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WSTĘP

W dniach 16-17 września 2005 r. w sali portretowej sanockiego zamku miała miejsce
niewielka konferencja naukowa poświęcona wczesnośredniowiecznym i średniowiecznym
dziejom pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Nawiązując do przełomowych odkryć
w podsanockiej Trepczy, spotkanie to postanowiliśmy „ochrzcić” mianem Seminarium
Trepczańskiego. Jego realizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz włączeniu w ramy projektu unijnego Na Karpacką
Nutę, pilotowanego przez Starostwo Powiatowe w Sanoku.
Podczas obrad, które zgromadziły kilkudziesięciu słuchaczy i dyskutantów, wygłoszono
ogółem osiem referatów, z których pięć zaprezentowano w niniejszym tomie. Dodatkowo
postanowiono zamieścić niepublikowane wcześniej, a niezwykle istotne dla poruszanej tematyki, artykuły J. Kuśnierza i A. Urbańskiego oraz P. Wolanina. Autorom składamy serdeczne
podziękowania za ich udostępnienie.
Mamy nadzieję, że Seminarium Trepczańskie nie było jednorazowym przedsięwzięciem.
Planowane są kolejne spotkania tego typu, gdzie zamierzamy podjąć różnorodne tematy
związane z tematyką „okołotrepczańską”. Pozwoli to na lepsze zrozumienie przemian kulturowych zachodzących na tym niezwykle interesującym obszarze, jakim są tereny południowowschodniej Polski.
Piotr N. Kotowicz

Seminarium Trepczańskie
Sanok 2007, s. 9-18

Maria Zielińska
STAN BADAŃ
NAD OSADNICTWEM WCZESNOŚREDNIOWIECZNYM SANOKA

Gęsta zabudowa i twarde nawierzchnie śródmieścia Sanoka spowodowały, że w tym rejonie
nie prowadzono żadnych badań wykopaliskowych.
Jedynie drobne prace ratownicze na placach budowy bloków mieszkalnych i obserwacja niewielkich wykopów czy wkopów, najczęściej instalacyjnych, pozwoliły zarejestrować kilka stanowisk
archeologicznych, a raczej ich małe fragmenty
o metryce pradziejowej, a także wczesno- i późnośredniowiecznej. Bardzo skąpe pisane dokumenty
historyczne, będące punktem wyjścia do cofania
się w osadniczą przeszłość, dorzucają nieco informacji o najmłodszym etapie okresu wczesnośredniowiecznego. Lepiej przedstawia się sytuacja
na obrzeżach miasta, gdzie na działkach budowlanych, polach uprawnych, terenach leśnych i nieużytkach przeprowadzone były powierzchniowe
badania AZP, które dostarczyły więcej materiałów
z interesującego nas okresu (ryc. 1).
Najwcześniej archeolodzy i historycy-mediewiści zainteresowali się „wzgórzem zamkowym”
(Sanok, stan. 1), które spełniało wszystkie warunki strategiczne do budowy grodu w okresie
wczesnopaństwowym. Przesłanki topograficznofizjograficzne, a także epizod historyczny – militarna wyprawa króla węgierskiego Gejzy II na
Ruś w 1150 r., opisana w tzw. latopisie hipackim,
oraz zajęcie grodu Sanok (Fastnacht 1962, 46-47,
49-51 – tam dalsza literatura), sugerowały jego istnienie właśnie w tym miejscu, natomiast metryka
grodu mogła być starsza. Obszar, na którym istniał wspomniany źródłowo gród sanocki, zajęty był
w okresie plemiennym najpewniej przez Lędzian,
których domeny obejmowały m.in. dorzecze Sanu.
Plemię to już w 1. połowie X w. zostało ujarzmione
przez Ruś Kijowską, około połowy tegoż wieku
prawdopodobnie przez państwo czeskie, a w 981 r.
książę Włodzimierz poszedł ku Lachom (Lędzianom) i zajął grody ich, o czym informuje Powieść
minionych lat (Parczewski, Pohorska-Kleja 1995,

81-82; Labuda 1996, 17; Parczewski 2003, 157).
Gród co najmniej od 1. połowy XII w. był centrum administracyjnym i społeczno-gospodarczym
wołości sanockiej. Wymienione fakty historyczne
i jeszcze dwukrotne wzmianki w latopisie hipackim grodu Sanok, jako miejsca politycznych spotkań osobistości ruskich i węgierskich (Parczewski, Pohorska-Kleja 1995, 85; Ginalski 2001, 372),
dawały nadzieję na bogate znaleziska ruskiej kultury materialnej.
Stanowisko na „wzgórzu zamkowym”, zajmujące obecnie (pomniejszone o oberwane przy
krawędziach dziedzińca fragmenty) ok. 0,7 ha,
rozpoznawane było wykopaliskowo w kilku etapach, począwszy od lat 50. ubiegłego stulecia.
Pionierem w tych pracach była Karpacka Ekspedycja Archeologiczna kierowana przez A. Żakiego, której sondażom zawdzięcza się potwierdzenie osadnictwa z interesującego nas okresu.
Lata 1962-1963 to czas działalności badawczej
A. Kunysza z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
W trakcie prowadzonych przez niego wykopalisk odkryto relikty drewnianej zabudowy mieszkalnej (jamy i dołki posłupowe) i gospodarczej
grodu, a także fragment cmentarzyska szkieletowego (Kunysz 1962, 25-27; 1963, 44-45; 1963a,
86-88; 1971, 11). Chociaż nie natrafiono na elementy obronne, konfiguracja terenu przed wejściem na obecny dziedziniec, a ówczesny majdan,
tj. od strony najłatwiej dostępnej, sugerowała istnienie fosy i wału obronnego. Pozostałe odcinki
obwodu wzgórza broniły strome zbocza, San płynący tuż u jego podnóża i wody Potoku Płowieckiego. Kolejnym etapem były badania M. Sydoruk
z Pracowni Archeologicznej PP PKZ w Lublinie
przy współpracy M. Zielińskiej z Muzeum Historycznego w Sanoku. Celem tych badań było
odnalezienie umocnień obronnych i drogi komunikacyjnej pomiędzy podgrodziem a grodem. Celu
nie osiągnięto, ale odkryto kolejne obiekty z cza-

