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Ten years have elapsed since I first chanced upon the diminutive bits of worked lead from Drohiczyn […]; 
every newly acquired lot of these pieces contributed to my list more new and heretofore unknown, perplexing 
designs, each of them identifiably a sigillographic sphinx; each design – a puzzle to be solved, enticing the 
researcher to exert himself anew to wrest the word, the cryptic meaning and – possibly more fascinating still 
– the reasons for its minting, veiled by the symbol

Karol Bołsunowski,
Znaki symboliczne na ołowiu (plomby). Ich znaczenie i klasyfikacja,

Światowit 4 (1902), p. 54-72, here p. 54

Dziesięć lat upływa od chwili, gdy po raz pierwszy wpadły mi do ręki ołowianki z Drohiczyna [...]; każda 
partya nowonabytych ołowianek przynosiła mi nowe serye nieznanych, zagadkowych znaków, z których każdy 
można było poczytywać za mały sfinks sfragistyczny; każdy z nich urokiem tajemnicy zachęca badacza do 
nowych wysiłków, aby wydrzeć ukryte pod symbolem tajemnicze słowo, zagadkowe znaczenie i może ciekawsze 
jeszcze cele, dla których znak wybito

Karol Bołsunowski,
Znaki symboliczne na ołowiu (plomby). Ich znaczenie i klasyfikacja,

Światowit 4 (1902), s. 54-72, tu s. 54
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The Sphinx of Slavic sigillography
Sfinks słowiańskiej sfragistyki
A. Musin, M. Wołoszyn (eds.)

U ŹRÓDEŁ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ/FRÜHZEIT OSTMITTELEUROPAS 6:1
Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa 2019, p. 13-73

AleksAndr Musin, MArcin Wołoszyn

SMALL LEAD SEALS OF “DROHICZYN TYPE”
AS THE SPHINX OF SLAVIC SIGILLOGRAPHY: AN INTRODUCTION

Dear Reader, the book before you is an attempt by medieval historians and archaeologists at solving the 
riddle posed for over a hundred years now by the unassuming small lead seals of “Drohiczyn type” – a true 
“Sphinx of Slavic sigillography”. 

These diminutive “sigillographic Sphinxes” range from 0.7 to 1.7 mm in size, and were stamped on flat, 
pieces of lead (blanks), often of irregular shape: roughly circular, oval, rectilinear, or resembling a sector of 
a circle. The rich iconography of small lead seals of “Drohiczyn type” includes diverse marks, letters, symbols, 
images of saints, angels, lay persons as well as beasts, more notably, birds (Fig. 1).

As early as at the beginning of the 20th c. Karol Bołsunowski (1838-1924) had noted that these “bits of 
lead” were characterized by, “an enigmatic origin and exceptional diversity of symbolic patterns”, and every 
one of them may be regarded as a small sigillographic »Sphinx«”1. He had borrowed this expression from Ivan 
Tolstoy (1858-1916), who had used the similar words to describe Rurikid emblems represented on the coins of 
the princes of Kyiv2. To this day, these devices, and the bullae depicting continue to perplex researchers – truly 
a riddle of the Sphinx.

In Eastern Europe the small lead seals of “Drohiczyn type” examined here make up the largest pool of 
sigillographic finds. Their number is constantly growing. If in the 1990s researchers were familiar with 15,000 
or so small lead seals of “Drohiczyn type”, today more than 30,000 finds have been reported. Their geographic 
range and the list of findspots has grown as well. If at the end of the 20th c. 40 findspots had been recorded, 
today there are over 900 of them!

In the historiography of Eastern Europe it was usual to date small lead seals of “Drohiczyn type” to the 
11th- first half of the 13th c. and assign them to the Pre-Mongol Period, i.e., before the Tatar-Mongol invasion 
of 1237-1240 which – as previously thought – had destroyed the production, consumption, trade and the tax 
system of Eastern European societies forming the “Rurikid Empire”3. However, today it has become apparent 
that, in different regions of its territory small lead seals of “Drohiczyn type” go out of use during a different 
period in the Galich and Volhynia lands, and in eastern Poland (Mazovia) they continued in evidence until 
approximately 1350, and have been found in context with West European lead cloth and commercial seals. At 
the same time, fourteenth-century urban deposits excavated at Novgorod and Moscow have yielded lead seals, 
which in their construction, design, archaeological context, and presumably their function, resemble small lead 

1    K. Bołsunowski, Znaki symboliczne na ołowiu (plomby). Ich znaczenie i klasyfikacja, Światowit 4 (1902), p. 54-72, specifically p. 54.
2   И.И. Толстой, О древнейших русских монетах X-XI вв., Записки Императорского Pусского археологического обществa. Новая серия 6: 3-4, 

(1893), p. 311; see also А.Л. Сокульський, Національна символіка України, Запоріжжя (Інтербук) 1993, p. 11.
3   On this subject cf. for example Н.А. Макаров, А.В. Чернецов (eds.), Русь в XIII веке: древности темного времени, Москва (Наука) 2003.



14

Aleksandr Musin, Marcin Wołoszyn

seals of “Drohiczyn type” of the “Pre-Mongol Period”. This suggests that they continued in use into the 14th c., 
although in some areas this use was different than earlier4.

The challenge small lead seals of “Drohiczyn type” have been posing to the research community is 
occasioned by more than their staggering and steadily growing numbers or the difficulty of their classification 
and dating. There are other aspects too. 

Many small lead seals of “Drohiczyn type” are known only from brief reports about their discovery. 
They remain in private collections, and only some of them are available for analysis. And where they are 
available, their study is all too often challenged by the following considerations: poor preservation, diminutive 
size, lack of inscriptions, of poor quality of the impression, the diversity of depictions, lack of a recorded 
archaeological context, undated archaeological context, scattered geographic spread, lack of systematization 
and classification, and of even general analytic overviews.

Other than that we must add to the list of unresolved problems: the relationship of small lead seals of 
“Drohiczyn type” to other sigillographic objects, lead seals in particular, and also, the place and role of small 
lead seals “type Drohiczyn” in the medieval sigillography; terminological difficulties; the question of their 
history, sources and origin; problems associated with collecting, conservation, the study of the isotope and 
chemical composition of the lead of which small lead seals were made. 

Nevertheless, the issue which is the most important of all must be the still unresolved question of 
their function and purpose. The views in research are greatly divided: they have been recognized as marks 
of ownership which were attached to moveable property or goods, as customs and fiscal seals, applied to 
commodities to ensure their integrity and safety in transport (thus they would have a function similar to 
the modern security lead and wire seals tags; cf. Fig. 2); other suggested uses include that of money, marks 
authenticating the value of fur money, i.e., bundles of pelts of the more valued species – in the name of the 
princely authority. Those in favour of this interpretation can refer to the late medieval-early modern depictions, 
like the one in St. Nicholas Church (Nikolaikirche) at Stralsund where the merchants of Veliky Novgorod are 
shown holding bundles of animal skins, or illuminations in the Radziwiłł Chronicle (Figs. 3-4). However, what 
is shown are only bundles of furs paid as tribute, their function of ‘fur commodity money’ affixed with a lead 
seal remains unconfirmed.

A question which is definitely related to that of the function of small lead seals of “Drohiczyn type” is their 
geographic distribution, and the fact that they tend to turn in groups. It is a reasonable guess that their findspots 
were a place of concentration of some objects to which these lead seals had been attached. This is where the 
lead seals were detached, and lost their value as a result. It is remarkable that lead – a valuable and relatively 
rare material – was not collected for reuse by craftsmen to make new objects. There is no saying if this was 
dictated by the nature of the local crafts production and economy, or was an effect of administrative regulations. 
The historical and archaeological description of such places may be central to improving our understanding the 
function of the small lead seals of “Drohiczyn type”.

All the above issues have led us to an inevitable conclusion. An analytic publication of the assemblage 
of small lead seals of “Drohiczyn type” from the archaeological fieldwork at Czermno calls for a new approach 
to the history of their study, for comparing them with finds of lead seals of that type from other areas in Central 
and Eastern Europe. Their historiography is encumbered by too many inaccuracies and contradictions made by 
some researchers who instead of taking the trouble to address the primary source were content to reiterate the 
limited selection of other researchers’ views drawn from pre-existing publications. 

Our work was made possible by the following projects: Seals at the Border, Seals in Context: Seals and 
Dorogichin-Type Seals from Czermno (Cherven’ Towns) financed by the Dumbarton Oaks Center (2011-2012)5 
and The Sphinx of Slavic sigillography – Dorogichin seals from Czermno in their East European context 

4 See in this volume: P. Gaydukov, The topography of finds of early medieval small lead seals from Eastern and East-Central Europe: catalogue = 
Rozprzestrzenienie znalezisk wczesnośredniowiecznych plomb ołowianych w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej: katalog, [in:] A. Musin, 
M. Wołoszyn (eds.), The Sphinx of Slavic sigillography – small lead seals of “Drohiczyn type” from Czermno in their East European context = Sfinks 
słowiańskiej sfragistyki – ołowiane plomby „typu drohiczyńskiego” z Czermna w kontekście wschodnioeuropejskim, U Źródeł Europy Środkowo-
Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas 6:1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des 
östlichen Europa [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego/Институт 
истории материальной культуры Российской академии наук) 2019, p. 187-440.

5 Project Leader: Marcin Wołoszyn, place of implementation: Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Cracow; cf. https://
www.doaks.org/research/byzantine/project-grants/woloszyn-piotrowski-nosek-2012-2013019 (accessed on: 06.06.2019).
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implemented from the resources awarded by the National Science Centre (2014-2019)6. Also relevant in this 
context was the exhibition Cherven’: a stronghold between the East and the West financed from the resources 
of the Ministry of Culture and National Heritage (2012)7.

From the very beginning the implementation of the project The Sphinx of Slavic sigillography – 
Dorogichin seals from Czermno in their East European context we ran into serious problems of a theoretical, 
methodological and terminological nature. The problems of terminology are due to the fact that the book 
presented here was to be in two languages: English and Polish. 

In Polish, Russian, Ukrainian and Belarusian languages a distinction is made between the terms “печать” 
/“пячаць”/“пячаць”/“pieczęć” and “пломба”/”plomba”. The former are objects used to authenticate 
documents of a socio-political and personal nature the latter are more devices used to confirm ownership, 
quality or the safety of a commodity. In short, there is a terminological distinction between the two. The Slavic 
word “plomba” was coined from the Latin name of the metal used in making the lead seals or bullae – plumbum 
(Pb). However, in the English language there is no terminological distinction between “печать” and “пломба”. 

Let us note moreover that in the Russian, Ukrainian and Belarusian research literature the bullae have 
been referred to as Dorogichin bullae/lead seals (“дрогичинские пломбы”; the Russian version of the name 
of what is now a Polish town Drohiczyn) or bullae of “Dorogichin type” (“пломбы »дoрогичинского типa«”/ 
“пломби дрогичинські”/“пломби дрогичинського типу” /“драгічынскія пломбы”). On occasion they 
have been referred to as malye svintsovye plomby-pechati [“малые свинцовые пломбы-печати”]. Similarly, 
in Polish historiography two terms are used – “plomby drohiczyńskie”, “plomby »typu drohiczyńskiego«” 
(“znaki celne” – customs tokens), often preceded by the expression “so-called”. This terminology has been in 
use since the late 19th c., when an impressive number of lead seals was collected on the banks of the Western 
Bug River at the town of Drohiczyn, its name subsequently eponymous with these archaeological objects. 
Time would show that this type of small lead seal has a much wider distribution definitely not confined to 
Drohiczyn.

Today this term no longer seems compatible with our current understanding of these lead seals. Rather 
than – as this name suggests – being limited to a single locality of Drohiczyn, bullae are a geographically 
wide-ranging phenomenon. Furthermore, the vast pool of these finds may be separated at present into regional 
groups based on their sigillographic and iconographic features. The name “Drohiczyn bullae” no longer 
adequately describes the phenomenon of East Central/Eastern European small lead seals. It definitely has 
served its purpose at a certain stage in the development of research, but must be recognized as outdated at 
present and replaced with a more appropriate substitute. The expression “bullae of »Drohiczyn type«” or ”lead 
seals of »Drohiczyn type«” may be used only as a tribute to the historiographic tradition.

More difficulties appear when the terminology pertaining to bullae is to be translated into other 
languages still. As noted earlier, in English there is no distinction between “печать”/”pieczęć” and  
“пломба”/”plomba”, necessary for the purpose of our study. In the English historiography the lead seals of 
“Drohiczyn type” had been described, on at least one occasion, descriptively as “crudely made lead seals 
excavated at Dorogichin”8, but is this sufficient to prevent their being mistaken for Byzantine lead seals or 
molybdobulles? 

A term introduced in the English language publications to describe a similar, late medieval phenomenon 
is “lead cloth seals”9. However, not all lead seals referred to as “cloth seals” were associated with the control of 
the process of production and sale of textiles. Some of their types may have been used in the control of imports 
of goods of a different type.

6 Project No. 2013/11/B/HS3/0205; Project Leader: Marcin Wołoszyn; place of implementation: University of Rzeszów.
7 Project No. 04644/12; EBOI-14875/11/A1; Project Leader: Eugeniusz Hanejko; place of implementation: Regional Museum in Tomaszów Lubelski; 

cf. Exhibition catalogue: J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn (eds.), Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem: katalog wystawy =  
Červen’ – eine Burg zwischen Ost und West: Ausstellungskatalog = Červen’ – un castrum tra Oriente e Occidente: catalogo della mostra = Червень 
– град між Сходом і Заходом: каталог виставки, Tomaszów Lubelski-Leipzig-Lublin-Rzeszów (Regional Museum in Tomaszów Lubelski/
Institute of Archaeology Maria Curie Skłodowska University in Lublin/Institute of Archaeology University of Rzeszów/Geisteswissenschaftliches 
Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas [GWZO]) 2012.

8 “The large number of crudely made lead seals recovered at Dorogichin suggests that princely agents were levying customs dues on traders entering 
and leaving their territories”; cf. S. Franklin, J. Shepard, The Emergence of Rus 750-1200, New York (Longman) 1996, p. 329.

9 Cf. e.g. G. Egan, Provenanced Leaden Cloth Seals, London 1987 (https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1349956/4/488665%20full.pdf; accessed on: 
06.06.2019); S. Elton, Cloth Seals: An Illustrated Reference Guide to the Identification of Lead Seals Attached to Cloth. From the British Perspective, 
Oxford (Archeopress) 2017.
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In German research a distinction is made between “Tuchplomben” and “Bleiplomben”10; in French 
research, we find a distinction similar to the one made in Slavic languages – “plomb” and “sceau”, although the 
latter term is sometimes used when speaking of lead seals, both in medieval records and in modern research: 
“plombs”, “sceaux de plomb des draps”, “plombs des draps”, “plomb des drapiers”, “plombs de scellé”, 
“plombs de scellement”, “plombs à sceller les draps”, “plombs de scellé de la douane”, “plombs de marqué”, 
“plombs de merchandise”, “plombs pour marquer les marchandises”, “plombs de commerce”11. 

Where their function is known we have a series of useful terms to describe lead seals – for example, 
custom seal, commercial seal, trade seal. However, as noted earlier, for small lead seals of “Drohiczyn 
type” this is a question still open to debate: were they used for reckoning, fiscal or commercial purpose, or did 
they serve as marks of ownership? It is evident at the same time that lead seals were used typically for sealing 
some property for safety and security, or to confirm its quality. In which case it is appropriate to use the modern 
names of security seals of a similar function – lead security seals or seal tags/tag seals, which are similar also 
in their construction to the medieval lead seals (see Fig. 2). On the other hand, the term commercial stopper 
seals12, applied at times both to the European cloth seals and to lead seals of Eastern European tradition, 
appears to be ill-advised, as confirmed by the mainstream terminology adopted in research. 

As a result of our discussions without rejecting the established name it may be said that the object of our 
research are commercial security lead seals from Central and Eastern Europe/medieval pendant commercial 
lead seals. The English term “commercial” appears to us be sufficiently capacious, uniting the economic, 
commercial, and even financial connotations of the phenomenon of “small lead seals of »Drohiczyn type«”. 
Ultimately however, we decided to use “small lead seals” as the most acceptable term. The words “Drohiczyn 
type” added in the title of this monograph are meant to reflect the current stage in the research of small 
lead seals, but in the full awareness that it insufficient for understanding their phenomenon as a whole as its 
geographic range and significance go far beyond the small town on the Western Bug River, even if during the 
Middle Ages it used to be bridge between the East and the West.

It goes without saying that both the small lead seals examined by us here, mostly of a form which may 
be described as “single disc bulla-type seal with a channel” the latter for the cord for suspension, and the 
great seals-molybdobulles referred to in the Russian historiography as “vislye pechati” (“вислые печати”) 
and “aktovye pechati” (“актовые печати”), i.e., “pendant seals” and “act or administrative seals” since they 
authenticated acts and documents and were suspended from them, may be traced in their origin to the Byzantine 
tradition. The widespread use of lead seals in the Byzantine world is confirmed not only by the written record 
or by documents (of which only a handful survives), but in the first place by the artefacts themselves. The 
number of Byzantine lead seals is estimated currently at 60,00013 or even 80,000 specimens14. 

Blanks for small lead seals were cast in moulds, several at a time, as evidenced by rare fids of small 
lead seals retaining casting jets, and even whole bands of blanks still joined together, recovered for instance 
at Drohiczyn and Smolensk15 (Fig. 5). On the other hand, also known are small lead seals impressed on a lead 
plate folded in half, as some finds from Czermno and Beloozero16. 

10 Cf. e.g. D. Hittinger, Tuchplomben. Warenzeichen des späten Mittelalters und der Neuzeit aus dem norddeutschen Küstengebiet, Aachen (Shaker) 2009; 
H. Schäfer, Bleiplomben in Vorpommern, [in:] T. Maćkowski (ed.), Florilegium historicum amicorum munera: Profesorowi Krzysztofowi Maciejowi 
Kowalskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie, Gdańsk (Wydawnictwo Stara Szuflada) 2017, p. 365-382.

11 Cf. e.g.: G. De Poerck, La draperie médiévale en Flandre et en Artois, Bruges (De Tempel) 1951, vol. II, Glossaire français: technique et terminologie; 
D. Cardon, La draperie au Moyen Âge: essor d’une grande industrie européenne, Paris (CNRS) 1999; L Dancoisne, Les plombs des draps d’Arras, 
Arras (Répessé-Crépel & Cie) 1885; J. Labrot, Scellés de plomb des marchands, des marchandises, des douanes et des draps, Moyen Âge 100 (2015), p. 
46-55 ; J.-L. Roch, Sceaux des plombs des draps, [in:] M. Bloche, C. Dorion-Peyronnet, V. Maroteaux (eds.), Empreintes du passé. 6000 ans de sceaux, 
Rouen (Archives départementales de la Seine-Maritime, Musée départemental des Antiquités, Point de vues) 2015, p. 180-191.

12 D. Colas, O. Kharkhordin (eds.), The Materiality of Res Publica: How to Do Things with Publics, Newcastle upon Tyne (Cambridge Scholars 
Publishing) 2009, p. X, 89. 

13 J. Nesbitt, Sigillography, [in:] R. Cormack, J. F. Haldon, E. Jeffreys (eds.), The Oxford Handbook of Byzantine Studies, Oxford (Oxford University 
Press) 2008, p. 150-156, specifically p. 150.

14 J.-C. Cheynet, B. Caseau, Sealing Practices in the Byzantine Administration, [in:] I. Regulski, K. Duistermaat, P. Verkinderen (eds.), Seals and 
sealing practices in the Near East. Developments in Administration and Magic from Prehistory to the Islamic Period. Proceedings of an International 
Workshop at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo on December 2-3, 2009, Orientalia Lovaniensia Analecta 219, Leuven-Paris-Walpole 
(Uitgeverij Peeters) 2012, p. 133-148, specifically p. 134.

15   К.В. Болсуновский, Дрогичинские пломбы, Киев (тип. Г.Л. Фронцкевича) 1894, vol. I, Pl. XXI:922; О.М. Олейников, Двор первых смоленских 
князей (по результатам охранных археологических исследований на ул. Ленина, 15 в Смоленске 2004 г.), [in:] А.Н. Хохлов (ed.), Тверь, 
Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья 7, Тверь (Старый город) 2014, p. 13, Fig. 7.

16 С.Д. Захаров, Свинцовые пломбы Белоозера, [in:] Н.А.Макаров, А.В. Чернецов (eds.), Русь в IX-XIV вв. Взаимодействие Севера и Юга, 
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Designs were impressed on the lead seals with a pliers-shaped instruments – boulloteria (Greek 
and Latin singular forms – βουλλωτήριον / boullotèrion and bullotirium respectively) – known from finds 
recorded on the Byzantine territory17, at Novgorod in a deposit dated to the 15th c.18, at Navahrudak in Belarus’ 
in a 13th-century layer19 (Figs. 6-7). In Western Europe a boulloterion survives in the museum in Leyden20. 

It is possible also that designs could have been impressed using special matrices, known from Western 
European finds21 (Fig. 8:2). As it is, the connection of the technology of sealing with the Roman and Byzantine 
tradition is incontrovertible. In the West and East of Europe this practice could have emerged independently, 
but as we shall see, contacts between the two environments, mutual influence even, are quite possible. This 
leads us to the question about the relationship between small lead seals and seals in history and research, and 
also, the place of lead seals in the medieval sigillography. 

All too often lead seals cannot be distinguished from seals based on their appearance. Many small lead 
seals were impressed on blanks much larger than the diameter of the matrices of the boulloterion and the small 
lead seal turns out to be close in its size to the smaller act seals (lead seals sealing administrative documents). 
Nevertheless, on the whole small lead seals tend to be small (7-17 as compared to 20-40 mm act seals), and 
characterised by perfunctory execution and lack of longer inscriptions of several lines and a larger number of 
words. Other than that, the designs on the act seals are more complex and apparently more diverse than on the 
small lead seals. On the other hand, some impressions classified with confidence to the group of act seals were 
made on very small blanks. Consequently, the only relatively reliable criterion to differentiate small lead seals 
from seals would be that of weight. Even seals of a smaller diameter were impressed on blanks weighing more 
than 8 grams in contrast to the weight of even the larger small lead seals which rarely reaches 3-4 grams22. 

Thus, it would be a mistake to treat seals and small lead seals as sigillographic phenomena of the same 
order even if they were made following similar standards. The key difference between the two is in their 
function which, as noted earlier with regard to the small lead seals, is still open to discussion.

Recent years have brought new developments in the study of small lead seals. One of them has been 
the postulate to dedicate a separate auxiliary discipline of history – “plumbology” – to the study of their 
epigraphics. Other names have been suggested e.g., “plombistyka” and “plumbistyka”23. Another name 
suggested for this discipline is small sphragistics/sigillography – in Russian “малая сфрагистика” (“malaya 
sfragistika”)24 as a special branch of great sphragistics/ sigillography, in Russian “большая сфрагистика” 
(“bol’shaya sfragistika”). To the authors of this publication dedicating a separate discipline for the study of 
small lead seals does not seem productive. A small lead seal does not exist in isolation, it is inextricably linked 
to the geography of finds and the archaeological context. 

To be sure, it is important to study the small lead seals in the context of sigillography, but they must be 
studied as an independent phenomenon, in connection with their iconographic and archaeological context. 

Москва (Наука) 2005, p. 20-63, specifically p. 22; for Czermno see: I. Florkiewicz, A. Jusupović, A. Musin, Early medieval small lead seals of 
“Drohiczyn type” from Czermno: a  catalogue = Plomby ,,typu drohiczyńskiego” z Czermna: katalog znalezisk, [in:] I. Florkiewicz, A. Jusupović, 
A. Musin et al., The Sphinx of Slavic sigillography – small lead seals of “Drohiczyn type” from Czermno. Material evidence = Sfinks słowiańskiej 
stragistyki – plomby „typu drohiczyńskiego” z Czermna. Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas 
6:2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa [GWZO]/Instytut 
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego/Институт истории материальной культуры 
Российской академии наук) 2020,  p. 53-354.

17 G. Zakos, A. Veglery, Byzantine Lead Seals, Basel [s.n.] 1972, vol. I, part 1; see also G. Schlumberger, Un « boullotirion » byzantin ou appareil 
à fabriquer les sceaux de plomb de l’époque byzantine, Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 55e année, no 
5, 1911, p. 411-417. 

18 П.Г Гайдуков, О.М. Олейников, Новгородский буллотирий XIV в., Археология и история Пскова и Псковской земли 28:58 (2013), p. 242-
250.

19 Ф.Д. Гуревич, Древний Новогрудок (посад – окольный город), Ленинград (Наука) 1991, p. 98 f., 117, Fig. 7:6.
20   N.M. Rodenburg, “Seal and Deal.” Cloth Production and Trade between the Netherlands and Scania during the Late Middle Ages and Early Modern 

Times (Master Thesis, Lund University, Lund) 2011, p. 52, Fig. 10 (http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1968456&f
ileOId=1974547; accessed on: 06.06.2019).

21 S. Schutte, Tuchplomben als städtische Zeichen. Das Fallbeispiel Göttingen, Anzeiger des Germanischen Nationalmuseum 1993, p. 135-141, 
specifically p. 137, Fig. 3.

22 Cf. on the same subject С.В. Белецкий, Размеры и вес актовых печатей, [in:] Л.Б. Вишняцкий (ed.), Ex Ungue Leonem: сборник статей 
к 90-летию Л.С. Клейна, Санкт-Петербург (Нестор-История) 2017, p. 334-342.

23 K.M. Kowalski, Gotyckie plomby towarowe jako źródła epigraficzne (w świetle artefaktów przechowywanych w kolekcjach gdańskich), Studia 
Epigraficzne 2 (2006), p. 199-210; R. Liwoch, Plomby typu drohiczyńskiego z Drohiczyna nad Bugiem w Krakowskim Muzeum Archeologicznym, 
Materiały Archeologiczne 40 (2015), p. 237-244.

24 O. Алфьоров, Сфрагістика Київської Русі в інтернет-мережі (сайт sfragis.com), Спеціальні історичні дисципліни 21 (2013), p. 164-166.
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This last aspect has a special significance. As noted earlier, the number of Byzantine lead seals is 
estimated at 60,000 or even 80,000 specimens25, quite a few of them dated reliably which makes them extremely 
interesting. What is a major drawback is that most of these lead seals are known to us from early museum 
collections and have no recorded context of discovery. Fortunately, increasingly often attention is paid to 
recording this context. It is hard to refrain from invoking the observations of the eminent sigillographer Werner 
Seibt26 or the contribution from Victoria Bulgakova concerning finds of Byzantine lead seals retrieved since the 
1860s from the Sea of Marmara at Constantinople (Seraskerat). Contrary to their traditional interpretation as 
the remains of an archive, Bulgakova associated these lead seals with the local port27. Drawing on the findings 
from her research at Sudak in Crimea the same researcher is convinced in general that the group finds of lead 
seals are associated not so much with archives (and diplomacy) as with ports (and commerce)28. 

While her hypothesis has some weak points29 it is hard to disagree that the study of Victoria Bulgakova 
has highlighted the importance of intensifying the study of the context of discovery of the Byzantine lead seals. 
Fortunately the number of publications on this subject continues growing, not only in Eastern Europe30 or the 
Slavic area in the Balkans31, but also in Greece32 and Turkey33. 

The iconographic context is extremely important. The study of small lead seals is closely related to the 
understanding of a specific category of medieval symbols and images as the Rurikid emblems which cannot 
be understood taken out of the historical, archaeological and geographic context in which objects bearing 
such impressions came to light. However, the study of Rurikid emblems is encumbered with no less serious 
problems of terminology and methodology as small lead seals. The research terminology needs to be adapted 
to the international scientific dictionary of historical terms associated with systems of signs and emblems in 
use in Europe.

The nature of the Rurikid emblems continues to be discussed by researchers – are they heraldic, or 
protoheraldic marks, or do they belong to a different branch of emblematics. According to some observations, 
the Rurikid princely dynasty of Eastern Europe was using these princely devices to denote property rights over 
various items similarly to fully-fledged heraldic charges coat of arms. However, in contrast to the coats of arms 
of West European tradition, these emblems did not belong to whole families or kin groups but were personal 
symbols, with every prince having his own “sign”. 

25 Cf. Footnotes 13-14 above.
26 W. Seibt, Zukuftsperspektiven der byzantinischen Siegelkunde – auf welchen Gebieten sind die bedeutendsten Wissenszuwächse zu erwarten, [in:] 

Ch. Stavrakos, B. Papadopoulou (eds.), ΄Ήπειρόνδε. Proceedings of the 10th Internationalen Symposium of Byzantine Sigillography (Ioannina 1.-3. 
October 2009), Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2011, p. 17-36, specifically p. 33.

27 V. Bulgakova, “Der Siegelfund vom Seraskerat” in Konstantinopel: Ein historiographischer Mythos?, [in:] Ch. Stavrakos, B. Papadopoulou (eds.), 
΄Ήπειρόνδε. Proceedings of the 10th Internationalen Symposium of Byzantine Sigillography (Ioannina 1.-3. October 2009), Wiesbaden (Harrassowitz 
Verlag) 2011, p. 47-64; cf. also В.И. Булгакова, „Скопление печатей с территории Сераскерата” в Константинополе: историографический 
миф?, Сугдейский сборник 5 (Материалы V Судацкой международной научной конференции “Причерноморье, Крым, Русь в истории 
и культуре”, г. Судак, 23-24 сентября 2010 г.), Киев-Судак 2012, p. 309-326.

28 Cf. observations made by this researcher in her conclusion of the fieldwork of 2004-2005, “In a wider perspective, the results of the underwater 
excavations at Sudak challenge previous interpretations of the phenomenon of maritime (Constantinople, Sudak, Cherson), fluvial or on-land 
(Drogičin, Novgorod, Preslav) accumulations of seals in the Middle Ages. A strong case can be made that sigillographic complexes are mostly 
related to the handling of commercial cargo and do not, as has been generally assumed until now, originate from the remains of archives” (https://
www.doaks.org/research/byzantine/project-grants/bulgakova-2005-2006; accessed on: 06.06.2019).

29 Cf. O. Karagiorgou, Rev.: ΄Ήπειρόνδε. Proceedings of the 10th International Symposium of Byzantine Sigillography (Ioannina, 1-3 October 2009), 
(ed.) Christos Stavrakos and Barbara Papadopoulou, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011 (360 p.), Byzantina Symmeikta 26 (2016), p. 375-394, 
specifically p. 367-379.

30 V. Bulgakova, Byzantinische Bleisiegel in Osteuropa: die Funde auf dem Territorium Altrußlands, Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik 6, 
Wiesbaden (Harrassowitz) 2004. On the subject of lead seal discovered on Rus’ territory see also articles in the book presented here.

31 Outstanding in this respect is research in Bulgaria: I. Jordanov, Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, Sofia (Agato Publishers/Bulgarian Academy 
of Sciences. Archaeological Institute with Museum) vol. I (2003), vol. II (2006), vol. III (2009). In Northern Macedonia, recently R. Mihajlovski, 
A collection of medieval seals from the fortress Kale in Skopje, excavated between 2007 and 2012, Byzantion 86 (2016), p. 261-316; in Serbia see 
V. Ivanišević, B. Krsmanović, New Byzantine seals from Morava (Margum) and Braničevo, Starinar 68 (2018), p. 111-124.

32 Notable is a catalogue of over 500 lead seals from Greece, cf. J. Koltsida-Makri, Μολυβδόβουλλα από ανασκαφές και γενικότερα γνωστής προέλευσης 
στον ελλαδικό χώρο, [in:] Ch. Stavrakos, B. Papadopoulou (eds.), Ήπειρόνδε. Proceedings of the 10th Internationalen Symposium of Byzantine 
Sigillography (Ioannina 1.-3. October 2009), Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2011, p. 237-255.

33 Cf. V. Bulgurlu, Byzantine Lead Seals from the Kadikalesi/Anaia Excavations, [in:] B. Böhlendorf-Arslan, A. Ricci (eds.), Byzantine small 
finds in archaeological contexts, Byzas. Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts Istanbul 15, Istanbul (Ege Yayinlari) 
2012, p. 233-240; V. Bulgurlu, Yenikapi’daki Theodosius Limani Kazilanndan Bizans Kursun Mühürleri (= Byzantine Lead Seals from the 
Theodosian Harbor Excavations at Yenrkapr), [in:] P. Magdalino, N. Necipoglu (eds.), Trade in Byzantium. Papers from the Third International 
Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, Istanbul (Koc University Press) 2016, p. 403-443; Ü. Demirer, N. Elam, Lead Seals of the Kibyra 
Excavations, Adalya. The Annual of the Koç University Suna & İnan Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations (AKMED) 21 
(2018), p. 245-276.
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Similarly, the history of these emblems themselves raises many questions. In his account of the 943-944 
campaign of the Rus’ against Barda, the historian Ibn Miskawayh noted that the Rus’, when taking ransom 
for prisoners left their symbol in the form of a piece of clay, or a pottery shard, with a seal or sign, so that the 
former prisoner would be handled no more34. Additionally, in Pravda Ruskaya (Ruthenian Justice or Rus’ Truth 
[Law]; source from 11th c.) we also find references to princely symbol or emblems, “for [stealing] the prince’s 
horse, if it is branded [the offender is to] pay three grivnas”35. The horse presumably would have been branded 
with the prince’s mark. But to what extent can we apply to these marks the terminology developed for the 
heraldry of Western Europe with its well-developed iconography and legal base? Is it legitimate to refer to the 
Rurikid emblems terms such as “princely device” or “heraldic device”?

