzałką żółtą na planie zbiorczym Truso, 
Ryc. 100). W przypadku prezentowanej na Ryc. 103 jamy 
zasobowej (Obiekt Nr 4) oraz pokazanych na planie 
(Ryc. 104) palenisk i śladów posłupowych nastąpiła pełna 
zgodność z zarejestrowanymi podczas badań geomagne-
tycznych anomaliami.

Nie wszystkie jednak obiekty, istotne z archeolo-
gicznego punktu widzenia, zostały zarejestrowane podczas 
prac geomagnetycznych. Prezentowany na powyższych 
zdjęciach (w planie i profi lu) rów odwadniający (Obiekt 
Nr 8) był na obrazach pomiarów praktycznie nie do wy-
chwycenia, mimo iż archeologicznie można go rozpoznać 
w jednoznaczny sposób.

trench is marked with a yellow arrow on the comprehensive 
plan of Truso in fi g. 100). In the case of the storage hol-
low (object no. 4) shown in fi g. 103, as well as hearths and 
traces of posts marked on the plan in fi g. 104, the results
of the excavations fully coincided with the anomalies 
detected during the geomagnetic survey.

Not all the archaeologically relevant features, how-
ever, were registered during the geomagnetic survey. The 
drainage ditch presented both in plan and profi le on the 
above photographs (object no. 8) was virtually undetect-
able on the magnetometric images registered; although it 
was identifi ed as such using archaeological methods.

Ryc. 105. Obiekt Nr 8 – rów odwadniający, wyraźnie rysujący się w profi lu wykopu sondażowego Nr 1/2005.

Fig. 105. Object no. 8 – drainage ditch, with the outlines clearly visible in the profi le of test trench no. 1/2005.
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TRUSO – WCZESNE MIASTO
TRUSO – A PROTO-TOWN 

W archeologii europejskiej, zajmującej się okresem 
wczesnośredniowiecznym, obserwujemy ciągły wzrost 
zainteresowania problematyką ośrodków rzemieślniczo-
handlowych w basenie Morza Bałtyckiego – tzw. osad 
o charakterze wczesnomiejskim i osad typu Seehandels-
platz. Związane jest to z fenomenem samego zjawiska po-
wstawania tego typu założeń zarówno w środowisku skan-
dynawskim, słowiańskim, jak też bałtyjskim i wciąż jeszcze 
nie do końca rozstrzygniętą rolą, jaką odegrały te ośrodki 
w rozwoju społeczno-gospodarczym wczesnośredniowiecz-
nych społeczności. Szczególnie w rejonach osadnictwa 
słowiańskiego i bałtyjskiego pojawienie się takich miejsc, 
w obrębie których wyraźnie widoczne są, a niekiedy wręcz 
dominują elementy obce (głównie skandynawskie), zwró-
ciło uwagę badaczy na problem związków słowiańsko-skan-

There is growing interest among European archae-
ologists dealing with the early mediaeval period in centres 
for crafts and trading located in the Baltic Sea basin – the 
so-called proto-towns and ports of trade (Seehandelsplätze).
This is connected with the way these settlements were 
established both in Scandinavia and the Slavic lands as well 

Ryc. 106. Na stronie tytułowej rozdziału: widok na osadę Truso od strony 
portu – rekonstrukcja Marek F. Jagodziński, akwarela Andrzej Szwemiński.

Fig. 106. Title page of the chapter: view of the Truso settlement seen 
from the port; reconstruction: Marek F. Jagodziński, watercolour: Andrzej 
Szwemiński.
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dynawskich i bałtyjsko-skandynawskich. Jednym z takich 
miejsc jest osada Truso115.

Wśród olbrzymiej liczby zabytków odkrytych w Tru-
so duża część ma bezpośrednie analogie do dobrze udo-
kumentowanych chronologicznie innych stanowisk tego 
typu. Posłużyły one do wstępnego opracowania podstaw 
chronologii osady Truso – datowania wydzielonych warstw 
i obiektów, a w konsekwencji określenia faz jej rozwoju. 

 PODSTAWY DATOWANIA TRUSO

Około 650-790 

Dla końca VI do połowy VII wieku spośród odkry-
tych w Truso zabytków można wskazać m.in.: równora-
mienną zapinkę z kopułkowatym kabłąkiem, zapinkę dzio-
bowatą (Schnabelfi bel) oraz brązową zapinkę tarczowatą, 

nawiązującą bardzo wyraźnie do znalezisk z cmentarzy-
ska na Srebrnej Górze w Łęczu (Lenzen – Silberberg)116. 
W połowie, ewentualnie w końcu VIII wieku lokować moż-
na: kasetkowe okucie końca pasa typu karolińskiego i rów-
noramienną zapinkę płytkowatą wykonaną w stylistyce 
Vendel. W tym przedziale chronologicznym należałoby 
umieścić również brązową zawieszkę zdobioną ornamen-
tem w stylu Vendel. 

115  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Wczesnośredniowieczna osada 
rzemieślniczo-handlowa w Janowie Pomorskim  nad  jeziorem Drużno 
– poszukiwane Truso?. Przewodnik po wystawie. Muzeum w Elblągu. 
Elbląg 1988, idem, The settlement of Truso, [w:] Wulfstan’s Voyage. 
The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard. 
Maritime Culture of the North 2, red. A. Englert, A. Trakadas, 
Roskilde 2009, s. 182-197.
116  M a r e k  J a g o d z i ń s k i  &  M a r i a  K a s p r z y c k a , The 
early medieval craft…, op. cit., s. 711, Figure 18a.

as in the Baltic; equally the role they played in the social 
and economic development of early mediaeval commu-
nities. The appearance of these centres, where foreign 
(mainly Scandinavian) elements are present, and some-
times even dominate (especially in the area of Slavic and 
Baltic settlements), turned the researchers’ attention to 
the issue of Slavic-Scandinavian and Baltic-Scandinavian 
relations. Truso was one such centre.115

Among the considerable number of fi nds discovered 
at Truso, most have direct analogies to items discovered at 
other well-documented sites of this type, thus enabling the 
establishment of a preliminary timeline for the Truso settle-
ment that involved dating singled out layers and objects and, 
consequently, determining the phases of its development.

115  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Wczesnośredniowieczna osada 
rzemieślniczo-handlowa w Janowie Pomorskim nad jeziorem Drużno 
– poszukiwane Truso?. Exhibition guide. Elbląg Museum. Elbląg 
1988, id., The settlement of Truso, [in:] Wulfstan’s Voyage. The Baltic 
Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard. Maritime 
Culture of the North 2, ed. A. Englert, A. Trakadas, Roskilde 2009, 
pp. 182-97.

Ryc. 108. Zapinka dziobowata, posiadająca profi lowany płaski kabłąk odla-
ny w formie łącznie z cięciwą. Brąz. Długość 3 cm, szerokość 3 cm. Nr inw. 
MAH 1573/2007.

Fig. 108. Bronze beak-shaped brooch with a profi led fl at bow cast in a font 
mould together with bowstring. L. 3 cm, w 3 cm; inv. no. MAH 1573/2007.

Ryc. 109. Okucie końca pasa typu karolińskiego, kasetkowe, puste z czterema 
nitami mocującymi. Brąz. Długość 2,3 cm, szerokość 2,6 cm, waga 14,60 g. 
Nr inw. 1062/2007.

Fig. 109. Bronze strap-end of the Carolingian type, casket-shaped, hollow, 
with four rivets. L. 2.3 cm, w 2.6 cm, wt. 14.6 g; inv. no. 1062/2007.

Ryc. 107. Zapinka równoramienna z kopułkowatym kabłąkiem. Brąz, dłu-
gość 4,2 cm, waga 8,78 g. Nr inw. MAH 1026/2007.

Fig. 107. Bronze equal-armed brooch with a dome-shaped bow. L. 4.2 cm, wt. 
8.78 g; inv. no. MAH 1026/2007.
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Około 800-850

Z pierwszą połową IX wieku łączyć można impor-
towane naczynia gliniane typu Badorf, równoramienne 
zapinki typu JP 58 – Ljones oraz równoramienną zapin-
kę typu JP 80 – Tanumtypen. Wyjątkowym przedmiotem 
znalezionym w warstwie datowanej na połowę IX wieku 

 THE BASIS FOR THE DATING 
 OF TRUSO

Ca. 650-790 

Among the fi nds discovered in Truso dating from the end 
of the sixth to the middle of the seventh century, one can 
single out an equal-armed brooch with a dome-shaped 

bow, a beak-shaped brooch (Schnabelfi bel) and a bronze 
shield brooch, clearly reminiscent of the fi nds at the Silber-
berg (Pol. Srebrna Góra) burial ground and Lenzen (Pol. 
Łęcze).116 A casket-shaped strap-end of the Carolingian 
type, an equal-armed brooch executed in the Vendel style 
and also a bronze pendant decorated with a Vendel-style 
ornament, can be dated to the middle or perhaps the end 
of the eighth century.

Ca. 800-850

This period can be associated with imported clay vessels of 
the Badorf type, equal-armed brooches of the JP 58 type 
(Ljønes) and an equal-armed brooch of the JP 80 type 
(Tanumtypen). A unique object, found in a layer dated to 
the middle of the ninth century, is a fragment of an amber 
cross (?). If this interpretation is correct, it can be associ-
ated with the Christian missionaries’ attempts at penetrating 
these lands. Although this is a single fi nd, and only partial-
ly preserved, it coincides chronologically with missions to 
Scandinavia (830-831, 852 – bishop Ansgar’s expeditions 

116  M a r e k  J a g o d z i ń s k i  &  M a r i a  K a s p r z y c k a , The 
early medieval craft… op. cit., p. 711, fi g. 18a.

Ryc. 110. Fragment zapinki równoramiennej z ornamentem plecionkowym 
wykonanym w technice wycinania – stylistyka Vendel. Brąz, zachowana dłu-
gość 3 cm, szerokość 2,2 cm. Nr inw. MAH 7/2001.

Fig. 110. Fragment of bronze equal-armed brooch with a plaited ornament 
executed using a cutting technique, Vendel style. Preserved length 3 cm, 
w 2.2 cm; inv. no. MAH 7/2001.

Ryc. 112. Brązowa zawieszka ze śladami złocenia. Wysokość 2,9 cm, szero-
kość 1,0 cm. Nr inw. MAH 170/2005.

Fig. 112. Bronze pendant with traces of gilding. H. 2.9 cm, w 1.0 cm; inv. no. 
MAH 170/2005.

Ryc. 111. Gotlandzka zapinka tarczowata z wysokim kabłąkiem – Bügelschei-
benfi bel (1). Zawieszka wykonana z fragmentu kabłąka zapinki gotlandzkiej, 
MAH 170/2005 (2). Kontur zapinki gotlandzkiej ze wskazanym miejscem 
na kabłąku, z którego wycięto element przerobiony na zawieszkę (3).

Fig. 111. Gotland shield brooch with a high arched bow (Bügelscheiben-
fi bel) (1). Pendant made from a fragment of the bow of the Gotland brooch, 
MAH 170/2005 (2). Sketch/drawing of the Gotland brooch with the place 
marked on the bow where the element that was turned into a pendant was 
cut out (3).
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jest fragment krzyżyka bursztynowego(?).s W przypadku 
takiej interpretacji można by go łączyć z próbą penetracji 
misyjnej ze strony świata chrześcijańskiego. Chociaż mamy 

to Birka in Sweden and his missionary activities at Hedeby 
and Ribe in modern day Denmark. It can also be interpret-
ed as Thor’s hammer on account of the hole located below 
the arms of the cross, and, as such, would be an example of 
the Vikings’ adaptation of Christian ideology.

Ryc. 113. Janów Pomorski/Truso – ułamki naczyń toczonych na kole typu 
Badorf, używane głównie do przechowywania i transportu wina – import 
z Nadrenii. 
1, 4 – Naczynia Badorf, prawdopodobnie typu W II, x według klasyfi ka-
cji van Es/Verwers (W. A. van Es/W. J. H. Verwers, Excavation at Dorestad. 
The Harbour: Hoogstraat I, Neserlandse Oudheden 9, Ammersfoort 1980, 
s. 56-111). Nr inw. MAH 3/85; 7/88. 
2, 3, 6 – Naczynia Badorf, prawdopodobnie typu W II, y. Nr inw. MAH 1/88; 
6/88; 10/88.
5 – Amfora zdobiona plastycznymi pasmami, prawdopodobnie typu W I. 
Nr inw. MAH 342/90.

Fig. 113. Janów Pomorski/Truso – fragments of wheel-turned pottery of the 
Badorf type, used mainly for the storage and transport of wine – imported 
from the Rhineland.
Key:
1, 4 – Badorf vessels, probably of the W II x type according to van Es/
Verwers classifi cation (W. A. van Es/W. J. H. Verwers, Excavation at Dorestad. 
The Harbour: Hoogstraat I, Neserlandse Oudheden 9, Ammersfoort 1980, 
pp. 56-111); inv. nos. MAH 3/85; 7/88. 
2, 3, 6 – Badorf vessels, probably of the W II, y type; inv. nos. MAH 1/88; 
6/88; 10/88.
5 – Relief-band amphora, probably of the W I type; inv. no. MAH 342/90.

Ryc. 115. Fragment zapinki równoramiennej typu JP 58 – Ljones. Brąz. Wy-
miary zachowanego fragmentu: długość 4,4 cm, szerokość 2,9 cm, wysokość 
ok. 1,5 cm. Nr inw. MAH 864/2007.

Fig. 115. Fragment of a bronze equal-armed brooch (type JP 58 Ljønes). 
Dimensions of the preserved fragment: l. 4.4 cm, w 2.9 cm, h. ca. 1.5 cm; inv. 
no. MAH 864/2007.

Ryc. 116. Zapinka równoramienna typu JP 58 – Ljones. Ramiona zapinki 
uformowano w trójkątne wypustki z otworami pośrodku. Część środkowa 
podniesiona do góry w formie stożka. Podkreślonego u podstawy czterema 
otworami. Powierzchnia zdobiona głębokim ornamentem plecionkowym 
(Kerbschnitt). Przy brzegu jednego z ramion wykonano duży otwór do mo-
cowania łańcuszka, którego elementy w postaci owalnego drutu znaleziono 
przy zapince. Mosiądz (Cu 76,89%, Zn 9,0%, PB 6,0%, Fe 4,0%). Długość 
6,4 cm, szerokość 3,0 cm, wysokość 2,0 cm. Nr inw. MAH 187/88.

Fig. 116. Equal-armed brooch (type JP 58 Ljønes). The arms of the brooch 
are in the form of triangles pierced in the centre. The elevated central part is 
in the form of a cone with four holes at the base. The surface is decorated with 
a deeply incised plaited decoration (Kerbschnitt). At the edge of one arm there 
is a large hole for fastening the chain, elements of which, in the form of oval 
wire, were found next to the brooch. Brass (Cu 76.89%, Zn 9.0%, PB 6.0%, 
Fe 4.0%). L. 6.4 cm, w 3.0 cm, h. 2.0 cm; inv. no. MAH 187/88.

Ryc. 114. Środkowa część (koszyczek) zapinki równoramiennej typu JP 58 
– Ljones. Brąz. Zachowana długość 3 cm, szerokość 2,1 cm, wysokość 1,7 cm. 
Nr inw. MAH 1574/2007.

Fig. 114. Central part of a bronze equal-armed brooch (type JP 58 Ljønes). 
Preserved l. 3 cm, w 2.1 cm, h. 1.7 cm; inv. no. MAH 1574/2007.
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tu do czynienia tylko z pojedynczym i fragmentarycznym 
znaleziskiem, warto zwrócić uwagę na zbieżność czasową 
z akcjami misyjnymi na terenie Skandynawii (830-831 r., 
852 r. – wyprawy biskupa Ansgara do szwedzkiej Birki, 
a także jego działalność na terenie Danii w Hedeby i Ribe). 
Znaleziony fragment zawieszki bursztynowej można tak-
że interpretować jako młot Thora, na co wskazywać może 
umieszczony poniżej ramion „krzyża” otwór. Taka forma 
byłaby zatem próbą „adaptacji” ideologii chrześcijańskiej 
w środowisku wikińskim.

Około 800-900

Ogólnie dla IX w. typowe są: zapinki owalne JP 
22, które zaliczyć można do grupy D stylistyki Berdal; 
trzyczęściowe srebrne okucia pasa zdobione ornamentem 
palmet, brązowe zapinki trójlistne w typie JP 92, a także pa-
ciorki szklane typu G 002 i G 050 wg klasyfi kacji Johana 
Callmera117. 

Paciorki typu G 002 posiadają ścisłe nawiązania do 
znalezisk ze Skandynawii, północno-zachodnich Niemiec 
i Holandii. W Europie Centralnej dotychczas nienoto-
wane. Jako miejsce ich produkcji można wskazać region 
Marsylii lub północne Włochy – nawiązanie do klasycz-
nych technik i tradycji millefi ori jest tu niezaprzeczalne. 
Paciorki te, zaliczone do grupy „G a.”, są reprezentatywne 
zwłaszcza dla okresu BP (bead period) I – lata 790-820 

i BP II – ok. 820-845. W okresie BP III (ok. 845-860 r.) 
ilość paciorków drastycznie się zmniejsza, po czym na-
stępuje sukcesywne zwiększenie się ich ilości, zwłaszcza
w okresie BP VII (885-915 r.), ale już poza okresem 

117  J o h a n  C a l l m e r, Trade beads and bead Trade in Scandinavia 
ca. 800-1000 A.D., Acta Archaeologica Lundensia, Malmö 1977, 
series in 4o, nr 11, s. 89-90.

Ca. 800-900

In general terms, fi nds typical of the ninth century include 
type JP 22 oval brooches, which can be classifi ed as belonging 
to group D of the Berdal style; three-part silver belt mounts 
decorated with palmettes, type JP 92 bronze trefoil brooches 
and also types G 002 and G 050 glass beads according to 
Johan Callmer’s classifi cation.117

Beads of the G 002 type possess clear analogies in 
the fi nds excavated in Scandinavia, north-west Germany 

117  J o h a n  C a l l m e r, Trade beads and bead trade in Scandinavia 
ca. 800-1000 A.D., Acta Archaeologica Lundensia, Malmö 1977, 
series in 4o, no. 11, pp. 89-90.

Ryc. 117. Fragment bursztynowego krzyżyka lub młota Thora (obok re-
konstrukcja). Wysokość zachowanego fragmentu 2,5 cm, szerokość 1,5 cm. 
Nr inw. MAH 1149/03.

Fig. 117. Fragment of an amber cross or Thor’s hammer and its reconstruc-
tion. Preserved fragment h. 2.5 cm, w 1.5 cm; inv. no. MAH 1149/03.

Ryc. 119. Trzyczęściowe okucia pasa. Prezentowane tu dwa okazy posiada-
ją niemal identyczną konstrukcję, ornamentykę (w kształcie trzech palmet) 
i wymiary. Składają się z tarczek (od strony spodniej posiadających trzy wypust-
ki do nitowania) zaopatrzonych w uszka, przewleczonych przez nie kolistych 
ogniw oraz zawiniętych na ogniwach, skręconych drutach-łańcuszkach. 
Egzemplarz Nr 1: długość całości 3,5 cm, średnica tarczki ok. 1,3 cm, 
średnica drutu ogniwa 0,15 cm, średnica skręconego drutu-łańcuszka 
0,09 cm, waga 2,58 g. Srebro (uszko Ag 93,5%, Cu 2,02%, ogniwo Ag 95,07%, 
Cu 1,24%, łańcuszek Ag 94,3%, Cu 1,96%). Nr inw. MAH 190/88.
Egzemplarz Nr 2: długość całości 3 cm, średnica tarczki ok. 1,4 cm, waga 
2,62 g. Srebro. Nr inw. MAH 620/2007.

Fig. 119. Three-part belt mounts. The two examples shown here are almost 
identical in form, ornamentation (three palmettes) and dimensions. Each 
consists of a shield (with three protruding rivets underneath) with a suspen-
sion loop and round link threaded through it, and a small twisted-wire chain 
attached to the link. 
Exhibit no. 1: overall length 3.5 cm, disk dia. ca. 1.3 cm, link wire dia. 
0.15 cm, twisted-wire chain dia. 0.09 cm, wt. 2.58 g. Silver (loop Ag 93.5%, 
Cu 2.02%; link Ag 95.07%, Cu 1.24%; chain Ag 94.3%, Cu 1.96%). Inv. no. 
MAH 190/88.
Exhibit no. 2: overall length 3 cm, disk dia. ca. 1.4 cm, wt. 2.62 g. Silver. Inv. 
no. MAH 620/2007.

Ryc. 118. Zapinka owalna JP 22, powierzchnia zdobiona płytkim ornamen-
tem wycinanym w stylistyce Berdal. Na kompozycję zdobień składa się gładka 
listwa biegnąca wzdłuż brzegu, dookolna bordiura i umieszczony na wierz-
chołku wydłużony owal. Mosiądz, długość 6,2 cm; szerokość 3,1 cm. Nr inw. 
MAH 304/90.

Fig. 118. Oval (tortoise) brooch JP 22, the surface is decorated with a shal-
lowly incised ornament in the Berdal style. The ornamentation consists of 
a plain band running along the rim and a bordure encircling an elongated oval 
shape at the top. Brass. L. 6.2 cm; w 3.1 cm; inv. no. MAH 304/90.
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BP IX (960-980 r.) nie zanotowano żadnego znaleziska 
tego typu118. 

Nieco inaczej określono chronologię występowania 
paciorków typu G 050, należących do grupy „G H J a.”. 
Posiadają one ścisłe nawiązania do szklanych płytek pro-
dukowanych w centralnej części Kalifatu (Irak). Ten typ 
paciorków nie jest kontynuacją (czy też powrotem) do 

tradycji z okresu rzymskiego i stanowi niewątpliwie nową 
jakość, która pojawia się w VIII lub końcu VII wieku. Pa-
ciorki tej grupy są reprezentatywne głównie dla BP II (ok. 
820-845 r.), ponownie pojawiają się w okresie BP VIII 
(915-950 r.); BP IX (960-980 r.) i BP XII (980-990 r. oraz 
ok. roku 1000), ale już w niewielkich ilościach119.

118  Ibidem, s. 77, 89-90, 98-99.
119  Ibidem, s. 90, 99.

and Holland. No such fi nds have been recorded in Central-
Eastern Europe thus far. Owing to classic techniques 
applied and the obvious millefi ori tradition, they may have 
been manufactured in the Marseille region or northern 
Italy. These beads, classifi ed as belonging to group ‘G a.’, are 
representative particularly of the BP (bead period) I (790-
820) and BP II (ca. 820-845). In BP III (ca. 845-860), 
the quantity of beads decreases dramatically, followed by 
a gradual increase in their number, particularly in BP VII 
(885-915 ), while no fi nds of this type were recorded after 
BP IX (960-980).118

Beads of the G 050 type that belong to group ‘G H J a’, 
have been dated somewhat differently. They have clear 

counterparts in the glass plates manufactured in the cen-
tral part of the Caliphate. This type of bead is neither 
a continuation nor a return to the Roman tradition and is 
undoubtedly a new phenomenon to appear in the eighth 
century or towards the end of the seventh century. Beads 
from this group are mainly representative of  BP II (ca. 
820-845); they reappear in BP VIII (915-950), BP IX 
(960-980) and BP XII (980-990 and ca. 1000), although 
in small quantities.119

118  Ibid., pp. 77, 89-90, 98-9.
119  Ibid., pp. 90, 99.

Ryc. 120. Trójlistna zapinka, zachowana bez jednego ramienia. Na każdym 
z ramion charakterystyczny, prosty, ryty ornament w kształcie półowalnego 
pasma z nacięciami, w środku kolisty guz. Brąz. Szerokość ok. 4,3 cm. Nr inw. 
MAH 284/02.

Fig. 120. Bronze trefoil brooch, preserved with one arm missing. A charac-
teristically simple incised ornament in the shape of a semi oval band with 
incisions on each arm and a rounded stud in the centre. W ca. 4.3 cm; inv. no. 
MAH 284/02.

Ryc. 122. Paciorek cylindryczny typu G 002 Callmera. Szkło. Długość 2,5 cm, 
średnica 1 cm. Nr inw. MAH 1175/03.

Fig. 122. Cylindrical bead (type G 002 Callmer). Glass. L. 2.5 cm, dia. 1 cm; 
inv. no. MAH 1175/03.

Ryc. 123. Paciorek cylindryczny typu G 050 Callmera. Szkło. Długość 2,2 cm, 
średnica 0,75 cm. Nr inw. MAH 1183/03.

Fig. 123. Cylindrical bead (type G 050 Callmer). Glass. L. 2.2 cm, dia. 0.75 cm; 
inv. no. MAH 1183/03.

Ryc. 121. Fragment ramienia zapinki trójlistnej. Brąz posrebrzany. Długość 
1,6 cm, szerokość 1,8 cm. Nr inw. MAH 5087/07.

Fig. 121. Fragment of the arm of a trefoil brooch. Silver-plated bronze. L. 1.6 cm, 
w 1.8 cm; inv. no. MAH 5087/07.
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Około 800-990/1000

Dla I-X wieku charakterystyczne są: grzebienie gru-
py IB, typu VII, odmiany 2c wg klasyfi kacji Zofi i Hilcze-
równy i Eugeniusza Cnotliwego120, które można skorelować 
z typem A2 wg klasyfi kacji Kristiny Ambrosiani121; grze-
bienie grupy IB, VIII, 1 – 2 Cnotliwego; grzebienie typu A3 
Ambrosiani; zapinki równoramienne JP 69/70 wykonane 
w stylu Borre, określanym też mianem „gripping beasts”122; 
zapinki pierścieniowate typu FAC:US*sex:a Carlssona123; 
końcówki pasa o nawiązaniach do rozwiniętego wzor-
nictwa Wysp Brytyjskich okresu wikińskiego; łańcuszki 
brązowe typu JP 204; szpile JP 238; paciorki srebrne JP 
202; zawieszki w postaci miniaturek żelaznych młotków 
i młotków Thora; krzesiwa żelazne z brązowymi, ażuro-
wymi okuciami (patrz: „Krzesiwo i paciorek bursztynowy” 
w tym katalogu); żelazne groty strzał typów 1a, 1b, 2 i 5 wg 
klasyfi kacji Torstena Kempke124; żelazne ostrogi z haczy-
kowatymi zaczepami; klucze do zamków o konstrukcji za-
trzaskowej i obrotowej; odważniki kuliste z płaszczyznami 
typu B1 Steuera.

120  E u g e n i u s z  C n o t l i w y, Rzemiosło rogownicze na Pomorzu 
wczesnośredniowiecznym, Wrocław 1973.
121  K r i s t i n a  A m b r o s i a n i , Viking combs, comb making and comb 
makers in the light of fi nds from Birka and Ribe, Stockholm 1981.
122  Określenie to odnosi się do często występującego na tego typu za-
pinkach motywu głowy ludzkiej i dotykających (chwytających) ją rąk 
(bestii?); zob.: E l s e  R o e s d a h l ,  J a m e s  G r a h a m - C a m p -
b e l l ,  P a t r i c i a  C o n n o r,  K e n n e t h  P e a r s o n , The Vikings 
in England and In their Danish homeland, Kent 1981, s. 34, B-38.
123  A n d e r s  C a r l s s o n , Vikngatida ringspänen fran Gotland. Text 
och katalog. Stockholm Studies in Archaeology, 8, Stockholm 1988.
124  To r s t e n  K e m p k e , Zur überregionalen Verbreitung der Pfeil-
spitzentypen des 8.-12. Jahrhunderts aus Starigard/Oldenburg, [w:] 
Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 1988, Band 69, 
s. 292-306.

Ca. 800-990/1000

Finds characteristic of the ninth/tenth century include: 
combs from group IB, type VII, subtype 2c according to 
Zofi a Hilczerówna and Eugeniusz Cnotliwy’s120 classifi -

cation, which can be correlated with type A2 according to 
Kristina Ambrosiani’s121 classifi cation; combs from group 
IB, VIII, 1 – 2 Cnotliwy; combs type A3 Ambrosiani; equal-
armed brooches JP 69/70 executed in the Borre style, 

120  E u g e n i u s z  C n o t l i w y, Rzemiosło rogownicze na Pomorzu 
wczesnośredniowiecznym, Wrocław 1973.
121  K r i s t i n a  A m b r o s i a n i , Viking combs, comb making and comb 
makers in the light of fi nds from Birka and Ribe, Stockholm 1981.

Ryc. 125. Zapinka podkowiasta (FAC:US Carlssona). Pierścień kabłąka 
w przekroju sześcioboczny, zakończony fasetowanymi guzami. Mosiądz. 
Średnica 7,3 cm. Nr inw. MAH 132/90. 

Fig. 125. Penannular brooch (type FAC:US Carlsson). The hoop is hexahedral
seen in cross-section, fi nished with faceted studs at the ends. Brass. Dia. 
7.3 cm; inv. no. MAH 132/90. 

Ryc. 124. Fragment jednostronnego grzebienia rogowego typu A3 Ambrosiani. Egzemplarz kompletny posiadał dwie szerokie okładziny oraz zamontowane 
między nimi płytki zębate. Szerokość zachowanego fragmentu 14,6 cm, wysokość okładziny 2,5 cm. Nr inw. MAH 731/2006.

Fig. 124. Fragment of a single-sided antler comb (type A3 Ambrosiani). The original comb had two broad back-plates with tooth-plates mounted between 
them. Preserved fragment w 14.6 cm, back-plate h. 2.5 cm; inv. no. MAH 731/2006.
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Ryc. 126. Zapinka równoramienna JP 69/70. Powierzchnia ramion zdo-
biona płytkim ornamentem plecionkowym (Kerbschnitt) w stylistyce Borre. 
Na obu ramionach symetrycznie rozmieszczono po trzy główki/maszkarony 
z rozczesanymi na boki włosami, na zakończeniach z motywem rąk chwytają-
cych włosy. Na środku zapinki przynitowano ażurowy, półkulisty koszyczek. 
Na spodniej stronie zapinki wyraźnie czytelny odcisk splotu tkaniny – ślad 
po zastosowanej technice odlewniczej. Brąz (Cu 88,47%, Zn 7,0%, Pb 1,3%, 
Fe 1,3%). Długość 14,4 cm, szerokość 4 cm, wysokość 3,5 cm. Nr inw. MAH 
37/85. 

Fig. 126. Equal-armed brooch (type JP 69/70). The surface of the arms is 
carved with a shallow plaited ornament (Kerbschnitt) in the Borre style. Three 
mascarons are placed symmetrically on each arm, the hair is combed sideways 
and a hand motif grasping the ends of the hair. The centre of the brooch is 
decorated with an openwork semi-spherical riveted convex rosette. The re-
verse shows a clearly visible fabric imprint (the remains of the cast technique 
used). Bronze (Cu 88.47%, Zn 7.0%, Pb 1.3%, Fe 1.3%). L. 14.4 cm, w 4 cm, 
h. 3.5 cm; inv. no. MAH 37/85.

Ryc. 127. Zbliżenie jednego z ramion zapinki równoramiennej JP 69/70. 
Nr inw. MAH 37/85. 

Fig. 127. Close-up of one of the arms of the equal-armed brooch (type JP 
69/70); inv. no. MAH 37/85. 

Ryc. 128. Języczkowate okucie końca pasa z ornamentem zwierzęcym na-
wiązującym do sztuki insularnej. Brąz. Długość 3,7 cm, szerokość 1,3 cm. 
Nr inw. MAH 451/02. 

Fig. 128. Tongue-shaped strap-end with a zoomorphic ornament reminis-
cent of Insular art. Bronze. L. 3.7 cm, w 1.3 cm; inv. no. MAH 451/02. 

Ryc. 129. Zawieszki w kształcie młotków i młotów Thora – amulety. Żelazo. 
1 – długość 1,5 cm. Nr inw. MAH 1187/02. 2 – długość 2,8 cm. Nr inw. MAH 
82/85. 3 – długość 3,25 cm. Nr inw. MAH 2/91. 4 – długość 2,75 cm. Nr inw. 
MAH 53/88. 5 – długość 2,7 cm. Nr inw. MAH 849/02. 6 – długość 3,8 cm. 
Nr inw. MAH 35/89.

Fig. 129. Hammer-shaped and Thor’s hammer-shaped pendants – amulets. 
Iron. 1. – l 1.5 cm; inv. no. MAH 1187/02. 2 – l. 2.8 cm; inv. no. MAH 82/85. 
3 – l. 3.25 cm; inv. no. MAH 2/91. 4 – l. 2.75 cm; inv. no. MAH 53/88. 
5 – l. 2.7 cm; inv. no. MAH 849/02. 6 – l. 3.8 cm; inv. no. MAH 35/89.

Ryc. 130. Ostroga z krótkim bodźcem i haczykowatymi zaczepami (w tym 
przypadku dość nietypowo wywiniętymi nie do środka, a ku górze/dołowi). 
Wykonana z żelaza o niskiej zawartości fosforu (0,03%), odkuta i powierzch-
niowo utwardzona przez nawęglanie (struktura ferryczna). Szerokość 7,6 cm, 
wysokość 4,7 cm. Nr inw. MAH 44/87. 

Fig. 130. Spur with a short shank and hooked catches (in this case rather 
untypically curled not inwardly, but upwards/downwards). Made of iron with 
low phosphorus content (0.03%), forged, with surface hardened through car-
bonization (ferric structure). W 7.6 cm, h. 4.7 cm; inv. no. MAH 44/87. 
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Około 900-1000

W tym przedziale czasowym należałoby umieścić 
brązowe okucie pasa z motywem równoramiennego krzy-
ża wypełnionego emalią żłobkową, które można datować 
na pierwszą połowę lub połowę X wieku. Podobnie moż-
na datować trójlistną zapinkę zbliżoną do typu 4 według 
chronologii opracowanej dla fi bul przez Skibsted Klæsøe125 
i zapinkę języczkowatą. Ogólnie na wiek X można datować 
grzebienie rogowe typu B1: 1, B1: 2 i B3 wg Ambrosiani, 
srebrną zapinkę z wyobrażeniem Walkirii z koniem, brą-
zowe aplikacje z wyobrażeniem dwóch głów ludzkich oraz 
odważniki kuliste z płaszczyznami typu B1 Steuera (forma 
wczesna). W drugiej połowie X wieku pojawiają się odważ-
niki kubooktaedryczne wykonane z żelaza posiadające brą-
zową powłokę. 

125  Zob. w tej kwestii: S e b a s t i a n  B r a t h e r, Lindisfarne 793 als 
Beginn der Wikingerzeit? Kulturentwicklung und Ereignisgeschichte im 
Vergleich, „Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters“, Jahrgang 31, 
2003, s. 39-60. 

also termed ‘gripping beasts’;122 ring brooches type FAC:
US*sex:a Carlsson;123 strap-ends reminiscent of the Insular 
art in the Viking Age; type JP 204 bronze chains; JP 238 
pins; JP 202 silver beads; pendants in the shape of mini-
ature iron hammers and Thor’s hammers; iron fi re 
strikers with bronze openwork ferrules (see: “Fire Striker 
and an Amber Bead”); iron arrow heads of types 1a, 1b, 2 and 
5 according to Torsten Kempke’s124 classifi cation; iron 
spurs with hooked catches; keys for latch bolt-locks and 
turn-key locks; and spherical weights (known in German 
as Kugelzonen-Gewichte) of the Steuer type B1.

Ca. 900-1000

This period is represented by a bronze belt mount with 
a grooved equal-armed cross motif fi lled with red enamel 
that can be dated to the fi rst half or middle of the tenth 
century. Other similarly dated fi nds include a trefoil 

122  This term refers to the motif of a human head and hands (beasts?) 
touching (gripping) it that frequently occurs on brooches of this 
type; see: E l s e  R o e s d a h l ,  J a m e s  G r a h a m - C a m p b e l l , 
P a t r i c i a  C o n n o r,  K e n n e t h  P e a r s o n , The Vikings in Eng-
land and in their Danish homeland, Kent 1981, p. 34, B-38.
123  A n d e r s  C a r l s s o n , Vikngatida ringspänen fran Gotland. Text 
och katalog. Stockholm Studies in Archaeology, 8, Stockholm 1988.
124  To r s t e n  K e m p k e , Zur überregionalen Verbreitung der Pfeil-
spitzentypen des 8. – 12. Jahrhunderts aus Starigard/Oldenburg, [in:] 
Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 1988, Band 69, 
pp. 292-306.

Ryc. 131. Groty strzał różnych typów charakterystycznych dla IX-X wieku, 
w tym oznaczonych symbolami typologicznymi T. Kempke. Żelazo. Długość: 
typ 1a – 14,2 cm. Nr inw. MAH 185/89; typ 1b – 7,6 cm. Nr inw. MAH 231/90; 
typ 2 – 7,5 cm. Nr inw. MAH 184/89; typ 5 – 9,8 cm. Nr inw. MAH 183/89.

Fig. 131. Various types of arrow heads characteristic of the ninth/tenth 
centuries, including those marked with Kempke’s typological symbols. Iron. 
Length: type 1a – 14.2 cm, inv. no. MAH 185/89; type 1b – 7.6 cm, inv. no. 
MAH 231/90; type 2 – 7.5 cm, inv. no. MAH 184/89; type 5 – 9.8 cm, inv. 
no. MAH 183/89.

Ryc. 132. Okucie pasa – centralną część ozdoby stanowi okrągła tarczka 
zdobiona emalią żłobkową. Ornament w postaci równoramiennego krzyża 
zakończonego wolutami (sercami) wypełnia czerwone szkliwo. W polach 
krzyża, w wolutach i w czterech narożnikach na obrzeżu punkty zdobione 
jasnozielonym szkliwem. Tarczka otoczona plastycznymi półkolami, wśród 
których trzy powiększone posiadają otwory do nitowania. Poniżej tarczki 
trapezowate zwieńczenie z ornamentem w postaci dwóch zachodzących na 
siebie krokiewek tworzących literę „W”, do którego przynitowano taśmo-
wate uszko. Brąz (Cu 85,62%, Zn 8,0%, Fe 3,0%, Sn 1,1%), szkliwo (bar-
wnik czerwony Cr203). Wysokość 3,4 cm, szerokość 1,8 cm, grubość 0,4 cm. 
Nr inw. MAH 192/88.

Fig. 132. Belt mount. The central part of the mount is a round enamel-
grooved shield depicting an equal-armed cross with volutes at the ends fi lled 
with red enamel. The fi elds of the cross, the volutes and four corners are de-
corated with points coated with light green enamel. The edge of the shield 
is notched to give a beaded effect; the larger three of the penannular ‘beads’ 
have holes for riveting. Below the shield is a trapezoidal fi nial with an orna-
ment in the shape of the letter ‘W’, to which a band-like attachment link was 
riveted. Bronze (Cu 85.62%, Zn 8.0%, Fe 3.0%, Sn 1.1%), enamel (red dye 
Cr203). Height 3.4 cm, w 1.8 cm, thickness 0.4 cm; inv. no. MAH 192/88.
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Ryc. 133. Częściowo zachowany grzebień jednostronny, trójwarstwowy typu B3 Ambrosiani. Szerokość zachowanego fragmentu 14,3 cm, wysokość 3,8 cm, 
grubość 1,3 cm. Poroże. Nr inw. MAH 1845/02.

Fig. 133. Partially preserved composite single-sided comb (type B3 Ambrosiani). Width of the preserved fragment 14.3 cm, h. 3.8 cm, thickness 1.3 cm. 
Antler. Inv. no. MAH 1845/02.

Ryc. 134. Zapinka trójlistna typu 4 Klæsøe. Brąz srebrzony. Szerokość 4,7 cm. 
Nr inw. MAH 1572/2007.

Fig. 134. Trefoil brooch (type 4 Klæsøe). Bronze, silver-plated. W 4.7 cm; 
inv. no. MAH 1572/2007.

Ryc. 135. Fragment zawieszki przedstawiającej Walkirię trzymającą za uzdę 
konia. Walkirię przedstawiono w długiej szacie-kolczudze, z okrągłą tarczą, 
długim mieczem oraz spiczastym hełmem na głowie. Srebro. Wysokość 3,0 cm, 
zachowana szerokość 2,2 cm, waga 4,05 g. Nr inw. MAH 74/100.

Fig. 135. Fragment of a pendant showing Valkyrie holding a horse by the 
bridle. The Valkyrie is shown dressed in a long chain armour-like robe, with 
a round shield, long sword and wearing a pointed helmet. Silver. H. 3.0 cm, 
preserved w 2.2 cm, wt. 4.05 g; inv. no. MAH 74/100.

Ryc. 136. Odważnik kulisty z płaszczyznami typu B1 Steuera (34+34). 
Rdzeń żelazny pokryty mosiądzem. Średnica 3,5 cm, wysokość 2,6 cm, waga 
120,32 g. Nr inw. MAH 1322/2002.

Fig. 136. Spherical weight (Kugelzonen-Gewicht) of the Steuer type B1 
(34+34). Iron core coated with brass. Dia. 3.5 cm, h. 2.6 cm, wt. 120.32 g; 
inv. no. MAH 1322/2002.

Ryc. 137. Okucie pasa przedstawiające dwie głowy ludzkie – twarze z wyłu-
piastymi oczami, wąsami opadającymi ukośnie w dół i spiczastymi brodami, 
włosy ułożone w poziome fałdy-warkocze. Mosiądz (technika odlewania). 
Wysokość 2,1 cm, szerokość 2,2 cm. Nr inw. MAH 78/2000.

Fig. 137. Belt mount showing two human heads; faces with bulging eyes, 
drooping moustaches, pointed beards, hair dressed in horizontal braids. 
Bronze (cast technique). H. 2.1 cm, w 2.2 cm; inv. no. MAH 78/2000. 

Ryc. 138. Odważniki kubooktaedryczne posiadające żelazne rdzenie pokryte 
brązem. 1 – wysokość 1 cm, waga 2,64 g. Nr inw. MAH 615/2003. 2 – wyso-
kość 0,95 cm, waga 2,78 g. Nr inw. MAH 759/2003.

Fig. 138. Cubo-octahedral weights with iron cores coated with bronze. 1 – h. 
1 cm, wt. 2.64 g; inv. no. MAH 615/2003. 2 – h. 0.95 cm, wt. 2.78 g; inv. no. 
MAH 759/2003.
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Około 950-1090

Dla X-XI wieku charakterystyczne są: brązowe od-
ważniki kubooktaedryczne typu „A” Heiko Steuera126, 
srebrna zawieszka tarczowata127, miecz typu X, ostrogi 
z długimi bodźcami typu I wg Hilczerówny128.

 ETAPY ROZWOJU TRUSO

Podsumowując przedstawiony powyżej zarys pod-
staw datowania na przykładzie wybranych zabytków, 
należy stwierdzić, że zdecydowana większość z nich jest 
charakterystyczna dla przedziału czasowego od początku 

126  H e i k o  S t e u e r, Waagen und Gewichte aus dem mittelalterlichen 
Schleswig: Funde des 11. bis 13. Jahrhunderts aus Europa als Quellen 
zur Handels- und Währungsgeschichte, Köln 1997, s. 44-45. 
127  W ł a d y s ł a w  D u c z k o, Runde Silberblechanhänger mit pun-
zierten Muster, [w:] Birka II: 3, Systematische Analysen der Gräber-
funde, Stockholm  1989,  s. 9-18.
128  Z o f i a  H i l c z e r ó w n a , Ostrogi polskie z X-XIII w., Poznań, 
1956.

brooch close to type 4 according to the chronology for fi b-
ulas compiled by Skibsted Klæsøe125 and a tongue-shaped 
brooch. Antler combs of types B1: 1, B1: 2 and B3 accord-
ing to Ambrosiani, a silver brooch depicting Valkyrie with 
a horse, bronze belt mounts showing two human heads, and 
spherical weights (Kugelzonen-Gewichte) of the Steuer type 
B1 (early form) can generally be dated to the tenth century. 
In the second half of the tenth century, cubo-octahedral 
weights appear, made of iron with a bronze coating.

Ca. 950-1090

Finds characteristic of the tenth/eleventh centuries include: 
bronze cubo-octahedral weights of the Keiko Steuer126 type A, 

125  On this subject see: S e b a s t i a n  B r a t h e r, Lindisfarne 793 als 
Beginn der Wikingerzeit? Kulturentwicklung und Ereignisgeschichte im 
Vergleich, “Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters”, Jahrgang 31, 
2003, pp. 39-60. 
126  H e i k o  S t e u e r, Waagen und Gewichte aus dem mittelalterlichen 
Schleswig: Funde des 11. bis 13. Jahrhunderts aus Europa als Quellen 
zur Handels- und Währungsgeschichte, Köln 1997, pp. 44-5. 

Ryc. 141. Zawieszka tarczowata typu JP 165. W części centralnej wytłoczo-
ny półkulisty guz o średnicy 0,8 cm, wokół którego wybito trójkąty z trzema 
punktami wewnątrz. Taki sam ornament wybito wokół obrzeża tarczki. Sre-
bro (Ag 89,0%, Cu 10,26%). Średnica 2,8 cm, grubość blachy 0,35 cm, waga 
1,13 g. Nr inw. MAH 110/85.

Fig. 141. Shield-shaped pendant (type JP 165). In the central part an em-
bossed semi-spherical boss (dia. 0.8 cm), encircled by punched triangles with 
three pellets in the centre. The same ornament was punched around the rim 
of the shield. Silver (Ag 89.0%, Cu 10.26%). Dia. 2.8 cm, thickness of metal 
0.35 cm, wt. 1.13 g; inv. no. MAH 110/85.

Ryc. 142. Fragment ostrogi typu I Hilczerówny. Długi, wąski, profi lowany 
i zdobiony mosiężnym drutem bodziec oraz podobnie zdobiony kabłąk wska-
zują, że okaz ten należy łączyć z tradycją karolińską lub ottońską. Żelazo, mo-
siądz. Wymiary zachowanego fragmentu: długość bodźca 3,3 cm, szerokość 
zachowanego kabłąka 3 cm. Nr inw. MAH 120/87.

Fig. 142. Fragment of a spur of the Hilczerówna type I. Long, narrow, pro-
fi led shank, decorated with brass wire and a similarly decorated heel band 
characteristic of the Carolingian or Ottonian tradition. Iron, brass. Dimen-
sions of preserved fragment: shank l. 3.3 cm; preserved heel band w 3 cm; inv. 
no. MAH 120/87.

Ryc. 139. Zapinka języczkowata. Lico zapinki zdobione zgeometryzowanym 
motywem akantu. Na stronie spodniej zachował się podwójny uchwyt na sprę-
żynę ze szczątkowo zachowaną ośką, a po przeciwnej stronie pochewka na kolec. 
Brąz srebrzony. Długość 4,8 cm, szerokość 2,1 cm. Nr inw. MAH 730/2006. 

Fig. 139. Tongue-shaped brooch. The face of the brooch is ornamented with 
a geometrically stylized acanthus motif. On the reverse there is a double catch 
plate with the remains of a pivot, and on the opposite end, a hinge for the pin. 
Silver-plated bronze. L. 4.8 cm, w 2.1 cm; inv. no. MAH 730/2006. Ryc. 140. Odważnik kubooktaedryczny typu A Steuera. Pola kwadratowe 

obwiedzione punktowaną linią i oznakowane sześcioma (2 x 3) kółeczka-
mi, pola trójkątne obwiedzione punktowaną linią. Brąz. Wysokość 0,82 cm, 
waga 3,84 g. Nr inw. MAH 300/2001.

Fig. 140. Cubo-octahedral weight of the Steuer type A. Square areas en-
closed with stippled dots and marked with six (2 x 3) circles. Triangular areas 
enclosed with stippled dots. Bronze. H. 0.82 cm, wt. 3.84 g; inv. no. MAH 
300/2001.
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IX do końca X w. Występują też formy charakterystyczne 
tylko dla VII/VIII, a także początków XI w. 

Konfrontując te ustalenia ze zidentyfi kowanymi ele-
mentami przestrzennego rozplanowania osady, a zwłasz-
cza uchwyconymi w trakcie badań strefy portowej, przy-
najmniej dwoma fazami rozwoju (zob. o tym w rozdziale 
„Badania. Okrycia. Rekonstrukcje”), można podjąć próbę 
wydzielenia poszczególnych etapów/faz rozwoju Truso.

Faza pierwsza (VII/VIII – początek IX w.) to okres 
funkcjonowania sezonowego punktu rzemiosła i wymiany 
handlowej, czego dowodem jest udokumentowanie prowa-
dzonej w łodziach wymiany handlowej oraz obróbki burszty-
nu i poroży, a być może także działalności jubilerskiej129. 

Faza druga (początek IX – połowa IX w.) to czas, 
w którym teren osady został przygotowany pod stałą, re-
gularną zabudowę, m.in. podzielono go na poszczególne 
działki, w ich obrębie zaczęły powstawać budynki miesz-
kalno-rzemieślnicze i magazynowo-inwentarskie oraz re-
gularna sieć drogowa. W tym czasie uregulowano też 
przepływający przez środek osady z północy na południe 
strumień, włączając go prawdopodobnie w sieć rowów gra-
niczno-odwadniających.

Trzecia faza (połowa IX do końca X wieku) zazna-
czyła się dalszym rozwojem zabudowy w obrębie wydzie-
lonych działek, a prawdopodobnie także większymi in-
westycjami urbanistycznymi – najpewniej w tym czasie 
wykonano prace związane z organizacją przestrzenną por-
tu (naturalne obniżenia terenu wykorzystano przy budo-
wie uregulowanych, pogłębianych basenów portowych), 
można przypuszczać, że powstał wówczas wał obronny 
otaczający osadę od strony lądu, a także zabezpieczenia 
palisadowe od strony wody130. 

Kwestią otwartą jest status osady w X/XI w. Znajdo-
wana w trakcie wykopalisk ceramika z tego okresu, czy też 
elementy uzbrojenia, a także brak jednoznacznych przy-
kładów prowadzonej w tym okresie działalności rzemieśl-
niczej i handlowej wskazują, że nastąpiła wówczas istotna 
zmiana jej charakteru.

Na obecnym etapie badań mogę stwierdzić, że oblicze 
funkcjonalno-przestrzenne Truso ukształtowało nadwod-
ne położenie tego emporium. Portowy zakres działalności 
Truso jest jedynym racjonalnym wyjaśnieniem podejmowa-
nych przedsięwzięć w zakresie urbanistycznej organizacji 
przestrzeni na styku woda-ląd. Wymownym przykładem 
są tu zwłaszcza, związane ze specyfi ką położenia osady,

129  M a r e k  J a g o d z i ń s k i ,  M a r i a  K a s p r z y c k a , Zarys 
problematyki badawczej wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczo-
handlowej w Janowie Pomorskim (gmina Elbląg), „Pomorania Anti-
qua”, t. XIV, Wrocław 1990, s. 39; M a r e k  J a g o d z i ń s k i , 
M a r i a  K a s p r z y c k a , The early craft and commercial centre at Janów 
Pomorski near Elbląg on the South Baltic Coast, Antiquity, Vol. 65, 
Nr 248, September 1991, s. 711-712; W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , 
W sprawie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej na ziemiach pol-
skich we wczesnym średniowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężne-
go w strefi e nadbałtyckiej. Część I, Archeologia Polski, t. XXXV, z. 2, 
1990 (1991), s. 297.
130   M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Truso. Das frühmittelalterliche Ha-
fen- und Handelszentrum im Ostseegebiet bei Elbing, „Westpreußen-
Jahrbuch”, Bd. 50, Münster 2000, s. 41-56; idem, Czy Elbląg był 
kontynuacją…, op. cit., s. 97.

a silver shield-shaped pendant,127 a type X sword and spurs 
with long shanks of the Hilczerówna128 type I.

 THE STAGES OF TRUSO’S 
 DEVELOPMENT

To sum up the aforementioned chronology based on 
selected fi nds, it can be stated that the vast majority of them 
are characteristic of the period dating from the early ninth 
century down to the end of the tenth century. There are 
also fi nds that are unique to the seventh/eighth century as 
well as the early eleventh century.

A comparison of the fi ndings with identifi ed elem-
ents of the settlement’s spatial layout of, and particularly 
with the no less than two stages of its development identi-
fi ed during research conducted in the port enables particular 
stages in Truso’s development to be distinguished (see the 
chapter entitled “Research. Discoveries. Reconstructions”).

Stage one (seventh/eighth century – the early ninth 
century) is a period of seasonal handicrafts and commercial 
exchange (confi rmed by documented trading conducted 
on boats, as well as amber and antler working and perhaps 
also jewellery making129).

Stage two (the early to mid-ninth century) is the 
period when the area was prepared for permanent settlement; 
among others, it was divided into plots within which habit-
able buildings, workshops, storage and livestock buildings 
began to appear, as well as a system of roads. At that time 
the stream traversing the settlement from the north to the 
east was also regulated, and perhaps included in the system 
of drainage and boundary ditches.

Stage three (the mid-ninth to end of the tenth cen-
tury) was marked by further development of buildings
within the demarcated plots, and perhaps also by larger-scale 
urban investments: works connected with the establishment 
of the port were probably carried out at that time (the natural 
depressions were deepened to make harbours), and a defensive 
wall surrounding the settlement was built on the landward 
side, together with a palisade protecting it from the sea.130

127  W ł a d y s ł a w  D u c z k o, Runde Silberblechanhänger mit pun-
zierten Muster, [in:] Birka II: 3, Systematische Analysen der Gräber-
funde, Stockholm 1989, pp. 9-18.
128  Zofia  Hilczerówna,  Ostrogi polskie z X-XIII w., Poznań, 1956.
129  M a r e k  J a g o d z i ń s k i ,  M a r i a  K a s p r z y c k a , Zarys 
problematyki badawczej wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczo-
handlowej w Janowie Pomorskim (gmina Elbląg), “Pomorania Anti-
qua”, vol. XIV, Wrocław 1990, p. 39; M a r e k  J a g o d z i ń s k i , 
M a r i a  K a s p r z y c k a , The early craft and commercial centre at 
Janów Pomorski near Elbląg on the South Baltic Coast, Antiquity, vol. 
65, no. 248, September 1991, pp. 711-2; W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , 
W sprawie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej na ziemiach pol-
skich we wczesnym średniowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężnego 
w strefi e nadbałtyckiej. Część I, Archeologia Polski, XXXV, jour. 2, 
1990 (1991), p. 297.
130  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Truso. Das frühmittelalterliche 
Hafen- und Handelszentrum im Ostseegebiet bei Elbing, “Westpreußen-
Jahrbuch”, Bd. 50, Münster 2000, pp. 41-56; id., Czy Elbląg był 
kontynuacją…, op. cit., p. 97.
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baseny portowe (zob. o tym w rozdziale „Archeologia lotni-
cza Truso”). Można powiedzieć, że funkcja komunikacyj-
na portu i związany z nią ściśle handlowo-rzemieślniczy 
wymiar tego typu założeń, decydowały o specyfi cznym, 
precyzyjnie zaplanowanym i zrealizowanym charakterze 
zabudowy. W przypadku Truso wyraźnie widać podział 
osady na poszczególne strefy. Strefa pierwsza to baseny 
portowe ujęte drewniano-ziemnymi groblami-pomostami, 
prawdopodobnie z platformami handlowymi na końcach. 
W miejscach tych stwierdzono wyjątkowe nagromadzenie 
przedmiotów związanych wyłącznie z handlem, m.in. od-
ważników, monet, a także niektórych towarów (np. surow-
ca żelaznego w postaci sztabek). Strefa druga to regularna 
zabudowa obszaru bezpośrednio graniczącego z basenami 
od południa. Na regularny, układający się pasmowo charak-
ter zabudowy, wpływ miał podział tej strefy na poszczegól-
ne działki-parcele. Śladem takiego podziału są pozostałości 
długich rowów o szerokości ok. 60 cm, którymi wyznacza-
no granice poszczególnych działek. Odkryto też znacznie 

The status of the settlement in the tenth/eleventh 
century remains an open question. Pottery dating from 
this period discovered during excavations, and elements of 
weaponry, as well as a lack of clear examples of activities re-
lated to commerce and crafts carried out at that time, point 
to a signifi cant change in its function.