Maria Zielińska

10

Pło
wie
ck

i

n
Sa

tok
Po

Sa
n

-1
-2

0

1 km

Ryc. 1. Sanok, pow. loco. Rozmieszczenie stanowisk z okresu wczesnego średniowiecza w granicach administracyjnych miasta: 1 – stanowiska,
na których przeprowadzono badania archeologiczne; 2 – stanowiska niebadane. Opr. P. N. Kotowicz.

sów wczesnego średniowiecza i późniejsze relikty
zabudowy wzgórza aż do czasów nowożytnych
(opracowanie autorstwa M. Sydoruk i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Historycznym w Sanoku).
Kontynuowane prace prowadzone przez autorkę we wczesnych latach 80. powiększyły inwentarz obiektów nieruchomych i ruchomych ze
wszystkich okresów zarejestrowanych na wzgórzu, począwszy od wczesnego średniowiecza,
i pozwoliły na odkrycie małego fragmentu wału
ziemnego z tkwiącą w nim spaloną belką i kawałkami drewna (Zielińska 1996, 17; Kotowicz
2005, 63). Być może jest to pozostałość wczesnośredniowiecznego wału ziemnego z ostro- lub
częstokołem.
Od 1997 r. trwa kolejny etap badań, który
dostarcza niewielkich powierzchni o nienaruszonej stratygrafii. Najstarsza zarejestrowana warstwa
posiada wczesnośredniowieczną metrykę. Wszystkie relikty obiektów z tego okresu były mocno
nadwyrężone lub prawie całkowicie zniszczone
późniejszymi inwestycjami zamkowymi. Zadziwiająco ubogo przedstawiał się inwentarz pozyskanych zabytków ruchomych z okresu wczes-

nego średniowiecza, datowanych wstępnie na
X-XIII w. (ryc. 2:1-14).
Sytuację tę wyjaśniają dotychczasowe, prowadzone równolegle z zamkowymi, wyniki prac
wykopaliskowych na grodzisku „Horodyszcze”
w Trepczy, przedstawione przez ich autora, J. Ginalskiego (1997; 1999-2000; 2001; 2001a; 2001b;
2001c; 2002; 2003; 2003a). Odkryte pozostałości drewnianej cerkwi prawosławnej, otoczonej
licznymi grobami szkieletowymi, relikty budowli o charakterze rezydencjonalnym, konstrukcje
umocnień obronnych, tysiące zabytków, w tym
niespotykane dotychczas cymelia ruskiej kultury
materialnej, pozwalają na trepczańskiej górze lokalizować najstarszy gród Sanok, którego świetność
przypada na XII – połowę XIII w. Upatrywany
w jednym z XIII-wiecznych, niszczycielskich najazdów tatarskich, prawdopodobnie w 1259-1260 r.,
upadek grodu (Ginalski, Kotowicz 2004, 234) był
jednym z powodów powstania z anonimowego
grodu na „wzgórzu zamkowym” miasta Sanoka
(jeszcze za czasów ruskich, w 1339 r.).
W sanockiej dzielnicy Biała Góra, vis-ŕ-vis
„wzgórza zamkowego”, w paśmie Gór Słonnych
usytuowany jest kolejny gród zwany „Zamczysko”
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Ryc. 2. Sanok, pow. loco. Materiał zabytkowy ze stanowisk nr 1 (1-14), nr 17 (15) i nr 61 (16-17): 1-11,15-17 – fragmenty naczyń glinianych;
12 – szydło kościane; 13 – nóż żelazny; 14 – ostroga brązowa (1-13,15-17 – rys. M. Zielińska; 14 – wg Parczewski, Pohorska-Kleja 1995,
ryc. 18.

(Sanok-Biała Góra, stan. 1), rozpoznawany również w wielu etapach przez Karpacką Ekspedycję
Archeologiczną oraz historyków i archeologów:
A. Fastnachta, T. R. Żurowskiego, A. Kunysza
i dokładniej przez A. Batę sondażowymi wykopami na początku lat 70. XX w. (dokumentacja nie
odnaleziona do chwili obecnej), które dostarczyły
(ryc. 3:1-13, 4:1-15) wielu fragmentów naczyń,

elementów uzbrojenia i przedmiotów codziennego
użytku oraz ołowiany krzyżyk (Fedyk, Kotowicz
2006). M. Parczewski, który wraz z zespołem penetrował to stanowisko w ramach badań AZP, dopatruje się tutaj śladów spalenizny w postaci węgli
drzewnych, przepalonej gliny i kamieni, co w zestawieniu ze znaleziskami tatarskich grotów strzał
może sugerować, zakończony klęską mieszkańców
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Ryc. 3. Sanok, pow. loco. Materiał zabytkowy ze stanowisk w dzielnicy Sanok-Biała Góra nr 1 (1-13) i nr 3 (14-22): 1-21 – fragmenty naczyń
glinianych; 22 – nóż żelazny (1-13 – rys. M. Zielińska; 14-17 – wg Parczewski 1987, Abb. 3:3-6; 18-22 – wg Parczewski, Pohorska-Kleja 1995,
ryc. 19:1,3,5,7-8).
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Ryc. 4. Sanok, pow. loco. Zabytki metalowe ze stanowisk w dzielnicy Sanok-Biała Góra nr 1 (2,8), nr 1A (1,3,10-11,13), nr 6 i 7 (4-7,9,12,
14-15). 1 – krój płużny; 2 – krzyżyk z ołowiu; 3 – fragment strzemienia; 4 – topór żelazny; 5 – grzywna grotopodobna; 6-15 – groty strzał
(wg Fedyk, Kotowicz 2006, ryc. 4:1, 11:1, 12:1, 14:1-4, 18:1, 19:1,3-4,8-9, 24:1, 27:1).

