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LICYJSKA DRACHMA TRAJANA Z OSADY PRZEWORSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI Ł~KI MAJĄTEK, POW. KUTNOWSKI

ABSTRACT: A drachm of Trajan struck in 98 AD in the mint in Lycia was uncovered at a settle
ment of the Przeworsk culture at Łęki Majątek (Kutno district). The coin was found in a pit house
dated at the beginning of phase C2 of the Late Roman Period (c. 260--c. 280 AD). A good state of
preservation of the coin indicates that most of the time it remained hidden in a hoard.

Monety wschodnie władców rzymskich należą do bardzo rzadkich znalezisk
na obszarach położonych między Bugiem a Odrą'. Z tym większą uwagą należy
odnotować znalezienie takiej monety w kontekście archeologicznym na osadzie
kultury przeworskiej w miejscowości Łęki Majątek, stanowisko 1, gm. Krzyża
nów, pow. kutnowski. Wykopaliska były prowadzone w latach 2004 i 2005 w ra
mach badań poprzedzających budowę autostrady A2 przez Instytut Archeologii
Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Pracami kierował mgr Krzysztof
Janicki.

Wielokulturowa osada położona jest w widłach bezimiennego cieku i Bzu
ry. W trakcie prowadzonych prac ratowniczych przebadano fragment centralnej
części osady, której powierzchnia wynosiła pierwotnie ponad 3 ha. Analiza mate
riału zabytkowego oraz daty dendrochronologiczne wskazują, że osada ta funk
cjonowała przez około 300-350 lat (od przełomu fazy A2 i A3 młodszego okresu
przedrzymskiego po fazę C2 późnego okresu rzymskiego).

1 Kunisz 1979, s. 65-93; Kunisz 1983, s. 123-131; Bodzek 2004, s. 142-
152.
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MONETA

Trajan (98-117), drachma, 98 r., mennica w Licji
Av.: Głowa Trajana w wieńcu laurowym w prawo,
AYT KAIC NEP TPAIANOC CEB fEPM
Rv.: Sowa stojąca w prawo na dwóch lirach, kropka między nimi,
~HM·E3 YIIAT·B, obwódka perełkowa.
Moneta dobrze zachowana, waga 2,47 g, średnica 17-17,5 mm.
BMC Lycia2

, s. 39, nr 11.

Ryc. 1. Łęki Majątek, gm. Krzyżanów. Licyjska drachma Trajana. Skala 2: 1.
Fot. M. Bogucki

Prezentowana drachma Trajana należy do najpopularniejszych emisji licyj
skich (choć w ogólnej masie monet rzymskich bardzo rzadkich), z okresu między
styczniem-lutym a końcem listopada-początkiem grudnia 98 r.3 Zwraca uwagę
niewielka waga odnalezionej w Łękach drachmy - 2,47 g. Przeciętna waga li
cyjskich drachm Trajana wynosi bowiem 3,05 g (dane na podstawie 37 egzem
plarzy)". Dotychczas najlżejsza drachma tego typu, o wadze 2,52 g, została od
notowana w skarbie z Magura w Rumunii5• Tak niska waga drachmy z Łęk nie
wynika jednak z jej zużycia czy wytarcia, gdyż moneta ta jest w dobrym stanie
zachowania. Mamy więc do czynienia z wyjątkowo lekkim egzemplarzem.

KONTEKST ARCHEOLOGICZNY

Drachma Trajana została znaleziona w dużej jamie nr 45, interpretowanej
jako półziemianka, wraz z licznym zestawem ceramiki oraz kilku innych zabyt-

2 Hi 11 1987.
3 W wielu katalogach i opracowaniach data emisji określana jest na lata 98-99. Spra

wę wyjaśnia Picozzi 1966, s. 76 (por.Ku n is z 1979, s. 68).
4 Walker 1976,s.70(por.Kunisz 1979,s.69).
5 Kunis z 1979,s. 78.
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ków wydzielonych: zapinki brązowej typu A.1616, żelaznego grotu oszczepu,
dwóch fragmentów grzebieni rogowych (oba typu IB wg Thomas7) oraz dwóch
narzędzi kościanych. W półziemiance nr 45 znaleziono również fragmenty płóz
kościanych, pełniących rolę łyżew i żamo kamienne. Tak liczny zestaw zabytków
wydzielonych należy do rzadkości w obiektach na osadach z okresu wpływów
rzymskich. Dzięki nim można jednak pokusić się o dokładne datowanie tej pół
ziemianki. Analiza odkrytych zabytków wykazała, że można ją datować na po
czątek fazy C

2 
późnego okresu wpływów rzymskich, czyli na lata ok. 260-ok.