In the Russian, Ukrainian and Belarusian historiographies the phenomenon is often described using 
terms such as “family or personal-family emblems of medieval Rus’ princes”, “princely emblems”, “Rurikid 
emblems”, “marks of princely property”, “personal-family emblems”, and “Rurikid coat of arms”. In Polish 
research literature they are referred to as coat or arms or princely marks identified with representatives of the 
Rurik dynasty (“symbole herbowe Rurykowiczów”, “znaki książęce Rurykowiczów”). In English-language 
research we find a great terminological diversity: “the symbols of the Rurikids, the Rurikid dynasty heraldic 
symbols, the crests of the Rurikid dynasty, the Rurikid family emblems, the emblems of the Rurikids, the signs 
of the Rurikids, the personal princely heraldic emblems/symbols of the Rurikid dynasty/family, the princely 
(knyaz’s) brand (stamp), the princely symbol in the form of a bident or trident” or simply “Rurikids’ tamga, 
bident, trident” or “trident-like authority symbol”36. 

In a new German-language version of a popular book on the archaeology of Eastern Europe the marks 
of the Rurikids (“Zeichen des Rjurikiden”) are referred to as “altrussischen Fürstenwappen”37. 

Without a doubt, the researchers who have compared the Rurikid devices/marks/emblems to the tamga 
system of nomadic Turkic peoples are right (tamga as identification marks, tamga-like symbols). On the other 
hand, the tamgas need not necessarily have a connection with the sign system of Khazaria.

34 „Когда он (Рус) убеждался, что у мусульманина не осталось ни золотых, ни серебряных монет, ни драгоценностей, ни ковров, ни одежды, он 
оставлял его и давал ему кусок глины с печатью, которая была ему гарантией от других”, cf. Ибн-Мискавейх о походе Русов в Бердаа в 
332 г. = 943/4 г., А. Якубовский (ed.), Византийский временник 24 (1926), p. 63-92, specifically p. 67. English version, “Only when the Russian 
was convinced that nothing remained to him, no gold, silver, bedding or clothing, would he let him go, giving him a piece of stamped clay to 
serve as a safe-conduct”; cf. The concluding portion of the “Experiences of the Nations” by Miskawaihi, Н.F. Amedroz, D.S. Margoliouth (eds.), The 
Eclipse of the Abbasid Caliphate, Oxford (Blackwell) 1921, vol. II, p. 70.

35  Правда Русская, Б.Д. Греков (ed.), Москва (Издательство Академии наук CCCP) 1940, vol. I, p. 399; The Laws of Rus’ – Tenth to Fifteenth 
Centuries, D.H. Kaiser (ed.), Salt Lake City (Charles Schlacks Publisher) 1992, p. CXIX, No. 45.
In this context see also the description of the Pillars of Gediminas given by the Polish historian Jan Długosz in his account of the Battle of Grunwald 
of 1410, “Decem tantummodo signum aliud habebant et a triginta aliis distinguebantur, in quibus in campo rubeo signa, quibus Withavdus equos, 
quorum multitudine abundabat, insignire consueverat, depicta erant, que quidem in hunc modum, quoniam rebus describi non possunt, pingebantur 
[…]” = „Only ten [banners] had on them a different emblem, different from the other thirty. Painted on a field gules were devices used customarily 
by Vytautas  in marking his horses, of which he had a good many. These devices, not easily described, were painted thus [drawing of the device]”, 
Joannis Dlugosii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. X et XI (1406-1412), M. Plezia (ed.), Varsaviae (Wydawnictwo Naukowe PWN) 
1997, p. 93.

36 See for example: S. Franklin, J. Shepard, The Emergence of Rus 750-1200, London (Longman) 1996, p. 120 f.; O. Pritsak, The Origins of the Old 
Rus’ Weights and Monetary Systems, Cambridge, MA (Harvard Ukrainian Research Institute) 1998, p. 81-89; M. Roslund, Guests in the House: 
Cultural Transmission Between Slavs and Scandinavians 900 to 1300 AD, The Northern World 33, Leiden (Brill) 2007, p. 428; A. Fetisov, The 
‘Rurikid sign’ from the B3 church at Basarabi-Murfatlar, Apulum 44 (2007), p. 299-314; V. Spinei, The Romanians and the Turkic Nomads North 
of the Danube Delta from the Tenth to the Mid-Thirteenth century, Leiden (Brill) 2009, p. 54; Ch. Hedenstierna-Jonson, Rus’, Varangians and 
Birka Warriors, [in:]  L. Holmquist Olausson, M. Olausson (eds.), The Martial Society. Aspects on Warriors, Fortifications and Social Change 
in Scandinavia, Theses and papers in archaeology B:11, Stockholm (Archaeological Research Laboratory/Stockholm University) 2009, p. 159-
178; R.K. Kovalev, Grand princess Olga of Rus’ shows the bird – her ‘Christian falcon’ emblem, Russian History 39 (2012), p. 460-517, B. 
Zhivkov, Khazaria in the Ninth and Tenth centuries, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, vol. 30, Leiden (Brill) 2015, 
p. 275; И.Ю. Стрикалов, A.B. Чернецов, Гончарное клеймо со знаком Рюриковичей из Старой Рязани, Краткие сообщения Института 
археологии РАН 249 (2017), p. 109-115; F. Curta, Eastern Europe in the Middle Ages (500-1300), Brill’s Companions to European History 19, 
Leiden (Brill) 2019, vol. I, p. 209; see also on Internet https://en.wikipedia.org/wiki/Symbols_of_the_Rurikids (accessed on: 06.06.2019); https://
commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coats_of_arms_of_the_Rurik_Dynasty (accessed on: 06.06.2019); https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Ruriks_crests1.png (accessed on: 06.06.2019); http://balticmuseums.ning.com/photo/amphora-with-rurikid?context=album&albumId
=6480627%3AAlbum%3A13082 (accessed on: 06.06.2019); https://worddisk.com/wiki/Symbols_of_the_Rurikids/ (accessed on: 06.06.2019); 
https://en.birmiss.com/the-diving-falcon-the-symbol-of-the-falcon-on-the-signs-of-rurikovich/ (accessed on: 06.06.2019).

37 A.A. Molčanov, Die Zeichen der Rjurikiden: Die altrussischen Fürstenwappen, [in:] N.A. Makarov (ed.), Die Rus’ im 9.-10. Jahrhundert: ein 
archäologisches Panorama, Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete 14, Göttingen (Wachholtz Murmann Publisher) 
2017, p. 444-455; note that the translation of the title of the article does not correspond to the concept of the author Arkadi Molchanov who by no 
means regards the Rurikid marks as coat of arms and assigns them solely to emblematics..



20

Aleksandr Musin, Marcin Wołoszyn

In our study we intend to adhere to the naming of these devices/marks/emblems associated with their 
most likely origin: the princely bident/trident of the Rurikids, although as a more general term for all types of 
these marks/devices/emblems we concede to the use of the term “princely device”, all the while aware of the 
difference between the Eastern European emblematics and Western European heraldry38. 

***
As noted earlier, the archaeological context is extremely important in the study of small lead seals. 

However, at present approximately 6% of small lead seals derive from professionally excavated or surveyed 
archaeological sites. Only in these cases we can hope to establish a reliable archaeological context or at the 
least to specify the spatial distribution of finds on the surface of the site. Most small lead seals were collected 
by amateurs, or even come from illegal excavations and metal detector searches. The study of such collections 
raises scientific and ethical issues, yet another challenge for the research community.

It is no secret that most small lead seal collections known before the beginning of the 20th c. – 
approximately 15,000 specimens, had also been amassed by amateurs. We could call these collections illegal, 
although in those days there were no laws against their activities. As it were, the research community today is 
free to make use of materials in these collections now regarded as legal after they were entered into museums 
or published.

However, the situation is much more serious today now that black archaeologists (“чeрные археологи” 
/ chernye arkheologi) carry out illegal excavations and metal detecting activities with an eye on commercial 
gain on an unprecedented scale. The community of these “site looters” is far from uniform. It includes 
genuine buffs and criminal groups who lack ethical principles and moral criteria, and also understanding of 
the scientific approach to antiquity and the importance of the archaeological context when it is discovered. 
Members of these groups and individual diggers not only take the artefacts out of their context but often 
fabricate information about the site and circumstances of discovery, thereby creating a distorted historical 
and archaeological reality. Another negative effect of the spread of black archaeology is corruption among 
government officials and law enforcement functionaries, yet another adoption of double standards by the 
leaders of some academic bodies.

Also the small lead seals from Czermno published in the present volume are known to us primarily 
thanks to metal detector use, both illegal and as within authorized field survey projects completed by Andrzej 
Kokowski, Marcin Piotrowski and Artur Troncik in 2010-2011 (Fig. 9), and stationary archaeological fieldwork 
carried out since 201339. The subject of metal detector use is mentioned in nearly all of the research articles 
published in the present volume discussing finds of small lead seals. The recording by Petr Gaydukov of a truly 
impressive number of these objects (almost 35,000!) has been and continues to be largely the effect of metal 
detector use. 

It is evident that the current stage of the civil development of societies and states of Central and Eastern 
Europe the problem of non-professional and illegal search for archaeological artefacts cannot be resolved. It 
cannot be denied, however that thanks to the rampant use of metal detectors by amateurs and site looters the 
sharp increase in the number of small lead seals fillings enabling us to take their study to a new level. 

In this situation we decided to devote some remarks to the problem of amateur detectorists. Not confined 
to Europe alone this essentially has become a global problem. In our observations on this subject we focus 
in the main on the territory of Belarus’, Poland, Russia and Ukraine – the country of origin of small lead seal 
finds discussed here.

The framework for the protection of archaeological remains and objects in Europe is provided by the 
European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (the Malta Treaty) of 1992. It was 
signed by forty-five states so far, including Poland, Russia and Ukraine (but not Belarus’)40. However, the 

38 We dedicated a separate part (III) in this monograph to the history of the study of Rurikid emblems in Eastern Europe with possible interpretations 
of specific devices.

39 On the history of research at Czermno see T. Dzieńkowski, I. Florkiewicz, M. Wołoszyn, Early medieval settlement complex at Czermno: an itroductory 
essay = Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Czermnie: esej wprowadzający, [in:] I. Florkiewicz, A. Jusupović, A. Musin  et al., The 
Sphinx of Slavic sigillography:  small lead seals of “Drohiczyn type” from Czermno. Material evidence = Sfinks słowiańskiej sfragistyki: plomby 
„typu drohiczyńskiego” z Czermna. Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas 6:2, Kraków-Leipzig-
Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego/Институт истории материальной культуры Российской академии наук) 2020, p. 
15-51.

40 Cf. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/143/signatures (accesssed on: 06.06.2019).
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Convention does not set any more specific rules for dealing with amateur metal detecting. In Europe (both in 
the EU and non-EU countries) there are no uniform solutions in this respect. 

Very liberal regulations are in force in Scandinavia, particularly in Denmark and in Great Britain. 
It is worth taking a closer look at the Danish model which demonstrates that the problem of amateur metal 

detecting is not only a matter of the legal regulations in force but also of the legal tradition that is alive within 
that society. To quote Helle Horsnaes, “Since the late 1970s a new find category has altered the way we study 
coin finds in Denmark. When metal detectors first became available and affordable to the general public the 
dangers for archaeological heritage were soon recognized. In Denmark as in other countries there was a lot of 
discussion, but while private use of metal detectors was banned in most countries in the Continent, a pragmatic 
stance in the end prevailed in Denmark. Rather than demonizing the metal detector, it was seen as a tool that 
can be used with good or bad intentions. A leaflet describing the already existing legislation and stressing 
the obligation to follow the rules was issued, and amateur archaeologists and local museum authorities were 
urged to cooperate. Illegal looting of archaeological sites – so-called night-hawking – was and is the major 
fear in most European countries when discussing the use of metal detectors. No doubt illicit surveying (with 
and without metal detector) and excavation have taken place in Denmark, but the general impression is that 
when it comes to metal detecting the cooperation between local authorities and amateur archaeologists have 
been a considerable success: Little damage to the heritage is caused by the use of metal detectors, and there 
are few known examples of looting. Reasons for this success are manifold, and probably the sheer interaction 
of different reasons is of major importance. First of all the Danish danefæ (treasure trove) legislation is age 
old, ultimately deriving from Medieval legislation, and it was well implemented before the invention of the 
metal detector. The reward and the recognition of the finder (rather than the landowner) ensure an impetus to 
declare the finds, and in particular from the 19th century there are tales about a poor man or woman who made 
an exceptional find and received a generous reward enabling even social ascent. On the other hand, Denmark 
has been blessed with a lack of demand for archaeological finds. It has simply not been fashionable to collect 
Danish antiquities, and few object types would reach high prices in the market. Thus there is little to lose but 
a good chance to gain economically, when fulfilling the legal requirements. […] Metal detector use is allowed 
on all areas, provided the owner has given his permission. In practice this means that detection cannot take 
place on public areas, and it is strictly forbidden on sites with protected heritage. Metal detector surveys rarely 
affect coastal areas that are normally public property, and urban areas are naturally impossible to survey. The 
countryside of Denmark is on the contrary well suited for detector archaeology. Around 60% of the country is 
farmed land, and much farming is based on cereal-growing, often alternating with other types of crops such 
as beet or rape. These fields are worked all year round and they are regularly ploughed and harrowed. As such 
they are ideal for metal detector use: The harrowed field presents a relatively level surface with good visibility, 
and the trained detectorist will often be able to see changes in soil colour indicating the existence of ploughed 
up cultural layers”41.

In the United Kingdom legislation provides for exclusive State ownership of assemblages of precious 
metals (Treasure Act 1996; Dealing in Cultural Objects [Offences] Act 2003). In England and Wales, the 
Portable Antiquities Scheme (PAS) launched in 1997 by the United Kingdom government helps to record 
new discoveries of minor archaeological objects of non-precious metals in cooperation with amateur metal 
detectorists without whose hobby these archaeological objects would be unrecorded or perhaps never found 
at all42. 

The liberalism of Scandinavia and Great Britain, the result not only of specific legal norms (including 
those concerning ownership) but also of specific traditions, legal culture of a civic society (and let us add – its 
level of prosperity!) has met and continues to meet with resistance outside this region of the Old continent. 
As aptly expressed by Samuel A. Hardy, “Historically, due to the number of metal detectorists, the behaviour 
of metal detectorists, the freedom with which metal detectorists operate and the level of professional/state 

41 H.W. Horsnaes, Coin finds and metal detector archaeology. Evidence from surveys and excavations in Bornholm, Denmark, [in:] G. Pardini, N. Parise, 
F. Marani (eds.), Numismatica e archeologia. Monete, stratigrafie e contesti, Dati a confronto. Workshop internazionale di numismatica, Roma 
(Edizioni Quasar) 2017, p. 501-510, specifically p. 502. 

42 R. Bland, The development and future of the Treasure Act and Portable Antiquities Scheme, [in:] S. Thomas, P.G. Stone (eds.), Metal Detecting and 
Archaeology, Woodbridge (The Boydell Press) 2008, p. 63-86; R. Bland, Ustawa Treasure Act i program Portable Antiquities Scheme w Anglii 
i Walii, Wiadomości Archeologiczne 68 (2017), p. 3-11.
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facilitation of metal detecting in England, metal detecting for cultural property has been characterised as the 
“English disease” by continental European observers43. 

In continental Europe, its East Central and Eastern regions included, the approach to metal detector use 
is much less liberal.

In Poland the relatively severe law regulating metal detectorist activities was enacted recently (2018) but 
metal detector use has been met with opposition from professional archaeologists ever since the early 1990s. 
While we are on this subject, we need to make a distinction between two aspects of this practice: the use of 
metal detectors by professional excavation teams (research teams led by professional archaeologists, acting on 
the basis of a permission from relevant conservation services) and by the so-called treasure hunters. 

The discussion on the legitimacy of metal detector use by professional archaeologists took place in 
Poland at the end of the 1990s44. By way of example, Zenon Woźniak prominent archaeologist of the older 
generation who was in favour of metal detector use while Paul Barford, British archaeologist living and working 
in Poland, was mostly critical45. Obviously, the argument in support of metal detectors was that their use brings 
in truly impressive results. From the Polish perspective very enlightening were the results of metal detector 
survey made on the Roman Period settlement at Jakuszowice in southern Poland. Out of 109 coins recovered 
on this site over eleven seasons of archaeological fieldwork (1982-1991; 1995) 48 originated from regular 
excavation and not less than 61 from a metal detector assisted field survey which lasted only a few days (!)46. 

At the same time, as pointed out with good reason archaeology is indebted to metal detector use not only 
for fine artefacts but also for the major revolution in our ideas about the culture of prehistoric and later societies 
inhabiting Europe. As Zenon Woźniak has stressed, the very unimpressive archaeological record recovered 
from La Tène culture in Poland sites as compared to e.g., the Oppidum of Manching may simply be due to the 
fact that the latter has been studied with metal detectors since as early as 197347.

As we write the use of metal detectors by professional archaeologists assisting the excavation does no 
raise any major controversy48. 

In Poland heritage objects, including those extracted from the ground/found in the ground are the 
property of the State Treasury. According to article 189 of the Civil Code if circumstances of discovery of an 
object give no hope of identifying its fractional co-owners are to be the finder of the object and the owner of the 
property on which it had been discovered. However, a heritage object of archival material becomes property 
of the State Treasury, and the finder must submit that object immediately to the relevant head of the county 
administration (Dziennik Ustaw [Journal of Laws] 19th June 2019)49.

The 20th February 2015 law on finds regulates the handling of potential heritage objects (Dziennik Ustaw 
[Journal of Laws] of 2015, item 397, Articles 22-25)50; similarly, the 23rd July 2003 law regulating monuments 
protection and conservation (Dziennik Ustaw [Journal of Laws] of 2003, No. 162, item 1568, Articles 32 and 
33, finders are obliged to report their discovery to the relevant regional monuments authority, of if need be, to 
the local government authorities)51.

43 S.A. Hardy, Quantitative analysis of open-source data on metal detecting for cultural property: Estimation of the scale and intensity of metal detecting and 
the quantity of metal-detected cultural goods, Cogent Social Sciences 2017:3 (https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311886.2017.1298397; 
accessed on: 06.06.2019), p. 2; cf. P. Barford, But don’t they recover wonderful objects? Na i PAS ar Gyfer Cymru: No to a Welsh PAS; from http://
paswales.blogspot.com.tr/2011/10/but-dont-they-recover-wonderful-objects.html (accessed on: 06.06.2019).

44 Cf. W. Brzeziński, Z. Kobyliński (eds.), Wykrywacze metali a archeologia, Warszawa (Generalny Konserwator Zabytków/Stowarzyszenie Naukowe 
Archeologów Polskich) 1999.

45 P. Barford, Stosowanie wykrywacza metali podczas badań archeologicznych, Sprawozdania Archeologiczne 52 (2000), p. 443-454; Z. Woźniak, 
Wykrywacze metali w rękach archeologa – zagrożenie czy niezbędne narzędzie?, Sprawozdania Archeologiczne 52 (2000), p. 455-466.

46 K. Godłowski, Jakuszowice, Woiwodschaft Kielce, Gemeinde Kazimierza Wielka, Fundstelle 2, Siedlung der Trzciniec und Przeworsk – Kultur 
und des Mittelalters, Recherches Archéologiques de 1990 (Kraków) 1992, p. 36-53; A. Bursche, Roman Coinage from Jakuszowice Settlement in 
North Małopolska, Notae Numismaticae=Zapiski Numizmatyczne 2 (1997), p. 119-148; A. Bursche, P. Kaczanowski, J. Rodzińska-Nowak, Monety 
rzymskie z Jakuszowic, [in:] R. Madyda-Legutko, T. Bochnak (eds.), Svperiores Barbari: księga ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego, 
Kraków (Instytut Archeologii. Uniwersytet Jagielloński) 2000, p. 101-130.

47 Z. Woźniak, Wykrywacze metali w rękach archeologa – zagrożenie czy niezbędne narzędzie?, Sprawozdania Archeologiczne 52 (2000), p. 455-466, 
specifically p. 461.

48 Cf. A. Makowska, A. Oniszczuk, M. Sabaciński, Some Remarks on the Stormy Relationship Between the Detectorists and Archaeological Heritage 
in Poland, Open Archaeology 2 (2016), p. 171-181 (https://doi.org/10.1515/opar-2016-0013; accessed on: 06.06.2019).

49 Cf. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf (accessed on: 06.06.2019).
50 Cf. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000397/U/D20150397Lj.pdf (accessed on: 06.06.2019).
51 Cf. htps://www.google.com/url?q=http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031621568/U/D20031568Lj.pdf&source=gmail&ust=

1574168060430000&usg=AFQjCNFU6Ss1WRl0D0nX9seYRUlA3Cz23g (accessed on: 06.06.2019).
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Article 36 of the 2003 law regulating monuments protection and conservation lists activities which 
require a permit from the provincial monuments authority. According to § 1.12 of the same law, a permit is 
needed also to search for concealed or discarded movable objects, including archaeological objects, using 
all manner of electronic and technical devices and diving gear. All manner of electronic devices definitely 
included metal detectors52.

In practice, the monuments authority decides on who will be given a permission to carry out archaeological 
fieldwork. When applying for a permit the applicant must prove that he or she has the qualifications required 
to conduct archaeological fieldwork and specify the methods planned for his or her research (cf. the Ordinance 
of the Minister of Culture and National Heritage of 2nd August 2018, Dziennik Ustaw [Journal of Laws] of 
2018 item 1609)53. Moreover, article 37e of the 2003 law regulating monuments protection and conservation 
specifies qualifications obligatory for directing archaeological fieldwork – “a master’s degree in archaeology 
and experience from at least twelve months of archaeological fieldwork”54.

What is relevant from our point of view, since 1st January 2018 penalties have been for unauthorized 
archaeological fieldwork have become more stringent. Until recently this used to qualify as an offence, now 
it is crime liable to a prison sentence. Pursuant to article 109C of the 2003 regulating monuments protection 
and conservation the penalty for searching for concealed or abandoned heritage objects, also using all manner 
of electronic and technical devices and diving gear may be a fine, community sentence or a prison term of up 
to 2 years55.

In Russia archaeological investigation and searching for archaeological and historical objects is regulated 
by the Federal law No. 73 On objects of cultural heritage of the peoples of the Russian Federation of 25th 
June 200256, and by relevant articles of the Criminal Code and the Code of Administrative Offenses. Specific 
measures that counteract the private archaeological initiative and the outright looting of the archaeological 
heritage were introduced into these acts by Federal Law No. 245 of 23rd July 2013 On the amendments in the 
legislative acts of the Russian Federation on combating illicit activity in archaeology.57

Under Article 243.2. of the Criminal Code on illegal search and (or) removal of archaeological objects 
from their place of occurrence the search or removal of archaeological objects from their place of occurrence 
without an archaeological excavation permit causing damage or destruction of the cultural layer is punishable 
by a fine of up to 500,000 rubles (about 6,765 EUR) or in the amount of wages or other income of the guilty 
person for a period of up to eighteen months, or correctional labour for up to one year, or imprisonment of up 
to two years. 

The same acts committed on an archaeological site included in the unified state register of objects of 
cultural heritage of historical and cultural monuments of the Russian Federation, or on a newly identified site 
of cultural heritage, are punishable by a fine in the amount of up to RUB 700,000 (about 9,479 EUR) or in the 
amount of wages or other income of the offender for a period of up to two years or imprisonment for up to four 
years58. 

The same acts committed using special technical means of search, i.e. metal detectors, by an individual 
using his or her official position or by an organized group, are punishable by a fine in the amount of up to 
1,000,000 rubles (about 13,530 EUR) or in the amount of wages or other income of the offender for a period 
of up to five years, or by the loss of the right to occupy certain positions, or forced labour for up to five years, 
or imprisonment for up to six years. 

In addition to the Criminal Code, administrative punishment is also provided for in accordance with Article 
7.15 of the Code of Administrative Offenses on Archaeological fieldwork without permission. Conducting 
archaeological work without the archaeological excavation permission (“открытый лист”/otkrytyj list) entails 
the imposition of an administrative fine in the amount of from 1,500 to 2,500 rubles (about 20-34 EUR), for 
officials – from 4,000 to 5,000 rubles (about 54-68 EUR), for legal entities – from 40,000 to 50,000 rubles 

52 Cf. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031621568/U/D20031568Lj.pdf (accessed on: 06.06.2019).
53 Cf. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001609 (accessed on: 06.06.2019).
54 Cf. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031621568/U/D20031568Lj.pdf (accessed on: 06.06.2019).
55 https://www.google.com/url?q=http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031621568/U/D20031568Lj.pdf&source=gmail&ust=15741

68060430000&usg=AFQjCNFU6Ss1WRl0D0nX9seYRUlA3Cz23g (accessed on: 06.06.2019). 
56 https://rg.ru/2002/06/29/pamjatniki-dok.html (accessed on: 06.06.2019).
57 https://rg.ru/2013/07/26/arch-dok.html (accessed on: 06.06.2019).
58 http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102041891 (accessed on: 06.06.2019).
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(about 540-675 EUR). The same acts committed using special technical search tools entail the imposition of 
an administrative fine on citizens in the amount of from 2,000 to 2,500 rubles (about 27-34 EUR), for officials 
– from 4,500 to 5,000 rubles (about 54-68 EUR), for legal entities – from 50,000 to 100,000 rubles (about 
676-1,353 EUR). In all cases the regulations provide for the confiscation of archaeological objects found and 
equipment59.

Under the same Law No. 245 (Article 8, Part 3) individuals and legal entities are entitled to own 
archaeological objects on the condition that these collections have been included in the non-state part of the 
Museum Fund no later than 1st September, 2016. However, according to lawyers these measures are ineffective, 
since in Russia currently there are no procedures or mechanisms for such registration60.

Changes to the legislation of 2013 were initiated, prepared and lobbied for by the professional 
archaeological community of Russia. However, their propaganda impact on society seems more significant 
than the specific application of law. In accordance with a well-known joke, in Russia the stringency of laws 
is compensated for by non-enforcement or its selective application. Inaccurate wording regarding cultural 
heritage sites, the lack of comprehensive national and regional registers of historical and archaeological 
monuments, lack of legal documents confirming the status of an archaeological settlement or grave-site as 
objects of cultural heritage, as their not being listed in the official record, corruption among the police and 
officials, as well as the desire to turn some bodies of the Russian Academy of Sciences into a “Ministry of 
Archaeology” are threatening a further destruction of the archaeological heritage.

Similarly in Belarus’ where the legislative measures are modelled in general on the Russian practice. 
On 14th December 2015 the President Alexander Lukashenka signed Decree No. 485, aimed on improving 
the protection of archaeological sites and artefacts61. This was followed by Law No. 407-З of the Republic 
of Belarus’ on Amendments and Additions to the Criminal Code, Code of Administrative Offenses and the 
Procedurally Executive Code, adopted on 19th July 201662. However, to this day illegal search and trade in 
archaeological objects has been treated as only an administrative and not a criminal offence. Articles 19.8 and 
19.9 were added to the Code of Administrative Offenses on respectively, Illegal search for archaeological 
artefacts and Illicit trafficking in archaeological artefacts. As a result, the search for archaeological artefacts, 
carried out without permission to conduct archaeological research issued to professional archaeologists by the 
National Academy of Sciences of Belarus’ shall be sanctioned by a fine of 15 to 50 of “base units” (≈ minimum 
wage) in Belarusian rubles (about 383-1,275 EUR). Equipment may be subject to confiscation. Acquisition, 
sale, donation, barter, pledge of archaeological artefacts in cases prohibited by legislative acts are punishable 
by a fine of between 10 and 30 “base units” in Belarusian rubles (about 110-332 EUR) and artefacts will 
be confiscated. Articles 344-345 of the Criminal Code apply to the full or partial destruction, also through 
neglect, of historical and cultural goods, or ones that might be ascribed with this status, but do not apply to 
archaeological finds.

Other details are regulated by the decree. The use of metal detectors is allowed only archaeological 
research carried out by qualified archaeologists. Citizens who own private archaeological collections were 
required to report them to the state register of archaeological artefacts by 1st January 2017. The new regulations 
sparked protests of amateur metal detectorists who petitioned Alexander Lukashenko to cancel the measures 
taken. We can only add that despite the authoritarian system of government in Belarus’ the illegal search for 
archaeological artefacts has yet to be suppressed. 

The situation in Ukraine is quite different. Despite legislative measures taken to protect the cultural 
heritage in general and the archaeological heritage in particular, there are no legal measures pertaining to 
the use of metal detectors by private individuals unauthorized to conduct archaeological research to search 
for artefacts. Thus, So, the Law of Ukraine on the Protection of Cultural Heritage No. 1805-III of June 8th, 
2000, as amended in Article 35 Permits for conducting archaeological excavations, reconnaissance and other 
excavation work, allows the use of metal detectors on archaeological sites only when conducting scientific 

59 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102074277 (accessed on: 06.06.2019).
60  Ю.С Зубенко, Л.В. Чиконова, Правовой режим археологических предметов, находящихся во владении частных лиц, Вопросы российского 

и международного права 7:7А (2017), p. 87-98.
61 http://president.gov.by/ru/news_ru/view/kommentarij-k-ukazu-485-ot-14-dekabrja-2015-g-12720 (accessed on: 06.06.2019).
62 http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=H11600407 (accessed on: 06.06.2019). Процессуально-исполнительный кодекс (Code of civil 

procedure of the Republic of Belarus’) on administrative crimes establishes the administrative procedure, the rights and obligations of its participants, 
as well as the procedure for exercising the administrative penalty.
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research on the basis of an official permission. Consequently, the law does not prohibit private metal detector 
use outside of archaeological sites – what is not prohibited is permitted63.

In addition, according to experts, in Ukraine there is no single state register of archaeological sites. in 
article 10, the Law On the Protection of the Archaeological Heritage (No. 1626-IV of 02/18/2004) considers 
it illegal to carry out archaeological excavations and explorations without permission from the law to conduct 
such studies and use a metal detector, but the legislator did not go further than this statement64.

Article 298 of the new edition of the Criminal Code on Unlawful prospecting on monuments of 
archaeological heritage again refers to “already identified archaeological sites entered in the register”. Illegal 
search for artefacts is punishable by a fine of up to 100 “tax-free minimum incomes” (60 EUR) or imprisonment 
of up to 2 years and a ban on holding certain positions65. 

Under article 92 of the Ukrainian Code of Administrative Offenses adopted in 1984 on Violation of the 
requirements of the legislation on the protection of cultural heritage the failure to submit for permanent storage 
in a state museum artefacts found during archaeological fieldwork is punishable by a fine of between 50 and 100 
“tax-free minimum incomes” (30-60 EUR), the same penalty for officials is from 100 to 150 “minimum wages” 
(about 60-90 EUR)66.

Recently, the Supreme Council (Verkhovna Rada) of Ukraine has considered a draft Law Amending Certain 
Legislative Acts of Ukraine to Counter the Illegal Search for Archaeological Heritage Sites (No. 8314 of 20th April 
2018) with a view to increasing the penalty for the failure to submit collections of archaeological objects to a state 
museum, and in article 92.2, for the failure to report a hoard, understood as a movable object of cultural heritage of 
high material value, however67. Which means that the rule does not apply to ordinary archaeological finds. The new 
draft law provides that metal detector use, as well as searching in the ground for objects of cultural and historical 
value, and for relics of prehistoric occupation is subject to licensing according to the Law of 2015 On the licensing 
of economic activity68. Obviously, this rule is aimed on legalization of metal prospecting as an activity unrelated 
scientific archaeological research, and obtaining official permission for excavation and exploration.

It remains to be added that in 2011 the Ukrainian legislation revoked the regulation requiring obligatory 
archaeological inspection of sites earmarked for construction development. Similarly, Ukrainian laws do not regulate 
the ownership of private collections of archaeological objects. This situation is related to the position of Ukrainian 
oligarchs who are actively buying archaeological finds from private individuals for their own collections and have no 
interest in legislation meant to penalize unofficial archaeological activities and in legally banning metal detector use. 

Having presented the legal situation of metal detector use in East Central and Eastern Europe we wish 
to emphasize that the key problem are not the legal regulations themselves but their execution (the situation in 
Ukraine is extreme – in this case we cannot escape noticing the connection between the inaction on the part of 
the State and the lobbing by the oligarchs interested in collecting archaeological objects).

As aptly expressed by Jan Mařík in his analysis of the situation in the Czech Republic, “Treasure 
hunting of any kind was clearly forbidden already in the law issued in 1987; however, metal detectors were 
not explicitly mentioned in this law. In the Czech Republic, penalties for private individuals can reach up to 
approximately 80,000 € and concealment of valuable archaeological finds may be punished by up to eight years 
in prison. However, in spite of severe penalties, the legal adjustments have had a minimum impact in practice. 
Based on the number of metal detector users, we may assume that tens of thousands of archaeological finds 
are found yearly and only a few reported to the state”69. The disparity between legal standards and the reality 
was described much more bluntly by Karl Raimund when he analysed the Austrian system of monuments 
conservation: “Thus, the good intentions behind a theoretically perfect law turn out to be the pavement for 
a highway to archaeological heritage hell”70.

63 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14/paran1275 (accessed on: 06.06.2019).
64 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1626-iv (accessed on: 06.06.2019).
65 https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14&p=1214905443606898 (accessed on: 06.06.2019).
66 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/80731-10 (accessed on: 06.06.2019).
67 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=8314&skl=9 (accessed on: 06.06.2019).
68 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/222-19 (accessed on: 06.06.2019).
69 J. Mařík, The System of Organisation of Czech Archaeology and the Protection of Archaeological Heritage, [in:] P. Novaković, M. Horňák, M. Pia 

Guermandi, H. Stäuble, P. Depaepe, J.-P. Demoule (eds.), Recent Developments in Preventive Archaeology in Europe. Proceedings of the 22nd EAA 
Meeting in Vilnius, 2016, Ljubljana (Ljubljana University Press, Faculty of Arts) 2016, p. 205-218, specifically p. 214-215.