Maria Zielińska

14

1

2
0

3 cm

3

4

5

6
7

8

9

Ryc. 5. Sanok, pow. loco. Materiał zabytkowy ze stanowisk w dzielnicy Sanok-Jerozolima nr 54 (1-8) i nr 68 (9): 1-6,9 – fragmenty naczyń;
7 – przęślik gliniany; 8 – nóż żelazny (1-8 – wg Pohorska-Kleja 2006, ryc. 5:1-5,8, 7:6-7; 9 – wg Parczewski, Pohorska-Kleja 1995, ryc. 14:5).

grodu, najazd wschodnich koczowników, podobnie jak miało to miejsce na grodzisku „Horodyszcze” (Kotowicz 2005, 81-82; Fedyk, Kotowicz
2006, 24). Fortyfikacje grodu to fosa i wał otaczający w przybliżeniu trójkątny, z zaokrąglonymi kątami, majdan wraz z dodatkową fosą od
strony domniemanego wjazdu. Całość założenia
obronnego zajmuje powierzchnię ok. 0,5 ha. Chronologia grodu została roboczo ustalona na ostatnią fazę wczesnego średniowiecza (XII-XIII w.).
W najbliższym otoczeniu grodu, w kilku punktach
(Sanok-Biała Góra, stan. 1a, 4 i 5), znalezione
zostały przez R. Fedyka kolejne zabytki wzbogacające wiedzę o używanych w pracy narzędziach
i uzbrojeniu mieszkańców wczesnośredniowiecznej, obronnej Białej Góry.
Ostatnio P. N. Kotowicz, analizując system militarny Sanoka we wczesnym średniowieczu, próbował ustalić zasadność istnienia
wyżej wspomnianych grodów i dwu grodów
w obecnej Trepczy jako zabezpieczenia szlaku
komunikacyjnego z Węgier do Przemyśla w XIXIII w. Wspomniane grody znane są z przekazów historycznych jako vorota uhorskie (Kotowicz 2005).

Do grodów na obydwu brzegach Sanu należał cały szereg osad stanowiących ich zaplecze
gospodarcze. Odkryte stanowiska zajmują tereny
położone poza strefą zalewową Sanu, które od
czasów pradziejowych, ze względów bezpieczeństwa i urodzajności gleb, stanowiły atrakcyjne
miejsca osadnicze.
Na lewym brzegu Sanu, na terenie obecnego miasta, materiały z wczesnego średniowiecza
(ryc. 2:15) zostały znalezione w sondażowym
wykopie (prawdopodobnie Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej) obok obecnej cerkwi
(Sanok, stan. 17) i poniżej niej, na przebadanej
przez J. Bobera i M. Zielińską wielokulturowej
osadzie przy ul. Zamkowej (Sanok, stan. 61).
Oprócz dość licznych zabytków ruchomych odkryto w jej obrębie kilka obiektów mieszkalnych z paleniskami i śladami konstrukcyjnych
słupów, tzw. półziemianek, a także obiekty gospodarcze datowane wstępnie, przede wszystkim
ceramiką, na XI-XIII w. (ryc. 2:16-17). Znajdujące się w inwentarzu zabytków ruchomych
bryłki żużla i szlaki mogą świadczyć o lokalnej
produkcji żelaza i szkła (Bober, Zielińska 1992,
163-167).
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Ryc. 6. Sanok, pow. loco. Plan i profil oraz materiał zabytkowy (1-6) z obiektu wczesnośredniowiecznego na stanowisku 3 (Sanok-Rynek)
1-6 – fragmenty naczyń. Rys. M. Zielińska i P. N. Kotowicz.

Również przy ul. Zamkowej (Sanok, stan. 17)
i w zachodniej pierzei Rynku (Sanok, stan. 3),
w latach 60. XX w., A. Kunysz natrafił na dużych
rozmiarów (średn. obiektu przy ul. Zamkowej:
dł. – 12 m i 11 m, gł. w Rynku – 0,6 m) ziemiankę
i jamy gospodarcze, datowane materiałem ceramicznym na XII-XIII w. (Kunysz 1962, 26-27;
1963, 89; 1966, 360, tab. 1 i 4).
Na obszarze Starego Miasta, w trakcie badań wykopaliskowych w Rynku (Sanok, stan. 3)
prowadzonych przez P. N. Kotowicza i M. Zie-

lińską, odsłonięto zaledwie jeden, częściowo zniszczony obiekt, wgłębiony w ziemię, chyba o funkcji gospodarczej, datowany również tylko ceramiką na X-XIII w. (ryc. 6). Podgrodzie i osady
przygrodowe były zapewne znacznie bogatsze
niż odnajdowane nikłe ich ślady, lecz notowane
źródłowo liczne pożary już od czasów lokacyjnego miasta zacierały świetniejszą przeszłość.
Wielowarstwowe zgliszcza, jak wykazały badania
w Rynku, zostały w XVIII w. „posprzątane”, usunięte przez sumiennych pod tym względem Aus-
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Ryc. 7. Sanok, pow. loco. Materiał zabytkowy ze stanowisk w dzielnicy Sanok-Olchowce nr 1 (1-6), nr 16 (7-9) i wzgórza Cichość (10): 1-5,
8-9 – fragmenty naczyń; 6 – przęślik gliniany; 7 – fragment noża żelaznego; 10 – żelazny grot włóczni (1-6 – wg Poradyło 2002, ryc. 3:8,10,
4:6,10,12-13 ; 7-9 – wg Zielińska 2005, tabl. VI:5-7; 10 – wg Kotowicz 2002, tabl. I:4).

triaków – ówczesnych gospodarzy, a równocześnie zaborców tych ziem, co bezpowrotnie zlikwidowało relikty zabudowy miasta (wcześniej
podgrodzia), jego działalności wytwórczej, handlowej i konsumpcyjnej.
Do starszych, niż wspomniane wyżej, należą,
nie związane z funkcjonującym grodem, stanowiska z południowej i zachodniej części miasta,
znacznie oddalone od obecnego i historycznego
centrum. Najbardziej reprezentatywne materiały
pochodzą z położonego ponad 2 km od Sanu,
na jego lewym brzegu, stanowiska nr 54, które zostało częściowo przebadane wykopaliskowo
przez E. Pohorską-Kleję. W trakcie prac odsłonięto cztery obiekty wgłębione w ziemię, bez
palenisk, a zatem o charakterze gospodarczym,
w których, oprócz ułamków naczyń, przęślików,
fragmentów żelaznych przedmiotów (np. noży),
znalazły się, jak wykazały badania palinologiczne,
ziarna prosa i jęczmienia. Materiały (ryc. 5:1-8),

przede wszystkim ceramiczne, datowane są typologicznie na VIII-X w. (Pohorska-Kleja 2006;
2006a). Ceramikę (ryc. 5:9) z okresu plemiennego pozyskano również z południowo-zachodniej
części miasta (stan. 68) penetrowanej przez
E. Pohorską-Kleję (Parczewski, Pohorska-Kleja
1995, 76-77).
Na prawym brzegu Sanu, w dzielnicy Biała
Góra, została przebadana przez M. Parczewskiego
i B. Chudzińską znaczna część wielokulturowej osady (Sanok-Biała Góra, stan. 3), z wieloma obiektami, wśród których znajdowały się podpiwniczone,
wczesnośredniowieczne domostwa i towarzyszący
im inwentarz ruchomy (ryc. 3:14-22) z XI-XIII w.
(Parczewski 1987, 28-30, 32-33; Parczewski,
Pohorska-Kleja 1995, 76, 86).
Na tym samym brzegu Sanu została odkryta
i również częściowo rozpoznana przez W. Poradyłę wielokulturowa osada położona w północnowschodniej części miasta, w dzielnicy Olchowce