280 r. Niestety, ratowniczy charakter badań wykopaliskowych nie pozwolił na
określenie dokładnego położenia poszczególnych zabytków, w tym drachmy Tra
jana, w obrębie wypełniska obiektu. Można jednak założyć, że nagromadzenie
dużej liczby zabytków wydzielonych w jednym obiekcie wyklucza w zasadzie
ich przypadkowe pojawienie się w warstwie zasypiskowej.

INTERPRETACJA

Dotychczas zarejestrowano zaledwie pięć pewnych egzemplarzy licyjskich
drachm Trajana wśród znalezisk z ziem polskich. Zostały one znalezione w trzech
depozytach: jedna w skarbie odnalezionym w miejscowości Rywałdzik (Ossa),
pow. nowomiejski (lubawski)"; dwie wchodziły w skład skarbu z Wojkowa, pow.
mielecki9, oraz dwie kolejne zostały zidentyfikowane w skarbie z Żulic, pow. to
rnaszowsko-lubelski 10• Drachma z Łęk jest więc szóstą dobrze udokumentowaną
monetą tego typu z ziem polskich.

Być może z mennicy licyjskiej pochodziła też ,,drachma Trajana z grecką
legendą" wchodząca w skład skarbu odkrytego w miejscowości Brzeziny, pow.
wągrowiecki11• Również w skarbie z Trzemeszna miały się znajdować ,,greckie
monety"12• Nie sposób jednak stwierdzić, czy były to monety licyjskie. Potwier
dza to historia greckiej monety ze skarbu z Nietuliska Małego I, gm. Kunów,
o której dawniej sądzono, że była licyjską drachmą Trajana13, jednak ponow-

6 A I m g re n 1923.
7 Thomas 1960, s. 54----215.
8 Mitkowa-Szubert 2001,s.129,nr 198.128.
9 Wykopalisko 1916,s.60;Kunisz 1985,s.247-248.
1° Kunisz 1985,s.260,nr260;Mielniczuk 1997,s.261,263-264,278,nr93;

Feduszka 1999,s. 78,nr60; Paszkiewicz 1999,s.103-104.
11 The hoard form Brzeziny, Wągrowiec district, Piła voivodeship, containing

a drachm ofTrajan with "a Greek legend" - Mi tkow a-Szu be rt 2001, s. 41.
12 Kunisz 1973,nr 185.
13 Mako maski 1949, s. 117, nr465; Ku nisz 1985, s.130, nr465; Mitkowa

-Szubert 2001,s.163.
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ne odkrycie wcześniej zaginionej części tego skarbu w Krakowie wykazało, że
w rzeczywistości była to drachma wybita w Cezarei Kappadockiej14

• 

Znaleziska licyjskich drachm Trajana z obszaru Europy zestawił przed laty
A. Kunisz. Wykazał on 60 znanych egzemplarzy: 53 pochodziły ze skarbów, sie
dem zaś znaleziono luźno15• Do zestawienia tego można dodać jedyną licyjską
drachmę Trajana znalezioną w Skandynawii - w skarbie 1391 monet z Hemse,
Ksp. Sindarve na Gotlandii 16• Z analizy przeprowadzonej przez A. Kunisza wy
nika, że udział procentowy drachm licyjskich w skarbach denarowych odnaj
dywanych na obszarze Cesarstwa w II w. wynosi 0,65% i jest większy w części
zachodniej niż na Bałkanach. Na obszarach pozalimesowych udział drachm li
cyjskich jest minimalnie mniejszy i wynosi 0,52%. Na obu obszarach monety te
najczęściej występują w skarbach z okresu 117-138 ( 1,06%), zaś w późniejszych
latach, do 211 r., stopniowo zanikają17• Drachmy te, o wadze i wymiarach zbli
żonych do denara, obiegały wspólnie i zapewne były utożsamiane z denarami.
Według większości badaczy zarówno drachmy licyjskie, jak i w ogóle rzymskie
monety orientalne nie mogą świadczyć o pochodzeniu skarbów ich zawierają
cych ze wschodnich części Imperium Rzymskiego18• 

Jak wynika z analizy źródeł pozanurnizmatycznych, jama, w której została
znaleziona omawiana moneta, przestała być użytkowana około 260-280 r. Wy
nika z tego, że drachma od momentu wybicia, do czasu zdeponowania w jamie
na osadzie w Łękach Majątku, funkcjonowała przez ponad 160 lat. Tak długi
obieg monet rzymskich na obszarach Barbaricum nie jest niczym wyjątkowym.
Dobrym przykładem jest wspominany już skarb z Żulic. Analiza chronologiczna
depozytu dokonana przez B. Paszkiewicza wykazała, że największa część monet
pochodzi z przełomu I i II w. Są to ponadto dobrze zachowane egzemplarze.
Autor niebezpodstawnie uważa, że mimo iż najmłodsze monety ze skarbu da
towane są na 151 r. (są to też monety silnie wytarte), to depozyt ten dostał się
do ziemi dopiero w fazie C1b, czyli około 210-260 r.19 Istotny jest tu zauważo-