At this stage I can confi rm that Truso’s functional 
and spatial layout was shaped by its proximity to a reser-
voir. The harbour is a good example of the development 
associated with Truso’s location close to the water (see: 
“Aerial archaeology in Truso”). Truso’s spatial layout, 
planned and carried out with precision, was tailored to its
function as a port of trade, centre for crafts and an import-
ant element within a broader communication network. 
The whole area was clearly divided into zones: the fi rst 
one consisted of the harbour with wooden and earthen 
ramparts, probably with trading platforms at the ends. 
This area yielded a very large number of fi nds associated 
exclusively with trade: weights, coins and some merchan-

Ryc. 143. Osada Truso w X wieku – plan sporządzony na podstawie badań wykopaliskowych wykonanych do 2006 roku. Legenda: A – wał obronny; 
B – wieża obronna; C – główny ciąg komunikacyjny; D – regularna zabudowa odkryta w strefi e portowej; E – baseny portowe. Opracował Marek F. Jagodziński 
na podstawie badań własnych. Rys. Bogdan Kiliński.

Fig. 143. Truso settlement in the tenth century – plan drawn based on research excavations conducted up until 2006. Key: A – defensive wall; B – defensive 
tower; C – main communication route; D –line of buildings discovered in the port; E – harbours. Compiled by Marek F. Jagodziński based on own research. 
Drawing: Bogdan Kiliński.
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szersze (ok. 1 m) i głębsze rowy, które obok funkcji gra-
nicznych, odwadniały przeznaczony pod zabudowę nisko 
położony teren. Ważnym elementem tej strefy był też spły-
wający z Wysoczyzny Elbląskiej strumień, którego ujściowy 
odcinek został uregulowany i spływał prostopadle w kie-
runku basenów. Obok dostarczania bieżącej wody, co było 
bardzo ważne dla warsztatów rzemieślniczych działających 
w rozlokowanych po obu jego brzegach budynkach, pełnił 
też funkcję centralnego rowu granicznego. Strefa trzecia, 
położona najdalej na północ od basenów portowych, posia-
dała wyraźnie inny charakter. Stwierdzono tam luźnie roz-
rzuconą zabudowę, zorganizowaną w kilku przypadkach 
w formę zagród-gospodarstw. W strefi e tej, którą możemy 
nazwać peryferyjną, nie stwierdzono, poza kilkunastoma 
znaleziskami, działalności handlowej i rzemieślniczej. 

Należy podkreślić, że jest to wciąż jeszcze wstępna 
propozycja rekonstrukcji wyglądu oraz określenia etapów 
rozwoju osady Truso, w niektórych punktach być może dys-
kusyjna. Dalsze badania i analizy, jakie zaplanowano dla tego 
założenia, zweryfi kują zapewne dotychczasowe ustalenia. 
Mimo tych zastrzeżeń należy stwierdzić, że wyraźnie rysujący 
się obraz urbanistyczny Truso wskazuje na konkretny rodzaj 
osadnictwa, który określić można jako typ wczesnomiejski 
– wykształcony między 700 a 1100 rokiem w basenie Morza 
Bałtyckiego131. Taki charakter miały miejsca o wyjątkowej 
koncentracji wytwórczości rzemieślniczej i aktywności han-
dlowej, które zakładano w tym czasie zarówno na północ-
nych, jak i południowych wybrzeżach Bałtyku. Miejsca te 
usytuowane były w pewnej odległości od otwartego morza, 
posiadały jednak dogodne z nim połączenia.

 ANALOGIE 

W południowej i zachodniej Skandynawii były to 
m.in.: norweski Kaupang/Skiringssal wymieniony przez 
Ottara w końcu IX wieku132, Paviken na zachodnim wy-
brzeżu Gotlandii133, Århus na Jutlandii, Ahus na północ-
nym brzegu rzeki Helge we wschodniej Skanii134, Löddekö-
pinge nad rzeką Lödde w zachodniej Skanii135, Helgö nad 
jeziorem Mälar w środkowej Szwecji, wymieniona w Vita 
Ansgarii Birka na wyspie Björko czy też główne w owym cza-
sie miasta portowe Półwyspu Jutlandzkiego, opisane przez 
Adama Bremeńskiego i At-Tartuschiego – Hedeby i Ribe.

131  W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , W sprawie genezy osiedli wczes-
nomiejskich u Słowian nadbałtyckich, „Slavia Antiqua”, Tom XXXV, 
1994, s. 101-128; J o h a n  C a l l m e r, Early urbanism in Southern 
Scandinavia ca. 700-1100 AD. Trading places, central settlements and 
new model centres in continuity change, „Archeologia Polona”, vol. 32, 
1994,   s. 73-93.
132  C h a r l o t t e  B l i n d h e i m , Kaupang by the Viks Fjord in Vest-
fold. Archeological contributiones to the early history of urban com-
munities in Norway, Oslo 1975.
133  P e r  L u n d s t r ö m , Die kommo vida... Vikingars hamn vid Pavi-
ken pà Gotland, Uddevalla 1981.
134  J o h a n  C a l l m e r, Early urbanism in Southern Scandinavia…, 
op. cit.
135  T.  O h l s s o n , The Löddeköping investigation I. The settlement 
at Vikhögsvägen, „Meddelande frĺn Lunds Universitates Historiska 
Museum 1975-76”. NS I, 1976, s. 59-161.

dise (e.g. raw iron in the form of ingots). The second 
zone consisted of buildings in the immediate vicinity of 
the harbour to the south. The buildings were arranged 
in a belt-like pattern that was dictated by the division of 
the land into plots, evidence of which are the traces of 
elongated ditches (ca. 60 cm wide) that functioned as 
boundaries between them. Much wider (ca. 1 m), deeper 
ditches have also been discovered which, apart from cre-
ating boundaries, served as drainage ditches for the low-
lying terrain. Another important element of this zone was 
the stream that fl owed down from the Elbląg Upland and 
which was regulated at the mouth. Apart from providing 
running water for the workshops located on either side, it 
also served as the main boundary ditch. The third zone, 
situated to the far north of the harbour was clearly differ-
ent in character. It comprised scattered buildings, some of 
which were farmsteads. In this zone, which can be called 
the periphery, no signs of commercial activities and crafts 
(apart from a dozen or so fi nds) have been recorded.

This is only a preliminary attempt at reconstruct-
ing the layout and timeline of the Truso settlement and 
certain points may still be a matter of debate and will 
need to be verified by undertaking further research. 
Nevertheless, the emerging overall picture of Truso 
points to its being a specific type of settlement: a proto-
town developing between 700 and 1100 in the Baltic 
Sea basin.131 These early towns, characterized by in-
tense artisanal and trading activities, were established 
both on the northern and southern coast of the Baltic. 
They were situated some distance from the open sea 
while having convenient connections with it. 

 ANALOGIES

Here we may list settlements located in southern and 
western Scandinavia: for example, the Norwegian 
Kaupang/Skiringssal, mentioned by Ohthere at the end 
of the ninth century,132 Paviken on the western coast of 
Gotland,133 Århus on Jutland, Ahus on the northern bank 
of the River Helge in eastern Scania,134 Löddeköpinge 
on the River Lödde in western Scania,135 Helgö on Lake 
Mälar in central Sweden, Birka on Björko Island, 
mentioned in Vita Ansgarii, and also Hedeby and Ribe, 

131  W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , W sprawie genezy osiedli wczesno-
miejskich u Słowian nadbałtyckich, “Slavia Antiqua”, Tom XXXV, 
1994, pp. 101-28; J o h a n  C a l l m e r, Early urbanism in Southern 
Scandinavia ca. 700-1100 AD. Trading places, central settlements and 
new model centres in continuity change, “Archeologia Polona”, vol. 32, 
1994, pp. 73-93.
132  C h a r l o t t e  B l i n d h e i m, Kaupang by the Viks Fjord in Vest-
fold. Archeological contributions to the early history of urban com-
munities in Norway, Oslo 1975.
133  P e r  L u n d s t r ö m , Die kommo vida... Vikingars hamn vid Pavik-
en pà Gotland, Uddevalla 1981.
134  J o h a n  C a l l m e r, Early urbanism in Southern Scandinavia…, 
op. cit.
135  T.  O h l s s o n , The Löddeköping investigation I. The settlement 
at Vikhögsvägen, “Meddelande frĺn Lunds Universitates Historiska 
Museum 1975-76”. NS I, 1976, pp. 59-161.
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Podobny charakter miały również ośrodki wczesno-
miejskie, jakie powstawały w tym czasie w innych krajach 
strefy nadbałtyckiej, w tym również na południowych, 
słowiańskich wybrzeżach Bałtyku136. Taki model ośrodka
targowo-rzemieślniczego reprezentuje na północnym Poła-
biu m.in. Oldenburg-Starigard nad Iną137, Gross-Strömken-
dorf nad Zatoką Wismarską – zidentyfi kowany jako znany 
ze źródeł pisanych nadmorski targ Rerik138, Dierkow u ujścia 
Warnowy139, Ralswiek na Rugii140, Menzlin nad Pianą141. 

Na Pomorzu Zachodnim Wolin nad Dziwną142, 
Szczecin przy ujściu Odry143 oraz zespół Kołobrzeg – Świe-
lubie – Bardy nad Parsętą144. Na Pomorzu Wschodnim 
Gdańsk nad Motławą145, a prawdopodobnie także Puck146. 

Także na terenie Słowiańszczyzny Wschodniej ist-
niało szereg osad o charakterze wczesnomiejskim, m.in. 
Stara Ładoga u ujścia rzeki Wołchow, określana jako naj-
starsza stolica Rusi147, Nowogród Wielki nad jeziorem 

136  L e c h  L e c i e j e w i c z , Miasta Słowian północnopołabskich, 
Wrocław, Warszawa, Kraków 1968; J o a c h i m  H e r r m a n n , 
Hinterland, Handel und Handwerk der frühen Seehandelsplätze im 
nordwestslawischen Siedlungsgebiet,  La formation et le développe-
ment des métiers au Moyen Age (Ve – XIVe sièles), Budapest, 1977, 
s. 15-26; idem, Zur Struktur von Handel und Handelsplätzen im 
südwestlichen Ostseegebiet vom 8.-10. Jahrhundert, [w:] Bericht der
Römisch-Germanischen Kommission, Band 69, Mainz am Rhein 
1988, s. 720-739; W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , Zur Genese der früh-
städtischen Zentren bei den Ostseeslawen, [w:] H. Brachmann Hrsg.,  
Burg – Burgstadt – Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrari-
scher Zentren in Ostmitteleuropa, Berlin 1995, s. 68-91.
137  I n g o  G a b r i e l , Hof- und Sakralkultur sowie Gebrauchs- und 
Handelsgut im Spiegel der Kleinfunde vom Starigard/Oldenburg. Be-
richt der  Römisch-Germanischen Kommission, Band 69, Mainz am 
Rhein 1988, s. 103-291.
138  F .  W i e t r z i c h o w s k i , Untersuchungen zu den Anfängen des 
frühmittelalterlichen Seehandels im südlichen Ostseeraum unter beson-
derer Berücksichtigung der Grabungsergebnisse von Gross Strömkendorf, 
Wismarer Studien zur Archäologie und Geschichte 3, Wismar 1993.
139  D.  Wa r n k e , Frühstädtische Zentren bei den Nordwestslawen, 
„Fennoscandia Achaeologica“, Vol. 5, 1988,  s. 69-77.
140 J o a c h i m  H e r r m a n n , Zur Struktur von Handel und Han-
delsplätzen im südwestlichen Ostseegebiet vom 8.-10. Jahrhundert, Be-
richt der  Römisch-Germanischen Kommission, Band 69, Mainz am 
Rhein 1988, s. 720-739.
141  U .  S c h o k n e c h t , Menzlin. Ein Frühgeschichtlicher Handels-
platz an der Peene, Berlin 1976.
142  W ł a d y s ł a w  F i l i p o w i a k , Handel und Handelsplätze an 
der Ostseeküste Westpommerns, Bericht der  Römisch-Germanischen 
Kommission, Band 69, Mainz am Rhein, s. 690-719.
143  L e c h  L e c i e j e w i c z ,  Die Entstehung der Stadt Szczecin in 
Rahmen der frühen Stadtentwicklung an der südlichen Ostseeküste, Vor- 
und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter, Teil 2, Göt-
tingen 1974, s. 209-230.
144  W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , Pomorze Zachodnie we wczesnym 
średniowieczu. Studia archeologiczne, Poznań 2008.
145  A n d r z e j  Z b i e r s k i ,  Rozwój przestrzenny Gdańska w IX-XIII w., 
Historia Gdańska. Tom I do roku 1454, Gdańsk 1976, s. 71-125.
146  W ł a d y s ł a w  S t ę p i e ń , Odkrycia archeologiczne w Zatoce 
Puckiej, „Nautologia” Nr 21, 1986, s. 79-83.
147  A n a t o l  N.  K i r p i č n i k o v, Staraja Ladoga/Alt-Ladoga und 
seine überregionalen Beziehungen im 8.-10. Jahrhundert. Anmerkung 
zur Verbreitung und Verwendung von Dirhems im eurasischen Handel, 

the main port towns on the Jutland peninsula at that time, 
described by Adam of Bremen and At-Tartuschi.

The early towns that were established in other 
Baltic zone countries, including those on the southern, 
Slavic, Baltic coast,136 were of a similar character. In the 
Mecklenburg area (Pol. północne Połabie): Oldenburg-
Starigard on the River Ina,137 Gross-Strömkendorf in 
the Bay of Wismar (identifi ed with the historic seaside 
marketplace Rerik138 described in written sources), Dierkow 
at the mouth of the River Warnow139, Ralswiek on Rügen,140 
and Menzlin on the Peene.141 

In Western Pomerania these were: Wolin on the River 
Dziwna,142 Stettin (Pol. Szczecin) at the mouth of the River 
Oder143 and Kolberg (Pol. Kołobrzeg) – Bartin-Zwillipp 
(Pol. Świelubie-Bardy) complex on the River Parsęta.144 In 
Eastern Pomerania: Danzig on the River Motława145 and 
probably also Puck.146

Many settlements of this kind also existed in the 
East Slavic lands, including Staraya Ladoga located at the 

136  L e c h  L e c i e j e w i c z , Miasta Słowian północnopołabskich, 
Wrocław, Warsaw, Kraków 1968; J o a c h i m  H e r r m a n n, 
Hinterland, Handel und Handwerk der frühen Seehandelsplätze im nord-
westslawischen Siedlungsgebiet, La formation et le développement des 
métiers au Moyen Age (Ve – XIVe siècles), Budapest, 1977, pp. 15-26;
id., Zur Struktur von Handel und Handelsplätzen im südwestlichen 
Ostseegebiet vom 8.-10. Jahrhundert, [in:] Bericht der Römisch-
Germanischen Kommission, Band 69, Mainz am Rhein 1988, 
pp. 720-39; W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , Zur Genese der frühstädti-
schen Zentren bei den Ostseeslawen, [in:] H. Brachmann Hrsg., Burg 
– Burgstadt – Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer 
Zentren in Ostmitteleuropa, Berlin 1995, pp. 68-91.
137  I n g o  G a b r i e l , Hof- und Sakralkultur sowie Gebrauchs- und 
Handelsgut im Spiegel der Kleinfunde vom Starigard/Oldenburg. 
Bericht der  Römisch-Germanischen Kommission, Band 69, Mainz 
am Rhein 1988, pp. 103-291.
138  F .  W i e t r z i c h o w s k i , Untersuchungen zu den Anfängen des 
frühmittelalterlichen Seehandels im südlichen Ostseeraum unter beson-
derer Berücksichtigung der Grabungsergebnisse von Gross Strömken-
dorf, Wismarer Studien zur Archäologie und Geschichte 3, Wismar 
1993.
139  D.  Wa r n k e , Frühstädtische Zentren bei den Nordwestslawen, 
“Fennoscandia Achaeologica“, vol. 5, 1988, pp. 69-77.
140  J o a c h i m  H e r r m a n n , Zur Struktur von Handel und Handels-
plätzen im südwestlichen Ostseegebiet vom 8.-10. Jahrhundert, Bericht 
der Römisch-Germanischen Kommission, Band 69, Mainz am Rhein 
1988, pp. 720-39.
141  U .  S c h o k n e c h t , Menzlin. Ein Frühgeschichtlicher Handels-
platz an der Peene, Berlin 1976.
142  W ł a d y s ł a w  F i l i p o w i a k , Handel und Handelsplätze an 
der Ostseeküste Westpommerns, Bericht der Römisch-Germanischen 
Kommission, Band 69, Mainz am Rhein, pp. 690-719.
143  L e c h  L e c i e j e w i c z , Die Entstehung der Stadt Szczecin in 
Rahmen der frühen Stadtentwicklung an der südlichen Ostseeküste, 
Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter, Teil 2, 
Göttingen 1974, pp. 209-30.
144  W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , Pomorze Zachodnie we wczesnym 
średniowieczu. Studia archeologiczne, Poznań 2008.
145  A n d r z e j  Z b i e r s k i ,  Rozwój przestrzenny Gdańska w IX-XIII w., 
Historia Gdańska. Tom I do roku 1454, Gdańsk 1976, pp. 71-125.
146  W ł a d y s ł a w  S t ę p i e ń , Odkrycia archeologiczne w Zatoce 
Puckiej, “Nautologia” no. 21, 1986, pp. 79-83.
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Ilmeń148, Gniozdowo nad Dnieprem, czy też kompleks 
osadniczy w Timieriewie pod Jarosławlem149. 

Nie inaczej było na obszarze osadnictwa bał-
tyjskiego. Na Sambii, nad Zalewem Kurońskim funk-
cjonował znaczny ośrodek tego typu w pobliżu Kaup-
Wiskiauten150. Na dawnej ziemi Kurów, nad rzeką 
Ālanda znajdował się opisany przez Rimberta Seeburg-
Grobin151. Natomiast na pograniczu osadnictwa sło-
wiańskiego i pruskiego rolę taką pełniło znane z relacji 
Wulfstana Truso, które należy identyfi kować z opisywaną 
tu osadą w Janowie Pomorskim.

Bericht der  Römisch-Germanischen Kommission, Band 69, Mainz 
am Rhein, s. 307-337; A n a t o l  N.  K i r p i č n i k o v,  V l a d i m i r 
S a r a b y a n o v, Staraya Ladoga: ancient capital of Rus, Sankt Peter-
burg 1996.
148  Va l e n t i n  L.  J a n i n , Das Frühe Novgorod, [w:] Bericht der  
Römisch-Germanischen Kommission, Band 69, Mainz am Rhein 
1988, s. 338-343.
149  W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , Miejsce Gniozdowa w rozwoju kon-
taktów Skandynawii z Rusią Kijowską, „Przegląd Archeologiczny”, 
Vol. 39, 1992, s. 139-152.
150  B e r n d t  v o n  z u r  M ü h l e n , Die  Kultur  der Wikinger in Ost-
preussen, Bonner hefte zur Vorgeschichte Nr 9, s. I-VI, 1-287. Bonn 
1975; V l a d i m i r  I .  K u l a k o v, Die wikingerzeitliche Siedlung und 
das Gräberfeld Kaup bei Wiskiauten. Bericht über die Ausgrabungen 
der Jahre 1956-2004. „Offa-Zeitschrift“, Bd. 59/60, 2005, s. 55-79.
151  B i r g e r  N e r m a n , Grobin – Seeburg, Ausgrabungen und Funde, 
Stockholm 1958.

mouth of the River Volkhov, regarded as the ancient cap-
ital of Rus,147 Veliky Novgorod on Lake Ilmen,148 Gnezdovo 
(Gnyozdovo) on the River Dnieper, and a settlement com-
plex near Yaroslavl.149

This was also the case with Baltic settlements. 
There was an important centre of this type near Kaup-
Wiskiauten150 situated on Sambia in the Curonian Lagoon 
and Seeburg-Grobin,151 located in the former land of the 
Curonians on the River Ālanda and described by Rimbert.

147  A n a t o l  N.  K i r p i č n i k o v, Staraja Ladoga/Alt-Ladoga und 
seine überregionalen Beziehungen im 8.-10. Jahrhundert. Anmerkung 
zur Verbreitung und Verwendung von Dirhems im eurasischen Handel, 
Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, Band 69, Mainz 
am Rhein, pp. 307-37; A n a t o l  N.  K i r p i č n i k o v,  V l a d i m i r 
S a r a b y a n o v, Staraya Ladoga: ancient capital of Rus, Sankt Peters-
burg 1996.
148  Va l e n t i n  L.  J a n i n , Das Frühe Novgorod, [in:] Bericht der  
Römisch-Germanischen Kommission, Band 69, Mainz am Rhein 
1988, pp. 338-43.
149  W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , Miejsce Gniozdowa w rozwoju kon-
taktów Skandynawii z Rusią Kijowską, “Przegląd Archeologiczny”, 
vol. 39, 1992, pp. 139-52.
150  B e r n d t  v o n  z u r  M ü h l e n , Die Kultur der Wikinger in Ost-
preussen, Bonner hefte zur Vorgeschichte no. 9, pp. I-VI, 1-287. Bonn 
1975; V l a d i m i r  I .  K u l a k o v, Die wikingerzeitliche Siedlung und 
das Gräberfeld Kaup bei Wiskiauten. Bericht über die Ausgrabungen 
der Jahre 1956-2004. “Offa-Zeitschrift“, Bd. 59/60, 2005, pp. 55-79.
151  B i r g e r  N e r m a n , Grobin – Seeburg, Ausgrabungen und Funde, 
Stockholm 1958.

Ryc. 144. Nadmorskie miejsca handlowe (Seehandelsplätze) oraz osady centralne w basenie Morza Bałtyckiego między 700 a 1100 rokiem. Według: H e i k o 
S t e u e r, Seehandelsplätze. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 28, Berlin, New York 2005, s. 21, Abb. 3.

Fig. 144. Maritime trading ports (Seehandelsplätze) and inland settlements in the Baltic Sea basin between 700 and 1100. After: H e i k o  S t e u e r, Seehandels-
plätze. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 28, Berlin, New York 2005, p. 21, Abb. 3.
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Przytaczając powyższe przykłady osad typu Seehan-
delsplätze oraz osad centralnych o charakterze wczesnomiej-
skim trzeba jednak pamiętać, że ich powstanie związane 
było z różnymi czynnikami zarówno natury gospodarczej, 
jak też społeczno-politycznej. Problem ten jest przedmio-
tem szerokiej dyskusji, zwłaszcza w odniesieniu do osiedli 
wczesnomiejskich u Słowian nadbałtyckich152. Szukając 
podstaw ich genezy, zwrócono uwagę na uwarunkowania 
gospodarcze procesów przebudowy tradycyjnych struktur 
przestrzennych osadnictwa i kształtowania się nowych 
form więzi społecznych. Uznano, że zasadnicze znaczenie 
w odbiorze nowych trendów rozwoju miał niewątpliwie 
stopień zasobności i możliwości gospodarczych poszcze-
gólnych lokalnych społeczności, a zwłaszcza ich zdolność 
do nawiązania szerokiej wymiany handlowej. Wskazano 
też na dwa różne modele osiedli o charakterze wczesno-
miejskim, jakie funkcjonowały w starszych fazach wczes-
nego średniowiecza u Słowian nadbałtyckich. Pierwszy 
z nich miałby wywodzić się z osad o charakterze wiejskim, 
funkcjonujących w tradycyjnych strukturach przestrzen-
nych osadnictwa. Osady te, wykorzystując sprzyjające 
warunki kształtującego się rynku dalekosiężnej wymiany 
handlowej, stopniowo przekształcały się w osiedla rzemieśl-
niczo-handlowe, następnie w ośrodki wczesnomiejskie, aby 
w końcowym etapie rozwoju osiągnąć status w pełni zurba-
nizowanych centrów życia społeczno-gospodarczego (np. 
Wolin). Drugi model, przyniesiony z zewnątrz, to osiedla 
określane w literaturze przedmiotu mianem Seehandels-
plätze. Osiedla te, zakładane przez obcych przybyszów 
(głównie Skandynawów), miały z góry określone funkcje 
gospodarcze związane z działalnością wyspecjalizowanych 
pracowni rzemieślniczych i handlem, posiadały też naj-
częściej jednolity przestrzennie wzorzec zabudowy. Taki 
model funkcjonował też zapewne na pograniczu słowiań-
sko-pruskim, czego przykładem może być Truso. 

Na dwa różne środowiska, w których pojawiły się 
elementy urbanistyczne we wczesnym średniowieczu, 
wskazano również, analizując pod tym względem teren 
południowej Skandynawii153. Były to miejsca targowe oraz 
osady centralne. Także i w tym przypadku dużą rolę od-
grywało wzajemne oddziaływanie czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych. Wśród tych ostatnich za decydujący 
uznano rozwój handlu i wymiany dalekosiężnej, do której 
już w pierwszej ćwierci VIII wieku została włączona połu-
dniowo-zachodnia Skandynawia. W drugiej połowie VIII 
wieku część miejsc targowych przekształciła się w półstałe 
lub stałe osiedla, które zajmowały znacznie większy obszar 
od osad wiejskich i charakteryzowały się zwartą, regularną 
zabudową. Druga połowa IX wieku to kres rozwoju więk-
szości tego typu miejsc targowych w południowej Skandy-
nawii, na co decydujący wpływ miały zmiany polityczne. 
Ulega wówczas częściowemu zniszczeniu dotychczasowa 
sieć połączeń handlowych, powstają też nowe osady cen-
tralne, które od X w. przejmują rolę dawnych miejsc handlu 

152  Zob. zwłaszcza: W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , Pomorze Zachodnie 
we wczesnym średniowieczu, op. cit., tam zwłaszcza rozdział IV. Po-
morze Zachodnie a kraje strefy nadbałtyckiej do początku drugiego 
tysiąclecia n.e., s. 125-169.
153  J o h a n  C a l l m e r, Early urbanism in Southern Scandinavia…, 
op. cit.

The role of a proto-town in the borderland between Slavic 
and Prussian settlements was played by Truso, which is men-
tioned in Wulfstan’s account, and which should be identifi ed 
with the settlement in Janów Pomorski described herein.

Establishing the aforementioned ports of trade (See-
handelsplätze) and inland proto-towns was connected with 
various economic, social and political factors. This has been 
the subject of extensive debate, particularly as far as early 
urban Slavic settlements on the Baltic coast152 are concerned. 
When looking for their origins, researchers analyzed the 
economic factors underlying the transformation of trad-
itional settlements and the shaping of new forms of social 
ties. It has been ascertained that the wealth and economic 
potential of particular communities in general, and their 
ability to establish extensive commercial contacts in par-
ticular, conditioned the new development trends. Two differ-
ent models of proto-towns that functioned at the beginning 
of the early mediaeval period in Slavic settlements on the 
Baltic coast have been identifi ed. The fi rst probably would 
have originated out of the traditional rural settlements tak-
ing advantage of the unfolding long-distance trade to be 
gradually transformed into commercial and trading settle-
ments, then into proto-towns, to eventually become fully 
urbanized social and economic centres (e.g. Wolin). The 
other model, introduced from the outside, was known as 
Seehandelsplatz. Settlements of this type, established by out-
siders (mainly Scandinavians), had pre-defi ned functions 
associated with trade and specialized artisanal workshops 
exhibiting most typically a uniform spatial layout. The lat-
ter model probably also functioned in the Slavic-Prussian 
borderland and is exemplifi ed by Truso.

Two different kinds of settlements in which early 
mediaeval urban elements appeared have also been identifi ed 
in southern Scandinavia.153 These were market places and 
in-land settlements, in which the interplay of internal and 
external factors also played an important role. Research-
ers have pointed to the development of trade and long-
distance commercial exchange, which already encompassed 
south-western Scandinavia in the fi rst quarter of the eighth 
century, as a decisive external factor. In the second half of 
the eighth century some market places were transformed 
into semi-permanent or permanent settlements occupying 
a far larger area than rural settlements, being characterized 
by a regular, densely developed area. The second half of the 
ninth century marks the end of the development of market 
places of this kind in southern Scandinavia, mainly because 
of political changes. The existing network of trading routes 
was partially destroyed and new inland settlements took 
over the role of the former centres for crafts and trading. In 
a few cases, however, the old centres continued to develop. 
And although they were probably subject to the new king’s 
rule, they demonstrate a certain continuity in the economic 
ties that were established in the earlier period, as well as the 
signifi cance of some of the centres at that time.

152  See in particular: W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , Pomorze Zachod-
nie we wczesnym średniowieczu, op. cit., in particular chapter IV. 
Pomorze Zachodnie a kraje strefy nadbałtyckiej do początku drugie-
go tysiąclecia n.e., pp. 125-69.
153  J o h a n  C a l l m e r, Early urbanism in Southern Scandinavia…, 
op. cit.
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i rzemiosła. W kilku jednak przypadkach stare centra roz-
wijają się nadal i chociaż poddane są już prawdopodobnie 
kontroli nowej władzy królewskiej, świadczą o istnieniu 
pewnej ciągłości wykształconego we wcześniejszym okre-
sie systemu gospodarczych powiązań, a także szczególnego 
znaczenia niektórych ośrodków z nim związanych.

Jak wynika z pokazanych powyżej przykładów dla 
Pomorza Zachodniego i południowej Skandynawii, proce-
sy urbanizacji przebiegały jednak nieco różnymi drogami, 
mimo zauważalnych zbieżności chronologicznych, a czę-
sto i organizacyjnych. Należy też podkreślić, że zarówno 
w skandynawskich, jak i słowiańskich osadach rzemieślniczo-
-handlowych dokonano wielu odkryć wskazujących na ich 
polietniczny charakter. Z terenów osadnictwa słowiańskiego 
jako przykład można tu wskazać m.in. Gross Strömkendorf, 
gdzie różnorodność ta widoczna jest także w typie budowni-
ctwa154. Czy jednak Skandynawowie odegrali rolę inicjującą 
w powstaniu tego typu ośrodków na Pomorzu?155 Odpo-
wiedź na to pytanie nie jest prosta, a argumentów należało-
by szukać raczej w innych obszarach badawczych. Element 
skandynawski, niewątpliwie bardzo czytelny, moim zda-
niem nie decydował jednak o powstaniu tych centrów, cho-
ciaż wywarł duży wpływ na kierunki ich rozwoju. Podstawo-
we znaczenie miała tu raczej ogólna tendencja tworzenia się 
nowych form gospodarki, często inspirowana przez czynnik 
polityczny; zarówno w ramach organizacji plemiennej, jak 
też późniejszych państw terytorialnych. Z jeszcze innym 
kolorytem lokalnym należy się zapewne liczyć w przypad-
ku Truso, które jako znaczący ośrodek wymiany handlowej 
i rzemiosła, funkcjonowało w specyfi cznych warunkach 
polityczno-gospodarczych i etnicznych. Przeprowadzona 
w innym miejscu analiza stanowisk archeologicznych dla 
terenów położonych między Wisłą a Pasłęką wykazała, że
założono je na pograniczu osadnictwa słowiańskiego i pru-
skiego156. Zasadnicze pytania, jakie należałoby postawić 
w tym miejscu, to: jaki był stosunek sąsiadujących ze sobą 
społeczności pruskich i słowiańskich do skandynawskich 
założycieli Truso? Kto kontrolował ten ośrodek? Jaki był 
udział w tej kontroli miejscowej i ponadregionalnej władzy 
politycznej? W tych kwestiach mamy ograniczone możli-
wości wnioskowania, głównie z uwagi na stan badań, cho-
ciaż nie ulega wątpliwości, że zależności takie musiały ist-
nieć. W rozwiązaniu tego problemu decydujące znaczenie 
będą miały dalsze badania archeologiczne, które oprócz 

154  Obok słowiańskich ziemianek, odkryto tam obiekty, które łą-
czyć można z tradycjami budownictwa saskiego i skandynawskiego. 
Podobne spostrzeżenia dotyczą też typów pochówków odkrytych 
na cmentarzysku należącym do tego założenia. Zob. w tej kwestii: 
H a u k e  J ö n s ,  Wo j c i e c h  M a z u r e k , Gross Strömkendorf 
– nadmorska osada rzemieślniczo-handlowa i cmentarzysko z okresu 
wczesnosłowiańskiego nad Zatoką Wismarską, „Slavia Antiqua”, t. 39, 
1998, s. 181-214.
155  Zob. ostatnio W ł a d y s ł a w  D u c z k o, Obecność skandynawska 
na Pomorzu i słowiańska w Skandynawii we wczesnym średniowieczu, 
[w:] Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, L. Lecieje-
wicz, M. Rębkowski (red.), Kołobrzeg 2000, s. 23-44.
156  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Archeologiczne śladu osadnictwa 
między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Katalog stanowisk, 
op. cit.; idem, Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką 
we wczesnym średniowieczu. Komentarz do katalogu stanowisk, op. cit.

As can be seen from the aforementioned examples 
of settlements in Western Pomerania and southern Scandi-
navia, the urbanization processes took a slightly different
course in these areas, despite noticeable chronological, 
and often organizational, similarities. Furthermore, many 
discoveries in both Scandinavian and Slavic settlements 
engaging in trade and artisanal activities indicate their 
multiethnic character. A Slavic settlement in Gross Ström-
kendorf, where this variety can be observed also in the 
types of buildings,154 could serve as a case in point. But was 
it really the Scandinavians who initiated the establishment 
of this type of settlement in Pomerania?155 This is a diffi cult 
question to answer and arguments should be sought in other 
areas of research. In my opinion, the Scandinavian element, 
although clearly visible, did not play a decisive role in the 
establishment of these centres, although it did infl uence 
the direction of their development. It was the general ten-
dency to establish new forms of commerce that was of pri-
mary importance. This was frequently inspired by political 
factors, both in tribal communities and later in territorial 
states. Truso is probably yet another specifi c local example: 
as an important centre for crafts and trading it functioned 
in specifi c political, economic and ethnical conditions. An 
analysis of the archaeological sites in the lands between 
the Vistula and Passarge rivers has shown that they were 
established in the borderlands between Slavic and Prussian 
settlements.156 The fundamental questions that arise are: 
what was the attitude of the Prussian and Slavic communities 
to the Scandinavian founders of Truso? Who controlled this 
centre? What role did the local and supraregional political 
authorities have in exercising this control? Current research 
does not enable defi nitive conclusions to be drawn, nev-
ertheless, these interdependencies must have existed. Any 
further archaeological research, which will have a decisive 
role in solving this problem, should include both Truso 
and its hinterland, which probably consisted not only of 
Prussian but also Slavic domains. Based on the conclusions 
that can be drawn from the analysis of the research results 
regarding Truso, an important role in establishing this centre 
should be ascribed to the Danes. There is evidence of this 
both in the archaeological fi nds and the spatial layout of the 
settlement itself, which is clearly reminiscent of the main 
port towns on the Jutland peninsula dating from that time 
– Hedeby and Ribe. The political activities of the Danish 

154  Alongside Slavic semi dug-outs (or earth-houses), other forms 
of buildings were discovered that can be associated with Saxon and 
Scandinavian building traditions. Similar observations also pertain to 
burial types discovered at the adjacent burial site. On this subject see: 
H a u k e  J ö n s ,  Wo j c i e c h  M a z u r e k , Gross Strömkendorf 
– nadmorska osada rzemieślniczo-handlowa i cmentarzysko z okresu 
wczesnosłowiańskiego nad Zatoką Wismarską, “Slavia Antiqua”, vol. 39, 
1998, pp. 181-214.
155  See: W ł a d y s ł a w  D u c z k o, Obecność skandynawska na 
Pomorzu i słowiańska w Skandynawii we wczesnym średniowieczu, [in:] 
Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, L. Leciejewicz, 
M. Rębkowski (eds.), Kołobrzeg 2000, pp. 23-44.
156  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Archeologiczne śladu osadnictwa 
między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Katalog stanowisk, 
op. cit.; id., Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we 
wczesnym średniowieczu. Komentarz do katalogu stanowisk, op. cit.
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samego Truso powinny objąć także jego zaplecze. Można 
przypuszczać, że stanowiły je nie tylko domeny pruskie, ale 
też i słowiańskie. W chwili obecnej wnioski, jakie wyciąg-
nąć można po przeanalizowaniu rezultatów badań Truso, 
wskazują, że duży udział w powstaniu tego ośrodka należy 
przypisać Duńczykom. Świadczą o tym zarówno odkryte 
zabytki, jak też samo rozplanowanie osady, nawiązujące 
bardzo wyraźnie do głównych w owym czasie miast porto-
wych Półwyspu Jutlandzkiego – Hedeby (Haithabu) i Ribe. 
Aktywność polityczna władców Danii wraz z idącą za tym 
całą sferą oddziaływań gospodarczych zostały już wcześ-
niej dobrze udokumentowane zwłaszcza dla Meklemburgii 
i Pomorza Zachodniego. Być może z analogiczną sytuacją 
mamy do czynienia w odniesieniu do rejonu ujścia Wisły, 
gdzie Truso stanowić mogło najdalej na wschód wysunięte 
miejsce wpływów duńskich. 

Podsumowując, należy podkreślić, że duża część wy-
mienionych powyżej miejsc koncentracji handlu i rzemiosła 
posiadała wiele wspólnych cech, istotnych z punktu widze-
nia dzisiejszej wiedzy o rozwoju wczesnych ośrodków rze-
mieślniczo-handlowych i portowych w basenie Morza Bał-
tyckiego. Początkowo były to miejsca sezonowych spotkań 
kupców i rzemieślników lub niewielkie rozmiarami osady 
o charakterze wiejskim, na gruncie których dość wcześ-
nie adaptują się elementy rzemiosła i handlu. Część z tych 
osad-targowisk istniała dość krótko i już pod koniec VIII lub 
w połowie IX wieku została opuszczona. Tylko niektóre, jak 
np. Århus, Hedeby, Birka, Wolin, a być może również Tru-
so, przetrwały do początków XI wieku, przekształcając się 
w znacznie większe i trwalsze emporia rzemieślniczo-han-
dlowe o znamionach wczesnych miast. Wraz z pojawieniem 
się stabilnych państw terytorialnych, emporia te stają się 
przedmiotem presji i dążności do poddania kontroli politycz-
nej i fi skalnej. W wielu przypadkach, niejako w opozycji do 
starych ośrodków, powstają też nowe, konkurencyjne centra, 
gdzie jednym z nowych elementów w ich architektonicznym 
i politycznym krajobrazie są dwory-siedziby przedstawicieli 
władzy centralnej oraz kościoły. Ostateczny kres działalności 
ośrodków rzemieślniczo-handlowych przypada na przełom 
X i XI wieku. Można jednak wskazać ich bezpośrednich kon-
tynuatorów. Rolę Hedeby przejmuje położony na północ-
nym brzegu Schlei Schlezwig, a następcą Birki została zało-
żona również w rejonie jeziora Mälar Sigtuna. W przypadku 
Ribe kontynuacja ta była jeszcze bardziej bezpośrednia, gdyż 
centrum nowego miasta ulokowano na południowym brze-
gu rzeki Ribea, naprzeciwko starego założenia północnego. 
Jeśli chodzi o Truso, trzeba wyraźnie podkreślić, że dotych-
czas nie odkryto w jego okolicy, w tym również na terenie 
Elbląga, żadnych śladów założenia o podobnej funkcji, które 
w XI czy XII wieku mogłoby hipotetycznie pełnić rolę ośrod-
ka rzemieślniczo-handlowego. Najbliżej położonym ośrod-
kiem, który hipotetycznie spełnia warunki, aby uznać go za 
następcę Truso, jest Gdańsk.

Szkutnictwo i relikty statków w Truso

Tytuł tego rozdziału może wzbudzić uzasadnione na-
dzieje, że zostaną w nim zaprezentowane konkretne przy-
kłady zabytków szkutniczych. I chociaż w przypadku osady 

rulers in the area of Mecklenburg and Western Pomerania,
together with the economic infl uences associated with 
it, has been well documented. Perhaps this is also the case 
of the River Vistula estuary, with Truso having been the 
easternmost point of Danish-Nordic infl uence.

In conclusion, it should be emphasized that a large 
part of the aforementioned centres for crafts and trading 
had many features in common. Initially, they were sea-
sonal meeting places for merchants and craftsmen or small 
settlements that were rural in character, in which elements 
of handicrafts and trade were adopted quite early. Some 
of these settlements or market centres only existed for 
a short time and had already been deserted at the end of the 
eighth or in the mid-ninth centuries. Only a few of them, 
for example Århus, Hedeby, Birka, Wolin, and perhaps also 
Truso, survived up until the early eleventh century, trans-
forming into much larger, and longer lasting, commercial 
and trade emporia that could be described as proto-towns. 
With the appearance of stable territorial states, these em-
poria came under pressure and attempts were made to gain 
political and fi scal control over them. In many cases, as if 
in opposition to the older centres, rival centres appeared 
with mansion-like residences belonging to the represen-
tatives of central powers and churches as new elements 
in the architectural and political landscape. Although 
the turn of the eleventh century marks the end of these
crafts and commercial centres, one can point to their im-
mediate successors: the function of Hedeby was taken over 
by Schleswig, located on the northern coast of the Schlei, 
and Birka was ‘replaced’ by Sigtuna, established near Lake 
Mälar. In the case of Ribe this continuation was even more 
direct because the centre of the new town was located on 
the southern bank of the River Ribea, opposite the former, 
northern, settlement. As far as Truso is concerned, no traces 
of a similar establishment that could have functioned as 
a centre for crafts and trading in the eleventh or twelfth 
century, have been discovered in the vicinity, including the 
Elbląg area. Gdańsk is the closest centre that could have 
been Truso’s successor.

Boat Building and Relics of Boats in Truso

In this chapter I shall be dealing mainly with interpreta-
tions of particular objects that were discovered, although 
the title would suggest that it is about concrete boat fi nds 
– due to the fact that Truso was a port and as such fi nds are 
to be expected.

In the initial stages of the research carried out at 
Truso, particular attention was paid to part of the settle-
ment where differences in the terrain’s height were visible, 
with elevated strips forming along the central part of the 
rectangular polders and bordering with the low-lying areas 
to the south. Apart from carrying out rescue archaeology, 
this area of the settlement was examined in an attempt to 
determine its nature and also to ascertain the whereabouts 
of the former shoreline.

Trench ‘K’ was set up in this zone and, after re-
moving the mixed arable layer, revealed interesting outlines 
of objects whose shape could be identifi ed with relative 
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portowej, jaką niewątpliwie było Truso, należałoby się spo-
dziewać takich znalezisk, chciałbym zaznaczyć, że będą to 
w dużej mierze propozycje interpretacji odkrytych obiektów.

Już w początkowym okresie badań Truso szczegól-
ną uwagę zwrócił fragment osady o stosunkowo wyraź-
nych różnicach w rzędnej terenu, układający się pasmowo 
w środkowej części prostokątnych polderów i graniczący 
z rozpościerającą się od południa strefą depresyjną. Obję-
cie badaniami tej części osady, obok zadań czysto ratow-
niczych, miało w założeniu wyjaśnić charakter tej strefy 
i ewentualnie wskazać przebieg dawnej linii brzegowej.

W strefi e tej założono wykop „K” o powierzchni 
1,7 ara, w którym po zdjęciu przemieszanej warstwy ornej 

precision owing to the in-fi ll which consisted of black/
brown sand with a high content of charcoal and ash. These 
objects were easily distinguishable against the background 
of yellow sand surrounding them. 

The boat-like shape of the objects visible in the plan 
view, and the fact that in three cases the traces overlapped 
one another (Fig. 148) suggested the possibility of inter-
preting this group of objects as the remains of a shipwreck 
site. Finds of other well-preserved boat wrecks with similar 
shapes, both in plan and in profi le view, seem to confi rm 
this interpretation; for example the wreck of the Czar-
nowsko boat shown below, where the bottom part of the 
shell was also preserved.

The boat-like objects found at Truso were ca. 9-11 m 
long and ca. 2.5-3 m wide. In transversal profi le they had 
the shape of a fl at syncline ca. 30 cm deep in the lowest 
part. In the case of the objects that overlapped one another, 
a certain regularity was observed in the transversal and 

Ryc. 147. Przekrój poprzeczny zarysu „łodzi” Nr 1 (C-D). Zdjęcie wykona-
ne w kierunku północnym. Fot. Marek F. Jagodziński.

Fig. 147. Cross-section of the outline of ‘boat’ no. 1 (C-D). Northerly view. 
Photo Marek F. Jagodziński.

Ryc. 148. Wykop badawczy „K” – schematyczne odwzorowanie wrakowiska 
łodzi.

Fig. 148. Trench ‘K’. Schematic layout of the site of the boat wreck.

Ryc. 145. Wycinek planu warstwicowego Truso z zaznaczonym wykopem „K”.

Fig. 145. Detail of a contour map of Truso marked with trench ‘K’. 

Ryc. 146. Truso, wykop „K” – dokumentacja fotografi czna poziomu eksplo-
racyjnego, na którym pojawiły się „łódkowate- soczewkowate” obiekty odwzo-
rowujące prawdopodobnie pozostałości łodzi. Zdjęcie wykonane w kierunku 
południowym. Niebieskimi strzałkami oznaczono lepiej czytelne obiekty-ło-
dzie, strzałkami czerwonymi przecinający je długi rów graniczny. Fot. Lech 
Okoński.

Fig. 146. Truso, trench ‘K’. Photographic documentation of the exploration 
level where lens-shaped and boat-shaped objects were found that probably 
denote the remains of boats. Southerly view. Blue arrows indicate the more 
clearly visible boat-objects; red arrows mark the long boundary ditch that 
traverses them. Photo Lech Okoński.
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longitudinal profi les: they were clearly separated by layers 
of sand of different grain sizes.

The dimensions of these objects, as well as their 
shapes (in plan and in profi le) suggested that they could 
be the remains of hull bottoms. Altogether, the remains of 
at least nine boat-like objects were uncovered in the exam-
ined trench.

uwidoczniły się niezwykle interesujące zarysy obiektów. Ich 
kształt można było dość precyzyjnie określić po wypełnia-
jącym je materiale, który tworzył czarno-brunatny piasek 
z dużą ilością węgli drzewnych i popiołu. Obiekty te wyraź-
nie wyodrębniały się na tle otaczającego je żółtego piasku.

Regularny, „łódkowaty” w planie kształt obiektów 
oraz fakt, że w trzech przypadkach były to ślady nachodzące 

Ryc. 149. Truso, wykop „K” – profi l podłużny (A-B) i profi le poprzeczne (C-D i E-F) dokumentujące charakterystyczne pozostałości łodzi.
1 – warstwa orna;
2 – warstwa piasku z dużą zawartością węgli drzewnych oraz zabytków, w tym żelaznych elementów konstrukcyjnych łodzi oraz przedmiotów związanych 
z handlem i rzemiosłem;
4 – warstwa jasnożółtego piasku drobnoziarnistego z cienkimi, układającymi się falowo warstwami żwiru;
5 – warstwy spalonego drewna;
12 – torf;
16 – warstwa piasku różnoziarnistego i żwiru.

Fig. 149. Truso, trench ‘K’. Longitudinal profi le (A-B) and transversal profi les (C-D and E-F) documenting the characteristic boat remains.
Key:
1 – arable layer;
2 – sand layer with a high content of charcoal and archaeological material, including iron boat construction elements and objects connected with trading and craft;
4 – layer of light yellow fi ne-grained sand with thin layers of gravel forming a wave-like pattern;
5 – layers of burnt wood;
12 – peat;
16 – layers of sand of different grain sizes and gravel.
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The clearly visible natural depression located in the 
immediate vicinity of the group of objects found to the south 
would also confi rm that what we had discovered was a ship-
wreck site. The layers of sand and peat had been replaced by 
lacustrine sediments. This clearly attests to the fact that the 
shipwreck site bordered the lake’s former shoreline.

The group of objects discovered in trench ‘K’ prob-
ably dates from the fi rst, perhaps a seasonal, stage of Truso’s 
development, evidence of which is the long boundary ditch 
dating from the period when the development zones of the 
settlement had already been demarcated.

Rivets were discovered within the outlines of the 
boats which had probably been used to fasten the strakes 
(planks) together. All these rivets, seen in cross-section, 
had, oval, semi-spherical heads, massive oval (dia. 0.8-
1.0 cm) or quadrilateral (a = 0.5-0.8 cm) shafts and ham-
mered rhomboidal or rectangular roves. The length of the 
rivets varied: the shorter ones measured 3.5-4.0 cm and 
the longer ones 5.0-6.0 cm.

Quite a few specimens showed traces of having been 
disassembled, for example rectangular roves cut at one side, 
cut off rivet heads and cut off hammered roves.

Both within the outlines of the boats and in the whole 
of trench ‘K’, there were unused river shafts and rectangular 
roves, as well as lumps of tar, which may be evidence that 
boats were repaired and maintained here and that the dam-
aged boats were disassembled in order to salvage elements 
that were still serviceable.

Numerous clench nails were also discovered within 
the shipwreck site. These had large oval heads and, seen in 
cross section, had long, massive, oval or quadrilateral shafts. 
The majority also had shafts that were not sharpened at the 
ends like typical nails. Some specimens had lightly plan-
ished ends. On account of their location, these fi nds should 
also be considered elements of boat shells. 

A large number of quadrilateral roves, rivets and 
clench nails were discovered in the whole of the port, also 
within building outlines. Parts of boat shells may have been 
reused as elements of buildings or other functional ob-
jects.157 Roves which had been cut on one side when under-
taking repair work or disassembling boat shells were also 
discovered in this zone.158

The relics of the boats discovered in Truso share 
features similar to the remains of the clinker-built boats 
discovered at the end of the nineteenth century in the River 
Sorge valley near the village of Baumgarth (Pol. Bągart)159 
and near Frauenberg (Pol. Frombork).160

In 1887 two oak boat ribs were coincidentally discov-
ered alongside fi ve fragments of the strakes (planks) joined 
together with rivets. Unfortunately, these elements soon 

157  A contemporary example of using half of a boat to build a shed 
was published by P r z e m y s ł a w  S m o l a r e k ,  Studia nad szkut-
nictwem Pomorza Gdańskiego X-XIII wieku, Prace Muzeum Morskiego 
w Gdańsku, vol. III, Gdańsk 1969, p. 72.
158  On this subject see: P e r  L u n d s t r ö m , De kommo vida...
Vikingars hamn vid Paviken på Gotland, Uddevala 1981, p. 76 ff.
159  The fragments of the two boat wrecks from Bągart were found 
ca. 15 km south of Truso. 
160  The wreck was discovered at the foot of the Elbląg Upland, on the 
overgrowing fl ood plains of the Vistula Lagoon.

na siebie (Ryc. 148), sprawiające wrażenie częściowo „na-
ciągniętych” jeden na drugi, zwrócił uwagę na możliwość 
interpretacji tego zespołu jako pozostałości wrakowiska ło-
dzi. Interpretację taką zdają się popierać odkrycia innych, 
dobrze zachowanych wraków łodzi, które posiadały w pla-
nie i profi lu bardzo podobne kształty. Przykładem może tu 
być prezentowany poniżej wrak łodzi z Czarnowska, który 
zachował się również w dolnych partiach poszycia.

Długość obiektów-łodzi z Truso oszacowano na ok. 
9-11 m, a szerokość na ok. 2,5-3 m. W profi lu poprzecz-
nym miały kształt płaskiej niecki o głębokości dochodzą-
cej do ok. 30 cm w najniższym miejscu. W przypadku 
obiektów nachodzących na siebie, w profi lach podłużnych 
oraz poprzecznych zaobserwowano pewną prawidłowość 
– były one wyraźnie odseparowane warstwami różnoziar-
nistego piasku. 

Parametry tych obiektów, w połączeniu z opisanymi 
kształtami (w planie i profi lach), nasunęły przypuszczenie, 
że mogą to być pozostałości dolnych części kadłubów łodzi. 
Ogółem w badanym wykopie odsłonięto pozostałości po co 
najmniej 9 obiektach-łodziach.

Przypuszczenie, że natrafi liśmy tu na wrakowisko ło-
dzi, uwiarygodnia także fakt, że bezpośrednio na południe 
od tego zespołu znajduje się wyraźne, naturalne obniżenie. 

Ryc. 150. Wrak łodzi „Czarnowsko I” odkopany w lipcu 1957 roku. Źródło: 
W ł a d y s ł a w  F i l i p o w i a k , Badania archeologiczne nad jeziorem Łeba, Ma-
teriały Zachodniopomorskie, tom III, Szczecin 1957, s. 342-345, Ryc. 1.

Fig. 150. Wreck of the “Czarnowsko I” boat unearthed in July 1957. Source: 
W ł a d y s ł a w  F i l i p o w i a k , Badania archeologiczne nad jeziorem Łeba, 
Materiały Zachodniopomorskie, vol. 3, Szczecin 1957, pp. 342-5, fi g. 1.
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Stwierdzono w nim zanik warstw piaszczystych i będącego 
ich podłożem torfu, w miejsce których pojawiły się namuły 
jeziorne. Świadczy to jednoznacznie o bezpośrednim są-
siedztwie wrakowiska z dawną linią brzegową jeziora. 

Odkryty w wykopie „K” zespół obiektów pochodzi 
zapewne z pierwszej, być może sezonowej fazy rozwoju 
Truso, o czym wyraźnie świadczy przecinający je długi rów 
graniczny, pochodzący już z okresu, kiedy na terenie osady 
zostały wyznaczone regularne strefy zabudowy. 

W obrębie zarysów łodzi odkryto nity konstruk-
cyjne używane prawdopodobnie do łączenia klepek ło-
dzi. Wszystkie egzemplarze posiadały owalne, półkoliste 

Ryc. 151. Przykłady całych i rozciętych nitów szkutniczych znalezionych w strefi e portowej.

Fig. 151. Examples of whole and cut rivets discovered in the vicinity of the port.

Ryc. 152. Przykłady rozciętych nitów i podkładek znalezionych w strefi e 
portowej.

Fig. 153. Examples of cut rivets and roves found in the vicinity of the port.

Ryc. 153. Przykłady nitów szkutniczych odkrytych w wykopie „K” oraz 
w sąsiadujących z nim od południa i wschodu wykopach.

Fig. 153. Examples of rivets discovered in trench ‘K’ and in the adjacent 
trenches to the south and east.
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went missing and because no documentation was made it 
can only be assumed that they were the remains of a small 
clinker-built boat. 

główki, masywne trzony, owalne (średnica 0,8-1,0 cm) lub 
czworoboczne w przekroju (a = 0,5 do 0,8 cm) i zakute 
romboidalne lub prostokątne, płytkowe podkładki. Nity 
różniły się długością, co pozwala podzielić je na egzem-

Ryc. 156. Nit szkutniczy znaleziony w obrębie budynku - Ar XXVIII/25D. 
Nr inw. MAH 289/2002.

Fig. 156. Rivet found on a site occupied by a building, trench section 
no. XXVIII/25D; inv. no. MAH 289/2002.

Ryc. 157. Dwa nity szkutnicze znalezione w obrębie budynku – Ar XXVIII/25D. 
Nr inw. MAH 296/2002.

Fig. 157. Two rivets found on a site occupied by a building, trench section no. 
XXVIII/25D; inv. no. MAH 296/2002.

Ryc. 154. Przykłady nitów szkutniczych odkrytych w wykopie  „K” oraz 
w sąsiadujących z nim od południa i wschodu wykopach.