Stan badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym Sanoka

(Sanok-Olchowce, stan. 1), z materiałem (ryc. 7:1-6)
datowanym na IX-XI w. (Poradyło 2002, 62-65).
Podobne rezultaty przyniosły ratownicze
badania P. N. Kotowicza, także na tym samym
brzegu Sanu w Sanoku-Olchowcach (stan. 10).
Odkryte obiekty mieszkalne dostarczyły zabytków z IX-X w.
Z innej części tej samej dzielnicy Sanoka
pochodzą typowe wczesnośredniowieczne naczynia (Sanok-Olchowce, stan. 16), znalezione
jako skupiska w trakcie badań osady i cmentarzyska z młodszej epoki brązu (Zielińska 2005,
169, 201), na których pozostałościach, we
wczesnym średniowieczu, została założona zapewne osada zniszczona współczesną piaskow-
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nią (ryc. 7:7-9). W niedalekiej odległości od tych
stanowisk, na zalesionym olchowieckim wzniesieniu Cichość, znaleziony został przypadkowo
żelazny grot włóczni (ryc. 7:10), który można
datować na XI w. (Kotowicz 2002, 29).
W obrębie dzisiejszego Sanoka zarejestrowano ogółem prawie 40 punktów osadniczych,
datowanych na wczesne średniowiecze. Tylko
niewielka ich część została dotąd metodycznie
przebadana. Stąd też nasza wiedza o kształtowaniu się osadnictwa wczesnośredniowiecznego na
terenie Sanoka i w jego najbliższym otoczeniu jest
nadal wyrywkowa i nie pozwala na kompleksowe
analizy. Stan ten zmienić może przede wszystkim
intensyfikacja badań wykopaliskowych.
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WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ OSADY Z IX-XI WIEKU
W HORODYSKU, STAN. 13, WOJ. LUBELSKIE

Miejscowość Horodysko położona jest
ok. 30 km w kierunku południowym od Chełma,
na terenie gminy Leśniowice, w województwie lubelskim (ryc. 1, 3). Dzisiejsza wieś jest
ulicówką ciągnącą się wzdłuż niewielkiego cieku (Horodyski), będącego dopływem Wojsławki.
W podziale geograficznym obszar ten znajduje się
w obrębie Działów Grabowieckich, wchodzących
w skład Wyżyny Lubelskiej (Kondracki 2000, 286).
Krajobraz tworzą tu górnokredowe wzniesienia
pokryte lessem i porozcinane dolinami rzecznymi
(ryc. 3).
W latach 2004-2005 w Horodysku, na stanowisku 13/71, przeprowadzono ratownicze badania
archeologiczne, które były wynikiem budowy
zbiornika retencyjnego1. Niestety, jeszcze przed
podjęciem badań część stanowiska uległa zniszczeniu, natomiast pozostałą objęto pracami wykopaliskowymi2.
Stanowisko nr 13 znajduje się na obszarze
AZP 83-90, gdzie zostało odkryte w ramach badań powierzchniowych oraz sklasyfikowane jako
wielokulturowe, o szczególnej wartości naukowej
(Gołub 1984). Położone jest w dolinie rzeki Horodyski, która w tym rejonie tworzy dosyć szerokie rozlewisko, obecnie podmokłe i zabagnione,
niegdyś wypełnione wodą (ryc. 1). Stanowisko
było usytuowane niemalże w centrum doliny,
na okrężnym wyniesieniu o powierzchni ok. 1 ha
(ryc. 2). Pierwotnie był to wysunięty cypel połączony z wysoczyzną, który następnie uległ rozcięciu i odizolowaniu w okresie poprzedzającym
zasiedlenie (Dobrowolski 2005). Podłoże geologiczne tworzą opoki i margle, które przy-

krywają osady akumulacji rzecznej3. Istotnym
elementem krajobrazu są funkcjonujące jeszcze do
chwili obecnej liczne źródliska, których wypływy
znajdują się u podnóża kredowego masywu.
Badaniami archeologicznymi objęto niezniszczony teren stanowiska o łącznej powierzchni
ok. 0,4 ha (ryc. 2).
Kilkumiesięczne prace wykazały wielokulturowość stanowiska, na którą składały się źródła archeologiczne pochodzące z okresu neolitu
(KCWR, KLW, KPL, KAK), wczesnej epoki brązu
(KS, KT), okresu halsztackiego (KŁ), młodszego
okresu przedrzymskiego i okresu wczesnorzymskiego (KP) oraz późnego okresu wpływów rzymskich (KP) i wczesnego średniowiecza. Łącznie
odkryto 304 obiekty o zróżnicowanej funkcji i chronologii oraz siedem grobów pradziejowych. Podstawową jednostkę stratygraficzną tworzyła warstwa próchnicza zbielicowanej gleby o miąższości
30-40 cm, zawierająca również składniki antropogeniczne (zabytki i destrukty obiektów) oraz
przyrodnicze (kości zwierzęce).
Najmłodszą i najlepiej zachowaną fazę osadniczą stanowiły relikty wczesnośredniowiecznej
osady. Była ona usytuowana w krajobrazie nawiązującym do opisu Pseudo-Maurycego, tak mówiącego o lokalizacji słowiańskich osiedli: Mieszkają w lasach, pośród rzek, bagien i moczarów
(Labuda 2003, 76). Jej reprezentatywnymi obiektami były budynki mieszkalne, paleniska (?)
i studnia, natomiast zastanawiał niewielki udział
obiektów gospodarczych (pojedyncze przykłady)4. Na osadzie wystąpiły dwa typy obiektów
mieszkalnych – chaty naziemne i półziemianki,