70 K. Raimund, On the Highway to Hell: Thoughts on the Unintended Consequences for Portable Antiquities of § 11(1) Austrian Denkmalschutzgesetz, 
The Historic Environment 2:2 (October 2011), p. 111-133.
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It is obvious on the other hand that the severe penalization of amateur metal detectorists will only lead 
to their criminalization, and the lack of information about private (illegal) searches is only a deceptive success. 
On the other hand, analysis of data available on metal detectorist internet fora shows that only a part of their 
finds is submitted to professional archaeologist, proving that a full legalisation of amateur metal detector use 
is not a good solution either71. 

All of which explains the acrimonious discussion ongoing within the research community as to the 
direction that needs to be taken for the best future relationship between professional archaeologists and the 
metal detectorist community72. As noted earlier, for many years now metal detector use has not been the 
reserved to the members of the research community and consequently the discussion has spread to the daily 
press73.

One way out of this situation is cooperation with amateur metal detectorists during the excavation 
of archaeological sites. This has been done in the Czech Republic (Libice nad Cidlinou)74, Poland (Ostrów 
Lednicki)75 and Germany (Schleswig-Holstein)76. Obviously, here also the situation is not clear-cut: on the 
one hand this type of cooperation helps to “train” amateur metal detectorists introducing them to cooperation 
with the staff of museums, research units and monuments conservation services, on the other, it makes 
legal large-scale mass investigation of archaeological sites by people who are not qualified archaeologists. 
Success of this type of initiatives depends largely on the level of organization of all the monuments protection 
services, museums in a given country (region) the legal status of property on which a given archaeological 
site is found, and also the involvement and ability of archaeologists to forge friendly relations with local 
communities. 

Needless to say metal detector use is not the main focus of the present analysis we wish to close its 
discussion here by highlighting some problems:

1) Metal detectors do not only cause archaeologists to have more artefacts at their disposal than previously, 
these artefacts are different than previously. 
Long-term observations – made chiefly by coins specialists – show that wide-scale metal detector use to 
a dramatic increase in the number of recovered archaeological objects which as less eye-catching tended 
to escape notice during archaeological excavations carried out without metal detector survey.
A good example would be Sorte Muld, an Iron Age site in Ibsker parish on the island of Bornholm, best 
known for the large number of finds of gold-foil figures (Gullgubber). Excavated by archaeologists in 
1948-1949, 1950-1953 the site had been investigated since 1980s also by amateur metal detectorists. 
The efforts of the latter brought in a vast number of finds, numerous gold-foil figures, and more. As 
noted by Helle Horsnaes “Detector surveys have changed this picture (based on the findings from 
research made without resort to metal detectors – A.M., M.W.) radically. During the last three decades 

71 On the threat to the archaeological record posed by amateur metal detectorists in Poland, Belarus’, Ukraine and Russia, see S.A. Hardy, ‘Black 
Archaeology’ in Eastern Europe: Metal Detecting, Illicit Trafficking of Cultural Objects, and ‘Legal Nihilism’ in Belarus, Poland, Russia, and 
Ukraine, Public Archaeology 15:4 (2016; Metal detecting and illicit antiquities protection in Europe), p. 214-237 (https://doi.org/10.1080/14655187
.2017.1410050; accessed on: 06.06.2019).

72 Cf. recently: S.A. Hardy, Quantitative analysis of open-source data on metal detecting for cultural property: Estimation of the scale and 
intensity of metal detecting and the quantity of metal-detected cultural goods, Cogent Social Sciences 2017:3 (https://www.cogentoa.com/
article/10.1080/23311886.2017.1298397; accessed on: 06.06.2019); P. Deckers, A. Dobat, N. Ferguson, S. Heeren, M. Lewis, S. Thomas, The 
Complexities of Metal Detecting Policy and Practice: A Response to Samuel Hardy, ‘Quantitative Analysis of Open-Source Data on Metal Detecting 
for Cultural Property’, Cogent Social Sciences 3, 2017, Open Archaeology 4 (2018), p. 322-333 (https://doi.org/10.1515/opar-2018-0019; accessed on: 
06.06.2019); E.B. Banning, The Archaeological Impacts of Metal Detecting, Open Archaeology 5 (2019), p. 180-186 (https://doi.org/10.1515/opar-
2019-0013; accessed on: 06.06.2019) with further reference literature.

73 Two symptomatic views: P. Urbańczyk, Rabusie przeczesują pola i lasy, czekając na sygnał „biiiip”. Detektoryści szkodzą archeologii, Gazeta 
Wyborcza, 27 XI 2018 (cf. http://wyborcza.pl/7,75968,24218654,rabusie-przeczesuja-pola-i-lasy-czekajac-na-sygnal-biiiip.html; accessed on: 
06.06.2019); A. Bursche, T. Wiścicki, Detektoryści. Wróg czy sojusznik, Newsweek Polska, 10 IV 2019 (cf. https://www.newsweek.pl/wiedza/
historia/aleksander-bursche-o-ludziach-z-wykrywaczem-metali-wywiad/qxnw77p; accessed on: 06.06.2019).

74 J. Mařík, Amateur and professional archaeologists: Legal mode for their cooperation in the Czech Republic, [in:] A. Lagerlöf (ed.), Who cares? 
Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological Heritage Management, EAC Occasional Paper 8, Budapest 
(Archaeolingua/National Heritage Board, Sweden) 2013, p. 105-108.

75 M. Kostyrko, A. Kowalczyk, L. Żuk, Projekt Lednica „Razem dla ratowania zabytków”. Sprawozdanie za rok 2018, Studia Lednickie 18 (2019), 
p. 323-333.

76 C. von Carnap-Bornheim, U. Ickerodt, E. Siegloff, Archeologia landu Szlezwik-Holsztyn a archeologia detektorystyczna, Wiadomości Archeologiczne 
68 (2017), p. 13-18; J. Schuster, Sypiając z wrogiem? Potencjał badawczy amatorskiej „archeologii detektorystycznej” na przykładzie zabytków z okresu 
wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów z lat 2006-2014, odkrytych w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, Wiadomości Archeologiczne 68 
(2017), p. 19-31.
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966 coins have been found, among them 803 denarii, 30 solidi, seven Roman bronze coins, one radiate 
(antoninianus), and one siliqua. The gold rich site has become a silver rich site as well (emphasis – A.M., 
M.W.)”77. From our point of view of a particularly relevant are the conclusions formulated by this Danish 
researcher, “This pattern of old gold finds being supplemented with large numbers of silver objects when 
detector surveys are conducted is also encountered in the Gudme chieftain centre on Funen, and it is 
a clear warning against comparing detector sites with sites only known through material recovered by 
accidental finds or field surveys without use of metal detector. Silver and bronze objects in general, and 
thereby the most commonly struck coin types, would obviously be under-represented in the latter”78. 
These observations apply also to objects made of lead such as seals and small lead seals of “Drohiczyn 
type”, but not only. The extent to which metal detector use can increase the recovered quantity of 
sigillographic objects is reflected by the observations of Jan Mařík about the site at Libice nad Cidlinou79.
It is obvious therefore that the number of finds of small lead seals from particular archaeological sites 
and regions is directly related to metal detector use and the extent to which evidence obtained from 
metal detectorists is put into academic circulation. 
The more often metal detectors are used the more reports about fragments small lead seals, damaged 
artefacts etc. 

2) With the spread of amateur metal detecting activities we can expect an increase in the percentage of 
small lead seal finds reported by metal detectorists rather than professional archaeologists. Clearly, the 
Medieval Period will not be an exception, as exemplified by the Migration Period history of the Kujawy 
region (central-northern Poland) which – exactly on the basis of amateur metal detector finds is now 
being rewritten80. It is more than certain that the metal detector phenomenon is unstoppable but we need 
to grasp its consequences namely that the view of the past created by us, professional archaeologists – is 
one based now and in future increasingly on the findings of non-archaeologists.
This fact is an additional reason to monitor and document the amateur metal detectorist activities! 

3) Finally it is important to note that indiscriminate prospecting on archaeological sites (often unauthorized, 
assisted by e.g., ploughing) may result in the depletion of the culture deposit trough the removal of all 
the metal artefacts. This is suggested by the findings of Samuel A. Hardy from his monitoring of amateur 
metal detectorist internet fora, some of them concerning Eastern Europe81.
This fact could be additional motivation for the State to buy properties where archaeological sites of 
major importance are found to restrict their investigation. While on this subject, we cannot neglect to 
mention the settlement complex at Czermno a large portion of which lies on property which is now in 
private hands82.

4) Our view is that cooperation with private collectors and the study of private collections are necessary, 
but also that private collector activities should be subject to some restrictions. An important factor is trust 
in the information volunteered by finders, and also, a selective approach and working with volunteers. It 
is essential to practice caution when using information about the exact findspot and its association with 
a particular archaeological site.

5) This makes it important in our research to focus on collections of small lead seals and their single finds 
which derive from professionally conducted and recorded archaeological excavations and fieldwalking 
surveys.

77 H.W. Horsnaes, Coin finds and metal detector archaeology. Evidence from surveys and excavations in Bornholm, Denmark, [in:] G. Pardini, 
N. Parise, F. Marani (eds.), Numismatica e archeologia. Monete, stratigrafie e contesti, Dati a confronto. Workshop internazionale di numismatica, 
Roma (Edizioni Quasar) 2017, p. 501-510, specifically p. 504.

78 Ibidem.
79 Cf. J. Mařík, Amateur and professional archaeologists: Legal mode for their cooperation in the Czech Republic, [in:] A. Lagerlöf (ed.), Who cares? 

Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological Heritage Management, EAC Occasional Paper 8, Budapest 
(Archaeolingua/National Heritage Board, Sweden) 2013, p. 105-108. We refer also to the paper on metal detectors as a key instrument in the 
nondestructive investigation of fortified sites, case study: site Libice nad Cidlinou read by Jan Mařík at the Conference Cherven’ Towns – the golden 
apple of Polish archaeology, Seminar No. 4 (Cracow, 7th-9th December 2016).

80 Cf. B. Kontny, M. Rudnicki, Finds of purse fastenings from the iron age ‘central place’ at Gąski-Wierzbiczany in Kuyavia (Central Poland), Acta 
Archaeologica Carpathica 51 (2016), p. 307-318.

81 S.A. Hardy, Metal-Detecting for Cultural Objects until ‘There Is Nothing Left’: The Potential and Limits of Digital Data, Netnographic Data and 
Market Data for Open-Source Analysis, Arts 2018:7, p. 40 (doi:10.3390/arts7030040; accessed on: 06.06.2019).

82 Cf. M. Florek, Some Issues Related to the Problem of Heritage Conservation of Archaeological Complexes in Czermno (Tomaszów Lubelski County) 
and Gródek (Hrubieszów County), Analecta Archeologica Ressoviensia 13 (2018), p. 357-375.
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Besides presenting the series of small lead seals collected at Czermno in the course of archaeological 
fieldwork made in 2010 and 2011 our monograph dedicates individual chapters to small lead seal retrieved 
during regular archaeological excavation or surface survey projects. 

***
Another challenge in the study of small lead seals is related to their conservation, curation and exhibition 

in museums. 
Unfortunately, the surface of lead objects may develop a layer of corrosion products which hamper 

or fully prevent identification of the image (macroscopy analysis) and impede metallographic analysis. In 
extreme cases it may even lead to the disintegration of sigillographic objects. Even if this does not happen, 
the designs and inscriptions on sigillographic objects become increasingly harder to decipher. Needless to say 
this is a problem which concerns all manner of sigillographic objects and is not limited to their finds from East 
Central and Eastern Europe and affects bullae and small lead seals found on the former territory of Byzantium 
e.g., the collections in the Istanbul Archaeological Museum83.

Because of this, in our study of the sigillographic objects from Czermno a major role was played by 
their conservation, financed from the projects Seals at the Border, Seals in Context... (Dumbarton Oaks Center; 
2011-2012), Cherven’: a stronghold between the East and the West (Ministry of Culture and National Heritage; 
2012), and also, from The Sphinx of Slavic sigillography... (National Science Centre; 2014-2019). In 2012-
2019 the exhibition Cherven’: a stronghold between the East and the West was taken to many venues across 
Poland (cf. below) which made it necessary to subject to conservation many of the exhibits, also the lead 
bullae and small lead seals. The treatment of the latter was undertaken in 2012-2017 by Elżbieta Nosek 
(Cracow, in cooperation with Janusz Stępiński and Aldona Garbacz-Klempka), Krzysztof Rybka (Metal 
Artefacts Conservation Laboratory, Institute of Archaeology, the Nicolaus Copernicus University in Toruń), 
and in 2018-2019 by Szymon Bednarz (Koszalin)84. Some of the methods applied were published in 
a separate article85. 

For reasons given above in the book presented to the reader some space is accorded to state of the art 
methods of restoration and conservation of small lead seals used in different museums and laboratories, more 
notably the State Hermitage Museum and the Institute for the History of Material Culture Russian Academy 
of Sciences in St. Petersburg86. 

One of the most important issues is to use in the study of small lead seals the most recent achievements 
of technical sciences. 

In medieval archaeology the study of non-ferrous metal objects used to focus on analyses of jewellery, 
particularly those made of silver. Increasingly often in this research analyses are made of selected isotopes (lead 
in particular) to identify the sources of silver. Relevant in this context would be the projects implemented by 
Władysław Duczko (Origin and circulation of silver in early medieval Poland using lead isotopic analysis)87 

83 Cf. O. Karagiorgou, rev.: Jean-Claude Cheynet – Turan Gökyildirim – Vera Bulgurlu, Les sceaux byzantins du Musée archéologique d’Istanbul, 
Istanbul Research Institute 2012, p. 1074. ISBN 978-6-05-464208-3, Byzantina Symmeikta 28 (2018), p. 451-461, specifically p. 461.

84 This work was completed within a project of developing the exhibition space of the Regional Museum in Tomaszów Lubelski (Polish name: 
Adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim co-
financed by the European Regional Development Fund Priority Axis 7 Protection of cultural and natural heritage, Measure 7.1, Cultural and natural 
heritage – local projects of the Regional Operational Program of the Lublin Voivodship for 2014-2020. Project No. RPLU.07.01.00-06-0086 / 16, 
Contract No.: RPLU.07.01.00-06-0086 / 16-00).

85 Cf. M. Wołoszyn, E.M. Nosek, J. Stępiński, A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha, E. Bielańska, The seals from Czermno (Cherven Towns, eastern 
Poland) – chemical analysis and metallurgical examination, Archeologia Polski 60 (2015), p. 123-152.

86 Cf. papers in this volume: K. Orlov, Karol Bołsunowski’s collection of small lead seals from Drohiczyn in the State Hermitage Museum: storage 
and conservation, research and publication issues = K. Orłow, Ołowiane plomby z Drohiczyna w kolekcji Karola Bołsunowskiego w zbiorach 
Państwowego Muzeum Ermitażu: uwagi na temat ich przechowywania, konserwacji, opracowania oraz publikacji, [in:] A. Musin, M. Wołoszyn 
(eds.), The Sphinx of Slavic sigillography – small lead seals of “Drohiczyn type” from Czermno in their East European Context = Sfinks słowiańskiej 
sfragistyki – ołowiane plomby „typu drohiczyńskiego” z Czermna w kontekście wschodnioeuropejskim, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej 
= Frühzeit Ostmitteleuropas 6:1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen 
Europa [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego/Институт истории 
материальной культуры Российской академии наук) 2019, p. 113-139; S. Beletsky, R. Veretyushkin, K. Gorlov, N. Kurganov,  Small lead seals 
from the excavation of the Detinets in Kursk: research and restoration = S. Bielecki, R. Wierietiuszkin, K. Gorłow, N. Kurgnow, Ołowiane plomby 
z kurskiego dietińca: analiza i konserwacja, [in:] Ibidem, p. 895-948.

87 Cf. http://iaepan.vot.pl/osrodkiwszystkie/osrodek-etnologii-i-antropologii-wspolczesnosci/553-pl/projekt/1549-pochodzenie-obieg (accessed on: 06.06.2019); 
see also currently: E. Miśta-Jakubowska, R. Czech-Błońska, W. Duczko, A.M. Gójska, P. Kalbarczyk. G. Żabiński, K. Trela, Archaeometric studies 
on early medieval silver jewellery from Central and Eastern Europe, Archaeological and Anthropological Sciences 11 (2019), p. 6705-6723 (https://
doi.org/10.1007/s12520-019-00935-z; accessed on: 06.06.2019).
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and the project Hacksilberschätze im Oder-Neiße-Gebiet – archäologisch-analytische Untersuchungen zur 
Herkunft des Silbers im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa financed by VolkswagenStiftung and directed 
by Felix Biermann, Jasper Freiherr von Richthofen and Ernst Pernicke88, and last, but definitely not least, the 
studies of Stephen Merkel concerned with Scandinavian silver (Hedeby)89 and the currently implemented 
project Silver and the Origins of the Viking Age directed by Jane Kershaw90. Similar studies have been made 
also of coins, silver ones in particular91.

While the use of lead in Byzantium and in Rus’ in the manufacture of bullae and small lead seals is 
well-known it has never been addressed at more extensively in the research. The written record relating to 
the uses of this metal in the Byzantine territory are relatively rare92 and concern mostly the mining of lead in 
the Balkans93. The Byzantines often used lead94 and were aware of that it went into making their bullae. This 
is confirmed by the inscription on the seal (reverse) of Theodoros Phrangopolos (13th c.): „Ως Bσπίδι σε τ © 
μολ(ύ)βδҐ ν(�)ν γράφω / κ(αp) Θεόδωρον Φραγόπωλον Bσπσ(αι)ς” = “As on a shield, I now inscribe you on 
the lead, so may you (St Theodoros) be a shield for Theodoros Frangopolos”95 (Fig. 10).

It is paradoxical that in Poland with its rich lead resources and a long tradition of lead mining going back 
to the Middle Ages96, finds of early medieval lead seals are virtually unknown97, differently than in the territory 
of Rus’ where thousands of them have been recorded despite the lack of major lead resources there. 

In this situation we decided to subject the bullae and small lead seals investigated within the project 
Sphinx of Slavic sigillography to a broad spectrum of physico-chemical analyses.

This research was implemented by specialists from Cracow (AGH University of Science and Technology: 
A l d o n a  G a r b a c z - K l e m p k a, M a ł g o r z a t a  P e r e k - N o w a k), Warsaw (Institute of Nuclear 
Chemistry and Technology: E w a  P a ń c z y k, J a k u b  D u d e k, J e r z y  G o l d f i n g e r). Analysis was 
made of materials from Poland (Chełm, Czermno, Drohiczyn, Gdańsk, Gródek). Quantitative and qualitative 
chemical and microstructural analyses were carried out to assess the structure and the chemical composition 
of the artefacts. The metallographic analyses were made using the following techniques: macroscopic and 
microscopic, both optical (including selective ion etching) and scanning electron microscopy; chemical 
structure was investigated by X-ray fluorescence (XRF) in SEM, spectrometry, the method of inductively 
coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP AES) and X-ray diffraction. A series of Byzantine lead 
seals was analysed by Stephen Merkel (Bergbaumuseum Bochum / University of Oxford).

The primary aim of these studies was analysis of the chemical composition of the metal of the small 
lead seals (and bullae) and isotope analysis of the lead. These studies were expected to trace the “migrations” 
of lead to this or other region of Europe, to improve our understanding of the small lead seal production 
technology, and also to encompass the full range of issues related to small lead seals within a broad context of 
European commercial, economic and production exchange.

88 Cf. https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectPDF.do?projectId=6216 (accessed on: 06.06.2019).
89 S. Merkel, Silver and the Silver Economy at Hedeby, Der Anschnitt. Beiheft 33, Bochum (Verlag Marie Leidorf) 2016.
90 Cf. https://cordis.europa.eu/project/rcn/217935/factsheet/en (accessed on: 06.06.2019); see also S. Merkel, Provenancing Viking Age Silver: 

Methodological and Theoretical Considerations and a Case Study, [in:] J. Kershaw, G. Williams (eds.), Silver, Butter, Cloth: Monetary and Social 
Economies in the Viking Age, Oxford (Oxford University Press) 2019, p. 206-226.

91 E. Pańczyk, B. Sartowska, L. Waliś, J. Dudek, W. Weker, M. Widawski, The origin and chronology of medieval silver coins based on the analysis of 
chemical composition, Nukleonika 60:3 (2015), p. 657-663 (doi: 10.1515/nuka-2015-0108).

92 Cf. e.g. J. Koder, Die Byzantiner: Kultur und Alltag im Mittelalter, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 2016, p. 131.
93  P.K. Matschke, Zum Anteil der Byzantiner an der Bergbauentwicklung und an den Bergbauerträgen Südosteuropas im 14. und 15. Jahrhundert, 

Byzantinische Zeitschrift 84/85 (1991/92), p. 49-71, specifically p. 59.
94 Cf. S. Foppe, Zur Kulturgeschichte des Bleis, [in:] M. Grünbart (ed.), Gold und Blei: byzantinische Kostbarkeiten aus dem Münsterland. Ausstellung 

im Ikonen-Museum Recklinghausen, 23. Juni 2012-21. Oktober 2012 und im Archäologischen Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster, 7. September 2013-12. Januar 2014, Wien (Phoibos Verlag) 2012, p. 43-51, specifically p. 48-51.

95 Cf. W. Seibt, M.L. Zarnitz (eds.), Das byzantinische Bleisiegel als Kunstwerk: Katalog zur Ausstellung, Wien (Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften) 1997, p. 139, Cat. No. 3.3.4. (“Wie auf einen Schild schreibe ich Dich nun auf das Blei, und Du [heiliger Theodor] sei Schild 
für den Theodoros Phrangopolos“); English version: https://pbw2016.kdl.kcl.ac.uk/seals/?list=bibliography&page=319 (accessed on: 06.06.2019).

96 Cf. D. Molenda, Der polnische Bleibergbau und seine Bedeutung für den europäischen Bleimarkt vom 12. bis 17. Jahrhundert, [in:] W. Kroker, 
E. Westermann (eds.), Montanwirtschaft Mitteleuropas vom 12. bis 17. Jahrhundert: Stand, Wege und Aufgaben der Forschung, Der Anschnitt. 
Beiheft 2, Bochum (Deutsches Bergbau-Museum) 1984, p. 187-198; M. Karbowniczek, T. Karwan, D. Rozmus, I. Suliga, New archeological and 
archaeometallurgical research of medieval lead and silver smelting sites in the border areas of Upper Silesia and Małopolska [in:] J. Labuda, 
D. Harvan (eds.), Argenti fodina MMXVII. Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti Fodina 2017: 6.-8. septembra 2017, Banská 
Štiavnica (Slovenské banské múzeum) 2018, p. 55-69.

97 Cf. S. Suchodolski, Bulles de plomb et les monnaies en Pologne au XIIe siècle, [in:] N. Holmes (ed.), Proceedings of the XIVth International 
Numismatic Congress, Glasgow (Spink & Son Ltd.) 2011, p. 1640-1645.
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***
We plan to publish the findings from this research, of isotope analysis in particular, in the form of articles 

contributed to specialist journals. However, the principal result of the project Sphinx of Slavic sigillography is 
the book presented here. Its contents are briefly described below.

***
Authors who contributed their chapters to the monograph obviously differ in their methodological 

approach and terminology. Many of the chapters are accompanied by a detailed catalogue of small lead seal 
finds. No attempt was made by the editors to unify these approaches and the terminology used when describing, 
cataloguing and classifying the ordering their material, leaving the authors freedom of expression of their 
research views and approach. This principle adopted by the editors reflects the current stage in the study of 
small lead seals, which is marked by a lively debate and differences of opinion. Unifying the terminology in 
this field of sigillography and medieval archaeology is one of our future goals.

At the same time, there are significant translation problems related, first of all, to the description of socio-
political processes and state-nation history. For example, in Eastern European historiography – Ukrainian, 
Belarusian, and Russian – terms such as Kyiv Rus’ (“Киевская Русь”/“Київська Русь”/“Кіеўская Русь”) and 
Ancient Rus (“Древняя Русь”) are commonly regarded as synonyms and used to describe the political realities 
of medieval Eastern Europe. However, this terminology stems directly from the Russian imperial and Soviet 
historiographic heritage, which sought to present the most ancient past of Eastern European peoples as part of 
the history of the Russian Empire. If in the 19th c. historiography Kyiv Rus’ was understood as Rus’ territory 
lands around Kyiv, in the 1930s Boris Grekov filled this term with a new content. Kyiv Rus’ then emerged as 
a unified state with a developed system of government and juridical system with inhabitants who all regarded 
themselves as Rusy or Rusiny98. Just like the USSR, only transplanted to the Middle Ages99. This concept 
triggered a serious discussion, soon suppressed by Grekov whose position as official historian of the regime 
was then unassailable100, because it was consistent with state policy and political sentiment of the era. After 
the dissolution of the Soviet Union and the loss of Russian control over Kyiv, the term “Ancient Russia” 
began to be used in the Russian historiography which only in some situations corresponds to the English 
term “Early Rus’”. Despite these reservations the editors agreed to its use in some of the contributions to 
the monograph.

All in all, it might be more acceptable to speak of the lands of Eastern Europe which were part of the 
“Rurikid empire”. At the same time, while different regions of that territory were ruled by different lines of the 
House of Rurik, the population of these lands preserved its inherent cultural and legal features and self-identity 
without identifying itself with Rus’ with its centre in Kyiv.

There is this to note also that in the Russian historiography the people and the culture of the period 1000-
1300s are often described using the term “древнерусский” (“old Russian”), which again is related to ideas 
about an ethnic and central unity of these lands. The use of this term seems unjustified. Another term used often 
in relation to the towns is “летописный” or “annalistic”. Its origin and evolution are unclear, its application 
irregular. This term is not always used when speaking of towns mentioned in the chronicles, ones that were 
in existence in the “age of the yearly records”. In fact, it seems to be used as a synonym of “Early medieval”. 

Similarly, with the term “домонгольский период” – which translates as “Pre-Mongol Period”. 
Chronologically the period ends in 1237-1240, the time of the Mongol invasion. However, the use of this term is 
based on the exaggerated ideas in the Russian historical consciousness about the destructive changes triggered by 

98 Б.Д. Греков, Рабство и феодализм в Киевской Руси, Известия Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра 
86, Ленинград (ГАИМК) 1934; Б.Д. Греков, Феодальные отношения в Киевском государстве, Москва-Ленинград (Издательство Академии 
наук СССР) 1936; Б.Д. Греков, Киевская Русь, Москва-Ленинград (Издательство Академии наук СССР) 19393; Б.Д. Греков, Киевская Русь, 
Москва-Ленинград (Издательство Академии наук СССР) 19444.

99  А.Е. Мусин, Corpus fratrum или «союз архонтов»? Историко-археологический комментарий к моделям власти в Восточной Европе 
конца XI века, Stratum plus 2018:5, p. 183-206; А. Musin, Polska Piastów i Ruś Rurykowiczόw: nieuniknioność niemożliwych porównań 
(niektóre uwagi do badań komparatystycznych nad średniowieczną Europą Środkowo-Wschodnią), [in:] V. Nagirnyy, T. Pudłocki (eds.), Rus’ and 
Poland (10th-14th centuries). Publication from the 9th International Scientific Conference, Przemyśl, 5th-8th December, 2018, Colloquia Russica. 
Series I:9, Kraków (Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”/ Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu)  2019, p. 93-11.

100  Н.И. Платонова, История археологической мысли в России. Вторая половина XIX- первая треть XX века, Санкт-Петербург (Нестор-История) 
2010, p. 238 f.; В.В Тихонов, Забытые страницы советской историографии: дискуссия Б.Д. Грекова и Б.И. Сыромятникова о характере 
социально-экономического строя Киевской Руси, Исторический ежегодник 2012, Новосибирск 2012, p. 34-45; A. Musin, „Ród ruski”, „ród 
wareski” i narodowość staroruska, Orientalia Christiana Cracoviensia 4 (2012 [2015]), p. 11-23.
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this invasion in Eastern Europe. In the Russian mentality the calamity of 1237-1240 explain away civilization 
backwardness of Russia as compared to Western Europe. And yet, the socio-political and economic changes 
of the 13th c. were not fatal. There was a cultural continuity in the development of Eastern Europe. Many 
lands had not been affected by the invasion to the same extent as the territories of Kyiv, Ryazan, Vladimir and 
Suzdal. There is evidence from archaeology that major changes of culture, economy and settlement network 
in Halych, Volhynia and Kyiv lands date back at the earliest to the middle of the 14th c., the time of their 
incorporation into the Polish and Lithuanian states. The general chronology and periodization of the Medieval 
Period in these regions is different than elsewhere in Eastern Europe. In their case, the term Pre-Mongol does 
not really apply since the local development was not critically affected by the events of 1237-1240. In view of 
these considerations the editors of this volume in most cases propose to translate all of the above terms in the 
English language version as “Early medieval”. 

***
The study presented here includes 20 articles which we divided into four parts101. 
Part I opens with a research paper M i c h a ł  D z i k  and A d r i a n  J u s u p o v i ć dedicated to the 

medieval history of the stronghold at Drohiczyn.
In our attempt to fathom the identity of small lead seals of “Drohiczyn type” we are forced to rely 

almost solely on the analysis of these objects. The only exception is the reference in the writings of Abū 
Hāmid al-Ġharnātī to “a seal with an image of the king” or in alternative translation, to “a seal with an image 
of the kingdom” as a symbol of authority. This source is examined in detail by D o r o t a  M a l a r c z y k.

As in the past so at present, like coins and bullae, small lead seals continue to draw attention of collectors. 
Three contributions to our volume focus on larger series of small lead seals, now in the collections of the 
Hermitage in St. Petersburg – the collection of Karol Bołsunowski (K i r i l l  O r l o v), State Archaeological 
Museum in Warsaw (J o a n n a  C i c h o ń s k a and A n d r z e j  P i o t r o w s k i) and in the Hutten-Czapski 
Museum, branch of the National Museum in Krakow (A n n a  B o c h n a k). Much invaluable information 
about Karol Bołsunowski, a leading collector of small lead seals, and especially his collection is to be found in 
the contributions from A n n a  B o c h n a k, and more particularly, of K i r i l l  O r l o v. 

In Part II of the book we publish a contribution from P e t r  G a y d u k o v – the catalogue of findspots 
of small lead seals of “Drohiczyn type” recorded in East Central and Eastern Europe – more than 30,000 
finds from Russia, Belarus’, Ukraine, Poland, Lithuania and Latvia. The relevance of this work is cannot be 
exaggerated. Until recently the number of published small lead seals type was ca. 12,000-15,000 specimens. 
The catalogue of P e t r  G a y d u k o v not only presents double this number, in effect it is also the first such 
a comprehensive publication on the subject of small lead seals of “Drohiczyn type”. A detailed map included 
in this volume (as an inset) is the work of A l e k s a n d r  M u s i n and P i o t r  Z a g ó r s k i (numbers on the 
map correspond to the numbers in the Catalogue). 

Among different aspects (functional purposes, chronology etc.), what makes the small lead seals a Sphinx of 
Slavic sigillography are the diverse symbols and letters depicted on them. Many of these designs are identifiable as 
Rurikid emblems – bidents and tridents of various forms. As noted earlier, the study of small lead seals is inextricably 
tied to the study of Rurikid emblems and vice versa. In Part III of this book S e r g e i  B e l e t s k y undertakes to 
attribute individual Rurikid emblems to particular Rurikid princes of the 10th and 11th c. and proposes to systematize 
and classify emblems of 12th and 13th c. princes. An overview of past research in Rurikid emblems, their origin, 
meaning and content, their relationship to the heraldic systems of Central and Western Europe, and the break in the 
use of bidents and tridents in the 13th-14th c. is presented in a historiographic contribution written by S e r g e i  
B e l e t s k y and A l e k s a n d r  M u s i n.

Part IV includes 12 contributions from archaeologists who report on the finds of small lead seals 
from selected sites/regions of East Central and Eastern Europe. The editors of this volume did not make 
it their ambition to unify the assorted methodological principles deployed in the study of the lead seals 
and their scientific description by different authors invited to contribute to our monograph.  Rather, the 
object was to show the reader the diversity of approaches that are adopted in the study of lead seals and  
their description them by researchers associated with some respected academic centers of archaeology in 
this part of Europe. 

101 The names of authors are in expanded spacing.

.
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Even without professional interest in the archaeology of Rus’ one cannot be unaware of the importance 
of research completed and ongoing at Novgorod for East European studies. It is hard to exaggerate the value 
of dates established for archaeological objects excavated there using the dendrochronological method. This 
applies also to small lead seals – in our book the dendrochronological dating of archaeological contexts and 
assemblages containing small lead seals recovered at Novgorod is discussed by O l g a  T a r a b a r d i n a.

We linger in these northerly reaches of Rus’ thanks to contributions on finds of small lead seals from 
Novgorod (M i k h a i l  P e t r o v, V y a c h e s l a v  V o l k h o n s k y and V i k t o r  S i n g h), Staraya Ladoga 
(S e r g e i  B e l e t s k y) and Staraya Russa (S e r g e i  T o r o p o v and E l e n a  T o r o p o v). 

The overview of small lead seal finds from Russia closes with a report on their finds from Kursk, a joint 
effort by four authors (S e r g e i  B e l e t s k y, R o m a n  V e r e t y u s h k i n, K o n s t a n t i n  G o r l o v, 
N i k o l a i  K u r g a n o v). 