Fig. 154. Examples of rivets discovered in trench ‘K’ and in the adjacent 
trenches to the south and east.

Ryc. 155. Przykłady nitów-gwoździ odkrytych w wykopie „K” oraz w sąsia-
dujących z nim od południa i wschodu wykopach.

Fig. 155. Examples of clench nails discovered in trench ‘K’ and in the adja-
cent trenches to the south and east.
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plarze krótsze (o długości 3,5-4,0 cm) i dłuższe (o długości 
5,0-6,0 cm). 

Stosunkowo duży udział wśród odkrytych nitów po-
siadały egzemplarze ze śladami demontażu. Były to m.in. 
rozcięte na jednym z boków czworokątne podkładki, odcię-
te główki nitów oraz odcięte zakute podkładki.

Zarówno w obrębie zarysów łodzi, jak też w całym 
wykopie „K” odkryto również nieużywane trzpienie ni-
tów i czworokątne podkładki. Znaleziono tam również 
liczne bryłki smoły. Świadczyć to może o wykonywanych 
tu naprawach łodzi oraz ich konserwacji, a także o in-
tencjonalnej rozbiórce niezdatnych już do żeglugi łodzi. 
Można przypuszczać, że prowadzono tu prace związane 
z demontażem łodzi oraz pozyskiwaniem dobrych jeszcze 
elementów konstrukcyjnych.

W obrębie wrakowiska znaleziono ponadto dużą 
ilość tzw. nitów-gwoździ. Były to egzemplarze o dużym, 
owalnym łbie i masywnym dość długim trzonie, w przekro-
ju owalnym lub czworobocznym. Większość z nich miała 
regularne na całej długości trzony, bez spiczastych końców 
charakterystycznych dla typowych gwoździ. Niektóre eg-
zemplarze posiadały lekko rozklepane końce. Z uwagi na 
okoliczności znalezienia należy je również zaliczyć do ele-
mentów konstrukcyjnych poszycia łodzi. 

Dużą ilość czworobocznych podkładek, nitów 
szkutniczych i nitów-gwoździ znaleziono w całej strefi e 
portowej, w tym również w obrębie zarysów budynków. 
Znaleziska te należy prawdopodobnie łączyć z wtórnym 
wykorzystaniem części poszycia łodzi jako elementów 
konstrukcyjnych budynków lub innych obiektów użytko-
wych157. W tej strefi e znaleziono również podkładki z roz-
ciętym jednym bokiem. Tego typu rozcięcia powstawały 
w wyniku prowadzenia prac naprawczych lub demontażu 
poszycia burt łodzi158.

Odkryte w Truso relikty łodzi posiadają pewne wspól-
ne cechy z pozostałościami łodzi klepkowych budowanych 
na stępce odkrytych pod koniec XIX wieku w dolinie rzeki 
Dzierzgoń w pobliżu wsi Bągart (Baumgarth)159 oraz pod 
Fromborkiem160.

W 1887 roku w pobliżu Bągartu odkryto przypad-
kowo dwie dębowe wręgi łodzi oraz pięć fragmentów kle-
pek poszycia połączonych żelaznymi nitami. Niestety, ele-
menty te wkrótce zaginęły, co wobec braku jakiejkolwiek 
dokumentacji, pozwala jedynie przypuszczać, że odkryto 
wówczas pozostałości niewielkiej łodzi klepkowej zbudo-
wanej na stępce. 

Szczęśliwie, kilka lat później (latem 1894 roku), 
w tej samej okolicy, natrafi ono na kolejne pozostałości dę-
bowej łodzi klepkowej. Znalezisko to zostało zadokumen-
towane, stąd wiemy, że poszycie łodzi łączono z wręgami 

157  Współczesny przykład tak wykorzystanej na składzik-przybu-
dówkę połowy łodzi opublikował P r z e m y s ł a w  S m o l a r e k , 
Studia nad szkutnictwem Pomorza Gdańskiego X-XIII wieku, Prace 
Muzeum Morskiego w Gdańsku, tom III, Gdańsk 1969, s. 72.
158  Zob. w tej kwestii: Pe r  L u n d s t r ö m , De kommo vida...Vikingars 
hamn vid Paviken på Gotland, Uddevala 1981, s. 76 n.
159  Fragmenty dwóch wraków łodzi z Bągartu znaleziono ok. 15 km 
na południe od Truso.
160  Wrak odkryto u podnóża Wysoczyzny Elbląskiej, na zarastają-
cych rozlewiskach Zalewu Wiślanego.

Happily, a few years later (in the summer of 1894), 
further remains of an oak clinker-built boat were dis-
covered in the same area. This time, however, the fi nd was 
documented, so we know the shell was joined to the ribs 
with wooden studs and the strakes fastened together with 
iron rivets, and that animal bristle had been used to ensure 
a watertight seal. Attempts were also made to reconstruct 
this vessel.161

According to Hugo Conwentz, the boat was built on 
a wide T-shaped keel. The vessel’s ‘disturbed’ proportions 
were characteristic of such constructions: the stern was 
wider than the bow. Conwentz estimated the dimensions 
of the boat to be 11.9 m long, 2.6 m wide, and the height at 
the waist 0.86 m. He dated it to the Viking Age.

Eduard Reitan, the author of another reconstruc-
tion of the Baumgarth boat, gave the ship different pro-
portions to obtain a leaner shape: he moved rib XI from 
the stern to the bow, reversed the position of the keel and 
introduced several other solutions taken from Scandi-
navian models.162 The basis for the reconstructions was 
the assumption that the discovered remains of the boat 

161  H u g o  C o n w e n t z , Sonderbericht über die in Baumgarth aus-
gegrabenen Ueberreste eines vorgeschichtlichen Segelbootes. Anlage 
zum Verwaltugsbericht des Westpreussischen Provinzial-Museums 
für das Jahr 1895, pp. 49-63; id., Das Wikingerboot von Baumgarth, 
Kr. Stuhm. Blätter für deutsche Vorgeschichte, H. 2, 1924, pp. 1-24; 
E d u a r d  R e i t a n , Die Neuaufstellung  des Wikingerbootes aus 
Baumgarth, Kr.  Stuhm (Westpreussen), Blätter für deutsche Vorge-
schichte, H. 5, 1927, pp. 11-22. 
162  Taking the wrecks from Oseberg and Gokstad as models, he intro-
duced, among others, holes for oarlocks that were not present in the 
original fi nd.

Ryc. 158. Nieużywane trzpienie nitów oraz taśma blachy z półproduktami 
podkładek nitów. Nr inw. MAH 2116/2003.

Fig. 158. Unused rivets and metal band with semi-fi nished roves; inv. no. 
MAH 2116/2003.
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could be linked to Scandinavian boat building traditions. 
Accordingly, he reconstructed the boat as a sailing vessel 
with oars and dated it to ca. 700.

Otto Lienau163 also took a stance with regard to this 
boat, questioning the accuracy of the earlier reconstruc-

163  O t t o  L i e n a u ,  Die Bootsfunde von Danzig-Ohra aus der 
Wikingerzeit, “Quellen und Darstellungen zur Geschichte 
Westpreussen“, Band 17, Danzig 1934.

na drewniane kołki, klepki spajano żelaznymi nitami 
i uszczelniano sierścią zwierzęcą. Podjęto też próby re-
konstrukcji tej jednostki161.

161  H u g o  C o n w e n t z , Sonderbericht über die in Baumgarth aus-
gegrabenen Ueberreste eines vorgeschichtlichen Segelbootes. Anlage 
zum Verwaltugsbericht des Westpreussischen Provinzial-Museums 
für das Jahr 1895, s. 49-63; idem, Das Wikingerboot von Baumgarth, 
Kr. Stuhm. Blätter für deutsche Vorgeschichte, H. 2, 1924, s. 1-24; 

Ryc. 159. Rekonstrukcja łodzi z Bągartu wykonana przez Hugo Conwentza. Źródło: Hugo Conwentz 1895, Fig 1.

Fig. 159. Reconstruction of a boat from Bągart by Hugo Conwentz. Source: Hugo Conwentz 1895, Fig 1.

Ryc. 160. Szkielet wraka statku znalezionego we Fromborku opublikowany przez Adolfa Boettichera. Źródło: A .  B o e t t i c h e r, Die Bau- und Kunstdenkmäler 
der Provinz Ostpreussen, Königsberg, Bd VII, s. 64, Abb. 48.

Fig. 160. Frame of a ship’s wreck found in Frombork, published by Adolf Boetticher. Source: A .  B o e t t i c h e r, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz 
Ostpreussen, Königsberg, Bd VII, p. 64, Abb. 48.
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tions and the fact that it was considered a sea-going ves-
sel. Similarly to other boat fi nds in the southern Baltic, he 
classifi ed it as being a vessel intended primarily for inland 
sailing, backwatering and coastal sailing. He compared 
the construction of Prussian and Pomeranian boats to 
Scandinavian vessels and pointed out certain differences 
in the technology, identifying them as the products of lo-
cal boat building.

Ryc. 162. Bągart, fragmenty łodzi Nr 2 – wręga X i VI. Źródło: Eduard 
Reitan 1927, s. 14.

Fig. 162. Bągart, fragments of boat no. 2 (rib X and VI). Source: Eduard 
Reitan 1927, p. 14.

Ryc. 163. Bągart, fragmenty łodzi Nr 2 – wręga XI i III. Źródło: Eduard 
Reitan 1927, s. 14.

Fig. 163. Bągart, fragments of boat no. 2 (rib XI and III). Source: Eduard 
Reitan 1927, p. 14.

Ryc. 161. Łódź z Bągartu – próba rekonstrukcji według koncepcji Otto Lienaua i Przemysława Smolarka. Źródło:  M i e c z y s ł a w  P r o s n a k , Zachodniosło-
wiańska sztuka korabnicza wczesnego średniowiecza, Materiały Zachodniopomorskie, tom IX, 1963, s. 252, Ryc. 10.

Fig. 161. Boat from Bągart. Attempted reconstruction based on Otto Lienau and Przemysław Smolarek’s conception. Source:  M i e c z y s ł a w  P r o s n a k , 
Zachodniosłowiańska sztuka korabnicza wczesnego średniowiecza, Materiały Zachodniopomorskie, vol. 9, 1963, p. 252, fi g. 10.
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The other wreck was discovered near Frauenberg 
(Pol. Frombork) in the autumn of 1895. It was the wreck 
of a clinker-built boat, 17.36 m long, 2.78 m wide and 
0.92 m high. The draught of the boat was estimated at 
0.52 m, and the dead weight capacity ca. 3.7 tons, with 
a displacement of 8.4 tons. Johannes Heydeck’s164 recon-
struction also alluded to Scandinavian boat building trad-
itions, this time to fi nds in Norway, including a Viking ship 
discovered in Gokstad. According to this reconstruction, it 
was a sailing boat with oars – probably 12 pairs of oars and 
a rectangular sail fastened to a mast located in the centre of 
the boat. The mast was mounted in a step installed in the 
boat’s main rib. The frame and shell of the boat were made

164  J o h a n n e s  H e y d e c k , Das Wikingerschiff von Frauenburg, 
Kreis Brausberg, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia, 
Heft 21, Königsberg 1900, pp. 67-72, Tafel X. For critical remarks 
regarding this reconstruction, see: P r z e m y s ł a w  S m o l a r e k , 
Studia nad szkutnictwem Pomorza Gdańskiego X-XIII wieku, Prace Mu-
zeum Morskiego w Gdańsku, vol. III, Gdańsk 1969, pp. 10-6, 138, 
272, 310-1, fi gs. 4, 48, 81; the author points, among others, to the 
construction of some of the ribs of this boat, which were assembled 
from the  fl oor plate and an added arm.

Według koncepcji Hugo Conwentza, łódź zbudo-
wano na szerokiej T-owej stępce. Charakterystyczną cechą 
tej rekonstrukcji były „zachwiane” proporcje w kształcie 
jednostki – część rufowa była szersza od dziobowej. Dłu-
gość łodzi oszacował on na 11,9 m, szerokość na 2,6 m, zaś 
jej wysokość na śródokręciu na 0,86 m, chronologicznie 
umieścił ją ogólnie w okresie wikińskim.

Eduard Reitan, autor kolejnej rekonstrukcji łodzi 
z Bągartu, zmienił wygląd statku – przemieścił żebro XI 
z rufy na dziób, odwrócił układ stępki oraz wprowadził kilka 
innych rozwiązań, zaczerpniętych ze wzorców skandynaw-
skich162, uzyskując w efekcie bardziej smukły kształt. Pod-
stawą wykonanych rekonstrukcji było założenie, że odkryte 
pozostałości łodzi nawiązują do skandynawskich tradycji 
szkutniczych. Zgodnie z tym łódź zrekonstruował jako jed-
nostkę wiosłowo-żaglową, a jej chronologię określił na ok. 
700 rok. W sprawie tej łodzi wypowiadał się także Otto 

E d u a r d  R e i t a n , Die Neuaufstellung  des Wikingerbootes aus 
Baumgarth, Kr.  Stuhm (Westpreussen), Blätter für deutsche Vorge-
schichte, H. 5, 1927, s. 11-22. 
162  Wzorując się na wrakach z Oseberg i Gokstad, wprowadził m.in. 
otwory na dulki, których brak w oryginalnym zabytku.

Ryc. 164. Elementy łodzi odkrytej pod Fromborkiem oraz rekonstrukcja według Johannesa Heydecka.

Fig. 164. Parts of a boat discovered near Frombork and a reconstruction according to Johannes Heydeck.
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of oak – the seven strips of the shell were joined together 
with rivets and tightened with fi fteen ribs. Based on a top-
ological analysis, Heydeck dated the boat to the sixth/
seventh century.

These reconstructions triggered a major debate on 
the validity of the underlying conceptions and method
ological accuracy. In the face of the later discoveries made 
of boat wrecks in Tolkmick,165 the fact that the Baumgarth 
and particularly Frauenberg boat wrecks were interpreted 
as being the remains of Viking ships may raise justifi able 
doubts.166 These issues require further research but because 
the original fi nds were lost during World War II, verifying 
any earlier assumptions is bound to be problematical.

This, however, is a question for the specialists to re-
solve, so I would like to return to the shipwreck site dis-
covered at Truso. Comparing the Baumgarth boat to the 
remains of the boat-like objects found in Janów Pomorski

165  P r z e m y s ł a w  S m o l a r e k , Wraki spod Tolkmicka – nowe 
źródło do dziejów szkutnictwa, “Kwartalnik Historii Kultury Material-
nej”, no. 2, 1983, pp. 171-85. 
166  The Tolkmick wreck, which had similar parameters to the From-
bork boat and a similarly constructed fl oor plate was dated, based on 
C-14 analysis, to 1470-1630.

Lienau163, kwestionując zarówno ścisłość wcześniejszych 
rekonstrukcji, jak też jej interpretację jako statku pełnomor-
skiego. Podobnie jak inne znaleziska łodzi z południowego 
Bałtyku, zaliczył ją do jednostek przystosowanych przede 
wszystkim do żeglugi śródlądowej, zalewowej i przybrzeż-
nej. Porównując konstrukcję łodzi pomorskich i pruskich 
z jednostkami skandynawskimi, wskazał na pewne różni-
ce w technologii produkcji i uznał je za produkty lokalne-
go szkutnictwa.

Drugi wrak odkryto pod Fromborkiem jesie-
nią 1895 roku. Był to wrak łodzi klepkowej o długości 
17,36 m, szerokości 2,78 m i wysokości 0,92 m. Zanurze-
nie łodzi oszacowano na 0,52 m, a nośność na ok. 3,7 tony, 
przy wyporności 8,4 tony. Rekonstrukcja łodzi wykonana 
przez Johannesa Heydecka164 również odwoływała się do 
skandynawskich tradycji szkutniczych, w tym przypadku 
do znalezisk łodzi z Norwegii, m.in. do statku wikińskiego 
odkrytego w Gokstad. Według tej rekonstrukcji była to łódź 
wiosłowo-żaglowa, posiadająca prawdopodobnie 12 par 
wioseł i prostokątny żagiel mocowany na maszcie umiesz-
czonym na środku statku. Maszt osadzony był w gnieździe 
przygotowanym w żebrze głównym łodzi.

Szkielet kadłuba łodzi i jej poszycie zbudowano 
z drewna dębowego – siedem pasów poszycia łączonych na 
nity żelazne usztywniało piętnaście wręg. Czas powstania 
łodzi określił Heydeck na podstawie analizy typologicznej 
na VI/VII wiek.

Należy podkreślić, że zaprezentowane powyżej rekon-
strukcje wywołały szeroką dyskusję nad zasadnością przyję-
tych koncepcji oraz poprawnością metodyczną. Interpretacja 
wraków z Bągartu, a szczególnie z Fromborka, jako statków 
wikińskich, wobec późniejszych odkryć wraków łodzi z Tolk-
micka165, może budzić uzasadnione wątpliwości166. Kwestie 
te wymagają dalszych badań, jednak wobec zaginięcia orygi-
nalnych zabytków w czasie drugiej wojny światowej, weryfi ka-
cja wcześniejszych ustaleń będzie bardzo problematyczna. 

Zostawiając rozstrzygnięcie tej kwestii specjalistom, 
chciałbym w tym miejscu wrócić do wrakowiska łodzi od-
krytego w Truso. Porównując łódź znalezioną pod Bągar-
tem z odkrytymi pozostałościami obiektów-łodzi w Janowie 
Pomorskim, można znaleźć wiele wspólnych cech. Są one

163  O t t o  L i e n a u ,  Die Bootsfunde von Danzig-Ohra aus der Wikin-
gerzeit, „Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussen“, 
Band 17, Danzig 1934.
164  J o h a n n e s  H e y d e c k , Das Wikingerschiff von Frauenburg, 
Kreis Brausberg, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia, 
Heft 21, Königsberg 1900, s. 67-72, Tafel X. Krytyczne uwagi doty-
czące tej rekonstrukcji zob.: P r z e m y s ł a w  S m o l a r e k ,  Studia 
nad szkutnictwem Pomorza Gdańskiego X-XIII wieku, Prace Muzeum 
Morskiego w Gdańsku, tom III, Gdańsk 1969, s. 10-16, 138, 272, 
310-311, ryc. 4, 48, 81, gdzie autor zwrócił uwagę m.in. na kon-
strukcję niektórych żeber tego statku, które składane były z dennika 
i dosztukowanego ramienia.
165  P r z e m y s ł a w  S m o l a r e k , Wraki spod Tolkmicka – nowe źród-
ło do dziejów szkutnictwa, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 
Nr 2, 1983, s. 171-185. 
166  Wrak łodzi z Tolkmicka posiadający bardzo zbliżone parametry 
do łodzi z Fromborka oraz bardzo podobnie skonstruowany dennik 
masztowy został wydatowany na podstawie analizy C-14 na lata mię-
dzy 1470 a 1630.

Ryc. 165. Środkowe części łodzi ilustrujące m.in. różnice w mocowaniu masz-
tu w łodziach odkrytych na terenie Pomorza (A) i Prus (B). Zob.: P r z e m y -
s ł a w  S m o l a r e k , 1969, op. cit., s. 342-348. Wa l d e m a r  O s s o w s k i , 
Dawne znaleziska zabytków szkutniczych z terenów północno-wschodniej Polski, 
[w:] Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne, Ol-
sztyn 1999, s. 342-345, ryc. 8.

Fig. 165. Central parts of boats showing the differences in the way the 
mast was fastened in boats discovered in Pomerania (A) and Prussia (B). 
See: P r z e m y s ł a w  S m o l a r e k , 1969, op. cit., pp. 342-8. Wa l d e m a r 
O s s o w s k i , Dawne znaleziska zabytków szkutniczych z terenów północno-
-wschodniej Polski, [in:] Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory 
i materiały archiwalne, Olsztyn 1999, pp. 342-5, fi g. 8.
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shows that they share many features in common: the vessels 
are similar in size and shape while some of the construction
details resemble each other. They were both shallow-draught 
boats with a fl at bottom. Taking into account the fact that 
only the bottom parts of the boat-like objects discovered 
in Truso have been preserved (and therefore the contours 
do not refl ect the actual size of these vessels), and also 
the fact that Truso, like Baumgarth, was situated at some 
distance from the open sea, as well as the propos-itions 
regarding the dating of the fi nds, the size of the Baumgarth 
boat may provide a model for the reconstruction of the 
Truso boat. This model can also be applied with regard to 
construction details. 

Both the Baumgarth and Frauenberg boats bear traces 
of numerous repairs and modifi cations. The fact that this 
kind of work was carried out in Truso was confi rmed indir-
ectly by the aforementioned rivets, roves and clench nails 
discovered on the site and in the vicinity of the shipwreck.

The character of the boats discovered in Truso and 
Baumgarth is closely connected with the inland location of 
these ports. Small vessels like these were probably used for 
inland sailing, which was very important for connections 
between the port and both the immediate and more distant 
hinterland.

The Sun Compass from Truso

During the excavations that I conducted in Truso in 2001-
2003, seventeen fragments of a broken device made from 
elk’s antlers were discovered within building no. 8 (trench 
sections: XXVII/24B, XXVIII/24B-D, XXVIII/25 and 
XXIX/25A-B). On account of the characteristic shape of 
some of these fragments, the fact that they were made of 

widoczne zarówno w zbliżonej wielkości i kształcie tych 
jednostek, jak też w niektórych szczegółach konstrukcyj-
nych. W obu przypadkach były to łodzie płaskodenne, 
o niewielkim zanurzeniu. Biorąc pod uwagę fakt, iż odkryte 
w Truso relikty obiektów-łodzi zachowały się tylko w czę-
ści przydennej (a więc odkryte zarysy nie odzwierciedlają 
faktycznej wielkości tych jednostek) oraz mając na uwadze 
miejsce znalezienia łodzi z Bągartu (podobnie jak w przy-
padku Truso, Bągart jest położony dość daleko od otwarte-
go morza) i propozycje jej datowania, można wielkość łodzi 
bągardzkiej uznać za pewien wzorzec dla rekonstrukcji ło-
dzi z Truso. Wzorzec ten można też zastosować odnośnie 
cech konstrukcyjnych. 

Na wrakach łodzi z Fromborka i Bągartu stwierdzo-
no wykonywanie licznych napraw i przeróbek. Prowadze-
nie takich prac w Truso potwierdziły pośrednio, odkryte 
w obrębie wrakowiska oraz w jego sąsiedztwie, elemen-
ty konstrukcyjne w postaci omówionych wcześniej nitów, 
podkładek i nitów-gwoździ. 

Charakter łodzi odkrytych w Truso oraz w Bągarcie 
łączy się ściśle z miejscem założenia portu – w głębi lądu, 
z dala od otwartego morza. Takie niewielkie jednostki 
używane były prawdopodobnie do żeglugi śródlądowej, co 
miało niebagatelne znaczenie w powiązaniach handlowych 
portu z jego bliższym i dalszym zapleczem.

Kompas słoneczny z Truso

W trakcie badań wykopaliskowych osady Truso, któ-
re prowadziłem w strefi e portowej, w latach 2001-2003, 
w obrębie budynku Nr 8 (Ary XXVII/24B; XXVIII/24B-D; 

Ryc. 167. Spodnia strona dysku z widocznymi śladami obróbki w postaci 
wstępnie zagładzonych równoległych bruzd pozostawionych przez narzędzie 
tnące.

Fig. 167. Reverse of the disk with visible tooling in the form of preliminarily 
polished parallel grooves left by a cutting tool.

Ryc. 166. Dwa elementy dysku po złożeniu – prawdopodobnie fragment 
kompasu słonecznego. Czerwoną strzałką wskazano podziałkę tarczy, żółtą 
i niebieską strzałką wskazano linie gnomonu.  
1 – Nr inw. MAH: 822/2002, lokalizacja w wykopie badawczym, patrz Ryc. 168.
2 – Nr inw. MAH 2136/2003, lokalizacja w wykopie badawczym, patrz Ryc. 168.

Fig. 166. Two elements of a disk after assembly; probably a fragment of 
a sun compass. The red arrow shows the scale on the disk; the yellow and blue 
arrows indicate the gnomon lines. 
Key:
1 – inv. no. MAH: 822/2002; see fi g. 168 (1) for its positioning in the 
research trench; 
2 – inv. no. MAH: 2136/2003; see fi g. 168 (2) for its positioning in the 
research trench.
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XXVIII/25; XXIX/25A-B), odkryto siedemnaście fragmen-
tów połamanego (pokruszonego) przedmiotu (instrumen-
tu) wykonanego z poroża łosia. Ze względu na charakte-
rystyczny kształt części z nich, ten sam materiał, z jakiego 
zostały wykonane, występujące na różnych fragmentach 
powtarzające się elementy „stylistyczne” oraz wymiary 
i zidentyfi kowane ślady użytkowania, zakwalifi kowałem je 
wstępnie jako zespół będący częścią kompasu słonecznego.

Opis elementów składowych znaleziska

D Y S K
Dysk (okrągła tarcza), z którego zachowały się co 

najmniej dwa fragmenty, posiadał ok. 10 cm średnicy oraz 
centralnie wykonany otwór o średnicy ok. 2,6 cm. Górną 
(wierzchnią) płaszczyznę dysku bardzo starannie wygła-
dzono/wypolerowano. Następnie wycięto na niej rowek 
wzdłuż krawędzi, w odległości ok.0,35 cm ku środkowi. Jak 
można sądzić z analizy zachowanych fragmentów, został 
on wykonany wzdłuż całego obwodu dysku. Utworzony 
w ten sposób dookolny pas, podzielono ukośnymi nacię-
ciami/żłobkami w mniej więcej regularnych odstępach co 
0,3 cm. Ponadto jeden z ukośnych żłobków został oznako-
wany/wyróżniony dodatkowym, krótkim, prawie prosto-
padłym nacięciem (wskazanym na zdjęciu zabytku strzał-
ką czerwoną).

Na górnej płaszczyźnie tarczy intencjonalnie wyry-
to ostrym narzędziem liczne linie. Jedna z nich to prawie 
idealna prosta (oznaczona strzałką niebieską), biegnąca 
przez środkową część tarczy, stykająca się z krawędzią ot-
woru. Na dysku występują też linie zakrzywione (oznaczo-
no je strzałką żółtą). Układają się one w formę kopuły nad 
linią prostą. Co ciekawe, mniejszy fragment dysku pozornie 
nie posiada kontynuacji linii krzywych, jednakże dokładna 
analiza makroskopowa zabytku wykazała, że linie takie były 

the same material, the recurring ‘stylistic’ motifs, dimen-
sions and signs of use, I classifi ed them preliminarily as 
a group of objects that constituted part of a sun compass.

Description of the parts of the fi nd

D I S K
The disk (a round plate), at least two parts of which have 
been preserved, had a diameter of ca. 10 cm and a hole in 
the centre (dia. ca. 2.6 cm). The disk’s surface was care-
fully polished with a groove incised along the rim, ca. 0.35 
cm from the centre. Based on an analysis of the preserved 
fragments, it can be assumed that this band ran along the 
entire perimeter. It was divided by oblique notches placed 
at regular intervals of 0.3 cm. One of the oblique notches 
was marked with an additional short, almost vertical inci-
sion (indicated by a red arrow on the photograph above).

The upper surface of the disk was also incised with 
a number of deep lines. One of these is almost an ideal 
straight line (marked with a blue arrow) that runs across 
the centre of the disk to the edge of the hole. There are 
also curved lines on the disk (indicated by a yellow arrow) 
which form an arc above the straight line. Interestingly, 
although it may seem that the curved lines are not con-
tinued on the smaller fragment of the disk, a macroscop-
ic analysis has shown that such curves had been incised 
– traces of regular incisions have been preserved – and 
constituted a continuation of the curves on the disk’s fi rst 
part. When this fragment broke off, the surface was prob-
ably polished. The reverse part of the disk did not seem to 
have any intentionally incised lines or marks. The thick-
ness of the disk was 1.7 cm.

O T H E R  E L E M E N T S  O F  T H E  F I N D
The remaining elements were found very close to the two 
parts of the disk described above. These were mainly frag-
ments of plates, preserved to varying degrees, made from 
elk’s antlers. As in the case of the disk, the upper surface 
was carefully polished, ideally smooth and glossy. The 

Ryc. 169. Widok na pas zewnętrzny i tarczę zachowanego fragmentu dysku.

Fig. 169. Edge and face of a preserved fragment of a disk. 

Ryc. 168. Lokalizacja elementów kompasu słonecznego na tle schematycznie 
zaznaczonych zarysów budynku Nr 8.

Fig. 168. Positioning of the elements of the sun compass shown against 
a background of the schematically drawn outlines of building no. 8.
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wyryte – zachowały się regularne ślady nacięć stanowią-
cych kontynuację wyciętych krzywych na części pierwszej 
dysku. Prawdopodobnie, po odłamaniu tego fragmentu, 
jego powierzchnia, szczególnie w części bliższej otworowi, 
została zeszlifowana. Na tarczy dolnej (spodniej) nie za-
obserwowano żadnych intencjonalnie wyciętych linii ani 
znaków. Grubość dysku: 1,7 cm.

I N N E  E L E M E N T Y  Z N A L E Z I S K A
Pozostałe elementy znaleziono w niewielkiej odle-

głości od opisanych powyżej dwóch części dysku. Były to 
głównie zachowane w różnym stopniu fragmenty tarcz-
płytek. Wszystkie zostały wykonano z poroża łosia. Po-
dobnie jak miało to miejsce w przypadku dysku, także 

reverse side of the fi nds were less carefully fi nished, hence 
the clearly visible traces of tooling, identical to those found 
on the reverse of the disk. Moreover, similar bands with 
oblique notches have been preserved on the surface of the 
two specimens. The thickness of the plates and that of the 
disk is also similar or identical. 

I N T E R P R E T A T I O N  O F  T H E  F I N D . 
T H E  S C A L E  O N  T H E  D I S K  F R O M 
T R U S O
The most interesting object among the fi nds preliminarily 
described above, are parts of the disk; due to the markings 
on the disk we can assume that we are dealing with the 
remains of a sun compass. A detailed analysis of the fi nd

Ryc. 171. Fragment tarczy z otworem umieszczonym zapewne centralnie. 
Otwór otoczonym na krawędzi pasmem z ukośnymi nacięciami w odstę-
pach co 0,3 cm. Nr inw. MAH: 846/2003 (8); 989/2003 (7). Rys. Andrzej 
Szwemiński.

Fig. 171. Fragment of the face showing a hole that was probably made in the 
centre and encircled with notches placed 0.3 cm from one another; inv. no. 
MAH: 846/2003 (8); 989/2003 (7). Drawing: Andrzej Szwemiński.

Ryc. 172. Element kompasu słonecznego – fragment tarczy. Nr inw. MAH 
924/2001 (4). Rys. Andrzej Szwemiński.

Fig. 172. Element of the sun compass (fragment of the face); inv. no. MAH 
924/2001 (4). Drawing: Andrzej Szwemiński.

Ryc. 173. Element kompasu słonecznego – fragment tarczy. Nr inw. MAH 
1241/2003 (3). Rys. Andrzej Szwemiński.

Fig. 173. Element of the sun compass (fragment of the face); inv. no. MAH 
1241/2003 (3). Drawing: Andrzej Szwemiński. 

Ryc. 170. Fragment czworokątnej tarczy obramowanej pasmem z ukośnymi 
nacięciami w odstępach co 0,5 cm. Nr inw. MAH: 131/2003 (5); 681/2003 
(6); 704b/2003 (13). Rys. Andrzej Szwemiński.

Fig. 170. Fragment of the quadrangular face edged with a band with ob-
lique notches placed 0.5 cm from one another; inv. no. MAH: 131/2003 (5); 
681/2003 (6); 704b/2003 (13). Drawing: Andrzej Szwemiński.
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has shown that the entire disk was designed and executed 
with great precision. The face was divided at the edge with 
oblique notches incised every 0.3 cm. The results of the 
attempted reconstruction were quite surprising: there were 
probably 72 notches along the perimeter. Assuming that 
they were spaced at 5-degree intervals, the entire recon-
structed perimeter would have totalled 360 degrees. If we
assume that the additionally marked notch pointed to 
a particular geographical direction, then, in line with C a r l 
V.  S o l v e r ’ s  suggestion regarding the division of the face 
of a compass into eight directions as used in the Viking 
Age,167 the points on the reconstructed scale of the Truso 
compass would be ideally sub-divided – every 45 degrees. 
The following terms were used in Old Norwegian: norðr 
(north), landnorðr (north-east), austr (east), landsuðr 
(south-east), suðr (south), ùtsuðr (south-west), vestr 
(west) and ùtnorðr (north-west).

G N O M O N  P R I N C I P L E
The encyclopaedic defi nition of a gnomon is a device 
that serves to determine the south, and the direction of 
the southern meridian in a given place, based on the cast 
shadow. The simplest form of a gnomon was a sharpened 
cone-shaped rod that was placed vertically in the centre 
of a fl at disk. The shadow cast by the cone onto the disk 
enabled the sun’s altitude and azimuth to be determined. 
Gnomons were also used as simple sundials – the time was 
read on a special graduated scale marked on the dial that 
symbolized hours, and the shadow cast by the rod served as 

167  C a r l  V.  S ø l v e r, The Discovery of an Early Bearing-Dial, “The 
Journal of Navigation”, vol. 6, 1953, p. 294.

wśród płytek zaobserwowano pewną prawidłowość. Stro-
na wierzchnia tych elementów była bardzo starannie wy-
gładzona, wręcz wypolerowana, tworząc idealnie gładką, 
lśniącą płaszczyznę. Płaszczyzna spodnia znalezisk była 
mniej starannie wykończona, stąd wyraźnie czytelne są 
ślady obróbki – identyczne do zaobserwowanych na stro-
nie spodniej dysku. Ponadto na dwóch egzemplarzach 
tarcz-płytek zachowały się pasy ze skośnym podziałem, 
analogicznym jak na dysku. Zbliżona lub identyczna jest 
też grubość płytek i dysku. 

I N T E R P R E T A C J A  Z N A L E Z I S K A . 
S K A L A - P O D Z I A Ł K A  N A  T A R C Z Y 
D Y S K U  Z  T R U S O

Najciekawszym spośród wstępnie opisanych ele-
mentów składowych znaleziska, pozwalającym jednocześ-
nie przypuszczać, że mamy do czynienia z pozostałościa-
mi kompasu słonecznego, jest fragment dysku. Dokładna 
analiza zachowanego zabytku wykazała, że cały dysk zo-
stał wyjątkowo starannie zaprojektowany i wykonany. Tar-
cza została podzielona na krawędzi przez ukośne żłobki 
wycięte w odległości 0,3 cm jeden od drugiego. Próba re-
konstrukcji całego dysku dała dość zaskakujący wynik – na 
obwodzie były prawdopodobnie 72 nacięcia-żłobki. Przy 
założeniu, że wyznaczały one 5-stopniowe przerwy, dla 
całego zrekonstruowanego obwodu otrzymamy 360 stopni. 
Jeśli dodatkowo oznakowany/wyróżniony żłobek uznamy 
za wskazanie konkretnego kierunku geografi cznego, to 
zgodnie z sugestią C a r l a  V.  S o l v e r a  o stosowanym 
w okresie wikińskim podziale tarczy na osiem punktów/
kierunków167, na zrekonstruowanej podziałce z Truso po-
zostałe punkty wypadałyby idealnie, co 45 stopni. W ję-
zyku staro-norweskim używano następujących określeń: 
norðr (północ), landnorðr (północny wschód), austr 
(wschód), landsuðr (południowy wschód), suðr (po-
łudnie), ùtsuðr (południowy zachód), vestr (zachód), 
ùtnorðr (północny zachód).

Z A S A D A  G N O M O N U
Gnomon to zgodnie z defi nicją encyklopedyczną 

przyrząd astronomiczny służący do określenia według 
cienia południa i kierunku południka w danym miejscu. 
Najprostsza forma gnomonu to stożek (zaostrzony pręt) 
umieszczony pionowo w centrum płaskiej tarczy. Cień rzu-
cany przez stożek na tarczę pozwalał określić wysokość 
i azymut słońca. Gnomon miał także zastosowanie jako 
prosty zegar słoneczny – czas odczytywano na specjalnie 
naniesionej na tarczę podziałce symbolizującej kolejne 
godziny, a wskazówką był cień rzucany przez stożek-pręt. 
Zasadę gnomonu wykorzystano też prawdopodobnie 
w kompasie słonecznym.

L I N I E  G N O M O N U  N A  K O M P A S I E 
S Ł O N E C Z N Y M  Z  G R E N L A N D I I

W 1948 roku, duński archeolog C.  L.  Ve b æ k , 
w trakcie badań prowadzonych na południu Grenlandii, 

167  C a r l  V.  S ø l v e r, The discovery o fan early Bearing-dial, “The 
Journal of Navigation”, Vol. 6, 1953, s. 294.

Ryc. 174. Propozycja rekonstrukcji oznakowania-skali oraz kierunków geo-
grafi cznych na dysku z Truso. 

Fig. 174. Reconstruction of the disk from Truso showing the scale and geo-
graphical directions.
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w pobliżu fi ordu Uunartoq, odkrył zachowany częściowo 
dysk drewniany168. 

Pierwotnie zabytek posiadał średnicę ok. 7 cm, gru-
bość ok. 1 cm, zaś średnica umieszczonego centralnie ot-
woru wynosiła prawdopodobnie ok. 1,7 cm. Wzdłuż obwo-
du tarczę oznakowano 32 wyciętymi trójkątami-zębami. 
Ponadto na tarczy dysku znajdowały się intencjonalnie 
wycięte: linia prosta (oznaczona strzałką niebieską), linia 
zakrzywiona/łukowata (oznaczona strzałką zieloną) oraz 
szereg krótkich, równoległych nacięć tworzących pionowy 
pas (oznaczony strzałką czerwoną). 

Kapitan C a r l  V.  S ø l v e r, badacz historii nawiga-
cji z Kopenhagi, zwrócił uwagę na możliwość interpretacji 
tego znaleziska jako instrumentu do określenia położe-
nia geografi cznego, w tym zwłaszcza wyznaczenia kie-
runku północnego – tak m.in. zinterpretował on szereg 
opisanych powyżej równoległych nacięć169. W 1978 roku 

168  C .  L .  Ve bæ k , A New-World Benedictine nunnery before the 
days of Columbus, “Illustrated London News”, 3 May 1952. Badania 
prowadzone były w obrębie ruin klasztoru benedyktyńskiego. Vebæk 
stwierdził, że klasztor został zbudowany na pozostałościach budyn-
ku, którego chronologię określono za pomocą metody 14C na około 
1000 rok. Relikty budynku przykrywała cienka warstwa spływowa, 
w której zabytek ten został odkryty.
169  Zob. w tej kwestii: C a r l  V.  S ø l v e r, op. cit., s. 294-296.

a pointer. The principle of the gnomon was probably also 
used in the sun compass.

G N O M O N  L I N E S  O N  T H E  S U N 
C O M P A S S  F R O M  G R E E N L A N D
In 1948 the Danish archaeologist C h r i s t e n  L. 
Ve b æ k , discovered a partially preserved wooden disk near 
the Uunartoq fjord during research conducted in the south 
of Greenland.168

Originally, the fi nd had a diameter of ca. 7 cm, was 
ca. 1 cm thick, and the diameter of the centrally placed 
hole was probably ca. 1.7 cm. The dial had 32 triangular 
incisions marked around the rim. There was also an inten-
tionally incised straight line (indicated by a blue arrow), 
a curved, arc-like line (marked with a green arrow) and 
a number of short parallel notches that formed a vertical 
belt (indicated by a red arrow). 

Captain C a r l  V.  S ø l v e r,  a  researcher of the his-
tory of navigation from Cophenhagen, suggested interpret-
ing the fi nd as an instrument for determining geographical 
position, in particular ‘north’, which was how he also in-
terpreted the aforementioned parallel notches.169 In 1978, 
the Swedish astronomer C u r t  R o s l u n d , when examin-
ing the fi nd, discovered that the straight line accompanied 
by the arc-like line were gnomon lines.170

In his opinion, the straight line represented the declin-
ation171 of the sun in the equinox period, and the curved 
line showed the declination of the solstice for latitude 61°N. 
Both researchers interpreted the disk as being a sun com-
pass. Ca p t a i n  S ø r e n  T h i r s l u n d 1 7 2  developed and 
authenticated this hypothesis to a large degree. The basic 
assumption was that the two lines incised on the disk re-
fl ected the end of the shadow cast by the gnomon between 
sunrise and sunset. At sunrise the shadow was long and 
cast on the disk’s left side, and with the passage of time and 
the sun ‘rising’, the shadow became shorter and moved to 
the right. The shadow cast by the gnomon at noon was the 
shortest and hence the closest to the gnomon. As the sun 
‘journeyed’ further west, the shadow became increasingly 
longer and, moving to the disk’s right side ‘drew’ in effect 
an arc-like line, resembling that on the disk’s other side.

The curved line is, therefore, interpreted as being 
a graphic representation of the route followed by the gno-
mon shadow during the summer solstice and is called ‘the 

168  C h r i s t e n  L.  Ve bæ k , A New-World Benedictine nunnery be-
fore the days of Columbus, “Illustrated London News”, 3 May 1952. 
The research was carried within the ruins of the Benedictine con-
vent. Vebæk ascertained that the convent was built on the remains of 
a building dated to ca. 1000, based on the 14C method. The relics of 
the building were covered with a thin layer of sediment in which the 
fi nd was discovered.
169  On this subject see: C a r l  V.  S ø l v e r, op. cit., pp. 294-6.
170  On this subject see: S ø r e n  T h i r s l u n d , Vikinger Navigation, 
Skjern 1998, pp. 12-5. 
171  I.e. the angle between the direction towards a given object and the 
surface of the celestial equator.
172  S ø r e n  T h i r s l u n d , The Discovery of an Early Bearing-Dial 
– Further Investigations, “The Journal of Navigation”, vol. 46, 1993, 
pp. 33-48.

Ryc. 175. Zachowany częściowo dysk drewniany odkryty przez C. L. Vebæka. 
Zbiory Muzeum Narodowego w Kopenhadze.

Fig. 175. Partly preserved wooden disk discovered by C. L. Vebæk, housed in 
the National Museum in Copenhagen.
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szwedzki astronom C u r t  R o s l u n d , badając ten zabytek 
odkrył, że linia prosta oraz towarzysząca jej linia łukowata 
to linie gnomonu170. 

Linia prosta przedstawiała według niego deklinację171 
dla okresu zrównania dnia z nocą, linia krzywa deklinację 
dla okresu przesilenia letniego dla szerokości geografi cznej 
61°N. W obu przytoczonych powyżej poglądach można 
mówić o interpretacji dysku jako kompasu słonecznego. 
Hipotezę tę rozwinął i znacznie uwiarygodnił k a p i t a n 
S ø r e n  T h i r s l u n d 172. Jej podstawą było założenie, że 
dwie linie wycięte na tym dysku są liniami zakreślonymi 
przez koniec cienia gnomonu (krótkiego stożka, podob-
nego jak w zegarze słonecznym) w czasie między wscho-
dem a zachodem słońca. O wschodzie słońca cień był długi 
i padał na lewą stronę tarczy dysku, w miarę upływu czasu 
i „wznoszenia się słońca” cień stawał się krótszy i prze-
mieszczał się ku prawej stronie. W południe cień rzucany 
przez stożek gnomonu był najkrótszy, czyli położony był 
najbliżej od umieszczonego centralnie gnomonu-stożka. 
Wraz z dalszą „wędrówką słońca” ku zachodowi cień się 
wydłużał i przesuwając się ku prawej stronie dysku wykre-
ślił w efekcie łukowatą linię, podobną jak na lewej stronie 
tarczy dysku.

Powstałą w ten sposób linię krzywą interpretuje się 
jako grafi czne odwzorowanie drogi cienia gnomonu pod-
czas przesilenia letniego i nazywa się „krzywą przesilenia”. 
Linię prostą, powstałą w analogiczny sposób podczas zrów-
nania dnia z nocą, nazywa się „linią równonocy”.

Tak oznakowana tarcza mogła być wykorzystana do 
określenia kierunków w czasie żeglugi. Aby określić kurs 
statku, obracano dysk ustawiając go w pozycji, dla której 
cień gnomonu stykał się z wyrytą linią gnomonu, następnie 
odczytywano wynik na skali-podziałce wyciętej przy kra-
wędzi dysku. Do wyznaczenia kierunku północ-południe 
korygowano prawdopodobnie ustawienie tarczy zgodnie 
z odczytem na skali i poszukiwany kierunek ustalano łą-
cząc środek dysku/gnomonu z najbliższym mu punktem na 
krzywej, w którym cień był najkrótszy w południe. 

Kształt będącej tu bazową linią gnomonu zależał od 
szerokości geografi cznej, wysokości gnomonu oraz dekli-
nacji słońca. Podczas wypraw dalekomorskich niezbędne 
było posiadanie co najmniej kilku krzywych gnomonu dla 
uwzględnienia zmiany szerokości geografi cznej i praktycz-
nego wykorzystania ich dla celów nawigacji.

L I N I E  G N O M O N U  N A  K O M P A S I E 
S Ł O N E C Z N Y M  Z  T R U S O

Podobnie jak miało to miejsce z opisanym zabytkiem 
z Grenlandii, także na dysku z Truso wyryto analogiczne 
linie, krzywą i prostą, które można interpretować jako linie 
gnomonu. Całość tak zrekonstruowanego dysku, z podział-
ką na krawędzi będącą zapewne odwzorowaniem 360 stop-
niowego podziału horyzontu, oznaczonymi na podziałce 

170  Zob. w tej kwestii: S ø r e n  T h i r s l u n d , Vikinger Navigation, 
Skjern 1998, s. 12-15. 
171  Czyli kąt między kierunkiem ku danemu obiektowi a płaszczyzną 
równika niebieskiego.
172  S ø r e n  T h i r s l u n d , The Discovery of an Early Bearing-Dial 
– Further Investigations, “The Journal of Navigation”, Vol. 46, 1993, 
s. 33-48.

solstice curve’, and the straight line formed in the same 
way during the equinox is called ‘the equinox line’.

The disk could be used to determine directions dur-
ing sailing. In order to determine the course of the ship, 
the disk was turned and positioned in such a way that the 
shadow cast by the gnomon was aligned with the inscribed 
gnomon line and the reading was taken on the scale incised 
on the rim of the disk. In order to determine a north-south 
orientation, the dial’s position was probably corrected ac-
cording to the reading on the scale and the desired direc-
tion was determined by joining the centre of the disk to the 
closest point on the curve, where the cast shadow was the 
shortest at noon.

The shape of the basic gnomon line depended on the 
latitude, the height of the gnomon and the declination of 
the sun. During deep-sea voyages it was necessary to have 
several gnomon curves in order to enable changes in lati-
tude to be accommodated and aid in navigation.

Ryc. 176. Interpretacja linii wyrytych na dysku z Grenlandii jako krzy-
wych gnomonu – krzywej równonocy (1) i krzywej przesilenia (2). Źródło: 
S.  T h i r s l u n d , Wikinger Navigation, op. cit., s. 17, Abb. 13, 14.

Fig. 176. Interpretation of the lines incised on the disk from Greenland as de-
noting gnomon lines; Top: line of equinox; bottom: curve of solstice. Source: 
S.  T h i r s l u n d , Wikinger Navigation, op. cit., p. 17, Abb. 13, 14.



132

kierunkami świata i liniami gnomonu, pozwala – moim 
zdaniem – uznać ten zabytek za najbardziej precyzyjnie 
wykonany z dotychczas odkrytych173 przykładów instru-
mentów żeglarskich z okresu wikińskiego.

Być może był to przyrząd bardziej skomplikowany 
niż dysk z gnomonem. Pośrednio wskazują na to inne zna-
lezione w trakcie badań wykopaliskowych elementy, które 
ze względu na parametry i cechy stylistyczne mogły stano-
wić część składową takiego instrumentu. Funkcję „tarczy-
bazy” dla dysku mogła pełnić np. czworokątna płytka za-
opatrzona w otwór lub też tarcza z oznakowanym otworem 
gnomonu. Te kwestie wymagają jednak dalszych badań. 

173  Lista znalezisk tego typu powiększa się sukcesywnie wraz 
z postępem badań prowadzonych zwłaszcza w obrębie osad rze-
mieślniczo-handlowych i portowych okresu wikińskiego. Bardzo 
ważnym jest tu zwłaszcza odkrycie drewnianego dysku interpreto-
wanego jako kompas słoneczny z Wolina. Zob. w tej kwestii: B ł a ż e j 
M .  S t a n i s ł a w s k i , Dysk drewniany z Wolina jako kompas słonecz-
ny – następny krok w badaniach nad wczesnośredniowieczną nawigacją?, 
„Materiały Zachodniopomorskie”, Tom XLVI, 2000, s. 157-176.

G N O M O N  L I N E S  O N  T H E  S U N 
C O M P A S S  F R O M  T R U S O
The straight and curved lines incised on the disk from 
Truso were similar to those on the fi nd from Greenland 
and can be interpreted as being gnomon lines. In my 
opinion the reconstructed sun compass from Truso, with 
its scale that probably represented the 360-degree division 
of the horizon, the geographical directions marked on it 
and gnomon lines, can be regarded as the most precisely 
made navigational instrument from the Viking Age dis-
covered so far.173

It may have been a more sophisticated device than 
a disk with a gnomon. Other elements discovered during 
excavations could also have been parts of this kind of de-
vice on account of their parameters and stylistic features. 
The base of the disk, for example, could have been formed 
by a rectangular plate with a hole. This, however, requires 
further research.

173  The list of fi nds of this kind is growing, following advancement 
in research conducted on sites of ports of trade engaging in crafts 
from the Viking Age. A particularly important discovery is a wooden 
disk interpreted as a sun compass from Wolin. See: B ł a ż e j  M . 
S t a n i s ł a w s k i , Dysk drewniany z Wolina jako kompas słoneczny 
– następny krok w badaniach nad wczesnośredniowieczną nawigacją?, 
“Materiały Zachodniopomorskie”, vol. XLVI, 2000, pp. 157-76.

Ryc. 177. Propozycja rekonstrukcji krzywych gnomonu na dysku z Truso.

Fig. 177. Reconstruction of gnomon lines on the disk from Truso.
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HANDEL I RZEMIOSŁO
TRADING AND CRAFTS

 HANDEL

Swoje znaczenie Truso zawdzięczało przede wszyst-
kim niezwykle korzystnemu położeniu. W rejonie tym 
zbiegały się ważne szlaki handlowe wczesnośredniowiecz-
nej Europy, wiodące wzdłuż Wisły z południa na północ 
(mam tu na myśli szlak komunikacyjny wiodący Wisłą – 
Sanem – Dniestrem nad Morze Czarne) oraz wzdłuż wy-
brzeży Morza Bałtyckiego ze wschodu na zachód. Warto 
również pamiętać o szlakach lądowych, które zwłaszcza 
w rejonie Truso odgrywały istotną rolę. Można tu choć-
by wskazać, posiadający antyczną tradycję drogi burszty-
nowej, szlak komunikacyjny biegnący wzdłuż podnóża 
Wysoczyzny Elbląskiej174, a więc dosłownie u bram Truso 
i dalej kierujący się północnym skrajem Wybrzeża Staro-
pruskiego na Sambię.

W trakcie prac badawczych odkryto dużą liczbę 
srebrnych monet. Większość znalezisk to niewielkie frag-

174  Więcej o wczesnośredniowiecznych drogach w rejonie Truso zob. 
w rozdziale „Kraj Estów” w tym katalogu.

 TRADE

Truso owed its importance primarily to its advantageous 
location. Important early mediaeval European trade routes 
converged in this region: those following the River Vistula 
in both directions linking up the San and Dniester and thus 
the Black Sea, and along the Baltic Sea coast from the east 
to west. The overland routes should also be borne in mind 
as they played a signifi cant role; especially in the vicinity 
of Truso. The ancient amber trade route ran alongside the 
foot of the Elbląg Upland,174 and hence almost to Truso’s 
gates, and further on along the northern edge of the Old 
Prussian coast towards Sambia.

Moreover, a considerable number of silver coins were 
discovered during excavations. Most of the fi nds consisted 
of small parts of coins which were the result of the frag-
mentation of whole coins. An exceptional fi nd was the 
hoard discovered in trench no. 1, consisting of 11 whole 

174  For more on the subject of early mediaeval roads in the Truso 
area, see: “Land of the Ests”.

Ryc. 178. Na stronie tytułowej rozdziału: Targ w Truso, rysunek piórkiem Jerzy Domino.

Fig. 178. On the title page of the chapter: Marketplace in Truso, quill drawing by Jerzy Domino.
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menty monet, które powstały w wyniku pokawałkowa-
nia całych egzemplarzy. Wyjątkowym znaleziskiem jest 
skarb odkryty w wykopie I, w skład którego wchodziło 
11 całych i 5 fragmentów srebrnych monet175. Łącznie, 
zbiór ten liczy obecnie 1065 monet176. 

Kwestią otwartą jest określenie czasu użytkowania 
monet. Jak wiadomo, monety te związane są z pierwszą falą 
napływu srebra orientalnego na obszary nadbałtyckie177. 
Najmłodsze egzemplarze pochodzą z ok. 850 roku. Od-
krywano je we wszystkich wydzielonych warstwach, które 
można skorelować z poszczególnymi fazami rozwojowymi 
osady. Biorąc pod uwagę fakt, że w wielu przypadkach mo-
nety odkrywano niemalże pod darnią, można przyjąć zało-
żenie, że pozostawały one w obiegu do końca istnienia osa-
dy. Nie zaobserwowano też różnicy w typach monet, które 

175  M a r i a  C z a p k i e w i c z ,  M a r e k  J a g o d z i ń s k i ,  A n n a 
K m i e t o w i c z , Arabische Münzen einer frühmittelalterlichen Hand-
werker- und Handelssiedlung in Janów Pomorski, Gem. Elbląg, „Folia 
Orientalia”, t. XXV, 1988, s. 157-180; A n d r z e j  B a r t c z a k , 
M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i ,  S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , 
Monety z VIII i IX w. odkryte w Janowie Pomorskim, gm. Elbląg – 
dawnym Truso, „Wiadomości Numizmatyczne”, Rok XLVIII, 2004, 
Zeszyt 1(17), s. 21-48.
176  Liczba monet odkrytych do 2009 roku włącznie.
177  R y s z a r d  K i e r s n o w s k i , Uwagi o znaleziskach monet wczes-
nośredniowiecznych z ziem pruskich, „Wiadomości Numizmatyczne”, 
z. 1-2, R. IV, 1960, s. 1-14; Łosiński 1988, op. cit., s. 93-181.

silver coins and 5 fragments.175 In its entirety, the collection 
now comprises 1,065 coins.176

Ascertaining when the coins were in circulation re-
mains an open question, although we do know that they 
are connected with the fi rst wave of oriental silver into the 
Baltic coast region.177 The youngest specimens date from 
ca. 850. They were discovered in all the identifi ed  layers 
that could be correlated with specifi c development stages 
of the settlement. Taking account of the fact that in many 
cases these coins were discovered almost immediately below 
the turf layer, it can be assumed that they had remained in 
circulation until the settlement ceased to exist. In addition 
the location of the coins did not correlate with the particu-
lar type they represented; for example, Sassanian and Ab-
basid coins were found both at the thill of the oldest layers 

175  M a r i a  C z a p k i e w i c z ,  M a r e k  J a g o d z i ń s k i ,  A n n a 
K m i e t o w i c z , Arabische Münzen einer frühmittelalterlichen Hand-
werker- und Handelssiedlung in Janów Pomorski, Gem. Elbląg, “Folia 
Orientalia”, vol. XXV, 1988, pp. 157-80; A n d r z e j  B a r t c z a k , 
M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i ,  S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , 
Monety z VIII i IX w. odkryte w Janowie Pomorskim, gm. Elbląg – 
dawnym Truso, “Wiadomości Numizmatyczne”, XLVIII, 2004, jour. 
1(17), pp. 21-48.
176  The number of coins discovered until 2009 inclusive.
177  R y s z a r d  K i e r s n o w s k i ,  Uwagi o znaleziskach monet wczes-
nośredniowiecznych z ziem pruskich, “Wiadomości Numizmatyczne”, IV, 
jour. 1-2, 1960, pp. 1-14; Łosiński 1988, op. cit., pp. 93-181.

