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WCZESNOŚREDNIOWIECZNE HETKI CZY WIRUJĄCE KOSTKI?

Wśród problemów odnoszących się do współpracy archeologii i 
muzykologii poczesne miejsce zajmuje kwestia interpretacji nie
których przedmiotów odkrywanych w trakcie wykopalisk, zatem 
określanie ich jako instrumentów muzycznych bądź narzędzi dźwię
kowych. Nie zawsze jest to łatwe, a niekiedy jest to wręcz nie
możliwe. Przecież nawet w wysoce profesjonalnych kompozycjach 
muzycznych doby nowożytnej oraz czasów nam współczesnych zdarza 
się okazjonalne, wtórne wykorzystywanie w charakterze narzędzi 
dźwiękowych przedmiotów przeznaczonych do pełnienia funkcji zu
pełnie nie związanych z muzyką (np. fragmentu żelaznej szyny ko
lejowej, piły żelaznej używanej przy ścinaniu drzew, butelek 
szklanych i wielu innych). Zapewne jeszcze częściej okazjonalną, 
wtórną funkcję narzędzia dźwiękowego pełniły rozmaite przedmioty 
u pradziejowych społeczeństw prymitywnych (zwłaszcza niektóre 
ozdoby metalowe pełniły funkcję brzękadeł), choć przecież już w 
górnym paleolicie pojawiają się wyspecjalizowane instrumenty mu
zyczne oraz narzędzia dźwiękowe o różnym zastosowaniu.

Sprawa, którą chcę w tym kontekście poruszyć, odnosi się do 
wczesnośredniowiecznych przedmiotów wykonywanych głównie z kości 
śródstopia świni, mających mniej więcej pośrodku długości prze
wiercony lub wycięty otwór. Przedmioty te, licznie występujące w 
Polsce, są ponadto znane z wielu innych krajów - np. Czecho-Sło- 
wacji (V. Hruby 1957, s. 178), Niemiec (E.Schuldt 1980, s. 70), 
Szwecji (C.Lund 1981, s. 256-257, tabi. 6c; 1984, s. 22-23),
Anglii (J.V.S.Megaw 1984, s. 349-350), Irlandii (A.Buckley 1988, 
s. 155-156), Danii i Holandii (D.H.R.Spennemann 1988, s. 23)
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oraz Francji (C. Homo-Lechner l989, s. 72). W przykładowo poda
nych krajach - z wyjątkiem Niemiec - są to znaleziska dość rzad
kie. Choć też często interpretuje się owe zabytki jako hetki do 
spinania odzieży (np. J. Kostrzewski 1962, s.228) względnie ści
ślej kożuchów (W.Hensel 1987, s. 568), to jednak - na podstawie 
analogicznych przedmiotów znanych w kulturze ludowej Słowian i 
wielu innych społeczeństw (K.Moszyński 1968, s. 596; C.Lund 
1981, s. 257) - część badaczy dopatruje się w nich aerofonów
(пр. V. Hruby 1957, s. 178; W.Kamiński 1971, s. 47; C.Lund 1981, 
s. 256-257; 1984, s. 22-23; D. Staśs/fkova/-Stukovska 1981, s.
398-399; D.Bialekovà 1984, s. 201; D. H.R. Spennemann 1988, s. 
27-28), mianowicie tzw. wirujących kostek (rys. 1).

Ryc. 1. Sposób posługiwania się tzw. wirującą kostką. Wg C.Lund
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Miałem, już okazję zakwestionować tę ostatnią interpretację 
(T. Ma 1 inowski 1986» s. 252-253). obecnie chciałbym poszerzyć ze
stawienie swoich wątpliwości w jej zakresie. Po pierwsze zatem - 
interesujące mnie obecnie przedmioty są na ziemiach polskich 
często spotykane, a na niektórych stanowiskach archeologicznych 
zbadanych w szerszym zakresie bardzo liczne. Na przykład nawar
stwienia wczesnośredniowiecznego grodu w Opolu, zbadane na po-