1 Pełne opracowanie materiałów znajduje się w fazie wstępnej, dlatego prezentowany tekst ma formę komunikatu zawierającego ogólne informacje o wynikach badań stanowiska w aspekcie wczesnośredniowiecznego osadnictwa.
2 Działania archeologiczne zostały podjęte dzięki informacji K. Terejko o niszczeniu stanowiska.
3 Wstępną analizę geomorfologiczną wykonał dr R. Dobrowolski z Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie.
4 Niepełny obraz osadnictwa może wynikać z faktu częściowego zniszczenia stanowiska.
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska w terenie. Opr. T. Dzieńkowski.

których w sumie odkryto 12. Domostwa miały
prostokątny zarys o powierzchni od 9 do 14 m2.
Budynki charakteryzowały się słupową konstrukcją ścian. Rejestrowano również negatywy
słupów wewnątrz domostw, które mogły być
pozostałościami wsporników konstrukcji dachu
(fot. 1). Półziemianki miały zbliżoną kubaturę,
a ich poziom użytkowy znajdował się ok. 0,5-0,7 m
poniżej stropu calca. W narożnikach (NE lub SW
i NW) budynków znajdowały się piece grzewczokuchenne lub pozostałości palenisk. Obiekty te
miały prostokątny kształt o wymiarach ok. 0,8 x
1,0 m. Ich ściany zbudowano z opoki i kamieni

oblepionych gliną lub iłem. Wewnątrz, na wylepionym gliną podłożu, znajdowało się palenisko.
Dobrze zachowany piec z półziemianki w partii
górnej miał otwór (fot. 2). Pod podstawą pieca
stwierdzono wystąpienie zwęglonych negatywów
kołków drewnianych, stanowiących szkielet konstrukcji, które wznoszono w trakcie budowy ścian
i kopuły. W wypełniskach domostw występowały
głównie materiały ceramiczne (ryc. 4) oraz kości
zwierzęce.
W części centralnej osady znajdował się
zbiornik wodny – studnia. Obiekt miał zarys
owalny o średnicy ok. 1,6 m i głębokość do 3,0 m.

Wstępne wyniki badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznej osadzie...

0

21

20 m

Ryc. 2. Plan stanowiska. Wg Ciechan 2005, opr. T. Dzieńkowski.

Wypełnisko jego dolnej partii tworzyły warstewki
namuliskowe powstałe w środowisku wodnym.
Być może piaszczysto-kredowe ściany obiektu
były wyłożone plecionką (?), której istnienie sugerowałby owalny, kilkucentymetrowy, ciemny zarys zarejestrowany na obwodzie zewnętrznym
obiektu (fot. 3).
Na placach pomiędzy budynkami znajdowały się obiekty o przypuszczalnej funkcji palenisk
(?)5. Były to regularne, duże jamy, prostokątne,
o zaokrąglonych narożach, dosyć płytkie i wannowate w przekroju, o wymiarach 3,6-4,9 x 1,62,1 m. Ich wypełnisko tworzyła warstwa przepalonej ziemi z dużą ilością brył opoki oraz z kośćmi zwierzęcymi i ceramiką użytkową.
Zabudowa osady charakteryzowała się uporządkowanym układem. Budynki mieszkalne
wznoszono w odległości 2-4 m względem sie5

bie, a ich usytuowanie nawiązywało kształtem
do owalnicy z niezabudowaną przestrzenią
w postaci placu. Zarejestrowano dwa zgrupowania budynków – w części południowej „wyspy” wystąpiło osiem obiektów oraz w centrum zlokalizowano cztery obiekty mieszkalne
(fot. 4)6.
Układ osady, a przede wszystkim prostokątne budynki z piecami były charakterystycznymi
elementami budownictwa słowiańskiego i występowały na znacznych obszarach Europy od
okresu wczesnosłowiańskiego po XIII w. (Kobyliński 1998, 51-62; Parczewski 1998, 39; Buko
2005, 73). Najbliższe chronologicznie (IX-X w.)
i terytorialnie osady słowiańskie odkryto w Woli
Siennickiej (Mazurek, Mazurek 1994), Strzyżowie (Musianowicz 1975) oraz Lublinie-Czwartku
(Hoczyk-Siwkowa 1969).

Obiekty o podobnej strukturze były rejestrowane na innych stanowiskach wczesnośredniowiecznych, a ich funkcje
rozpatrywano w różnych kontekstach, np. jako elementy składowe budynków mieszkalnych (por. Poleski 2004, 149). Również
w tym wypadku należy wziąć taką koncepcję pod uwagę (sugestia prof. M. Parczewskiego).
6 W przypadku dwóch obiektów stwierdzono pozostałości pieców, które mogły pochodzić z budynków mieszkalnych.
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Ryc. 3. Horodyski mikroregion. Usytuowanie grodu i stanowisk wczesnośredniowiecznych. Wg Gawrysiak 2004, opr. T. Dzieńkowski.
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Ryc. 4 Wybór ceramiki z osady. Rys. E. Wójtowicz.
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Fot. 1. Negatywy konstrukcji domostwa. Fot. T. Dzieńkowski.

Fot. 2. Półziemianka z piecem. Fot. T. Dzieńkowski.

Z badań pozyskano kilkadziesiąt tysięcy
zabytków, w tym znaczną liczbę pochodzących
z okresu wczesnego średniowiecza. Dominującą
grupę stanowiły materiały ceramiczne zebrane
z warstwy kulturowej i wypełnisk obiektów. Były reprezentowane przez fragmenty garnków wykonywanych na kole i obtaczanych słaboformu-

jąco ze zróżnicowanymi motywami zdobniczymi (linie faliste, żłobki poziome, nacięcia i ornament kłuty – fot. 5). Ponadto wystąpiły przedmioty związane z codziennym użytkowaniem,
takie jak: noże żelazne, krzesiwa dwukabłąkowe, przęśliki gliniane i wapienne oraz wyroby
kościane i rogowe.
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Fot. 3. Studnia z zasypiskiem. Fot. T. Dzieńkowski.

Fot. 4. Rozplanowanie osady. Widok z góry. Fot. Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

Na obecnym etapie opracowania materiałów
przesłanki technologiczno-stylistyczne naczyń pozwoliły na wstępne określenie chronologii osady na IX-XI w. W celu potwierdzenia datowania
wykonano badania termoluminescencyjne (TL)
ceramiki dla dwóch próbek, których wyniki są
prezentowane w tabeli (tab. 1)7.
7

Osada stanowi bezprecedensowy przykład
dobrze zachowanego wczesnośredniowiecznego
układu „urbanistycznego”. Jest to unikalne odkrycie na skalę Polski, pozwalające na cały szereg
interpretacji przestrzennych, funkcjonalnych i chronologicznych. Poza tym rejon „horodyski” wydaje się szczególnie interesujący badawczo jako

Badania wykonał mgr J. Kusiak z Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie.
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Fot. 5. Fragmenty naczyń z badań. Fot. T. Dzieńkowski.