Ryc. 179. Mapa „Szlaki drogowe na ziemiach dawnej Polski od czasów najstarożytniejszych do XV wieku”. Źródło: A n t o n i  S u j k o w s k i , Geografi a ziem dawnej 
Polski z ilustracjami i mapami, Warszawa 1918.

Fig. 179. Map of communication routes in the former Polish lands from ancient times until the 15th century. Source: A n t o n i  S u j k o w s k i , Geografi a ziem 
dawnej Polski z ilustracjami i mapami, Warsaw 1918.
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odkrywano w poszczególnych warstwach, np. monety sa-
sanidzkie czy abbasydzkie znajdowano zarówno w spągu 
najstarszych nawarstwień, jak też bezpośrednio pod dar-
nią. W wielu wypadkach obok monet, w tej samej warstwie 
lub wypełnisku obiektu, odkrywano dobrze datowane za-
bytki charakterystyczne dla drugiej połowy IX, X, a nawet 
początku XI wieku. Mimo dużych zniszczeń najmłodszych 
nawarstwień dokonanych przez głęboką orkę oraz czynniki 
przyrodnicze, pokaźna część znalezisk jest dobrze pod tym 
względem udokumentowana. Przyjęto więc założenie, że 

monety były bardzo długo użytkowane i być może pozosta-
wały w obiegu przez 150-200 lat?178

Co mogło spowodować tak długie użytkowanie mo-
net? Wyjaśnieniem tego zjawiska mógł być nierównomierny 

178  A n d r z e j  B a r t c z a k ,  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i ,  S t a -
n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , Monety z VIII i IX w., op. cit., s. 27; zob. 
też: S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , O niektórych kontrowersjach 
archeologiczno-numizmatycznych, czyli czas obiegu monet we wczes-
nym średniowieczu, [w:] Archeologia w teorii i praktyce, red. Andrzej 
Buko, Przemysław Urbańczyk, Warszawa 2000, s. 235-236. 

and immediately under the turf. In many cases, the same 
layers or in-fi ll of the structure in which coins were dis-
covered, contained fi nds characteristic of the second half of 
the ninth, tenth and even early eleventh centuries. In spite of 

the signifi cant damage caused to the most recent layers due 
to deep ploughing and natural factors, a large number of the 
fi nds are very well documented. It was, therefore, assumed 
that the coins had been in use for a long time and may have 
remained in circulation for as long as 150-200 years.178

But why would these coins have been used for so 
long? One explanation could be that there was an uneven 
infl ux, or even breaks in the supply of monetary silver from 
the Caliphate to the local markets of countries within the 
Baltic Sea basin. This caused a temporary shortage of this 
particular commodity which, in turn, resulted in the older 
resources of silver coins remaining in circulation. The rela-
tively high degree of fragmentation of the coins, as well as
their state of preservation, also suggest the prolonged 
period in circulation and the intensive use of the dirhams 
and their fragments found in Janów Pomorski.

Apart from the coins, cut-up silver necklaces and 
bracelets and small fragments of silver ingots may also have 

178  A n d r z e j  B a r t c z a k ,  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , 
S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , Monety z VIII i IX w., op. cit., 
p. 27; see also: S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , O niektórych kon-
trowersjach archeologiczno-numizmatycznych, czyli czas obiegu monet 
we wczesnym średniowieczu, [in:] Archeologia w teorii i praktyce, eds. 
Andrzej Buko, Przemysław Urbańczyk, Warsaw 2000, pp. 235-6. 

Ryc. 180. Skarb składający się z 11 całych i 5 fragmentów srebrnych mo-
net, odkryty w wykopie „I” – monety ułożone były w rulonik. Nr inw. MAH 
151/86. W skład skarbu wchodził też prawdopodobnie odważnik kubook-
taedryczny znaleziony bezpośrednio przy monetach. Waga 3,86 g, wysokość 
0,85 cm. Nr inw. MAH 148/86.

Fig. 180. Hoard of 11 whole silver coins and 5 fragments discovered in trench 
‘I’; the coins arranged in a roll; inv. no. MAH 151/86. The hoard probably 
also contained a cubo-octahedral weight found in the immediate vicinity of 
the coins (wt. 3.86 g, h. 0.85 cm); inv. no. MAH 148/86.

Ryc. 182. Drachma sasanidzka używana jako zawieszka, przy krawędzi otwór 
z nitem do montażu uszka. Srebro. Waga 3,06 g, średnica około 2,85-3,0 cm. 
Nr inw. MAH 1/2003.

Fig. 182. Sassanian drachm used as a pendant. The rim has a hole with 
a rivet to attach a loop. Silver. Wt. 3.06 g, dia. ca. 2.85-3.0 cm; inv. no. MAH 
1/2003. 

Ryc. 181. Dirham abbãsydzki. Władca: al-Mámŭn, mennica Dimašq, 
199AH=814/15 AD. Srebro (Ag 91,2%), waga 2,82 g, średnica około 2,5 cm. 
Nr inw. MAH 151/11/86.

Fig. 181. Abbāsid dirham struck for al-Mámŭn, mint: Dimašq, 
199AH=814/15 AD. Silver (Ag 91.2%). Wt. 2.82 g, dia. ca. 2.5 cm; inv. no. 
MAH 151/11/86.
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had a similar function to that of metal money. Such items 
have been discovered in Truso, although in much smaller 
quantities than actual coins.

Finds of Islamic coins are commonly regarded as 
being a manifestation of the trading activity of merchants 
connected with the new model of monetized economy that 
began to appear at the beginning of the ninth century in 
the Baltic Sea basin. In the case of the Prussian lands, how-
ever, these fi nds have a unique character. “They exhibit 
a striking chronological concurrence, as if all these deposits 
came from one wave of Islamic silver, which reached this 
area soon after 815-820 and found no continuation after-
wards (...); in our case, this infl ux could be linked to the-
activity of the Truso emporium, which does not explain, 

however, why it ended totally from around 820.”179 The 
above-quoted fragment taken from Ryszard Kiersnowski’s 
article introduces us to the interesting issue of the so-called 
‘Prussian phenomenon’, or ‘Prussian enclave’,180 character-
ized by an impressive accumulation of monetary fi nds con-
nected with early imports of oriental silver and then the 
fact that the infl ux of silver into these territories ceased in 
the second half of the ninth and in the tenth century. This 
phenomenon, frequently discussed in the literature,181 re-
mains unresolved.

179  R y s z a r d  K i e r s n o w s k i , Zagadnienie obiegu pieniądza 
wczesnośredniowiecznego na obszarze Polski północno-wschodniej, [in:]
“Acta Baltico-Slavica”, 1, Pamiętnik I Konferencji Nauk History-
cznych, Białystok 1964, p. 90. Taking the results of the latest research 
on Truso into account, it should be stated that a complete decline in 
the infl ow of Islamic coins into the territory in question probably 
took place soon after 850. This does not change the overall validity 
of the hypothesis.
180  Both terms have been introduced into literature by Ryszard 
Kiersnowski: R y s z a r d  K i e r s n o w s k i , Uwagi o znaleziskach..., 
op. cit.; id., Zagadnienie obiegu pieniądza…, op. cit.
181  See in particular: R y s z a r d  K i e r s n o w s k i , Uwagi o znale-
ziskach..., op. cit.; W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , Chronologia napływu 
najstarszej monety arabskiej na terytorium Europy, “Slavia Antiqua”, 

Ryc. 183. Truso – blok wykopów arowych (część południowa) z zaznaczony-
mi znaleziskami monet, sztabek srebrnych oraz pierścieni. 
Objaśnienia: 
1-91; 93-94; 96-105; 107-110 – monety orientalne; 
92 – denar typu jeleń/głowa w promieniach („Strålans”, „Wodan” – KG5); 
95 – odcięty fragment denara Marka Aureliusza dla Kommodusa; 106, 135 
– drachmy sãsãnidzkie; 
111 – sketta typu Wodan – Monster; 
148, 154, 156, 159, 161 – brązowe pierścienie; 
149 – depozyt: elementy krzesiwa (brązowe okładziny i rdzeń żelazny) oraz 
paciorek bursztynowy; 
150 – srebrna sztabka; 
153 – fragment tygla z podtopionymi kawałkami srebrnych monet; 
151, 152, 155 – srebrne pierścienie; 
157, 160, 162 – fragmenty naszyjników srebrnych; 
163 – srebrna zawieszka tarczowata; 
158 – depozyt: sztabka żelazna oraz paciorek szklany; 
164 – fragment srebrnej zawieszki – Walkiria z koniem; 
165 – srebrny paciorek; 
166 – srebrne okucie-uszko monety.

Fig. 183. Truso. Block of trenches (southern part) with places marked where 
coins, silver bars and rings were discovered. 
Key: 
1-91; 93-94; 96-105; 107-110 – oriental coins; 
92 – Danish denier with deer and face with rays and border (Malmer KG 5);
95 – a piece cut off Marcus Aurelius’s denier for Commodus; 106, 135 – 
Sassanian drachms; 
111 – sceat of “Woden/monster” type;
148, 154, 156, 159, 161 – bronze fi nger-rings; 
149 – deposit: elements of a fi re striker (bronze coating and iron core) and 
an amber bead; 
150 – silver bar; 
153 – fragment of a clay crucible with partially-melted pieces of silver coins; 
151, 152, 155 – silver fi nger-rings; 
157, 160, 162 – fragments of silver necklaces; 
163 – silver shield-shaped pendant; 
158 – deposit: iron bar and a glass bead; 
164 – fragment/piece of a silver pendant (Valkyrie with a horse); 
165 – silver bead; 
166 – silver loop (attached to a coin).

Ryc. 184. Pocięte ozdoby srebrne, wśród nich zakończenie naszyjnika typu 
permskiego (Nr 1) – waga 5,94 g, długość 1,7 cm. Nr inw. MAH 508/2008. 
Nr 2 – fragment srebrnego naszyjnika z Myślęcina – waga 3,97 g, długość 
1,4 cm, średnica 0,6 cm. Nr inw. MAH 1573/2001 (M a g d a l e n a  N a t u -
n i e w i c z - S e k u ł a , Fragment wczesnośredniowiecznej ozdoby srebrnej z My-
ślęcina, woj. warmińsko-mazurskie, „Wiadomości Numizmatyczne” R. XLVI, 
2002, z. 2 (174), s. 183-190).

Fig. 184. Fragmented silver jewellery from Truso including the end of 
a Permian-type necklace (1) – wt. 5.94 g, l. 1,7 cm; inv. no. MAH 508/2008. 
2 – fragment of a silver necklace from Myślęcin – wt. 3.97 g, l. 1.4 cm, dia. 
0.6 cm; inv. no. MAH 1573/2001 (M a g d a l e n a  N a t u n i e w i c z -
S e k u ł a , Fragment wczesnośredniowiecznej ozdoby srebrnej z Myślęcina, woj. 
warmińsko-mazurskie, “Wiadomości Numizmatyczne” XLVI, 2002, jour. 2 (174), 
pp. 183-190).
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dopływ, a czasem nawet przerwy w dopływie srebra mone-
tarnego z terenów Kalifatu na lokalne rynki krajów base-
nu Morza Bałtyckiego. Powodowało to czasowe niedobory 
tego towaru, czego skutkiem z kolei musiało być utrzyma-
nie się w obiegu starszych zasobów kruszcu. Za przedłużo-
nym okresem cyrkulacji oraz intensywnym użytkowaniem 
dirhamów i ułamków dirhamów z Janowa Pomorskiego, 
oprócz stanu zachowania, przemawiałby także dość duży 
stopień fragmentaryzacji monet. 

Podobną funkcję (pieniądza kruszcowego) jak mo-
nety pełniły też zapewne pocięte naszyjniki i bransolety 
srebrne oraz niewielkie fragmenty srebrnych sztabek, któ-
rych w Truso odkryto jednak znacznie mniej niż monet.

Znaleziska monet arabskich powszechnie uważa-
ne są za przejaw aktywności handlowej kupców związany 
z nowym modelem gospodarki towarowo-pieniężnej, jaki 
pojawił się na początku w IX wieku w basenie Morza Bałty-
ckiego. W przypadku ziem pruskich znaleziska te posiadają 

Adam of Bremen’s account was taken into consid-
eration when searching for the reason why the Prussians 
rejected the model of a monetized economy; he character-
ized the Prussians as a people who “Gold and silver hold 
in very slight esteem. They offer their precious marten 
furs for the woollen garments called faldones”.182 There is 
information that confi rms the importance of martens in 
trade particularly in the case of the Ruthenian principal-
ities, where they became one of the basic means of payment 
in domestic transactions.183 Was this also the case in the 
Prussian lands? There is no simple answer to this question 
because in this particular instance we may be dealing with

1, 31, 1988; S e b a s t i a n  B r a t h e r, Early Dirham Finds in the 
South-East Baltic. Chronological Problem in the Light of Finds from 
Janów Pomorski (Truso), [in:] Transformatio mundi. The Transition 
from the Late Migration Period to the Early Viking Age in the East 
Baltic, ed. M. Bertašius, Kaunas University of Technology, 2006, 
pp. 133-42; M a t e u s z  B o g u c k i , Coin fi nds in Viking Age emporium
at Janów Pomorski (Truso) and the “Prussian phenomenon”, [in:] 
S. Suchodolski and M. Bogucki (eds.), Money circulation in Antiquity, 
the Middle Ages and Modern Times. Time, range, intensity. Inter-
national Symposium on the 50th Anniversary of “Wiadomości 
Numizmatyczne”, Warsaw 2006, pp. 79-100. 
182  Adam of Bremen, History of the Archbishops of Hamburg-Bremen, 
(ed. & transl.) Francis J. Tschan, New York 2002, p. 199.
183  R y s z a r d  K i e r s n o w s k i , Zagadnienie obiegu pieniądza…, 
op. cit., p. 95 – units of silver equivalent to them were called ‘martens’.

Ryc. 185. Znaleziska dirhamów emitowanych przed 900 rokiem na połu-
dniowo-wschodnim wybrzeżu Bałtyku według Sebastiana Brathera z uzu-
pełnieniami autora. Lista stanowisk na mapce zob.: S e b a s t i a n  B r a t h e r, 
Early Dirham Finds in the South-east Baltic, op. cit., s. 140-141. Uzupełnie-
nia: 14 – Janów Pomorski/Truso: skarb 16 monet (11 + 5; M a r i a  C z a p -
k i e w i c z ,  M a r e k  F.  Ja g o d z i ń s k i ,  A n n a  K m i e t o w i c z , op. cit.); 
15 – Aniołowo gm. Elbląg: 1/2 monety omajjadzkiej ze 111 H = 729 A.D.; 
1/2 monety wczesnoabbasydzkiej, al- Mansur?, Bagdad?, 150-158 H = 767-
775 A.D? Określenie: Mateusz Bogucki – prawdopodobnie część skarbu. 
13 – Olsztyn (stanowisko CIV, Las Miejski AZP 23-61/46, osada wczesnośred-
niowieczna, badania M. Hoffmann, A. Koperkiewicz 2006 r. SNAP Olsztyn: 
1 + 2 ćwiartki dirhamów; cała moneta to zapewne al-Mahdi 162 AH (778/79 
AD), bita w Madinat as-Salam. 14 – Stegna: dirham al-Mustaina, bity w Sa-
markandzie w 862 lub 863 r. Określenie: Dorota Malarczyk (Gazeta Wybor-
cza, Trójmiasto, 28 stycznia 2004, Nr 23.4537).

Fig. 185. Finds of dirhams struck before AD 900 on the south-east coast of 
the Baltic, according to Sebastian Brather, with the author’s additions. For 
a list of sites on the map, see: S e b a s t i a n  B r a t h e r, Early Dirham Finds 
in the South-east Baltic, op. cit., p. 140-1. Additions: 14 – Janów Pomorski/
Truso: hoard of 16 coins (11 + 5; M a r i a  C z a p k i e w i c z ,  M a r e k  F. 
Ja g o d z i ń s k i ,  A n n a  K m i e t o w i c z , op. cit.); 15 – Aniołowo, Elbląg 
commune: 1/2 coin of Umayyad dating from 111 AH (AD 729); 1/2 early 
Abbasid coin, al-Mansur? Baghdad?, 150-158 AH (AD 767-775?) – prob-
ably part of a hoard. Description: Mateusz Bogucki. 13 – Olsztyn (site no. 
CIV, Las Miejski AZP 23-61/46, early medieval settlement, research excava-
tions: M. Hoffmann, A. Koperkiewicz 2006 SNAP Olsztyn: 1 + 2 quarters of 
dirhams; the whole coin is al-Mahdi 162 AH (AD 778/79?), struck in Madi-
nat as-Salam. 14 – Stegna: al-Mustain dirham, struck in Samarkan in AD 
862 or 863. Description: Dorota Malarczyk (Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, 
28 January 2004, No. 23.4537).

Ryc. 186. Znaleziska dirhamów emitowanych pomiędzy rokiem 900 a 970 
na południowo-wschodnim wybrzeżu Bałtyku według Sebastiana Brathera 
z uzupełnieniami autora. Lista stanowisk na mapce zob. Brather 2006, 
op. cit. s. 140-141. Uzupełnienia: 34 – Stawiec, gm. Nowy Dwór Gdański, 
st. 1/1: skarb monet arabskich i prawdopodobnie zachodnioeuropejskich 
(Marek F. Jagodziński 1997, op. cit. s. 49, poz. 100); 35 – Laski, gm. Nowy 
Staw, st. 1/12: skarb monet arabskich i prawdopodobnie zachodnioeuropej-
skich (Marek F. Jagodziński 1997, op. cit., s. 63-64, poz. 137).

Fig. 186. Finds of dirhams struck between AD 900 and 970 on the south-
east coast of the Baltic, according to Sebastian Brather, with the author’s ad-
ditions. For a list of sites on the map, see: Brather 2006, op. cit., pp. 140-1. 
Additions: 34 – Stawiec, Nowy Dwór Gdański commune, site no. 1/1: hoard 
of Islamic coins and probably Western European (Marek F. Jagodziński 1997, 
op. cit., p. 49, item no. 100); 35 – Laski, Nowy Staw commune, site no. 1/12: 
hoard of Islamic coins and probably Western European (Marek F. Jagodziński 
1997, op. cit., pp. 63-4, no. 137).
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jednak wyjątkowy charakter. „Wykazują uderzającą zbieżność 
chronologiczną, jak gdyby wszystkie te depozyty pochodziły 
z jednej fali srebra muzułmańskiego, która dotarła tu wkrót-
ce po 815-820 r. i nie znalazła już żadnej kontynuacji. (...); 
w naszym wypadku dopływ ten można próbować łączyć 
z działalnością emporium Truso, co jednak nie wyjaśnia jesz-
cze kwestii całkowitego jego ustania po r. mniej więcej 820”179. 
Zacytowany powyżej fragment artykułu Ryszarda Kiersnow-
skiego wprowadza nas w bardzo interesujące zagadnienie tzw. 
„fenomenu pruskiego”, czy też „enklawy pruskiej”180, charak-
teryzującej się wyjątkowym nagromadzeniem znalezisk mo-
netarnych związanych z wczesnym kontyngentem srebra 
orientalnego, oraz brakiem kontynuacji napływu srebra na 
te tereny w drugiej połowie IX i X wieku. Zjawisko to, wielo-
krotnie już dyskutowane w literaturze przedmiotu181, wciąż 
należy do zagadnień nierozwiązanych.

Szukając przyczyn odrzucenia przez rynek pruski 
oferowanego modelu gospodarki towarowo-pieniężnej, 
zwrócono uwagę na relację Adama z Bremy, który określił 
Prusów jako ludzi „za nic sobie mających złoto i srebro, a chęt-
nie sprzedających swoje towary, zwłaszcza futerka kunie, za 
tkaniny wełniane”182. Zawarta w tym przekazie informacja
o dużym znaczeniu futerek kunich w handlu jest dobrze 
potwierdzona zwłaszcza dla Rusi, gdzie stały się one jed-
nym z podstawowych środków pieniężnych w obrocie we-
wnętrznym183. Czy podobna sytuacja istniała na terytorium 
Prus? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, zwłaszcza, 
że w tym przypadku można się liczyć tylko z „używaniem 
podobnych środków pieniężnych, bez ich przechodzenia 
w ekwiwalentne formy kruszcowe”. Z drugiej strony, za 
nieprawdopodobne należy uznać, aby społeczności pruskie 
nie wykształciły żadnego rodzaju środków pieniężnych, 

179  R y s z a r d  K i e r s n o w s k i , Zagadnienie obiegu pieniądza 
wczesnośredniowiecznego na obszarze Polski północno-wschodniej, [w:] 
„Acta Baltico-Slavica”, 1, Pamiętnik I Konferencji Nauk Historycz-
nych w Białymstoku, Białystok 1964, s. 90. Uwzględniając wyniki 
najnowszych badań Truso, należy stwierdzić, że całkowity zanik do-
pływu monet arabskich na omawiany teren nastąpił zapewne niedłu-
go po 850 roku. Nie zmienia to jednak zasadności sformułowanego 
wówczas problemu badawczego.
180  Oba terminy wprowadził do literatury Ryszard Kiersnowski: 
R y s z a r d  K i e r s n o w s k i , Uwagi o znaleziskach..., op. cit.; idem, 
Zagadnienie obiegu pieniądza…, op. cit.
181  Zob. zwłaszcza: R y s z a r d  K i e r s n o w s k i , Uwagi o znalezi-
skach..., op. cit.; W ł a d y s ł a w  Ł o s i ń s k i , Chronologia napływu 
najstarszej monety arabskiej na terytorium Europy, „Slavia Antiqua”, 
1, 31, 1988; S e b a s t i a n  B r a t h e r, Early Dirham Finds in the 
South-east Baltic. Chronological Problem in the Light of Finds from 
Janów Pomorski (Truso), [w:] Transformatio mundi. The Transition 
from the Late Migration Period to the Early Viking Age in the East 
Baltic, red. M. Bertašius, Kaunas University of Technology, 2006, 
s. 133-142; M a t e u s z  B o g u c k i , Coin fi nds in Viking Age em-
porium at Janów Pomorski (Truso) and the „Prussian phenomenon”, 
[w:] S. Suchodolski and M. Bogucki (eds), Money circulation in 
Antiquity, the Middle Ages and Modern Times. Time, range, intensity. 
International Symposium on the 50th Anniversary of “Wiadomości 
Numizmatyczne”, Warszawa 2006, s. 79-100. 
182  Adam z Bremy, lib. IV, cap. 18.
183  R y s z a r d  K i e r s n o w s k i , Zagadnienie obiegu pieniądza…, 
op. cit., s. 95 – ekwiwalentne im jednostki srebrne określano nazwą 
„kuny”.

“the use of similar forms of money, without them evolv-
ing into equivalent forms of metal money”. On the other 
hand, it seems improbable that the Prussian communities 
did not develop any form of money and relied solely on 
natural exchange.184 What could the Prussians have used 
as the equivalent of silver money? Did such an equivalent 
really exist? These questions call for an in-depth analysis 

184  Ibid.

Ryc. 187. Truso – blok wykopów arowych (część południowa) z zaznaczo-
nymi znaleziskami odważników, z których prawie 80% to formy kubooktae-
dryczne. Pełna lista znalezisk zob.: M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , IV. Wymiana 
handlowa. System wagowy. Szlaki handlowe, [w:] Truso – wczesnośrednio-
wieczny ośrodek portowo-handlowy w strefi e Bałtyku. Praca zrealizowana 
w ramach projektu badawczego Nr 1 H01G 060 08, fi nansowanego przez 
KBN w latach 1995-1997. Archiwum MAH.
Objaśnienia: 
2 – odważnik kubooktaedryczny (typ A), pola kwadratowe oznakowane sześ-
cioma (2 x 3) puncowanymi kółeczkami z punktami w środku i obwiedzione 
punktowaną linią, pola trójkątne nieoznakowane, brąz waga 4,21g; 
96 – odważnik kulisty z płaszczyznami typ B1 (34 +34), rdzeń żelazny kryty 
płaszczem mosiężnym, bieguny oznakowane małymi kółeczkami, połączo-
nymi poziomymi i pionowymi liniami, płaszcz mosiężny rozerwany korozją 
żelaznego rdzenia, waga 120,32 g.

Fig. 187. Truso – block of trenches (southern part) marked with fi nds of 
weights, almost 80% of which are cubo-octahedral. For a full list of fi nds, see: 
M a r e k  F.  Ja g o d z i ń s k i , IV. Trade and exchange. Weight system. Trade 
routes. [in:] Truso – early medieval port of trade in the Baltic zone.Work car-
ried out as part of research project no. 1 H01G 060 08, fi nanced by the State 
Committee for Scientifi c Research (KBN) in 1995-1997. MAH Archives.
Key: 
2 – cubo-octahedral weight, type A. Square areas marked with six (2 x 3) 
punched circles with pellets in the middle and encircled with a stippled 
dotted line; triangular areas without marks; bronze, wt. 4.21 g; 
96 – spherical weight (Kugelzonen-Gewicht), type B1 (34+34); iron core 
coated with brass, the poles are marked with small circles linked by vertical 
and horizontal lines; brass coating damaged due to corrosion of the iron core; 
wt. 120.32 g.
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zadowalając się wyłącznie wymianą naturalną184. Co zatem 
mogło stanowić ekwiwalent pieniądza srebrnego u Prusów? 
Czy ekwiwalent taki rzeczywiście powstał? Tak sformuło-
wane pytania wymagają przeprowadzenia wielokierunko-
wej, gruntownej analizy dotyczącej kulturowych i gospo-
darczych aspektów funkcjonowania społeczności pruskich 
oraz struktury terytorialnej ziem pruskich. W badaniach 
takich należałoby także uwzględnić Truso, a zwłaszcza 
zasady handlu i wymiany, jakie udało się zidentyfi kować 
w tym emporium. Zagadnienie możliwości ich recepcji 
w środowisku pruskim tworzyłoby w takim przypadku 
trzeci obszar badawczy. Jak wynika z powyższego, proble-
matyka ta ma znacznie szerszy wymiar, dlatego tu odnio-
sę się tylko do kwestii związanych z Truso oraz zapleczem 
tego centrum handlowo-rzemieślniczego.

Badania wykopaliskowe prowadzone w Truso pozwo-
liły na określenie specyfi ki i zasad wymiany handlowej sto-
sowanej w tym emporium, która polegała prawdopodob-
nie na długim okresie użytkowania monet pochodzących 
z pierwszej fali napływu srebra arabskiego (o czym była 
mowa wcześniej) oraz współwystępowania „w obiegu” 
z monetami porównywalnej liczby odważników kubook-
taedrycznych oraz kulistych z płaszczyznami.

Według ostatnich ustaleń, pod koniec IX wieku, 
w dziesięcioleciach pomiędzy rokiem 870 a 890, dokona-
ły się znaczące zmiany w strukturze i organizacji handlu 
nadbałtyckiej strefy gospodarczej185. Dotyczyły one metod 

184  Ibidem.
185  Zob. w tych kwestiach: H e i k o  S t e u e r, Die Ostsee als Kern-
raum des 10. Jahrhunderts..., op. cit. s. 59-88; idem, Principles of 
trade and exchange: trade goods and merchants,[in:] Wulfstan’s Voy-
age. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from ship-
board, Edited by Anton Englert & Athena Trakadas, Roskilde 2009, 
s. 294-308.

of the cultural and economic aspects behind the function-
ing of Prussian communities and the territorial structure 
of the Prussian lands. This research should also take Truso 
into account, and in particular the principles of trade and 
exchange that have been identifi ed in this emporium. The 
issue of their possible reception by the Prussians would 
constitute a third area of research. What follows from the 
above is that these topics have a much broader dimension; 
hence, at this point I will deal only with issues relating to 
Truso and its hinterland.

The excavations carried out in Truso have enabled us 
to establish the nature and principles of the trade exchange 
applied in this emporium, probably involving the long-term 
use of coins dating from the earliest infl ux of Islamic silver 
as well as the coincidence of coins and comparable number

Ryc. 188. Przykłady odważników kubooktaedrycznych pochodzących z różnych znormalizowanych zestawów. Brąz.

Fig. 188. Examples of cubo-octahedral weights deriving from various standardized sets. Bronze.

Ryc. 189. Przykłady odważników kubooktaedrycznych pochodzących z róż-
nych znormalizowanych zestawów. Brąz, żelazo.

Fig. 189. Examples of cubo-octahedral weights deriving from various stand-
ardized sets. Bronze, iron.
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płatności i systemu płatniczego oraz ukierunkowania i za-
kresu przedmiotowego handlu. Do głównych elementów 
nowego systemu płatniczego należały: srebrne monety na-
pływające na te tereny, srebro w postaci biżuterii wykonanej 
z przetopionych monet, srebro siekane (pokawałkowane 
ozdoby i monety) oraz wagi i ciężarki wagowe. Podstawo-

we znaczenie według tej koncepcji miało wprowadzenie 
bardzo precyzyjnych wag, a także zestawów znormalizo-
wanych odważników (kubooktaedrycznych wykonanych 
z brązu oraz kulistych z płaszczyznami posiadających żela-
zny rdzeń i brązową powłokę). 

Ponieważ nie było jeszcze wówczas w użyciu jedno-
stek bezwzględnych, porównywalnych z kalibrowanymi 
odważnikami, istotne było względne położenie ciężarków 
w zestawie. Aby osiągnąć porozumienie w konkretnej trans-
akcji, konieczne było odważenie wymaganej ilości srebra 
przez obu kupców, przy czym każdy używał własnego zesta-
wu ciężarków. Należy przypuszczać, że zmniejszony w tym 
czasie, czy też przerwany na niektórych obszarach dopływ 
srebra, spowodował konieczność odmiennego zagospoda-

of cubo-octahedral and spherical weights (Kugelzonen-
Gewichte) in circulation.

According to the latest fi ndings, between 870 and 
890, signifi cant changes took place regarding the struc-
ture and organization of trade in the Baltic coast economic 

zone.185 These changes concerned the methods of payment 
and payment system, as well as the specifi c nature and 
scope of the trading. The main elements of the new pay-
ment system consisted of silver coins being brought into 
these lands, silver in the form of jewellery made from melt-
ed coins, hack silver (fragmented jewellery and coins) as 
well as scales and weights. The introduction of very precise 
scales and sets of standardized weights (bronze cubo-

185  For further information on this subject see: H e i k o  S t e u e r, 
Die Ostsee als Kernraum des 10. Jahrhunderts..., op. cit., pp. 59-88; 
id., Principles of trade and exchange: trade goods and merchants,[in:] 
Wulfstan’s Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as 
seen from shipboard, edited by Anton Englert & Athena Trakadas, 
Roskilde 2009, pp. 294-308.

Ryc. 190. Odważnik kubooktaedryczny. Brąz. Waga 2,71 g, wysokość 
0,75 cm. Pola kwadratowe obwiedzione przy krawędzi punktowaną linią 
i oznakowane czterema kółkami, pola trójkątne obwiedzione przy krawędzi 
punktowaną linią. Nr inw. MAH 140/2008.

Fig. 190. Cubo-octahedral weight. Bronze. Wt. 2.71 g, h. 0.75 cm. Square 
areas encircled by a stippled dotted line and marked with four circles; triangu-
lar areas encircled with a stippled dotted line. Inv. no. MAH 140/2008.

Ryc. 191. Janów Pomorski/Truso. Przykłady odważników kulistych z płasz-
czyznami. Rdzenie żelazne, powłoki brązowe.

Fig. 191. Janów Pomorski/Truso. Examples of spherical weights (Kugelzonen-
Gewichte). Iron core, coated with bronze. Ryc. 193. Janów Pomorski/Truso. Przykłady odważników ołowianych. 

1 – Nr inw. MAH 26/91, waga 46,25 g, średnica 2,30-2,45 cm, wysokość 
1,32 cm, posiada rdzeń żelazny i zamontowaną na jednej z płaszczyzn płytkę 
mosiężną z ornamentem kratki. 
2 – Nr inw. MAH 70/2006, waga 24,42 g, średnica 1,8 cm, wysokość 1,4 cm. 

Fig. 193. Janów Pomorski/Truso. Examples of lead weights. 
Key:
1 – Inv. no. MAH 26/91, weight 46.25 g, dia. 2.30-2.45 cm, h. 1.32 cm; iron 
core and mounted with a brass plate with a checquered ornament on one of 
the planes. 
2 – Inv. no. MAH 70/2006, wt. 24.42 g, dia. 1.8 cm, h. 1.4 cm.

Ryc. 192. Odważnik kulisty z płaszczyznami. Brąz, żelazo. Wysokość 
1,4 cm, średnica 1,9 cm, waga 19,58 g. Nr inw. MAH 741/2006.

Fig. 192. Spherical weight (Kugelzonen-Gewicht). Bronze, iron. H. 1.4 cm, 
dia. 1.9 cm, wt. 19.58 g; inv. no. MAH 741/2006.
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rowania istniejących zasobów. Znalazło to wyraz w roz-
drabnianiu (cięciu) biżuterii srebrnej, pierścieni i sztabek, 
a przede wszystkim będących jeszcze w obiegu starych 
monet. W trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych 
w Truso oraz innych obiektach tego typu, m.in. w szwedz-
kiej Birce czy duńskim Hedeby, odkryto bardzo dużą ilość 
bardzo małych kawałków siekanego srebra, a także po-
równywalną liczbę małych odważników kubooktaedrycz-
nych186. Konieczność ważenia niewielkich porcji kruszcu 
srebrnego spowodowała pojawienie się znormalizowanych 
zestawów małych odważników – najmniejsze z nich, o cię-
żarze ok. 0,2 grama, odkryto w Truso i Hedeby. 

Jeszcze jedną konsekwencją braku dostatecznej ilości 
srebra było przejęcie przez odważniki kubooktaedryczne 
i kuliste z płaszczyznami roli pieniądza187 – odważniki gwa-
rantowały reprezentowaną przez siebie wartość w srebrze 

186  Do 2009 roku w Truso odkryto ok. 1000 odważników kubookta-
edrycznych.
187  Zob.: H e i k o  S t e u e r, Waagen und Gewichte aus dem mittelal-
terlichen Schleswig, Köln 1997, s. 46. 

octahedral weights and bronze-coated iron spherical 
weights) was therefore of fundamental importance.

Since there were no absolute units comparable to 
calibrated weights in use at that time, the relative position 
within a set of weights was signifi cant. In order to reach 
an agreement in a particular transaction, the required 
amount of silver had to be weighed by both merchants, 
each of them using his own set of weights. It may be as-
sumed that because of the reduction in or (in certain areas) 
interrupted infl ow of silver at that time, it was necessary to 
manage the existing resources somewhat differently. This 
was manifested in the fragmentation (cutting up) of silver 
jewellery, rings and ingots, and above all, the old coins that 
still remained in circulation. During the excavations con-
ducted in Truso and other sites of this type, among others 
in the Swedish Birka and Danish Hedeby, large amounts of 
very small fragments of hack silver, as well as a similar num-
ber of small cube-shaped weights were discovered.186 The 
need to weigh small portions of silver ore was the reason for 
the appearance of standardized sets of small weights – the 

smallest of these, weighing 0.2 grams, were discovered in 
Truso and Hedeby. 

Another consequence of the lack of adequate amounts 
of silver was the fact that cubo-octahedral and spherical 
weights took on the role of money187 – the weights were 
equal in value to the silver that they represented and were 
used as a form of bill of exchange that guaranteed the re-
ceipt of payment in silver once it again became easily avail-
able. In other words, people paid for their goods by weighing 
out an amount of silver that corresponded to the price or by 
giving the seller the weights themselves, which could later 
be exchanged for the corresponding amount of silver.188

186  Up until 2009 ca. 1,000 cube-shaped weights have been found in 
Truso.
187  See: H e i k o  S t e u e r, Waagen und Gewichte aus dem mittelalter-
lichen Schleswig, Köln 1997, p. 46. 
188  H e i k o  S t e u e r, Principles of trade and exchange…, op. cit.; 
on this subject see also: O l a  K y h l b e r g . Vikt och Värde Arkeolo-
giska studiem i värdemätning, betalningsmedel och metrologi under yngre 

Ryc. 194. Fragmenty składanych wag szalkowych. Brąz. 
1 – ramię i belka wagi, długość ramienia 5,9 cm, szerokość belki 2,4 cm. 
Nr inw. MAH 408/89. 
2 – ramię i belka wagi, długość ramienia 5,25 cm, szerokość belki 2,65 cm. 
Nr inw. MAH 1/2000. 
3 – uchwyt wagi, wysokość 4,2 cm, szerokość 1,8 cm. Nr inw. MAH 
1605/2002. 
4 – ramię wagi (zgięte), długość do zgięcia 3,9 cm. Nr inw. MAH 424/2002.

Fig. 194. Fragments of folding balances. Bronze. 
Key:
1 – arm and beam of a balance, length of arm 5.9 cm, width of beam 2.4 cm; 
inv. no. MAH 408/89. 
2 – arm and beam of a balance, length of arm 5.25 cm, width of beam 
2.65 cm; inv. no. MAH 1/2000. 
3 – handle of a balance, h. 4.2 cm, w 1.8 cm; inv. no. MAH 1605/2002. 
4 – arm of a balance (bent), length up to the bend 3.9 cm; inv. no. MAH 
424/2002.

Ryc. 195. Waga szalkowa składana typu 5 Steuera. Brąz. Długość całego 
ramienia 5,75 cm, szerokość belki 3,65 cm, wysokość wskazówki 4,11 cm. 
Nr inw. MAH 728/2006.

Fig. 195. Folding balance of the Steuer type 5. Bronze. Overall length of arm 
5.75 cm, width of beam 3.65 cm, height of pointer 4.11 cm; inv. no. MAH 
728/2006.
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i pełniły rolę swego rodzaju weksla potwierdzającego otrzy-
manie wypłaty w srebrze w momencie, kiedy będzie ono 
znów łatwo dostępne. Mówiąc bardziej obrazowo – za to-
wary płacono srebrem odważanym w ilości odpowiadającej 
cenie lub też przekazując same ciężarki, które później moż-
na było zamienić na odpowiednią ilość srebra188. 

Funkcję pieniężną, jaką pełniły prawdopodobnie 
odważniki kubooktaedryczne i kuliste z płaszczyznami po-
twierdza przede wszystkim duża ilość znalezisk tego typu 
przedmiotów, porównywalna z ilością odkrywanych mo-
net, co stwierdzono m.in. w Truso. Być może informację 
o takiej ich funkcji przekazał nam I b n  Fa d l a n  w swojej 
relacji z podróży do Bagdadu w roku 992, gdzie opisując 
Chazarów zanotował: „Właściciele kantorów sprzedają rów-
nież kostki, bąki i dirhemy”. Jest wielce prawdopodobne, że 
pod wyrazami „kostki” i „bąki” mogą kryć się odważniki 
kubooktaedryczne i kuliste z płaszczyznami, tym bardziej, 
że zostały one wymienione razem z dirhemami189. Także 
w opisie państw słowiańskich według I b r a h i m a  i b n 
Ja k u b a  w wersji a l - B e k r i e g o, znajdujemy interesują-
cą w kontekście powyższych rozważań informację dotyczą-
cą kraju Mieszka: “A co się tyczy kraju Meszko, to [jest] on 
najrozleglejszy z ich [tj. słowiańskich] krajów. Obfi tuje on 
w żywność, mięso, miód i rolę orną [lub rybę]. Pobierane przez 
niego [tj. Mieszka] podatki [lub opłaty] [stanowią] odważ-
niki handlowe. [Idą] one [na] żołd jego mężów [lub piechu-
rów]. Co miesiąc [przypada] każdemu [z nich] oznaczona 
[dosłownie – wiadoma] ilość z nich”190.

188  H e i k o  S t e u e r, Principles of trade and exchange…, op. cit.; 
w tej kwestii zob. też: O l a  K y h l b e r g . Vikt och Värde Arkeologiska 
studiem i värdemätning, betalningsmedel och metrologi under yngre 
järnålder. I Helgö. II Birka, Stockholm Studiem In Archaeology 1. 
Stockholm 1980, Chapter 6.5., Summary s. 328: „Niektóre z tak 
zwanych odważników spośród znalezisk z Helgo, w rzeczywistości nie 
były odważnikami we współczesnym sensie znaczenia tego słowa, ale 
specjalnie uformowanymi metalowymi kawałkami, których używano 
do płacenia w obrębie lokalnego rynku” (tłumaczenie autora).
189  H e i k o  S t e u e r, Waagen und Gewichte aus dem mittelalterlichen 
Schleswig, Köln 1997, s. 46.
190  Ta d e u s z  K o w a l s k i , Ibrahima ibn Jakuba, Relacja z podróży 
do krajów słowiańskich w przekładzie al-Bekriego: wydał i przetłuma-
czył T. Kowalski, Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. I, 
Kraków 1946, s. 48 i n.

The fact that cube-shaped and spherical weights 
may have been used as money is confi rmed by the numer-
ous fi nds of objects of this type; in Truso, for example, the 
number of coins that were found more or less matches the 
number of weights that were found. Information on their 
use can be found in Ibn Fadlan’s account of his journey 
to Baghdad in 992; when describing the Khazars, he wrote 
that the owners of counting houses, apart from dirhams, 
also sold items that looked like cubes and spinning tops. 
These may have been cubo-octahedral weights and spheri-
cal weights, especially that they were mentioned together 
with dirhams.189 Abraham ben Jacob’s description of the
Slavic states in the al-Bekri version, also contains an 
interesting fragment concerning the kingdom of Mieszko I, 
which was the largest of the Slavic states, abounded in food, 
meat, honey and arable land and that the taxes collected by 
him [i.e. Mieszko] were in the form of trading weights that 
were used as pay for his men [or fusiliers]: every month 
each of them obtained an assigned number of them.190

It is assumed that this new form of payment, which 
was part of the weight-based payment system, evolved 
within the merchant community and that the following 
factors contributed to its formation: improved communica-

järnålder. I Helgö. II Birka, Stockholm Studiem In Archaeology 1. 
Stockholm 1980, Chapter 6.5., Summary p. 328, where the author 
states that some of the so-called weights discovered in Helgo were not 
actually weights in the contemporary sense of the word, but specially 
formed fragments of metal that were used in local transactions. 
189  H e i k o  S t e u e r, Waagen und Gewichte aus dem mittelalterlichen 
Schleswig, Köln 1997, p. 46.
190  Ta d e u s z  K o w a l s k i , Ibrahima ibn Jakuba, Relacja z podróży 
do krajów słowiańskich w przekładzie al-Bekriego: edited and translated 
by T. Kowalski, Monumenta Poloniae Historica, series nova, vol. I, 
Kraków 1946, p. 48 ff.

Ryc. 196. Fragment szalkowej wagi składanej. Brąz. Długość ramienia 5,2 cm, 
szerokość belki 2,05 cm. Nr inw. MAH 835/2007.

Fig. 196. Fragment of a folding balance. Bronze. Length of arm 5.2 cm, width 
of beam 2.05 cm; inv. no. MAH 835/2007.

Ryc. 197. Bezmian – prosta waga przesuwnikowa o stałym odważniku. 
Żelazo, ołów. Długość ramienia 19,5 cm, wysokość 5,8 cm. Nr inw. MAH 
1568/2008. 

Fig. 197. Steelyard – simple straight-beam balance with arms of unequal 
length and fi xed weight. Iron, lead. Length of beam 19.5 cm, h. 5.8 cm; inv. 
no. MAH 1568/2008. 
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Przypuszcza się, że ten nowy sposób płatności dzia-
łający w ramach systemu płatniczego opartego na wadze 
ewoluował wewnątrz zbiorowości kupieckiej, a czynnikami 
sprzyjającymi jego powstaniu były: polepszona komunika-
cja, pojawienie się większej liczby kupców oraz fakt, że co-
raz większa część populacji ludzkich zamieszkujących po-
brzeża Bałtyku stała się aktywnym jego uczestnikiem. Ze 
zmianą systemu płatniczego wiązała się też zmiana przed-
miotu handlu. Widać to zwłaszcza w rozszerzeniu funkcji 
emporiów, ośrodków portowo-handlowych, centrów han-
dlowych i targowisk. W wielu tego typu miejscach, w tym 
również w Truso, stwierdzono dominację handlu towarami 
codziennego użytku nad obrotem przedmiotami luksu-
sowymi. Można więc powiedzieć, że obok miejsc spotkań 
kupców zajmujących się handlem dalekosiężnym, pełniły 
one również istotną rolę w wymianie lokalnej. 

Szukając analogii dla opisanego powyżej sposobu płat-
ności, warto odnieść się do wiadomości o szczegółach wymia-
ny handlowej w krajach arabskich. Jak zauważył to Maurice 

tions, the growing number of merchants and the fact that 
an increasingly larger part of the population inhabiting the 
Baltic coast became directly involved in trade. The change 
in the payment system was connected with the change in 
the scope of trading. This is particularly apparent in the 
extension of the functions of the emporia, ports of trade, 
commercial centres and market places. In many places of 
this kind, trade in everyday goods dominated over trade in 
luxury items, so apart from being meeting places for mer-
chants involved in long-distance trading, they also played 
a signifi cant role in local exchange.

When looking for methods of payment that were 
similar to the one described above, the information con-
cerning trade in Arab countries should be taken into ac-
count. Maurice Gaudefroy-Demombynes pointed out that 
both gold and silver coins and scales were already being 
used for trading in the seventh century. The classic Ro-
man scales (kistas, mizan), and also an instrument used 
for weighing that was produced in Harran and Yathrib 

Ryc. 198. Mapa Europy przedstawiająca miejsca, z których sprowadzano do Truso surowce i wyroby: 1 – naczynia zachodniosłowiańskie; 2 – naczynia typu 
Badorf; 3 – nadreńskie naczynia szklane; 4 – sztabki żelazne; 5 – kamienie żarnowe; 6, 7, 8 – osełki i kamienie szlifi erskie; 9 – wyroby ze steatytu; 10 – paciorki 
z kryształu górskiego; 11 – paciorki z karneolitu; 12 – sztabki mosiężne; 13 – sztabki srebrne; 14 – sztabki ołowiu; 15 – monety anglosaskie i wyroby jubilerskie; 
16 – monety duńskie; 17, 19 – monety arabskie; 18 – wyroby ceramiczne (m.in. „wiadra”); 20 – paciorki szklane.

Fig. 198. Map of Europe showing places from which raw materials and products were imported to Truso. Key: 1 – West Slavic pottery; 2 –Badorf vessels; 
3 – Glass vessels from the Rhineland; 4 – iron bars; 5 – quern-stones; 6, 7, 8 – whetstones and grindstones; 9 – steatite artefacts; 10 – rock crystal beads; 
11 – carnelian beads; 12 – brass bars; 13 – silver bars; 14 – lead bars; 15 – Anglo-Saxon coins and jewellery; 16 – Danish coins; 17, 19 – Islamic coins; 
18 – ceramic ware (including ‘buckets’); 20 – glass beads.
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Gaudefroy-Demombynes, już od VII wieku posługiwano się 
w handlu zarówno złotymi i srebrnymi monetami oraz wa-
gami. Znana była zwłaszcza klasyczna waga rzymska (kistas, 
mizan), jak też produkowany w Harranie i Jasribie przyrząd 
używany do ważenia (wazana). Koran przytacza nazwy wie-
lu miar wagi: „miskal oznaczał lekki odważnik, ziarnkiem 
gorczycy ważono drogocenne perły i leki. Kintar to ciężki 
odważnik, pochodzący z Syrii. Nazwa jednostki monetarnej 
w złocie, dinar, pochodzi od łacińskiej – denarius. Dirham, 
perskie direm, greckie drachme, wymienia Koran jako mo-
netę podrzędną”.191 

Na terytorium Egiptu i Hiszpanii oraz w Bagdadzie, 
w celu uproszczenia operacji handlowych, a także dla bez-
pieczeństwa stosowano listy kredytowe – tzw. suftadża. 
W Babilonii funkcję weksla (czeku) pełnił sakk. Przy ko-
rzystaniu z czeku podstawową rolę odgrywali bankierzy 
(sajrafi ). Stosowano też zaświadczenia (ruka), które były 
podstawą dokonywania wypłat. Za wszystkie te operacje 
bankierzy pobierali opłaty – zwykle za każdy dinar odli-
czali dirhama, tzn. około 10% należnej sumy. W Basrze, 
portowym mieście położonym na granicy między Farsem 
a Babilonią, które było miejscem kontaktów i spotkań Ba-
sryjczyków, Persów z Farsu i Arabów z południa Półwyspu 
Arabskiego, „każdy kupiec miał swój depozyt u bankiera 
i na bazarze płacił jedynie czekami wystawianymi na niego 
(chatt-i saffar). Było to największe udoskonalenie systemu 
pieniężnego w całym imperium muzułmańskim”192. 

Podsumowując przedstawione powyżej główne zasa-
dy handlu, które rozwinęły się w świecie muzułmańskim, 
można postawić tezę, że opisane wcześniej metody płat-
ności stosowane w Truso były swego rodzaju odmianą lub 
adaptacją na potrzeby nadbałtyckiej strefy gospodarczej 
arabskiego systemu czekowego.

Ciekawie przedstawia się też wykaz artykułów eks-
portowych z różnych miast podany przez al-Maqdisiego 
(s. 323-326): mydło, dywany, lampy miedziane, naczy-
nia cynowe, płaszcze wojłokowe, futra, bursztyn, miód, 
sokoły, nożyce, igły, noże, miecze, łuki, różne gatunki 
mięsa, niewolnicy słowiańscy i tureccy itd.193 Natomiast 
towary sprowadzane z innych regionów Europy wymie-
nia Adam Mez194: „morskimi kupcami nazywano jesz-
cze prowansalskich Żydów, którzy we Francji wsiadali na 
statki razem z eunuchami, niewolnicami i niewolnikami, 
zabierając brokat, skórki bobrowe, z kun i inne futra oraz 
miecze”. Ważną rolę w handlu pełnili też szwedzcy Ware-
gowie – „z najodleglejszych rejonów kraju Słowian przywożą 
oni nad morze greckie skórki bobrów, i futra czarnych lisów, 
a także miecze”195. 

Jak wynika z podanej powyżej listy towarów, pewną 
część z nich można byłoby powiązać z ziemiami pruskimi, 
m.in. bursztyn, miód, futra i skórki zwierzęce. Uwzglę-

191  M a u r i c e  G a u d e f r o y - D e m o m b y n e s , Narodziny 
islamu, PIW Warszawa 1988, s. 425.
192  A d a m  M e z , Renesans islamu, Warszawa 1981, s. 439.
193  P h i l i p  K.  H i t t i , Dzieje Arabów, PWN Warszawa 1969, 
s. 286.
194  A d a m  M e z , op. cit., s. 434.
195  I b n  C h u r d a z b i h , Kitab al.-masalik wa-al.-mamalik, s. 154, 
Ibn al.-Fakih, Kitab al-buldan, s. 271; za A. Mez, s. 434.

(wazana) were particularly well-known. The Koran men-
tions many units of weight by name: “the miskal referred to 
a light weight, grains of mustard were used to weigh pre-
cious pearls and medicines. Kintar was a heavy weight orig-
inating from Syria. The name of the monetary unit in gold, 
dinar, comes from the Latin name – denarius. The dirham, 
in Persian direm, in Greek drachme, is mentioned in the 
Koran as being a second-rate coin”.191 

In Egypt and Spain as well as Baghdad, in order to 
simplify trade operations, and also for security reasons, 
a letter of credit – the so-called suftadża – was used. In 
Babylon the sakk was the equivalent of a bill of exchange 
(cheque). The role of the bankers (sajrafi ) was of crucial 
importance because they handled the cheques. Certifi -
cates (ruka), which were a basis for payment, were also in 
use. The bankers charged for all these operations, usually 
deducting one dirham for every dinar, that is about 10% 
of the amount due. In Basra, a port town situated on the 
border between the Fars province and Babylon, which was 
a meeting place of the Basrians, Persians from Fars and 
Arabs from south of the Arabian Peninsula, “every mer-
chant had his deposit with a banker and paid for goods at 
a bazaar with cheques made out in his name (chatt-i saffar). 
It was the greatest enhancement of the monetary system in 
the whole of the Muslim empire”.192 

Summing up the main trading principles that de-
veloped in the Islamic world, it can be suggested that the 
aforementioned methods of payment used in Truso were 
a variation of the Arabic system of cheques adapted to suit 
the needs of the Baltic coast economic zone.

The list of items exported by the towns mentioned 
by al-Maqdisi (pp. 323-6) is also interesting: soap, car-
pets, copper lamps, tin vessels, thick felt coats, furs, amber, 
honey, falcons, scissors, needles, knives, swords, bows, meats 
of all kind, Slavic and Turkish Slaves, etc.193 Adam Mez,194 
in turn, lists the goods imported from other European 
regions: “Provençal Jews, who boarded ships in France 
together with eunuchs, female slaves and male slaves, were 
also considered sea merchants. They brought with them 
brocade, beaver skins, martens and other furs as well as 
swords”. The Swedish Varangians also played an impor-
tant role in trade: “from the most remote regions of the Slavic 
lands, they bring to the sea coast Greek beaver skins, the furs 
of black foxes and also swords”.195 

This list of goods suggests that some of them can 
be associated with the Prussian lands, for example, amber, 
honey and animal furs and skins. Taking into consideration 
the list of trading goods offered by Truso which functioned 
on the Slavic-Prussian border, knives could also be added 
as well as swords. The most valued and profi table merchan-
dise however, were people – slaves. As Ryszard Kiersnowski 

191  M a u r i c e  G a u d e f r o y - D e m o m b y n e s , Narodziny
islamu, PIW Warsaw 1988, p. 425.
192  A d a m  M e z , Renesans islamu, Warsaw 1981, p. 439.
193  P h i l i p  K.  H i t t i , Dzieje Arabów, PWN Warsaw 1969, 
p. 286.
194  A d a m  M e z , op. cit., p. 434.
195  I b n  C h u r d a z b i h , Kitab al.-masalik wa-al.-mamalik, p. 154, 
Ibn al-Fakih, Kitab al-buldan, p. 271; after A. Mez, p. 434.
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niając listę towarów przeznaczonych na handel oferowaną 
przez funkcjonujące na pograniczu słowiańsko-pruskim Tru-
so, można dodać jeszcze noże, a być może miecze. Najbardziej 
jednak poszukiwanym „towarem”, przynoszącym największe 
zyski, był człowiek – niewolnik. Jak zauważył to Ryszard Kiers-
nowski, prawdopodobnie „niedostatek przeznaczonych na 
sprzedaż niewolników” był przyczyną, która spowodowała
wyłączenie terytorium pruskiego z orbity formującej się 
w basenie Morza Bałtyckiego strefy gospodarczej, a podstaw 
tego zjawiska należałoby upatrywać w odmiennym „roz-
woju stosunków społecznych ludów prusko-litewskich”196. 
Idąc tym tokiem rozumowania, należałoby odnieść się do 
roli Truso w tym procesie. 