Owierzchni ok. 1000 m i datowane od schyłku X w. po połowę 
XIII w., dostarczyły aż 144 owych przedmiotów (J.Bukowska-Gedi - 
gowa, B.Gediga 1986, s. 346-354; por. też M.Norska-Gu1kowa 1985, 
s. 245-247). Występowały one w każdym poziomie chronologicznym 
grodu, zawsze stanowiąc zdecydowaną większość wśród innych wyro
bów z kości. Z kolei niepełne dane, odnoszące się tylko do 9 
spośród 17 stwierdzonych poziomów osadniczych i mieszczące się w
latach od 1115 do 1308,uzyskane w wykopach o łącznej powierzchni 

2315 m na terenie podgrodzia w Gdańsku, informują o pozyskaniu 
52 interesujących mnie przedmiotów (K.Jażdżewski 1955). One rów
nież występowały na każdym poziomie osadniczym. Sporo, bo 16 
omawianych przedmiotów znaleziono też w trakcie badań na terenie 
grodu i podgrodzia na Ostrowie Lednickim koło Gniezna (A.Wrzosek 
1961, s. 250). Podobną sytuację stwierdzono także w odniesieniu 
do dwóch stanowisk północnoniemieckich - Szlezwiku i Haithabu; w 
pierwszym znaleziono 68 takich przedmiotów, w drugim - 52 (por. 
D. H. R. Spennemann 1988, s.23). Pierwsze nasuwające się spostrze
żenie polega więc na tym,że gdyby przyjąć "muzykologiczną" in
terpretację tych przedmiotów, to należałoby w konsekwencji uz
nać, że mieszkańcy Opola,Gdańska,a nawet Ostrowa Lednickiego (a 
w Niemczech - Szlezwiku i Haithabu) byli wręcz maniakami w po
sługiwaniu się tymi bardzo prymitywnymi aerofonami - wirującymi 
kostkami. Bardziej natomiast stateczni byliby mieszkańcy innych 
ówczesnych osiedli, w których przedmioty te wystąpiły rzadziej. 
Oczywiście tego rodzaju konkluzja nie wydaje się prawdopodob
na.
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Po drugie - z  grodziska w Tumie koło Łęczycy, oprócz przed
miotów analogicznych do omawianych do tej pory, znany jest po
nadto okaz (ryc. 2,1) z 1 lekko wygiętej kości, zdobiony na po
wierzchni (A.Nadolski 1952, s. 183, tabi. 146a; J.Kostrzewski 
1962, s. 228). Pierwsza cecha uniemożliwia - jak się wydaje - 
wykorzystywanie go w charakterze aerofonu. Dalej - wśród licz
nych okazów z Gdańska (ryc. 3), a także np. wśród mniej pow
szechnych w Poznaniu (W.Hensel, A. N i es i ołowska, J.Zak 1959, s. 
52), w wielkopolskim Gieczu (B. Kostrzewski 1952, s. 167) czy 
nadbałtyckim Wolinie (E.Cnotliwy 1958, s. 215 i 234) natrafiono
- oprócz okazów z 'jednym otworem - na zabytki zaopatrzone w dwa 
otwory równoległe 1ub " poprzeczne (ryc. 2,2-7). Ta okoliczność 
sprawia, że i one nie’mogły być wykorzystywane w charakterze ae- 
rofonów: drugi otwór jest'w ich przypadku zupełnie zbędny. Dru
gie zatem spostrzeżenie prowadzi do wniosku, że przedmioty z 
dwoma otworami (oraz wcześniej wspomniany zabytek zdobiony) mo
gły natomiast- podobnie jak niezdobione okazy z jednym otworem
- być używane w charakterze hetek do spinania odzieży, w tym 
zwłaszcza kożuchów. I chyba taka właśnie była funkcja owych 
przedmiotów.