Fot. 6. Mikroregion horodyski. Usytuowanie stanowisk wczesnośredniowiecznych. Fot. Nadbużański Oddział Straży Granicznej, opr. T. Dzieńkowski.

wczesnośredniowieczny mikroregion, którego podstawowymi elementami były osady i grodzisko
położone w jednolitym krajobrazie przyrodniczym
(fot. 6). Ważna z punktu widzenia strategicznego
i komunikacyjnego była lokalizacja w rozwidleniu
dwóch rzek (Horodyski i Wojsławki), zasilających
wody Wieprza (ryc. 3).
Tło osadnicze tworzą tu stanowiska z materiałem wczesnośredniowiecznym, odkryte w ramach badań AZP, których zarejestrowano około

30. Są one skumulowane wzdłuż głównego cieku
wodnego i jego odnóg. Najbliższe wczesnośredniowieczne stanowiska wystąpiły po obu stronach
rzeki, obejmując zbocze i partie przykrawędne
doliny. Istotnym elementem było dwuwałowe
grodzisko wraz z osadą, wzniesione na wysoczyźnie u podnóża Horodyski. Obiekty te były
badane w latach 60. XX w. przez T. Ślusarskiego
i A. Kloss z Muzeum Lubelskiego, ale niestety
ich wyniki nie zostały dotąd opublikowane (Po-
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Wiek TL
(lata AD)

Przedział
wieku TL
(lata AD)

4,42±0,40

953±98

855-1051

3,73±0,34

952±95

857-1047

Dawka
Dawka roczna Dawka roczna
Drzew (Gy/ka) Drcałk (Gy/ka) równoważna

Stanowisko

Nr lab.
Lub-

Dawka roczna
Drwew (Gy/ka)

Horodysko

4348

3,63±0,18

0,59±0,03

4,22±0,21

Horodysko

4349

2,95±0,15

0,61±0,03

3,56±0,18

Tab. 1. Wyniki badań TL. Opr. J. Kusiak.

leski 2004). W literaturze grodzisko i osada mają
szerokie datowanie od X po XIII w. (Cichomski
1980) i są dobrym przykładem kontynuacji osadniczej z zasadniczym pytaniem o proweniencję
mieszkańców – polską czy ruską?
W rejonie tym mamy więc do czynienia z manifestacją osadnictwa plemiennego i wczesnopaństwowego, co tym samym stwarza szerokie możliwości do analiz i porównań. Zarejestrowana
sytuacja osadnicza wprowadza również nowe da-

ne do tematyki pogranicza, którego proces kształtowania się znajduje odzwierciedlenie w pozyskanych źródłach archeologicznych.
Całkowite opracowanie wyników badań osady i ich publikacja umożliwi pogłębioną dyskusję nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem
tego regionu. Może również stać się znakomitym
impulsem do dalszych badań oraz rozpatrywania tego typu zagadnień na szerokim tle porównawczym.
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Dominik Lulewicz
GRODZISKO W BINI NAD HRONEM
– STAN BADAŃ I PRÓBA OBJAŚNIENIA GENEZY ORAZ FUNKCJI

WSTĘP
Rozległy, do dziś dobrze czytelny zespół
wałów w Bini nad Hronem od stuleci przykuwał
uwagę badaczy zajmujących się dziejami Niziny
Węgierskiej oraz Karpat. Podejmowane wielokrotnie (zarówno przez historyków, jak i archeologów) próby ustalenia genezy tych umocnień oraz
wyjaśnienie ich funkcji prowadziły często do całkiem odmiennych interpretacji, zwłaszcza w przypadku pozycji chronologicznej, którą (w sporym
przybliżeniu) ustalono, opierając się na rezultatach prac archeologicznych w latach 60. ubiegłego
wieku. Sama zaś miejscowość przykuwała również uwagę historyków sztuki ze względu na obecność dwóch dobrze zachowanych romańskich zabytków: rotundy z XII w. i klasztoru z początku
XIII w.
POŁOŻENIE GRODZISKA
Obiekt, będący przedmiotem niniejszego omówienia, zlokalizowany jest na terenie Republiki
Słowackiej, w dolnym, nizinnym biegu południkowo płynącego Hronu, ok. 20 km od jego ujścia
do Dunaju. Ok. 15 km na południe znajduje się
pierwsza stolica Węgier – Esztergom (Ostrzyhom)
(ryc. 1).
Biňa znajduje się na północno-wschodnim
skraju Małej Niziny Węgierskiej, kilka kilometrów
od jej styku z Karpatami, na wysokości 132 m
n.p.m., na niezbyt dużym wyniesieniu położonym
w nieznacznie sfalowanym terenie, od wschodu
opadającym kilkunastometrową, stromą skarpą do
koryta Hronu. Fortyfikacje, składające się z trzech
pasów wałów i fos, otaczają ze wszystkich stron,
za wyjątkiem wschodniej, centralną, gęsto zabudowaną część Bini; po wschodniej stronie dochodzą do skarpy nad korytem Hronu (Pramene…
1990, 243). Wały obiektu do dziś imponują
swoim wyglądem. Zbliżając się z pewnej odległości do wsi, odnosi się wrażenie, że została