196  R y s z a r d  K i e r s n o w s k i , Zagadnienie obiegu pieniądza..., 
op. cit., s. 97.

pointed out, the scarcity of slaves for sale was probably the 
reason why the Prussian lands were excluded from the orbit
of the economic zone that was forming in the Baltic Sea 
basin and the causes for this phenomenon should be sought 
in the different way in which social relations developed 
among the Prussian and Lithuanian peoples.196 Following 
this line of reasoning, one should take account of Truso’s 
role in this process.

As an important centre situated on the western 
fringes of the Estian settlement, Truso must have had 
a large economic hinterland. The size of this hinterland is 
undoubtedly defi ned by the extent of the appearance of Is-
lamic dirhams. The nature of these fi nds is also important; 

196  R y s z a r d  K i e r s n o w s k i , Zagadnienie obiegu pieniądza..., 
op. cit., p. 97.

Ryc. 199. Znaleziska dirhamów w Europie wschodniej i północnej. Ukośną szrafurą zaznaczono obszary o bardzo dużej frekwencji znalezisk monet. Źródło: 
Heiko Steuer, 2004, op. cit., s. 68, Abb. 6.

Fig. 199. Finds of dirhams in Eastern and Northern Europe. The oblique hachure lines mark areas that yielded numerous coin fi nds. Source: Heiko Steuer, 
2004, op. cit., p. 68, Abb. 6.
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Truso jako znaczący ośrodek centralny, usytuowany 
na zachodniej rubieży osadnictwa estyjskiego, posiadało 
niewątpliwie szersze zaplecze terytorialne powiązane z nim 
gospodarczo. Wielkość tego zaplecza określa nam bez wąt-
pienia zasięg występowania dirhamów arabskich. Ważny 
jest tu także charakter tych znalezisk – w dużej mierze są to 
znaleziska pojedynczych monet, a przede wszystkim frag-
mentów monet. Z obszaru tego pochodzą też skarby, ale 
jest ich znacznie mniej i w większości można je zaliczyć do 
depozytów małych – zawierających od kilkunastu do kil-
kudziesięciu monet. Zdaniem wielu badaczy nie wielkość 
skarbów odzwierciedla samodzielny i intensywny handel, 
lecz liczebność i różnorodność znalezisk. W przypadku 
ziem pruskich, dowodem faktycznie zawieranych transak-
cji handlowych są zapewne licznie notowane tu znaleziska 
pojedynczych monet i ich fragmentów.

Jednakże kwestią wciąż jeszcze niezbyt jasno rysu-
jącą się w krajobrazie gospodarczo-handlowych powiązań 
Truso z zapleczem jest wskazanie, co w rzeczywistości było 
przedmiotem handlu i między kim ten handel się odbywał. 
Spróbujmy zatem przyjrzeć się możliwościom wymiany 
wytwarzanych w Truso dóbr z najbliższym zapleczem.

 RZEMIOSŁO

Spośród wielu przejawów działalności rzemieślni-
czej, jakie odkryto w Truso, największe znaczenie miały 
kolejno: kowalstwo, bursztyniarstwo, rogownictwo, jubiler-
stwo i szklarstwo. 

Kowale posiadający swoje warsztaty w Truso, bazując 
na importowanych sztabkach żelaza, a także korzystając 
z miejscowych złóż rudy darniowej, wytwarzali różnego 
rodzaju narzędzia i broń: m.in. noże, sierpy, klucze, gro-
ty strzał i oszczepów, prawdopodobnie także miecze oraz 
bogaty asortyment elementów konstrukcyjnych, takich jak 
nity, gwoździe, druty, ogniwa łańcuchów czy haki. 

Wyrobem powszechnie używanym oraz znajdują-
cym szerokiego odbiorcę były w tym przypadku noże, które 
produkowano przy zastosowaniu tzw. techniki „sand-
wich”197. Być może znaleziska noży żelaznych pochodzą-
cych z cmentarzysk i osad skupiska elbląskiego są świa-
dectwem takich kontaktów. To, że istniał popyt na wyroby 
warsztatów kowalskich wśród okolicznej ludności, świadczą 
ponadto ostatnie odkrycia, jakich dokonano w trakcie badań 
wczesnośredniowiecznej osady w Robitach gm. Pasłęk, gdzie 
obok licznych znalezisk noży i krzesiw, szczególną wymowę 
posiadają żelazne raki do chodzenia po lodzie198, znajdowa-
ne dotychczas tylko w miejscach dłuższego przebywania 
ludności pochodzenia skandynawskiego.

197  M a r c i n  B i b o r s k i , Badania metaloznawcze noży wczesnośred-
niowiecznych z Janowa Pomorskiego/Truso, manuskrypt, Muzeum Ar-
cheologiczno-Historyczne w Elblągu, 2006; M o n i k a  K.  U r b a -
n i a k , Noże, sierpy i kosery żelazne z wczesnośredniowiecznego portu 
i osady handlowej w Janowie Pomorskim (gm. Elbląg), praca magister-
ska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Okulicza-Kozary-
na, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Archeo-
logii, Warszawa, listopad 2006.
198    M i r o s ł a w  J o n a k o w s k i , Katalog, Pacifi ca terra..., op. cit., 
s. 117, poz. 243.

mainly single coins and above all coin fragments. There are 
also hoards recorded in this area, but they are less numer-
ous and most of them can be classifi ed as small deposits 
that consist of from a dozen or so up to several dozen coins. 
According to many researchers it is not the size of the 
hoards that indicates independent and intense trade rela-
tions, but the number and variety of the fi nds. In the case 
of the Prussian lands numerous fi nds of single coins and 
their fragments are probably evidence of actual commercial 
transactions taking place.

As far as the economic and commercial ties between 
Truso and its hinterland are concerned, one question re-
mains: what in fact was the object of this trade and who 
participated in the exchange. Let us, therefore, take a look 
at the potential of the goods produced in Truso as objects of 
trade exchange with its immediate hinterland.

 THE CRAFTS

The numerous indications of artisanal activities discovered 
in Truso point to the particular importance of the following 
workshops: smithing, amber and antler working, jewellery 
making and glass working. 

Smiths who had workshops in Truso used imported 
iron ingots and also local deposits of bog iron to produce
various kinds of tools and weapons, including knives, 
sickles, keys, arrow and javelin heads, probably also swords 
and a variety of elements used in construction such as 
rivets, nails, wire, chain links and hooks.

Ryc. 200. Kowadło żelazne z gwoździownicą. Wysokość 7,5 cm, wymia-
ry płyty 6 x 5 cm, średnica otworu gwoździownicy 0,6 cm, waga 448,85 g. 
Nr inw. MAH 83/2005.

Fig. 200. Iron anvil with hole for nail-making. H. 7.5 cm, dimensions of plate 
6 x 5 cm, hole dia. 0.6 cm, wt. 448.85 g; inv. no. MAH 83/2005.
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Knives which were produced using the so-called 
“sandwich” technique197 were in common use and thus 

197  M a r c i n  B i b o r s k i , Badania metaloznawcze noży wczesnośred-
niowiecznych z Janowa Pomorskiego/Truso, manuscript, MAH, 2006; 
M o n i k a  K.  U r b a n i a k , Noże, sierpy i kosery żelazne z wczesno-
średniowiecznego portu i osady handlowej w Janowie Pomorskim (gm. 
Elbląg), M.A. dissertation supervised by Professor Jerzy Okulicz-
Kozaryn, University of Warsaw, Historical Department, Institute of 
Archaeology, Warsaw, November 2006.

Ryc. 201. Pracownia kowalsko-dymarska – wytop i obróbka żelaza. Rys. piórkiem Jerzy Domino.

Fig. 201. Smelting and blacksmith’s workshop. Iron smelting and smithing. Quill drawing by Jerzy Domino.

Ryc. 202. Młotek kowalski. Żelazo. Obuch prostokątny (1,9 x 2,3 cm), lekko 
wypukły, rąb ukształtowany klinowo. Wysokość 8,3 cm, szerokość 3,5 cm, 
waga 128,39 g. Nr inw. MAH 166/2005.

Fig. 202. Blacksmith’s hammer. Iron. Rectangular head (1.9 x 2.3 cm), 
slightly convex, wedge-shaped pane. H. 8.3 cm, w 3.5 cm, wt. 128.39 g; inv. 
no. MAH 166/2005.

Ryc. 203. Młotek kowalski. Żelazo. Jeden z końców uformowany w prosto-
kątny obuch (2,4 x 2,1 cm), drugi w spłaszczony rąb. Otwór na trzonek owal-
ny, usytuowany pośrodku. Wysokość 12 cm. Nr inw. MAH 1889/2007. 

Fig. 203. Blacksmith’s hammer. Iron. One end formed into a rectangular 
head (2.4 x 2.1 cm), the other into a fl attened pane. Ovoid socket for handle 
in the centre. H. 12 cm; inv. no. MAH 1889/2007. 
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Ryc. 205. Szczypce kowalskie. Żelazo. Długość 39 cm. Nr inw. MAH 37/2004.

Fig. 205. Blacksmith’s tongs. Iron. L. 39 cm; inv. no. MAH 37/2004.

Ryc. 206. Janów Pomorski/Truso – przykłady sztabek żelaznych odkrytych w strefi e portowej. 
1 – długość 21 cm, szerokość 2,2 cm, grubość 0,7 cm, waga 118,71g. Nr inw. MAH 932/2477.
2 – długość 8,9 cm, szerokość 1,8 cm, grubość 0,6 cm, waga 47,45 g. Nr inw. MAH 10/2002.
3 – długość 13,5 cm, szerokość 2,4 cm, grubość 0,7 cm, waga 89,74 g. Nr inw. MAH 22/85.
4 – długość 16,0 cm, szerokość 1,6 cm, grubość 0,5 cm, waga 60,31 g. Nr inw. MAH 2115/2003.
5 – długość 20,8 cm, szerokość 1,8 cm, grubość 0,6 cm, waga 69,72 g. Nr inw. MAH 15/89.
6 – długość 6 cm, szerokość 2,6 cm, grubość 0,4 cm, waga 32,73 g. Nr inw. MAH 134/2002.

Fig. 206. Janów Pomorski/Truso. Examples of iron bars discovered in the vicinity of the port. 
Key: 1 – L. 21 cm, w 2.2 cm, thickness 0.7 cm, wt. 118.71 g; inv. no. MAH 932/2477.
2 – L. 8.9 cm, w 1.8 cm, thickness 0.6 cm, wt. 47.45 g; inv. no. MAH 10/2002.
3 – L. 13.5 cm, w 2.4 cm, thickness 0.7 cm, wt. 89.74 g; inv. no. MAH 22/85.
4 – L. 16.0 cm, w 1.6 cm, thickness 0.5 cm, wt. 60.31 g; inv. no. MAH 2115/2003.
5 – L. 20.8 cm, w 1.8 cm, thickness 0.6 cm, wt. 69.72 g; inv. no. MAH 15/89.
6 – L. 6 cm, w 2.6 cm, thickness 0.4 cm, wt. 32.73 g; inv. no. MAH 134/2002.

Ryc. 204. Pęseta kowalska z trzpieniem do osadzania w rękojeści. Żelazo. Długość 28 cm. Nr inw. MAH 40/2005.

Fig. 204. Blacksmith’s pincers with a pivot to fasten the helve. Iron. L. 28 cm; inv. no. MAH 40/2005.
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Badania osady Truso wykazały wyjątkowo duże 
znaczenie bursztynu w handlu bałtyckim. Pozostałości 
warsztatów zajmujących się obróbką bursztynu odkryto
w kilku budynkach zlokalizowanych w części rzemieśl-
niczo-handlowej osady. Znaleziono w nich dużą ilość surow-
ca bursztynowego, odpadów produkcyjnych oraz wyrobów 
niedokończonych bądź uszkodzonych i zarzuconych. Do 
podstawowych wyrobów zaliczyć można różnej wielkości 
krążkowate paciorki, zawieszki w kształcie prostopadło-
ścianów, miniaturek toporów bądź młotków Thora, a także 
pionki do gry hnefatafl . 

Ryc. 207. Przykłady noży żelaznych odkrytych w Truso. Wykonywano je różnymi technikami: m.in. odkuwano z jednego kawałka żelaza, a następnie utwar-
dzano techniką nawęglania i hartowania, a także w tzw. technice „sandwich”, gdzie zgrzewano trzy warstwy materiału – centralnie umieszczony rdzeń stalowy, 
z którego formowano ostrze i dwie zewnętrzne nakładki żelazne. 
1 – długość 17,2 cm. Nr inw. MAH 25/1990; 
2 – długość 10 cm. Nr inw. MAH 1319/2002; 
3 – długość 14,7 cm. Nr inw. MAH 618/200;             - jaka data?????????
4 – długość 16,3 cm. Nr inw. MAH 1148/2002. 

Fig. 207. Examples of iron knives found in Truso. They were made using various techniques; for example, by forging a knife from one piece of iron and then 
carbonizing it, or with the use of the sandwich technique, where three layers of material were welded together: a steel core in the centre, from which the blade 
was formed, and two outer layers of iron. 
Key:
1 – L 17.2 cm, inv. no. MAH 25/1990; 
2 – L 10 cm, inv. no. MAH 1319/2002; 
3 – L 14.7 cm, inv. no. MAH 618/200;             - jaka data?????????
4 – L 16.3 cm, inv. no. MAH 1148/2002. 

Ryc. 208. Przykład makrostruktury noża z Truso (Nr inw. MAH 65/2005) wy-
konanego w technice „sandwich”: A, B – ostrze noża oraz jego krawędź tnąca; 
C – grzbiet noża; D – technologia wykonania noża. Źródło: M a r c i n  B i b o r -
s k i ,  2006, op. cit.

Fig. 208. Example of the macrostructure of a knife from Truso (inv. no. MAH 
65/2005) made using the sandwich technique: A, B – blade and cutting edge 
of knife; C – back of knife; D – technology used. Source: M a r c i n  B i b o r s k i , 
2006, op. cit.
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Ryc. 209. Przykłady paciorków krążkowatych odkrytych w Truso.
1 – paciorek fasetowany, wykonany z bursztynu przeświecającego o kolorze żółto-czerwonym, na powierzchni ślady polerowania. Średnica 2,8 cm, grubość 
1,1 cm, otwór klepsydrowaty o średnicy 0,55-0,40-0,55 cm, waga 5,37 g. Nr inw. MAH 733/2006.
2 – paciorek niedokończony (na powierzchni widoczne ślady obróbki nożem), wykonany z bursztynu przeświecającego o kolorze ciemnoczerwonym. Średnica 
2,4 cm, grubość 1,15 cm, otwór klepsydrowaty o średnicy 0,45-0,30-0,45 cm, waga 4,25 g. Nr inw. MAH 734/2006.
3 – paciorek fasetowany, wykonany z bursztynu przeświecającego o kolorze żółto-czerwonym. Średnica 2,1 cm, grubość 0,9 cm, otwór klepsydrowaty o średnicy 
0,55-0,40-0,55 cm, waga 2,63 g. Nr inw. MAH 736/2006.
4 – paciorek wykonany na tokarce z bursztynu przeświecającego o kolorze żółto-czerwonym, powierzchnia wypolerowana. Średnica 2,6 cm, grubość 0,85 cm, 
otwór walcowaty o średnicy 0,65 cm, waga 3,27 g. Nr inw. MAH 735/2006.
5 – paciorek soczewkowaty, wykonany z bursztynu przeświecającego o kolorze żółto-czerwonym, powierzchnia wypolerowana. Średnica 2,3 cm, grubość 0,8 cm, 
otwór walcowaty o średnicy 0,5 cm, waga 2,35 g. Bursztyn przeświecający, żółto-czerwony. Nr inw. MAH 1725/2002.

Fig. 209. Examples of ring beads discovered in Truso.

Key:
1 – faceted bead, made from translucent yellow and red amber, traces of polishing on the surface. Dia. 2.8 cm, thickness 1.1 cm, hourglass-shaped hole dia. 
0.55-0.40-0.55 cm, wt. 5.37 g; inv. no. MAH 733/2006.
2 – unfi nished bead (on the surface visible signs of tooling with a knife), made from translucent dark red amber. Dia. 2.4 cm, thickness 1.15 cm, hourglass-
shaped hole dia. 0.45-0.30-0.45 cm, wt. 4.25 g; inv. no. MAH 734/2006.
3 – faceted bead, made from translucent yellow and red amber. Dia. 2.1 cm, thickness 0.9 cm, hourglass-shaped hole dia. 0.55-0.40-0.55 cm, wt. 2.63 g; inv. 
no. MAH 736/2006.
4 – lathe-turned bead made from translucent yellow and red amber, polished surface. Dia. 2.6 cm, thickness 0.85 cm, cylindrical hole dia. 0.65 cm, wt. 3.27 g; 
inv. no. MAH 735/2006.
5 – lenticular bead, made from translucent yellow and red amber, polished surface. Dia. 2.3 cm, thickness 0.8 cm, cylindrical hole dia. 0.5 cm, wt. 2.35 g; inv. 
no. MAH 1725/2002.
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Przedmiotem handlu był też surowiec bursztynowy, 
co poświadczają odkrycia licznych, nieobrobionych bryłek 
bursztynu w obrębie targowiska w Truso, a także na innych 
placach targowych, m.in. w Ribe, Haithabu, Birce czy Sta-
rej Ładodze. Można powiedzieć, że we wczesnym średnio-
wieczu bursztyn ponownie znalazł się wśród dóbr i towa-
rów szczególnie pożądanych, nie tylko w basenie Morza 
Bałtyckiego, ale również na rynkach krajów wysoko roz-
winiętych, zwłaszcza w Cesarstwie Bizantyjskim i krajach 

Ryc. 210. Pionek do gry hnefatafl . Bursztyn przeświecający o kolorze żół-
tym, żółto-czerwonym i białym. Średnica 1,5 cm, średnica podstawy 1,3 cm, 
wysokość 1,5 cm, waga 2,09 g. Nr inw. MAH 1121/2008.

Fig. 210. Piece for the board-game Hnefatafl . Translucent yellow, yellow and 
red, and white amber. Dia. 1.5 cm, base dia. 1.3 cm, h. 1.5 cm, wt. 2.09 g; inv. 
no. MAH 1121/2008.

Ryc. 211. Paciorek rurkowaty – powierzchnia zdobiona dookolnymi nacię-
ciami, wypolerowana. Bursztyn przeświecający koloru czerwonego. Długość 
2,3 cm, średnica 1,0 cm, otwór walcowaty o średnicy 0,45 cm, waga 1,35 g. 
Nr inw. MAH 737/2006.

Fig. 211. Tubular bead decorated with grooves on the outer surface, polished. 
Translucent red amber. L. 2.3 cm, dia. 1.0 cm, cylindrical hole dia. 0.45 cm, 
wt. 1.35 g; inv. no. MAH 737/2006.

Ryc. 212. Niedokończony paciorek krążkowaty lub nowa forma ozdoby-za-
wieszki łącząca paciorek z młotem Thora? Średnica paciorka 1,9 cm, grubość 
paciorka 0,8 cm, średnica otworu 0,4 cm, długość zawieszki 3 cm, zachowana 
szerokość młota Thora 1,5 cm, grubość młota Thora 0,9 cm, waga 2,69 g. 
Nr inw. MAH 1430/2008.

Fig. 212. Unfi nished ring bead or a new form of pendant (bead with Thor’s 
hammer?). Bead dia. 1.9 cm, thickness of bead 0.8 cm, hole dia. 0.4 cm, pen-
dant l. 3 cm, preserved width of Thor’s hammer 1.5 cm, thickness of Thor’s 
hammer 0.9 cm, wt. 2.69 g; inv. no. MAH 1430/2008.

Ryc. 213. Zawieszka trapezowata, przy wierzchołku klepsydrowaty otwór. 
U podstawy, na każdym z boków wykonano po 4 płytkie, punktowe nawierce-
nia układające się w formy zbliżone do rombów lub kwadratu. Na powierzch-
ni widoczne ślady obróbki poprzez ścinanie nożem (w przekroju charaktery-
styczna falistość). Cała bryłka starannie wypolerowana. Długość – 3,8 cm; 
podstawa – ok. 1,6 x 1,8 cm; wierzchołek – ok. 1,2 x 1,1 cm; średnica otworu 
w płaszczyźnie ścianek – ok. 0,6 cm, waga 7,19 g. Bursztyn przeświecający, 
żółto-czerwony. Nr inw. MAH 620/2000.

Fig. 213. Trapezoidal pendant tapering towards the top and rectangular in 
cross-section, with an hourglass-shaped hole at the top. At the base, on each 
side, four shallow points were bored forming rhombuses and a square. Visible
traces of knife tooling on the surface (characteristic waves visible in cross-
section). The whole piece was carefully polished. L. 3.8 cm; base ca. 1.6 x 
1.8 cm; top ca. 1.2 x 1.1 cm; hole measured at surface dia. ca. 0.6 cm, 
wt. 7.19 g. Translucent yellow and red amber. Inv. no. MAH 620/2000.

Ryc. 214. Niedokończony paciorek krążkowaty – powierzchnia częściowo 
wypolerowana, na jednej z płaszczyzn wstępnie nawiercone miejsce na otwór. 
Przeświecający bursztyn o kolorze żółto-białym, średnica 3,1 cm, grubość 
0,8 cm, waga 5,27 g. Nr inw. MAH 1524/2008.

Fig. 214. Unfi nished ring bead. Partially polished surface, provisional place 
for a hole drilled on one of the sides. Translucent yellow and white amber, 
dia. 3.1 cm, thickness 0.8 cm, wt. 5.27 g; inv. no. MAH 1524/2008.
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sought by many buyers. Finds of iron knives at burial 
sites and settlements within the greater Elbląg area 
could be evidence of trading contacts. The popularity of 
goods crafted in the smith’s workshop is also evidenced 
by recent discoveries made during research into the early 
mediaeval settlement in Robity, Pasłęk commune, where 
alongside knives and fi re strikers, iron crampons198 have 
been discovered; so far such objects have only been 
found in places where the Scandinavian people stayed 
for longer periods of time.

Research on the Truso settlement has shown the im-
portance of amber in Baltic trade. The remains of amber 
workshops were discovered in several buildings situated in 
the part of the settlement where crafts and trade was centred 
and contained large amounts of raw amber, waste materi-
al as well as unfi nished or damaged goods that had been 
discarded. The basic goods consisted of ring and disk beads 
of various sizes, cuboid pendants, pendants in the shape 

198  M i r o s ł a w  J o n a k o w s k i , Katalog, Pacifi ca terra..., op. cit., 
p. 117, item 243.

Ryc. 215. Przykłady wyrobów bursztynowych z Truso. 
1 – niedokończony paciorek krążkowaty. Średnica 2,4 cm, grubość 1 cm, waga 3,53 g. Nr inw. MAH 8/84.
2 – niedokończona zawieszka w kształcie topora. Długość 2,3 cm, szerokość 1,9 cm, grubość 0,7 cm, waga 1,26 g. Nr inw. MAH 17/85.
3 – niedokończona i uszkodzona zawieszka w kształcie młota Thora. Długość 1,6 cm, szerokość 1,2 cm, grubość 0,65 cm, waga 0,84 g. Nr inw. MAH 116/87. 
4 – niedokończona zawieszka krążkowata z uszkiem. Długość 2,3 cm, średnica krążka 2 cm, grubość 0,8 cm, waga 2,09 g. Nr inw. MAH 26/88.

Fig. 215. Examples of amberware from Truso. 
Key:
1 – unfi nished ring bead. Dia. 2.4 cm, thickness 1 cm, wt. 3.53 g; inv. no. MAH 8/84.
2 – unfi nished axe-shaped pendant. L. 2.3 cm, w 1.9 cm, thickness 0.7 cm, wt. 1.26 g; inv. no. MAH 17/85.
3 – unfi nished and damaged Thor’s hammer-shaped pendant. L. 1.6 cm, w 1.2 cm, thickness 0.65 cm, wt. 0.84 g; inv. no. MAH 116/87. 
4 – unfi nished disk pendant with loop. L. 2.3 cm, disk dia. 2 cm, thickness 0.8 cm, wt. 2.09 g; inv. no. MAH 26/88.

Ryc. 216. Skład surowca bursztynowego (oznaczony czerwoną strzałką), od-
kryty przy zachodniej ścianie budynku (spalona belka fundamentowa ściany 
oznaczona żółtą strzałką), w którym mieściła się pracownia bursztyniarska. 
Bursztyn umieszczony był pierwotnie w niewielkiej piwniczce przykrytej de-
skami. Fot. Marek F. Jagodziński.

Fig. 216. Deposit of raw amber (marked with red arrow), found near the 
western wall of a building, inside of which there was an amber workshop 
(burnt foundation beam marked with yellow arrow). The amber was original-
ly stored in a small cellar covered with planks. Photo Marek F. Jagodziński.
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arabskich199. Truso doskonale położone w delcie Wisły, na 
początku dawnego szlaku pontyjskiego (czarnomorskie-
go), wykorzystywało w pełni tradycje pozyskiwania i ob-
róbki bursztynu.

Bursztyn, który obrabiano w warsztatach działają-
cych w Truso, dostarczała niewątpliwie okoliczna ludność. 
Co stanowiło zapłatę za przywożony bursztyn? Na obec-
nym etapie badań trudno jest wskazać konkretne „dobra” 
handlowe. Pod uwagę brać tu można, co najwyżej omówio-

ne wcześniej kategorie wyrobów, a także srebro w postaci 
monet lub pokawałkowanej biżuterii. 

Podobnie jak miało to miejsce we wszystkich osied-
lach rzemieślniczo-handlowych strefy nadbałtyckiej, także 
w Truso działały pracownie obróbki poroża i kości. Wytwa-
rzano w nich obok różnego rodzaju oprawek-okładzin czy 
pionków hnefi , przede wszystkim grzebienie. Przypuszcza 
się, że pracownie grzebienników działały głównie na po-
trzeby rynku dalekosiężnego oraz samych mieszkańców 
tych ośrodków. Jako potencjalnych odbiorców wskazuje się 
też elity społeczności lokalnych.

Specjaliści zajmujący się metaloplastyką i jubilerstwem 
produkowali w Truso różnego rodzaju ozdoby prezentujące 
zarówno pod względem ornamentyki, jak też stosowanych 
technik, typowy przykład rzemiosła wikińskiego. 

Wymienić tu można srebrne i brązowe zapinki tar-
czowate, brązowe zapinki pierścieniowate, równoramienne, 
owalne i trójlistne oraz związane ze sposobem ich nosze-
nia łańcuszki brązowe. Wytwarzano też srebrne i brązowe 
pierścienie, szpile brązowe, żelazne zawieszki w formie mi-
niaturek młotków lub młotków Thora. Wyjątkowym oka-
zem metaloplastycznej sztuki skandynawskiej odkrytym 
w Truso jest fragment srebrnej ozdoby przedstawiającej 
Walkirię trzymającą za uzdę konia. W przypadku wyro-
bów jubilerskich, niewątpliwie bardziej „hermetycznych”, 

199  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Bursztyn nad Zalewem Wiślanym. 
Przyczynek do dziejów Żuław Wiślanych, Mierzei Wiślanej i Wyso-
czyzny Elbląskiej, [w:] Dzieje pozyskiwania i obróbki bursztynu 
na ziemiach polskich, studia i materiały pod red. J. Hochleitnera 
i W. Moski, Jantar 2006, s. 34-35.

of axes or Thor’s hammers, as well as pieces for the board-
game Hnefatafl .

Raw amber was also traded, evidence of which are 
the numerous unworked lumps of amber found within 
the Truso marketplace, as well as other trading sites, for 
example, in Ribe, Hedeby, Birka and Staraya Ladoga. In 
the early Middle Ages, amber once again became a sought-
after commodity, not only in the Baltic Sea basin, but also 
in the markets of the more highly developed countries, in 
particular in the Byzantine Empire and Arab countries.199 

199  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Bursztyn nad Zalewem Wiślanym. 
Przyczynek do dziejów Żuław Wiślanych, Mierzei Wiślanej i Wyso-
czyzny Elbląskiej, [in:] Dzieje pozyskiwania i obróbki bursztynu na 
ziemiach polskich, studia i materiały ed. J. Hochleitner and W. Moski, 
Jantar 2006, pp. 34-5.

Ryc. 217. Skład surowca bursztynowego – zbliżenie. 

Fig. 217. Raw amber deposit – close up. 

Ryc. 218. Narzędzia z warsztatu rogowiarskiego. Żelazo, drewno. 
1 – pilnik z zachowaną częściowo drewnianą oprawą uchwytu, długość 15 cm. 
Nr inw. MAH 1342/03. 
2 – ciosło z zachowanym fragmentem trzonka wewnątrz otworu oraz umiesz-
czonego w nim żelaznego klinika rozporowego, wysokość 11 cm, Nr inw. 
MAH 1803/02. 
3 – fragment piły, długość 5,3 cm. Nr inw. MAH 84/86.
 4 – klin żelazny do rozłupywania poroży. Długość 5,7 cm, przekrój poprzecz-
ny 1,2 x 0,45 cm. Nr inw. MAH 246/2000.
5 – klin żelazny do rozłupywania poroży. Długość 4,3 cm, przekrój poprzecz-
ny 0,7 x 0,4 cm. Nr inw. MAH 267/2000.
6 – klin żelazny do rozłupywania poroży. Długość 5,6 cm, przekrój poprzecz-
ny 0,8 x 0,35 cm. Nr inw. MAH 622/2000.

Fig. 218. Tools from an antler workshop. Iron, wood. 
Key:
1 – fi le with partially preserved wooden handle, l. 15 cm; inv. no. MAH 
1342/03. 
2 – adze with preserved fragment of a wooden haft with an iron wedge inside, 
h. 11 cm; inv. no. MAH 1803/02. 
3 – fragment of a saw blade, l 5.3 cm; inv. no. MAH 84/86.
 4 – iron wedge for splitting antlers, l. 5.7 cm, cross-section 1.2 x 0.45 cm; inv. 
no. MAH 246/2000.
5 – iron wedge for splitting antlers, l. 4.3 cm, cross-section 0.7 x 0.4 cm; inv. 
no. MAH 267/2000.
6 – iron wedge for splitting antlers, l. 5.6 cm, cross-section 0.8 x 0.35 cm; inv. 
no. MAH 622/2000.
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Ryc. 220. Oprawka rogowa, długość 1,9 cm, średnica 1,5 cm. Nr inw. MAH 
737/2006.

Fig. 220. Antler handle, l. 1.9 cm, dia. 1.5 cm; inv. no. MAH 737/2006.
Ryc. 222. Oprawki rogowe.
1 – długość 1,8 cm, średnica 1,5 cm. Nr inw. MAH 738/2006.
2 – długość 1,6 cm, średnica 1,9 cm. Nr inw. MAH 739/2006.

Fig. 222. Antler handles.
1 – l. 1.8 cm, dia. 1.5 cm; inv. no. MAH 738/2006.
2 – l. 1.6 cm, dia. 1.9 cm; inv. no. MAH 739/2006.

Ryc. 219. Grzebień jednostronny trójwarstwowy. Poroże. Szerokość 17,1 cm, wysokość 4,55 cm, grubość 1,4 cm. Nr inw. MAH 200/2005.

Fig. 219. Composite single-sided comb. Antler. W 17.1 cm, h. 4.55 cm, thickness 1.4 cm; inv. no. MAH 200/2005.

Ryc. 221. Półkulisty pionek do gry „hnefatafl ”, w podstawie otwór do moco-
wania pionka na planszy. Poroże. Wysokość 1,8 cm, średnica 2,6 cm. Nr inw. 
MAH 740/2006.

Fig. 221. Semi-spherical piece for the board-game Hnefatafl , with a pierced 
hole at the bottom for fastening the piece to the board. Antler. H. 1.8 cm, 
dia. 2.6 cm; inv. no. MAH 740/2006.

Ryc. 223. Fragment kamiennej formy do odlewania sztabek. Długość 8,7 cm, 
szerokość 4,3 cm, wysokość 4,4 cm. Nr. inw. MAH 159/2004.

Fig. 223. Fragment of a stone mould for casting bars. L. 8.7 cm, w 4.3 cm, 
h. 4.4 cm; inv. no. MAH 159/2004.
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Ryc. 224. Pracownia złotnicza w Truso. Rysunek piórkiem Jerzy Domino. 

Fig. 224. Goldsmith’s workshop in Truso. Quill drawing by Jerzy Domino. 

Ryc. 225. Tygielek gliniany z pracowni złotniczej. Wysokość 4 cm, pojem-
ność ok. 10 ml. Nr inw. MAH 732/2006.

Fig. 225. Clay crucible of the “thumb-pot” type from a goldsmith’s work-
shop. H. 4 cm, vol. ca. 10 ml; inv. no. MAH 732/2006.

Ryc. 227. Młotki i kowadła złotnicze. Żelazo. 
1 – uszkodzony młotek złotniczy, wysokość 5,3 cm, szerokość 1,2 cm, waga 
24,85 g. Nr inw. MAH 189/2000. 
2 – młotek złotniczy, wysokość 7,8 cm, szerokość 0,8-1,0 cm, waga 11,51 g. 
Nr inw. MAH 2/85.
3 – kowadło złotnicze, wysokość 8,5 cm, lico kowadła 1,1 x 1,0 cm. Nr inw. 
MAH 103/88. 
4 – kowadło złotnicze, wysokość 11,5 cm, lico kowadła 2,3 x 0,7 cm. Nr inw. 
MAH 172/88.

Fig. 227. Hammers and anvils from a goldsmith’s workshop. Iron. Key:
1 – damaged goldsmith’s hammer, h. 5.3 cm, w 1.2 cm, wt. 24.85 g; inv. no. 
MAH 189/2000. 
2 – goldsmith’s hammer, h. 7.8 cm, w 0.8-1.0 cm, wt. 11.51 g; inv. no. 
MAH 2/85.
3 – goldsmith’s anvil, h. 8.5 cm, plate: dia. 1.1 x 1.0 cm; inv. no. 
MAH 103/88. 
4 – goldsmith’s anvil, h. 11.5 cm, dimensions of anvil’s plate: 2.3 x 0.7 cm; 
inv. no. MAH 172/88.

Ryc. 226. Fragment tygla z pracowni złotniczej z nadtopionymi fragmentami 
monet srebrnych. Wymiary zachowanego fragmentu 4,3 x 3,8 cm, grubość 
ok. 1,8 cm. Nr inw. MAH 1891/2007.

Fig. 226. Fragment of a clay crucible from a goldsmith’s workshop showing 
fragments of partially melted silver coins. Preserved fragment: dia. 4.3 x 3.8 cm, 
thickness ca. 1.8 cm; inv. no. MAH 1891/2007.
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Ryc. 228. Sztabki brązowe. 
1 – długość 7,2 cm, szerokość 0,85 cm. Nr inw. MAH 110/86. 
2 – długość 17 cm, szerokość 1,2 cm. Nr inw. MAH 1442/2002.

Fig. 228. Bronze bars. 
Key:
1 – L. 7.2 cm, w 0.85 cm; inv. no. MAH 110/86. 
2 – L. 17 cm, w 1.2 cm; inv. no. MAH 1442/2002.

Ryc. 230. Nieudany odlew dwóch szpil. Brąz. Długość 4,8 cm, szerokość 
3,2 cm. Nr inw. MAH 1/92.

Fig. 230. Flawed cast for two pins. Bronze. L. 4.8 cm, w 3.2 cm; inv. no. 
MAH 1/92.

Ryc. 229. Przykłady srebrnych pierścieni odkrytych w Truso.
1 – pierścień wykonany ze srebrnej taśmy, zdobiony wybijanymi trójkątami 
z trzema punktami w środku. Srebro. Średnica 2,3 cm, grubość taśmy 0,15 cm, 
waga 5,12 g. Nr inw. MAH 1815/02. 
2 – pierścień wykonany z kolistego w przekroju drutu. Ozdoba niedokończo-
na – cienkie końcówki nie zostały zaplecione. Srebro. Średnica 1,8 cm, średni-
ca drutu 0,22 cm, waga 1,89 g. Nr inw. MAH 951/03.
3 – pierścień-zawieszka wykonana z kolistego w przekroju drutu ozdobionego 
na końcówkach dookolnymi nacięciami. Średnica pierścienia 1,8 cm, średnica 
drutu 0,2 cm, waga 2,42 g. Nr inw. MAH 1749/2002.
4 – pierścień wykonany z profi lowanego, w przekroju kwadratowego drutu. 
Końce zwężające się, zaplecione w podwójne zwoje. Srebro (Ag 90,67%, Cu 
3,75%). Średnica 2,8 cm, przekrój drutu 0,3 x 0,3-0,1 x 0,1 cm, waga 6,65 g. 
Nr inw. MAH 504/89.

Fig. 229. Examples of silver rings discovered in Truso.
Key:
1 – fl at band fi nger-ring, decorated with punched triangles each with three 
pellets in the centre. Silver. Dia. 2.3 cm, thickness of metal 0.15 cm, wt. 5.12 g; 
inv. no. MAH 1815/02. 
2 – fi nger-ring made from round wire. Unfi nished (thin ends not plaited). 
Silver. Dia. 1.8 cm, wire dia. 0.22 cm, wt. 1.89 g; inv. no. MAH 951/03.
3 – ring pendant made from round wire decorated with notches encir-
cling the ends. Ring dia. 1.8 cm, wire dia. 0.2 cm, wt. 2.42 g; inv. no. MAH 
1749/2002.
4 – fi nger-ring made from profi led square wire. Narrowed ends plaited with 
a double twist. Silver (Ag 90.67%, Cu 3.75%). Dia. 2.8 cm, cross-section of 
wire 0.3 x 0.3-0.1 x 0.1 cm, wt. 6.65 g; inv. no. MAH 504/89.

Ryc. 231. Pierścień wykonany z taśmy zwężającej się ku końcom i zaplecionej 
w podwójny węzeł. Powierzchnia zdobiona podwójnymi pasmami wybijanych 
kółek wzdłuż krawędzi taśmy oraz poprzeczną, podwójną linią kółek w miej-
scu największej szerokości pierścienia. Średnica około 2 cm, grubość taśmy 
0,10 cm, waga 1,54 g. Nr inw. MAH 846/2007.

Fig. 231. Finger-ring made from a band narrowing towards the ends and 
plaited into a double knot. Surface decorated with double rows of punched 
circles at the edges and a double vertical line of circles running across the 
widest point of the ring. Dia. ca. 2 cm; thickness of metal 0.10 cm, wt. 1.54 g; 
inv. no. MAH 846/2007.
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jeśli chodzi o możliwości wymiany z lokalnymi społecznoś-
ciami200, również można wskazać pewną kategorię ozdób, 
która znajdowała swoich dalszych odbiorców – chodzi tu 
zwłaszcza o srebrne pierścienie201, chociaż w tym przypad-
ku, obok funkcji pieniężnej, należałoby brać również pod 
uwagę ich symboliczno-ideologiczne znaczenie.

Szklarze mający tu swoje warsztaty, sprowadza-
li stłuczkę szklaną (duża jej część pochodziła z Nadrenii 
oraz Bizancjum), która była podstawowym surowcem 
przerabianym na różnego typu paciorki, wykonywane 
głównie technikami nawijania, wydmuchiwania i prasowa-
nia. Należy przypuszczać, że wyroby szklane miały swoich 
odbiorców także na rynku lokalnym, stanowiącym zaple-
cze ośrodka. Licznie notowane w nawarstwieniach kul-
turowych Truso pojedynczo rozrzucone paciorki szklane, 
a także dwa depozyty (skarby) tych ozdób, zawierające 
kilkanaście w jednym przypadku i kilkaset egzemplarzy 
w drugim, nasuwają przypuszczenie, że mogły one pełnić 
funkcję pieniądza przedmiotowego w kontaktach osiedli 

200  Zob. w tej kwestii: W ł a d y s ł a w  D u c z k o  (2000), op. cit., 
s. 23 n.
201  Można tu wskazać m.in. znaleziska z Robit (M i r o s ł a w 
J o n a k o w s k i , op. cit., s. 116, poz. 242), czy z Elbląga-Kępy 
Północnej.

Due to its excellent location in the Vistula delta, at the 
start of the former Pontic route (the Black Sea route), 
Truso took full advantage of the traditions of amber gath-
ering and working.

Amber that was worked in Truso’s workshops was 
probably provided by the local inhabitants. How was it 
paid for? At this stage of research it is hard to specify a par-
ticular commodity. Probably one should take into account 
the types of goods mentioned above as well as silver in the 
form of coins or fragmented jewellery.

As in other crafts-and-trade settlements in the Baltic, 
there were also antler and bone workshops in Truso where, 
alongside various frames and coatings and hnefatfal pieces, 
chiefl y combs were made. It is assumed that the comb work-
shops catered mainly for the needs of far-away markets and 

Ryc. 232. Przykłady szpil brązowych z Truso.
1 – długość 11,4 cm. Nr inw. MAH 621/2007.
2 – długość 10,8 cm. Nr inw. MAH 506/2008.
3 – długość 8,9 cm. Nr inw. MAH 950/2003.
4 – długość 10,3 cm. Nr inw. MAH 1575/2008.
5 – długość 6,5 cm. Nr inw. MAH 1577/2008.

Fig. 232. Examples of bronze pins from Truso.
Key:
1 – L. 11.4 cm; inv. no. MAH 621/2007.
2 – L. 10.8 cm; inv. no. MAH 506/2008.
3 – L. 8.9 cm; inv. no. MAH 950/2003.
4 – L. 10.3 cm; inv. no. MAH 1575/2008.
5 – L. 6.5 cm; inv. no. MAH 1577/2008.

Ryc. 233. Przykłady szpil z Truso. Brąz, żelazo.
1 – szpila wykonana z kolistego w przekroju drutu, góra płasko sklepana 
w formę ucha z otworem, w którym umieszczono drut brązowy, długość szpili 
8,2 cm. Brąz. Nr inw. MAH 1/89.
2 – główka szpili (dwustożkowata) osadzona na kubooktaedrycznym seg-
mencie, poniżej zachowany częściowo żelazny trzon, długość 4,2 cm. Nr inw. 
MAH 132/88.
3 – szpila/zawieszka-amulet(?). Brąz. Przedmiot posiada ażurową główkę 
z otworem do zawieszania oraz wyjątkowo krótki trzon. Długość 5,3 cm, śred-
nica główki 1 cm. Nr inw. MAH 75/86.
4 – główka szpili (brąz), uformowana w dwustożkowaty segment podkreślo-
ny kryzami, zwieńczony na wierzchołku płytką z otworem. U dołu główki 
zachowany fragment żelaznego trzonu. Długość 5,2 cm, średnica środkowej 
kryzy 1,5 cm. Nr inw. MAH 2/92. 

Fig. 233. Examples of pins from Truso. Bronze, iron.
Key:
1 – pin made from round wire, top fl attened to form a handle with a hole with 
bronze wire inside, pin l. 8.2 cm. Bronze. Inv. no. MAH 1/89.
2 – pinhead (bicone) based on a cubo-octahedral segment; partially preserved 
iron body, l. 4.2 cm; inv. no. MAH 132/88.
3 – pin/pendant amulet(?). Bronze. Openwork pinhead with an attachment 
hole; very short body. L. 5.3 cm, pinhead dia. 1 cm; inv. no. MAH 75/86.
4 – bronze pinhead formed into a double conical segment emphasized with 
fl anges and an attachment loop at the top. Preserved fragment of an iron body 
below the head. L. 5.2 cm, central fl ange dia. 1.5 cm; inv. no. MAH 2/92. 
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Ryc. 234. Zapinka prostokątna. Brąz. Technika wykonania: odlew z mode-
lu woskowego, wykonanego metodą wycisku na tkaninie (odcisk tkaniny na 
spodzie). Lico zapinki ozdobione motywami „walczących bestii”, otoczonych 
bordiurą składającą się z plastycznych guzków, podkreślonych jedenastoma 
kopułkami (nie zachowały się) umieszczonymi w narożnikach i na osiach sy-
metrii zapinki. Długość 12,6 cm, szerokość 5,8 cm, waga 119,92 g. Nr inw. 
MAH 1582/07.

Fig. 234. Rectangular brooch. Bronze. Technique: lost wax casting; textile 
relief visible on reverse of the brooch (bottom photograph). Face of brooch 
decorated with motifs of fi ghting beasts, surrounded with an ornament con-
sisting of convex bosses emphasized with eleven domes (not preserved) placed 
at the corners and in the centre of each side of the rim. L. 12.6 cm, w 5.8 cm, 
wt. 119.92 g; inv. no. MAH 1582/07.

Ryc. 235. Zawieszka w kształcie postaci kobiecej w długiej sukni. Srebro. 
Wysokość 2,7 cm, waga 2,64 g. Nr inw. MAH 1578/2008.

Fig. 235. Pendant in the shape of a woman in a long dress. Silver. H. 2.7 cm, 
wt. 2.64 g; inv. no. MAH 1578/2008.

Ryc. 236. Zawieszka w kształcie postaci kobiecej „en face” w długiej suk-
ni, poniżej głowy dwa naszyjniki. Powierzchnia sukni pokryta skośną kratką 
z półkulami wewnątrz (klejnoty, pasamony). Ołów. Wysokość 3,05 cm, waga 
2,05 g. Nr inw. MAH 1579/2008.

Fig. 236. Pendant in the shape of a woman seen en face, in a long dress, 
two necklaces below the head. The surface of the dress covered with oblique 
checquered pattern with semi-spherical bosses (jewels, trimmings). Lead. 
H. 3.05 cm, wt. 2.05 g; inv. no. MAH 1579/2008.

Ryc. 237. Zawieszka w kształcie postaci kobiecej w długiej sukni. Srebro. 
Wysokość 3,3 cm, waga 2,93 g. Nr inw. MAH 600/2007.

Fig. 237. Pendant in the shape of a woman in a long dress. Silver. H. 3.3 cm, 
wt. 2.93 g; inv. no. MAH 600/2007.

Ryc. 238. Zawieszki-amulety z brązu. 
1 – długość 4,3 cm. Nr inw. 854/2007. 
2 – długość 3,75 cm. Nr inw. 1576/2008.

Fig. 238. Bronze pendant amulets. 
Key:
1 – L. 4.3 cm; inv. no. 854/2007. 
2 – L. 3.75 cm; inv. no. 1576/2008.
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Ryc. 239. Główka szpili przedstawiająca głowę kobiety z włosami spiętymi 
w kok, lub umieszczonymi w czepku. Brąz. Długość 2,3 cm. Nr inw. MAH 
2110/2003.

Fig. 239. Pinhead depicting a woman’s head with hair rolled into a chignon 
or gathered into a cap. Bronze. L. 2.3 cm; inv. no. MAH 2110/2003.

Ryc. 240. Brązowe okucie pasa przedstawiające postać ludzką z dużą głową 
i długimi opadającymi po bokach włosami, korpusem z krótkimi nogami 
i rozłożonymi rękoma. Od strony spodniej trzpień do nitowania. Wysokość 
2,26 cm, szerokość 1,6 cm. Nr inw. MAH 1581/2007.

Fig. 240. Bronze belt mount in the form of a human fi gure with a large head 
and long hair; body with short legs and outspread arms. Pivot for riveting at 
the bottom. H. 2.26 cm, w 1.6 cm; inv. no. MAH 1581/2007.

Ryc. 241. Okucie-zawieszka przedstawiająca jeźdźca na koniu strzelającego 
z łuku. Ołów. Długość 2 cm, wysokość 1,8 cm. Nr inw. MAH 1580/2007.

Fig. 241. Mount-pendant in the shape of a horse-rider shooting from a bow. 
Lead. L. 2 cm, h. 1.8 cm; inv. no. MAH 1580/2007.

Ryc. 243. Zakończenie okucia szkatuły w kształcie stylizowanej głowy wilka 
(smoka?). Brąz, żelazo. Długość 3 cm. Nr inw. MAH 1583/07.

Fig. 243. Tailpiece for the ferrule of a jewellery box in the shape of a stylized 
wolf’s (dragon’s?) head. Bronze, iron. L. 3 cm; inv. no. MAH 1583/07.

Ryc. 242. Zawieszka kolista z uszkiem. Centralnie umieszczono oprawkę 
składającą się z plastycznych trójkątów. Wokół oprawki pierścień z kółek. 
Krawędź tarczki zdobi karbowana listwa. Ołów. Długość 3,3 cm, średnica 
tarczki 2,4 cm. Nr inw. MAH 733/2006.

Fig. 242. Round pendant with an attachment loop. The rim in the centre 
formed from triangles in relief surrounded by circles. The rim of the disk is 
decorated with notches that form a band. Lead. L. 3.3 cm; disk dia. 2.4 cm; 
inv. no. MAH 733/2006.

Ryc. 245. Zapinka tarczowata typu karolińskiego, zdobiona motywem krzy-
ża równoramiennego i guzkami wokół krawędzi. Na spodzie uchwyt na sprę-
żynę i pochewka. Ołów. Średnica 5,1 cm. Nr inw. MAH 849/2007.

Fig. 245. Shield-shaped brooch of the Carolingian type, decorated with an 
equal-armed cross with bosses around the rim. On the reverse, a spring catch 
and a hinge. Lead. Dia. 5.1 cm; inv. no. MAH 849/2007.

Ryc. 244. Ażurowa zawieszka w kształcie koła z osią. Srebro. Średnica 2 cm, 
waga 2,86 g. Nr inw. MAH 1584/2007.

Fig. 244. Openwork pendant in the shape of a wheel with an axle. Silver. Dia. 
2 cm, wt. 2,86 g; inv. no. MAH 1584/2007.
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rzemieślniczo-handlowych z lokalnymi społecznościami. 
Taką możliwość potwierdzają odkrycia paciorków szkla-
nych w ciałopalnych grobach jamowych, pochodzących 
z młodszych faz użytkowania cmentarzysk skupiska elblą-
skiego (IX-XI wiek), które badano w końcu XIX i pierwszej 
połowie XX wieku202. Jednakże faktyczna frekwencja tych 
zabytków w grobach nie może być zadowalająco określona, 
z uwagi na wycinkowość publikacji oraz stosowane wów-
czas metody badawcze.

Przedstawiona powyżej próba wytypowania czy-
telnych w materiale archeologicznym „towarów”, które 
mogły być przedmiotem handlu, nie wyczerpuje zapewne 
faktycznej listy takich dóbr. Jako przykład można wskazać 

202  Np. paciorek szklany odkryty w grobie nr 96 na cmentarzysku 
Benkenstein – Freiwalde. Także stłuczka szklana występująca w gro-
bach jamowych na tym cmentarzysku może świadczyć o „pienięż-
nym” znaczeniu takich przedmiotów – np. grób nr 63. M a r e k  F. 
J a g o d z i ń s k i , Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie ujścia 
Wisły we wczesnym średniowieczu, Pruthenia, tom 4, Olsztyn 2008, 
s. 117-192.

the settlements themselves. The elites of local hinterland 
communities would also have been potential buyers.

Various metal ornaments and jewellery made by the 
artisans in Truso were typical examples of Viking handi-
crafts, both in terms of the styles and techniques applied. 

Here one can list silver and bronze shield-shaped 
brooches, bronze ring-shaped, equal-armed, oval and tre-
foil brooches, as well as the bronze chains that accompan-
ied them. Silver and bronze rings, bronze pins and iron 
pendants in the form of miniature hammers and Thor’s 
hammers were also made. The fragment of a silver pen-
dant showing Valkyrie holding a horse by the bridle is 
a unique specimen of metalwork representative of Scandi-
navian art. Although the type of jewellery was undoubt-
edly determined more by local tastes, as far as the exchange 
between local communities was concerned,200 a certain
category of jewellery ware can still be indicated that 

200  On this subject see: W ł a d y s ł a w  D u c z k o  (2000), op. cit., 
p. 23 f.

Ryc. 247. Przykłady potłuczonych kielichów nadreńskich pochodzących 
z badań osady Truso. 
1 – dolna część kielicha szklanego, wysokość 4,5 cm, średnica stopki 1,2 cm. 
Nr inw. MAH 7/1988.
2 – dolna część kielicha szklanego, wysokość 2,3 cm, średnica 1,4 cm. Nr inw. 
MAH 82/1983.
3 – dolna część naczynia szklanego, wysokość 2,4 cm, średnica 2,3 cm. 
Nr inw. MAH 364/2007.

Fig. 247. Examples of broken drinking vessels from the Rhineland found in 
Truso.
Key:
1 – bottom part of a glass drinking vessel, h. 4.5 cm, stem dia. 1.2 cm; inv. no. 
MAH 7/1988.
2 – bottom part of a glass drinking vessel, h. 2.3 cm, dia. 1.4 cm; inv. no. MAH 
82/1983.
3 – bottom part of a glass drinking vessel, h. 2.4 cm, dia. 2.3 cm; inv. no. MAH 
364/2007.

Ryc. 246. Przykłady paciorków szklanych wykonanych w Truso techniką 
nawijania.
1 – paciorek półkulisty, niebieski, średnica 0,75 cm. Nr inw. MAH 
1122/2008.
2 – paciorek rurkowaty, żółty, średnica 0,30 cm. Nr inw. MAH 1407/2008.
3 – paciorek krążkowaty, niebieski, średnica 0,45 cm. Nr inw. MAH 
1346/2008.
4 – paciorek krążkowaty, żółty, średnica, 0,45 cm. Nr inw. MAH 156/2004.
5 – paciorek półkulisty, niebieski, średnica 0,60 cm. Nr inw. MAH 
480/2007.
6 – paciorek krążkowaty, niebieski, średnica 0,60 cm. Nr inw. MAH 
391/2007.
7 – paciorek półkulisty, zielony, średnica 0,65 cm. Nr inw. MAH 1458/2008.

Fig. 246. Examples of wound glass beads made in Truso.
Key:
1 – semi-spherical bead, blue, dia. 0.75 cm; inv. no. MAH 1122/2008.
2 – tubular bead, yellow, dia. 0.30 cm; inv. no. MAH 1407/2008.
3 – ring bead, blue, dia. 0.45 cm; inv. no. MAH 1346/2008.
4 – ring bead, yellow, dia. 0.45 cm; inv. no. MAH 156/2004.
5 – semi-spherical bead, blue, dia. 0.60 cm; inv. no. MAH 480/2007.
6 – ring bead, blue, dia. 0.60 cm; inv. no. MAH 391/2007.
7 – semi-spherical bead, green, dia. 0.65 cm; inv. no. MAH 1458/2008.



161

znormalizowane sztabki żelazne, których kilkadziesiąt 
odkryto w Truso podczas badań strefy rzemieślniczo-han-
dlowej oraz duże prawdopodobieństwo handlu solą, na co 
zwrócili uwagę historycy i językoznawcy, wywodząc nazwę 
Truso od soli – m.in. lit. druskà203.

203  Zob. w tej kwestii: J a n  P o t o c k i , Essay sur l’histoire universelle et 
recherches sur calle de la Sarmatie, Varsovie, t. V, 1792 (Truso – druske 
– sól); G .  G e r u l l i s , Die altpreussischen Ortsnamen, Berlin-Leipzig 
1922, s. 31, (Droskyn – druska); G e r a r d  L a b u d a , Źródła, sagi 
i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, Warszawa 1961, s. 81-82, 
przypis 188, tam dalsza literatura; Idem, Źródła skandynawskie..., 
op. cit.,  s. 111, przypis 151, (Truso – druska – solanka – sól), jako 
przykład podaje Druskienniki; J a n  Ż a k , Kwestia skandynawskiej 
faktorii w Druso, „Roczniki Historyczne”, t. XXVII, Poznań 1961, 
s. 141 (druske – sól); S t a n i s ł a w  M i e l c z a r s k i , Truso, 
„Rocznik Elbląski” t. II, Gdynia 1963, s. 34 (druske – sól); J e r z y 
O k u l i c z - K o z a r y n , Różne aspekty koncepcji pomezańskiej misji 
pruskiej Św. Wojciecha, [w:] Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. 
Wojciecha, red. M. F. Jagodziński, Elbląg 1999, s. 138 (Truso – prus. 
truskas i lit. druskas = sól, a więc odp. nazwie Solec).

catered for a more remote market: these were silver rings,201 
in particular, which apart from being a form of payment, 
were also of symbolical and ideological importance.