Można jednak postawić pytanie, dlaczego upowszechnienie 
tych kościanych hetek było tak nierównomierne w obrębie chociaż
by zachodnich rejonów Polski - skąd pochodzi większość przyto
czonych przykładów - nie mówiąc już o odleglejszych terenach. 
Wydaje się, że można tu jedynie snuć pewne przypuszczenia o wąs
kich regionalnych zwyczajach w tym względzie, o tym wreszcie, że 
gdzie indziej częściej używano hetek wykonanych z drewna - a ta
ka, pomijając nieliczne okazy kościane z jednym otworem, jest 
znana {ryc.4,3) z grodu wczesnośredniowiecznego w Szczecinie 
(E.Cnotliwy, R.Rogosz 1983, s.129), Może być zresztą, że częś
ciej do spinania odzieży używano hetek drewnianych jeszcze in
nych kształtów, wrzecionowatych z przewężeniem pośrodku jakich 
trzy egzemplarze (ryc.4, 2) znaleziono w tymże Szczecinie
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Rye.2. Wczesnośredniowieczne hetki kościane. 1- Tum, gm. Góra 
Świętej Małgorzaty, woj. Płock (wg J.Kostrzewski ego), 2 i 3 - Poznań (wg W.Hensla, A.N i es i ołowskiej i J.Zaka),4-7 - Wolin, m. Wolin, woj. Szczecin (wg E.Cnot 1iwego)
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(E.Cnotliwy, R.Rogosz 1983, s. 143; M.Rulewicz 1983, s. 278). 
Mają one zresztą swą rogową replikę (ryc. 4,1) wśród znalezisk 
na wspominanym już Ostrowie Lednickim (A.Wrzosek 1961, s. 250 i 
254) Wszystkie świadczą o tym, że sposób spinania odzieży przy 
użyciu hetek był stosowany we wczesnym średniowieczu.

Ryc. 4. Wczesnośredniowieczne hetki drewniane (2 i 3) i rogowa 
(1). 1 - Ostrów Lednicki (Lednogóra), gm. Łubowo, woj.Poznań (wg A.Wrzoska), 2 i 3 - Szczecin (wg E.Cnotliwego i R.Rogosza)
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To wszystko, co do tej pory powiedziałem na temat wczesnoś
redniowiecznych przedmiotów kościanych (w tym owych zaopatrzo
nych w jeden otwór), przekonuje, że ich główną funkcją było naj
pewniej spinanie odzieży. Nie oznacza to przecież, że okazjonal
nie, wtórnie nie mogły być one (te z jednym otworem) używane we 
wczesnym średniowieczu także do wydawania buczącego, brzęczącego 
dźwięku, ale to nie była ich zasadnicza funkcja i nie można każ
dego znaleziska interesujących nas przedmiotów wiązać ze sprawa
mi muzycznymi. Być może też, że tak głębokie wczesnośrednio
wieczne korzenie mają wirujące kostki znane w kulturze ludowej 
doby nowożytnej, być może, gdyż nie wolno przecież wykluczyć zu
pełnie niezależnego od siebie podobieństwa tych tak bardzo zróż
nicowanych chronologicznie, bardzo prymitywnych przedmiotów. Jak 
do tej pory nie znam bowiem analogicznych okazów z okresu dzie
lącego wczesne średniowiecze i wieki XIX oraz XX, z których po
chodzą wirujące kostki potwierdzone etnograficznie.

Na koniec krótka uwaga: zdarzało mi się już apelować do ar
cheologów o ściślejszą współpracę z muzykologami, zwłaszcza in
strumento 1 ogam i, w sprawie właściwej interpretacji znalezisk po
dejrzewanych o to, że są instrumentami muzycznymi lub narzę
dziami dźwiękowymi (T. Maiinowski 1981; 1988). Obecnie wypada mi
nieco odwrócić sytuację: otóż również muzykolodzy, pragnący moż
liwie głęboko wniknąć w świat muzyki i w ogóle dźwięków spo
łeczeństw pradziejowych oraz wczesnośredniowiecznych, winni nie
kiedy ostrożniej i po wnikliwszych, a nie pobieżnych konsulta
cjach archeologicznych i etnograficznych podejmować próby łącze
nia niektórych znalezisk wykopaliskowych z instrumentarium mu
zycznym. Piszę zaś o tym dlatego, gdyż to właśnie przede wszyst
kim muzykologowie są obecnie zwolennikami traktowania przedziu
rawionych kości śródstopia świni, zabytków z okresu wczesnego 
średniowiecza, jako ówczesnych wirujących kostek*.
1. Jest to fragment komunikatu pt.Les problèmes de la coopéra

tion entre 1' archeologie et la musicologie, przedstawionego 
we wrześniu 1991 г. na XII Międzynarodowym Kongresie Nauk Pra- i Protohistorycznych w Bratysławie.
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