ona „zbudowana” w grodzisku, a ponad wysoki
wał zewnętrzny wystają tylko dachy domów
i wieże kościoła (ryc. 2-3).
STAN ZACHOWANIA ORAZ WIELKOŚĆ
I ROZPLANOWANIE FORTYFIKACJI
Grodzisko w Bini składa się z trzech współśrodkowych pasów wałów, określonych dalej jako
wały I (zewnętrzny), II (środkowy) i III (wewnętrzny), którym po stronie zewnętrznej towarzyszą (lub towarzyszyły w przeszłości) fosy. Stan
zachowania poszczególnych partii obiektu (w połowie lat 60. XX w.) został szczegółowo przedstawiony przez A. Habovštiaka (1966, 446-449)
w sprawozdaniu z badań. Zwrócono uwagę na
całkowite zniesienie części południowej wału zewnętrznego oraz wielokrotne przecięcie go drogami wylotowymi i linią kolejową. W późniejszych latach, mimo objęcia obiektu w 1963 r.
ochroną konserwatorską, nadal fragmentarycznie dokonywano prac niwelacyjnych (zwłaszcza
w północnej i południowo-zachodniej części fortyfikacji; por. Holčik 1980, 114; Habovštiak 1992,
275). W rezultacie do końca lat 80. zniszczono również interesujący styk wału I z wałem II
w północnej części miejscowości, który był przedmiotem zainteresowań archeologów. Zniesiono też
sporą część wału środkowego (głównie w jego
południowej części) i cały wał wewnętrzny, z którego ostały się jedynie fragmenty fosy, dające
pojęcie o jego przebiegu.
W przypadku wałów II i III niwelacja związana była ze stawianiem zabudowy mieszkalnej
w centrum wsi, co miało miejsce najwcześniej,
podczas gdy stosunkowo „świeże” zniszczenia
wału I spowodowały prace niwelacyjne prowadzone przez bińskie JRD (Jednotné Rolné
Družstvo – ówczesny czechosłowacki odpowiednik polskich PGR-ów). Na skutek znacznego stopnia zniszczeń trudno wnioskować, czy wysuwana
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Ryc. 1. Lokalizacja grodziska w Bini. Wg www. mars.elte.hu/varak.

przez P. Šalkovskiego (2002, 125), a jeszcze
wcześniej przez A. Habovštiaka (1992, 274), teoria o istnieniu, w rejonie klasztoru i rotundy,
jeszcze jednego, najbardziej wewnętrznego wału
fazy starszej, wielkomorawskiej, może mieć potwierdzenie w źródłach archeologicznych1.
Mimo dość znacznych zniszczeń przebieg
wszystkich pasów wałów jest obecnie na tyle
czytelny, że pozwala na podanie wymiarów całości umocnień i sporządzenie przejrzystego planu obiektu. Pierwszy, bardzo dokładny plan wykonał geodeta Š. Janšak (1938, 21-33) w 1934 r.
W okresie późniejszym został on zmieniony stosownie do zaistniałych przekształceń (tj. zniszczeń) przez H. Albrechta (ryc. 4). Bardzo dokładne wymiary umocnień podał A. Habovštiak (1966,
442-449) w oparciu o pomiary Janšaka. Wał zewnętrzny, najdłuższy, miał pierwotnie 2700 m
długości i do 11 m wysokości w części północnej
grodziska. Szerokość towarzyszącej mu fosy wynosiła 9 m, a szerokość całości – ok. 24 m. Wał
środkowy był nieco niższy (do 6 m). Jego fosa
miała podobną szerokość jak w przypadku wału I,
a długość tego nasypu wynosiła pierwotnie 1350 m.
Z wału III (wewnętrznego) zachowała się wyłącznie fosa na odcinku 680 m; przypuszczalnie
jego długość całkowita wynosiła ok. 1000-1050 m.
Jak wspomniano wyżej, wały mają przebieg współśrodkowy, przy czym w północnej części łączą
się ze sobą, a przestrzeń, jaką obejmują, wynosi
107,5 ha, co daje największą powierzchnię spośród wszystkich średniowiecznych grodzisk z terenu Słowacji, znacznie odbiegającą od innych
ufortyfikowanych obiektów, zarówno z obszaru
tego państwa, jak i sąsiednich Węgier2.
1

HISTORIA BADAŃ
Początki „przedwykopaliskowego”, historycznego zainteresowania Binią sięgają kilkuset lat
wstecz, przy czym w przeciągu dziejów badań
poglądy na genezę i funkcję grodziska ulegały
kilkakrotnie zmianom (Habovštiak 1966, 439-440;
1992, 271; Významné… 1978, 21). Pierwszą informację o umocnieniach podał M. Bel w Notitia
Hungariae z 1785 r., opierając się na kronice
Anonymi Gesta Hungariae. Zinterpretował je wtedy mniej więcej zgodnie z przyjmowanymi dziś
ustaleniami dotyczącymi wojen władcy węgierskiego Stefana I, toczonych u schyłku X w. Podobnie, w 1851 r., określił obiekt L. Szalay. Oprócz
tego warto wspomnieć, że powstanie wałów łączono zarówno z okresami Wojen Markomańskich (II w.), funkcjonowania Państwa Kwadów,
Kaganatu Awarskiego, jak i z zaborem tureckim
w XVI i XVII w. Inną ciekawą koncepcją jest
interpretacja F. Rómera z 1876 r., według której
bińskie grodzisko było częścią większego zespołu
umocnień ciągnącego się wzdłuż Hronu, od Kamenina po Starý Tekov (tj. na odcinku ok. 40 km).
Dokładniej zajął się fortyfikacjami Š. Janšák. Badacz ten, będący geodetą, w latach 20. i 30. XX w.
wykonał i opublikował kilkadziesiąt planów grodzisk słowackich z jednoczesnymi opisami stanu
zachowania oraz powierzchniowych znalezisk archeologicznych3. Janšák (1938, 124-128), w trakcie dokładnych oględzin w miejscach uszkodzenia
wałów, stwierdził, iż wewnątrz nie ma żadnych
śladów konstrukcji, co uznał za czynnik odróżniający obiekt od innych rozpoznanych w owym
czasie grodzisk. Mimo braku jakichkolwiek zabytków, które można byłoby uznać za przyczynek
do datowania obiektu, zaliczył go do grodów peryferyjnych Państwa Wielkomorawskiego. Podobnie, za „słowiańskie”, uznali grodzisko J. Eisner
(1933, 273) i J. Dekan (1948-1949, 67). W 1952 r.
A. Točik wykonał sondaż w rejonie przecięcia
wału przez drogę do Levic, w północnej części
grodziska. Pod podstawą znalazł ceramikę łączoną przezeń z okresem wielkomorawskim.
Najważniejsze jak dotąd prace archeologiczne, związane bezpośrednio z fortyfikacjami
w Bini, przeprowadził A. Habovštiak w latach
1962-1963 z ramienia AÚSAV4 w Nitrze, publikując w r. 1966 obszerne sprawozdanie. Wyko-