Two other studies address lead seals from Ukraine and Belarus’. H l i b  I v a k i n, D m i t r o  
B i b i k o v, V s e v o l o d  I v a k i n and V y a c h e s l a v  B a r a n o v report on the finds from Kyiv, 
V a d z i m  K o s h m a n and M i k a l a i  P l a v i n s k i discuss small lead seals found in Belarus’ 
(Minsk in particular). 

The last group of contributions discusses small lead seals from recent discoveries made in eastern 
Poland (Mazovia). M a c i e j  T r z e c i e c k i presents their finds from Płock; M a r i u s z  B ł o ń s k i 
and M a t e u s z  B o g u c k i report on specimens from Nasielsk, M a t e u s z  B o g u c k i and 
J a k u b  A f f e l s k i on finds from Poniaty Wielkie, in all cases, small series of small lead seals, 
and last, but certainly not least, from Pułtusk – more than 100 small lead seals presented by I z a b e l a  
J a k u b o w s k a.

Originally, the studies dedicated to the remarkable group of small lead seals from the site at Czermno 
were to have been published in part II of the present volume. Ultimately, the decision was taken to publish 
them in 2020 as a separate book (volume II)101a. 

 In volume II the site at Czermno is presented in brief by T o m a s z D z i e ń k o w s k i, I w o n a  
F l o r k i e w i c z and M a r c i n W o ł o s z y n. The next, lengthy chapter-cum-catalogue contributed by 
I w o n a F l o r k i e w i c z, A d r i a n J u s u p o v i ć and A l e k s a n d r M u s i n introduces over 1,000 
small lead seals known to us from Czermno. 

The pool of early medieval finds from Czermno is mostly of East European (Rus’) origin and this applies 
to the small lead seals as well. Consequently the discovery of cloth seal provenanced to Tournai, Belgium 
(belonged to the Kingdom of France during the Middle Age) is truly intriguing. They are discussed 
within a broad comparative context by A l e k s a n d r M u s i n and S e r g e i T o r o p o v with contribution 
of A n n a L o z h k i n a. 

At the end of the section dedicated to the sigillographic finds from Czermno we included 
some research papers in natural sciences. A l d o n a G a r b a c z - K l e m p k a, E w a P a ń c z y k, 
M a ł g o r z a t a P e r e k - N o w a k and J ak u b D u d e k discuss the methodology of studies 
in medieval lead (with some selected problems related to the conservation of small lead seals). Further 
papers prepared by A l d o n a G a r b a c z - K l e m p k a report on the findings from metallographic 
analyses of small lead seals from Czermno (preserved in the Regional Museum in Tomaszów Lubelski) 
and from Drohiczyn, found at present in the museum collections in Białystok, Drohiczyn, Warsaw and 
Cracow. 

We wish to note that these research papers are only an introductory presentation of the findings 
of metallographic analysis of small lead seals made within the project Sphinx of Slavic sigillography. 
The subject of metallographic analyses (and conservation of small lead seals) is addressed in their 
contributions (published in this volume) from K i r i l l  O r l o v and the research paper by S e r g e i 
B e l e t s k y, R o m a n V e r e t y u s h k i n, K o n s t a n t i n G o r l o v, N i k o l a i K u r g a n o v 
(cf. below).

101a Cf. I. Florkiewicz, A. Jusupović, A. Musin et al., The Sphinx of Slavic sigillography – small lead seals of “Drohiczyn type” from Czermno. Material 
evidence = Sfinks słowiańskiej stragistyki – plomby „typu drohiczyńskiego” z Czermna. Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej 
= Frühzeit Ostmitteleuropas 6:2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen 
Europa [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego/Институт истории 
материальной культуры Российской академии наук) 2020. 
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***
Obviously, the principal outcome of the project Sphinx of Slavic sigillography is the book presented here. 

However, as our work on various project tasks was in progress we made sure to make public publish the results of 
our research.

We have reported on them at ten research conferences in and outside Poland – in the Czech Republic, 
Germany, Italy, Great Britain and Ukraine102. 

Of these the major event was most important event organized within the project103 was the conference 
The Sphinx of Slav sigillography. Seals of Dorogichin type in the light of interdisciplinary research (Figs. 
11, 13). Held on the 7th-9th May 2018 in the Hutten-Czapski Museum in Cracow this encounter was attended 
by forty-eight participants from eleven countries (Belarus’, Bulgaria, the Czech Republic, Greece, Germany, 
Hungary, Poland, Russia, Slovakia, Turkey, Ukraine)104.

Two exhibitions were organized with a more general public in mind. Some of the artefacts from the 
2010-2011 fieldwork at Czermno – including the bullae and small lead seals studied within our project – were 
presented within the exhibition Cherven’: a stronghold between the East and the West105. Between 2012 and 
2018 it was displayed in Poland in no less than fourteen (!) museum venues106. 

Small lead seals have been the star of the exhibition Important – inconspicuous. Lead seals (The Hutten-
Czapski Museum, branch of the National Museum in Krakow, 9th May-9th September 2018; cf. Figs. 12-13).

Information about the project Sphinx of Slavic sigillography is to be found on the website dedicated to 
the research in the archaeology and history of the Cherven’ Towns107. 

***
Our studies in small lead seals “Drohiczyn type” and the publication of their outcomes would not have 

been possible without kind support of many people and institutions. 
Archaeology is mostly about artefacts, museums and museum staff which care and conserve them. The 

institution central to our project has been the Regional Museum in Tomaszów Lubelski where most of the small 
lead seals recovered at Czermno are now found. We are greatly indebted to the staff of the Museum: Director 
Eugeniusz Hanejko and Senior Curator Jolanta Bagińska.

Access to some small lead seals was kindly given despite ongoing conservation work by Elżbieta Nosek 
(Cracow), and Szymon Bednarz (Koszalin) to whom we address our special thanks.   

 The need to transport the small lead seals from Czermno on so many occasions (to and from the ex-
hibitions, conservation treatment and metallographic analyses) made supervision of this large collection of dimi-
nutive and all too often nearly identical objects a true challenge. For their capable contribution in this respect we are 
greatly indebted in ascending order, to Jolanta Bagińska, Anna Bochnak (Cracow) and Iwona Florkiewicz (Rzeszów).

More than 1,000 small lead seals were photographed by Beata Polit (Kielce; over 12,000 photographic 
images!!!), and by Anna Bochnak and Tomasz Bochnak (Cracow). Access to his private photographs was 
kindly by Szymon Bednarz (Koszalin).

102 1) Warsaw, 16-17.06.2014 (Conference: Poland, Rus and Hungary, 10th-15th centuries); 2) Berlin, 6-10.10.2014 (8. Deutscher Archäologiekongress); 
3) Taormina, 21-25.09.2015 (XV International Numismatic Congress); 4) Lviv, 18-20.05. 2016 (XIII International Archaeological Conference of 
Western Ukraine); 5) Brno, 22-25.05.2017 (Numismatica Centroeuropaea II); 6) Warsaw, 30.11.-1.12.2017 (Conference: Silver in early medieval 
Central Europe); 7) Cracow, 7-8.12.2017 (Conference: Numismatics in archival records and early prints); 8) Leipzig-Halle, 15-17.05.2019 
(Conference: Reusing – Reprocessing – Transforming. The recycling of non-ferrous and precious metal); 9) Bobolice, 30.05.-1.06.2019 
(22nd Conference on non-ferrous metals casting); 10) Leeds, Great Britain, 1-4.07.2019 (26th International Medieval Congress). 

103 Organized by: Marcin Wołoszyn (Rzeszów, Poland; Leipzig, Germany), Aleksandr Musin (St. Petersburg, Russia), Anna Bochnak (Cracow, Poland), 
Iwona Florkiewicz (Rzeszów, Poland) and Katarzyna Kuźniarska (Lublin, Poland). Co-organizing institutions: Committee of Pre- and Protohistorical 
Sciences of the Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland), Institute of Archaeology University of Rzeszów (Rzeszów, Poland), Leibniz Institute 
for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO; Leipzig, Germany), National Museum of Krakow (Cracow, Poland) and Institute for the 
History of Material Culture Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russia).

104 Program: www. https://grodyczerwienskie.pl/wp-content/uploads/2019/09/program-krakow_pl_na_strone_www1.pdf (accessed on: 06.06.2019).
105 As noted earlier, the exhibition was financed from the resources of the Ministry of Culture and National Heritage; cf. footnote No. 7.
106 The exhibition Cherven’: a stronghold between the East and the West was presented at the following venues: 1) Tomaszów Lubelski – Dr J. 

Petera Regional Museum, 28.11.2012-31.03.2013; 2) Cracow – National Museum, the Bishop Erazm Ciołek Palace, 6.04.-1.09.2013; 3) Sieradz 
– District Museum, 14.02.-13.04.2014; 4) Krasnystaw – Regional Museum, 15.04.-15.09.2014; 5) Radom – Jacek Malczewski Museum, 
23.10.-31.12.2014; 6) Rzeszów – District Museum, 3.02.-15.04.2015; 7) Lubaczów – Regional Museum, 1.05.-31.08.2015; 8) Chełm – Wiktor 
Ambroziewicz Museum of the Chełm Land, 30.09.-31.12.2015; 9) Hrubieszów – Father Stanisław Staszic Regional Museum, 28.01.-3.04.2016; 
10) Biała Podlaska – Regional Museum, 22.04.-30.07.2016; 11) Przemyśl – National Museum of Przemyśl Land, 22.07.-16.-10.2016; 12) Tarnów 
– Regional Museum, 3.07.-30.08.2017; 13) Zamość – Regional Museum, 20.09.-31.12.2017; 14) Biłgoraj – Regional Museum, 16.02.-15.06.2018; 
15) Gniezno –Museum of the Origins of the Polish State, 25.06.-16.11.2018; 16) Będzin – Regional Museum. 15.01.-30.04. 2019.

107 Cf. https://grodyczerwienskie.pl (accessed on: 06.06.2019); see also https://pl-pl.facebook.com/Grody.Czerwienskie (accessed on: 06.06.2019).
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Small lead seals from Czermno were described through the efforts of I w o n a  F l o r k i e w i c z 
(Rzeszów), A d r i a n  J u s u p o v i ć (Warsaw) and A l e k s a n d r  M u s i n (St. Petersburg).

The metallographic analyses were carried out by specialists from Cracow (A l d o n a  G a r b a c z - 
K l e m p k a, M a ł g o r z a t a  P e r e k - N o w a k), Warsaw (E w a  P a ń c z y k, J a k u b  D u d e k, 
J e r z y  G o l d f i n g e r) and Germany (Stephen Merkel), not without vital assistance of several fellow 
researchers needed to access comparative materials: A n n a  B o c h n a k (Cracow), Robert Feind (Cologne), 
Olga Karagiorgou (Athens), Tomasz Maćkowski (Gdańsk), Piotr Mączyński (Lublin), Jan Mařik (Prague), 
Maxim Mordovin (Budapest). 

While small lead seals from Czermno were the point of departure of our research, they are presented 
here within a broad context of small lead seal finds from Belarus’, Russia and Ukraine. An important role in 
finalizing the project tasks was played by the encounter of most of the Project participants held in Cracow 
on the 7th-9th May 2018. For offering us a venue the resplendent interiors of the Hutten-Czapski Museum we 
are indebted to Director Jarosław Bodzek. For the patronage of the Committee of Pre- and Protohistorical 
Sciences of the Polish Academy of Sciences our thanks go to the Committee Chairman Bogusław Gediga. Our 
conference in Cracow could not have taken place without the efforts of Zbigniew Kubiatowski staff member 
of Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw.

The research the results of which are being presented here was implemented within the project The Sphinx 
of Slavic sigillography – Dorogichin seals from Czermno in their East European context (National Science 
Centre, No. 2013/11/B/HS3/0205; Affiliation: University of Rzeszów; Project leader: Marcin Wołoszyn).

Implementation of the project, complete with the publication of its outcomes, was made possible thanks 
to long-term support of several institutions that have been cooperating in the Cherven’ Towns research. 

In this regard we are indebted, at the University of Rzeszów, in the first place, to Rector 
Sylwester Czopek, at the Institute of Archaeology, to senior academic staff members Andrzej 
Rozwałka and Michał  Dzik, Małgorzata Rybicka and Katarzyna Trybała, and to members of the administrative 
staff Joanna Berdowska, Marzena Filipek, Bożena Pomianek and Magdalena Rzucek.

An exceptional role in our research, crucial for its implementation compatible with the international 
formula has been that of the Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO) in 
Leipzig, Germany. The research completed within the project was funded from the resources awarded by the 
Federal Ministry of Education and Research of Germany (No. FKZ: 01UG1410 Die Červenischen Burgen als 
Grenzbefestigungen am Fernweg von Krakau nach Kiev). GWZO not only shouldered the lion’s share of the 
cost of translating the research papers published in the book presented here, but also financed academic visits 
of Aleksandr Musin in Leipzig which significantly eased the completion of the works on the Project.

While these actions were in line with the Forschen zum, mit und im östlichen Europa guideline followed 
by the Leibniz Institute in Leipzig of promoting Eastern European research with researchers from Eastern 
Europe108 in the end, everything depends on people and their decisions. And so, our heartfelt thanks go to 
the Christian Lübke the Director of GWZO, Matthias Hardt, Head of the Department Man and Environment 
and Arnold Bartetzky, Head of the Department of Culture and Imagination. We could always depend on the 
kindness of other researchers at the GWZO, more particularly, on Christian Zschieschang, and on members of 
the administrations as well (Anja Fritzsche, Ewa Tomicka-Krumrey, Juliane Reuther).

Our book is a part of a series U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas 
published by the University of Rzeszów, Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe, but 
also by the Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences. This would not have been 
possible without the kind interest shown by IAE PAN Directors Jerzy Maik and Marian Rębkowski.

The Editors thank the Polish Institute of Advanced Studies (PIASt), Warsaw,  and its Director Przemysław 
Urbańczyk for supporting the individual research project of Aleksandr Musin: Through the other eye of Europe: 
Poland of Piast and Rus’ of Riurikids in East European comparative perspective, 10th-13th century completed 
for publication in its final form during the academic year of 2018/2019. 

Published as volume 6:1 of this series the book The Sphinx of Slavic sigillography… could not have been 
written without the contribution from the Institute of the History of Material Culture of the Russian Academy 
of Sciences in St. Petersburg, Russia. Its staff were actively involved in the implementation of the Sphinx of 

108 Cf. https://www.leibniz-gwzo.de/de/forschung/forschungsspektrum (accessed on: 06.06.2019).
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Slavic sigillography and in the writing of the present volume. Senior researcher of the Institute, Aleksandr 
Musin is an editor of this book, and his home institution contributed to financing the work on this volume 
and its publication. The publishers thank the Institute Director Vladimir Lapshin and Deputy Director Oleg 
Boguslavsky.

For taking the trouble to write a peer review of our book we are grateful to Sebastian Brather (Freiburg 
am Breisgau) and Jonathan Shepard (Oxford).

The texts published in our monograph were translated from Polish and Russian into English, and 
from Russian into Polish by Barbara Chudzińska (Cracow), Grzegorz Haczewski (Cracow), Anna Kinecka 
(Wrocław) and Anna Sosenko (Cracow). 

We are indebted to Barbara Chudzińska (Cracow) for her contribution in the editing of individual texts.
The painstaking technical editing work, the drawing of the finds and maps are the work of Jolanta 

Ożóg (Cracow), Svetlana Bocharova (St. Petersburg), and Natalya Voytseshchuk (Lviv) and in particular 
of Irena Jordan (Cracow), who was also responsible for typesetting. The map of the distribution of small 
lead seal finds to the Catalogue of Petr Gaydukov is the work of Aleksandr Musin (St. Petersburg) and Piotr 
Zagórski (Lublin). 

Our book is a joint effort of researchers from Poland, Russia, Belarus’, Ukraine. Its publication in Polish 
and English is expected to make known to the international research community at large the problems of 
Eastern European history and archaeology inviting its members to join in the discussion about the features and 
function of small lead seals of “Drohiczyn type”.

***
As is well known, those attempting to solve the riddles posed by the mythical Sphinx did so at a great 

risk to themselves. Similarly, our struggles with the Sphinx of Slavic sigillography have taken their toll in 
terms of effort and nerves. Was it all worth it? Let the Reader decide! 

Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warsaw, 13th June 2019
Aleksandr Musin, Marcin Wołoszyn 
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Drogi Czytelniku! Książka, którą masz przed sobą jest próbą odpowiedzi środowiska naukowego na 
wyzwanie rzucone już ponad 100 lat temu mediewistom przez „Sfinksa słowiańskiej sfragistyki”, czyli plomby 
ołowiane określane też jako bulle „typu drohiczyńskiego”.

Chodzi o maleńkie przedmioty, przeciętnie o rozmiarach 0,7-1,7 mm, odciskane na krążkach ołowiu 
o różnym, często nieregularnym kształcie (koliste, owalne, prostokątne, zbliżone do kwadratu czy wycinka 
koła). Na ich powierzchniach umieszczano rozmaite znaki, litery, symbole oraz przedstawienia świętych, 
aniołów, osób świeckich, a także zwierząt, w tym ptaków (Ryc. 1).

W początku XX w. Karol Bołsunowski (1838-1924), zauważył, że „ołowianki”, jak nazywał plomby, 
charakteryzują się: „[…] zagadkowością swego pochodzenia, a szczególnie niezwykłym bogactwem znaków 
symbolicznych, z których każdy można by poczytywać za małego «Sfinksa» sfragistycznego”1. Używając tej 
nazwy odwołał się do pracy Iwana Tołstoja (1858-1916), który znaki Rurykowiczów umieszczone na monetach 
kijowskich kniaziów nazwał zagadkowymi2. Te znaki, jak i bulle, na których je odciskano do tej pory pozostają 
zagadką godną tego mitycznego stworzenia. 

W Europie Wschodniej plomby opatrzone tymi znakami należą to najliczniej reprezentowanej kategorii 
znalezisk sfragistycznych, a ich liczba stale rośnie. W latach 90. ubiegłego wieku badacze dysponowali 
informacjami o około 15000 plomb, dzisiaj znamy ich już ponad 30000. Wraz z ujawnianiem nowych miejsc 
znalezisk poszerzył się też obszar ich występowania. Gdy pod koniec XX w. było to 40 miejscowości, to 
obecnie mówimy już o ponad 900!

W historiografii Europy Wschodniej plomby zwykle datowano na wiek XI - 1. połowę XIII i zaliczano 
do zabytków z okresu przedmongolskiego, tzn. z epoki poprzedzającej inwazję tatarsko-mongolską z lat 1237-
1240, która – jak uważano – niszcząc wytwórczość, handel, system podatkowy, zburzyła podstawy cywilizacyjne 
społeczeństw Europy Wschodniej, wchodzących w skład „imperium Rurykowiczów”. Abstrahując od ogólnej 
oceny wydarzeń z połowy XIII w.3 należy stwierdzić, że zaniechanie praktyki stosowania plomb nie nastąpiło 
na tym rozległym terenie w tym samym czasie, ale poszczególne części imperium różniły się w tym względzie. 
Na ziemi halickiej, wołyńskiej oraz w Polsce (Mazowsze) posługiwano się nimi jeszcze w 1. połowie XIV w. 
Znajdowane są tam one razem z plombami tekstylnymi i handlowymi pochodzącymi z Europy Zachodniej. 
Jednocześnie, w czasie wykopalisk w Nowogrodzie i Moskwie wśród materiałów czternastowiecznych 
ujawniono małe plomby, których kontekst znalezienia, konstrukcja, wygląd, a przypuszczalnie także funkcja 

1 K. Bołsunowski, Znaki symboliczne na ołowiu (plomby). Ich znaczenie i klasyfikacja, Światowit 4 (1902), s. 54-72, tu s. 54.
2 И.И. Толстой, О древнейших русских монетах X-XI вв., Записки Императорского Pусского археологического обществa. Новая серия 6: 3-4, 

1893, p. 311; zob. też А.Л. Сокульський, Національна символіка України, Запоріжжя (Інтербук) 1993, s. 11. 
3 Na ten temat por. np. Н.А. Макаров, А.В. Чернецов (red.), Русь в XIII веке: древности темного времени, Москва (Наука) 2003.

AleksAndr Musin, MArcin Wołoszyn

„SFINKS” SŁOWIAŃSKIEJ SFRAGISTYKI – 
OŁOWIANE PLOMBY „TYPU DROHICZYŃSKIEGO”: WPROWADZENIE
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jest bliski plombom z okresu „przedmongolskiego”. Z pewnością takie bulle były również stosowane w XIV w., 
chociaż na niektórych obszarach praktyka ich używania uległa wyraźnym zmianom4.

Wyzwanie, jakie te znaleziska stawiają przed środowiskiem uczonych wynika nie tylko z ich ogromnej 
i stale rosnącej liczby czy trudności z usystematyzowaniem oraz datowaniem. Jest ono wieloaspektowe.

Znaczna cześć plomb jest znana tylko z krótkich wzmianek. Są one przechowywane w prywatnych kolekcjach, 
a ich analiza naukowa nie zawsze jest możliwa. Badacze wielokrotnie zwracali uwagę na trudności w studiach nad 
plombami dostępnymi do analiz. Wskazywali przy tym na: zły stan ich zachowania, małe rozmiary, niską jakość 
odcisku, brak napisów, różnorodność przedstawień, przypadkowość znalezisk, pochodzenie z niedatowanych 
zespołów, rozproszenie geograficzne, brak systematyzacji oraz klasyfikacji, a nawet prób syntetycznego ujęcia.

Listę nierozwiązanych problemów należy uzupełnić o zagadnienia takie jak: kwestia związku plomb 
z innymi kategoriami zabytków sfragistycznych, zwłaszcza z ołowianymi pieczęciami, a także zagadnienie 
miejsca i roli plomb w średniowiecznej sfragistyce; zawiłość terminologii; kwestie związane z ich pochodzeniem 
oraz analizą źródeł i powiązań z wydarzeniami historycznymi; zagadnienia związane z kolekcjonowaniem, 
konserwacją plomb, a ostatnio także badaniem składu chemicznego ołowiu (m.in. analizy izotopowe), 
z którego je wykonywano.

Jednak kwestią najistotniejszą wydaje się brak odpowiedzi na pytanie o funkcję i przeznaczenie 
plomb. W historiografii istnieje duża rozbieżność opinii na ten temat: uznawano je za znaki własnościowe, 
które mocowano do mienia ruchomego lub towarów, plomby celne i związane z systemem podatkowym, 
którymi znakowano (cechowano) towary w celu zapewnienia ich nienaruszalności i niepodzielności podczas 
transportu (termin angelski: security lead, wire seals tags; por. Ryc. 2); utrzymywano że mogły spełniać funkcję 
pieniądza, poświadczać – w imieniu władzy książęcej – wartość „pieniądza futrzanego” czyli wiązek cennych 
futer. Zwolennicy tej interpretacji mogą przywoływać przedstawienia z młodszych faz średniowiecza, jak to 
w kościele św. Mikołaja (Nikolaikirche) w Stralsundzie, gdzie znajduje się wyobrażenie kupców z Wielkiego 
Nowogrodu z wiązkami skór zwierzęcych, lub ilustracji w Kronice Radziwiłłowskiej (Ryc. 3-4). Jednakże 
w obu przypadkach pokazano tylko wiązki futer, którymi opłacano zobowiązania hołdownicze, ich funkcja jako 
„pieniądza futrzanego” opatrzonego ołowianą pieczęcią jest niepotwierdzona.

Z funkcją plomb wiąże się zagadnienie ich rozprzestrzenienia oraz fakt znajdowania ich zwykle w dużych 
skupiskach, co jednoznacznie wskazuje, że były to miejsca, w których musiały być zgromadzone przedmioty, do 
których były one doczepiane. Tam też musiały być one zrywane w wyniku czego traciły swoją wartość. Warto 
podkreślić, że tak cenny i stosunkowo rzadki surowiec jakim był ołów nie był gromadzony przez rzemieślników 
w celu jego ponownego użycia. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy wynikało to ze specyfiki miejscowego 
rzemiosła i przesłanek ekonomicznych, czy nakazów administracyjnych. Historyczno-archeologiczna 
charakterystyka takich miejsc wydaje się bardzo ważna dla zrozumienia funkcjonowania plomb „typu 
drohiczyńskiego”. 

Przedstawione powyżej problemy doprowadziły nas do nieuchronnego wniosku. Analityczna publikacja 
nowej kolekcji plomb, zebranych w czasie badań archeologicznych w Czermnie wymaga nowego podejścia 
do tej kategorii zabytków, do historii ich badań, a także porównania z plombami znalezionymi w innych 
rejonach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Poza tym w obiegu naukowym funkcjonują pewne 
nieścisłości i informacje sprzeczne, wynikające z tego, że badacze nie zawsze zadawali sobie trud sięgnięcia 
do publikacji źródłowej, ograniczając się do powielania ograniczonego zestawu cudzych opinii, wyczytanych 
we wcześniejszych publikacjach.

Nasze prace stały się możliwe dzięki projektom: Seals at the Border, Seals in Context: Seals and Dorogichin-
Type Seals from Czermno (Cherven Towns) finansowanemu przez Dumbarton Oaks Center (2011-2012)5 a przede 
wszystkim Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle 

4 Zob. w tym tomie: P. Gajdukow, The topography of finds of early medieval small lead seals from Eastern and East-Central Europe: catalogue = 
Rozprzestrzenienie znalezisk wczesnośredniowiecznych plomb ołowianych w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej: katalog, [w:] A. Musin, 
M. Wołoszyn (red.), The Sphinx of Slavic sigillography – small lead seals of “Drohiczyn type” from Czermno in their East European Context = Sfinks 
słowiańskiej sfragistyki – ołowiane plomby „typu drohiczyńskiego” z Czermna w kontekście wschodnioeuropejskim, U Źródeł Europy Środkowo-
Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas 6:1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des 
östlichen Europa [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego/Институт 
истории материальной культуры Российской академии наук) 2019, s. 187-440.

5 Kierownik projektu: Marcin Wołoszyn, miejsce realizacji: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Krakow; por. https://www.
doaks.org/research/byzantine/project-grants/woloszyn-piotrowski-nosek-2012-2013 (dostęp: 06.06.2019).
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porównawczym, który realizowano dzięki środkom przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki (2014-2019)6. 
W tym miejscu należy także wspomnieć o wystawie Czerwień gród między Wschodem a Zachodem, która została 
przygotowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012)7.

Już w początkowej fazie realizacji naszych prac zetknięto się z poważnymi problemami natury 
teoretycznej, metodologicznej i terminologicznej. Ten ostatni wiąże się także z faktem, iż prezentowana tu 
książka została przygotowana w dwóch językach: angielskim i polskim.

W językach polskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim określenie pieczęć („печать”/„пячаць”) 
wiąże się z uwierzytelnieniem dokumentów o charakterze społeczno-politycznym i prywatnym, zaś plomba 
„пломбa”, to forma prostsza, związana z potwierdzeniem własności, jakości czy zabezpieczenia towaru. 
Istnieje zatem rozróżnienie terminologiczne. Zaznaczmy, że słowo „plomba” wywodzi się z łacińskiego 
terminu plumbum (Pb) – nazwy surowca, z których je wykonywano. Tymczasem w języku angielskim takie 
terminologiczne rozróżnienia między pieczęcią a plombą nie istnieje. 

W rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej literaturze naukowej interesujące nas bulle są nazywane 
„plombami drohiczyńskimi” („дрогичинские пломбы”/„дрогичинского типa”/пломби дрогичинські”/
„пломби дрогичинського типу”/„драгічынскія пломбы”) lub plombami „typu drohiczyńskiego” („пломбы 
»дрогичинского типa«”). Niekiedy są określane jako małe ołowiane plomby-pieczęcie („малые свинцовые 
пломбы-печати”/malye svincovye plomby-pečati). Podobnie w polskiej historiografii funkcjonują określenia 
„plomby drohiczyńskie”, „plomby typu drohiczyńskiego” (znaki celne), często poprzedzone zwrotem „tak 
zwane”. Terminy te są używane od końca XIX w., kiedy ogromną ilość tych przedmiotów wydobyto z rzeki 
Bug w mieście Drohiczyn, które stało się eponimem dla tych zabytków. W tym czasie uczeni byli przekonani, 
że plomby tego typu występują tylko w Drohiczynie i nigdzie indziej. 

W związku z rozwojem badań nad plombami ten tradycyjny termin jest mylący, sugeruje bowiem ich 
ograniczony, lokalny zasięg, gdy tymczasem mamy do czynienia z zabytkami występującymi na rozległym 
obszarze. Poza tym w obrębie tak olbrzymiego zespołu znalezisk, można obecnie, na podstawie cech 
sfragistycznych i ikonograficznych, wydzielić grupy lokalne. Ponadto sam termin „plomby drohiczyńskie” 
nie oddaje istoty badanego zjawiska. Oczywiście, na pewnym etapie badań spełniał swoją rolę, jednak 
obecnie jest przestarzały i należy go zastąpić innym, bardziej trafnym. Stosowanie terminu „plomby »typu 
drohiczyńskiego«”  jest dziś raczej jedynie ukłonem w stronę pewnej tradycji historiograficznej. 

Te trudności są jeszcze bardziej widoczne przy tłumaczeniu terminologii związanej z plombami na 
języki zachodnioeuropejskie. Jak wspomniano, w angielskim nie ma rozróżnienia terminologicznego na plomby 
i pieczęcie, koniecznego w naszych badaniach. W historiografii angielskiej odnośnie plomb drohiczyńskich 
niekiedy stosowano określenie opisowe: „crudely made lead seals excavated at Dorogichin”8, jednak tak 
nazwane przedmioty można pomylić z bizantyjskimi „lead seals” lub „molibdobulles”.

W celu opisania złożonego zjawiska z okresu późnego średniowiecza w literaturze angielskiej zaczęto 
używać terminu „lead cloth seals”9, jednak plomby, które uchodzą za tekstylne, nie zawsze można uznać za 
związane z kontrolą produkcji i sprzedażą tkanin. Niektóre typy mogły być związać się z kontrolą importu 
towarów innego rodzaju. 

A jak przedstawia się kwestia terminologii w języku niemieckim i francuskim? W tym pierwszym 
istnieją dwie nazwy „Tuchplomben” oraz „Bleiplomben”10. Terminologia francuska jest znacznie bogatsza. 
Na plombę i pieczęć istnieją inne określenia („plomb” i „sceau”), chociaż termin pieczęć może też odnosić się 

6 Projekt nr 2013/11/B/HS3/0205; kierownik projektu: Marcin Wołoszyn; miejsce realizacji: Uniwersytet Rzeszowski.
7 Projekt nr 04644/12; nr EBOI - 14875/11/A1; kierownik projektu: Eugeniusz Hanejko; miejsce realizacji: Muzeum im. dr J. Petery w Tomaszowie 

Lubelskim; por. katalog wystawy: J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn (red.), Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem: katalog 
wystawy = Červen’ – eine Burg zwischen Ost und West: Ausstellungskatalog = Červen’ – un castrum tra Oriente e Occidente: catalogo della mostra 
= Червень – град між Сходом і Заходом: каталог виставки, Tomaszów Lubelski-Leipzig-Lublin-Rzeszów (Muzeum Regionalne im. dr. J. 
Petera/Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego/Geisteswissenschaftliches 
Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas [GWZO]) 2012.

8 „Liczne »crudely made lead seals« wydobyte w Drohiczynie sugerują, że książęcy urzędnicy nakładali opłaty celne na kupców wjeżdżających 
i opuszczających ich terytoria”, zob. S. Franklin, J. Shepard, The Emergence of Rus 750-1200, New York (Longman) 1996, s. 329.

9 Por. np. G. Egan, Provenanced Leaden Cloth Seals, London 1987 (https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1349956/4/488665%20full.pdf; dostęp: 
06.06.2019); S. Elton, Cloth Seals: An Illustrated Reference Guide to the Identification of Lead Seals Attached to Cloth. From the British Perspective, 
Oxford (Archeopress) 2017.

10 Por. np. D. Hittinger, Tuchplomben. Warenzeichen des späten Mittelalters und der Neuzeit aus dem norddeutschen Küstengebiet, Aachen (Shaker) 2009; 
H. Schäfer, Bleiplomben in Vorpommern, [w:] T. Maćkowski (red.), Florilegium historicum amicorum munera: Profesorowi Krzysztofowi Maciejowi 
Kowalskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie, Gdańsk (Wydawnictwo Stara Szuflada) 2017, s. 365-382.
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do plomb, z czym spotykamy się zarówno w średniowiecznych tekstach, jak i we współczesnych badaniach: 
„plombs”, „sceaux de plomb des draps”, „plombs des draps”, „plomb des drapiers”, „plombs de scellé”, „plombs 
de scellement”, „plombs à sceller les draps”, „plombs de scellé de la douane”, „plombs de marqué”, „plombs de 
merchandise”, „plombs pour marquer les marchandises”, „plombs de commerce”11. 

Na określenie plomb w związku z ich funkcją istnieje grupa terminów takich jak np. „custom seal”, 
„commercial seal”, „trade seal”. Jednak, o czym już wspomniano, w środowisku naukowym trwa dyskusja nad 
funkcją „plomb drohiczyńskich”. Uczeni zastanawiają się czy miały one charakter rachunkowy, podatkowy, 
handlowy, też służyły jako znaki uwierzytelniające. Oczywiście plomb zwykle używano do opieczętowania 
jakiejś własności w celu zapewnienia jej nienaruszalności i zabezpieczenia czy potwierdzenia jakości. 
W tym przypadku odnoszą się do nich współczesne nazwy plomb-zamknięć o podobnych funkcjach, 
takie jak „lead security seals” lub „seal tags”/„tag seals”, które także konstrukcyjnie są bliskie plombom 
średniowiecznym (Ryc. 2). Natomiast termin „stopper seals”12, czasami łączony z europejskimi plombami 
tekstylnymi, jak i plombami wschodnioeuropejskimi wydaje się być nietrafiony, co potwierdza przyjęta 
w nauce terminologia. 