Broken glass was imported by Truso’s glass craftsmen 
(a large part of it came from the Rhineland and Byzantine 
Empire) and was a basic material used for crafting various 

kinds of beads made showing mainly the use of winding, 
blowing and pressing techniques. Perhaps there were also 
buyers of glassware on the local market, which comprised 
the hinterland. The numerous single fi nds of glass beads 
in Truso’s cultural layers as well as two deposits (hoards) 
containing beads (several dozen or so specimens in one 
case and several hundred in the other) suggest that they 
could function as money in contacts between trade-and-
craft settlements and local communities. This assumption
is confi rmed by fi nds of glass beads in pit cremation buri-
als, dating from the later phases of the grave fi elds in the 

201  One can point here, among others, to fi nds in Robit (M i r o s ł a w 
J o n a k o w s k i , op. cit., p. 116, item 242) and Elbląg-Kępa 
Północna.

Ryc. 248. Przykłady paciorków szklanych wykonanych w Truso techniką 
wydmuchiwania.
1 – paciorek segmentowy, szkło przezroczyste, jasnooliwkowe, wzdłuż seg-
mentu wąski pasek czarnego szkła. Długość 2,45 cm, średnica 0,9 cm. 
Nr inw. MAH 1094/2008.
2 – paciorek kulisty, szkło przezroczyste, granatowe. Średnica 1 cm. Nr inw. 
MAN 1431/2008.
3 – paciorek cylindryczny, szkło przezroczyste, niebieskie. Długość 2 cm, 
średnica 1,2 cm. Nr inw. MAH 1052/2008.

Fig. 248. Specimens of glass beads manufactured in Truso using the glass 
blowing technique.
Key:
1 – segmented bead, translucent light olive green glass; narrow stripe of black 
glass along the segments. L. 2.45 cm, dia. 0.9 cm; inv. no. MAH 1094/2008.
2 – spherical bead, translucent dark blue glass. Dia. 1 cm; inv. no. MAH 
1431/2008.
3 – cylindrical bead, translucent blue glass. L. 2 cm, dia. 1.2 cm; inv. no. MAH 
1052/2008.

Ryc. 249. Przykłady paciorków importowanych.
1 – paciorek kulisty, szkło nieprzezroczyste, białe. Na obwodzie zdobienia 
w postaci dwóch okrągłych rozet koloru czerwonego z centralnie umieszczo-
nym wyobrażeniem kwiatu lotosu koloru niebieskiego. Średnica 1 cm. Nr inw. 
MAH 1457/2008.
2 – paciorek krążkowaty, szkło nieprzezroczyste, jasnoniebieskie. Na obwo-
dzie zdobienia w postaci dwóch okrągłych rozet z białą tarczką w środku 
i promieniście rozchodzącymi się do krawędzi rozety na przemian białymi 
i czerwonmi pasmami. Średnica 0,85 cm. Nr inw. MAH 477/2007.

Fig. 249. Examples of imported beads.
Key:
1 – spherical beads, opaque white glass. Decorated with two round red 
rosettes with a blue lotus in the centre. Dia. 1 cm; inv. no. MAH 1457/2008.
2 – ring bead, opaque light blue glass. Decorated with two round rosettes with 
a white disk in the centre and alternating white and red stripes radiating to 
the edge of the rosette. Dia. 0.85 cm; inv. no. MAH 477/2007.
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Trudności sprawia też rozpoznanie znaczenia wy-
miany barterowej i handlu przy użyciu srebra. Na przykła-
dzie dużej liczby monet pochodzących z VIII i pierwszej 
połowy IX wieku odkrytych w Truso oraz licznych znale-
zisk wczesnego kontyngentu monet z obszaru ziem pru-
skich należy wnioskować, że prawdopodobnie w drugiej 
połowie IX, a najpewniej w końcu tego wieku, zmienił się 
charakter handlu z prostej wymiany towarowej na system 
oparty o pieniądz kruszcowy i znormalizowane ciężarki 
wagowe. Kupowanie i sprzedawanie odbywało się zatem 
przy użyciu odważanych ilości srebra. 

Dla Truso można wykazać dwie fazy użytkowania 
srebra arabskiego. W fazie pierwszej, datowanej na IX wiek, 
w obrocie uczestniczyły całe monety arabskie, był to za-
tem system polegający na liczeniu monet. W fazie drugiej, 

greater Elbląg area (ninth/tenth century), examined 
in the late nineteenth and early twentieth centuries.202 
The actual frequency of these fi nds in graves cannot, how-
ever, be satisfactorily determined due to the fragmentary 
nature of the publications and the research methods ap-
plied at that time.

The attempt at listing the commodities used for 
trading, based on the archaeological material presented 
above, probably does not exhaust the actual list of such 
goods; these may also have included standardized iron 
ingots of which several dozen were discovered in Truso 
during excavations in the mercantile and artisanal part of 
the settlement, as well as salt. The likelihood of trading 
in salt has been pointed out by historians and linguists 
who claim the name of Truso derives from salt – e.g. Lith. 
druskà.203

202  E.g. a glass bead discovered in grave no. 96 at the burial site in 
Benkenstein – Freiwalde. Also broken glass discovered in pit graves at 
this cemetery may point to the use of these objects as money – e.g. 
grave no. 63. M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Zagadnienie obecności 
Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu, 
Pruthenia, vol. 4, Olsztyn 2008, pp. 117-92.
203  On this subject see: J a n  P o t o c k i , Essay sur l’histoire universelle 
et recherches sur calle de la Sarmatie, Varsovie, vol. V, 1792 (Truso 
– druske – sól); G .  G e r u l l i s , Die altpreussischen Ortsnamen, 
Berlin-Leipzig 1922, p. 31, (Droskyn – druska); G e r a r d  L a b u d a , 
Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, Warsaw 1961, 
pp. 81-2, fn. 188, more literature therein; id., Źródła skandynawskie...,
op. cit.,  p. 111, fn. 151, (Truso – druska – solanka – sól); he gives 
Druskininkai as an example; J a n  Ż a k , Kwestia skandynawskiej 
faktorii w Druso, “Roczniki Historyczne”, vol. XXVII, Poznań 1961, 

Ryc. 250. Paciorki szklane oraz zawieszki żelazne odkryte w Truso zestawione w kolię. 

Fig. 250. Glass beads and iron pendants discovered in Truso, made into a necklace.

Ryc. 251. Paciorek szklany, forma kubiczna, szkło nieprzezroczyste i prze-
świecające – wykonany z połączenia różnych kolorystycznie i wielkościowo 
pasm szkła. Długość 1,4 cm, szerokość 1,25 cm, grubość 0,8 cm. Nr inw. 
MAH 1240/03.

Fig. 251. Cubic glass bead, opaque and translucent glass; stripes of glass of 
different colours and sizes. L. 1.4 cm, w 1.25 cm, thickness 0.8 cm; inv. no. 
MAH 1240/03.
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datowanej na wiek X, dominują pokawałkowane monety, 
które były ważone w znormalizowanych porcjach204. 

Badania wykopaliskowe wykazały, że początki dzia-
łalności Truso (od przełomu VII/VIII do połowy IX wieku) 
należy łączyć z oddziaływaniami zachodnioeuropejskimi. 
Poświadczają to zwłaszcza monety anglosasko-fryzyjskie205 
oraz ceramika typu Badorf i nadreńskie naczynia szklane. 

U schyłku IX wieku ma miejsce niewyjaśniona do-
tychczas recesja monet typu KG206 oraz obserwowane 
w całej Europie zakłócenie w dopływie arabskich dirha-
mów. Zjawiska te tłumaczy się wprowadzeniem systemu 
płatniczego opartego na precyzyjnych wagach szalko-
wych i znormalizowanych zestawach ciężarków207. Około 
900 roku następuje też istotna zmiana kierunku handlu 
– uaktywniają się kontakty ze wschodem i Rusią. Analiza 
tych zmian na przykładzie powiązań handlowych Birki 
z Dorestad i Europą Zachodnią wykazała, że pod koniec 
IX wieku kontakty te znacznie osłabły. Jednocześnie nawią-
zane zostały nowe stosunki handlowe ze Wschodem208. Od 
połowy IX wieku dominują przedmioty i towary przywie-
zione ze wschodnich szlaków handlowych, natomiast pra-
wie nie znajduje się przedmiotów pochodzących z terenów 
położonych nad Morzem Północnym. 

Wraz z końcem fazy pierwszej, w okresie od schyłku 
IX do końca X wieku, Truso przeżywało swój znaczący roz-
wój jako ważna metropolia handlowa przy ujściu Wisły, na 
granicy między Słowianami a Prusami. Jest to okres, w któ-
rym obszar położony na wschód od Łaby został włączony 
do islamskiego obszaru gospodarczego. W całym basenie 
Morza Bałtyckiego wprowadzony został wówczas opisany 
wyżej system wymiany, opierający się na znormalizowa-
nych ciężarkach wagowych. W centralnych miejscach han-
dlowych, a więc także w Truso, wytwarzano według wzorca 
arabskiego wagi szalkowe oraz znormalizowane zestawy 
ciężarków – kubooktaedrycznych dla ważenia mniejszych 
porcji srebra i kulistych z płaszczyznami (sferycznych) dla
porcji większych. System ten stworzyli mobilni i działający 
na dużych obszarach kupcy, oni też byli odpowiedzialni za 
wzorce normalizujące na całym tym obszarze209. Na przeło-
mie X i XI wieku, na skutek politycznych zawirowań w Azji
 

204  B i r g i t t a  H å r d h , Silver In the Viking Age. A regional – eco-
nomic study, Lund 1996; idem, Silber in der Wikingerzeit. Ökonomie, 
Politik und Fernbeziehungen, Staecker 2004, s. 211-220; H e i k o 
S t e u e r, Die Ostsee als Kernraum des 10. Jahrhunderts..., op. cit., s. 69.
205  A n d r z e j  B a r t c z a k ,  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , 
S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , Monety z VIII i IX w...., op. cit., 
s. 38-42; M a t e u s z  B o g u c k i , Two Northumbrian stycas of Ean-
red and Ćtherled II from early medieval Truso in Poland, „The British 
Numismatic Journal“, Volume 79, 2009, s. 34-42.
206  B r i t a  M a l m e r, Münzprägung und frühe Stadtbildung in Nor-
deneuropa, [w:] K. Brandt, M. Müller-Wille, C. Radtke (Hrsg.), 
Haithabu und die frühe Stadtentwicklung im nördlichen Europa, 
op. cit., s. 122.
207  H e i k o  S t e u e r, Principles of trade and exchange…, op. cit.
208  B j ö r n  A m b r o s i a n i , Osten und Western im Ostseehandel zur 
Wikingerzeit, [w:] K. Brandt, M. Müller-Wille, Chr. Radtke, red., 
Neumünster, 2002, s. 339-348.
209  H e i k o  S t e u e r, Die Ostsee als Kernraum des 10. Jahrhunderts..., 
op. cit., s. 78.

It is also diffi cult to determine the importance of 
barter exchange and trade using silver. Based on the large 
number of coins discovered in Truso dating from the eighth 
and fi rst half of the ninth century, as well as the numer-

ous fi nds of coins brought in from the Prussian lands in the 
earliest imports, it may be concluded that the character of 
trade is likely to have changed, probably in the second half 
or rather at the end of the ninth century, from simple bar-
tering to a system based on metal money and standardized 
scale weights. Buying and selling thus took place with the 
use of weighed amounts of silver.

In the case of Truso, two phases of using Islamic 
silver are distinguishable. In the fi rst phase, dated to the 
ninth century, whole Islamic coins were in circulation, 
which means that coins had to be counted. In the second 

p. 141 (druske – sól [salt]); S t a n i s ł a w  M i e l c z a r s k i , Truso, 
“Rocznik Elbląski” vol. II, Gdynia 1963, p. 34 (druske – sól [salt]); 
J e r z y  O k u l i c z - K o z a r y n , Różne aspekty koncepcji pomezańskiej 
misji pruskiej Św. Wojciecha, [in:] Pogranicze polsko-pruskie w cza-
sach św. Wojciecha, ed. M. F. Jagodziński, Elbląg 1999, p. 138 (Truso 
– Prus. truskas and Lith. druskas = sól [salt], so a counterpart of the 
Polish place name Solec.

Ryc. 252. Wymiana handlowa w Truso. Rysunek piórkiem Jerzy Domino.

Fig. 252. Trading in Truso. Quill drawing by Jerzy Domino.



164

Ryc. 253. Przykłady monet zachodnioeuropejskich odkrytych w Truso. Typologia monet duńskich według: B r i t a  M a l m e r, Nordiska mynt före ĺr 1000, Acta 
Archaeologica Lundensia, Series in 80, No 4, Lund 1966.
1 – Sceat typu Wodan/monster. Srebro. Średnica 1,1 cm, waga 0,54 g. Nr inw. MAH 414/2002, według: A n d r z e j  B a r t c z a k ,  M a r e k  F.  Ja g o d z i ń s k i , 
S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , Monety z VIII i IX w. odkryte w Janowie Pomorskim, gmina Elbląg – dawnym Truso. (Opracowanie wstępne), „Wiadomości Numiz-
matyczne” XLVIII, 2004, s. 38, S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i .
2 – Fragment złotej monety – fryzyjskiej naśladownictwo triensa merowińskiego typu „Madelinus” (określenie M a t e u s z  B o g u c k i ). Wymiary zachowane-
go fragmentu: szerokość 0,9 cm, wysokość 0,7 cm, waga 0,19 g. Nr inw. MAH 1886/08.
3 – Srebrna moneta duńska typu KG 3. Średnica 1,91 cm, waga 0,980 g. Nr inw. MAH 154/87 (S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , The fi nding of a Scandinavian 
coin of the earliest type (KG 3) on the southern coast of the Baltic Sea, “Svenska Numismatika Föreningen”, Festskrift till Lars O. Lagerqvist, Numismatiska 
Meddelanden XXXVII, Stockholm 1989, s. 425-430).
4 – Fragment srebrnej monety duńskiej typu KG 5. Średnica 1,8 cm, waga 0,75 g. Nr inw. MAH 1827/2002 (Andrzej  Bartczak,  Marek F.  Jagodziński, 
S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , op. cit., s. 33-34, S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i ).
5 – Fragment pensa Æthelwulfa, króla Wessexu (839-858). Srebro. Średnica około 2 cm. Nr inw. MAH 251/89 (Andrzej  Bartczak, Marek F.  Jagodziński, 
S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , op. cit., s. 35-37, S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i ).
6 – Denar Ludwika Pobożnego typu XPISTIANA RELIGIO. Srebro. Średnica 2,1 cm, waga 1,42 g. Nr inw. MAH 1888/2007 (M a t e u s z  B o g u c k i , Denar 
Ludwika Pobożnego znaleziony w Janowie Pomorskim – Truso, „Wiadomości Numizmatyczne” L, 2006, Nr 2 (182), s. 173-180).
7 – Styca Eanreda, króla Northumbrii (810-840). Brąz. Wymiary 1,1 x 1,2 cm, waga 0,90 g. Nr inw. MAH 1887/08 (M a t e u s z  B o g u c k i , Two Northumbrian 
stycas of Eanred and Æthelred II from early medieval Truso in Poland, “The British Numismatic Journal”, 2009, Volume 79, s. 32-42).

Fig. 253. Examples of Western European coins found in Truso. Typology of early Danish deniers after: B r i t a  M a l m e r, Nordiska mynt före ĺr 1000, Acta 
Archaeologica Lundensia, Series in 80, No 4, Lund 1966.
Key:
1 – Sceat of the Wodan/monster type. Silver. Dia. 1.1 cm, wt. 0.54 g. Inv. no MAH 414/2002. After: A n d r z e j  B a r t c z a k ,  M a r e k  F.  Ja g o d z i ń s k i , 
S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , Monety z VIII i IX w. odkryte w Janowie Pomorskim, gmina Elbląg – dawnym Truso. (Opracowanie wstępne), “Wiadomości Numiz-
matyczne” XLVIII, 2004, p. 38, S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i .
2 – Fragment of a Frisian imitation of the Madelinus tremissis. Gold. (Description M a t e u s z  B o g u c k i ). Dimensions of the preserved fragment: w 0.9 cm, 
h. 0.7 cm, wt. 0.19 g; inv. no MAH 1886/08.
3 – Danish denier. Malmer type KG 3. Silver. Dia. 1.91 cm, wt. 0.980 g; inv. no. MAH 154/87 (S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , The fi nding of a Scandinavian 
coin of the earliest type (KG 3) on the southern coast of the Baltic Sea, “Svenska Numismatika Föreningen”, Festskrift till Lars O. Lagerqvist, Numismatiska 
Meddelanden XXXVII, Stockholm 1989, pp. 425-30).
4 – Fragment of a Danish denier. Malmer type KG 5. Silver. Dia. 1.8 cm, wt. 0.75 g; inv. no. 1827/2002 (A n d r z e j  B a r t c z a k ,  M a r e k  F.  Ja g o d z i ń s k i , 
S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , op. cit., pp. 33-4, S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i ).
5 – Fragment of Æthelwulf’s penny, king of Wessex (839-858). Silver. Dia. ca. 2 cm; inv. no. MAH251/89 (A n d r z e j  B a r t c z a k ,  M a r e k  F.  Ja g o d z i ń s k i , 
S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , op. cit., pp. 35-7, S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i ).
6 – XPISTIANA RELIGIO type denier of Louis the Pious. Silver. Dia. 2.1 cm, wt. 1.42 g; inv. no. MAH 1888/2007 (M a t e u s z  B o g u c k i , Denar Ludwika 
Pobożnego znaleziony w Janowie Pomorskim – Truso, “Wiadomości Numizmatyczne” L, 2006, no. 2 (182), pp. 173-80).
7 – Styca of Eanred, king of Northumbria (810-840). Brass. Mint: York. Dimensions 1.1 x 1.2 cm, wt. 0.90 g. Inv. no MAH 1887/08 (M a t e u s z  B o g u c k i , 
Two Northumbrian stycas of Eanred and Æthelred II from early medieval Truso in Poland, “The British Numismatic Journal”, 2009, vol. 79, pp. 32-42).
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Środkowej, w konsekwencji których defi nitywnie przer-
wany został dopływ srebra arabskiego, ponownie wprowa-
dzony został model zachodnioeuropejski210. Równolegle 
do tej zmiany powstawały bądź też wzmacniały swą władzę 
królestwa skandynawskie (duńskie, norweskie i szwedz-
kie), w Europie Środkowo-Wschodniej Wielka Marchia 
(Großmährische Reich), a po jej upadku państwo obodrzy-
ckie, czeskie i polskie211. 

Terytoria bałtyjskie, w tym zachodnio-pruskie, były 
w tym czasie poza pierwszą linią oddziaływania gospo-
darczo-politycznego głównych nurtów europejskich prze-
mian, mimo iż wcześniej był to atrakcyjny obszar wypraw 
i kontaktów handlowych. Spowodowało to z jednej strony 
brak zainteresowania Prusów/Estów dla opisanego po-
wyżej zakresu przemian, z drugiej zaś doprowadziło do 
pewnej izolacji tych obszarów. Dla samych Prusów owo 
zamknięcie miało zapewne wymiar kontynuacji, tworzy-
ło swego rodzaju ostoję, punkt odniesienia sprawiający 
poczucie stabilizacji. Terytoria pruskie, czy też patrząc sze-
rzej bałtyjskie, z punktu widzenia zachodzących w Euro-
pie przemian, położone były w strefi e peryferyjnej, gdzie 
w znikomym stopniu docierały nowe trendy i wzorce 
rozwoju. Położenie to, a także specyfi ka wierzeniowo-ideo-
logiczna212 oraz w pewnym wymiarze ekspansja państwa 
wczesnopiastowskiego spowodowały, że w momencie kry-
zysu nadbałtyckiej strefy gospodarczej, Prusowie zamknęli 

210  Ibidem, s. 64-65.
211  L e c h  L e c i e j e w i c z , Skandinavier im Oder- und Weichselge-
biet 800-1200, [w:] Acta Praehistorica et Archaeologica 26/27, Ber-
lin 1994/95, s. 73-82. H e i k o  S t e u e r, Die Ostsee als Kernraum 
des 10. Jahrhunderts..., op. cit., s. 83. 
212  Por. zwłaszcza: J a n  P o w i e r s k i , Czynniki warunkujące rozwój 
polityczny ludów zachodniobałtyjskich, op. cit., s. 93-143.

phase, dated to the tenth century, fragmented coins dom-
inate and their weight was standardized.204

Excavations have shown that the beginnings of 
Truso’s activity (from the turn of the eighth to the mid-
ninth century) can be associated with Western European 
infl uences. This is particularly visible in the Anglo-Frisian 
coins205 and also Badorf pottery and glass vessels from the 
Rhineland.

The end of the ninth century marks the period 
when coins of the KG type206 began decreasing and there 
were interruptions in the infl ow of Islamic dirhams. This 
was observable in the whole of Europe. These phenomena 
can be attributed to the introduction of a payment system 
based on precise pan scales and standardized sets of graded 
weights.207 A signifi cant change in the direction of trade 
also occurred in ca. 900 when contacts with the East and
Ruthenia were established. An analysis of these changes, 
in connection with the mercantile relations between Birka, 
Dorestad and Western Europe, has shown that these ties 
weakened considerably at the end of the ninth century. 

204  B i r g i t t a  H å r d h , Silver in the Viking Age. A regional – 
economic study, Lund 1996; id., Silber in der Wikingerzeit. Ökonomie, 
Politik und Fernbeziehungen, Staecker 2004, pp. 211-20; H e i k o 
S t e u e r, Die Ostsee als Kernraum des 10. Jahrhunderts..., op. cit., p. 69.
205  A n d r z e j  B a r t c z a k ,  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , 
S t a n i s ł a w  S u c h o d o l s k i , Monety z VIII i IX w...., op. cit., 
pp. 38-42; M a t e u s z  B o g u c k i , Two Northumbrian stycas of 
Eanred and Ćtherled II from early medieval Truso in Poland, “The 
British Numismatic Journal“, vol. 79, 2009, pp. 34-42.
206  B r i t a  M a l m e r, Münzprägung und frühe Stadtbildung in 
Nordeneuropa, [in:] K. Brandt, M. Müller-Wille, C. Radtke (Hrsg.), 
Haithabu und die frühe Stadtentwicklung im nördlichen Europa, 
op. cit., p. 122.
207  H e i k o  S t e u e r, Principles of trade and exchange…, op. cit.

Ryc. 254. Siedemnastowieczne wyobrażenie świętego drzewa i kapłanów 
Prusów w Romowe. Świadectwo czytelnej jeszcze w XVII wieku tradycji wie-
rzeniowej Prusów (C h r i s t o p h  H a r t k n o c h , Alt- und Neues Preussen, 
Frankfurt 1684).

Fig. 254. Seventeenth-century depiction of a holy tree and Prussian priests in 
Romuva. Evidence of the fact that Prussian religious beliefs and customs were 
still known in the seventeenth century. Source: C h r i s t o p h  H a r t k n o c h , 
Alt- und Neues Preussen, Frankfurt 1684.

Ryc. 255. Panteon najwyższych bogów pruskich (C h r i s t o p h  H a r t -
k n o c h , Alt- und Neues…, op. cit.).

Fig. 255. Pantheon of the most important Prussian gods (C h r i s t o p h 
H a r t k n o c h , op. cit.).
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swe „granice” i podjęli próbę przeforsowania własnej drogi 
do nowej epoki.

Jak w zakreślonym powyżej tle można sytuować Tru-
so? Czy kres międzynarodowej działalności tej osady był 

At the same time new relations with the East were estab-
lished.208 From the middle of the ninth century onwards, items 
and commodities brought in from eastern trade routes dom-
inate, while fi nds from the North Sea area are very rare.

With the end of the fi rst phase, from the end of the 
ninth to that of the tenth century, Truso fl ourished as an 
important trade centre situated in the River Vistula es-
tuary, between the Slav and Prussian borderland. In this 
period the territory situated east of the Elbe was incorporated 
into the Islamic mercantile area. At that time a system of 
exchange based on standardized scale weights was intro-
duced into the whole of the Baltic Sea basin. In central trad-
ing places, thus also in Truso, scales and standardized sets 
of graded weights based on the Islamic model were manu-
factured – cubo-octahedral, for weighing smaller portions 
of silver, and spherical, for larger amounts. This system was 
created by peripatetic merchants that traded across large 
areas, who were also responsible for the standardization of 
the entire area.209 At the turn of the eleventh century, fol-

208  B j ö r n  A m b r o s i a n i , Osten und Western im Ostseehandel zur 
Wikingerzeit, [in:] K. Brandt, M. Müller-Wille, Chr. Radtke, red., 
Neumünster, 2002, pp. 339-48.
209  H e i k o  S t e u e r, Die Ostsee als Kernraum des 10. Jahrhunderts...,  
op. cit., p. 78.

Ryc. 256. Karty tytułowe Kroniki Piotra z Duisburga. C h r i s t o p h  H a r t k n o c h , Petri de Dusburg, Originis Teutonici Sacerdotis, Chronicon Prussiae, …, 
Item Dissertationes XIX. Antiqvitates Prussicas complexae. Auctore et Collectore Christophoro Hartknoch, …, Jenć Anno MDCLXXIX (1679). W kronice tej 
zawarto ważne informacje dotyczące specyfi ki organizacji społeczno-wierzeniowej Prusów, czytelnych jeszcze w XVII wieku. 

Fig. 256. Title pages of the chronicle by Peter of Dusburg. C h r i s t o p h  H a r t k n o c h , Petri de Dusburg, Originis Teutonici Sacerdotis, Chronicon Prussiae, …, 
Item Dissertationes XIX. Antiqvitates Prussicas complexae. Auctore et Collectore Christophoro Hartknoch, …, Jenć Anno MDCLXXIX (1679). This chronicle 
contains important information regarding the social organization and religious beliefs of the Prussians, still known in the seventeenth century.

Ryc. 257. „Święty Kamień” u brzegów Zalewu Wiślanego. Fot. Zygmunt 
Gawron.

Fig. 257. “Holy Stone” near the shore of the Vistula Lagoon. Photo Zygmunt 
Gawron.
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lowing the political upheavals in the Middle East, the infl ow 
of Islamic silver was defi nitively stopped and the West-
ern European model was re-introduced.210 This change 
was accompanied by the establishment or strengthen-
ing of the Danish, Norwegian and Swedish kingdoms in 
Scandinavia, the Marchlands of Central-Eastern Europe 
(Großmährische Reich) and, after its fall, the Obodrite, 
Czech and Polish states.211

At that time, the Baltic territories, including Borussia, 
were outside the main area of infl uence of the leading 
economic and political changes in Europe, although they 
had formerly been an attractive area for expeditions and 
commercial contacts. This led to a lack of interest on the 
part of Prussians in the aforementioned changes and also 
to these territories becoming somewhat isolated. For the 
Prussians themselves, this isolation was probably associated 
with continuity, created a refuge of some kind or a point 
of reference that gave them a sense of stabilization. From 
the point of view of the changes taking place in Western 
Europe, the Prussian, and, if one takes a broader perspec-
tive, also Baltic territories, lay at the periphery that was 
largely inaccessible to new trends and models of develop-
ment. The specifi city of this location, as well as that of 
Prussian beliefs212, and also, to a certain extent, the expan-
sion of the early Piast state, were factors that caused the 
Prussians to close their ‘borders’ and make their own way 
into the new epoch.

What is Truso’s place within the context outlined 
above? Was the end of its international activity a natural 
consequence of changing geo-political factors? These are 
not easy questions to answer. The layer containing a high 
content of charcoals and ashes and bits and pieces of weapons 
discovered in it, such as arrow heads, may be evidence of 
violent and dramatic events that marked the end of its 
existence. This layer also contained a number of objects 
that could have been of great value to the inhabitants, such 
as tools, bronze, silver and glass ornaments, and, coins and 
scale weights in particular. This may suggest a fi re that 

210  Ibid., pp. 64-5.
211  L e c h  L e c i e j e w i c z , Skandinavier im Oder- und Weichselgebiet 
800-1200, [in:] Acta Praehistorica et Archaeologica 26/27, Berlin 
1994/95, pp. 73-82. H e i k o  S t e u e r, Die Ostsee als Kernraum 
des 10. Jahrhunderts..., op. cit., p. 83. 
212  Cf. in particular: J a n  P o w i e r s k i , Czynniki warunkujące roz-
wój polityczny ludów zachodniobałtyjskich, op. cit., pp. 93-143.

naturalną konsekwencją zmieniających się uwarunkowań
geopolitycznych? Odpowiedź na te pytania nie jest prosta. 
Odkryta w dużej części wykopów intensywna warstwa 
pożarowa oraz znajdowane w niej fragmenty uzbrojenia, 
m.in. groty strzał, mogą świadczyć o gwałtownych, dra-
matycznych wydarzeniach kończących jej istnienie. Z war-
stwy tej pochodzi też duża liczba, niejednokrotnie bardzo 
cennych dla ówczesnych mieszkańców przedmiotów, ta-
kich jak narzędzia, ozdoby z brązu, srebra i szkła, a przede 
wszystkim liczne monety i ciężarki wagowe. Wskazywać 
to może na pożar, który wybuchł w trakcie prosperity tego 
emporium. Czy można go łączyć z „pirackim” napadem? 
Takiej możliwości nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę 
datowanie odkrytych w pogorzelisku zabytków, m.in. brązo-
wego okucia pasa zdobionego motywem równoramiennego 
krzyża, srebrnej zawieszki tarczowatej, głowicy miecza typu 
X oraz ostróg z długimi bodźcami typu I, zdarzenie to mogło 
mieć miejsce pod koniec X wieku. W czasie misji pruskiej św. 
Wojciecha, która miała miejsce prawdopodobnie na pograni-
czu słowiańsko-estyjskim w 997 roku213, nie może być raczej 
mowy o aktywnej działalności Truso, zaś terytoria pruskie 
otwarte jeszcze w IX-X wieku dla obcych przybyszów, stają 
się w następnych stuleciach coraz bardziej hermetyczne 
i zamknięte na jakiekolwiek migracje z zewnątrz.

 KRZESIWO I PACIOREK 
 BURSZTYNOWY

W 2001 roku, w strefi e portowej osady Truso, od-
kryto zespół czterech przedmiotów składający się z dwóch 
brązowych okładzin krzesiwa, żelaznego rdzenia krzesiwa 
i paciorka bursztynowego. Krzesiwo nie było zmontowane, 
ani nawet przygotowane do montażu. Świadczy o tym nie-
rozklepany półprodukt rdzenia żelaznego i brak śladów ob-
róbki wykończeniowej na brązowych okładzinach. Części 

213  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Rejon ujścia Wisły we wczesnym 
średniowieczu..., op. cit., s. 61-65.

Ryc. 258. Zespół przedmiotów (depozyt) sfotografowany in situ. Fot. Grze-
gorz Stasiełowicz.

Fig. 258. Deposit in situ. Photo Grzegorz Stasiełowicz.

Ryc. 259. Depozyt po wstępnym oczyszczeniu. Fot. Jarosław Strobin.

Fig. 259. Deposit after initial cleaning. Photo Jarosław Strobin.
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składowe krzesiwa i towarzyszący im dodatkowo paciorek 
bursztynowy znalezione zostały w jednym miejscu, ściśle 
przylegały do siebie, sprawiając wrażenie zgubionego lub 
schowanego, intencjonalnie zgromadzonego zbioru przed-
miotów o charakterze „depozytu”. Znalezisko to pochodzi 
z wykopu (Ar) XXVI/25/C, z wnętrza budynku. 

 Fakt znalezienia tego zespołu w strefi e rzemieśl-
niczo-handlowej osady wskazuje na możliwość wymiany 
takich niezmontowanych przedmiotów. Towarzyszący im 
paciorek bursztynowy potwierdza wcześniejsze sugestie 
o „płatniczej” funkcji tej kategorii ozdób, podobnie zresz-
tą jak paciorków szklanych – w strefi e handlowej Truso 
odkryto dwa skarby paciorków szklanych zawierających 
kilkadziesiąt i kilkaset sztuk tych ozdób.

 CZY W TRUSO PRODUKOWANO 
 MIECZE?

Spośród 11 zabytków stanowiących elementy mieczy 
lub półprodukty mieczy, które odkryto w Truso, 6 pozyska-
no w trakcie eksploracji wykopów badawczych, pozostałe 
w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych z użyciem 
wykrywacza metali (przeszukiwano warstwę orną w strefi e 
portowej osady do głębokości 20 cm od powierzchni). 

broke out when the emporium was prosperous. Could this 
be linked to an armed attack? This possibility cannot be 
ruled out. Taking into account the dating of the objects 
discovered on the site of fi re, such as a bronze belt-mount 
decorated with the motif of an equal-armed cross, a silver 
shield-shaped pendant, the pommel of a type X sword, and 
type I spurs with long shanks, this could have occurred at 
the end of the tenth century. At the time of St. Adalbert’s 
mission to Prussia (he probably visited the Slavic-Estian 
borderland in 997),213 one cannot really say that Truso was 
an active centre of commerce, while in the course of sub-
sequent centuries the Prussian territories, which were still 
open to newcomers in the ninth/tenth centuries, became 
increasingly hermetic and closed to any in-migrations.

 FIRE STRIKER 
 AND AN AMBER BEAD

In 2001, four objects were discovered in Truso port: two 
bronze ferrules and the iron core of a fi re striker and an 
amber bead. The fi re striker had not been assembled or even 
prepared for assembly, evidence of which is the unplan-
ished semi-fi nished iron core and lack of traces of fi nishing 
tooling on the bronze coatings. The fact that the elements 
of the fi re striker and the amber bead were found in one 
place, and were very close to one another, suggests that 
this group of objects constituted a deposit that had been 
lost, hidden, or collected intentionally. The fi nd comes 
from the interior of a building uncovered in trench section 
no. XXVI/25/C.

213  M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i , Rejon ujścia Wisły we wczesnym 
średniowieczu..., op. cit., pp. 61-5.

Ryc. 260. Przykłady krzesiw o podobnej konstrukcji jak w Truso, odkrytych 
na cmentarzysku w Birce. Źródło: H o l g e r  A r b m a n , Birka I. Die Gräber. 
Tafeln, Uppsala 1940, s. Taf. 145.

Fig. 260. Examples of fi re strikers discovered in the cemetery in Birka, similar 
in construction to those found in Truso. Source: H o l g e r  A r b m a n , Birka I. 
Die Gräber. Tafeln, Uppsala 1940, fi g. 145.

Ryc. 261. Depozyt po konserwacji – elementy krzesiwa i paciorek burszty-
nowy. Brązowe okładziny – długość 6,7 cm, szerokość 2 cm; rdzeń żelazny 
długość 5,3 cm, paciorek bursztynowy średnica 1,3 cm, grubość 0,75 cm. 
Nr inw. MAH 156/01.

Fig. 261. Deposit after conservation (elements of a fi re striker and an amber 
bead). Bronze coating: l. 6.7 cm, w 2 cm; iron core: l. 5.3 cm; amber bead: 
dia. 1.3 cm, thickness 0.75 cm; inv. no. MAH 156/01.
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These unassembled elements found in the artisanal-
and-trading area of the settlement imply that they could 
have been objects of commercial exchange, and the amber 
bead next to them seems to confi rm the earlier suggestions 
that this type of jewellery ware was used as a form of pay-
ment. The same is true of glass beads: two hoards were dis-
covered in the commercial area of Truso containing several 
dozen and several hundred beads respectively.

 WERE SWORDS MADE 
 AT TRUSO?

Of the 11 finds containing elements of swords or semi-
fi nished swords, 6 were excavated in research trenches and 
the remaining ones were excavated during fi eld surveys 
conducted with the use of a metal detector (the arable 
layer in the port was searched up to a depth of 20 cm from 
ground level).

Elementy mieczy znalezione w Truso

Ryc. 263. Wycinek planu warstwicowego Truso z zaznaczonymi wykopami badawczymi oraz lokalizacją znalezisk elementów mieczy.

Fig. 263. Fragment of a contour plan of Truso marked with research trenches and places where fragments of swords were found. 

Ryc. 262. Głowica miecza typu N?, X? Petersena. Żelazo. Wysokość 2,45 cm; 
szerokość 6,3 cm; grubość 2,3 cm; waga 62,54 g. Analiza metaloznawcza: 
Fe – 99,46; Al – 0,03; Si – 0,25; P – 0,20; S – 0,07. Głowicę odkryto podczas 
eksploracji wykopu badawczego „L”. Nr inw. MAH 249/90 (Nr 1 na planie).

Fig. 262. Pommel of a sword, Petersen type N?, X? Iron. H. 2.45 cm, w 6.3 cm, 
thickness 2.3 cm, wt. 62.54 g. Metallographic analysis: Fe – 99.46; Al – 0.03; 
Si – 0.25; P – 0.20; S – 0.07. Discovered in research trench ‘L’. Inv. no. MAH 
249/90 (no. 1 on the plan).
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Elements of the swords discovered 
at Truso

Ryc. 264. Sztaba żelazna. Długość 50 cm; przekrój 2,1 x 0,7 cm; waga 335,94 g. Sztabę odkryto podczas eksploracji wykopu badawczego: AR XXVIII/25C. 
Nr inw. MAH 1800/2002 (Nr 2 na planie).

Fig. 264. Iron bar. L. 50 cm; profi le 2.1 x 0.7 cm, wt. 335.94 g. Discovered in trench section no. XXVIII/25C. Inv. no. MAH 1800/2002 (no. 2 on the plan).

Ryc. 265. Głowica miecza typu H Petersena. Żelazo, brąz. Wysokość 3,4 cm; 
szerokość 7,6 cm; grubość 3,25 cm; waga 116,27 g. Na grzbiecie, w odległo-
ści ok. 1,2 cm do podstawy wykonano otwory na nity, skierowane ukośnie do 
wnętrza głowicy. Płaszczyzna podstawy zagłębiona do wnętrza głowicy. We-
wnętrzne ścianki głowicy wyłożone brązową blachą, prawdopodobnie pełnią-
cą funkcję plastycznego łącznika uszczelniającego połączenie między górną 
gardą a głowicą. Zabytek odkryto w trakcie eksploracji wykopu badawczego 
2006/VII. Nr inw. MAH 005/2006 (Nr 3 na planie).

Fig. 265. Pommel of a sword, Petersen type H. Iron, bronze. H. 3.4 cm, w 7.6 cm, 
thickness 3.25 cm, wt. 116.27 g. Holes for rivets, oblique to the interior of 
the pommel, ca. 1.2 cm from the base. The inside of the pommel is lined with 
bronze that probably strengthened the connection between the upper part 
of the grip and the pommel. Discovered in trench 2006/VII. Inv. no. MAH 
005/2006 (no. 3 on the plan). 

Ryc. 266. Okucie górnego jelca miecza typu D Petersena. Brąz. Wysokość 
2,3 cm; szerokość 7,6 cm; grubość 1,25 cm; waga 30,28 g. Powierzchnia zdo-
biona główkami zwierzęcymi w rodzaju Borre w układzie antytetycznym. Na 
stronie spodniej występują ślady odciśniętej tkaniny wskazujące, że odlew 
wykonano z modelu woskowego wyciskanego na tkaninie. Zabytek odkryto 
w warstwie ornej podczas badań powierzchniowych wykonywanych przy uży-
ciu wykrywacza metali. Nr inw. MAH 1172/2007 (Nr 6 na planie).

Fig. 266. Ferrule of the crossbar of a sword Petersen type D. Bronze. H. 2.3 cm, 
w 7.6 cm, thickness 1.25 cm, wt. 30.28 g. The surface is decorated with 
antithetically arranged animal heads in the Borre style. The textile relief 
visible on the reverse points to the use of the lost wax casting technique. 
Discovered in the arable layer during a fi eld survey with the use of a metal 
detector. Inv. no. MAH 1172/2007 (no. 6 on the plan).
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Ryc. 267. Dwie sztaby żelazne in situ. Zabytki odkryto w obrębie dawnego basenu portowego bezpośrednio pod warstwą orną na głębokości 0,79 m 
p.p.m.(prawdopodobnie zgubione podczas wyładunku towarów łodzi).

Fig. 267. Two iron bars in situ found in the former port under the arable layer at a depth of 0.79 m below sea level (probably lost when goods were being un-
loaded from a boat). 

Ryc. 268. Dwie sztaby żelazne po konserwacji. Sztaba A: długość 47 cm; przekrój 1,95 x 1,5 cm; waga 846,07 g. Nr inw. MAH 1171A/2007. Sztaba B: długość 
47,7 cm; przekrój 2,2 x 1,5 cm; waga 856,63 g. Nr inw. MAH 1171B/2007 (Nr 4 na planie).

Fig. 268. Two iron bars after conservation. Bar A: l. 47 cm, cross-section 1.95 x 1.5 cm, wt. 846.07 g; inv. no. MAH 1171A/2007. Bar B: l. 47.7 cm, cross-section 
2.2 x 1.5 cm; wt. 856.63 g; inv. no. MAH 1171B/2007 (no. 4 on the plan).



172

Interpretation of the fi nds
The pommel of the sword uncovered in trench ‘L’ (inv. no. 
249/90; no. 1 on the contour plan in fi g. 263 above) can 
be regarded as an element of a damaged sword, on account 
of the context of its discovery: it was found in the periphery 

Ryc. 269. Głowica miecza typu X? Petersena (półprodukt?). Żelazo. Wy-
sokość 3,3 cm; szerokość 6,4 cm; grubość 1,95 cm; waga 221,30 g. Zabytek 
odkryto w warstwie ornej podczas badań powierzchniowych wykonywanych 
przy użyciu wykrywacza metali. Nr inw. MAH 1005/2007 (Nr 5 na planie).

Fig. 269. Pommel of a sword, Petersen type X? (semi-product?). Iron. 
H. 3.3 cm; w 6.4 cm; thickness 1.95 cm, wt. 221.30 g. Discovered in the ar-
able layer during a fi eld survey with the use of a metal detector. Inv. no. MAH 
1005/2007 (no. 5 on the plan).

Ryc. 270. Górny jelec miecza typu B Petersena. Żelazo. Wysokość 1,8 cm; 
szerokość 7,6 cm; grubość 1,2 cm; waga 73,69 g. Zabytek odkryto w trakcie 
eksploracji wykopu badawczego: AR XXVIII/27/A. Nr inw. MAH 296/2007 
(Nr 7 na planie).

Fig. 270. Crossbar of a sword, Petersen type B. Iron. H. 1.8 cm, w 7.6 cm, 
thickness 1.2 cm, wt. 73.69 g. Discovered in trench section no. XXVIII/27/A. 
Inv. no. MAH 296/2007 (no. 7 on the plan).

Ryc. 271. Głowica miecza typu I Petersena. Żelazo, mosiądz; inkrustacja – sre-
bro, złoto. Wysokość 4 cm; szerokość 8,9 cm; grubość 3,8 cm; waga 169,96 g. 
Powierzchnia, mimo widocznych skutków procesów korozyjnych, zachowana 
w stanie dobrym, inkrustowana podwójnymi pasmami drutów na przemian 
srebrnych i złotych. Wnętrze głowicy jest w dużej części puste. Na wewnętrz-
nych ściankach przylutowano tam (na mosiądz) trzpienie żelazne (lekko 
rozchodzące się na zewnątrz), służące do osadzenia i zakucia na górnym 
jelcu. Zabytek odkryto w warstwie ornej podczas badań powierzchniowych 
wykonywanych przy użyciu wykrywacza metali. Nr inw. MAH 1560/2008 
(Nr 8 na planie).

Fig. 271. Pommel of a sword, Petersen type I. Iron, brass; inlaid with gold 
and silver. H. 4 cm, w 8.9 cm, thickness 3.8 cm, wt. 169.96 g. Despite the 
visible effects of corrosion, the surface is in good condition; inlaid with 
double stripes of wire, alternately gold and silver. The pommel is largely hollow 
inside. The iron pivots, soldered with brass onto the reverse of the pommel, 
served to fasten the pommel to the grip. Discovered in the arable layer dur-
ing a fi eld survey with the use of a metal detector. Inv. no. MAH 1560/2008 
(no. 8 on the plan).
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of the settlement, in the close vicinity of the hypothetical 
defensive wall, within the outlines of a rectangular structure 
(a defensive tower?). No evidence of trading or artisanal 
activities has been ascertained in this zone. The remain-
ing elements come from the trade-and-crafts area and can 
be regarded as parts gathered together for assembling or 
repairing swords.

The most interesting fi nd, on account of the context 
of its discovery, is the pommel of a sword of the Petersen 
type H (inv. no. 005/2006; no. 3 on the contour plan). 
It was uncovered in research trench no. 2006/VII. There 
were many hearths and tools associated with a smith’s/
armourer’s workshop in the vicinity, such as: an iron 
anvil, pincers and tongs, and blacksmith’s hammers. Also, 
the fi nds of sword elements were clearly concentrated in 
the northern parts of two central polders encompassing the 
artisanal-and-trade area of Truso (nos. 5, 6, 8, 9 and 10 on 
the contour plan). This concentration of fi nds discovered 

Interpretacja znalezisk 
Głowica miecza pochodząca z wykopu badawczego 

„L” (Nr inw. 249/90; Nr 1 na planie zbiorczym), z uwagi 
na kontekst odkrycia, w strefi e peryferyjnej osady, w po-
bliżu domniemanego wału obronnego, w obrębie zarysu 
kwadratowej budowli (wieży?), może być traktowana jako
element miecza, który uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu. 
W strefi e tej nie stwierdzono działalności handlowej i rze-
mieślniczej. Pozostałe elementy mieczy pochodzą ze strefy 
rzemieślniczo-handlowej i mogą być traktowane jako czę-
ści zgromadzone do montażu lub naprawy mieczy. 

Najbardziej interesującym znaleziskiem, z uwagi na 
kontekst odkrycia, jest głowica miecza typu H Petersena 

Ryc. 272. Głowica miecza typu H Petersena. Żelazo, stop miedzi. Powierzch-
nia skorodowana z resztkami inkrustacji drucikami mosiężnymi. Od spodu 
na spoiwie mosiężnym przylutowano dwa trzpienie żelazne do osadzania 
na górnym jelcu. Wysokość 3,3 cm, szerokość 7,4 cm. Grubość 2,8 cm, waga 
95,55 g. Głowica odkryta w warstwie ornej podczas badań powierzchniowych 
wykonywanych przy użyciu wykrywacza metali. Nr inw. MAH 510/2008 
(Nr 9 na planie).

Fig. 272. Pommel of a sword, Petersen type H. Iron, copper alloy. Corroded 
surface with remains of inlaid brass wire. The two iron pivots, soldered with 
brass onto the reverse of the pommel, served to fasten the pommel to the grip. 
H. 3.3 cm, w 7.4 cm, thickness 2.8 cm, wt. 95.55 g. Discovered in the arable 
layer during a fi eld survey with the use of a metal detector. Inv. no. MAH 
510/2008 (no. 9 on the plan).

Ryc. 273. Głowica (nakładka głowicy?) miecza typu H/I Petersena. Żelazo, 
stop miedzi, cyna. Powierzchnia silnie skorodowana ze śladowo zachowaną 
inkrustacją mosiężnymi drucikami w układzie pionowych pasków. Od spodu 
zamontowano dwa trzpienie żelazne osadzone w lucie cynowym i brązowym. 
Wysokość 2,1 cm, długość 6,4 cm, grubość 2,5 cm, waga 31,87 g. Głowica 
odkryta w warstwie ornej podczas badań powierzchniowych wykonywanych 
przy użyciu wykrywacza metali. Nr inw. 514/2008 (Nr 10 na planie).
Fig. 273. Pommel (pommel plate?) of a sword, Petersen type H/I. Iron, 
copper alloy, tin. Surface heavily corroded with traces of inlay (vertically ar-
ranged stripes of brass wire). Two iron pivots on the reverse, soldered with tin 
and bronze. H. 2.1 cm, l. 6.4 cm, thickness 2.5 cm, wt. 31.87 g. Discovered in 
the arable layer during a fi eld survey with the use of a metal detector. Inv. no. 
514/2008 (no. 10 on the plan).
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(Nr inw. 005/2006, Nr 3 na planie zbiorczym). Odkryto 
ją w trakcie eksploracji wykopu badawczego Nr 2006/VII. 
W jej pobliżu znajdowały się liczne paleniska oraz narzę-
dzia związane z działalnością warsztatu kowalskiego/płat-
nerskiego, m.in. żelazne kowadło, szczypce i pęseta oraz 
młotki kowalskie. Należy też zwrócić uwagę na wyraźną 
koncentrację znalezisk elementów mieczy w północnych 
częściach dwóch środkowych polderów obejmujących część 
rzemieślniczo-handlową Truso (Nr 5, 6, 8, 9, 10 na pla-
nie zbiorczym). Taka koncentracja znalezisk, odkrytych 
w trakcie badań powierzchniowych, wskazuje na możli-
wość funkcjonowania w tym rejonie rzemieślnika zajmu-
jącego się produkcją mieczy. Blisko tego skupiska odkryto 
ponadto: wspomnianą powyżej głowicę miecza (Nr inw. 
005/2006), a także sztabę żelazną (Nr inw. 1800/2002, 
Nr 2 na planie zbiorczym) oraz górny jelec miecza (Nr inw. 
296/2007, Nr 7 na planie zbiorczym).

Z produkcją mieczy należy też łączyć dwie sztaby że-
lazne (Nr inw. 1171A/2007; 1171B/2007; Nr 4 na planie 
zbiorczym). Są to prawdopodobnie półprodukty głowni 
mieczy, na co wskazują ich parametry oraz wyniki analizy 
metaloznawczej.214 Odkryto je w obrębie (lub przy brzegu) 
dawnego basenu portowego. Zadokumentowana stratygra-
fi a położenia sztab żelaznych – bezpośrednio pod warstwą 
orną w warstwie namułów jeziornych z domieszką drob-
noziarnistego piasku i zwapnionych muszelek – wskazuje, 
że prawdopodobnie dostały się one do wody podczas wyła-
dunku towarów z łodzi i w takim położeniu przetrwały do 
momentu ich odkrycia. 

Znaleziska fragmentów mieczy ze strefy rzemieśl-
niczo-handlowej w większości pochodzą z warstwy ornej. 
Długotrwała głęboka orka dokonała poważnych zniszczeń 
nawarstwień kulturowych pochodzących z najmłodszych 
faz. Wskazuje to, że również fragmenty mieczy pierwotnie 
zostały „zdeponowane” w tych najmłodszych warstwach. 
Na podstawie innych zabytków odkrytych w warstwie or-
nej oraz stropie zachowanej warstwy kulturowej można te 
warstwy datować od połowy IX do połowy (ewentualnie do 
końca) X wieku.

214  M a r c i n  B i b o r s k i , M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i ,  P i o t r 
P u d ł o,  J a n u s z  S t ę p i ń s k i ,  G r z e g o r z  Ż a b i ń s k i , 
Sword Parts from a Viking Age Emporium of Truso in Prussia, [w:] 
Waffen- und Kostümkunde, 52 Band, Zeitschrift für Waffen- und 
Kleidungsgeschichte, Jahrgang 2010, Heft 1, s. 19-70.

during fi eld surveys implies the presence in the area of 
a craftsman who made swords. Other fi nds uncovered 
nearby include the aforementioned pommel (inv. no. 
005/2006), and also an iron bar (inv. no. 1800/2002; 
no. 2 on the plan) and the crossbar of a sword (inv. no. 
296/2007; no. 7 on the plan).

Two iron bars (inv. nos. 1171A/2007 and 1171B/2007; 
no. 4 on the plan) can also be associated with the making 
of swords. These are probably semi-products of pommels, 
which is indicated by their parameters and metallographic 
analysis.214 They were discovered within the former har-
bour area. The documented stratigraphy of the iron bars’ 
location – immediately under the arable stratum, in the 
layer of lacustrine sediments mixed with fi ne-grained sand 
and calcifi ed shells – suggests that they had sunk during 
the unloading of boats and had survived in this location 
until they were discovered.

The majority of sword fi nds in the artisanal and 
mercantile/commercial zone were uncovered in the arable 
layer. The deep ploughing that had been carried out for
many years had seriously damaged the cultural layers 
dating from the youngest settlement phases. This also 
implies that the sword fragments were originally ‘deposited’ 
in the youngest layers. Based on other fi nds discovered in
the arable stratum and the upper part of the preserved 
cultural layer, they can be dated from the middle of the ninth 
to the middle (or perhaps the end) of the tenth century.

214  M a r c i n  B i b o r s k i , M a r e k  F.  J a g o d z i ń s k i ,  P i o t r 
P u d ł o,  J a n u s z  S t ę p i ń s k i ,  G r z e g o r z  Ż a b i ń s k i , 
Sword Parts from a Viking Age Emporium of Truso in Prussia, [in:] 
Waffen- und Kostümkunde, 52 Band, Zeitschrift für Waffen- und 
Kleidungsgeschichte, Jahrgang 2010, Heft 1, pp. 19-70.
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ŻYCIE CODZIENNE
EVERYDAY LIFE

 DOM I JEGO MIESZKAŃCY 
 – PODSTAWOWE ZAJĘCIA, 
 PRZEDMIOTY 
 CODZIENNEGO UŻYTKU

Badania archeologiczne prowadzone w obrębie osad 
dostarczają nam wielu znalezisk, na podstawie których 
możemy poznać różne aspekty ich życia gospodarczego 
i społecznego216. W niektórych przypadkach na podstawie 
takich znalezisk możemy także częściowo odtworzyć wa-
runki życia codziennego mieszkańców osad.

Termin życie codzienne obejmuje szeroką gamę zajęć 
i czynności związanych z gospodarstwem domowym. Moż-

216  H e r b e r t  J a n k u h n , Wprowadzenie do archeologii osadnictwa, 
Warszawa 1983, s. 80.

 HOUSES AND THEIR 
 INHABITANTS – BASIC
 ACTIVITIES, EVERYDAY 
 ARTICLES

Archaeological research carried out on settlement sites 
gives us an insight into various aspects of economic and 
social life.216 On the basis of the fi nds we can also partially 
reconstruct the inhabitants’ everyday life.

The term ‘everyday life’ encompasses a broad range 
of activities associated with running a household, such as: 
furnishing the house, obtaining and preparing food, cloth-
ing (clothes and jewellery), maintaining personal hygiene 

216  H e r b e r t  J a n k u h n , Wprowadzenie do archeologii osadnictwa, 
Warsaw 1983, p. 80.

Ryc. 274. Życie codzienne w Truso. Rysunek piórkiem Jerzy Domino.