14 Bi borski 1999, s. 201-211; Bodzek 2004, s. 142-152.
15 Kunisz 1979, s. 77-81. W tabeli I A. Kunisz wykazał 61 monet. Wykaz ten

jest dziś niewątpliwie zdezaktualizowany. Przeprowadzenie pełniej kwerendy w poszuki
waniu nowych znalezisk drachm licyjskich z obszaru cesarstwa i Barbaricum wykracza
poza cele niniejszego przyczynku. W odniesieniu do ziem polskich z zestawienia A. Ku
nisza należy odrzucić dwie monety - z Brzezin i Nietuliska Małego. Dodać natomiast
należy drugi egzemplarz ze skarbu z Żulic oraz z Łęk Majątku.

16 Lind 1981, s. 55, nr 62/155.
17 Ku n is z 1979, s. 70-90, tabela IV.
18 Reg ling 1912, s. 191; Kunisz 1979, s. 74-76; Mitkowa-Szubert 2001,

s. 40; Pa szk ie w ie z 1999, s. 104; Bodzek 2004, s. 150; Dymowski 2009, s. 13-
14.

19 Paszkiewicz 1999,s.109-111.
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ny przez B. Paszkiewicza fakt, że skarb z Żulic oraz kilka innych przez niego
analizowanych, przez jakiś czas pozostawały w ukryciu. W pewnym momen
cie dodawano do głównej masy kilka młodszych monet i ostatecznie ukrywano
srebro".

Długi, bo co najmniej 160-letni czas funkcjonowania drachmy z Łęk stoi
w sprzeczności z bardzo dobrym stanem zachowania monety. Należy zatem roz
ważyć, jakie są tego przyczyny. Wiadomo powszechnie, że monety rzymskie
znajdowane na obszarach Barbaricum są zazwyczaj silnie wytarte, co świadczy
o ich długim obiegu. Czy zatem drachma dostała się na tereny pozalimesowe
stosunkowo późno? Taka interpretacja nie tłumaczy jednak dobrego stanu zacho
wania monety. Najbardziej prawdopodobna wydaje się teza, że opisywana tutaj
drachma przez większość czasu,jaki minął od momentu jej wybicia do momentu
zdeponowania w półziemiance w Łękach Majątku, musiała być stezauryzowana
w jakimś skarbie21• Ten hipotetyczny depozyt mógł zostać po jakimś czasie pod
jęty, a monety ponownie wprowadzono do obiegu. Nie ma oczywiście żadnych
danych, na podstawie których można by domniemywać, gdzie nawet w przybli
żeniu mógł ten hipotetyczny skarb się znajdować. Mogło to mieć miejsce zarów
no na terenie Cesarstwa, jak i na obszarze Barbaricum.
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LYCIAN DRACHM OF TRAJAN FROM A PRZEWORSK
SETTLEMENT AT ŁĘ:KI MAJĄTEK, KUTNO DISTRICT

(Summary)

A drachm of Trajan was uncovered at a settlement of the Przeworsk culture at the
village of Łęki Majątek (Kutno district), struck in 98 AD in the mint in Lycia (the weight
2.47 g, the diameter 17-17.5 mm, BMC Lycia, p. 39, no. 11). Only five pieces of Lycian
drachms of Trajan have been registered among the finds from Poland's territory so far:
one in the hoard of Rywałdzik (Ossa), Nowe Miasto (Lubawa) district; two in the hoard
of Wojkowo, Mielce district, and two more in the hoard of Żulice, Tomaszów Lubelski
district.

The drachm of Trajan was found in a half-dugout pit house no. 45, together with a
numerous group of ceramics and several separate artifacts: A.161 type brooch, an iron
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spearhead, two antler combs, fragments of bone tools and skates and a stone quem. The
half-dug-out pit house can be dated at the beginning of phase C2 of the Late Roman Period
(c. 260-280 AD). The drachm functioned for more than 160 years from the moment of
striking to the time of depositing in a pit house at the settlement at Łęki Majątek. Despite
the long time of functioning, the drachm ofŁęki remains in a very good state of preserva
tion, which most probably must be explained with the fact that most of the time it must
have been hoarded. That hoard could be located both within the Empire and in the area of
Barbaricum. Such a hypothetical deposit may have been drawn after some time, and the
coins were again put into circulation.
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