W wyniku naszych dyskusji, nie rezygnując z przyjętej nazwy, możemy zasugerować, że mamy do 
czynienia ze „średniowiecznymi małymi plombami z Europy Wschodniej, służącymi kontroli handlowej” 
(termin angielski: „medieval small commercial security lead seals from Eastern Europe”). Angielski termin 
„commercial” jest naszym zdaniem dostatecznie pojemny i łączy w sobie gospodarcze, handlowe, a także 
finansowe konotacje fenomenu plomb „typu drohiczyńskiego”, stąd uważamy, że najbardziej odpowiednim 
dla nich określeniem w języku angielskim jest termin „small lead seals”. Określenie „typ drohiczyński”, użyte 
w tytule książki jest, naszym zdaniem, konieczne na tym etapie badań nad plombami, ale niewystarczające dla 
zrozumienia całości zjawiska, które geograficzne obejmuje obszar sięgający daleko poza granice maleńkiego 
gródka nad Bugiem, będącego w średniowieczu pomostem między Wschodem i Zachodem. 

Zarówno badane przez nas plomby, które w większości przypadków są pojedynczymi ołowianymi 
krążkami, z kanalikiem wewnętrznym, przez który przewlekano nić w celu ich zawieszenia, jak i wspomniane 
„wielkie” pieczęcie-„moliwdobulle” są określane jako „pieczęcie wiszące” lub „pieczęcie aktowe” („вислые 
печати”/„актовые печати”); były bowiem doczepiane do akt i dokumentów w celu ich uwierzytelnienia 
(angielskie „pendant seals” i „act or administrative seals”) wywodzą się z tradycji bizantyjskiej. Powszechność 
stosowania pieczęci ołowianych w świecie bizantyjskim poświadczają nie tylko przekazy pisane czy (nielicznie 
zachowane) dokumenty, przy których zachowały się pieczęci, ale przede wszystkim same zabytki. Liczba 
pieczęci bizantyjskich jest szacowana obecnie na 6000013, a nawet 80000 egzemplarzy14. 

Krążki do wyrobu plomb odlewano w większości przypadków w formach odlewniczych, początkowo po 
kilka sztuk, o czym świadczą rzadkie znaleziska plomb z zachowanymi śladami odlewu i także całe „gałęzie” 
pustych krążków, znane np. z Drohiczyna i Smoleńska15 (Ryc. 5). Są też znane plomby odciśnięte na zgiętych 
na połowę płytkach, np. z Czermna i Biełozierska16. 

11 Por. np. G. De Poerck, La draperie médiévale en Flandre et en Artois, Bruges (De Tempel) 1951, vol. II, Glossaire français: technique et terminologie; 
D. Cardon, La draperie au Moyen Âge: essor d’une grande industrie européenne, Paris (CNRS) 1999; L. Dancoisne, Les plombs des draps d’Arras, 
Arras (Répessé-Crépel & Cie) 1885; J. Labrot, Scellés de plomb des marchands, des marchandises, des douanes et des draps, Moyen Âge 100 
(2015), s. 46-55 ; J.-L Roch, Sceaux des plombs des draps, [w:] M. Bloche, C. Dorion-Peyronnet, V. Maroteaux (red.), Empreintes du passé. 6000 ans 
de sceaux, Rouen (Archives départementales de la Seine-Maritime, Musée départemental des Antiquités, Point de vues) 2015, s. 180-191.

12 The Materiality of Res Publica: How to Do Things with Publics, D. Colas, O. Kharkhordin (red.), Newcastle upon Tyne (Cambridge Scholars 
Publishing) 2009, s. X, 89.

13 J. Nesbitt, Sigillography, [w:] R. Cormack, J.F. Haldon, E. Jeffreys (red.), The Oxford Handbook of Byzantine Studies, Oxford (Oxford University 
Press) 2008, 150-156, tu s. 150.

14 J.-C. Cheynet, B. Caseau, Sealing Practices in the Byzantine Administration, [w:] I. Regulski, K. Duistermaat, P. Verkinderen (red.), Seals and 
sealing practices in the Near East. Developments in Administration and Magic from Prehistory to the Islamic Period. Proceedings of an International 
Workshopat the Netherlands-Flemish Institute in Cairo on December 2-3, 2009, Orientalia Lovaniensia Analecta 219, Leuven-Paris-Walpole 
(Uitgeverij Peeters) 2012, s. 133-148, tu s. 134.

15 К.В. Болсуновский, Дрогичинские пломбы, Киев (тип. Г.Л. Фронцкевича) 1894, vol. I, Pl. XXI:922; О.М. Олейников, Двор первых смоленских 
князей (по результатам охранных археологических исследований на ул. Ленина, 15 в Смоленске 2004 г.), [w:] А.Н. Хохлов (red.), Тверь, 
Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья 7, Тверь (Старый город) 2014, s. 13, Ryc. 7.

16 С.Д. Захаров, Свинцовые пломбы Белоозера, [w:] Н.А.Макаров, А.В. Чернецов (red.), Русь в IX-XIV вв. Взаимодействие Севера и Юга, Москва 
(Наука) 2005, s. 22; dla Czermna zob. I. Florkiewicz, A. Jusupović, A. Musin, Early medieval small lead seals of “Drohiczyn type” from Czermno: 
a cataloque = Plomby ,,typu drohiczyńskiego” z Czermna: katalog znalezisk, [w:] I. Florkiewicz, A. Jusupović, A. Musin et al.,  The Sphinx 
of Slavic sigillography – small lead seals  of “Drohiczyn type“ from Czermno. Material evidence = Sfinks słowiańskiej sfragistyki: plomby 
„typu drohiczyńskiego” z Czermna. Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas 6:2, Kraków-Leipzig-
Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii 
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Wyobrażenia odciskano na plombach (podobnie jak w wypadku pieczęci) przy pomocy specjalnych 
szczypiec – bullatorów (termin grecki: βουλλωτήριον/boullotèrion; łaciński: bullotirium), których egzemplarze 
znaleziono na terenie Bizancjum17, w Nowogrodzie w warstwie piętnastowiecznej18 i w Nowogródku 
w warstwie trzynastowiecznej19 (Rys. 6-7). Z Europy Zachodniej są znane np. z muzeum w Lejdzie20.

Nie wykluczamy, że dla wykonywania odcisków na plombach mogły być wykorzystywane matryce, 
których znaleziska są znane z Europy Zachodniej21 (Ryc. 8: 2). Związek tej technologicznej procedury 
z tradycją rzymską i bizantyjską wydaje się niepodważalny. Na zachodzie i wschodzie Europy taka praktyka 
mogła pojawić się niezależnie, jednak wzajemne kontakty i wpływy są jak najbardziej możliwe. W związku 
z tym rodzi się pytanie o relacje między plombami i pieczęciami na przestrzenni dziejów i w badaniach, a także 
o miejsce plomb w średniowiecznej sfragistyce.

Odróżnienie pieczęci od plomby na podstawie ich cech zewnętrznych nie zawsze jest możliwe. Wiele 
plomb zostało odciśniętych na krążkach, które znacznie przekraczają średnicę szczypiec (bullotrium), 
w taki sposób, że rozmiary plomby są zbliżone do rozmiarów niewielkich pieczęci aktowych. Można jedynie 
zauważyć, że plomby zazwyczaj charakteryzują się małymi rozmiarami (7-17 mm w porównaniu z 20-40 mm 
pieczęci aktowych), a także niedbałym wykonaniem i brakiem bardziej rozbudowanych, kilkuwierszowych 
(składających się z kilku słów) napisów. Zauważamy również, że przedstawienia na pieczęciach są bardziej 
złożone i różnorodne niż na plombach. Jednakże wśród zabytków, które w sposób niebudzący wątpliwości 
można uznać za pieczęcie aktowe pojawiają są odciski wykonane na bardzo małych krążkach. Dlatego 
jedynym, mniej lub bardziej wiarygodnym, kryterium odróżniającym pieczęcie od plomb jest ich waga. Nawet 
pieczęcie o niewielkiej średnicy zostały odciśnięte na krążkach o wadze większej niż 8 g, podczas gdy waga 
nawet dużych plomb rzadko osiąga 3-4 g22.

Pieczęcie i plomby nie mogą być zatem traktowane w sfragistyce jako zjawiska równorzędne, chociaż 
w obu przypadkach przy ich tworzeniu trzymano się podobnych zasad. Różnica między nimi polega przede 
wszystkim na ich funkcjonalnym przeznaczeniu, którego zdefiniowanie – jak już wspomniano – nadal 
wywołuje dyskusję.

We współczesnej nauce nakreślono nowe podejście do studiów nad plombami. Czasami wręcz postuluje 
się, aby wydzielić je jako nową gałąź nauk pomocniczych historii – „plumbologię”, co implikuje badanie 
plomb pod kątem epigraficznym. Zdaniem niektórych badaczy lepszym określeniem tej dyscypliny byłaby 
„plombistyka” lub „plumbistyka”23 czy nawet „mała sfragistyka”24 (po rosyjsku „малая сфрагистика”) 
jako swoisty odpowiednik „dużej sfragistyki” (po rosyjsku „большая сфрагистика”). Autorom niniejszej 
publikacji wyodrębnienie studiów nad plombami jako oddzielnej nauki nie wydaje się użyteczne. Plomba nie 
jest bowiem zjawiskiem samym w sobie, jest nierozerwalnie związana z geografią znalezisk i kontekstem 
archeologicznym. 

Oczywiście badanie plomb w kontekście sfragistycznym jest ważne, ale z powodu charakterysty-
cznej dla nich ikonografii i kontekstu archeologicznego ich znalezisk powinny być one analizowane 
niezależnie.

Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego/Институт истории материальной культуры Российской Aкадемии 
наук) 2020, s. 53-354.

17 G. Zakos, A. Veglery, Byzantine Lead Seals, Basel [s.n.] 1972, t. I, cz. 1; zob. też: G. Schlumberger, Un «boullotirion» byzantin ou appareil 
à fabriquer les sceaux de plomb de l’époque byzantine, Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 55e année, no 
5, 1911, s. 411-417.

18 П.Г Гайдуков, О.М. Олейников, Новгородский буллотирий XIV в., Археология и история Пскова и Псковской земли 28 (58) 2013, s. 242-250.
19 Ф.Д. Гуревич, Древний Новогрудок (посад – окольный город), Ленинград (Наука) 1991, s. 98, 99, 117, Ryc. 7: 6.
20 N.M. Rodenburg “Seal and Deal.” Cloth Production and Trade between the Netherlands and Scania during the Late Middle Ages and Early Modern 

Times (Master Thesis, Lund University, Lund) 2011, s. 52, Ryc. 10 (http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1968456&f
ileOId=1974547; dostęp: 06.06.2019).

21 S. Schutte, Tuchplomben als städtische Zeichen. Das Falbeispiel Gottingen, Anzeiger des Germanischen Nationalmuseum 1993, s. 135-141, 
tu s. 137, Ryc. 3.

22 С.В. Белецкий, Размеры и вес актовых печатей, [w:] Л.Б. Вишняцкий (red.), Ex Ungue Leonem. Сборник статей к 90-летию Л.С. Клейна, 
Санкт-Петербург (Нестор-История) 2017, s. 334-342.

23 K.M. Kowalski, Gotyckie plomby towarowe jako źródła epigraficzne (w świetle artefaktów przechowywanych w kolekcjach gdańskich), Studia 
Epigraficzne 2 (2006), s. 199-210; R. Liwoch, Plomby typu drohiczyńskiego z Drohiczyna nad Bugiem w Krakowskim Muzeum Archeologicznym, 
Materiały Archeologiczne 40 (2015), s. 237-244.

24 O. Алфьоров, Сфрагістика Київської Русі в інтернет-мережі (sfragis.com), Спеціальні історичні дисципліни 21 (2013), s. 164-166.
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Ten ostatni aspekt ma szczególne znaczenie. Jak wspomniano, liczba pieczęci bizantyjskich szacowana 
jest na 60000, a nawet 80000 egzemplarzy25, a zważywszy, że są to często przedmioty dobrze datowane, czyni 
to z nich zabytki niezwykle interesujące. Niestety zdecydowana większość pochodzi z kolekcji muzealnych. 
Na szczęście coraz częściej zwraca się jednak uwagę na konieczność uwzględnienia kontekstu w jakim zabytki 
te zostały odkryte. Trudno w tym miejscu nie przywołać uwag wiedeńskiego sfragistyka Wernera Seibta26 

i opracowania Viktorii Bulgakowej dotyczącego znalezisk pieczęci bizantyjskich wydobywanych od lat 60. 
XIX w. z Morza Marmara w Konstantynopolu (Seraskerat). Tradycyjnie uznawano, iż chodziło o pozostałości 
archiwum, jednak zdaniem Bulgakowej pieczęcie te powinno wiązać się z tamtejszym portem27. Uwzględniając 
wyniki swoich badań na Krymie (Sudak) badaczka ta zasadniczo uważa, iż grupowe znaleziska pieczęci wiążą 
się nie tyle z archiwami (i dyplomacją) co z portami (i handlem)28. 

Choć można wskazać na słabe punkty hipotezy Viktorii Bulgakowej29, to jednak trudno nie przyznać, iż 
studium to jest jasnym dowodem na to jak ważna jest intensyfikacja badań nad kontekstem w jakim odkrywane 
są pieczęcie bizantyjskie. Na szczęście publikacji na ten temat przybywa, nie tylko w przypadku Europy 
Wschodniej30 czy też słowiańskiej części Bałkanów31, ale i terenów dzisiejszej Grecji32 czy Turcji33. 

Kolejne ważne zagadnienie to analiza ikonograficzna plomb, a właściwie przedstawionych na nich 
wyobrażeń. Ma ona istotne znaczenie dla zrozumienia takiej kategorii średniowiecznych symboli i emblematów, 
jak znaki Rurykowiczów. Te zaś stają się niezrozumiałe jeśli bada się je oderwaniu od kontekstu historycznego, 
archeologicznego i geograficznego, w jakim znaleziono przedmioty z takimi przedstawieniami. Same studia 
nad znakami Rurykowiczów napotykają na nie mniej poważne problemy terminologiczne i metodologiczne 
z jakimi borykamy się w przypadku plomb. Terminologię badawczą należy dostosować do międzynarodowego, 
naukowego słownika terminów historycznych, związanych z systemami znaków i emblematyką funkcjonującymi 
w Europie.

W nauce toczy się dyskusja na temat tego czy znaki Rurykowiczów są znakami heraldycznymi, czy 
protoheraldycznymi, czy też reprezentują inną gałąź w rozwoju emblematyki. Badacze od czasu do czasu 
zauważają, że panująca w Europie Wschodniej książęca dynastia Rurykowiczów, wykorzystała te znaki jako 
herb w heraldycznym rozumieniu tego terminu, w celu zaznaczenia praw własności do różnych przedmiotów. 

25 Por. wyżej przyp. 14-15.
26 W. Seibt, Zukuftsperspektiven der byzantinischen Siegelkunde – auf welchen Gebieten sind die bedeutendsten Wissenszuwächse zu erwarten, [w:] 

Ch. Stavrakos, B. Papadopoulou (red.), ΄Ήπειρόνδε. Proceedings of the 10th International Symposium of Byzantine Sigillography (Ioannina 1.-3. 
October 2009), Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2011, s. 17-36, tu s. 33.

27 V. Bulgakova, “Der Siegelfund vom Seraskerat” in Konstantinopel: Ein historiographischer Mythos?, [w:] Ch. Stavrakos, B. Papadopoulou (red.), 
΄Ήπειρόνδε. Proceedings of the 10th International Symposium of Byzantine Sigillography (Ioannina 1.-3. October 2009), Wiesbaden (Harrassowitz 
Verlag) 2011, s. 47-64; por. także В.И. Булгакова, „Скопление печатей с территории Сераскерата” в Константинополе: историо-
графический миф?, Сугдейский сборник 5 (Материалы V Судацкой международной научной конференции “Причерноморье, Крым, Русь в 
истории и культуре”, г. Судак, 23-24 сентября 2010 г.), Киев-Судак 2012, s. 309-326.

28 Por. uwagi tej badaczki w podsumowaniu badań z lat 2004-2005: „In a wider perspective, the results of the underwater excavations at Sudak 
challenge previous interpretations of the phenomenon of maritime (Constantinople, Sudak, Cherson), fluvial or on-land (Drogičin, Novgorod, 
Preslav) accumulations of seals in the Middle Ages. A strong case can be made that sigillographic complexes are mostly related to the handling of 
commercial cargo and do not, as has been generally assumed until now, originate from the remains of archives” (https://www.doaks.org/research/
byzantine/project-grants/bulgakova-2005-2006; dostęp: 06.06.2019).

29 Por. O. Karagiorgou, rec.: ΄Ήπειρόνδε. Proceedings of the 10th International Symposium of Byzantine Sigillography (Ioannina, 1-3 October 2009), 
ed. Christos Stavrakos and Barbara Papadopoulou, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011 (360 p.), Byzantina Symmeikta 26 (2016), s. 375-394, 
tu s. 367-379.

30 V. Bulgakova, Byzantinische Bleisiegel in Osteuropa: die Funde auf dem Territorium Altrußlands, Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik 6, 
Wiesbaden (Harrassowitz) 2004. Na temat odkryć pieczęci na terenie Rusi zob. także artykuły w prezentowanej książce.

31 Najlepszy jest stan badań w przypadku Bułgarii: I. Jordanov, Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, Sofia (Agato Publishers/Bulgarian Academy 
of Sciences. Archaeological Institute with Museum) t. I (2003) , t. II (2006), t. III (2009). 
W przypadku dzisiejszej Północnej Macedonii zob. ostatnio R. Mihajlovski, A collection of medieval seals from the fortress Kale in Skopje, excavated 
between 2007 and 2012, Byzantion 86 (2016), s. 261-316; w przypadku Serbii zob. V. Ivanišević, B. Krsmanović, New Byzantine seals from Morava 
(Margum) and Braničevo, Starinar 68 (2018), s. 111-124.

32 Należy wskazać na zestawienie danych o ponad 500 pieczęciach znanych z terenu Grecji, por. J. Koltsida-Makri, Μολυβδόβουλλα από ανασκαφές και 
γενικότερα γνωστής προέλευσης στον ελλαδικό χώρο, [w:] Ch. Stavrakos, B. Papadopoulou (red.), Ήπειρόνδε. Proceedings of the 10th International 
Symposium of Byzantine Sigillography (Ioannina 1.-3. October 2009), Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2011, s. 237-255.

33 Por. V. Bulgurlu, Byzantine Lead Seals from the Kadikalesi/Anaia Excavations, [w:] B. Böhlendorf-Arslan, A. Ricci (red.), Byzantine small 
finds in archaeological contexts, Byzas. Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts Istanbul 15, Istanbul (Ege Yayinlari) 
2012, s. 233-240; V. Bulgurlu, Yenikapi’daki Theodosius Limani Kazilanndan Bizans Kursun Mühürleri (= Byzantine Lead Seals from the 
Theodosian Harbor Excavations at Yenrkapr), [w:] P. Magdalino, N. Necipoglu (red.), Trade in Byzantium. Papers from the Third International 
Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, Istanbul (Koc University Press) 2016, s. 403-443; Ü. Demirer, N. Elam, Lead Seals of the Kibyra 
Excavations, Adalya. The Annual of the Koç University Suna & İnan Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations (AKMED) 21 
(2018), s. 245-276.
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Jednak w przeciwieństwie do herbów szlacheckich w tradycji zachodnioeuropejskiej, znaki Rurykowiczów 
nie identyfikowały całych rodzin ani krewnych, były emblematami osobistymi, ponieważ każdy książę miał 
swój własny „znak”.

Historia tych znaków rodzi także wiele pytań. Średniowieczny geograf ibn Muskawejch, opisując 
kampanię Rusów przeciwko Barda w latach 943-944, zauważył, że Rusowie przyjmując okup za więźniów, 
pozostawili im swój znak w formie kawałka gliny lub fragmentu ceramiki z pieczęcią albo z podpisem, 
aby nie żądano go od nich ponownie34. Ponadto w Ruskiej Prawdzie (źródło z XI w.) znajdujemy również 
odniesienia do książęcego symbolu lub emblematów: „Za [kradzież] książęcego konia, który ma znak 
[pjatno], 3 grzywny”35. Niewątpliwie przez słowo „znak” należy rozumieć książęcą markę (pieczęć). Jak 
ma się jednak do tych marek terminologia heraldyczna opracowana dla heraldyki Europy Zachodniej 
z rozwiniętą ikonografią i podstawą prawną? Czy terminy „znak książęcy” lub „znak heraldyczny” można 
zastosować odnośnie do znaków Rurykowiczów?

W historiografii rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej często opisuje się je terminami: rodowy 
lub osobisto-rodowy znak staroruskich książąt, znaki książęce, znaki Rurykowiczów, znaki własności 
książęcej, emblematy osobisto-rodowe, a nawet „herby Rurykowiczów”. W polskiej literaturze naukowej 
są one określane jako symbole herbowe lub znaki książęce przedstawicieli dynastii Rurykowiczów. Wielka 
różnorodność terminologiczna istnieje w badaniach angielskich. Stosuje się tam takie określenia jak: „symbols 
of the Rurikids”, „the Rurikid dynasty heraldic symbols”, „Crests of the Rurikid dynasty”, „the Rurikid family 
emblems”, „emblems of the Rurikids”, „signs of the Rurikids”, „personal princely heraldic emblems/symbols 
of the Rurikid dynasty/family”, „the princely (knyaz’s) brand (stamp)”, „the princely symbol in the form of 
a bident or trident”36. 

W nowym, niemieckim wydaniu popularnonaukowej książki na temat archeologii Europy Wschodniej 
na znaki Rurykowiczów (Zeichen des Rjurikiden) użyto terminu „atlrussischen Fürstenwappen” („staroruskie 
herby książęce”)37.

34 „Когда он [Рус] убеждался, что у мусульманина не осталось ни золотых, ни серебряных монет, ни драгоценностей, ни ковров, ни одежды, 
он оставлял его и давал ему кусок глины с печатью, которая была ему гарантией от других”=„Kiedy on [Rus] był przekonany, że muzułmanin 
nie ma ani złotych, ani srebrnych monet, ani cennych przedmiotów, ani dywanów, ani odzienia, zostawił go i dawał mu kawałek gliny z pieczęcią, 
która była dla [tego muzułmanina] gwarancją [że nie będzie niepokojony o okup] przez innych [Rusów]”; zob. Ибн-Мискавейх о походе Русов 
в Бердаа в 332 г.=943/4 г., А. Якубовский (ed.), Византийский временник 24 (1926), s. 63-92, tu s. 67; por. The Concluding Portion of the 
Experiences of the Nations, by Miskawaihi, Н.F. Amedroz, D.S. Margoliouth (red.), The Eclipse of the Abbasid Caliphate, Oxford (Blackwell) 1921, 
t. II, s. 70.

35   Правда Русская, Б.Д. Греков (red.), Москва (Издательство Академии наук CCCP) 1940, t. I, s. 399; tekst Prawdy w j. polskim zob. I.B. Rakowiecki, 
Prawda ruska czyli Prawa wielkiego Xięcia Jarosława Władymirowicza tudzież traktaty Olga y Igora ww. XX. kiiowskich z cesarzami greckimki 
y Mścisława Dawidowicza X. smoleńskiego z Rygą zawarte, których texta, obok z Polskiém tłomaczeniem poprzedza rys historyczny zwyczaiów, 
obyczaiów, religiy, praw y języka dawnych słowiańskich y słowiańsko-ruskich narodow, Warszawa (drukarnia XX Piiarów) 1820, tu s. 204. 
W tym kontekście por. także opis kolumn Giedymina podany przez polskiego historyka Jana Długosza w opisie bitwy pod Grunwaldem w 1410 r.: 
„Tylko dziesięć z nich [chorągwi] miało inne godło i różniło się od pozostałych trzydziestu. Były na nich [godłach] na czerwonym polu wymalowane 
znaki, którymi Witold zazwyczaj oznaczał konie, a miał ich całe mnóstwo. Znaki te, bo nie sposób ich opisać, malowano w ten sposób [schemat 
znaku]”, zob. Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, t. X-XI, J. Mrukówna, J. Garbacik, K. Pieradzka (red.), Warszawa 
(Państwowe Wydawnictwo Naukowe) 1982, s. 107.

36 Zob. np. S. Franklin., J. Shepard, The Emergence of Rus 750-1200, London (Longman) 1996, s. 120 I n.; O. Pritsak, The Origins of the Old Rus’ 
Weights and Monetary Systems, Cambridge, MA (Harvard Ukrainian Research Institute) 1998, s. 81-89; M. Roslund, Guests in the House: Cultural 
Transmission Between Slavs and Scandinavians 900 to 1300 AD, The Northern World 33, Leiden (Brill) 2007, s. 428; A. Fetisov, The ‘Rurikid sign’ 
from the B3 church at Basarabi-Murfatlar, Apulum 44 (2007), s. 299-314; V. Spinei, The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube 
Delta from the Tenth to the Mid-Thirteenth century, Leiden (Brill) 2009, s. 54; Ch. Hedenstierna-Jonson, Rus’, Varangians and Birka Warriors, [w:] 
L. Holmquist Olausson, M. Olausson (red.), The Martial Society. Aspects on Warriors, Fortifications and Social Change in Scandinavia, Theses 
and papers in archaeology B:11, Stockholm (Archaeological Research Laboratory/Stockholm University) 2009, s. 159-178; R.K. Kovalev, Grand 
princess Olga of Rus’ shows the bird – her ‘Christian falcon’ emblem, Russian History 39 (2012), s. 460-517, B. Zhivkov, Khazaria in the Ninth and 
Tenth centuries, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, t. 30, Leiden (Brill) 2015, s. 275; И.Ю. Стрикалов, A.B. Чернецов, 
Гончарное клеймо со знаком Рюриковичей из Старой Рязани, Краткие сообщения Института археологии РАН 249 (2017), s. 109-115; 
F. Curta, Eastern Europe in the Middle Ages (500-1300), Brill’s Companions to European History 19, Leiden (Brill) 2019, t. I, s. 209; zob. też 
https://en.wikipedia.org/wiki/Symbols_of_the_Rurikids (dostęp: 06.06.2019); https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coats_of_arms_of_
the_Rurik_Dynasty (dostęp: 06.06.2019); https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruriks_crests1.png (dostęp: 06.06.2019); http://balticmuseums.
ning.com/photo/amphora-with-rurikid?context=album&albumId=6480627%3AAlbum%3A13082 (dostęp: 06.06.2019); https://worddisk.com/wiki/
Symbols_of_the_Rurikids/ (dostęp: 06.06.2019); https://en.birmiss.com/the-diving-falcon-the-symbol-of-the-falcon-on-the-signs-of-rurikovich/ 
(dostęp: 06.06.2019).

37 A.A. Molčanov, Die Zeichen der Rjurikiden: Die altrussischen Fürstenwappen, [w:] N.A. Makarov (red.), Die Rus’ im 9.-10. Jahrhundert. Ein 
Archäologisches Panorama, Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete 14, Göttingen (Wachholtz Murmann Publisher) 
2017, s. 444-455; zwracamy uwagę, że tłumaczenie tytułu tekstu nie jest zgodne z zamysłem autora – Arkadija Mołczanowa, który nie uważa znaków 
Rurykowiczów za herby w sensie heraldycznym, a odnosi je wyłącznie do emblematyki.
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Mają też rację ci badacze, którzy porównując znaki Rurykowiczów z systemem znaków-tamg turskich 
ludów koczowniczych, uważają je za znaki podobne do tamg traktowanych jako znak identyfikacyjny. 
Z drugiej strony znaki te niekoniecznie muszą mieć związek z systemem znaków Chazarii. 

W naszych badaniach zamierzamy stosować dla tych znaków nazewnictwo związane z ich najbardziej 
prawdopodobnym pochodzeniem: książęcy dwuzub / tryzub Rurykowiczów. Jednak za termin nadrzędny, 
łączący wszystkie rodzaje znaków, dopuszczamy określenie – znak książęcy, zwracając uwagę na istnienie 
różnicy między emblematyką wschodnioeuropejską i heraldyką zachodnioeuropejską38. 

***
Zauważyliśmy już, że w badaniach nad plombami niezwykle ważny jest kontekst archeologiczny 

w jakim zostały one odkryte. Spośród obecnie znanych plomb jedynie około 6% znaleziono podczas badań 
wykopaliskowych lub powierzchniowych na stanowiskach archeologicznych. Tylko w tych przypadkach możliwe 
jest ustalenie wiarygodnego kontekstu archeologicznego lub przynajmniej wyraźne określenie przestrzennego 
rozmieszczenia znalezisk na stanowisku. Większość plomb pochodzi z poszukiwań, które nie zawsze prowadzili 
specjaliści, a nawet z nielegalnych wykopalisk i przeszukiwań terenu. Analiza takich kolekcji rodzi problemy 
naukowe i etyczne, które stanowią kolejne wyzwanie dla środowiska naukowego.

Nie jest tajemnicą, że większość kolekcji plomb znanych przed początkiem XX w. (czyli około 15000 
egzemplarzy), również pochodziła z poszukiwań amatorskich. Można by je uznać za zgromadzone nielegalnie, 
ale przecież w tamtym okresie nie istniały ramy prawne określające poszukiwanie zabytków. Tak czy inaczej 
współczesne środowisko badaczy swobodnie korzysta z materiałów pochodzących z tych kolekcji; zresztą 
zostały one zalegalizowane poprzez ich opublikowanie lub włączenie do zbiorów różnych muzeów. 

Jednak dzisiaj sytuacja jest zdecydowanie poważniejsza, ponieważ działalność tzw. „czarnych archeologów“ 
(„чeрные археологи”) lub „detektorowców” (poszukiwaczy wykorzystujących wykrywacze do metali) zmierza 
do osiągnięcia wysokich zysków, jest też w dużym stopniu skryminalizowana. Środowisko „kopaczy” jest bardzo 
niejednorodne. Obejmuje zarówno szczerych miłośników starożytności, jak i grupy przestępcze, pozbawione zasad 
etycznych oraz moralnych, jak i zrozumienia dla naukowego podejścia do starożytności i znaczenia kontekstu 
archeologicznego dla odkrytego przedmiotu. Członkowie tych grup i indywidualni poszukiwacze nie tylko wyciągają 
przedmioty z ziemi, ale także często fałszują informacje o miejscu i okolicznościach ich znalezienia, zniekształcając 
w ten sposób obraz średniowiecznej rzeczywistości rekonstruowany przez historyków i archeologów. W rozwoju 
„czarnej archeologii” obserwujemy tak negatywne zjawisko jak korupcja wśród urzędników państwowych i organów 
ścigania, a także podwójne standardy kierowania niektórymi organizacjami naukowymi.

Również publikowane w niniejszym tomie plomby z Czermna znane są nam przede wszystkim dzięki 
zastosowaniu wykrywaczy do metali zarówno przez nielegalnych „wykrywaczowców”, jak i w trakcie (legalnych) 
prospekcji terenowych podjętych przez Andrzeja Kokowskiego, Marcina Piotrowskiego i Artura Troncika w latach 
2010-2011 czy też stacjonarnych badań prowadzonych od 2013 r. (Ryc. 9)39. Wątek wykorzystywania wykrywaczy 
do metali pojawia się niemal we wszystkich publikowanych w niniejszym tomie artykułach, w których są omawiane 
znaleziska plomb. Rejestracja ogromnej ilości tych znalezisk przez Piotra Gajdukowa (niemal 35000 zabytków!) 
była i jest w dużej mierze pochodną powszechnego stosowania tych urządzeń. 

Obecny stan rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw i państw Europy Środkowo-Wschodniej 
i Wschodniej nie ułatwia rozwiązania problemu nieprofesjonalnego lub nielegalnego poszukiwania zabytków 
archeologicznych. Nie można jednak zaprzeczyć temu, że to właśnie masowe użycie wykrywaczy do metali, 
także przez hobbystów i detektorystów, doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby plomb i tym samym 
wniosło wiele nowych danych do badań nad tymi zabytkami.

W tej sytuacji zdecydowaliśmy się poświęcić kilka uwag problemowi tzw. detektorowców. Dotyczy on nie 
tylko Europy, w zasadzie to problem globalny. W naszych uwagach na ten temat skoncentrujemy się jednak przede 
wszystkim na obszarze Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy – państw, z których pochodzą omawiane tu plomby.

38   Historii badań nad znakami Rurykowiczów w Europie Wschodniej i możliwej interpretacji określonych znaków jest poświęcona część III niniejszego 
tomu. 

39 Na temat historii badań w Czermnie zob.: T. Dzieńkowski, I. Florkiewicz, M. Wołoszyn, Czermno – Cherven’: a short introduction = Czermno – Cherven’: 
krótkie wprowadzenie, [w:] I. Florkiewicz, A. Jusupović, A. Musin et al.,  The Sphinx of Slavic sigillography – small lead seals  of “Drohiczyn type“ 
from Czermno. Material evidence = Sfinks słowiańskiej sfragistyki: plomby „typu drohiczyńskiego” z Czermna. Podstawy żródłowe, U Źródeł Europy 
Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas 6:2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und 
Kultur des östlichen Europa [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego/
Институт истории материальной культуры Российской академии наук) 2020, s. 15-51.
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Ramowe zasady ochrony zabytków archeologicznych w Europie wyznacza tzw. Europejska konwencja 
o ochronie dziedzictwa archeologicznego (zwana konwencją maltańską) z 1992 r. Jej sygnatariuszami jest 
obecnie 45 krajów, w tym Polska, Rosja i Ukraina (ale nie Białoruś)40. Konwencja nie reguluje jednak zasad 
postępowania z „wykrywaczowcami”. W Europie (nie tylko na terenie Unii Europejskiej) brak jednolitych 
rozwiązań w tym zakresie. 