Fig. 274. Everyday life in Truso. Quill drawing by Jerzy Domino.
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na tu wymienić takie dziedziny, jak: wyposażenie domu 
w sprzęty i urządzenia, zdobywanie i przygotowywanie po-
żywienia, ubiór (stroje i ozdoby), higienę osobistą czy też 
gry i zabawy. Badania archeologiczne osady Truso dostar-
czyły dużej liczby przedmiotów, które mogły być używa-
ne podczas codziennych zajęć. Mamy więc podstawy, aby 
spróbować bliżej przyjrzeć się niektórym aspektom życia 
codziennego jej mieszkańców. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
zadanie to w znacznym stopniu utrudniły realia archeolo-
giczne, z jakimi zetknięto się podczas badań. Szczególnie 
interesujące nas w tym przypadku pozostałości po zabu-
dowie osady dotrwały do naszych czasów tylko w postaci 
śladowej. Ocenić można, że ok. 60% (w niektórych wy-
padkach nawet 90%) nawarstwień kulturowych i obiektów 
zostało rozoranych i przemieszanych. Przemieszczeniom 
uległy też wszystkie zabytki znajdujące się pierwotnie 
w zniszczonej części nawarstwień i obiektów. W dużym 
stopniu zostaliśmy więc pozbawieni możliwości precyzyj-
nego określenia kontekstu miejsca dla odkrytych przedmio-
tów, a także warunków, jakie doprowadziły do ich zdepo-
nowania np. w konkretnej części budynku. Niedostatkom 
tym starano się zaradzić w trakcie badań terenowych, pre-
cyzyjnie dokumentując lokalizację wszystkich zabytków, 
także masowo występującej ceramiki i kości zwierzęcych, 
uwzględniając również warstwę orną. Analiza rozrzutu za-

and games and pastimes. The archaeological research con-
ducted at the Truso site uncovered many objects that could 
have been used in the performance of daily chores, thus 
enabling us to take a closer look at some of the aspects of 
the day-to-day life of its inhabitants. This task has been 
hindered, however, largely because of the archaeological 
realities that we encountered during research work. The 
remains of buildings which, in this case, are of particular 
interest to us, have survived as mere traces. Ca. 60% (and 
in some cases as much as 90%) of the cultural layers and 
objects have been ploughed through over and over again 
and thoroughly mixed up. All the fi nds that were originally 
located in the destroyed part of the layers and structures
were disturbed. It has not, therefore, been possible to 
describe the context of the fi nds with any precision or the 
conditions that led to their being deposited, for example 
in a particular part of a building. We tried to compensate 
for these insuffi ciencies during fi eld surveys by precisely 
documenting the location of all the fi nds, including the 
considerable amounts of pottery and animal bones, as well 
as taking the arable layer into account. The analysis of the 
dispersion of movable fi nds has shown that articles un-
covered in the arable layer are grouped together in certain 
parts of the examined trenches and correspond to objects 
and also fi nds discovered inside them, or found in the part 

Ryc. 275. Półwytwory z warsztatu grzebienniczego. Poroże jelenia.

Fig. 275. Semi-manufactured products from a comb workshop. Antler.
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bytków ruchomych wykazała, że przedmioty znajdowane 
w warstwie ornej grupują się w pewnych obszarach bada-
nych wykopów i odpowiadają obiektom, a także odkrytym 
w nich zabytkom z części niezniszczonej orką. Fakt ten po-
zwolił włączyć do bardziej szczegółowych analiz również 
dużą część zabytków odkrytych w warstwie ornej.

Rytm życia codziennego osady Truso wynikał za-
równo z konkretnych potrzeb gospodarstwa domowego, 
jak też z charakteru osady, pełniącej rolę ważnego ośrod-
ka rzemieślniczo-handlowego i portowego. Jak wynika 
z powyższego, stajemy tu dodatkowo przed problemem właś-
ciwego zaszeregowania bogatego materiału zabytkowego, 
jaki pozyskano w trakcie badań wykopaliskowych. Analiza 
archeologiczna tego materiału wymagała uwzględnienia 
potrzeb pojedynczego, traktowanego modelowo gospodar-
stwa domowego z jednej strony, z drugiej zaś uwzględnienia 
wpływu charakteru całej osady, jako złożonego organizmu 
gospodarczo-społecznego na różne przejawy życia w takim 
gospodarstwie. Punktem wyjścia wszelkich rozważań w tej 
kwestii był zatem dom (zagroda), jako podstawowy ele-
ment osady, we wnętrzu i wokół którego skupiało się życie 
codzienne jego mieszkańców. 

W trakcie badań wykopaliskowych odkryto liczne 
ślady budynków, które mogą być traktowane jako domy 
mieszkalne i równocześnie także jako miejsca warsztatów 
rzemieślniczych. W dotychczas przebadanej części osady 
zamieszkiwali głównie rzemieślnicy i ich rodziny. Aktyw-
ność tej grupy społecznej była podporządkowana w dużej 
części zabezpieczeniu produkcji (zdobywaniu surowców 
i materiałów potrzebnych w warsztatach, zgromadzeniu 
odpowiednich narzędzi i sprzętów) oraz samej działalności 
wytwórczej. Część rzemiosł wymagała odrębnych pomiesz-
czeń (złotnictwo, szklarstwo, kowalstwo), inne zaś mogły 
być lokowane w jednym pomieszczeniu. Miało to miejsce 
zwłaszcza w przypadku rogownictwa i bursztynnictwa. 
Obróbka rogu i bursztynu niewiele się różniła, stąd obie 
specjalności znajdowały się niejednokrotnie w ręku jedne-

destroyed by ploughing. This allowed us to include in the 
more detailed analyses, a large part of the fi nds discovered 
in the arable layer.

The pace of everyday life in Truso was dictated by 
the concrete needs of a household as well as the function 
of the settlement as an important port of trade engaged 
in crafts. What follows from the above is that we are faced 
with the additional problem of the correct classifi cation 
of the rich archaeological material obtained during the 
excavations. To analyze this material both the needs of 
a single – model – household had to be taken into account 
as well as the infl uence of the settlement – as a complex 
economic and social organism – on various aspects of this 

household. Thus, a house (farmstead?), was the basic elem-
ent in the settlement, inside and outside of which the 
everyday life of its inhabitants concentrated, and there-
fore this became the point of departure for any further 
considerations on this subject.

Research excavations revealed numerous traces of 
buildings that can be treated as being habitable buildings 

Ryc. 276. Fragmenty grzebieni odkrytych w Truso. Poroże jelenia.

Fig. 276. Fragments of combs discovered in Truso. Antler.

Ryc. 277. Fragment grzebienia rogowego, trójwarstwowego, łączonego nita-
mi żelaznymi. Okładziny ozdobiono równoległymi liniami i reliefowymi trój-
kątami. Długość zachowanego fragmentu 12,5 cm. Nr inw. MAH 705/2007.

Fig. 277. Fragment of a composite single-sided antler comb; plates joined 
with iron rivets. Outer plates decorated with parallel lines and relief triangles. 
Preserved fragment l. 12.5 cm; inv. no. MAH 705/2007.
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Ryc. 280. Paciorki z kamieni półszlachetnych.
1 – paciorek wielościenny, o starannie wyszlifowanych polach. Kryształ górski. 
Wysokość 0,9 cm, średnica 1 cm, waga 1,39 g. Nr inw. MAH 1105/2008.
2 – paciorek wielościenny. Kryształ górski. Długość 1,05 cm, szerokość 
0,95 cm, grubość 0,8 cm, waga 1,38 g. Nr inw. MAH 383/2007.
3 – paciorek wielościenny. Karneolit. Długość 0,88 cm, szerokość 0,8 cm, 
grubość 0,7 cm, waga 0,98 g. Nr inw. MAH 1423/2008.

Fig. 280. Semi-precious stone beads.
Key:
1 – polyhedral bead, with carefully polished facets. Rock crystal. H. 0.9 cm, 
dia. 1 cm, wt. 1.39 g; inv. no. MAH 1105/2008.
2 – polyhedral bead. Rock crystal. L. 1.05 cm, w 0.95 cm, thickness 0.8 cm, 
wt. 1.38 g; inv. no. MAH 383/2007.
3 – polyhedral bead. Carnelian. L. 0.88 cm, w 0.8 cm, thickness 0.7 cm, 
wt. 0.98 g; inv. no. MAH 1423/2008.

Ryc. 281. Przykłady paciorków z kamieni półszlachetnych (karneolitu, 
kryształu górskiego, ametystu) oraz jednego paciorka srebrnego wykonanego 
techniką fi ligranu, zestawione w kolię.

Fig. 281. Examples of semi-precious stone beads (carnelian, rock crystal, 
amethyst) and one silver bead made using the fi ligree technique; made into 
a necklace.

Ryc. 279. Przęślik bursztynowy kształtem zbliżony do półkuli z dookolnymi 
pasmami. Od wierzchołka do podstawy, centralnie wywiercony stożkowaty 
otwór. Powierzchnia starannie wypolerowana. Wysokość 2,5 cm, średnica 
podstawy 3,1 cm, średnica otworu 1,0 cm u podstawy, 0,85 cm na wierzchoł-
ku, waga 15,24 g. Nr inw. MAH 82/2005.

Fig. 279. Amber spindle whorl almost semi-spherical in shape, decorated 
with bands all around. Conical hole drilled through the centre from top to 
base. Carefully polished surface. H. 2.5 cm, base dia. 3.1 cm; hole dia. 1.0 cm 
at the base, 0.85 cm at the top; wt. 15.24 g; inv. no. MAH 82/2005.

Ryc. 278. Przykłady ozdób bursztynowych odkrytych w Truso zestawione 
w kolię.

Fig. 278. Examples of amber jewellery discovered in Truso, made into 
a necklace.
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Ryc. 282. Pionki do gry planszowej „hnefatafl ” wykonane z bursztynu, poroża i brązu.
1 – pionek wykonany z poroża, kształtem zbliżony do półkuli. Wysokość 1,9 cm, średnica 2,5 cm. Nr inw. MAH 2048/03.
2 – pionek wykonany z poroża, kształtem zbliżony do półkuli. Wysokość 1,7 cm, średnica 2,2 cm. Nr inw. MAH 1077/03.
3 – pionek bursztynowy, kształtem zbliżony do półkuli. Wysokość 1,7 cm, średnica 1,7 cm. Nr inw. MAH 627/2000.
4 – pionek bursztynowy w kształcie nieforemnego (rozszerzającego się ku górze) sześcianu. Wysokość 1,8 cm, wymiary podstawy 1,4 x 1,4 cm. Nr inw. MAH 
1056/1987.
5 – pionek bursztynowy, kształtem zbliżony do półkuli. Wysokość 1,9 cm, średnica podstawy 2,5 cm. Nr inw. MAH 1057/1985.
6 – dolna część (okucie) berła karolińskiego w kształcie wydłużonej fasetowanej kopułki, u podstawy zdobione motywem sznurowym. Wtórnie używane praw-
dopodobnie jako pionek królewski. Brąz. Wysokość 3,7 cm, średnica 2,4 cm. Nr inw. MAH 2035/02.
7 – pionek wykonany z poroża, kształtem zbliżony do półkuli. Wysokość 1,7 cm, średnica 2,4 cm. Nr inw. MAH 1507/2002.
8 – pionek bursztynowy, kształtem zbliżony do półkuli. Wysokość 1,4 cm, średnica 2,1 cm. Nr inw. MAH 1191/03.
9 – pionek bursztynowy, kształtem zbliżony do półkuli. Wysokość 1,9 cm, średnica 2,3 cm. Nr inw. MAH 59/1988.
10 – pionek bursztynowy w kształcie walca. Wysokość 1,7 cm, średnica 1,9 cm. Nr inw. MAH 192/90.

Fig. 282. Pieces for the board-game Hnefatafl , made of amber, antler and bronze.
Key:
1 – antler gaming piece, almost semi-spherical in shape. H. 1.9 cm, dia. 2.5 cm; inv. no. MAH 2048/03.
2 – antler gaming piece, almost semi-spherical in shape. H. 1.7 cm, dia. 2.2 cm; inv. no. MAH 1077/03.
3 – amber gaming piece, almost semi-spherical in shape. H. 1.7 cm, dia. 1.7 cm; inv. no. MAH 627/2000.
4 – amber gaming piece in the shape of an irregular cube (widening towards the top). H. 1.8 cm, dimensions of base 1.4 x 1.4 cm; inv. no. MAH 1056/1987.
5 – amber gaming piece, almost semi-spherical in shape. H. 1.9 cm, diameter of base 2.5 cm; inv. no. MAH 1057/1985.
6 – bottom part (ferrule) of a Carolingian sceptre in the shape of an elongated faceted dome; decorated with an ornamental string motif at the base. Probably 
used as the king-piece (hnefi ). Bronze. H. 3.7 cm, dia. 2.4 cm; inv. no. MAH 2035/02.
7 – antler gaming piece, almost semi-spherical in shape. H. 1.7 cm, dia. 2.4 cm; inv. no. MAH 1507/2002.
8 – amber gaming piece, almost semi-spherical in shape. H. 1.4 cm, dia. 2.1 cm; inv. no. MAH 1191/03.
9 – amber gaming piece, almost semi-spherical in shape. H. 1.9 cm, dia. 2.3 cm; inv. no. MAH 59/1988.
10 – amber gaming piece cylindrical in shape. H. 1.7 cm, dia. 1.9 cm; inv. no. MAH 192/90.

Ryc. 283. Przęślik ołowiany, stożkowaty. Średnica 1,9 cm, wysokość 1 cm, 
waga 16,28 g. Nr inw. MAH 1892/2007.

Fig. 283. Subconical lead spindle whorl. Dia. 1.9 cm, h. 1 cm, wt. 16.28 g; 
inv. no. MAH 1892/2007.

Ryc. 284. Przęślik kamienny cylindryczny. Średnica 3,2 cm, grubość 1,2 cm. 
Nr inw. MAH 1893/2007.

Fig. 284. Cylindrical stone spindle whorl. Dia. 3.2 cm, thickness 1.2 cm; inv. 
no. MAH 1893/2007.

Ryc. 285. Przęślik rogowy w kształcie okrągłej tarczy z otworem w środku. 
Powierzchnia górna zdobiona dwoma ciągami „oczek” (kółeczek z punktami 
w środku) rozlokowanymi wzdłuż krawędzi zewnętrznej oraz wokół otwo-
ru. Średnica – ok. 3,6 cm, wysokość 1,1 cm; średnica otworu 0,7 cm. Nr inw. 
MAH 742/2006.

Fig. 285. Antler spindle whorl in the shape of a disk with a hole in the mid-
dle. Top surface decorated with two lines of circles with tiny holes in the centre, 
one along the outer rim and the other around the hole. Dia. ca. 3.6 cm, h. 1.1 cm; 
hole dia. 0.7 cm; inv. no. MAH 742/2006.
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go rzemieślnika. Warto też pamiętać, że w IX/X wieku rze-
mieślnik często był jednocześnie handlarzem. 

Należy podkreślić, że poszczególne kategorie za-
bytków mogły wiązać się zarówno z mieszkalną, jak też 
i rzemieślniczo-handlową funkcją odkrytych w tym rejonie 
budynków. I chociaż bez większych problemów można za-
szeregować jako pozostałości warsztatów rzemieślniczych 
odkryte w dużej liczbie półwytwory przedmiotów, egzem-
plarze uszkodzone w trakcie obróbki i zarzucone (w tym 
również nieudane wyroby), czy też odpadki produkcyjne, 
to w przypadku wyrobów gotowych trudniej jest wykazać 
ich związek z którąś z wymienionych powyżej funkcji bu-
dynków. Zastrzeżenia takie odnieść można m.in. do wyro-
bów rogowiarskich – np. grzebieni, wyrobów z bursztynu 
(ozdób, pionków do gry, przęślików), wyrobów ze szkła 

and also places where workshops were located. The part 
of the settlement examined so far was inhabited by crafts-
men/artisans and their families. The activities of this so-
cial group encompassed securing the means of making 
goods (acquiring the raw materials, tools and equipment 
necessary for running the workshop) and the making of 
the goods itself). Some of the crafts required separate rooms 
(goldsmithery, glass working, smithing), while others could 

Ryc. 286. Przykłady przęślików wykonanych z wypalonej gliny (1-5), łupku skandynawskiego (6), steatytu (7).

Fig. 286. Specimens of spindle whorls made of fi red clay (1-5), Scandinavian slate (6), steatite (7).

Ryc. 287. Zawieszka ołowiana, zdobiona jednostronnie motywem krzy-
ża równoramiennego z punktem w środku. Średnica 2,2 cm. Nr inw. MAH 
4A/01/L.

Fig. 287. Lead pendant, decorated with an equal-armed cross with a pellet in 
the centre. Dia. 2.2 cm; inv. no. MAH 4A/01/L.

Ryc. 288. Zapinka języczkowata (Zungenfi beln). Brąz. Długość 5,6 cm, sze-
rokość 1,7 cm. Nr inw. MAH 1894/2007.

Fig. 288. Tongue-shaped brooch (Zungenfi bel). Bronze. L. 5.6 cm, w 1.7 cm; 
inv. no. MAH 1894/2007.



181

(paciorków), wyrobów z brązu i srebra (zapinek, pierście-
ni, ozdobnych okuć, zawieszek itp.). 

W mniejszym stopniu zastrzeżenie to dotyczyć 
może wyrobów z żelaza (gwoździ, nitów, okuć, licznych 
narzędzi – m.in. noży i sierpów itp.). Warsztaty kowalskie 
lokowane były z reguły poza zwartą zabudową osad, na ich 
obrzeżach – produkcja prowadzona w warsztacie kowal-
skim wymagała stosowania wysokich temperatur, a więc 
otwartego ognia, co stanowiło duże zagrożenie pożarowe 
dla drewnianej zabudowy.

Podsumowując te uwagi, należy stwierdzić, że wy-
mienione powyżej kategorie przedmiotów mogły być uży-
wane w gospodarstwie domowym, mogły stanowić produkt 

działających w budynkach lub poza nimi wyspecjalizowa-
nych warsztatów, mogły też być zgromadzone jako towar 
przeznaczony do wymiany handlowej. Nie ulega jednak 
wątpliwości ostateczne przeznaczenie wymienionych grup 
zabytków. Trafi ć one miały właśnie do domu. Używane 
jako narzędzia, sprzęty i ozdoby stroju traktowane mogą 
być jako przedmioty codziennego użytku.

be located within one room (in particular antler and amber 
workshops). The crafting of antler/horn and amber did 
not differ very much, hence both skills were often per-
formed by one artisan/craftsman. Moreover, in the ninth/
tenth centuries, the craftsman/artisan was also often 
a trader/merchant.

It should be emphasized that particular categories 
of fi nds could be associated both with the habitable char-
acter of the discovered buildings as well as their function 
as places where goods were made and trading took place: 
it is relatively easy to classify the numerous fi nds of semi-
fi nished goods as the remains of workshops (damaged or 
fl awed items that were discarded as well as waste material 
and scraps) but in the case of completed goods and wares 
it is diffi cult to point to their connection with the afore-
mentioned functions of buildings. This regards, among 
others, antlerware (e.g. combs), amberware (jewellery 
and ornaments, gaming pieces, spindle whorls), glassware 

(beads), articles made of bronze and silver (brooches, rings, 
decorative ferrules, pendants, etc.).

This reservation pertains to a lesser degree to items 
made of iron (nails, rivets, ferrules, and numerous tools 

Ryc. 292. Dwuręczny strug stolarski. Żelazo. Szerokość 9,5 cm, szerokość 
ostrza 7,2 cm. Nr inw. MAH 426/2001.

Fig. 292. Two-handed carpenter’s plane. Iron. W 9.5 cm; width of blade 
7.2 cm; inv. no. MAH 426/2001.

Ryc. 289. Zapinka równoramienna. Brąz. Długość 4,95 cm, szerokość 
2,3 cm. Nr inw. MAH 2006/1.

Fig. 289. Equal-armed brooch. Bronze. L. 4.95 cm, w 2.3 cm; inv. no. MAH 
2006/1.

Ryc. 291. Fragment naramiennika. Brąz. Długość zachowanego fragmentu 
6,6 cm. Nr inw. MAH 1049/2008.

Fig. 291. Fragment of an arm-ring. Bronze. Preserved fragment l. 6.6 cm; 
inv. no. MAH 1049/2008.

Ryc. 290. Hak żelazny (podwójny skobel). Długość 8,5 cm, szerokość 
8,4 cm. Nr inw. MAH 517/2008.

Fig. 290. Iron hook (double staple). L. 8.5 cm, w 8.4 cm; inv. no. MAH 
517/2008.
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Trudno jest precyzyjnie określić wielkość zamieszku-
jącej dany budynek rodziny. Na podstawie wyliczeń doko-
nanych na innych, lepiej zachowanych tego typu stanowi-
skach (Birka, Hedeby), można szacunkowo określić liczbę 
domowników od kilku do kilkudziesięciu osób. Przypusz-

czać należy, że taki model gospodarstwa domowego nie był 
w Truso jedynym. Prawdopodobnie w innych jej częściach 
zamieszkiwała ludność o niższym statusie społecznym (np. 
niewolnicy w Hedeby zamieszkiwali w odrębnej części osa-
dy w niewielkich półziemiankach).

such as knives and sickles, etc.). Smith’s workshops were 
usually located outside densely built-up areas, on the per-
iphery of settlements, because smithing involved the use of 
high temperatures, and open fi res, which was a risk to the 
wooden buildings.

To sum up, the aforementioned categories of objects 
could have been used as household items; they could have 
been products of specialized workshops located in build-
ings or outside them, or equally they may have been col-
lected as commodities for commercial exchange. There is 
no doubt however what the ultimate purpose of the afore-
mentioned fi nds was; they were destined for the use of the 
household. Used as tools, equipment and ornaments, they 
can be regarded as everyday articles.

It is diffi cult to determine with any precision the size 
of the family that inhabited a particular building. Based on 
calculations performed on similar, better preserved sites 
(Birka, Hedeby), it can be estimated that the number of 
inhabitants ranged from several to several dozen people. 
It should be assumed that this was not the only model of 
a household in Truso. Other parts of the settlement may 
have been inhabited by people of a lower social status (for 
example slaves in Hedeby lived in a separate part of the 
settlement in small semi-dugouts).

*

Due to specifi c conditions in which both the mov-
able fi nds and remains of buildings remained for over 
a thousand years, no construction elements have been 

Ryc. 293. Ciosło żelazne. Wysokość 13 cm, szerokość ostrza 6,5 cm, średnica tulei 3,5 cm. Nr inw. MAH 504/2008.

Fig. 293. Iron adze. H. 13 cm, blade w 6.5 cm, socket dia. 3.5 cm; inv. no. MAH 504/2008.

Ryc. 294. Pozostałości paleniska – wykop XXVIII/27C. Fot. Marek F. Jago-
dziński.

Fig. 294. Remains of a hearth discovered in trench XXVIII/27C. Photo 
Marek F. Jagodziński.



183

*

Specyfi czne warunki terenowe, w jakich przez po-
nad 1000 lat przebywały zarówno zabytki ruchome, jak 
też pozostałości budynków sprawiły, że nie zachowały się 
żadne elementy konstrukcyjne oraz przedmioty wykonane 
z drewna, słomy i trzciny, a także z tkanin i skór. Możemy 
tylko przypuszczać, że znaczny procent wykonanych z tych 
surowców przedmiotów i sprzętów stanowił wyposażenie 
domów z Truso. Dla określenia szczegółów konstrukcyj-
nych budynków przydatne okazały się przedmioty wyko-
nane z innych surowców – gliny i żelaza. Obok dużej ilości 
wypalonej obrzutki glinianej z odciskami plecionki (będą-
cej pozostałością ścian o konstrukcji ramowo-plecionkowej 
– zob. Ryc. 86) były to gwoździe żelazne o masywnych 
i długich trzonach. Określić je możemy jako typowe w dzi-
siejszym pojęciu gwoździe konstrukcyjne, które służyły do 
łączenia większych elementów drewnianych.

Bezpośrednio z domem lub z elementami jego wy-
posażenia związane są otwarte paleniska, a także dobrze 
czytelne w kilku przypadkach ślady po ławach drewniano-
ziemnych. Te obiekty pozwalają na odtworzenie organi-
zacji wewnętrznej budynków czy też wydzielonych w ich 
obrębie izb.

preserved; no items made of wood, straw and reed, nor fab-
rics and animal skins have survived either. We can only as-
sume that a large percentage of the articles and pieces of 

furniture made using these materials were used to furnish 
the houses in Truso. Articles made from other materials 
(clay and iron) have proved more useful when determining 
how the buildings were constructed. Apart from the large 
amounts of fi red clay daub with wattle imprints (which 
constituted the remains of walls built using the wattle and 
daub technique – see Fig. 86), there were iron nails with 
long, massive shafts. They can be defi ned as typical (in to-
day’s understanding) construction nails that were used to 
join together larger wooden elements.

Certain objects directly connected with the houses 
and their interiors, such as open hearths and the clearly vis-
ible (in a few cases) traces of earthen and wooden benches, 
have made it possible to reconstruct the internal layout of 
the buildings and the rooms within them.

Finds of loomweights that often formed conspicuous 
clusters (from several to a dozen or so specimens) are par-
ticularly important when reconstructing the furnishings 
of buildings. The looms were probably initially located in 
the very place they were discovered. All kinds of iron fer-
rules, joining elements, and small nails and studs can also 
be linked with the furnishing of the buildings. They are 
probably the only preserved elements of smaller pieces of 
furniture such as chests.

Items associated with the house and its furnishings 
included iron keys, iron padlocks and small box-locks. One 

Ryc. 296. Żelazny pręt tordowany zakończony ogniwami – element do podwieszania rusztu żelaznego nad paleniskiem. Długość 27 cm. Nr inw. MAH 
1823/02. 

Fig. 296. Twisted iron rod with loops at the ends to suspend the frame for the cooking pot over the hearth. L. 27 cm; inv. no. MAH 1823/02. 

Ryc. 295. Widok na pozostałości długiego budynku. Ślad po ławie do spa-
nia (oznaczony czerwonymi strzałkami) – Ar XXVIII/25. Fot. Marek F. Ja-
godziński.

Fig. 295. Remains of a longhouse. Trace of a sleeping bench marked with red 
arrows. Trench section no. XXVIII/25. Photo Marek F. Jagodziński.

Ryc. 297. Rekonstrukcja warsztatu tkackiego z Truso. Rysunek piórkiem 
Jerzy Domino.

Fig. 297. Reconstruction of an upright warp-weighted loom from Truso. 
Quill drawing by Jerzy Domino.
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Dla odtworzenia wyposażenia budynków ważne są 
zwłaszcza znaleziska ciężarków tkackich, niejednokrotnie 
odkrywanych w wyraźnych skupiskach, po kilka lub kil-
kanaście egzemplarzy. Miejsca ich odkrycia były zapewne 
miejscami, gdzie pierwotnie stały warsztaty tkackie. Z wy-
posażeniem wnętrz budynków należy łączyć różnego ro-
dzaju żelazne okucia, skoble spinające, a także niewielkich 
rozmiarów gwoździe oraz ćwieki. Przedmioty te są praw-
dopodobnie jedynym zachowanym świadectwem istnienia 
drobnych sprzętów domowych, np. skrzyń.

Do kategorii przedmiotów związanych z domem 
i jego wyposażeniem należy zaliczyć klucze żelazne, kłódki 
żelazne i niewielkich rozmiarów zamki puszkowe. Jednym 
z ciekawszych znalezisk jest klucz „kotwicowaty” będący 

of the more interesting fi nds is an anchor-shaped key that 
is a variant of a hook key (Fig. 305, 2). On account of 
its length (almost 20 cm), it probably was used to open 
a bolt-lock. Similar sized keys with profi led blades were 
used to open turn-key locks. Smaller specimens were used 
for opening chests and caskets.

Ryc. 298. Ciężarki z warsztatu tkackiego in situ – Wykop XXVIII/28A. Fot. Marek F. Jagodziński.

Fig. 298. Clay loomweights in situ. Trench XXVIII/28A. Photo Marek F. Jagodziński.

Ryc. 300. Ciężarek tkacki, okrągły, w przekroju owalny. Wypalona glina. 
Średnica 16 cm, grubość 7 cm. Nr inw. MAH 1816/2002.

Fig. 300. Round clay loomweight, ovoid profi le. Fired clay. Dia. 16 cm, thick-
ness 7 cm; inv. no. MAH 1816/2002.

Ryc. 299. Fragment ciężarka tkackiego z wyciśniętym na powierzchni zna-
kiem właściciela. Wypalona glina. Zrekonstruowana średnica ok. 15 cm. 
Nr inw. MAH 1564/01.

Fig. 299. Fragment of a loomweight imprinted with the owner’s trademark. 
Fired clay. Reconstructed dia. ca. 15 cm; inv. no. MAH 1564/01.
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Ryc. 301. Przykłady kolistych, owalnych w przekroju ciężarków tkackich z Truso. Wypalona glina.
1 – średnica 11,3 cm, grubość 3 cm, waga 285,05 g (ubytki 1/8). Nr inw. 1842/02.
2 – średnica 10,2 cm, grubość 4 cm, waga 283,07 g (ubytki 1/3). Nr inw. 154/89.
3 – średnica 9,5 cm, grubość 4,5 cm, waga 373 g. Nr inw. 292/89.
4 – średnica 10,7 cm, grubość 2,6 cm, waga 262,29 g (ubytki 1/6). Nr inw. 1837/02.
5 – średnica 9,8 cm, grubość 3 cm, waga 244,4 g (ubytki 1/3). Nr inw. 326/89.

Fig. 301. Examples of round clay loomweights, ovoid profi le, found in Truso. Fired clay.
Key:
1 – dia. 11.3 cm, thickness 3 cm, wt. 285.05 g (1/8 missing); inv. no. 1842/02.
2 – dia. 10.2 cm, thickness 4 cm, wt. 283.07 g (1/3 missing); inv. no. 154/89.
3 – dia. 9.5 cm, thickness 4.5 cm, wt. 373 g; inv. no. 292/89.
4 – dia. 10.7 cm, thickness 2.6 cm, wt. 262.29 g (1/6 missing); inv. no. 1837/02.
5 – dia. 9.8 cm, thickness 3 cm, wt. 244.4 g (1/3 missing); inv. no. 326/89.

Ryc. 302. Kłódka skrzynkowa. Brąz, żelazo. Wysokość skrzyneczki 2,8 cm, 
szerokość 1,25 cm. Nr inw. MAH 1895/2007.

Fig. 302. Box-type padlock. Bronze, iron. Box h. 2.8 cm, w 1.25 cm; inv. no. 
MAH 1895/2007.

Ryc. 303. Przykłady osełek odkrytych w Truso. Większość egzemplarzy wyko-
nano ze skandynawskich łupków ilastych (długość największej osełki 18 cm).

Fig. 303. Examples of whetstones discovered in Truso. Most of the specimens 
made of Scandinavian shale (longest whetstone l. 18 cm).
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Ryc. 304. Przykłady kluczy żelaznych odkrytych w Truso. 
1 – klucz z ażurowym piórem oraz płaskim uchwytem. Długość 15 cm. 
Nr inw. MAH 174/88.
2 – klucz do zamka o konstrukcji zatrzaskowej. Długość 20 cm. Nr inw. MAH 
155/87.
3 – klucz hakowy z jednym zębem na końcu. Wymiary 18 x 13 cm. Nr inw. 
MAH 900/03.

Fig. 304. Specimens of iron keys discovered in Truso. 
Key:
1 – key with an openwork blade and a fl at bow. L. 15 cm; inv. no. MAH 
174/88.
2 – key for a bolt lock. L. 20 cm; inv. no. MAH 155/87.
3 – hook key with one tooth at the end. Dimensions 18 x 13 cm; inv. no. MAH 
900/03.

Ryc. 306. Osełka. Długość 8,6 cm. Nr inw. MAH 1897/2007.

Fig. 306. Whetstone. L. 8.6 cm; inv. no. MAH 1897/2007.

Ryc. 307. Przykłady igielników odkrytych w Truso. Brąz, żelazo. 
1 – igielnik wykonany z owalnych żelaznych segmentów lutowanych stopem 
miedzi. Powierzchnia inkrustowana brązowym drutem. Na ściance zamonto-
wano zawleczkę. Długość 5,5 cm, średnica 1,7 cm. Nr inw. MAH 58/01.
2 – igielnik rurkowaty, lekko zwężający się ku dołowi, zdobiony pasmami 
dookolnych rowków. Brąz. Długość 5,6 cm, średnica 0,7 cm. Nr inw. MAH 
1219/03.
3 – dwa fragmenty rurkowatego igielnika. Brąz. Długość 4 cm, średnica 0,75 cm. 
Nr inw. 1585/2007.

Fig. 307. Examples of needle cases discovered in Truso. Bronze, iron.
Key:
1 – needle case made from ovoid iron segments soldered with copper al-
loy. Surface inlaid with bronze wire. Loop attached. L. 5.5 cm, dia. 1.7 cm; 
inv. no. MAH 58/01.
2 – cylindrical needle case, narrowing slightly towards the bottom, deco-
rated with grooves all around. Bronze. L. 5.6 cm, dia. 0.7 cm; inv. no. MAH 
1219/03.
3 – two fragments of a cylindrical needle case. Bronze. L. 4 cm, dia. 0.75 cm; 
inv. no. 1585/2007.

Ryc. 305. Krzesiwo kabłąkowe. Ramiona posiadają zawinięte końcówki 
i uformowany stożkowo wewnętrzny grzbiet. Żelazo. Długość 5,5 cm, wyso-
kość 2,7 cm. Nr inw. MAH 1898/2007.

Fig. 305. Bow-shaped fi re striker. Arms curled at the ends; opposite inside 
edge cone-shaped. Iron. L. 5.5 cm, h. 2.7 cm; inv. no. MAH 1898/2007.



187

Ryc. 308. Przykłady igieł i szydeł kościanych odkrytych w Truso (1 – długość 
8,5 cm).

Fig. 308. Examples of bone needles and awls discovered in Truso. (1 – l. 
8.5 cm).

Ryc. 309. Fragment szklanego gładzika do płótna. Średnica 8,2 cm, grubość 
3,2 cm. Nr inw. MAH 333/2007.

Fig. 309. Fragment of a glass linen smoother. Dia. 8.2 cm, thickness 3.2 cm; 
inv. no. MAH 333/2007.

Ryc. 310. Elementy ubioru.
1 – Klamra hakowata do pasa zdobiona pasmami wybijanych kółek. Brąz. 
Długość 6,8 cm. Nr inw. MAH 507/2008.
2 – Haftka brązowa z dwoma otworami na nity. Haftki takie używane były 
do spinania tasiemek-wstążek lub luźnego ubioru (m.in. przy podwiązkach). 
Wymiary: 2,7 x 1,6 cm, ukształtowana w formę zwierzęcej głowy. Nr inw. 
MAH 189/2007.

Fig. 310. Elements of clothing.
Key:
1 – Hooked belt buckle decorated with bands of punched circles. Bronze. 
L. 6.8 cm; inv. no. MAH 507/2008.
2 – Bronze hook of a hook and eye with a pair of rivet holes, in the shape of an 
animal’s head. Used as a fastener for ribbons or loose clothing (among others 
to fasten garters). Dimensions: 2.7 x 1.6 cm; inv. no. MAH 189/2007.

Ryc. 311. Żelazne uchwyty i okucia szkatułek.
1 – Szerokość 8,7 cm, wysokość 2,7 cm. Nr inw. MAH 298/2000.
2 – Szerokość 7,5 cm. Nr inw. MAH 736/2001.

Fig. 311. Iron handles and ferrules for caskets.
Key:
1 – W 8.7 cm, h. 2.7 cm; inv. no. MAH 298/2000.
2 – W 7.5 cm; inv. no. MAH 736/2001.



188

Research excavations revealed a considerable num-
ber of objects that were indispensable in everyday life, such 
as iron knives, whetstones, needle cases, bone needles and 
awls, bow-shaped scissors, adzes, iron saws, fi re strikers, etc. 
These articles give us an indirect idea of the everyday ac-
tivities of their owners.

A relatively large number of sickles used for har-
vesting grain crops or cutting grass for hay suggest that 

odmianą kluczy hakowych (Ryc. 305, 2). Ze względu na 
duże rozmiary (długość prawie 20 cm) należy przypusz-
czać, że służył do otwierania zamka drzwi o konstrukcji 
ryglowej. Natomiast do otwierania zamka o konstrukcji 
obrotowej służyły podobnej wielkości klucze z profi lowa-
nymi piórami. Mniejsze egzemplarze takich kluczy po-
chodziły od zamków skrzyń i szkatuł.

Badania wykopaliskowe dostarczyły szczególnie 
dużo przedmiotów, które były niezbędne w życiu codzien-
nym. Wymienić tu można m.in. noże żelazne, osełki, igiel-
niki, igły i szydła kościane, nożyce kabłąkowe, ciosła, piły 
żelazne, krzesiwa itp. Te przedmioty wskazują pośrednio 
na zakres codziennych zajęć ich posiadaczy.

Wśród bogatego zestawu przedmiotów codziennego 
użytku zwraca uwagę dość duża liczba sierpów. Sierpy uży-
wane do sprzętu zbóż lub traw świadczą o prowadzonej, 
zapewne w pobliżu osady, uprawie roli. Duże znaczenie rol-
nictwa w owym czasie potwierdza jednoznacznie diagram 
palinologiczny z jeziora Drużno, gdzie okres ten zaznacza 
się bardzo wyraźnym wzrostem krzywej zbóż (żyta i psze-
nicy) oraz roślin miejsc otwartych.

Z uprawą zbóż wiąże się bezpośrednio hodowla 
zwierząt. O wielkości hodowli i jej znaczeniu w sposobach 
zdobywania pożywienia świadczy bardzo duża ilość kości 
zwierzęcych odkrytych w trakcie dotychczasowych badań 
wykopaliskowych (ok. 500.000 sztuk). Były to głównie ko-
ści krów, świń i owiec. Odkryto też dużą liczbę kości ryb 
(sandacza, płociowatych, jesiotra), które łowiono m.in. 

Ryc. 312. Dzwonki brązowe. 
1 – Wysokość 3 cm (2,3 cm bez uszka), średnica 3 cm. Nr inw. MAH 
871/2007.
2 – Wysokość 2,95 cm, średnica 2,3 cm. Nr inw. 618/2007.

Fig. 312. Bronze bells. 
Key:
1 – H. 3 cm (2.3 cm without handle), dia. 3 cm; inv. no. MAH 871/2007.
2 – H. 2.95 cm, dia. 2.3 cm; inv. no. 618/2007.

Ryc. 313. Topór bojowy z brodą. Szyjka wąska w przekroju czworoboczna. 
Żelazo. Wysokość 17,5 cm; szerokość ostrza 12 cm. Nr inw. 1566/2007.

Fig. 313. Bearded battle-axe head. Narrow neck, quadrilateral in section. 
Iron. H. 17.5 cm; blade w 12 cm; inv. no. 1566/2007.

Ryc. 314. Topór bojowy z brodą. Tuleja owalna z lekko zaznaczoną piętą. 
Wysokość 16,5 cm; szerokość ostrza 9 cm. Nr inw. MAH 1567/2007.

Fig. 314. Bearded battle-axe head. Ovoid socket and slightly emphasized 
heel. Height 16.5 cm; width of blade at the cutting edge 9 cm; inv. no. MAH 
1567/2007.
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Ryc. 315. Przykłady sierpów żelaznych odkrytych w Truso. Na egzemplarzu dolnym zachowała się część drewnianej rączki – długość 17 cm. Nr inw. MAH 
1606/02.

Fig. 315. Examples of iron sickles found in Truso. Remains of wooden handle preserved on bottom specimen; l. 17 cm; inv. no. MAH 1606/02.

Ryc. 316. Dokumentacja frekwencji kości zwierzęcych odkrytych w wykopie XXIII/24BD, XXIII/25 – najwięcej kości zwierzęcych znaleziono w obrębie zary-
sów budynków.

Fig. 316. Documentation pertaining to the frequency of animal bone fi nds discovered in trench XXIII/24BD, XXIII/25. Most of the bones were found within 
building outlines.
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za pomocą wędki, na co wskazują znalezione żelazne ha-
czyki do łowienia ryb. Stałym „mieszkańcem” domu-za-
grody był też pies oraz kot. Niewielka, śladowa wręcz ilość 
zwierząt łownych, m.in. jelenia, bobra, lisa, sarny, dzika 
czy zająca, świadczy o znikomej roli myślistwa wśród zajęć 
mieszkańców tej osady.

Osobnego komentarza wymaga druga pod względem 
liczebności obok kości zwierzęcych kategoria zabytków 
– naczynia gliniane. Analiza licznych fragmentów naczyń 
glinianych odkrytych w zarysach budynków wykazała, 
że prezentują one specyfi czną pod względem stylistyki 
i technologii kategorię wyrobów rzemieślniczych. W po-
równaniu z ceramiką występującą na Pomorzu Zachodnim

the cultivation of grain was conducted here, probably in 
the vicinity of the settlement. The importance of agricul-
ture at that time is confi rmed by a pollen diagram of Lake 
Drużno where this period shows a clearly visible increase 
in the curve for grain crops (rye and wheat) and open-
space plants.

Grain cultivation is directly linked to animal hus-
bandry. The numerous fi nds of animal bones that have 
been unearthed so far (ca. 500,000 specimens) indicate 
the extent of livestock breeding and its importance as 
a form of sustenance. These were mainly cow, pig and 
sheep bones. There was also a large number of fi sh bones 
(pikeperch, roach, sturgeon), which were caught, for ex-
ample with the use of fi shing rods, proof of which is the 
considerable number of iron fi shing hooks. Cats and dogs 
were also kept in households and farmsteads. The small, 
rather vestigial, number of game animal bones would 
imply that hunting did not play a signifi cant role in the 
life of the inhabitants.

Clay pottery, which was the second major category 
of fi nds after animal bones, requires a separate comment. 
The analysis of the many fragments of clay vessels dis-
covered within the outlines of buildings has shown that they 
represent a specifi c category of handicrafts, both in terms 
of their style and the technique used. Compared to the
ceramics found in Western Pomerania and Mecklenburg, 
there are few Obodrite-Veleti elements or pure forms of 
the Menkendorf, Feldberg and Frensendorf style. The 
small number of vessels of this type discovered in Truso 
were probably imported goods. It is clearly connected 
with western Slavic pottery, which was highly advanced 
at that time, both in terms of its style and the technique 
used. This probably indicates that it was made by local 
workshops directly linked to Truso’s Estian-Prussian hin-

Ryc. 317. Fragmenty naczyń glinianych in situ – wykop XXVIII/24B. Fot. 
Marek F. Jagodziński. 

Fig. 317. Fragments of clay pottery in situ; trench XXVIII/24B. Photo Marek 
F. Jagodziński. 

Ryc. 318. Przykłady łyżew lub płóz kościanych odkrytych w Truso. Długość 17-21 cm.

Fig. 318. Examples of bone ice skates or runners discovered in Truso. L. 17-21 cm.
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i w Meklemburgii mało jest tu elementów obodrzycko-
wieleckich oraz czystej formy typów Menkendorf, Feldberg 
i Frensendorf, charakterystycznych dla Słowiańszczyzny 
zachodniej. Niewielką liczbę naczyń tego typu znalezio-
nych w Truso należy traktować wyłącznie jako wyroby 
pochodzące z importu. Wyraźne są natomiast nawiązania 
do ceramiki zachodniosłowiańskiej, stanowiącej w owym 
czasie wysoko zaawansowany technologicznie i stylistycz-
nie produkt rzemieślniczy. Wskazuje to prawdopodobnie 
na miejscowe, związane bezpośrednio z zapleczem estyj-
sko-pruskim w Truso warsztaty, które wytwarzały naczynia 
gliniane według wzorców słowiańskich, a także pruskich 
dla potrzeb tego emporium217. 

Jak osada funkcjonowała zimą, możemy się domy-
ślać na podstawie licznych znalezisk łyżew kościanych 
i żelaznych raków do chodzenia po lodzie. Duży stosun-
kowo udział tych kategorii przedmiotów w ogólnej licz-
bie odkrytych zabytków świadczy o znacznej aktywności 
mieszkańców Truso także w okresie, kiedy zamarzały wody 

217  Zob. też: G r z e g o r z  S t a s i e ł o w i c z , Ceramika z długiego 
domu z osady w Janowie Pomorskim – Truso, [w:] Studia Galindzkie, 
tom 1, Warszawa 2003, s. 245-260.

terland, in which artisans made clay pots according to 
both Slavic and Prussian models to cater for the needs 
of this emporium.217

The numerous fi nds of bone ice skates and iron 
crampons for walking on ice (which constitute a relatively 
large part of the overall number of fi nds) tell us something 
about the functioning of the settlement in winter and that 
the inhabitants were active even when the waters of the 
lake froze over. Bone ice skates were used to move across 
the ice (tied to shoes) and for the transportation of goods 
(when they were fastened to special platform-like sleds as 
runners). The iron crampons were, in turn, hammered into 
a horse’s hooves so that only the massive, short and sharp 
spikes protruded from the bottom of the hoof. This enabled 
the use of harnessed horses when transporting goods on 
very slippery ice.

Ornaments were unique items associated with every-
day life. Apart from their purely utilitarian and aesthetic 
function, they also have a profound symbolic and religious 

217  See also: G r z e g o r z  S t a s i e ł o w i c z , Ceramika z długiego 
domu z osady w Janowie Pomorskim – Truso, [in:] Studia Galindzkie, 
vol. 1, Warsaw 2003, pp. 245-60.

Ryc. 319. Para łyżew kościanych. Długość 27 cm. Nr inw. MAH 1472/2008.

Fig. 319. Pair of bone ice skates. L. 27 cm; inv. no. MAH 1472/2008.
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jeziora. Łyżwy kościane używane były zarówno przez po-
jedyncze osoby do przemieszczania się po lodzie, w takich 
przypadkach przywiązywano je do butów, jak też w trans-
porcie towarowym, wówczas montowano je do specjalnie 
zbudowanych platform-sań jako płozy. Żelazne raki były 
z kolei wbijane dłuższymi końcami w kopyta końskie tak, 
że od dołu kopyta wystawały tylko masywne, krótkie i ostre 
kolce. Pozwalało to na użycie zaprzęgów konnych do trans-
portu towarów nawet po bardzo śliskim lodzie.

Do wyjątkowej kategorii przedmiotów związanych 
z życiem codziennym należy zaliczyć ozdoby. Obok funk-
cji czysto użytkowej i estetycznej posiadają one dodatkowo 
głęboki wymiar symboliczno-wierzeniowy. Prezentują bo-
wiem bardzo charakterystyczny dla społeczeństw skandy-

dimension. They present an outlook that is very charac-
teristic of Scandinavian communities which combined the 
sacred and the profane in everyday life.218

 AMULET

During excavations conducted in Truso, archaeologists un-
earthed a unique object that consisted of two dome-shaped, 
open-work belt separators, folded together in the form of 
a ‘medallion’, inside of which a silver band was placed.

218  N e i l  S.  P r i c e , Pagan Amulets and Cult Objects from the 
Black Earth: Interim Report on Finds from the 1990 Excavations, 
Birka Studies 2, Excavation in the Black Earth 1990, ed. Björn Amb-
rosiani and  Helene Clarke, Stockholm 1995, s. 70-78.

Ryc. 320. Raki do chodzenia po lodzie. Dłuższymi końcami wbijane w kopyta końskie (1, 5, 6). Raki do butów, montowane na paskach skórzanych (2, 3, 4).  
Żelazo.

Fig. 320. Iron crampons for attaching to a horse’s hooves (1, 5, 6). Iron crampons for attaching to shoes with leather straps. (2, 3, 4).

Ryc. 322. Trójkątny rak żelazny z ramionami wygiętymi w formę kol-
ców, montowany do podeszwy buta. Wymiary: 5,1 x 4,7 cm. Nr inw. MAH 
2114/2003.

Fig. 322. Triangular iron crampon with ends bent to form spikes, for fastening 
to the sole of a shoe. Dimensions: 5.1 x 4.7 cm; inv. no. MAH 2114/2003.

Ryc. 321. Zawieszki żelazne w kształcie młotków Thora i oszczepów.
1 – średnica ogniwa 2 cm, długość zawieszki 1,7 cm. Nr inw. MAH 
1150/2008.
2 – średnica ogniwa 2 cm, długość zawieszek 1,4-1,8 cm. Nr inw. MAH 
1899/2008.

Fig. 321. Thor’s hammer-shaped and spear-shaped pendants.
Key:
1 – link dia. 2 cm, pendant l. 1.7 cm; inv. no. MAH 1150/2008.
2 – link dia. 2 cm, pendants l. 1.4-1.8 cm; inv. no. MAH 1899/2008.
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Description of the elements of the fi nd

B E LT  S E P A R A T O R S
Both belt separators are of identical dimensions (dia. 3.3 cm; 
height of the dome 0.8 cm). They have the same style and 
bear the same characteristics as those deriving from the 
tenth century; they are decorated with heads in the Borre 
style and large triquetras – a three-cornered symbolic orna-
ment, particularly popular in Insular art dating from the sev-
enth century onwards, when they appeared on Anglo-Saxon 
coins and later in goldsmithing and the Christian art of 
Ireland and Scotland.219 In the Viking Age, the Nor-
wegians and Danes took over the triquetra symbol and used 
it frequently in their own art on the islands where they 
settled. This symbol was used in Dublin in particular, and 
in the eleventh century it appeared on coins minted in 
Norway.220 Triquetras can also be found in the art of Gotland 
and Sweden, but they always have rounded ends, which 
probably indicates the local origins of this symbol .221

Belt separators of this type were found, among others, 
at burial sites in Gotland.222 It is evident from the context 
in which they were discovered that the belt separators 
often had elements joining the belt to a knife sheath or 
a scabbard attached to them. Belt fi ttings of a similar form 

219  R o m i l l y  J.  A l l e n , Early Christian Monuments of Scot-
land, (Introduction by J o s e p h  A n d e r s o n ), Edinburgh 1903, 
pp. 304 ff, fi gs. 7, 18, 342.  
220  U a i n i n n  O ’ M e a d h r a , Early Christian, Viking and Roman-
esque Art. Motif-pieces from Ireland, vol. 1, Theses and Papers, Stock-
holm 1979; vol. 2, A discussion, Stockholm 1987.
221  W ł a d y s ł a w  D u c z k o, The fi ligree and granulation work of 
the Viking Period. An analysis of the material from Björkö. Birka V, 
Stockholm 1985, pp. 96-7; id., Obecność skandynawska na Pomorzu 
i słowiańska w Skandynawii…, op. cit., p. 28.
222  L e n a  T h u n m a r k - N y l é n , Die Wikingerzeit Gotland I, 
Abbildungen der Grabfunde, Stockholm 1995, Abb. 206a. See 
also:  K u r t  G l o g e r, Germanen in Osteuropa. Versuch einer 
Geschichte Osteuropas von den Unfängen bis zum Beginn des 13.
Jahrhunderts. “Mannus – Bücherei”, Leipzig 1943, p. 222, Abb. 76; 
L e n a  T h u n m a r k - N y l é n , Die Wikingerzeit Gotland III Text, 
Abbildungen der Grabfunde, Stockholm 2006, 9. Artel, pp. 127-53; 
Abb. III:9:1; C h a r l o t t e  H e n d e n s t i e r n a - J o n s o n  & L e n a 
H o l m q u i s t  O l a u s s o n , The Oriental Mount from Birka’s 
Garrison. An expression of warrior rank and status, Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien, Antikvariskt arkiv 81, Stock-
holm 2006, pp. 33, 52; B i r g e r  N e r m a n , Die Verbindungen 
Zwischen Skandinavien und Dem Ostbaltikum in der Jüngeren 
Eisenzeit, Kungl. Vitterhes Historie och Antikvitets Akademiens 
Handlingar, Del 40: I, Stockholm 1929, p. 128, fi gs. 125, 126; p. 129, 
fi g. 128; p. 132, fi gs. 129, 130; p. 133, fi gs. 133, 135; p. 134, fi gs. 134, 136.

nawskich sposób postrzegania świata, łączący w życiu co-
dziennym sferę sacrum i profanum.218

 AMULET

W trakcie badań wykopaliskowych osady Truso od-
kryto unikalny przedmiot składający się z dwóch kopuł-
kowatych, ażurowych rozdzielaczy pasa złożonych razem 
w formę „medalionu”, w którego środku umieszczono taś-
mowaty pierścień ze srebra. 

Opis elementów składowych znaleziska

RO Z D Z I E L AC Z E  P A S A
Rozdzielacze posiadają identyczne wymiary (śred-

nica – 3,3 cm; wysokość kopułki – 0,8 cm). Stylistycznie 

218  Zob. też: G r z e g o r z  S t a s i e ł o w i c z , Ceramika z długiego 
domu z osady w Janowie Pomorskim – Truso, [w:] Studia Galindzkie, 
tom 1, Warszawa 2003, s. 245-260.

Ryc. 323. Jazda na łyżwach i nartach według ilustracji Olausa Magnusa. 
O l a u s  M a g n u s, Historia om de nordiska folken. Utgiven genom Michaelis-
gillet. Stockholm 1555.

Fig. 323. Skating and skiing as illustrated by Olaus Magnus. O l a u s 
M a g n u s, Historia om de nordiska folken. Utgiven genom Michaelisgillet. 
Stockholm 1555.

Ryc. 325. Anglosaksoński penny z trykwetrami.

Fig. 325. Anglo-Saxon penny with triquetras.

Ryc. 324. Amulet po wydobyciu z warstwy kulturowej – zdjęcie dokumenta-
cyjne, wykonane przed przystąpieniem do zabiegów konserwatorskich (fot. 
Jarosław Strobin). Nr inw. MAH 1222/2007.

Fig. 324. Amulet found in the cultural layer; photographic documentation 
prior to conservation. Photo Jarosław Strobin. Inv. no. MAH 1222/2007.
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i warsztatowo prezentują ten sam typ, charakterystyczny 
dla X wieku, z głowami rodzaju Borre  oraz dużymi trykwe-
trami, trzyrożnym symbolem, szczególnie popularnym 
w sztuce wyspiarskiej od VII wieku, gdy pojawia się na mo-
netach anglosaksońskich, a potem w złotnictwie i chrześ-
cijańskiej sztuce Irlandii i Szkocji219. W epoce wikingów 
Norwedzy i Duńczycy przejęli symbol trykwetry i używa-
li go często w swojej własnej sztuce, tam gdzie osiedli na 
Wyspach. Symbol ten jest widoczny zwłaszcza w Dublinie 
w Irlandii, a w XI wieku pojawia się na monetach bi-
tych w Norwegii220. Trykwetry występują też w sztuce 
gotlandzkiej i szwedzkiej, ale zawsze z zaokrąglonymi 
końcami, co prawdopodobnie wskazuje na lokalne po-
chodzenie tego symbolu221.

Rozdzielacze pasa tego typu znaleziono m.in. na 
cmentarzyskach w Gotlandii222. Jak wynika z kontekstu ich 

219  R o m i l l y  J.  A l l e n , Early Christian Monuments of Scotland, 
(Introduction by J o s e p h  A n d e r s o n ), Edinburgh 1903, s. 304 ff, 
fi g. 7, 18, 342.  
220  U a i n i n n  O ’ M e a d h r a , Early Christian, Viking and Roman-
esque Art. Motif-pieces from Ireland, Vol. 1, Theses and Papers, Stock-
holm 1979; Vol. 2, A discussion, Stockholm 1987.
221  W ł a d y s ł a w  D u c z k o, The fi ligree and granulation work of 
the Viking Period. An analysis of the material from Björkö. Birka V, 
Stockholm 1985, s. 96-97; idem, Obecność skandynawska na Pomorzu 
i słowiańska w Skandynawii …, op. cit., s. 28.
222  L e n a  T h u n m a r k - N y l é n , Die Wikingerzeit Gotland I, 
Abbildungen der Grabfunde, Stockholm 1995, Abb. 206a. Zob. też: 
K u r t  G l o g e r, Germanen in Osteuropa. Versuch einer Geschichte 
Osteuropas von den Unfängen bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts. 

that fulfi lled the function of separators in horse-bridles, ap-
peared fairly early, that is in the seventh century. They were 
discovered, among others, in the burial ground at Vendel in 
Central Sweden. 