Bardzo liberalne przepisy obowiązują w Skandynawii, zwłaszcza Danii oraz na terenie Wielkiej Brytanii. 
Warto bardziej szczegółowo przyjrzeć się modelowi duńskiemu, który dobrze pokazuje, że problem 

„wykrywaczowców” to nie tylko kwestia obowiązujących przepisów prawnych, ale i prawnej tradycji żywej 
w społeczeństwie. Jak pisze Helle Horsnaes: „Since the late 1970s a new find category has altered the way 
we study coin finds in Denmark. When metal detectors first became available and affordable to the general 
public the dangers for archaeological heritage were soon recognized. In Denmark as in other countries there 
was a lot of discussion, but while private use of metal detectors was banned in most countries in the Continent, 
a pragmatic stance in the end prevailed in Denmark. Rather than demonizing the metal detector, it was seen 
as a tool that can be used with good or bad intentions. A leaflet describing the already existing legislation and 
stressing the obligation to follow the rules was issued, and amateur archaeologists and local museum authorities 
were urged to cooperate. Illegal looting of archaeological sites – so-called night-hawking – was and is the major 
fear in most European countries when discussing the use of metal detectors. No doubt illicit surveying (with and 
without metal detector) and excavation have taken place in Denmark, but the general impression is that when 
it comes to metal detecting the cooperation between local authorities and amateur archaeologists have been 
a considerable success: Little damage to the heritage is caused by the use of metal detectors, and there are few 
known examples of looting. Reasons for this success are manifold, and probably the sheer interaction of different 
reasons is of major importance. First of all the Danish danefæ (treasure trove) legislation is age old, ultimately 
deriving from Medieval legislation, and it was well implemented before the invention of the metal detector. The 
reward and the recognition of the finder (rather than the landowner) ensure an impetus to declare the finds, and 
in particular from the 19th century there are tales about a poor man or woman who made an exceptional find and 
received a generous reward enabling even social ascent. On the other hand, Denmark has been blessed with 
a lack of demand for archaeological finds. It has simply not been fashionable to collect Danish antiquities, and 
few object types would reach high prices in the market. Thus there is little to lose but a good chance to gain 
economically, when fulfilling the legal requirements. […] Metal detector use is allowed on all areas, provided 
the owner has given his permission. In practise this means that detection cannot take place on public areas, and 
it is strictly forbidden on sites with protected heritage. Metal detector surveys rarely affect coastal areas that are 
normally public property, and urban areas are naturally impossible to survey. The countryside of Denmark is on 
the contrary well suited for detector archaeology. Around 60% of the country is farmed land, and much farming 
is based on cereal-growing, often alternating with other types of crops such as beet or rape. These fields are 
worked all year round and they are regularly ploughed and harrowed. As such they are ideal for metal detector 
use: The harrowed field presents a relatively level surface with good visibility, and the trained detectorist will 
often be able to see changes in soil colour indicating the existence of ploughed up cultural layers”41.

W przypadku Wielkiej Brytanii (a ściśle Anglii i Walii) ustawodawstwo przewiduje wyłączną własność 
państwa tylko w przypadku znalezienia skarbów zawierających przedmioty z metali szlachetnych (Treasure 
Act 1996; Dealing in Cultural Objects [Offensive] Act 2003). Jednocześnie od 1997 r. w Anglii i w Walii 
działa The Portable Antiquities Scheme (PAS), który śledzi nowe znaleziska archeologiczne we współpracy 
z amatorami posługującymi się wykrywaczami metali, bez których te stanowiska archeologiczne zostałyby 
zniszczone, a być może nigdy nie odnalezione42.

Liberalizm Skandynawii i Albionu, będący nie tylko rezultatem funkcjonowania konkretnych norm 
prawnych (w tym tych dotyczących prawa własności), ale i określonych tradycji, kultury prawnej społeczeństwa 
obywatelskiego (i dodajmy: stopnia jego zamożności!) budził i budzi silny opór poza tym regionem Starego 

40 Por. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/143/signatures (dostęp: 06.06.2019).
41 H.W. Horsnaes, Coin finds and metal detector archaeology. Evidence from surveys and excavations in Bornholm, Denmark, [w:] G. Pardini, 

N. Parise, F. Marani (red.), Numismatica e archeologia. Monete, stratigrafie e contesti, Dati a confronto. Workshop internazionale di numismatica, 
Roma (Edizioni Quasar) 2017, s. 501-510, tu s. 502. 

42 R. Bland, The development and future of the Treasure Act and Portable Antiquities Scheme, [w:] S. Thomas, P.G. Stone (red.), Metal Detecting and 
Archaeology, Woodbridge (The Boydell Press) 2008, s. 63-86; R. Bland, Ustawa Treasure Act i program Portable Antiquities Scheme w  Anglii 
i Walii, Wiadomości Archeologiczne 68 (2017), s. 3-11.
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Kontynentu. Niezwykle trafnie ujął to Samuel A. Hardy pisząc: „Historically, due to the number of metal 
detectorists, the behaviour of metal detectorists, the freedom with which metal detectorists operate and the 
level of professional/state facilitation of metal detecting in England, metal detecting for cultural property has 
been characterised as the ‘English disease’ by continental European observers”43 . 

Europa kontynentalna, w tym Europa Środkowo-Wschodnia i Wschodnia stosuje znacznie mniej 
liberalne podejście w stosunku do „wykrywaczowców”.

Od niedawna (2018) w Polsce obowiązuje stosunkowo rygorystyczna ustawa w zakresie działania 
tzw. detektorystów, ale stosowanie wykrywaczy do metali budziło i budzi spore emocje wśród archeologów 
już od wczesnych lat 90. XX w. Należy przy tym rozróżnić dwa aspekty tego zjawiska: używanie ich 
przez profesjonalne ekipy wykopaliskowe (zespoły badawcze kierowane przez zawodowych archeologów, 
działające na podstawie zezwolenia odpowiednich służb konserwatorskich) oraz przez tzw. poszukiwaczy 
skarbów. 

Dyskusja co do zasadności stosowania wykrywaczy przez profesjonalnych archeologów miała miejsce 
u schyłku lat 90. XX w.44. Tytułem przykładu należy wymienić głosy Zenona Woźniaka, wybitnego archeologa 
starszej generacji broniącego posługiwania się do metali oraz Paula Barforda, brytyjskiego archeologa żyjącego 
i pracującego w Polsce, którego wypowiedzi miały zasadniczo charakter krytyczny45. Za wykrywaczami 
przemawiały oczywiście rezultaty ich stosowania. Z polskiej perspektywy bardzo instruktywnym przykładem 
były wyniki poszukiwań przy użyciu wykrywacza do metali jakie podjęto na osadzie z okresu rzymskiego 
w Jakuszowicach w Małopolsce. Po jedenastu sezonach badawczych (1982-1991; 1995) znano z Jakuszowic 
109 monet, przy czym 48 pozyskano w trakcie regularnych prac wykopaliskowych, a aż 61 w wyniku 
kilkudniowych (!) prospekcji terenowych46. 

Słusznie zwracano przy tym uwagę na fakt, iż archeologia zawdzięcza stosowaniu wykrywaczy do metali 
nie tylko piękne zabytki, ale ogólną rewolucję w naszych wyobrażeniach o kulturze dawnych społeczności 
zamieszkujących Europę. Przywołany Zenon Woźniak podkreślał, iż np. ubóstwo stanowisk kultury lateńskiej 
z Polski w zestawieniu np. z osadą w Manchingu w Bawarii możne po prostu wynikać z faktu, iż przy badaniu 
tej ostatniej wykrywacze do metali są stosowane już od 1973 r.47.

Obecnie stosowanie wykrywaczy przez profesjonalnych archeologów – jako pomocy przy eksploracji 
nawarstwień – nie budzi raczej większych emocji48. 

W Polsce przedmioty zabytkowe, w tym wydobyte z ziemi / znalezione w ziemi są własnością Skarbu 
Państwa. Mówi o tym Kodeks Cywilny w artykule 189: „Jeżeli rzecz znaleziono w takich okolicznościach, że 
poszukiwanie właściciela byłoby oczywiście bezcelowe, staje się ona przedmiotem współwłasności w częściach 
ułamkowych znalazcy i właściciela nieruchomości, na której rzecz została znaleziona, jeżeli jednak rzecz ta jest 
zabytkiem lub materiałem archiwalnym, staje się ona własnością Skarbu Państwa, a znalazca jest obowiązany 
wydać ją niezwłocznie właściwemu staroście” (Dziennik Ustaw RP z 19 VI 2019)49.

Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 II 2015 r. mówi m.in. o tym jak postępować ze znalezionymi 
rzeczami, które mogą być zabytkiem (Dziennik Ustaw RP z 2015, poz. 397, artykuły 22-25)50, reguluje to 
także ustawa z dnia 23 VII 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dziennik ustaw z roku 2003, 

43 S.A. Hardy, Quantitative analysis of open-source data on metal detecting for cultural property: Estimation of the scale and intensity of metal detecting and 
the quantity of metal-detected cultural goods, Cogent Social Sciences 2017:3 (https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311886.2017.1298397; 
dostęp 06.06.2019), s. 2; por. P. Barford, But don’t they recover wonderful objects? Na i PAS ar Gyfer Cymru: No to a Welsh PAS; pobrane z http://
paswales.blogspot.com.tr/2011/10/but-dont-they-recover-wonderful-objects.html (dostęp: 06.06.2019).

44 Por. W. Brzeziński, Z. Kobyliński (red.), Wykrywacze metali a archeologia, Warszawa (Generalny Konserwator Zabytków/Stowarzyszenie Naukowe 
Archeologów Polskich) 1999.

45 P. Barford, Stosowanie wykrywacza metali podczas badań archeologicznych, Sprawozdania Archeologiczne 52 (2000), s. 443-454; Z. Woźniak, 
Wykrywacze metali w rękach archeologa – zagrożenie czy niezbędne narzędzie?, Sprawozdania Archeologiczne 52 (2000), s. 455-466.

46 K. Godłowski, Jakuszowice, Woiwodschaft Kielce, Gemeinde Kazimierza Wielka, Fundstelle 2, Siedlung der Trzciniec und Przeworsk - Kultur 
und des Mittelalters, Recherches Archéologiques de 1990 (Kraków) 1992), s. 36-53; A. Bursche, Roman Coinage from Jakuszowice Settlement 
in North Małopolska, Notae Numismaticae=Zapiski Numizmatyczne 2 (1997), s. 119-148; A. Bursche, P. Kaczanowski, J. Rodzińska-Nowak, 
Monety rzymskie z Jakuszowic, [w:] R. Madyda-Legutko, T. Bochnak (red.), Svperiores Barbari: księga ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego, 
Kraków (Uniwersytet Jagielloński) 2000, s. 101-130.

47 Z. Woźniak, Wykrywacze metali w rękach archeologa – zagrożenie czy niezbędne narzędzie?, Sprawozdania Archeologiczne 52 (2000), s. 455-466, 
tu s. 461.

48 Por. A. Makowska, A. Oniszczuk, M. Sabaciński, Some Remarks on the Stormy Relationship Between the Detectorists and Archaeological Heritage 
in Poland, Open Archaeology 2 (2016), s. 171-181 (https://doi.org/10.1515/opar-2016-0013; dostęp: 06.06.2019).

49 Por. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf (dostęp: 06.06.2019).
50  Por. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000397/U/D20150397Lj.pdf (dostęp: 06.06.2019).
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nr 162, poz. 1568, artykuł 32 i 33 [odkrycie należy zgłaszać właściwym regionalnie przedstawicielom służb 
konserwatorskich ewentualnie władzom samorządowym)51.

Artykuł 36 ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definiuje jakie działania wymagają 
pozwolenia ze strony wojewódzkiego konserwatora zabytków. W ustępie 1, punkt 12 znajdujemy również 
informacje, o tym iż zgody wymaga: „[…] poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, 
w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych 
oraz sprzętu do nurkowania”. Pod szerokim pojeciem „wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne” kryją się 
także wykrywacze do metali52.

W praktyce to konserwator decyduje o tym kto uzyska zgodę na realizację badań archeologicznych. We 
wniosku o zgodę na prowadzenie badań terenowych koniecznym jest m.in. określenie własnych kompetencji 
zawodowych prowadzącego badania oraz planowanych metod badawczych (por. Rozporządzenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 VIII 2018 r., Dziennik Ustaw RP 2018 poz. 1609)53. Z kolei 
przywołana już ustawa O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jednoznacznie stwierdza (artykuł 37e), 
iż: „Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite 
studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach 
archeologicznych”54.

Z naszego punktu widzenia istotnym jest, że od 1 stycznia 2018 zaostrzono kary za prowadzenie badań 
archeologicznych bez zezwolenia. Do niedawna było to jedynie wykroczenie, obecnie zaś przestępstwo 
zagrożone karą więzienia (mówi o tym artykuł 109C ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 
„Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, 
w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwu”55.

W Rosji sytuacje związane z badaniami archeologicznymi i poszukiwaniem przedmiotów z przeszłości 
reguluje ustawa federalna nr 73 O obiektach dziedzictwa kulturowego (zabytki historii i kultury) narodów 
Federacji Rosyjskiej z dnia 25 VI 2002 r.56, a także odpowiednie artykuły Kodeksu karnego i Kodeksu 
wykroczeń administracyjnych. Konkretne środki, które przeciwdziałają prywatnej inicjatywie archeologicznej 
i jawnemu plądrowaniu dziedzictwa archeologicznego, zostały wprowadzone do tych aktów ustawą federalną 
nr 245 z dnia 23 lipca 2013 r. W sprawie zmiany niektórych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej 
w odniesieniu do zwalczania nielegalnych działań w dziedzinie archeologii.57

Artykuł 243.2 Kodeksu karnego zatytułowany Nielegalne poszukiwanie i (lub) usuwanie obiektów 
archeologicznych z miejsc ich występowania nakazuje, aby poszukiwania lub zabieranie przedmiotów 
archeologicznych z miejsc ich występowania przeprowadzone bez pozwolenia, które skutkowało ich 
zniszczeniem lub zniszczeniem warstwy kulturowej, podlegało karze grzywny w wysokości do 500000 RUB 
(około 6765 EUR) lub w wysokości wynagrodzenia, lub innych dochodów winnego za okres do osiemnastu 
miesięcy, lub pracy na cele społecznie przez okres do jednego roku lub pozbawienia wolności na okres do 
dwóch lat.

Te same czyny popełnione na stanowisku archeologicznym objętym ujednoliconym państwowym 
rejestrem obiektów dziedzictwa kulturowego zabytków kultury i zabytków Federacji Rosyjskiej lub nowo 
odkrytego obiektu dziedzictwa kulturowego są karane grzywną w wysokości do 700000 rubli (około 9479 EUR) 
lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu winnego za okres do dwóch lat lub pozbawienia wolności 
na okres do czterech lat.

Te same czyny popełnione przy użyciu specjalnych technicznych środków poszukiwania, tj. wykrywaczy 
metali, przez osobę zajmującą oficjalne stanowisko lub przez zorganizowaną grupę, są karane grzywną 
w wysokości do 1000000 RUB (około 13530 EUR) lub w wysokości pensji winnego lub innego dochodu za okres 

51 Por. htps://www.google.com/url?q=http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031621568/U/D20031568Lj.pdf&source=gmail&ust=15
74168060430000&usg=AFQjCNFU6Ss1WRl0D0nX9seYRUlA3Cz23g (dostęp: 06.06.2019).

52 Por. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031621568/U/D20031568Lj.pdf (dostęp: 06.06.2019).
53 Por. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001609 (dostęp: 06.06.2019).
54 Por. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031621568/U/D20031568Lj.pdf (dostęp: 06.06.2019).
55 Por. https://www.google.com/url?q=http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031621568/U/D20031568Lj.pdf&source=gmail&ust=15

74168060430000&usg=AFQjCNFU6Ss1WRl0D0nX9seYRUlA3Cz23g (dostęp: 06.06.2019).
56 Por. https://rg.ru/2002/06/29/pamjatniki-dok.html (dostęp: 06.06.2019).
57 Por. https://rg.ru/2013/07/26/arch-dok.html (dostęp: 06.06.2019).
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do pięciu lat lub przez pozbawienie prawa do zajmowania określonych funkcji lub pracą na cele społeczne na 
okres do lat pięciu lub więzieniem na okres do lat sześciu”58.

Poza karami wymienionymi w Kodeksie karnym przewidziano również karę administracyjną zgodnie 
z art. 7.15 Kodeksu wykroczeń administracyjnych zatytułowanym Archeologiczne prace terenowe bez 
pozwolenia. Artykuł mówi, iż prowadzenie prac archeologicznych bez pozwolenia pociąga za sobą nałożenie 
grzywny administracyjnej w wysokości od 1500 do 2500 rubli (około 20-34 EUR), dla urzędników – od 4000 
do 5000 rubli (około 54-68 EUR), dla osób prawnych – od 40 000 do 50 000 rubli (około 540-675 EUR). Te 
same działania popełnione przy użyciu specjalnych technicznych urządzeń do poszukiwań pociągają za sobą 
nałożenie grzywny administracyjnej na obywateli w wysokości od 2000 do 2500 rubli (około 27-34 EUR), 
dla urzędników – od 4500 do 5000 rubli (około 54-68 EUR), osoby prawne – od 50000 do 100000 rubli 
(około 676-1353 EUR). We wszystkich przypadkach przewidziana jest konfiskata znalezionych przedmiotów 
archeologicznych i sprzętu wykorzystywanego do poszukiwań59.

Ta sama ustawa nr 245 (art. 8, część 3) stanowi, że osoby fizyczne i prawne posiadające przedmioty 
archeologiczne są uprawnione do posiadania przedmiotów archeologicznych, pod warunkiem, że zbiory te 
zostaną włączone do niepaństwowej części Funduszu Muzealnego nie później niż 1 września 2016 r. Jednak 
według prawników środki te są nieskuteczne, ponieważ w Rosji nie ma obecnie procedur i mechanizmów 
takiej rejestracji60.

Zmiany w ustawodawstwie z 2013 r. zostały zainicjowane, przygotowane i lobbowane przez społeczność 
zawodowych archeologów Rosji. Ich wpływ propagandowy na społeczeństwo wydaje się bardziej znaczący niż 
konkretne stosowanie prawa. W myśl znanego rosyjskiego dowcipu, w Rosji surowość przepisów rekompensuje 
brak działań w zakresie ich wdrażania oraz selektywność w stosowaniu prawa. Szereg niedokładnych 
sformułowań dotyczących miejsc dziedzictwa kulturowego, brak pełnego krajowego i regionalnego rejestru 
zabytków historycznych i archeologicznych, brak dokumentów prawnych potwierdzających status miejsc 
osadnictwa i cmentarzysk jako miejsc dziedzictwa kulturowego, a także ich brak w rejestrze, jak też korupcja 
wśród policji i urzędników oraz chęć przekształcenia niektórych organizacji Rosyjskiej Akademii Nauk 
w „Ministerstwo Archeologii” prowadzi do dalszego niszczenia dziedzictwa archeologicznego.

Podobnie jest na Białorusi, gdzie przyjęte środki prawne w zasadzie kopiują prawo rosyjskie. 14 grudnia 
2015 r. prezydent Aleksander Łukaszenka podpisał dekret nr 485 w sprawie działań mających na celu 
poprawę ochrony stanowisk i zabytków archeologicznych61. W dniu 19 lipca 2016 r. przyjęto ustawę Nr 407-
З o poprawkach i uzupełnieniach do Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń administracyjnych i Kodeksu 
postępowania cywilnego62. Jednakże do dziś nielegalne poszukiwanie i handel zabytkami archeologicznymi są 
traktowane jedynie jako wykroczenie administracyjne, a nie przestępstwo karne. W Kodeksie administracyjnym 
pojawiły się artykuły 19.8 – Nielegalne poszukiwanie zabytków archeologicznych i 19.9 – Nielegalny handel 
zabytkami archeologicznymi. W rezultacie poszukiwanie zabytków archeologicznych bez zezwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych, które zawodowym archeologom wydaje Białoruska Akademia Nauk, 
pociąga za sobą grzywnę w wysokości od 15 do 50 „jednostek podstawowych” („minimalnych dochodów”) 
w białoruskich rublach (BYN; około 383-1275 EUR). Konfiskata sprzętu jest opcjonalna. Nabycie, sprzedaż, 
darowizna, zamiana, zastaw zabytków archeologicznych w przypadkach zabronionych aktami ustawodawczymi 
pociągają za sobą karę pieniężną w wysokości 10-30 „jednostek podstawowych” w białoruskich rublach 
(BYN; około 110-332 EUR) z konfiskatą zabytków. Artykuły 344-345 Kodeksu karnego dotyczą zupełnego 
zniszczenia lub dewastacji, także przez zaniechanie, dóbr historycznych i kultury lub takich, którym taki status 
można przypisać, jednak nie mają one zastosowania w stosunku do znalezisk archeologicznych.

Inne szczegóły reguluje dekret. Używanie wykrywaczy metali jest dozwolone tylko podczas prowadzenia 
naukowych badań archeologicznych. Obywatele, którzy posiadają prywatne zbiory archeologiczne, muszą 
zarejestrować się w państwowym rejestrze zabytków archeologicznych przed 1 I 2017 r. Przepisy te wywołały 

58 Por. http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102041891 (dostęp: 06.06.2019).
59 Por. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102074277 (dostęp: 06.06.2019).
60 Ю.С Зубенко, Л.В Чиконова, Правовой режим археологических предметов, находящихся во владении частных лиц, Вопросы российского 

и международного права 7:7A (2017), s. 87-98.
61 http://president.gov.by/ru/news_ru/view/kommentarij-k-ukazu-485-ot-14-dekabrja-2015-g-12720/ (dostęp: 06.06.2019).
62 http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=H11600407 (dostęp: 06.06.2019). Процессуально-исполнительный кодекс (Kodeks postępowania 

cywilnego Republiki Białorusi) dotyczący przestępstw administracyjnych ustanawia procedurę postępowania administracyjnego, prawa i obowiązki 
jego uczestników, a także procedurę wykonywania kary administracyjnej.
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protesty amatorów poszukiwań metali, którzy zwrócili się do Aleksandra Łukaszenki o anulowanie podjętych 
działań. Pozostaje mam jedynie dodać, że, pomimo całkowitej kontroli społeczeństwa przez państwo, 
nielegalne poszukiwania zabytków archeologicznych na Białorusi trwają.

Sytuacja na Ukrainie jest znacząco inna. Pomimo środków prawnych podjętych w celu ogólnej 
ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności dziedzictwa archeologicznego, nie istnieją żadne 
środki prawne regulujące korzystanie przez osoby prywatne, nieposiadające oficjalnego pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych z technicznych środków poszukiwania zabytków – czyli z wykrywaczy 
metali. Tak więc Ustawa o ochronie dziedzictwa kulturowego Ukrainy nr 1805-III z dnia 8 czerwca 2000 r., 
zmieniona w art. 35 Zezwolenia na prowadzenie wykopalisk archeologicznych, rozpoznanie i inne prace 
wykopaliskowe, dopuszcza użycie wykrywacza metalu w czasie badań wykopaliskowych tylko w przypadku 
prowadzenia badań naukowych na podstawie oficjalnych zezwoleń. Zatem prawo nie zabrania używania 
wykrywacza metalu poza stanowiskami archeologicznymi przez osoby prywatne – to, co nie jest zabronione, 
jest dozwolone63.

Ponadto, według specjalistów, na Ukrainie nie istnieje jednolity rejestr państwowych stanowisk 
archeologicznych. W ustawie O ochronie dziedzictwa archeologicznego (nr 1626-IV z 02/18/2004) w art. 10 
stwierdza się, że prowadzenie wykopalisk i eksploracji bez posiadania zgody na prowadzenie takich badań jest 
nielegalne, podobnie jak wykorzystywanie wykrywacza do metalu, ale ustawodawca nie poszedł dalej niż to 
oświadczenie64.

W nowym wydaniu Kodeksu karnego w artykule 298 – Nielegalne postępowanie w poszukiwaniu 
zabytków dziedzictwa archeologicznego ponownie operuje się pojęciem już zidentyfikowanych obiektów 
archeologicznych wpisanych do rejestru. Takie nielegalne przeszukanie podlega karze grzywny w wysokości do 
100 „wolnych od podatku minimalnych dochodów obywateli” (60 EUR) lub pozbawienia wolności do lat 2 oraz 
zakazowi zajmowania określonych stanowisk65.

Ukraiński kodeks wykroczeń administracyjnych, przyjęty jeszcze w 1984 r., zawiera artykuł 92 
Naruszenie wymogów przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, który stanowi, że uchylanie 
się od przekazywania przedmiotów znalezionych podczas badań archeologicznych i wykopalisk w celu stałego 
przechowywania w muzeach państwowych podlega karze grzywny w wysokości 50 do 100 „wolnych od 
podatku minimalnych dochodów obywateli” (30-60 EUR), a dla urzędników – od 100 do 150 „minimalnych 
dochodów” (około 60-90 EUR)66.

Obecnie Rada Najwyższa Ukrainy rozważa projekt ustawy o zmianie niektórych aktów ustawo-
dawczych Ukrainy w celu przeciwdziałania nielegalnym poszukiwaniom zabytków archeologicznych (nr 
8314 z 04.20.2018)67. Projekt obejmuje podwyższenie grzywny za uchylanie się od przekazania zbiorów 
archeologicznych do Państwowego Funduszu Muzeów, a także w art. 92.2 ustanawia odpowiedzialność za 
niezgłoszenie skarbu. Skarb jest jednak rozumiany jako ruchomy obiekt dziedzictwa kulturowego o wysokiej 
wartości materialnej. W odniesieniu do zwykłych znalezisk archeologicznych zasada ta nie ma zastosowania. 
Nowy projekt przewiduje, że korzystanie z wykrywaczy do metali, a także poszukiwanie obiektów materialnych 
o wartości kulturowej i historycznej oraz śladów życia dawnych ludzi, podlega licencjonowaniu 
zgodnie z prawem Ukrainy z 2015 r. O licencji na działalność gospodarczą68. Oczywiście norma ta ma na 
celu legalizację poszukiwania metali jako sfery działalności niezwiązanej z naukowymi badaniami 
archeologicznymi i uzyskania oficjalnego zezwolenia na wykopaliska i eksploracje.

Należy dodać, że w 2011 r. w ustawodawstwie ukraińskim anulowano normę dotyczącą obowiązkowej 
kontroli archeologicznej obszaru, na którym są prowadzone budowy. Podobnie, przepisy ukraińskie nie regulują 
własności prywatnych zbiorów obiektów archeologicznych. Sytuacja ta wynika ze stanowiska ukraińskich 
oligarchów, którzy aktywnie skupują znaleziska archeologiczne od osób prywatnych do własnych kolekcji 
i przeciwdziałają penalizacji nieoficjalnej działalności archeologicznej oraz prawnemu zakazowi używania 
wykrywaczy metali.

63 Por. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14/paran1275 (dostęp: 06.06.2019). 
64 Por. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1626-iv (dostęp: 06.06.2019).
65 Por. https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14&p=1214905443606898 (dostęp: 06.06.2019).
66 Por. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/80731-10 (dostęp: 06.06.2019).
67 Por. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=8314&skl=9 (dostęp: 06.06.2019).
68 Por. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/222-19 (dostęp: 06.06.2019).
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Po przedstawieniu sytuacji prawnej związanej z wykorzystywaniem wykrywaczy do metali w Europie 
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej należy podkreślić, że najważniejszym problemem nie są same przepisy 
prawne, ale ich egzekucja (wyjątkowa sytuacja panuje na Ukrainie – w tym przypadku trudno nie dostrzegać 
związku inercji państwa z lobbingiem oligarchów zainteresowanych gromadzeniem zabytków).

Trafnie ujął to Jan Mařík analizując sytuację na terenie Republiki Czeskiej: „Treasure hunting of any 
kind was clearly forbidden already in the law issued in 1987; however, metal detectors were not explicitly 
mentioned in this law. In the Czech Republic, penalties for private individuals can reach up to approximately 
80.000 € and concealment of valuable archaeological finds may be punished by a fine up to eight years in 
prison. However, in spite of severe penalties, the legal adjustments have had a minimum impact in practice. 
Based on the number of metal detector users, we may assume that tens of thousands of archaeological finds 
are found yearly and only a few reported to the state”69. Różnice między normami prawnymi a rzeczywistością 
znacznie dosadniej opisuje Karl Raimund, który analizując austriacki system ochrony zabytków stwierdził: 
“Thus, the good intentions behind a theoretically perfect law turn out to be the pavement for a highway to 
archaeological heritage hell”70.

Z jednej strony, to oczywiste, że silna penalizacja środowiska „wykrywaczowców” prowadzi jedynie 
do jego kryminalizacji, a brak danych o prywatnych (nielegalnych) poszukiwaniach jest tylko pozornym 
sukcesem. Z drugiej strony analiza danych dostępnych na forach internetowych zrzeszających to środowisko 
wskazuje, że tylko część znalezisk trafia do profesjonalnych archeologów, co z kolei dowodzi, że pełna 
legalizacja działalności „wykrywaczowców” także nie jest dobrym rozwiązaniem71. 

We współczesnej literaturze przedmiotu toczy się więc zażarta dyskusja na temat kierunku w którym 
powinny zmierzać relacje między profesjonalnymi archeologami i środowiskiem „wykrywaczowców”72. Jak 
wspomniano używanie wykrywaczy od dawna nie ogranicza się do przedstawicieli świata nauki, a zatem 
dyskusja na ich temat toczy się także na łamach prasy codziennej73.

Pewnym wyjściem z tej sytuacji jest współdziałanie z „wykrywaczowcami” przy eksploracji stanowisk 
archeologicznych. Wskazać tu można na przykłady z terenu Republiki Czeskiej (Libice nad Cidlinou)74, Polski 
(Ostrów Lednicki)75 czy Niemiec (Schleswig-Holstein)76. Oczywiście i tam sytuacja nie jest jednoznaczna: 
z jednej strony tego typu współdziałanie służy „oswojeniu“ środowiska „wykrywaczowców”, uczy ich 
współpracy z pracownikami muzeów, placówek badawczych czy służb konserwatorskich, z drugiej strony 
legalizuje masowe przeszukiwanie stanowisk archeologicznych przez osoby niebędące archeologami. W dużej 
mierze sukces tego typu inicjatyw jest pochodną organizacji wszystkich służb konserwatorskich i muzealnych 

69   J. Mařík, The System of Organisation of Czech Archaeology and the Protection of Archaeological Heritage, [w:] P. Novaković, M. Horňák, M. Pia 
Guermandi, H. Stäuble, P. Depaepe, J.-P. Demoule (red.), Recent Developments in Preventive Archaeology in Europe. Proceedings of the 22nd EAA 
Meeting in Vilnius, 2016, Ljubljana (Ljubljana University Press, Faculty of Arts) 2016, s. 205-218, tu s. 214 i n.

70 K. Raimund, On the Highway to Hell: Thoughtson the Unintended Consequences forPortable Antiquities of § 11(1) Austrian Denkmalschutzgesetz, 
The Historic Environment 2:2 (October 2011), s. 111-133.

71 Na temat zagrożenia dla zabytków ze strony „wykrywaczowców” w Polsce, na Białorusi, Ukrainie i w Rosji zob. S.A. Hardy, ‘Black Archaeology’ 
in Eastern Europe: Metal Detecting, Illicit Trafficking of Cultural Objects, and ‘Legal Nihilism’ in Belarus, Poland, Russia, and Ukraine, Public 
Archaeology 15:4 (2016; Metal detecting and illicit antiquities protection in Europe), s. 214-237 (https://doi.org/10.1080/14655187.2017.1410050; 
dostęp: 06.06.2019).

72 Por. ostatnio: S.A. Hardy, Quantitative analysis of open-source data on metal detecting for cultural property: Estimation of the scale and 
intensity of metal detecting and the quantity of metal-detected cultural goods, Cogent Social Sciences 2017:3 (https://www.cogentoa.com/
article/10.1080/23311886.2017.1298397; dostęp: 06.06.2019); P. Deckers, A. Dobat, N. Ferguson, S. Heeren, M. Lewis, S. Thomas, The Complexities 
of Metal Detecting Policy and Practice: A Response to Samuel Hardy, ‘Quantitative Analysis of Open-Source Data on Metal Detecting for Cultural 
Property’, Cogent Social Sciences 3, 2017, Open Archaeology 4 (2018), s. 322-333 (https://doi.org/10.1515/opar-2018-0019; dostęp: 06.06.2019); 
E.B. Banning, The Archaeological Impacts of Metal Detecting, Open Archaeology 5 (2019), s. 180-186 (https://doi.org/10.1515/opar-2019-0013; 
dostęp: 06.06.2019). W przywołanych pracach obfita dalsza literatura przedmiotu.

73 Tytułem przykładu jedynie dwa głosy: P. Urbańczyk, Rabusie przeczesują pola i lasy, czekając na sygnał „biiiip”. Detektoryści szkodzą archeologii, 
Gazeta Wyborcza, 27 XI 2018 (por. http://wyborcza.pl/7,75968,24218654,rabusie-przeczesuja-pola-i-lasy-czekajac-na-sygnal-biiiip.html; dostęp: 
06.06.2019); A. Bursche, T. Wiścicki, Detektoryści. Wróg czy sojusznik, Newsweek Polska, 10 IV 2019 (por. https://www.newsweek.pl/wiedza/
historia/aleksander-bursche-o-ludziach-z-wykrywaczem-metali-wywiad/qxnw77p; dostęp: 06.06.2019).

74 J. Mařík, Amateur and professional archaeologists: Legal mode for their cooperation in the Czech Republic, [w:] A. Lagerlöf (red.), Who cares? 
Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological Heritage Management, EAC Occasional Paper 8, Budapest 
(Archaeolingua/National Heritage Board, Sweden) 2013, s. 105-108.

75 M. Kostyrko, A. Kowalczyk, L. Żuk, Projekt Lednica „Razem dla ratowania zabytków”. Sprawozdanie za rok 2018, Studia Lednickie 18 (2019), 
s. 323-333.

76 C. von Carnap-Bornheim, U. Ickerodt, E. Siegloff, Archeologia landu Szlezwik-Holsztyn a archeologia detektorystyczna, Wiadomości Archeologiczne 
68 (2017), s. 13-18; J. Schuster, Sypiając z wrogiem? Potencjał badawczy amatorskiej „archeologii detektorystycznej” na przykładzie zabytków 
z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów z lat 2006-2014, odkrytych w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, Wiadomości Archeologiczne 
68 (2017), s. 19-31.



„Sfinks” słowiańskiej sfragistyki – ołowiane plomby „typu drohiczyńskiego”: wprowadzenie

51

w danym kraju (regionie), sytuacji prawnej działek na których znajduje się dane stanowisko archeologiczne, 
a także zaangażowania i umiejętności budowania więzi ze społecznościami lokalnymi przez archeologów. 

Rzecz jasna stosowanie wykrywaczy do metali nie jest tematem niniejszego opracowania, zamykając 
uwagi na ten temat chcielibyśmy wskazać na kilka problemów:

1) Wykrywacze do metali nie tylko powodują, że archeolodzy mają więcej zabytków niż do tej pory, są to 
także zabytki inne. 
Wieloletnie obserwacje – czynione przede wszystkim przez numizmatyków – wskazują, że masowe 
stosowanie wykrywaczy prowadzi do radykalnego wzrostu ilości mniej efektownych zabytków, które 
były pomijane w trakcie eksploracji tradycyjnych, czyli prowadzonych bez wykrywacza do metali.
Dobrym przykładem jest stanowisko z epoki żelaza na Bornholmie: Sorte Muld (położone w parafii 
Ibsker), znane przede wszystkim dzięki licznym złotym figurkom (tzw. Gullgubber). Wykopaliska 
na stanowisku miały miejsce w latach 1948-1949, 1950-1953 a od lat 80. było one badane przez 
„wykrywaczowców”. Te ostatnie prace przyniosły ogromne ilości odkryć, znaleziono wiele złotych 
figurek, ale nie tylko. Jak pisze Helle Horsnaes: „Detector surveys have changed this (zbudowany 
na bazie wyników badań bez wykrywacza do metali – A.M., M.W.) picture radically. During the last 
three decades 966 coins have been found, among them 803 denarii, 30 solidi, seven Roman bronze 
coins, one radiate (antoninianus), and one siliqua. The gold rich site has become a silver rich site 
as well (podkreślenie – A.M., M.W.)”77. Z naszego punktu widzenia niezwykle istotne są wnioski 
sformułowane przez duńską badaczkę: „This pattern of old gold finds being supplemented with large 
numbers of silver objects when detector surveys are conducted is also encountered in the Gudme 
chieftain centre on Funen, and it is a clear warning against comparing detector sites with sites only 
known through material recovered by accidental finds or field surveys without use of metal detector. 
Silver and bronze objects in general, and thereby the most commonly struck coin types, would obviously 
be under-represented in the latter”78. 
Uwaga ta odnosi się także do wyrobów z ołowiu – pieczęci i plomb „typu drohiczyńskiego”, ale nie 
tylko. Jak bardzo stosowanie wykrywaczy zwiększa ilość znalezisk z ołowiu świetnie dokumentują 
obserwacje Jana Maříka dotyczące wspomnianego już stanowiska Libice nad Cidlinou79.
W tej sytuacji jest oczywiste, że ilość znalezisk plomb z poszczególnych stanowisk archeologicznych 
czy też obszarów jest pochodną stosowania wykrywaczy do metali oraz możliwości wprowadzania do 
obiegu naukowego informacji pozyskiwanych od „wykrywaczawców”.
Im częściej są stosowane wykrywacze tym więcej mamy danych na temat fragmentów plomb, zabytków 
uszkodzonych itp. 

2) Aktywna działalność „wykrywaczowców” powoduje, iż informacje o coraz większym procencie znanych 
nam plomb będą pochodzić nie od profesjonalnych archeologów a właśnie od poszukiwaczy skarbów. 
Oczywiście wieki średnie nie są tu wyjątkiem, przykładem historia Kujaw w okresie wędrówek ludów, 
która – właśnie w oparciu o wyniki poszukiwań detektorystów – jest pisana na nowo80. Zapewne opisanego 
zjawiska nie da się zatrzymać, ale warto sobie uświadomić jego konsekwencje: obraz przeszłości, który 
tworzymy my – profesjonalni archeolodzy – bazuje i bazować będzie w coraz większym stopniu na 
ustaleniach nie-archeologów.
Fakt ten stanowi dodatkową przesłankę dla monitorowania i dokumentowania działalności detekto-
rowców! 

3) Warto wreszcie zwrócić uwagę na fakt, iż masowe przeszukiwanie stanowisk archeologicznych (często 
nielegalne, wspomagane np. orką) może prowadzić do pełnego usunięcia z warstw kulturowych 

77 H.W. Horsnaes, Coin finds and metal detector archaeology. Evidence from surveys and excavations in Bornholm, Denmark, [w:] G. Pardini, 
N. Parise, F. Marani (red.), Numismatica e archeologia. Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto. Workshop internazionale di numismatica, 
Roma (Edizioni Quasar) 2017, s. 501-510, tu s. 504.

78 Ibidem.
79 Por. J. Mařík, Amateur and professional archaeologists: Legal mode for their cooperation in the Czech Republic, [w:] A. Lagerlöf (red.), Who cares? 

Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological Heritage Management, EAC Occasional Paper 8, Budapest 
(Archaeolingua/National Heritage Board, Sweden) 2013, s. 105-108. Odwołujemy się także do referatu Jana Maříka pt. Wykrywacze do metali jako 
kluczowy instrument w nieinwazyjnych badaniach grodzisk na przykładzie stanowiska Libice nad Cidlinou, wygłoszonego w ramach konferencji pt. 
Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii, Seminarium nr 4 (Kraków, 7-9 XII 2016).

80 Por. B. Kontny, M. Rudnicki, Finds of purse fastenings from the iron age ‚central place‘ a Gąski-Wierzbiczany in Kuyavia (Central Poland), Acta 
Archaeologica Carpathica 51 (2016), s. 307-318.
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zabytków metalowych. Wskazują na to m.in. obserwacje Samuela A. Hardy’ego, który śledzi zapisy 
detektorystów na forach internetowych, w tym te dotyczące Europy Wschodniej81.
Fakt ten stanowi dodatkową przesłankę dla wykupywania przez państwo działek na których znajdują 
się niezwykle ważne stanowiska archeologiczne celem ograniczenia ich eksploracji. Trudno w tym 
miejscu nie wspomnieć o zespole osadniczym w Czermnie, którego znaczna część nadal znajduje się na 
działkach będących własnością osób prywatnych82.

4) Redaktorzy niniejszej publikacji są zdania, że współpraca z prywatnymi kolekcjonerami i badanie 
prywatnych kolekcji jest konieczne, ale jednocześnie powinny istnieć pewne ograniczenia związane 
z działalnością kolekcjonerów. Ważną rolę odgrywa kwestia osobistego zaufania do informacji 
przekazywanych przez znalazców, a także selektywne podejście i praca z wolontariuszami. Niezwykle 
istotne jest zachowanie ostrożności przy korzystaniu z informacji o dokładnej lokalizacji znaleziska 
i jego związku z określonym stanowiskiem archeologicznym.

5) Dlatego w studiach nad plombami ważne są kolekcje, w których pochodzenie, jak i kontekst znalezisk 
pojedynczych plomb zostały zapisane zgodnie z rygorystycznymi metodami naukowymi w czasie 
wykopalisk i badań powierzchniowych.
Poza kolekcją plomb z Czermna, zebranych podczas prospekcji archeologicznej w latach 2010-2011, 

niniejsza monografia zawiera rozdziały poświęcone plombom znalezionym podczas regularnych wykopalisk 
archeologicznych i poszukiwań powierzchniowych.

***
Kolejne wyzwanie w studiach nad plombami, to zagadnienia związane z ich konserwacją, prze-

chowywaniem i eksponowaniem w muzeach. 
Niestety ołów szybko pokrywa się warstwą produktów korozji, które ograniczają lub uniemożliwiają 

odczytanie wizerunku/znaku (lub analizę makroskopową), a także utrudniają badania metaloznawcze. 
W skrajnym przypadku całkowicie rozpadają się, a nawet jeśli do tego nie dojdzie pieczęcie czy plomby stają 
się coraz mniej czytelne. Problem ten dotyczy oczywiście wszelkiego rodzaju zabytków sfragistycznych, nie 
tylko tych z Europy Środkowo-Wschodniej czy Wschodniej, ale i ziem dawnego Bizancjum, np. zbiorów 
Muzeum Archeologicznego w Istambule83.

Z tego powodu w naszych badaniach nad pieczęciami i plombami z Czermna ważną rolę odegrała 
konserwacja tych przedmiotów. Środki na konserwacje przewidziano we wspomnianych już projektach 
Seals at the Border, Seals in Context... (Dumbarton Oaks Center; 2011-2012), Czerwień gród między 
Wschodem a Zachodem (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 2012), jak i Sfinks słowiańskiej 
sfragistyki... (Narodowe Centrum Nauki; 2014-2019). W latach 2012-2019 wystawa Czerwień gród 
między Wschodem a Zachodem była prezentowana w Polsce kilkanaście razy (por. niżej) – powodowało to 
konieczność konserwacji wielu eksponowanych zabytków, w tym ołowianych pieczęci i plomb. Konserwację 
tych ostatnich wykonała w latach 2012-2017 Elżbieta Nosek (Kraków, przy współpracy m.in. z Januszem 
Stępińskim oraz Aldoną Garbacz-Klempką), Krzysztof Rybka (Toruń, Pracownia Konserwacji Metalu 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu M. Kopernika) a w 2018-2019 r. Szymon Bednarz (Koszalin)84. Niektóre 
z zastosowanych metod zostały opisane w osobnym artykule85. 

Z powodów wspomnianych wyżej w książce przedkładanej Czytelnikowi ważne miejsce zajmują strony 
poświęcone nowoczesnym metodom restauracji i konserwacji plomb stosowane przez różne muzea i laboratoria, 
w szczególności Państwowe Muzeum Ermitażu i Instytut Historii Kultury Materialnej w Petersburgu86. 

81 S.A. Hardy, Metal-Detecting for Cultural Objects until ‘There Is Nothing Left’: The Potential and Limits of Digital Data, Netnographic Data and 
Market Data for Open-Source Analysis, Arts 2018:7, p. 40 (doi:10.3390/arts7030040; dostęp: 06.06.2019).

82 Por. M. Florek, Some Issues Related to the Problem of Heritage Conservation of Archaeological Complexes in Czermno (Tomaszów Lubelski County) 
and Gródek (Hrubieszów County), Analecta Archeologica Ressoviensia 13 (2018), s. 357-375.

83 Por. O. Karagiorgou, rec.: Jean-Claude Cheynet – Turan Gökyildirim – Vera Bulgurlu, Les sceaux byzantins du Musée archéologique d’Istanbul, 
Istanbul Research Institute 2012, pp. 1074. ISBN 978-6-05-464208-3, Byzantina Symmeikta 28 (2018), s. 451-461, tu s. 461.

84 Prace te zostały ukończone w ramach projektu zagospodarowania przestrzeni wystawienniczej Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, 
(Adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystawy stałej przy ul. Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim, 
współfinansowanego przez Europejski Rozwój Regionalny, Oś priorytetowa Funduszu 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 
7.1, Dziedzictwo kulturowe i naturalne – lokalne projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Projekt nr RPLU.07.01.00-06-0086 / 16, Nr zamówienia: RPLU.07.01.00-06-0086 / 16-00).

85 Por. M. Wołoszyn, E.M. Nosek, J. Stępiński, A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha, E. Bielańska, The seals from Czermno (Cherven Towns, eastern 
Poland) – chemical analysis and metallurgical examination, Archeologia Polski 60 (2015), s. 123-152.

86 Por. w tym tomie: K. Orlov, Karol Bołsunowski’s collection of small lead seals from Drohiczyn in the State Hermitage Museum: storage and 
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Jedną z ważniejszych kwestii jest wykorzystanie w badaniach nad plombami osiągnięć współczesnych 
nauk technicznych. 

W przypadku archeologii wieków średnich badania wyrobów z metali nieżelaznych koncentrowały się 
dotychczas na analizie biżuterii, przede wszystkim srebrnej. Coraz częściej w tych badaniach są wykonywane 
analizy wybranych izotopów (przede wszystkim ołowiu) celem odpowiedzi na pytanie o pochodzenie srebra. 
Warto w tym miejscu wspomnieć projekty Władysława Duczko pt. Pochodzenie i obieg srebra w Polsce 
wczesnośredniowiecznej z wykorzystaniem analiz izotopowych ołowiu87· oraz projekt Hacksilberschätze im 
Oder-Neiße-Gebiet – archäologisch-analytische Untersuchungen zur Herkunft des Silbers im frühmittel-
alterlichen Ostmitteleuropa finansowany przez Fundację Volkswagena, a kierowany przez Felixa Biermanna, 
Jaspera Freiherr von Richthofena oraz Ernsta Pernicke’a88, a w końcu (a może przede wszystkim) studia 
Stephena Merkela dotyczące Skandynawii (Hedeby)89 i obecnie realizowany przy jego udziale projekt 
kierowany przez Jan Ker Shaw pt. Silver and the Orygenes of the Viking Age90. Tego typu badania wykonywane są 
także w przypadku monet, zwłaszcza srebrnych91.

Fakt, że w Bizancjum czy na Rusi przy wytwarzaniu pieczęci i plomb wykorzystywano ołów jest 
oczywisty, ale kwestia ta nie była do tej pory szerzej analizowana. Przekazy pisane na temat ołowiu (po 
grecku: μολύβδïι) na terenach bizantyjskich są stosunkowo rzadkie92, dotyczą przede wszystkim eksploatacji 
tego surowca na Bałkanach93. Sami Bizantyjczycy często wykorzystywali ołów94, zdawali sobie także sprawę 
z faktu, iż pieczęcie wykonywano z tego właśnie surowca, znakomitym na to dowodem jest pieczęć Teodorosa 
Frangopolosa (XIII w.) z napisem (rewers): „Ως Bσπίδι σε τ © μολ(ύ)βδҐ ν(�)ν γράφω / κ(αp) Θεόδωρον 
Φραγόπωλον Bσπσ(αι)ς”, a więc „Jak na tarczy, teraz zapisuję Cię na ołowiu [pieczęci] ty też [święty Teodorze) 
bądź tarczą [jak] dla Teodora Frangopulosa”95 (Ryc. 10).

Paradoksalnie z Polski, która dysponuje poważnymi zasobami ołowiu, eksploatowanymi już w średnio-
wieczu96 niemal nie znamy wczesnośredniowiecznych pieczęci ołowianych97, inaczej niż na Rusi skąd pochodzą 
tysiące egzemplarzy tych przedmiotów, chociaż zasobów ołowiu tam brak.

conservation, research and publication issues = K. Orłow, Ołowiane plomby z Drohiczyna z kolekcji Karola Bołsunowskiego w zbiorach 
Państwowego Muzeum Ermitażu: uwagi na temat ich przechowywania, konserwacji, opracowania oraz publikacji, [w:] A. Musin, M. Wołoszyn 
(red.), The Sphinx of Slavic sigillography – small lead seals of ‘Drohiczyn type’ from Czermno in their East European Context = Sfinks słowiańskiej 
sfragistyki – ołowiane plomby „typu drohiczyńskiego” z Czermna w kontekście wschodnioeuropejskim, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej 
= Frühzeit Ostmitteleuropas 6:1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen 
Europa [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego/Институт истории 
материальной культуры Российской академии наук) 2019, s. 113-139; S. Beletsky, R. Veretyushkin, K. Gorlov, N. Kurganov, Small lead seals 
from the excavation of the Detinets in Kursk: research and restoration = S. Bielecki, R., Wierietiuszkin, K. Gorłow, N. Kurganow, Ołowiane plomby 
z kurskiego detińca: analiza i konserwacja, [w:] Ibidem, s. 895-948.

87 Por. http://iaepan.vot.pl/osrodkiwszystkie/osrodek-etnologii-i-antropologii-wspolczesnosci/553-pl/projekt/1549-pochodzenie-obieg (dostęp: 06.06.2019); 
zob. także ostatnio: E. Miśta-Jakubowska, R. Czech-Błońska, W. Duczko, A. M. Gójska, P. Kalbarczyk. G. Żabiński, K. Trela, Archaeometric studies 
on early medieval silver jewellery from Central and Eastern Europe, Archaeological and Anthropological Sciences 11 (2019), s. 6705-6723 (https://
doi.org/10.1007/s12520-019-00935-z; dostęp: 06.06.2019).

88 Por. https://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectPDF.do?projectId=6216 (dostęp: 06.06.2019).
89 S. Merkel, Silver and the Silver Economy at Hedeby, Der Anschnitt. Beiheft 33, Bochum (Verlag Marie Leidorf) 2016.
90 Por. https://cordis.europa.eu/project/rcn/217935/factsheet/en (dostęp: 06.06.2019); zob. także S. Merkel, Provenancing Viking Age Silver: Methodological 

and Theoretical Considerations and a Case Study, [w:] J. Kershaw, G. Williams (red.), Silver, Butter, Cloth: Monetary and Social Economies in the 
Viking Age, Oxford (Oxford University Press) 2019, s. 206-226.

91 E. Pańczyk, B. Sartowska, L. Waliś, J. Dudek, W. Weker, M. Widawski, The origin and chronology of medieval silver coins based on the analysis of 
chemical composition, Nukleonika 60:3 (2015), s. 657-663 (doi: 10.1515/nuka-2015-0108).

92 Por. np. J. Koder, Die Byzantiner: Kultur und Alltag im Mittelalter, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 2016, s. 131.
93 P.K. Matschke, Zum Anteil der Byzantiner an der Bergbauentwicklung und an den Bergbauerträgen Südosteuropas im 14. und 15. Jahrhundert, 

Byzantinische Zeitschrift 84/85 (1991/92), s. 49-71, zwłaszcza s. 59.
94 Por. S. Foppe, Zur Kulturgeschichte des Bleis, [w:] M. Grünbart (red.), Gold und Blei: byzantinische Kostbarkeiten aus dem Münsterland. Ausstellung 

im Ikonen-Museum Recklinghausen, 23. Juni 2012-21. Oktober 2012 und im Archäologischen Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster, 7. September 2013-12. Januar 2014, Wien (Phoibos Verlag) 2012, s. 43-51, zwłaszcza s. 48-51.

95 Por. W. Seibt, M.L. Zarnitz (red.), Das byzantinische Bleisiegel als Kunstwerk: Katalog zur Ausstellung, Wien (Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften) 1997, s. 139, zabytek nr 3.3.4. („Wie auf einen Schild schreibe ich Dich nun auf das Blei, und Du [heiliger Theodor] sei Schild 
für den Theodoros Phrangopolos“).

96 Por. D. Molenda, Der polnische Bleibergbau und seine Bedeutung für den europäischen Bleimarkt vom 12. bis 17. Jahrhundert, [w:] W. Kroker, 
E. Westermann (red.), Montanwirtschaft Mitteleuropas vom 12. bis 17. Jahrhundert: Stand, Wege und Aufgaben der Forschung, Der Anschnitt. 
Beiheft 2, Bochum (Deutsches Bergbau-Museum) 1984, s. 187-198; M. Karbowniczek, T. Karwan, D. Rozmus, I. Suliga, New archeological and 
archaeometallurgical research of medieval lead and silver smelting sites in the border areas of Upper Silesia and Małopolska, [w:] J. Labuda, 
D. Harvan (red.), Argenti fodina MMXVII. Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti Fodina 2017: 6.-8. septembra 2017, Banská 
Štiavnica (Slovenské banské múzeum) 2018, s. 55-69.

97 Por. S. Suchodolski, Bulles de plomb et les monnaies en Pologne au XIIe siècle, [w:] N. Holmes (red.), Proceedings of the XIVth International 
Numismatic Congress, Glasgow (Spink & Son Ltd.) 2011, s. 1640-1645.
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W tej sytuacji w ramach projektu Sfinks słowiańskiej sfragistyki... plomby i pieczęcie poddano całemu 
spektrum analiz fizykochemicznych. 

Prace te były realizowane przez badaczy z Krakowa (Akademia Górniczo-Hutnicza: Aldona 
Garbacz-Klempka, Małgorzata Perek-Nowak), Warszawy (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej: Ewa Pańczyk, 
Jakub Dudek, Jerzy Goldfinger). Wykonano analizy materiału z Polski (Chełm, Czermno, Drohiczyn, 
Gdańsk, Gródek). Przeprowadzono ilościowe i jakościowe analizy chemiczne i mikrostrukturalne. Obiekty 
charakteryzowano pod względem budowy struktury i składu chemicznego. Wykonano m.in.: metalograficzne 
badania makro- i mikroskopowe w zakresie mikroskopii optycznej (w tym z użyciem techniki selektywnego 
trawienia) i skaningowej, badania składu chemicznego metodami fluorescencyjnej rentgenowskiej analizy 
w mikroobszarze SEM, metodą spektrometryczną, metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzaną 
indukcyjnie – ICP AES oraz analizę fazową metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Ponadto serię bizantyjskich 
pieczęci przeanalizował Stefen Merkel (Bergbaumuseum Bochum / University of Oxford).

Bezpośrednim celem wspomnianych wyżej badań była analiza składu chemicznego metalu, z którego 
wykonano plomby (pieczęcie) oraz analiza izotopów ołowiu. Badania te są istotne nie tylko dla poznania 
szlaków „wędrówek” ołowiu do tego czy innego regionu Europy i wyjaśnienia technologii produkcji plomb, 
ale także objęcia całego zakresu zagadnień związanych z plombami w szerokim kontekście ogólnoeuropejskich 
stosunków handlowych, gospodarczych i produkcyjnych.

***
Wyniki tych badań, zwłaszcza analiz izotopowych, planujemy opublikować w formie artykułów 

w czasopismach specjalistycznych. Zasadniczym efektem projektu Sfinks słowiańskiej sfragistyki… jest 
niniejsza książka. Warto poświęcić jej kilka słów.

***
Autorów poszczególnych części monografii cechuje różne podejście metodologiczne i przyjęta 

terminologia. Wiele artykułów zawiera szczegółowe katalogi plomb z ich opisami i charakterystyką. Redaktorzy nie 
starali się ujednolicić podejść i terminologii autorów przy opisywaniu, katalogowaniu i systematyzowaniu plomb, 
pozostawiając im swobodę wyrażania poglądów i podejść naukowych. Ta zasada redakcyjna odzwierciedla 
obecny etap badań nad plombami, w którym dominuje dyskusja i polemika, różnorodność stosowanych 
metodologii i terminologii. Ujednolicenie terminologii w tej dziedzinie sfragistyki i średniowiecznej archeologii 
jest kwestią najbliższej przyszłości.

Jednocześnie pojawiają się znaczne problemy z tłumaczeniem poszczególnym terminów, związanych 
przede wszystkim z opisem procesów społecznych, politycznych i etnicznych. Na przykład w historiografii 
wschodnioeuropejskiej – ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej – terminy Ruś Kijowska lub Stara Ruś są w dalszym 
ciągu stosowane jako synonimy przy opisywaniu politycznej rzeczywistości Europy Wschodniej. Terminologia 
ta jest jednak bezpośrednio związana z imperialnym i radzieckim dziedzictwem historiograficznym, w którym 
najstarsze dzieje Europy Wschodniej przedstawiano jako integralną część historii Imperium Rosyjskiego. Jeśli 
w historiografii XIX w. Ruś Kijowska była tylko ziemią wokół Kijowa, to w latach 30. XX w. Borys Grekow, 
nadał temu pojęciu nową treść. Oznaczało ono jednolity organizm państwy z rozwiniętą władzą polityczną 
i systemem sądowniczym, którego wszyscy mieszkańcy uważali się za Rusów/Rusinów98. Ta koncepcja 
była niczym innym jak ideą ZSRR transponowaną w przeszłość99. Wywołała ona poważną dyskusję, szybko 
stłumioną dzięki administracyjnym możliwością akademika100, ponieważ odpowiadała polityce państwa 
i nastrojom politycznym epoki. Po rozpadzie ZSRR i utracie rosyjskiej kontroli nad Kijowem w historiografii 

98 Б.Д. Греков, Рабство и феодализм в Киевской Руси, Известия Государственной академии истории материальной культуры имени 
Н.Я. Марра 86, Ленинград (ГАИМК) 1934; Б.Д. Греков, Феодальные отношения в Киевском государстве, Москва-Ленинград (Издательство 
Академии наук СССР) 1936; Б.Д. Греков, Киевская Русь, Москва-Ленинград (Издательство Академии наук СССР) 19393; Б.Д. Греков, 
Киевская Русь, Москва-Ленинград (Издательство Академии наук СССР) 19444.

99  А.Е. Мусин, Corpus fratrum или «союз архонтов»? Историко-археологический комментарий к моделям власти в Восточной Европе конца 
XI века, Stratum plus 2018:5, s. 183-206; А. Musin, Polska Piastów i Ruś Rurykowiczόw: nieuniknioność niemożliwych porównań (niektóre uwagi 
do badań komparatystycznych nad średniowieczną Europą Środkowo-Wschodnią), [w:] V. Nagirnyy, T. Pudłocki (red.), Rus’ and Poland (10th-
14th centuries). Publication from the 9th International Scientific Conference, Przemyśl, 5th-8th December, 2018, Colloquia Russica. Series I:9, Kraków 
(Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”/Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu) 2019, s. 93-11.

100 Н.И. Платонова, История археологической мысли в России. Вторая половина XIX - первая треть XX века. Санкт-Петербург (Нестор-
История) 2010, s. 238 i n.; В.В Тихонов, Забытые страницы советской историографии: дискуссия Б.Д. Грекова и Б.И. Сыромятникова 
о характере социально-экономического строя Киевской Руси, Исторический ежегодник 2012, Новосибирск 2012, s. 34-45; A. Musin, „Ród 
ruski”, „ród wareski” i narodowość staroruska, Orientalia Christiana Cracoviensia 4 (2012 [2015]), s. 11-23.
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rosyjskiej zaczęto używać terminu „Stara Ruś”. Tylko w niektórych sytuacjach odpowiada on znaczeniu 
angielskiego terminu „Early Rus’”. Pomimo tych zastrzeżeń redaktorzy, w niektórych przypadkach, zgodzili 
się na użycie go w monografii.

W zasadzie bardziej akceptowalne jest mówienie o ziemiach Europy Wschodniej, które były częścią 
„imperium Rurykowiczów”. Pomimo faktu, że różnymi regionami Europy Wschodniej rządzili przedstawiciele 
różnych gałęzi dynastii Rurykowiczów, ludność tych ziem nadal zachowała własną kulturę i zwyczaje prawne 
oraz tożsamość, nie identyfikując się z Rusią jako centrum w Kijowie.

Dodajemy, że w rosyjskiej historiografii okres X/XI-XIII w., ówczesna kultura, mieszkańcy tej części 
Europy określani są terminem „staroruski”, co ponownie nasuwa skojarzenie z ideami na temat jedności 
etnicznej i kulturowej tych ziem. Użycie tego terminu wydaje się nieuzasadnione. Podobnie często w odniesieniu 
do grodów/miast jest stosowany termin „latopisowy”. Jego pochodzenie i ewolucja są niejasne. Nie chodzi 
tu tylko o grody wspomniane „w latopisach”, odnoszące się do „epoki latopisów”. Chodzi po prostu o grody 
wczesnośredniowieczne.

Podobnie jest z terminem „okres przedmongolski”. Chronologicznie obejmuje on lata 1237-1240, czyli 
czasy przed inwazją mongolską. Jednak za użyciem tego określenia kryją się wyolbrzymione przekonania 
tkwiące w rosyjskiej świadomości historycznej na temat destrukcyjnych zmian, jakie ta inwazja spowodowała 
w Europie Wschodniej. W rosyjskiej mentalności zniszczenia te uzasadniają zacofanie cywilizacyjne Rosji 
w stosunku do Europy Zachodniej. Jednak charakter zmian społeczno-politycznych i gospodarczych, jakie 
wówczas zaszły nie był zabójczy dla tej cywilizacji. Ciągłość kulturowa w rozwoju Europy Wschodniej nie 
została przerwana. Zresztą inwazja nie dotknęła wielu ziem w takim stopniu jak Kijów, Riazań, Włodzimierz 
i Suzdal. Archeologia dowodzi, że znaczące zmiany w kulturze, gospodarce i systemie zasiedlenia ziem: 
halickiej, wołyńskiej i kijowskiej zaszły dopiero w połowie XIV w. wraz z początkiem ich włączenia do 
państwa polskiego i litewskiego. Chronologia i periodyzacja średniowiecznej historii tych obszarów jest 
odmienna niż innych regionów Europy Wschodniej. W tym przypadku termin „przedmongolski” w stosunku 
do tych ziem nie ma zastosowania, ponieważ wydarzenia z lat 1237-1240. nie były kluczowe dla rozwoju 
lokalnego tych obszarów. Dlatego redaktorzy tomu w większości przypadków sugerują przetłumaczenie 
terminu „przedmongolski” jako „Early medieval” czy „wczesnośredniowieczny”.

***
Na prezentowane tu opracowanie składa się 20 artykułów, które zgrupowaliśmy w czterech blokach101. 
W pierwszym M i c h a ł  D z i k  i  A d r i a n  J u s u p o v i ć przedstawili średniowieczne dzieje grodu 

w Drohiczynie.
Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie czym były plomby „typu drohiczyńskiego” jesteśmy skazani 

na analizę niemal wyłącznie zabytków kultury materialnej. Jedynym wyjątkiem jest przekaz Abū Hāmid al-
Ġharnātīego na temat „pieczęci z wizerunkiem króla”, co alternatywnie można tłumaczyć jako wizerunek 
królestwa jako symbolu władzy. Źródło to szczegółowo omawia D o r o t a  M a l a r c z y k.

Plomby podobnie jako monety czy pieczęcie były (i są) przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów. 
W trzech artykułach zaprezentowano wybrane kolekcje muzealne, przechowujące znaczna serie plomb: 
K i r i ł ł  O r ł o w omówił plomby z St. Petersburga (Ermitaż), J o a n n a  C i c h o ń s k a  i  A n d r z e j  
P i o t r o w s k i  z Warszawy (Państwowe Muzeum Archeologiczne) a  A n n a  B o c h n a k  z Krakowa 
(Muzeum Narodowe, Gabinet Numizmatyczny im. E. Hutten-Czapskiego). Opracowania A n n y  B o c h n a k, 
ale przede wszystkim K i r i ł ł a  O r ł o w a są cennym uzupełnienie naszej wiedzy o jednym z największych 
kolekcjonerów tych zabytków – Karolu Bołsunowskim, ale przede wszystkim o jego kolekcji. 

Kolejna część książki, to zestawienie danych na temat plomb „typu drohiczyńskiego” znanych 
z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, które przygotował P i o t r  G a j d u k o w. Przynosi ono dane 
o ponad 30000 plombach odkrytych na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Polski, Litwy i Łotwy. Trudno 
przecenić znaczenie tego studium. Do niedawna w literaturze przedmiotu można było znaleźć informacje 
o ok. 12000-15000 plombach „typu drohiczyńskiego”. Opracowanie P i o t r a  G a j d u k o w a nie 
tylko zawiera ich podwojoną liczbę, jest to w istocie pierwszy tak obszerny wykaz znalezisk plomb „typu 
drohiczyńskiego”. Szczegółowa mapa zawarta w tym tomie (jako wklejka), to dzieło A l e k s a n d r a  
M u s i n a  i  P i o t r a  Z a g ó r s k i e g o (numery na mapie odpowiadają numerom w katalogu). 

101 Nazwiska autorów podano rozstrzelonym drukiem.

.
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Spośród wielu różnych aspektów (np. funkcja, chronologia itp.), to różnorodne symbole i litery 
na nich przedstawione sprawiają, że plomby ołowiane są uważane za „Sfinksa” słowiańskiej sfragistyki. 
Wiele z tych znaków można identyfikować z emblematami Rurykowiczów – dwu- i tryzubami o różnych 
formach. Jak wspomniano wcześniej, studia nad plombami ołowianymi i emblematami Rurykowiczów 
są ze sobą nierozerwalnie związane. W części III książki Siergiej Bielecki podejmuje próbę przypisania 
poszczególnych emblematów Rurykowiczów poszczególnym książętom tej dynastii żyjącym w X i XI w. 
i oraz usystematyzowania i sklasyfikowania emblematów z XII i XIII w. Z kolei przegląd wcześniejszych 
badań nad emblematami Rurykowiczów, ich pochodzeniem, znaczeniem i treścią, ich związkiem z systemami 
heraldycznymi Europy Środkowej i Zachodniej oraz zaprzestaniem używania dwu- i tryzubów w XIII-
XIV w. podejmuje S i e r g i e j  B i e l e c k i w wykładzie historiograficznym napisanym we współpracy 
z  A l e k s a n d r e m  M u s i n e m.