Based on the characteristic masks in the Borre 
style, the specimens discovered in Truso can be dated to 
the period between the middle of the ninth to middle of 
the tenth century.

R I N G
Weight 4.9 g; width 1.1 cm; thickness of band 0.14 cm; 
diameter 3.3 cm. The band of the ring is decorated with 
two rows of punched circles alongside the rim that gradu-
ally narrow together towards the end of the band/close up, 
and come together at the end of the band. In the widest 
part of the band, the craftsman put three punched circles 
arranged in a row aligned perpendicularly to the two 
aforementioned rows, thus dividing the entire composition 
into shapes resembling isosceles triangles simultaneously 
forming their base. The ring is an item of jewellery typical of 
Scandinavian craftsmanship that could be found in burial 
grounds (among others in Birka223 and Hedeby), proto-
towns, and also in hoards.

Rings, as a new form of jewellery, appeared in Scan-
dinavian craft in the tenth century and were in use until 
the end of the Viking Age.

223  H o l g e r  A r b m a n , Birka I. Die Gräber. Tafeln, Kungl. Vitter-
hets Historie Och Antikvitets Akademien, Uppsala 1940, fi g. 111, 4.

Ryc. 326. Pas rycerski z gotlandzkiego cmentarzyska (Ksp. Hellvi, Ire, SHM 23140:222A).

Fig. 326. Knight’s belt from a Gotland cemetery (Ksp. Hellvi, Ire, SHM 23140:222A).
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znalezienia, do rozdzielaczy w wielu przypadkach monto-
wane były elementy łączące pas z pochewką noża lub po-
chwą miecza. Elementy pasa o podobnej formie pełniące 
jednak funkcje rozdzielaczy przy ogłowiu końskim poja-
wiły się już dość wcześnie, bo już w VII wieku. Odkryto je 
m.in. na cmentarzysku w Vendel w środkowej Szwecji. 

Egzemplarze odkryte w Truso, na podstawie charak-
terystycznych masek stylu Borre, można datować na okres 
od połowy IX do połowy X wieku.

P I E R Ś C I E Ń
 Waga 4,9 g; szerokość 1,1 cm; grubość pasa 0,14 cm; 

średnica 3,3 cm. Pas pierścienia ozdobiono wzdłuż krawę-
dzi dwoma rzędami wybijanych kółeczek, które przy koń-
cach taśmy schodzą się tworząc zamknięty obrys. W naj-
szerszym miejscu taśmy wytwórca umieścił prostopadły 
do ciągów rząd trzech wybitych kółeczek, który rozdziela 
całość kompozycji na fi gury zbliżone do trójkątów równo-
ramiennych, tworząc jednocześnie ich podstawę. Pierścień 
prezentuje typowy dla rzemiosła skandynawskiego wyrób 
jubilerski, spotykany zarówno na cmentarzyskach (m.in. 
w Birce223 i Hedeby), osadach wczesnomiejskich, jak rów-
nież w skarbach. 

Pierścienie jako nowa forma ozdoby w jubilerstwie 
skandynawskim pojawiły się w X wieku i były używane do koń-
ca okresu wikińskiego. Całość znaleziska jako zespół, w skład 
którego wchodziły rozdzielacze złożone w formie medalio-
nu i pierścień, mogła trafi ć do ziemi w połowie X wieku.

„Mannus - Bücherei“, Leipzig 1943, s. 222, Abb. 76; L e n a  T h u n -
m a r k - N y l é n , Die Wikingerzeit Gotland III Text, Abbildungen 
der Grabfunde, Stockholm 2006, 9. Artel, s. 127-153; Abb. III:9:1; 
C h a r l o t t e  H e n d e n s t i e r n a - J o n s o n  & L e n a  H o l m -
q u i s t  O l a u s s o n , The Oriental Mount from Birka’s Garrison. 
An expression of warrior rank and status, Kungl. Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien, Antikvariskt arkiv 81, Stockholm 2006, 
s. 33, 52; B i r g e r  N e r m a n , Die Verbindungen Zwischen Skan-
dinavien und Dem Ostbaltikum in der Jüngeren Eisenzeit, Kungl. 
Vitterhes Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 40: 
I, Stockholm 1929, s. 128, Fig. 125; 126, s. 129, Fig. 128, s. 132, Fig. 
129; 130, s. 133, Fig. 133; 135, s. 134, Fig. 134; 136.
223  H o l g e r  A r b m a n , Birka I. Die Gräber. Tafeln, Kungl. Vitter-
hets Historie Och Antikvitets Akademien, Uppsala 1940, Taf. 111, 4.

I N T E R P R E T A T I O N  O F  T H E  F I N D
This group of objects was discovered in the form of 
a medallion and hence was not an accidental grouping. We 
can also determine the functional role of the individual 
elements, as well as their symbolic signifi cance, which are 
both closely connected with each other.

The fi nd confi rms, in particular, the importance of 
rings for the Scandinavians; this is evident from Scandi-
navian sagas. Rings were a sign of authority, prestige and 
wealth, as well as symbols of friendship and brotherhood, 
and attributes of power. The magical power of the ring
is mentioned, for example, in the tale of the Nibelun-
gen treasure and the curse of the water dwelling dwarf 

Ryc. 327. Pierścień umieszczony wewnątrz medalionu skomponowanego 
z dwóch rozdzielaczy pasa.

Fig. 327. Ring inside a medallion composed of two belt separators.

Ryc. 328. Fragment ogłowia końskiego z cmentarzyska w Vendel, według: 
H. Stolpe, T. J. Arne, La nécropole de Vendel, Stockholm 1927, PL. XI.

Fig. 328. Fragment of a bridle from the cemetery in Vendel, after: H. Stolpe, 
T. J. Arne, La nécropole de Vendel, Stockholm 1927, PL. XI.
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I N T E R P R E T AC J A  Z N A L E Z I S K A
Należy podkreślić, że prezentowany zespół zabytków 

odkryto w układzie, jaki został mu nadany przez właścicie-
la-użytkownika. Możemy też określić czysto funkcjonalne 
przeznaczenie poszczególnych jego elementów, jak również 
ich symboliczne znaczenie. Należy też dodać, że obie sfery 
znaczeniowe tych przedmiotów są ściśle z sobą powiązane.

Andvari (Reginsmál, The Poetic Edda) that tells us that 
when Loki noticed a magnifi cent gold ring on the sorcer-
er’s fi nger (‘Andvaranaut’), he took it away from him. The 
dwarf begged him in vain to give it back to him, saying that 
without it he would lose all his powers.224

Perhaps information about the signifi cance of rings 
has been passed down to us in Icelandic sagas. Here one can 
quote fragments from the saga of Gisli the Outlaw as an ex-
ample: “… ‘here is a ring which thou shalt carry to Ingialld, 
and another to his wife, and tell them I say thou must have 
thy freedom, and send them these as tokens.’ [...] ‘I will 
send you on,’ says Auda, ‘over the ridge into Mossdale to 

224  Edda Poetycka, transl. A p o l o n i a  Z a ł u s k a  S t r ö m b e r g , 
Biblioteka Narodowa, seria II, no. 214, Wrocław 1986 (English trans-
lation: The Poetic Edda, by Henry Adams Bellows, [1936], Reginsmol 
– Translation and commentary by Henry A. Bellows http://www.
sacred-texts.com/neu/poe/poe23.htm); A r t u r  S z r e j t e r, Mito-
logia germańska. Opowieści o bogach mroźnej Północy, Gdańsk 2006, 
p. 115; L e s z e k  P a w e ł  S ł u p e c k i, Mitologia skandynawska 
w epoce Wikingów, Kraków 2006, p. 325. 

Ryc. 329. Amulet po rozłożeniu – zdjęcie wykonane w trakcie zabiegów kon-
serwatorskich – wewnątrz srebrny pierścień (fot. Jarosław Strobin).

Fig. 329. Amulet after being opened; photograph taken during conservation 
work; silver ring inside. Photo Jarosław Strobin.

Ryc. 330. Dokumentacja rysunkowa jednego z rozdzielaczy pasa – część składowa amuletu (rys. Andrzej Szwemiński).

Fig. 330. Drawing documentation of one of the belt separators (an element of the amulet). Drawing: Andrzej Szwemiński.

Ryc. 331 a, b. Amulet po konserwacji.

Fig. 331 a and b. Amulet after conservation.
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Znalezisko to potwierdza zwłaszcza wyjątkowe zna-
czenie pierścieni wśród Skandynawów. Wiele informacji 
o tym możemy znaleźć w skandynawskich sagach. Pierście-
nie były oznaką władzy, prestiżu i bogactwa, a także symbo-
lem przyjaźni, braterstwa oraz atrybutem mocy. Magiczna 
moc pierścienia wspomniana jest m.in. w opowieści o skar-
bie Nibelungów i klątwie karła Andvariego (pieśń Regins-
mál, Edda Poetycka) – „Loki dostrzegł, że na palcu czarow-
nika tkwi wspaniały złoty pierścień [„Andvaranaut” MFJ]. 
Zabrał mu go więc i przyczepił na ostatnie wolne miejsce na 
futrze. Krasnolud bezskutecznie prosił o oddanie magicznego 
pierścienia, twierdząc, że bez niego straci całą swą moc”224.

Być może informacje o takim znaczeniu pierście-
ni przekazały nam sagi islandzkie. Jako przykład można 
tu wskazać fragment Sagi o Gislim wyjętym spod prawa: „ 
[...] Oto pierścień, daj go Ingjaldowi, a ten drugi jego żonie 
i powiedz im, że mają cię puścić wolno, a pierścienie złóż jako 
dowód prawdy”; [...] „rzekła Audi – idźcie górą do Doliny 
Mszystej do synów Bjartmara. Dam wam na drogę żywności 
i znak umowny, żeby was tam wzięto w opiekę”225. Jednak-
że nie jest pewne, czy w zacytowanych fragmentach sagi 
chodzi o pierścienie noszone na palcu, czy też o określenie 
kształtu pierścieniowatego, jaki miały naramienniki i bran-
solety,226 tak jak w przypadku mitycznej bransolety Baldra, 
brata Thora – D r a u p n i r. 

W przypadku rozdzielaczy pasa symboliczne przesła-
nie zawarte w kompozycji plastycznej jest – moim zdaniem 
– jeszcze bardziej widoczne. Można uznać, że trzy maski-
głowy połączone są magicznym splotem nawiązującym do 
symbolu valknuta – trzy przeplecione trójkąty. Znak ten 
związany był zapewne z Odynem i symbolizuje być może 
pokonanego przez Thora Olbrzyma Trivaldiego (potrójnie 
silnego), który posiadał dziewięć (potrójnie trzy) głów227. 

Oprócz zaproponowanej powyżej interpretacji sym-
bolicznej rozdzielaczy, można także wskazać symboliczne 
znaczenie całego pasa, którego istotnym elementem były 
rozdzielacze. 

Chodzi tu zwłaszcza o znany z mitologii skandy-
nawskiej „pas mocy” Thora – M e g i n g j o r d  – dopiero po 
włożeniu pasa uaktywniała się w nim „moc Asa”228.

Podsumowując, warto przytoczyć zawarte w posło-
wiu do wydania „Sag islandzkich” A r t u r a  G ó r s k i e g o 
sentencje:  sagi „są literaturą, która nie wie jeszcze o swo-
im prawie do zmyśleń. Trzymają się one rzeczywistości, [...] 
niosą nam powiew z owych czasów tak ubogich w wieści, 
a kiedy chodzi o nas, tak głuchych [...], są dla nas dokumen-

224  Edda Poetycka, tłum. A p o l o n i a  Z a ł u s k a  S t r ö m b e r g , 
Biblioteka Narodowa, seria II, nr 214, Wrocław 1986; A r t u r 
S z r e j t e r, Mitologia germańska. Opowieści o bogach mroźnej Północy, 
Gdańsk 2006, s. 115; L e s z e k  P a w e ł  S ł u p e c k i, Mitologia 
skandynawska w epoce Wikingów, Kraków 2006, s. 325. 
225  Sagi islandzkie, Saga o Gislim wyjętym spod prawa, opr. A r t u r 
G ó r s k i , Warszawa 1960, s. 205, 211.
226  O symbolicznym znaczeniu pierścieni (hring) i naramienników 
(baugr) zob.: Wo j c i e c h  D z i e d u s z y c k i , Kruszce w systemach 
wartości i wymiany społeczeństwa Polski wczesnośredniowiecznej, Po-
znań 1995, s. 30-32. 
227  Por.: L e s z e k  P a w e ł  S ł u p e c k i, op. cit., s. 145-146.
228  Ibidem, s. 134.

the sons of Bjartmar, and I will give you food and tokens that 
they may take you under their wing’.”225 It is not certain, 
however, if the above-quoted fragments of the saga refer to 
fi nger-rings or whether the word ‘ring’ refers to the shape 
of arm-rings and bracelets,226 as in the case of Draupnir 
– the mythical arm bracelet of Thor’s brother, Baldr.

In the case of the belt separators, the symbolic mean-
ing inherent in the artistic composition is, in my opin-
ion, even more apparent. We can assume that the three 
mask-like heads are bound as if by magic, forming a shape 
reminiscent of the Valknut symbol – three interlocking 
triangles. This symbol was probably connected with Odin 
and may symbolize the Giant Trivaldi (with his triple 
powers), who had nine (three times three) heads and was 
defeated by Thor.227

Apart from the symbolic interpretation of the belt 
separators proposed above, one can also point to the sym-
bolic meaning of belts as a whole. This, in particular, con-
cerns Megingjord, Thor’s ‘belt of power’ known from Scan-
dinavian mythology: the ‘power of Ace’ was activated only 
after the belt was put on.228

To sum up, it is worth quoting a fragment of the 
afterword to Sagi islandzkie [Icelandic sagas] edited by 
A r t u r  G ó r s k i :  A Saga “is a literary genre that is not yet 
aware of its right to confabulate. [Sagas] hold on to reality, 
[...] they are like a waft of air from bygone times where 
news was so scanty, [...] to us they are documents charac-
terizing the spirit of a culture grasped in passing from the 
unknown ancient times [...]”.

In the context of the aforementioned examples of 
the symbolic and magical importance of belts and rings in 
the Viking world, the Truso fi nd can be regarded as being 
an amulet – a unique testimony, as well as an intelligible

225  Sagi islandzkie, Saga o Gislim wyjętym spod prawa, ed./compiled 
by A r t u r  G ó r s k i , Warsaw 1960, pp. 205, 211 (English trans-
lation: The Saga of Gisli the Outlaw 1866, English, transl. G. W. 
DaSent, from the original ‘Gísla saga Súrssonar’; Chapters 14 and 
15. http://www.sagadb.org/gisla_saga_surssonar.en).
226  On the subject of the symbolic meaning of rings (hring) and arm-
rings (baugr), see: Wo j c i e c h  D z i e d u s z y c k i , Kruszce w sys-
temach wartości i wymiany społeczeństwa Polski wczesnośredniowiecznej, 
Poznań 1995, pp. 30-2. 
227  Cf.: L e s z e k  P a w e ł  S ł u p e c k i, op. cit., pp. 145-6.
228  Ibid., p. 134.

Ryc. 332. Jeden z rozdzielaczy pasa w ujęciu horyzontalnym.

Fig. 332. One of the belt separators, horizontal view.
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tami ludzkiej ethos, uchwyconymi na przejściu z nieznanych 
pradziejów w dzieje [...]”.

W kontekście podanych powyżej przykładów symbo-
licznego i magicznego znaczenia pasa i pierścienia w świe-
cie wikingów, znalezisko z Truso należałoby określić jako 
a m u l e t  – wyjątkowe świadectwo, czy też najbardziej 
czytelny przekaz zachowań kultowych i symboliki 
– materialne potwierdzenie i uwiarygodnienie zachowa-
nych w mitologii i sagach szczegółów dotyczących wierzeń 
i praktyk religijnych. Amulet z Truso wskazuje też, że sta-
nowiły one ważną sferę życia codziennego ludów Północy.

source about symbols and cults – providing material 
confi rmation and authentication of the details regarding 
beliefs and religious practices that have been preserved 
in myths and sagas. The Truso amulet also shows that 
they were an important sphere of the everyday life of the 
peoples of the North.

Ryc. 333. Truso – przy wykopie o poranku. Fot. Marek F. Jagodziński, wrzesień 2002 rok.

Fig. 333. Truso – near a research trench in the morning. Photo Marek F. Jagodziński, September 2002.

Grzegorz Stasiełowicz

Grzegorz StasiełowiczGrzegorz Stasiełowicz

Grzegorz Stasiełowicz
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The settlement at Janów Pomorski/Truso that has been 
described in this book is the only Scandinavian trading and 
crafts emporium within the boundaries of the present Pol-
ish state. The long years spent on archaeological research 
would not have been initiated had King Alfred the Great 
not written down, at the end of the ninth century, the 
sailor Wulfstan’s account of his sea voyage from the Dan-
ish Hedeby to the mouth of the River Vistula. The account 
mentions Truso – a port of trade situated in the Prussian 
lands. If not for King Alfred’s record, no one would have 
known of Truso’s existence, and no one would have looked 
for it because there was nothing along the shores of Lake 
Drużno that might attract archaeologists’ attention. There 
was no large burial site with mounds similar to that in Kaup-
Wiskiauten (today’s Mohovoe in the Kaliningrad oblast), 
close to Sambia, where there was a settlement that is not 
mentioned in written sources, but whose well-preserved 
burial site has been excavated; these latter fi nds demon-
strate an early and signifi cant Scandinavian presence.

The establishment of settlements such as Truso had 
its origins in the development of trade in the North Sea, 
where the Frisians (who inhabited the Frankish coast) 
initiated large-scale exchange with the British Isles in the 
seventh century. Ships leaving Dorestad, the largest centre, 
occupying an area of 240 hectares, went to ports known as 
wicks, where goods (including fabrics, pottery, salt and wine) 
were stored and where trading was based on silver coins, 
sceattas; one such coin that had been made into a pendant 
was discovered in Truso. In the early eighth century, the 
Frisians entered Scandinavia and established the fi rst wick 
in Ribe on the Jutland peninsula. Over a couple of decades 
similar places were established in Scandinavia, the best-
known being Kaupang in Norway, Åhus in Scania, Paviken 
in Gotland and Birka in Sweden. The Danes and Swedes 
soon took over, expanding their trading activities south-
wards and creating emporia on the coasts inhabited by the 
Slavs – in the land of the Obodrites (the earliest settlement 
being in Reric in Mecklenburg), the Balts (Truso), and 
even in Finno-Ugric Eastern Europe (Staraya Ladoga). 

The establishment of these new trading places in 
Scandinavia meant the inhabitants had access to attractive 
goods and, most importantly, revealed to them how pros-
perous people were in the West. This knowledge stirred the 
imaginations of the Nordic communities, and in particular 
of young men who were fi nding it increasingly diffi cult to 
fi nd a place of their own in the demographically expanding 
Scandinavia. The outdated social structures did not pro-
vide real opportunities for many of the young men and the
idea to search outside the homeland rapidly gained in popu-
larity, particularly among the more bellicose groups. They 

POSŁOWIE
AFTERWORD

W ł a d y s ł a w  D u c z k o

Opisana w tej książce osada w Janowie Pomorskim/
Truso jest jedynym skandynawskim emporium handlowo-
rzemieślniczym w granicach obecnej Polski. Wieloletnie 
badania archeologiczne nie doszłyby jednak do skutku, 
gdyby król angielski Alfred Wielki pod koniec IX wieku nie 
zapisał tego, co miał mu do powiedzenia żeglarz Wulfstan. 
To w jego relacji z podróży statkiem z emporium Hedeby 
w Danii do ujścia Wisły wspomniane jest Truso, port han-
dlowy na ziemi pruskiej. Bez zapiski u Alfreda nikt by nie 
wiedział o istnieniu Truso i nikt by go nie szukał, ponieważ 
na brzegu jeziora Drużno nie było nic specjalnego, co by 
zwróciło uwagę archeologów. Nie ma tu na przykład du-
żego cmentarzyska z kopcami, tak jak w Kaup-Wiskiauten 
(dziś Mohovoe w Kaliningradzkiej oblasti), na niezbyt od-
ległej Sambii, gdzie znajdowała się osada, o której istnieniu 
milczą źródła pisane, ale której dobrze zachowane cmenta-
rzysko zostało zbadane wykopaliskowo, demonstrując zna-
leziskami wczesną i znaczną obecność skandynawską.

Powstawanie osad takich jak Truso – skandynawskich 
handlowo-rzemieślniczych centrów – ma swoje korzenie 
w rozwoju handlu na Morzu Północnym, gdzie w VII wieku 
Fryzowie z wybrzeża królestwa frankońskiego zainicjowali 
na dużą skalę wymianę z Wyspami Brytyjskimi. Z najwięk-
szego centrum w Dorestad, mającego 240 hektarów, szły 
statki do portów zwanych wikami (vics), gdzie magazyno-
wano towary – tkaniny, ceramikę, sól, wino – i gdzie samą 
wymianę obsługiwano przy pomocy srebrnych monet, sce-
attas – jedną taką monetę, przerobioną na zawieszkę od-
kryto w Truso. W samych początkach VIII wieku Fryzowie 
wchodzą do Skandynawii, inicjując powstanie pierwszego 
wiku w duńskim Ribe na Półwyspie Jutlandzkim. W ciągu 
kilkudziesięciu lat tworzy się cała seria podobnych miejsc, 
wśród których najbardziej znane są Kaupang w Norwegii, 
Åhus w Skanii, Paviken na Gotlandii i Birka w Szwecji. 
Duńczycy i Szwedzi szybko przejmują handel we własne 
ręce i rozszerzają działalność na południe, tworząc emporia 
na wybrzeżach Słowian (najwcześniejszy Reric w Meklem-
burgii u Obodrytów), Bałtów (Truso), a nawet w ugrofi ń-
skiej Europie Wschodniej (Stara Ładoga). 

Pojawienie się wielu miejsc handlu w Skandynawii 
dało jej ludności dostęp do atrakcyjnych towarów, i, co 
okazało się najważniejsze, objawiło im bogactwo Zachodu. 
Szczegółowa wiedza o dobrobycie panującym u Franków 
i Anglosasów poruszyła wyobraźnię społeczeństw nordy-
ckich, szczególnie młodych mężczyzn, którzy mieli coraz 
większe trudności ze znalezieniem swojego miejsca w de-
mografi cznie rozrastającej się Skandynawii. Przestarzałe 
struktury społeczne nie dawały dużej ilości męskiej mło-
dzieży perspektyw na przyszłość i pomysły, żeby jej szu-
kać poza ojczyzną, szybko znalazły oddźwięk, zwłaszcza 
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started organizing sea voyages to the west, where they be-
gan plundering monasteries in the British Isles. Thus began 
the period of Viking raids/voyages which lasted, in various 
forms, for almost three hundred years. Raiding the coast of 
western Europe proved fairly easy and, more importantly, 
extremely profi table; this led to the rapid transformation of 
the so-called ‘to go viking’ raids, into a mass scale activity: 
the number of boats carrying Viking pirates increased dra-
matically. The Norwegians, who initiated the raids, did not 
confi ne themselves to plundering, but immediately began 
intense colonisation of the islands in the North Atlantic, 
capturing the Orkney Isles and Shetland Isles and ultimate-
ly Iceland, as well as settling on the coast of Ireland, where 
they established sea ports, which later became towns. The 
Danes focused their raids on the Frankish coast, plunder-
ing, among others, the old Frisian emporium of Dorestad. 
They then began to journey inland, along the rivers, trav-
elling as far as Paris. When the Danes had sated their ap-
petite, and in particular when they began to be more effect-
ively repelled, they changed focus and began very lucrative 
raids on the British Isles. At fi rst they confi ned themselves 
to large-scale plundering until they became aware of the at-
tractiveness of the British Isles and decided to settle there 
permanently with their families.

Seen from a totally different perspective, these Vi-
king raids may be considered a form of economic activity 
that involved taking goods by force instead of buying them. 
They kept some of the goods they acquired and sold the 
rest (sometimes even close to where the looting had taken 
place) for example to the families of important people that 
were kept captive as a form of ransom, or farther away, where 
selling attractive merchandise, such as slaves, was very prof-
itable. Over time, the Scandinavians became as interested 
in trading as they were in plundering, until participating in 
commercial exchange became their main activity.

This is particularly visible in Eastern Europe, where 
the Ruthenian Swedes forced the local population to pay 
tribute in the form of various goods such as furs, wax, and, 
chiefl y, slaves, and then sell them to the Baghdad Caliph-
ate and Constantinople. Similarly to their kinsfolk in 
England, the Ruthenian Swedes rejected their nomadic
ways and settled permanently in the large expanses 
between the Dnieper and the Volga rivers, where they estab-
lished political organizations such as the Ruthenian Khagan-
ate in the lands close to the River Volkhov, and Kievan 
Rus in the Middle Dnieper. The trading conducted by the 
Ruthenian Swedes was very important for the economy 
in the Baltic Sea: the Scandinavian trading emporia that 
existed along its coast served as outposts for goods coming 
from the east. Silver Islamic coins, dirhams, were among 
the most important kinds of merchandise and are the 
most frequent fi nds. Thousands of these were delivered 
and commonly used as a means of exchange, and also as 
material for making ornaments.

Truso was an important centre in the Scandinavian 
trading network. In order to properly characterize this em-
porium, it is necessary, even if briefl y, to become acquaint-
ed with the history of the Scandinavian presence in the 
Elbląg Upland. In the fi rst centuries AD, the eastern part of 
the Vistula delta was inhabited by Germanic peoples that 
had arrived from the neighbouring Pomerania; these were 

wśród wojowniczych grup. Zaczęto organizować wyprawy 
statkami przez morze na zachód, gdzie pierwsze klasztory 
na Wyspach Brytyjskich zostały splądrowane. Tak zaczęła 
się epoka wypraw wikingów, która w zmiennych formach 
trwała prawie trzysta lat. Najazdy na wybrzeża Europy 
Zachodniej okazały się przedsięwzięciami niezbyt trudny-
mi, i co istotniejsze, niesłychanie zyskownymi. Co szybko 
przekształciło „chodzenie na viking”, bo tak te grabieżcze 
najazdy nazywano, w masowe zajęcie – ilość łodzi z wikin-
gami-piratami na morzach zwiększyła się dramatycznie. 
Norwedzy, którzy rozpoczęli te najazdy, nie ograniczyli się 
tylko do łupiestwa i od razu rozpoczęli intensywną koloni-
zację wysp na północnym Atlantyku, zajmując Szetlandy, 
Orkneye, Wyspy Owcze, a w końcu Islandię; osiedlając się 
także na wybrzeżach Irlandii, gdzie stworzyli portowe mia-
sta. Duńczycy skoncentrowali swoje pirackie napady na 
wybrzeżu frankońskie, grabiąc między innymi stare empo-
rium fryzyjskie Dorestad, potem zaczęli wpływać rzekami 
w głąb lądu, docierając do Paryża. Kiedy nastąpiło prze-
sycenie, zwłaszcza kiedy obrona przed Normanami stała 
się efektywniejsza, Duńczycy zmienili kierunek najazdów 
i rozpoczęli gwałtowne i bardzo lukratywne napady na Wy-
spy Brytyjskie. Najpierw ograniczali się tylko do rabowania 
na wielką skalę, aż do chwili kiedy uznali, że Anglia jest 
atrakcyjną ziemią i zdecydowali się na osiadanie tu, wraz 
ze swoimi rodzinami, na stałe. 

Jeżeli przyjrzymy się najazdom wikińskim z innej niż 
zwykle perspektywy, uznamy, że były one swoistą działal-
nością gospodarczą, w której towary zamiast kupować na-
bywano siłą. Część z tak nabytych towarów zachowywano 
dla siebie, inną część odsprzedawano, czasami w bliskości 
miejsca rozboju, między innymi rodzinom ważnych osób 
będących w niewoli, za które krewniacy płacili okup, albo 
dalej, tam, gdzie zbyt szczególnie atrakcyjnych towarów, 
na przykład niewolników, był bardzo opłacalny. Z biegiem 
czasu działalność handlowa stawała się dla Skandynawów 
równie interesującym zajęciem, jak rabowanie, i w końcu 
uczestnictwo w wymianie towarowej stało się głównym 
motorem ich aktywności. 

Jest to najlepiej widoczne w Europie Wschodniej, 
gdzie Szwedzi, zwani Rusami, nakładali trybuty na ludność 
miejscową w celu zebrania różnych towarów, jak futra, wosk 
i, głównie, niewolników, aby sprzedawać je do bagdadzkiego 
Kalifatu i bizantyjskiego Konstantynopola. Podobnie jak to 
czynili ich pobratymcy w Anglii, Szwedzi-Rusowie porzu-
cali ruchliwy tryb życia i osiadali na stałe na wielkich ob-
szarach między Dnieprem a Wołgą, tworząc tu również or-
ganizacje polityczne, jak chaganat Rusów na terenach przy 
rzece Wołchow, czy księstwo kijowskie na środkowym Dnie-
prze. Działalność handlowa Rusów miała wielkie znaczenie 
ekonomiczne dla basenu Morza Bałtyckiego, na którego 
wybrzeżach istniejące tam skandynawskie emporia handlo-
we służyły jako punkty docelowe dla towarów ze Wschodu. 
Jednym z ważniejszych towarów, najczęściej odkrywanym, 
były srebrne monety arabskie, dirhemy, które dostarcza-
no w milionach egzemplarzy i powszechnie używano jako 
środka wymiany oraz jako surowca do produkcji ozdób.

W tej skandynawskiej siatce handlowej Truso było 
jednym z ważnych ośrodków. Aby właściwie scharakteryzo-
wać to emporium na ziemi pruskiej, należy, choćby pokrótce 
zapoznać się z historią wcześniejszej obecności skandynaw-
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primarily Goths, the descendants of the southern Scandi-
navian immigrants. Typical elements of their culture can 
be found in the burial sites, for example at Wieklice, near 
Janów Pomorski. From the third century onwards, the ma-
jority of the Goths left the River Vistula estuary, heading 
southwards; however, some remained and were joined by 
Scandinavians in the second half of the fi fth century, dur-
ing the dramatic and dynamic Migration Period. At that 
time the Goths invaded the Roman provinces and forced 
the emperors in Constantinople to pay tribute money in 
gold solidi. Many hoards of these solidi have been found in 
the Vistula delta area. Most of them were brought along 
the Vistula route by the Scandinavians, who inhabited the 
coastal area for a longer time. The numerous hoards of solidi 
found buried in the ground attests to their presence. The 
gold was not buried to protect it from theft but as a form 
of religious offering to the gods – a typical manifestation of 
Scandinavian religious beliefs. Other items were also pre-
sented as offerings, mostly gold necklaces and rings, which 
were often thrown into lakes and rivers. Heavy gold neck-
laces of this kind have been discovered in Młoteczno, not far 
from Elbląg, together with a luxurious gold southern Ger-
manic brooch and gold pendants. This abundance of gold 
started to disappear from the Vistula delta area in the fi rst 
half of the sixth century and to appear on the Baltic islands 
– Bornholm, Öland, Gotland, and also in central Sweden. 
The Scandinavians abandoned the River Vistula estuary 
and returned to their homelands and the abandoned terri-
tory was taken over by the Ests – the future Prussians.

The Scandinavians did not forget the land on the 
southern Baltic coast. Towards the end of the sixth century 
they re-established their contacts, which is also visible near 
Elbląg, for example in the village of Nowinka, where west-
ern Baltic fi nds include ornaments from Gotland and Den-
mark. From the middle of the following century onwards, 
the Geats from Gotland and the Swedes, as well as the Svear 
from the Lake Mälar valley began to show a growing inter-
est in the Baltic coast, so much so that many groups began 
migrating to the lands of the present day Latvia, establish-
ing settlements along the River Alanda, which became in-
creasingly mixed with Curonians up until the middle of the 
ninth century. This complex of settlements, called Grobina, 
after the main town located there, almost certainly engaged 
in trading activities, although not of the kind conducted 
in Birka and Truso. These activities may have been similar 
to those carried out at Kaup-Wiskiauten in Sambia which 
was rich in amber that was so popular throughout Europe. 
A large burial site was examined at Kaup-Wiskiauten that 
contained many Scandinavian fi nds; men were buried with 
their military equipment and women with typical orna-
ments. Research is still under way and it is, therefore, dif-
fi cult to confi rm whether it was an emporium, or simply
a settlement inhabited by people from Gotland and Denmark, 
who, like their kinsfolk in Grobina, decided to co-exist 
peacefully with the native population. 

The presence of the Geats and Danes is clearly vis-
ible within the city of Elbląg, where graves containing items 
from Scandinavia, dated to the sixth and seventh centuries, 
were discovered at a few burial sites. As a result of these 
fi nds, archaeologists originally wanted to locate Truso 
within the Elbląg city boundaries. Thanks to Dr. Marek 

skiej na terenie Wysoczyzny Elbląskiej. W pierwszych stu-
leciach naszej ery wschodni region delty Wisły był zalud-
niony przez ludność germańską przybyłą tu z sąsiedniego 
Pomorza. Wiodącą rolę odgrywali Goci, potomkowie imi-
grantów z południowej Skandynawii; typowe elementy ich 
kultury są dobrze widoczne na cmentarzyskach, na przy-
kład w Weklicach, niedaleko od Janowa Pomorskiego. Od 
III wieku większość Gotów opuszcza ujście Wisły, udając 
się na południe, ale część ludności zostaje tu jeszcze jakiś 
czas i to wśród niej pojawiają się Skandynawowie w dru-
giej połowie V wieku, w dramatycznej i dynamicznej epoce 
wędrówek ludów. To wtedy Goci zajmują stare prowincje 
rzymskie i nakładają trybuty na cesarzy w Konstantynopo-
lu, opłacane złotymi solidami. Wiele skarbów takich soli-
dów znaleziono na terenach delty Wisły. Większa ich część 
przybyła szlakiem Wisły ze Skandynawami, którzy zosta-
ją na wybrzeżu dłuższy czas. O ich pobycie świadczy duża 
ilość skarbów solidów zagrzebanych w ziemi. Nie chodziło 
tu wcale o zabezpieczanie złota przed kradzieżą, ale o ofi a-
ry, dary dla bogów, co było typową manifestacją religijno-
ści w Skandynawii. Są też inne przedmioty, także złożone 
w ofi erze, przede wszystkim złote naszyjniki i pierścienie, 
często wrzucane do wód. Takie ciężkie, złote naszyjniki 
znaleziono niedaleko od Elbląga, w Młotecznie, skąd też 
pochodzi luksusowa złota zapinka południowogermań-
ska i złote zawieszki. To liczne złoto znika z obszaru delty 
w pierwszej połowie VI wieku i pojawia się na wyspach 
bałtyckich – Bornholmie, Ölandii, Gotlandii, a także 
w środkowej Szwecji: Skandynawowie opuścili ujście Wisły 
i powrócili na rodzinne tereny, a opustoszały obszar zajęli 
Estowie, przyszli Prusowie. 

Skandynawowie nie zapomnieli o ziemiach na po-
łudniowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Już pod koniec 
VI wieku kontakty są znowu nawiązane, co jest widoczne tak-
że w okolicach Elbląga, na przykład w Nowince, gdzie wśród 
przedmiotów zachodniobałtyckich są ozdoby z Gotlandii 
i Danii. Od połowy następnego wieku zainteresowanie Gau-
tów, ludzi z Gotlandii, oraz Szwedów, Svear, z doliny jeziora 
Mälar, dla wybrzeża Bałtów wzrasta na tyle, że dochodzi do 
migracji licznych grup na teren obecnej Łotwy, gdzie wzdłuż 
rzeki Alandy, tworzą one kompleks osad istniejących tu 
w coraz większym zmieszaniu z lokalną ludnością kurońską 
aż do połowy IX wieku. Ten kompleks, od głównej miejsco-
wości zwany Grobina, na pewno miał jakieś funkcje han-
dlowe, ale raczej nie typu Birki czy Truso. Być może mamy 
podobną sytuację w Kaup-Wiskiauten na Sambii, bogatej 
w popularny w całej Europie bursztyn, gdzie zbadano duże 
cmentarzysko z wieloma skandynawskimi przedmiotami: 
mężczyźni pochowani byli z wyposażeniem militarnym, 
kobiety z typowymi ozdobami. Badania osadnictwa trwa-
ją, trudno w obecnym stanie powiedzieć, czy istniało tutaj 
emporium, czy też była to osada zamieszkana przez ludzi 
z Gotlandii i Danii, którzy podobnie jak ich pobratymcy 
w Grobinie, wybrali sobie to miejsce do mieszkania, blisko 
współżyjąc z lokalną ludnością. 

Obecność Gautów i Duńczyków jest dobrze widocz-
na w obrębie miasta Elbląga, gdzie na kilku cmentarzyskach 
odkryto groby z przedmiotami pochodzącymi z północy, 
i datowanymi na okres VI i VIII wieku. Znaleziska te spowo-
dowały, że znane z relacji Wulfstana Truso chciano lokować 
na terenie miasta. Okazało się jednak, dzięki dr. Markowi 
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Jagodziński, however, it transpired that it was located fur-
ther south, in Janów Pomorski, on the edges of the Elbląg 
Upland and Lake Drużno. This strategically placed site was 
perfect for establishing a port engaged in intense and varied 
activities. Trade-related activities were perhaps not carried 
out as early as at the end of the sixth and middle of the sev-
enth century, which is the period to which the fi rst Scan-
dinavian fi nds were dated. These fi nds are simply evidence 
of the Scandinavian presence among the Balts and Slavs 
– a phenomenon associated with most of the southern Bal-
tic coast. Not all contacts involved trading; other kinds of 
contacts led to forming alliances, arranging marriages and 
introducing outsiders into the local territorial structures. 
This was not a one-way process. In the early eighth century, 
the Slavs began to settle in southern Scandinavia, particu-
larly in Scania, where there are well-documented fi nds of 
typical semi dug out settlements, and characteristic locally-
made pottery. 

The Scandinavians had cultural traditions, and 
a history of settlements and organizational structures dat-
ing back to, at the least, the young Bronze Age. Although 
they were a stable people, they were also willing to migrate, 
but usually maintained close contacts with their home 
country. The Viking Age was not exceptional in this respect, 
except for one difference: the raids, and the colonization 
of the British Isles and eastern Europe were long-lasting 
and carried out on a large scale. The Scandinavians made 
their presence known where they wanted, i.e. where it was 
profi table for them. The developing trade, at fi rst in luxury 
goods (furs) and then increasingly in every-day merchan-
dise (fabrics, animal skins, food and slaves) was very lucra-
tive and the Scandinavians engaged in it very actively. They 
were the most enterprising and dominant element in the 
Baltic, creating places of commercial exchange among other 
communities. They managed and controlled these places 
and continued to function as long as the conditions were 
favourable. The exact reasons leading to these emporia being
 established outside Scandinavia are unknown, but it 
must have been a combination of power and diplomacy. 
Although much could be gained by force, in the long run 
it was not a profi table way of acting, therefore principles 
of co-existence had to be agreed upon with the local au-
thorities, so as to avoid misunderstandings and ensure the 
peaceful sharing of profi ts. Since the Scandinavians were
active outside their own lands, they needed legal protection, 
which was usually provided by a local ruler. Scandinavian 
merchants, who journeyed across the vast territories of 
Europe and beyond it, had to form organizations that would 
enable them to function safely and effi ciently; this required 
a wide knowledge of geography, the ability to recognize the 
peoples with whom they wanted to establish contacts, as 
well as good planning skills. This all sounds very modern, 
but it should be borne in mind that although the Scandi-
navians were brutal plunderers (as was everyone else in 
those days) they did have good organizational skills due 
to their long-established traditions of co-operation, thus 
making them successful both in war and in trade.

Truso was a purely Scandinavian settlement, not 
a mixed Prussian-Nordic settlement. All the fi nds that 
have been unearthed here indicate it was similar to that of 
other settlements of this type, such as Hedeby and Birka. 

Jagodzińskiemu, że znajdowało się ono dalej na południe, 
w Janowie Pomorskim między skrajem Wysoczyzny a je-
ziorem Drużno. Było to miejsce strategiczne, świetnie pa-
sujące do założenia osady portowej z intensywną i różno-
rodną działalnością. Czy aktywność związana z wymianą 
handlową zaczęła się tutaj już w końcu VI i połowie VII 
wieku, na który to czas datowane są pierwsze obce, skandy-
nawskie przedmioty? Można w to wątpić. Te znaleziska są 
tylko świadectwem fenomenu wchodzenia Skandynawów 
w świat Bałtów i Słowian, fenomenu znanego na większości 
południowego wybrzeża Bałtyku. Nie zawsze chodziło tu 
o handel, ale także o różnorodne kontakty, w trakcie któ-
rych zawiązywano sojusze, doprowadzano do małżeństw, 
wprowadzano obcych w lokalne struktury władzy. Nie za-
pominajmy, że nie były to jednokierunkowe kontakty. Od 
VIII wieku Słowianie zachodni osiadają w południowej 
Skandynawii, zwłaszcza w Skanii, gdzie osiedla typowych 
ziemianek oraz charakterystyczna ceramika produkowana
na miejscu są dobrze poświadczone archeologicznie. Po-
dobnie jest z obecnością Bałtów w Szwecji.

Skandynawowie, mając u siebie nieprzerwane tra-
dycje osadnicze, kulturowe i organizacyjne, od co najmniej 
młodszej epoki brązu, należeli do ludów z jednej strony 
stabilnych, a z drugiej chętnie migrujących, zwykle jednak 
podtrzymujących ścisłe związki ze swoimi ojczystymi kra-
jami. Epoka wikingów nie była pod tym względem czymś 
wyjątkowym, z jedną różnicą: najazdy, kolonizacja Wysp 
Brytyjskich i ziem Europy Wschodniej oraz handel były 
prowadzone długofalowo i na wielką skalę. Skandynawo-
wie pojawiali się tam, gdzie chcieli, to znaczy tam, gdzie im 
się to opłacało. Rozwijający się handel, na początku głów-
nie towarami luksusowymi (futra), a potem coraz częściej 
przedmiotami masowymi (tkaniny, skóry zwierzęce, żyw-
ności i niewolnicy) był bardzo zyskowny i Skandynawowie 
zajmowali się nim intensywnie. To oni byli na Bałtyku ele-
mentem najbardziej rzutkim i dominującym, tworzącym 
miejsca wymiany wśród obcych społeczności. Miejsca te 
były przez nich administrowane i kontrolowane, i dzia-
łały tak długo, jak sytuacja była sprzyjająca. Nie wiemy 
dokładnie, w jakich okolicznościach powstawały emporia 
poza Skandynawią, ale musiała tu działać kombinacja siły 
i dyplomacji. Siłą można było osiągnąć dużo, ale w dłuższej 
perspektywie nie był to opłacalny sposób działania, i dlate-
go na pewno ustalano z władzami lokalnych społeczeństw 
zasady współżycia, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić 
bezkonfl iktowe dzielenie się zyskami. Skandynawowie po-
trzebowali ochrony prawnej, znajdowali się przecież poza 
swoim krajem, a tę zapewniał im zwykle miejscowy wład-
ca. Kupcy skandynawscy poruszający się po rozległych 
terenach Europy, i poza nią, musieli tworzyć organizacje 
pozwalające im funkcjonować bardziej bezpiecznie i bar-
dziej efektywnie, co wymagało dużej wiedzy geografi cznej, 
rozpoznania ludów, wśród których mieli działać, wymagało 
też dobrego planowania. Brzmi to wszystko bardzo nowo-
cześnie, ale należy pamiętać, że Skandynawowie, mimo iż 
byli brutalnymi grabieżcami – kto wtedy nie był? – mieli 
umiejętności organizacyjne wynikające ze starych tradycji 
współdziałania, które zapewniały im sukcesy, tak w wojnie, 
jak i w handlu.

Osada Truso była osadą skandynawską, nie miesza-
ną prusko-nordycką, ale czysto skandynawską. Wszystko, 
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Although they contain Swedish and Gotlandic elements, 
the entire material culture should be treated as being Dan-
ish, similarly to the emporia established in the Slavic lands 
– in Gross Strömkendorf-Reric, Dierkow, Ralswiek and 
Menzlin. However, Wolin, located at the mouth of the 
River Oder and established in the late ninth century, was 
a Slavic town, in which the Scandinavians were present and 
played an important, although not dominant, role.

The establishment of the Scandinavian Truso in the 
Vistula delta was a consequence of the earlier experience 
of the Norsemen, who knew of the natural resources that 
were available here, in particular amber, and the transpor-
tation possibilities: by sea to the east and west and to the 
south along the River Vistula. Truso thus arose as a result 
of a conscious choice; it was strategically located and suited 
particular aims and needs. It began to function in the sec-
ond half of the eighth century, together with the majority 
of emporia located within the Baltic area, and continued to 
function up until the fi rst half of the eleventh century. The 
settlement was not large – 25 hectares at the most (Hedeby 
was 40 hectares) – but it was multi-functional. The image
of Truso, as presented in this book, that has emerged 
after many years of research clearly shows that the entire 
settlement was divided into functional areas: a port with 
harbours and mooring points, where commercial transac-
tions took place; the settlement had a regular building line, 
divided into plots of land, streets and boundary ditches be-
tween the plots. Artisans’ workshops were located along-
side the stream that traversed the settlement and, further 
on, at the edge of the settlement, there were farmsteads. In 
the tenth century the settlement was probably surrounded 
by a defensive wall and the entrance to the port protected 
by a palisade built in the water.

The research conducted to date clearly shows that 
Truso was a centre where goods were crafted from antler 
and bone, amber, glass, precious metals, bronze and iron. 
The working of amber is particularly striking: it was used 
to make loomweights, beads and pendants, which were 
the Norsemens’ religious symbols, particularly miniature 
Thor’s hammers; Thor being the most popular of the gods. 
The goldsmiths made typically Scandinavian ornaments, 
primarily as accessories for women. The goldsmiths prob-
ably also made scale weights with iron cores that were coated 
with bronze. There were large numbers of these weights, 
often marked with pseudo-Arabic signs, showing the in-
tensity of the commercial exchange that took place here. 
Multi-coloured beads, which were extremely popular and 
sometimes used by the Scandinavians as objects of great 
symbolic value, required considerable artisanal skills. The 
broken glass vessels and various cups that were found were 
probably used as material for making beads, but drinking 
vessels were imported from the Rhineland and the Byzan-
tine Empire so that the Nordic men could – as described 
by Arabic observers – indulge in their favourite pastime: 
drinking wine and mead. Drinking was part of the Truso 
lifestyle, as was playing board games, seen in the fi nds of 
gaming pieces.

The Scandinavians excelled at crafting items made 
of iron, making tools, weaponry and a whole range of high-
quality items; this is confi rmed by the rich archaeological 
material from Truso that has been presented in this book. 

co tutaj wykopano wskazuje na typowość tej osady, jej cały 
charakter jest porównywalny z innymi tego rodzaju osada-
mi handlowo-rzemieślniczych, jak Hedeby czy Birka. Są 
tu elementy szwedzkie i gotlandzkie, ale jeżeli mamy są-
dzić według odkrytej tu całościowej kultury materialnej, to 
osada ta musi być traktowana jako duńska, tak jak duńskie 
były emporia u Słowian w Gross Strömkendorf-Reric, Dier-
kow, Ralswiek, Menzlin. Ale już wielki Wolin przy ujściu 
Odry, powstały później, w IX wieku, był miastem słowiań-
skim, w którym Skandynawowie byli obecni i odgrywali 
w nim ważną rolę, ale nie dominowali. Jest to jednak wyją-
tek potwierdzający regułę. 

Powstanie skandynawskiego Truso w delcie Wisły 
było konsekwencją wcześniejszych doświadczeń Norma-
nów wiedzących, jakie surowce były tu dostępne, zwłaszcza 
bursztyn, i jakie były możliwości komunikacyjne: morzem 
na wschód i zachód, drogą Wisły na południe. Truso po-
jawiło się więc jako rezultat świadomego wyboru miejsca 
strategicznego pasującego dla konkretnych celów i po-
trzeb. Zaczyna ono działać w tym samym okresie, druga 
połowa VIII wieku, co większość emporiów w obrębie Bał-
tyku i funkcjonuje do pierwszej połowy XI wieku. Osada 
nie była duża, najwyżej 25 hektarów (Hedeby miało ich 40) 
ale była wielofunkcyjna. Z przedstawionego w tej książce 
obrazu Truso, jaki wyłonił się po wieloletnich badaniach 
jasno wynika, że cały obszar osady był podzielony na stre-
fy użytkowe: strefę portową z basenami i pomostami, do 
których dobijały statki, i gdzie dokonywano transakcji 
handlowych; strefę osadniczą, w której zabudowa była 
regularna, podzielona na działki-parcele, ulice i rowy od-
graniczające działki. Wzdłuż strumienia przepływającego 
przez osadę działały warsztaty rzemieślnicze, zaś dalej, na 
skraju osady znajdowały się zagrody. Należy też uznać za 
wysoce prawdopodobne, że w X wieku osada została oto-
czona wałem, a wejścia do portu chronione były palisadą 
zbudowaną w wodzie. 

Jak wykazały dotychczasowe badania, Truso było 
ośrodkiem rzemieślniczym w którym produkowano przed-
mioty z rogu i kości, z bursztynu, szkła, z metali szlachet-
nych, z brązu i z żelaza. Szczególnie rzucająca się w oczy 
jest obróbka bursztynu, z którego wyrabiano ciężarki tka-
ckie, paciorki, i zawieszki będące symbolami religijnymi 
Normanów, przede wszystkim małe młoteczki Thora, naj-
popularniejszego z bogów. Złotnicy zajmowali się wytwa-
rzaniem ozdób, najczęściej kobiecych, też należących do 
typowego wyposażenia kobiet skandynawskich. Jest dość 
pewne, że złotnicy produkowali odważniki mające żelazne 
jądra pokryte płaszczem z brązu. Duża ilość takich odważ-
ników, często oznakowanych pseudoarabskimi znakami, 
jest dowodem na intensywność prowadzonej tu wymia-
ny. Dużych umiejętności wymagała produkcja wielokolo-
rowych szklanych paciorków, niesłychanie popularnych 
ozdób, które czasami były stosowane wśród Skandynawów 
jako przedmioty o wysokiej wartości symbolicznej. Rozbite 
szklane naczynia, różnego rodzaju puchary, można inter-
pretować jako stłuczkę używaną do produkcji paciorków, 
ale można być pewnym, że także sprowadzano je w całości 
znad Renu i z Bizancjum, aby z nich pić wino lub miody 
sycone, co było ulubionym zajęciem Normanów, przekaza-
nym przez arabskich obserwatorów. Picie należało do stylu 
życia, tak jak do niego należało granie w gry planszowe, 
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Items made of iron are frequent fi nds and include mass-
produced rivets, for joining the strakes; all kinds of axes, 
hammers and knives, as well as swords. Although swords 
were the chief weapons used in those days, crafting them 
required highly-skilled artisans, so the fact that there was 
an armourer’s workshop in Truso points to its high status 
as a settlement.

This is also demonstrated by other fi nds: standardized
iron currency bars and a large number of silver coins, 
Islamic dirhams in particular. Iron currency bars of various 
forms and weights were used in many regions of Scandi-
navia, which was associated with the large-scale produc-
tion of raw iron. The role of these currency bars from Truso 
in northern systems still requires further study. 

More than a thousand Islamic coins, particularly 
those struck during the Abbasid dynasty in the Baghdad 
Caliphate, were found near Lake Drużno; this is an excep-
tionally high number, even for an emporium. At present 
nothing further can be said on this subject as research is 
still underway, apart from the fact that small pieces of coins 
dominate, i.e. less than 0.5 g. These small pieces of silver 
were used as means of payment and they reaffi rm Truso’s 
commercial function. But these Islamic coins pose a prob-
lem because they began to disappear from circulation in the 
middle of the ninth century and no new oriental coins ever 
appeared there again. This is not the place to discuss the 
reasons for this phenomenon, but it can certainly be associ-
ated with the changes that were taking place in this region, 
particularly in the tenth century, when the Ests/Prussians 
were creating new social structures. What is interesting is 
the fact that Truso still existed at that time, and that Scan-
dinavian culture was still dominant.

Truso still requires many years of study. A detailed 
analysis of the material that has been unearthed so far will 
help answer the questions that have already been asked; 
if the settlement’s burial site were found we would have 
a more balanced view of the settlement itself. One thing is 
now certain – Truso is a mine of information about a very 
important period in the history of the Baltic Sea basin, and 
any further research can only confi rm this fact.

czym na pewno zajmowali się mieszkańcy Truso, sądząc po 
odkrytych pionkach. 

Skandynawowie byli mistrzami w wyrobach z żela-
za, produkując narzędzia, broń i cały szereg różnych rzeczy 
wysokiej jakości, co można także stwierdzić na podstawie 
bogatego materiału archeologicznego z Truso zaprezento-
wanego w tej książce. Przedmioty z żelaza stanowią tutaj 
częste znaleziska, wśród nich są masowo produkowane 
nity do łączenia desek statków, wszelkiego rodzaju toporki, 
młotki, noże, ale też, co już jest zdecydowanie niezwykłe, 
miecze. Broń ta była w tej epoce najważniejsza, a jej wyro-
bem zajmowali się wysokokwalifi kowani specjaliści, dlate-
go obecność warsztatu płatnerskiego w Truso pokazuje na 
wysoki status tutejszej osady.

O tym samym świadczą jeszcze inne znaleziska: stan-
daryzowane żelazne płacidła i duża ilość srebrnych monet, 
szczególnie islamskich dirhemów. Żelazne płacidła o róż-
nych formach i ciężarach były stosowane w wielu regionach 
Skandynawii, co było związane z masową produkcją żela-
znego surowca. Miejsce płacideł z Truso w tych północnych 
systemach jeszcze trzeba zbadać dokładniej. 

Ponad tysiąc monet arabskich, szczególnie tych wy-
bijanych przez dynastię Abbasydów w Kalifacie bagdadz-
kim, jakie znaleziono nad jeziorem Drużno, jest wyjątkowo 
dużą ilością, nawet jak na emporium. Studia nad tym ma-
teriałem dopiero trwają, więc nic więcej o nim nie możemy 
powiedzieć, oprócz faktu, że dominują w nim małe kawał-
ki monet, lżejszych niż 0,5 grama. Mamy tu więc drobne 
fragmenty srebra używane jako środki płatnicze, co jeszcze 
bardziej potwierdza handlowy charakter Truso. Ale z tymi 
arabskimi płacidłami mamy problem, ponieważ od połowy 
IX wieku znikają one z obrotu i żadna nowa moneta orien-
talna więcej się tutaj nie pokazuje. Nie będziemy próbowali 
dyskutować nad różnymi tłumaczeniami tego fenomenu, 
jest on na pewno częścią zmian, jakie zachodzą w tym rejo-
nie, zwłaszcza w X wieku, kiedy Estowie/Prusowie tworzą 
nowe struktury swoich społeczności. Ciekawe jest nato-
miast to, że Truso nadal istnieje i że skandynawska kultura 
nadal tu dominuje. 

Przed nami jeszcze lata studiów nad osadą w Truso. 
Szczegółowe badania nad dotychczas wydobytym materia-
łem dadzą nam odpowiedzi na już sformułowane pytania; 
może uda się odkryć cmentarzysko mieszkańców tej osa-
dy i wtedy bardziej zrównoważymy nasze studia osadni-
cze. Jedno już teraz jest pewne: Truso jest kopalnią wiedzy 
o bardzo ważnym okresie w historii basenu Morza Bałty-
ckiego i dalsze studia mogą ten fakt tylko potwierdzić.
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