Część IV zawiera 12 artykułów, w których archeolodzy omawiają znaleziska plomb ołowianych 
z wybranych miejsc/regionów Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Zważywszy na różnorodność 
podejść do studiów nad plombami i zasad ich opisu naukowego, które funkcjonują w różnych ośrodkach 
badawczych tej części Europy Redaktorzy niniejszego tomu pozostawili Autorom swobodę w decyzji zarówno 
w zakresie stosowanych przez nich metod badawczych, jak i zasad opisu zabytków, chcąc pokazać Czytelnikom 
właśnie tę różnorodność.

Nie trzeba zajmować się zawodowo archeologią Rusi, by zdawać sobie sprawę ze znaczenia badań 
w Nowogrodzie dla studiów nad Europą Wschodnią. Trudno zwłaszcza przecenić rolę datowania odkrywanych 
tam zabytków metodą dendrochronologiczną. Dotyczy to także plomb – w naszej książce możliwości datowania 
warstw i kontekstu archeologicznego w Nowogrodzie, a tym samym ustalenia chronologii samych plomb przy 
pomocy tej metody omawia O l g a  T a r a b a r d i n a.

Na północy Rusi pozostajemy za sprawą kolejnych Autorów. Znaleziska plomb z Nowogrodu omawia-
ją M i c h a i ł  P i e t r o w, W i a c z e s ł a w  W o ł c h o n s k i oraz W i k t o r  S i n g h. S i e r g i e j  
B i e l e c k i  przedstawił natomiast znaleziska ze Starej Ładogi, a S i e r g i e j  T o r o p o w  i  J e l e n a  
T o r o p o w a ze Starej Russy. 

Przegląd znalezisk z Rosji zamyka studium na temat plomb odkrytych w Kursku, przygotowane przez 
czterech autorów: S i e r g i e j a  B i e l e c k i e g o, R o m a n a  W i e r i e t i u s z k i n, K o n s t a n t i n a  
G o r ł o w a, N i k o ł a j a  K u r g a n o w a. 

Dwa kolejne opracowania są poświęcone plombom z Ukrainy i Białorusi. H l i b  I w a k i n, D m i t r o  
B i b i k o w, W s i e w o ł o d  I w a k i n oraz W i a c z e s ł a w  B a r a n o w zaprezentowali znaleziska 
z Kijowa, natomiast W a d z i m  K o s z m a n  i  M i k a ł a j  P ł a w i n s k i z Białorusi (przede wszystkim 
z Mińska). 

Ostatnia grupa artykułów omawia zabytki odkrywane w ostatnich latach na terenie wschodniej Polski 
(Mazowsze). M a c i e j  T r z e c i e c k i zaprezentował znaleziska z Płocka, z kolei M a r i u s z  
B ł o ń s k i oraz M a t e u s z  B o g u c k i z Nasielska, a M a t e u s z  B o g u c k i  i  J a k u b  A f f e l s k i  
z Poniat Wielkich. We wszystkich wspomnianych przypadkach chodzi o niewielkie serie plomb, inaczej 
jest w przypadku – Pułtuska, skąd pochodzi ponad 100 plomb zaprezentowanych przez I  z a b e l  ę  
J  a k u b o w s k ą.

Pierwotnie studia poświęcone znaleziskom z Czermna, wczesnośredniowiecznego Czerwienia miały 
stanowić część II niniejszego tomu. Ostatecznie opracowania te zdecydowano się wyłączyć jako osobną 
książkę (tom II), publikowaną w 2020 r.101a

Krótkiej prezentacji stanowiska dokonali T o m a s z  D z i e ń k o w s k i,  I w o n a  F l o r k i e w i c z 
oraz M a r c i n  W o ł o s z y n. W kolejnym – bardzo długim rozdziale-katalogu – I w o n a  F l o r k i e w i c z, 
A d r i a n  J u s u p o v i ć oraz A l e k s a n d r  M u s i n zaprezentowali ponad 1000 plomb jakie znamy 
z Czermna.

101a  Por. I. Florkiewicz, A. Jusupović, A. Musin et al., The Sphinx of Slavic sigillography – small lead seals of “Drohiczyn type” from Czermno. 
Material evidence = Sfinks słowiańskiej stragistyki – plomby „typu drohiczyńskiego” z Czermna. Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-
Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas 6:2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des 
östlichen Europa [GWZO]/Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego/Институт 
истории материальной культуры Российской академии наук) 2020. 
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Z Czermna znamy przede wszystkim zabytki pochodzenia wschodnioeuropejskiego (ruskiego), uwaga 
ta dotyczy rzecz jasna także plomb. I właśnie dlatego tak intrygującym jest odkrycie tu plomb z belgijskiego 
Tournai. Na szerokim tle porównawczym zabytki te omawiają A l e k s a n d r  M u s i n oraz S e r g i e j  
T o r o p o w przy udziale A n n a  Ł o ż k i n y. 

Część poświęconą znaleziskom z Czermna kończy seria opracowań z zakresu nauk ścisłych. A l d o n a  
G a r b a c z-K l e m p k a,  E w a  P a ń c z y k,  M a ł g o r z a t a  P e r e k-N o w a k oraz J a k u b  D u d e k 
przedstawili uwagi na temat metodologii badań średniowiecznego ołowiu (wraz z wybranymi problemami 
dotyczącymi konserwacji plomb). W kolejnych rodziałach A l d o n a G a r b a c z-K l e m p k a zestawiła 
wyniki wybranych analiz metaloznawczych plomb z Czermna (zbiory Muzeum w Tomaszowie Lubelskim) 
oraz z Drohiczyna ze zbiorów muzeów w Białymstoku, Drohiczynie, Warszawie i Krakowie. 

Należny podkreślić, że opracowania te stanowią dopiero wstępną prezentację ustaleń z zakresu analiz 
materialoznawczych plomb, jakie wykonano w ramach projektu Sfinks słowiańskiej sfragistyki...Wątek 
analiz metaloznawczych (oraz konserwacji plomb) pojawia się także we wspomnianym już (i publikowanym 
w tym tomie) studium K i r i ł ł a  O r ł o w a oraz opracowaniu S i e r g i e j a  B i e l e c k i e g o,  R o m a n a  
W i e r i e t i u s z k i n a, K o n s t a n t i n a  G o r ł o w a  oraz  N i k o ł a j a  K u r g a n o w a (por. niżej).

***
Najważniejszym rezultatem projektu Sfinks słowiańskiej sfragistyki... jest oczywiście niniejsza książka. 

Należy jednak podkreślić, iż w trakcie naszych prac dużą wagę przywiązywaliśmy do upowszechnienia 
wyników uzyskanych badań.

Zaprezentowaliśmy je na 10 konferencjach naukowych nie tylko w Polsce, ale i we Włoszech, w Niemczech, 
w Republice Czeskiej, na Ukrainie oraz w Wielkiej Brytanii102. 

Przede wszystkim jednak zorganizowaliśmy103 konferencję pt. Sfinks słowiańskiej sfragistyki. Plomby 
typu drohiczyńskiego w świetle badań interdyscyplinarnych (Ryc. 11, 13). Spotkanie to miało miejsce w dniach 
7-9 V 2018 w Krakowie, w murach Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego (oddział Muzeum Narodowego 
w Krakowie). Wzięło w nim udział 48 referentów z jedenastu krajów (Białoruś, Bułgaria, Grecja, Niemcy, 
Polska, Republika Czeska, Rosja, Turcja, Słowacja, Ukraina, Węgry)104.

Dla szerszego odbiorcy zorganizowano dwie wystawy. Część zabytków odkrytych w Czermnie w latach 
2010-2011 – w tym interesujące nas tu plomby i pieczecie – prezentowano na wystawie Czerwień gród między 
Wschodem a Zachodem105. W latach 2012-2018 była ona eksponowana aż w 14 (!) placówkach muzealnych 
w Polsce106. 

Wyłącznie plombom poświęcono natomiast wystawę Istotne niepozorne – ołowiane znaki pieczętne 
(Kraków, Muzeum Narodowe, Muzeum im. E. Hutten-Czapskiego, 9 V-9 IX 2018; por. Ryc. 12).

Informacje o projekcie Sfinks słowiańskiej sfragistyki... można też znaleźć na stronie internetowej 
poświęconej badaniom Grodów Czerwieńskich107.

102 1) Warszawa, 16-17 VI 2014 (konferencja: Polska, Ruś i Węgry X-XIV w.); 2) Berlin, 6-10 X 2014 (8. Deutscher Archäologiekongress); 
3) Taormina, 21-25 IX 2015 (XV International Numismatic Congress); 4) Lwów, 18-20 V 2016 (XIII Międzynarodowa Konferencja Archeologia 
Zachodniej Ukrainy); 5) Brno, 22-25 V 2017 (Numismatica Centroeuropaea II); 6) Warszawa, 30 XI-1 XII 2017 (konferencja Silver in early 
medieval Central Europe); 7) Kraków, 7-8 XII 2017 (konferencja: Numizmatyka w archiwaliach i starych drukach); 8) Lipsk-Halle, 15-17 V 2019 
(konferencja Verwerten – Verarbeiten – Verformen. Recycling von Bunt- und Edelmetall); 9) Bobolice, 30 V-1 VI 2019 (22 Konferencja Odlewnictwa 
Metali Nieżelaznych); 10) Leeds, Wielka Brytania, 1-4 VII 2019 (26th International Medieval Congress). 

103 Organizatorami byli: Marcin Wołoszyn (Rzeszów, Polska – Lipsk, Niemcy), Aleksandr Musin (Petersburg, Rosja), Anna Bochnak (Kraków, 
Polska), Iwona Florkiewicz (Rzeszów, Polska) oraz Katarzyna Kuźniarska (Lublin, Polska). Instytucje wspόłorganizujące: Komitet Nauk Pra- 
i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, Polska), Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów, Polska), Leibniz-
Instytut Instytut Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (GWZO; Lipsk, Niemcy), Muzeum Narodowe w Krakowie (Kraków, Polska) 
oraz Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk (Petersburg, Rosja).

104 Program: www. https://grodyczerwienskie.pl/wp-content/uploads/2019/09/program-krakow_pl_na_strone_www1.pdf (dostęp: 06.06.2019).
105 Jak już wspomniano wystawa została przygotowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; por. przyp. nr 7.
106 Wystawa Czerwień gród między Wschodem a Zachodem była prezentowana w następujących placówkach: 1) Tomaszów Lubelski – Muzeum 

Regionalne im. dr J. Petera, 28 XI 2012-31 III 2013; 2) Kraków – Muzeum Narodowe, Pałac Biskupa E. Ciołka, 6 IV-1 IX 2013; 3) Sieradz – 
Muzeum Okręgowe, 14 II-13 IV 2014; 4) Krasnystaw – Muzeum Regionalne, 15 IV-15 IX 2014; 5) Radom – Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 
23 X-31 XII 2014; 6) Rzeszów – Muzeum Okręgowe, 3 II-15 IV 2015; 7) Lubaczów – Muzeum Kresów, 1 V-31 VIII 2015; 8) Chełm – Muzeum 
Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, 30 IX-31 XII 2015; 9) Hrubieszów – Muzeum Regionalne im. St. Staszica, 28 I-3 IV 2016; 10) 
Biała Podlaska – Muzeum Południowego Podlasia, 22 IV-30 VII 2016; 11) Przemyśl, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 22 VII-16 X 2016; 
12) Tarnów – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 3 VII-30 VIII 2017; 13) Zamość – Muzeum Zamojskie, 20 IX-31 XII 2017; 14) Biłgoraj – Muzeum 
Ziemi Biłgorajskiej, 16 II-15 VI 2018; 15) Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 25 VI-16 XI 2018; 16) Muzeum Zagłębia 
w Będzinie, 15 I-30 IV 2019.

107 Por. https://grodyczerwienskie.pl (dostęp: 06.06.2019); zob. także https://pl-pl.facebook.com/Grody.Czerwienskie (dostęp: 06.06.2019).
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Aleksandr Musin, Marcin Wołoszyn

***
Realizacja naszych badań i publikacja ich wyników nie byłaby możliwa bez życzliwego wsparcia całego 

szeregu osób i instytucji.
Archeologia to przede wszystkim zabytki, przechowujące je muzea i opiekujący się nimi muzealnicy. 

W naszym przypadku kluczową rolę odegrało Muzeum im. dr Janusza Petery w Tomaszowie Lubelskim, gdzie 
jest przechowywana zdecydowana większość plomb z Czermna. Z wdzięcznością wymieniamy pracowników 
tejże placówki: Dyrektora  – Eugeniusza Hanejko oraz Starszą Kustosz –  Jolantę Bagińską.

Dostęp do niektórych plomb był możliwy pomimo trwania prac konserwatorskich – z wdzięcznością 
należy przy tej okazji wymienić Elżbietę Nosek (Kraków), a zwłaszcza Szymona Bednarza (Koszalin).

Wielokrotny transport zabytków (ze względu na trwające wystawy, prace konserwatorskie czy analizy 
materiałoznawcze) powodował, iż zapanowanie nad plombami z Czermna – dużym zbiorem bardzo do siebie 
podobnych, niewielkich przedmiotów – było prawdziwym wyzwaniem. Nie byłoby to możliwe gdyby nie 
Jolanta Bagińska, ale przede wszystkim Anna Bochnak (Kraków) oraz Iwona Florkiewicz (Rzeszów).

Fotografie ponad 1000 zabytków zawdzięczamy Beacie Polit (Kielce; ponad 12000 zdjęć!), a także 
Annie i Tomaszowi Bochnakom (Kraków). Swoje zdjęcia udostępnił nam także Szymon Bednarz (Koszalin).

Opis plomb z Czermna jest rezultatem wysiłków Iwony Florkiewicz (Rzeszów), Adriana Jusupovića 
(Warszawa) i Aleksandra Musina (St. Petersburg).

Analizy metaloznawcze zostały wykonane przez badaczy z Krakowa (Aldona Garbacz-Klempka, 
Małgorzata Perek-Nowak), Warszawy (Ewa Pańczyk, Jakub Dudek) i Niemiec (Stephen Merkel). Nie doszłoby 
jednak do nich gdyby nie pomoc wielu Koleżanek i Kolegów w dotarciu do materiałów porównawczych, 
wskazać tu należy na następujące osoby: A n n a  B o c h n a k (Kraków), Robert Feind (Kolonia), Olga 
Karagiorgou (Ateny), Tomasz Maćkowski (Gdańsk), Piotr Mączyński (Lublin), Jan Mařik (Praga), Maxim 
Mordovin (Budapeszt). 

Punktem wyjścia niniejszego studium są zabytki z Czermna, ale prezentowane na szerokim tle znalezisk 
z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Dużą rolę w finalizacji naszych prac odegrało spotkanie większości uczestników 
projektu w ramach konferencji zorganizowanej w Krakowie w dniach 7-9 V 2019. Za możliwość prowadzenia 
obrad we wspaniałych wnętrzach Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego dziękujemy Kierownikowi tej 
placówki – Jarosławowi Bodzkowi. Patronat Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych zawdzięczamy życzliwości 
Przewodniczącego Komitetu – Bogusławowi Gedidze. Konferencja w Krakowie nie doszłaby do skutku, gdyby 
nie starania Zbigniewa Kubiatowskiego, pracownika Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Badania, których wyniki prezentujemy zostały zrealizowane w ramach projektu Sfinks słowiańskiej 
sfragistyki – plomby „typu drohiczyńskiego” z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym 
(Narodowe Centrum Nauki, nr 2013/11/B/HS3/0205; afiliacja projektu: Uniwersytet Rzeszowski; kierownik 
projektu: Marcin Wołoszyn).

Realizacja projektu, w tym publikacja jego wyników była możliwa dzięki wieloletniemu wsparciu kilku 
instytucji współpracujących w badaniach nad Grodami Czerwieńskimi. 

W przypadku Uniwersytetu Rzeszowskiego wymienić należy przede wszystkim Rektora – Sylwestra 
Czopka, Dyrekcję Instytutu Archeologii (Andrzej Rozwałka, Michał Dzik, Małgorzata Rybicka, Katarzyna 
Trybała) oraz pracowników administracji (Joanna Berdowska; Marzena Filipek, Bożena Pomianek i Magdalena 
Rzucek).

Szczególną rolę w naszych badaniach, kluczową dla ich realizacji w międzynarodowej formule odegrał 
ośrodek badawczy w Lipsku (Leibniz-Instytut Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej [GWZO], 
Lipsk). Środki na prace badawcze pochodziły z projektu finansowanego przez Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) pod numerem FKZ: 01UG1410 (Die Červenischen Burgen als Grenzbefestigungen 
am Fernweg von Krakau nach Kiev  = Grody Czerwieńskie jako graniczne twierdze na szlaku z Krakowa do 
Kijowa). GWZO nie tylko sfinansowało lwią cześć tłumaczeń artykułów publikowanych w prezentowanej 
książce, ale i kilkakrotnie pobyty badawcze Aleksandra Musina w Lipsku, co znacząco ułatwiło finalizację 
prac nad projektem.

Działania te odpowiadają formule GWZO, które celem jest realizacja badań nad wschodnią częścią 
Europy z udziałem jej przedstawicieli („Forschen zum, mit und im östlichen Europa”)108, ale ostatecznie 

108 Por. https://www.leibniz-gwzo.de/de/forschung/forschungsspektrum (dostęp: 06.06.2019).
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o wszystkim decydują ludzie. Serdecznie dziękujemy więc Christianowi Lübke, dyrektorowi tej placówki 
oraz Matthiasowi Hardtowi i Arnoldowi Bartetzky’emu koordynatorom wydziałów Mensch und Umwelt 
oraz Kultur und Imagination. Zawsze mogliśmy liczyć na życzliwość innych badaczy z GWZO, zwłaszcza 
Christiana Zschieschanga, ale i pracowników administracji (Anja Fritzsche, Ewa Tomicka-Krumrey, Juliane 
Reuther).

Książka ukazuje się w serii: U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas 
współwydawanej przez Uniwersytet w Rzeszowie, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen 
Europa (GWZO) oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie życzliwe 
zainteresowanie dyrektorów tej ostatniej placówki, Jerzego Maika i Mariana Rębkowskiego. Redaktorzy 
składają podziękowania Polskiemu Instytutowi Studiów Zaawansowanych (PIASt) w Warszawie i jego 
dyrektorowi Przemysławowi Urbańczykowi za wsparcie udzielone indywidualnemu projektowi badawczemu 
pt. “Through the other eye of Europe: Poland of Piast and Rus’ of Riurikids in East European comparative 
perspective, 10th-13th century” zrealizowanemu przez Aleksandra Musina,  końcowy etap przygotowania do 
publikacji przypadł na rok akademicki 2018/2019.

Poza wspomnianymi wyżej instytucjami duży wkład w powstanie tomu ma Instytut Historii i Kultury 
Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu. Jego pracownicy brali czynny udział w realizacji 
projektu Sfinks słowiańskiej sfragistyki… i tworzeniu niniejszej publikacji. Aleksandr Musin, starszy badacz 
w tej placówce, jest jednym z redaktorów książki, a jego macierzysta instytucja współfinansowała prace 
nad powstawaniem tomu i jego drukiem. Wydawcy dziękują Panom Władimirowi Łapszinowi i Olegowi 
Bogusławskiemu, Dyrektorowi i Wicedyrektorowi Instytutu.

Za trud przygotowania recenzji wydawniczej jesteśmy wdzięczni Sebastianowi Bratherowi (Fryburg 
Brygowijski) oraz Jonathanowi Shepardowi (Oxford).

Publikowane w niniejszym opracowaniu teksty ukazują się w języku angielskim (w tłumaczeniu 
z polskiego i rosyjskiego) oraz polskim (w tłumaczeniu z rosyjskiego). Przekład jest dziełem Barbary 
Chudzińskiej (Kraków), Grzegorza Haczewskiego (Kraków), Anny Kineckiej (Wrocław), Anny Sosenko 
(Krakόw) i Pawła Zagórskiego (Lublin). 

Należy w tym miejscu podkreślić, iż Barbara Chudzińska (Kraków) odegrała ogromną rolę w redagowaniu 
poszczególnych tekstów.

Mozolna redakcja techniczna książki, przerysowywanie zabytków, map jest zasługą Jolanty Ożóg 
(Kraków) i Swietłany Boczarowej (Sankt-Petersburg) i Natalii Wojcieszczuk (Lwów), a przede wszystkim 
Ireny Jordan (Kraków), która także przygotowała książkę do druku (skład i łamanie). Mapę ilustrującą 
rozmieszczenie plomb (graficzny komentarz do katalogu Piotra Gajdukowa) przygotowali Aleksandr Musin 
(Sankt-Petersburg) i Piotr Zagórski (Lublin)

W powstaniu książki brali udział badacze z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Jej publikacja w języku 
polskim i angielskim przybliży międzynarodowej społeczności naukowej problemy historii i archeologii 
Europy Wschodniej oraz – mamy nadzieję – wciągnie ją w dyskusję na temat cech i funkcji plomb „typu 
drohiczyńskiego”.

***
Próby rozwiązania zagadek formułowanych przez antycznego Sfinksa wiązały się – jak wiadomo – ze 

sporym ryzykiem. Także nasze zmagania ze Sfinskem (słowiańskiej sfragistyki) kosztowały nas wiele pracy 
i nerwów. Czy było warto? To już ocenisz Ty – Drogi Czytelniku!

Lipsk-Rzeszów-Sankt Petersburg-Warszawa, 13 VII 2019
Aleksandr Musin, Marcin Wołoszyn
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Fig. 1. Czermno, Tyszowce district, lubelskie voivodeship, Poland. Selected small lead seals “Drohiczyn type” 
(before conservation treatment); Photo by M. Wołoszyn; computer design I. Florkiewicz.

1 – Inv. No. MT/1912/19; 2 – Inv. No. MT/1912/38; 3 – Inv. No. MT/1912/46; 4 – Inv. No. MT/1912/54; 
5 – Inv. No. MT/1912/55; 6 – Inv. No. MT/1912/75; 7  – Inv. No. MT/1912/76; 8 – Inv. No. MT/1912/78; 

9 – Inv. No. MT/1912/82; 10 – Inv. No. MT/1912/83.
Ryc. 1. Czermno, powiat Tyszowce, województwo lubelskie, Polska. Wybór plomb „typu drohiczyńskiego” 

(zabytki przed konserwacją); fot. M. Wołoszyn; opracowanie graficzne I. Florkiewicz.
1 – nr inw. MT/1912/19; 2 – nr inw. MT/1912/38; 3 – nr inw. MT/1912/46; 4 – nr inw. MT/1912/54; 
5 – nr inw. MT/1912/55; 6 – nr inw. MT/1912/75; 7 –  nr inw. MT/1912/76; 8 – nr inw. MT/1912/78; 

9 – nr inw. MT/1912/82; 10 – nr inw. MT/1912/83.
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Fig. 2. Examples of modern British and Russian lead and wire security seal tags; computer design S. Bocharova.
1 – after https://www.ztowerstore.com/electric-meter-seals-round-pure-lead-seal-sl-01a.html; 

2 – after https://www.universeal.co.uk/lead-seals; 3 – after https://www.oilybits.com/wire-lead-tag-security-seal-kit.html; 
4 – after https://cifra-msk.ru/products/plomba-svincovaya-10-mm; 

5 – after http://волгаас.рф/component/hikashop/product/2426-10; 6 – after http://leghorngroup.ru/ten.
Ryc. 2. Przykłady współczesnych brytyjskich i rosyjskich ołowianych plomb zabezpieczających,

 mocowanych za pomocą drutu; opracowanie graficzne S. Boczarowa.
1 – za https://www.ztowerstore.com/electric-meter-seals-round-pure-lead-seal-sl-01a.html; 

2 – za https://www.universeal.co.uk/lead-seals; 3 – za https://www.oilybits.com/wire-lead-tag-security-seal-kit.html; 
4 – za https://cifra-msk.ru/products/plomba-svincovaya-10-mm; 

5 – za http://волгаас.рф/component/hikashop/product/2426-10; 6 – za http://leghorngroup.ru/ten.
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Fig. 3. The making of tribute payments, 9th and the 10th c., with bundles of furs – the prototype of “fur commodity money”; 
after Radziwiłł Chronicle (second half of the 15th c., Volhynia [?]); Library of the Russian Academy of Sciences 

(ms 31.7.22, f. 5, 8, 20v), St. Petersburg, Russia. 
1 – tribute paid to the Rus’ by assorted peoples of Eastern Europe (sine anno); 

2 – tribute paid to the Varangians and Khazars by Slovene, Krivichians, Merians and Polyanians (859); 
3 – tribute paid to Prince Igor by Derevlyans (914). 

Ryc. 3. Realizacja płatności daniny futrzanymi płacidłami – wiązkami futer (pieniądzem towarowym), IX-X w.; 
za Kronika Radziwiłłowska (2. połowa XV w., Wołyń [?]). Biblioteka Rosyjskiej Akademii Nauk 

(ms 31.7.22, f. 5, 8, 20v), Petersburg, Rosja.
1 – danina składana Rusi przez różne ludy Europy Wschodniej (sine anno); 

2 – danina płacona Waregom i Chazarom przez Słoweńców, Krywiczan, lud Meri oraz Polan (859); 
3 – danina płacona księciu Igorowi przez Drewlan (914).
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Fig. 4. Woodcut showing Hanseatic merchants and merchants from Veliky Novgorod,
 the latter are holding bundles of animal skins (c. 1360-1370), Stralsund, Germany, St. Nicholas Church (Nikolaikirche); 

Photo by V. Herre. 
Ryc. 4. Drzeworyt przedstawiający kupców hanzeatyckich i z Nowogrodu Wielkiego, 

trzymających wiązki skór zwierzęcych (ok. 1360-1370), Stralsund, Niemcy, kościół św. Mikołaja (Nikolaikirche);
 fot. V. Herre. 
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Fig. 5. A “strand” of lead seal blanks, unfinished lead seals and production waste from the casting of lead seals; 
after K. Bołsunowski (1894, Pl. XXI:922) and O. Oleynikov (2014, 13-15, Figs. 7, 9, 12; Photo by O. Oleynikov).

1 – Drohiczyn, Siematycze district, podlaskie voivodeship, Poland; 
2 – Smolensk, Smolensk oblast, Russia. Knyazhyi dvor, excavations of O. Oleynikov (2004).

Ryc. 5. „Pasek” ołowianych krążków, nieukończone plomby oraz odpady poprodukcyjne przy odlewie plomb ołowianych; 
za K. Bołsunowski (1894, Tabl. XXI:922) oraz O. Olejnikow (2014, 13-15, Ryc. 7, 9, 12; fot. O. Olejnikow).

1 – Drohiczyn, powiat Siematycze, województwo podlaskie, Polska; 
2 – Smoleńsk, obwód Smoleńsk, Rosja. Wykopaliska na terenie Kniażego Dworu, badania O. Olejnikowa (2004).
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Fig. 6. Selected boulloteria found in Eastern Europe (1 – drawing by F. Gurevich [Scientific Archive, 
Institute of the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences; see also Ф.Д. Гуревич, Древний Новогрудок 

[“посад – окольный город”], Ленинград (Наука) 1981, p. 98 f., Fig. 77:6; 2 – Photo by E. Gordyushenkov, 
restoration by S. Toropov, drawing N. Safronova); computer design by I. Jordan.

 1 – Navahrudak, Belarus’. Impression – engraved with letter X, first half of the 13th c.; 
2 – Novgorod, Russia. Boulloterion engraved with ПЕЧАТЬ ЕСИФОВА 

/ ПЕЧАТЬ ЗАХАРЬИНА (Esifov’s Seal / Zakharyin’s Seal), 14th c. (?), Dobrynin excavation 2, supervisor O. Oleynikov (2011).
Ryc. 6. Wybrane znaleziska bullatorów z obszaru Europy Wschodniej (1 – rys. F. Gurewicz [Archiwum Naukowe, 

Instytut Historii Kultury Materialnej, Rosyjska Akademia Nauk; por. Ф.Д. Гуревич, Древний Новогрудок
 [„посад – окольный город ”], Ленинград (Наука) 1981, s. 98 i n., Ryc. 77:6; 2 – fot. E. Gordiuszenkow, 

renowacja S. Toropow, rys. N. Safronowa); opracowanie graficzne I. Jordan.
 1 – Nowogródek, Białoruś. Odcisk – wygrawerowana litera X, 1. połowa XIII w.; 

2 – Nowogród Wielki, Rosja. Wygrawerowany napis: ПЕЧАТЬ ЕСИФОВА / ПЕЧАТЬ ЗАХАРЬИНА (PEČAT’ ESIFOVA 
/ PEČAT’ ZACHAR’INA) = Pieczęć Esifowa / Pieczęć Zachar’ina; XIV w. (?). Badania w wykopie Dobrynin-2 w r. 2011, 

prowadzący O. Olejnikow. 
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Fig. 7. Byzantine boullotèrion, 11th c.; Harvard Art Museums, Inv. No. 1951.31.6; Photo by M. Goodin.
Ryc. 7. Bullator bizantyjski, XI w.; kolekcja Harvard Art Museums, nr inw. 1951.31.6; fot. M. Goodin.
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Fig. 8. Selected sealing tongs and matrices from Western Europe 
(1 – Photo by Museum De Lakenhal, Leiden; 2 – Photo by Städtisches Museum, Göttingen); 

computer design by I. Jordan.
1 – a pair of sealing tongs from Museum de Lakenhal (Inv. No. 1604), Leiden, Netherlandas; 

2 – matrices (Inv. No. 1889/465-466) and impressions (a-b) made from matrices from Städtisches Museum Göttingen, Germany.
Ryc. 8. Wybrane plombownice z Europy Zachodniej 

(1 – fot. Muzeum Miejskie w Sukiennicach, Lejda; 2 – fot. Muzeum Miejskie, Getynga); 
opracowanie graficzne I. Jordan.

1 – plombownica z Muzeum Miejskiego w Sukiennicach (nr inw. 1604), Lejda, Holandia; 
2 – matryce (nr inw. 1889/465-466) i współcześnie wykonane odciski (a-b) z Muzeum Miejskiego w Getyndze, Niemcy.
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Fig. 9. Czermno, Tyszowce district, lubelskie voivodeship, Poland. 
Research carried out in 2010-2011 and 2013; Photo by A. Kokowski (1) and I. Florkiewicz (2-3). 

1 – site No. 2. Metal detector surveys of 2010 and 2011 at the foot of the hillfort rampart; 
2-3 – site No. 3. Excavations of 2013 (2 – the excavation team at sieving; 3 – metal detector survey).

Ryc. 9. Czermno, powiat Tyszowce, województwo lubelskie, Polska. 
Badania przeprowadzone w latach 2010-2011 i 2013; fot. A. Kokowski (1) oraz I. Florkiewicz (2-3).

1 – stan. 1. badania wykrywaczem metali w 2010 i 2011 r. u stóp wału grodziska; 
2-3 – stan. 3, sezon wykopaliskowy 2013 (2 – pracownicy w czasie przesiewania ziemi; 

3 – przeszukiwanie wykrywaczem metali. 
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Fig. 10. The seal of Theodoros Phrangopolos (13th c.) with the inscription: „Ùς Bσπίδι σε τ ©μολύβδ¥ν�ν γράφω / 
καp Θεόδωρον Φραγόπωλον Bσπσαις” = “As on a shield, I now inscribe you on the lead, so may you 

(St Theodoros) be a shield for Theodoros [Frangopolos]”. Staatliche Museen zu Berlin. Preußischer Kulturbesitz. 
Münzkabinett, Inv. No. 572/1911 (Medien ID: 70246680; 70246681).

Ryc. 10. Pieczęć Teodorosa Frangopolos (XIII w.) z napisem: Ùς Bσπίδι σε τ ©μολύβδ¥ν�ν γράφω / 
καp Θεόδωρον Φραγόπωλον Bσπσαις” = „Jak na tarczy, teraz zapisuję Cię na ołowiu [pieczęci] ty też 

[święty Teodorze) bądź tarczą [jak] dla Teodora [Frangopulosa]“. Staatliche Museen zu Berlin. Preußischer Kulturbesitz. 
Münzkabinett, nr inw. 572/1911 (Medien ID: 70246680; 70246681).
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Fig. 11. Poster from the Sphinx of Slav Sigillography Conference (Cracow, 7.-9.05.2018); 
computer design by M. Bujak.

Ryc. 11. Plakat konferencji Sfinks słowiańskiej sfragistyki (Krakόw, 7-9 V 2018); 
opracowanie graficzne M. Bujak. 
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Fig. 12. Poster from the Important – inconspicuous. Lead seals exhibition (Cracow, 9.05-9.09.2019);
 computer design by National Museum in Krakow.

Ryc. 12. Plakat wystawy Ważne – niepozorne. Plomby ołowiane (Krakόw, 9 V-9 IX 2018); 
opracowanie graficzne Muzeum Narodowe w Krakowie. 
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Fig. 13. Selected photographs from the conference and the exhibition; Photo M. Szczypiński.
1 – commemorative photograph of the Conference participants; 
2 – touring the exhibition (in the foreground – Christian Lübke)

Ryc. 13. Wybór zdjęć z konferencji i wystawy; fot. M. Szczypiński. 
1 – pamiątkowe zdjęcie uczestnikόw konferencji; 

2 – zwiedzanie wystawy (na pierwszym planie Christian Lübke)