Prace prowadzone w latach 1978-1989 (z przerwami) pod kierunkiem Š. Holčika, a w latach 1990-1991 wespół
z A. Habovštiakiem, nie potwierdziły tej teorii.
2 Dla porównania, inne wczesnośredniowieczne grodziska słowackie mają powierzchnię: Obišovce – 47 ha (obiekt pradziejowy
wtórnie użyty w średniowieczu), Nitra-Martinsky Vrch – 20 ha, Spišské Tomašovce – 12 ha, Nitra-Zamek – 8,6 ha, Bratysława
(Devin, Zamek) – 6 ha.
3 Opisy te oraz plany grodzisk publikowano w formie artykułów w latach 1928-1938, w rocznikach Sborník Muzeálnej
Slovenskej Spoločnosti, w Martinie.
4 AÚSAV: Archeologický Ústav Slovenskej Akademii Ved – Instytut Archeologii Słowackiej Akademii Nauk, Nitra.
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Ryc. 2. Panorama Bini od północnego-wschodu. Na pierwszym planie widoczny wał zewnętrzny. Wg www.mars.elte.hu/varak.

Ryc. 3. Północny odcinek wału zewnętrznego osiągającego w tym rejonie ok. 11 m wysokości. Wg www. mars.elte.hu/varak.

nanych zostało 16 wykopów w północnej części
wsi, na wschód od przecięcia wałów przez drogę do Levic, w rejonie nieistniejącego już nowożytnego kasztelu5. Sześć wykopów przecinało
nasyp wału zewnętrznego. W przypadku wału II
jedynie oczyszczono i zadokumentowano jego niszczoną podówczas część północną. Kolejne prace,
prowadzone w latach 1978-1983, 1985-1987
i 1989-1991, nie były związane zupełnie z fortyfikacjami. Objęły one rejon XII-wiecznej rotundy,
znajdującej się w centrum miejscowości (ryc. 5),
5

a ich rezultatem było odkrycie obiektów osadniczych oraz, niekiedy bogato wyposażonych (oporządzenie jeździeckie, ozdoby), pochówków datowanych na 2. połowę IX i przełom IX/X w.
(Habovštiak 1992, 273).
W 1980 r. oczyszczono i zadokumentowano
profil wału środkowego (Holčik 1980, 113-114).
Innych poważniejszych badań na interesującym nas
obiekcie później nie prowadzono. Warto jedynie
wspomnieć o pracach konserwatorskich (zabezpieczenie wałów i fos przed dalszym niszczeniem)

Jedynie wykop nr XV założono w rejonie przecięcia wału przez linię kolejową do Levic.
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Ryc. 4. Plan grodziska w Bini wykonany w 1934 r. przez Š. Janšaka,
uzupełniony w 1963 r. przez H.Albrechta. Wg Habovštiak 1966.

Ryc. 5. Położona w centrum Bini rotunda z XII w., w rejonie
której prowadzono wykopaliska w latach 1978-1991. Wg www.
mars.elte.hu/varak.

z początku lat 90. (Habovštiak 1992, 275, 277)
i wykonaniu, w 1998 r., dokumentacji lotniczej
wałów (Blažová, Kuzma, Rajtár 2000, 36-46).

Na dzień dzisiejszy, ze względu na przydatność analityczną w kontekście badań fortyfikacji, najbardziej interesujące są informacje
o wykonaniu sześciu cięć wału zewnętrznego
(Habovštiak 1966, 451-466). We wszystkich profilach stwierdzono brak jakiejkolwiek konstrukcji
wewnętrznej, a jądro wału składało się z ułożonych ukośnie warstw ziemi, w których miejscami tkwiły ułamki ceramiki (od neolitycznej po
IX-wieczną). W oparciu o sposób ułożenia (nachylenia) warstw ziemi i jej składu wywnioskowano, że wał usypano, wybierając ziemię z jego
zewnętrznej strony, tworząc od razu fosę. W trakcie oględzin wału środkowego stwierdzono, tak
samo jak w pierwszym przypadku, że nie zawiera
on śladów wewnętrznej konstrukcji (Holčik 1980,
114). Analizując stratygrafię uchwyconą w wyżej
wymienionych profilach (wykopy: I/62, III/62,
V/62, XII/63, XIII/63, XV/63) pod podstawą wału,
odkryto zarówno pozostałości domostw z piecami w narożniku, jak i pojedyncze, skąpo wyposażone groby szkieletowe, wkopane w pozostałości
chat. W obu przypadkach stwierdzono brak jakiejkolwiek relacji stratygraficznej pomiędzy nasypem a odkrytymi pod nim strukturami. Spośród zabytków ruchomych w największej liczbie

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Do rozpoznania i najpełniejszego objaśnienia genezy, pozycji chronologicznej oraz funkcji
grodziska w Bini przyczyniły się jak dotąd wspomniane wyżej prace A. Habovštiaka z lat 1962-1963.
Należy jednak pamiętać, że w porównaniu do
całości grodziska, zarówno jeśli chodzi o obszar
(107,5 ha), jak i długość wszystkich pasów fortyfikacji (łącznie ok. 5100 m), powierzchnia poddanego analizie terenu jest bardzo niewielka.
Przebadany został zaledwie (i to w dodatku wycinkowo) północny fragment wału I, a wał środkowy poddano jedynie nieco poważniejszym oględzinom w jednym miejscu. Tym samym, z punktu
widzenia archeologicznego, wszelkie dociekania
o charakterze analitycznym mogą być obarczone
sporym marginesem błędu, który jak na razie
pozostaje w sferze przypuszczeń, a dopiero po
ponownych badaniach wałów wszelkie funkcjonujące w literaturze przedmiotu ustalenia, zarówno dotyczące datowania, jak i funkcji, mogą ulec
zasadniczym zmianom.
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Ryc. 6. Moneta Stefana IV (1162-1163) z obiektu 10/62. Wg Habovštiak 1966.

występowały fragmenty ceramiki (głównie w domostwach, niekiedy w grobach, ale też bez kontekstu), fragmenty żaren, grzywny siekieropodobne (w depozytach i pojedynczo) oraz noże
(pojedynczo w chatach i grobach).
Na osobną uwagę zasługuje depozyt 101
grzywien siekieropodobnych, nie posiadający relacji stratygraficznej z wałem, znaleziony nad
grobem wkopanym w jedną z chat oraz znalezisko monety (ryc. 6) kontrkróla węgierskiego Stefana IV z dynastii Arpadów (1162-1163), z obiektu
poza nasypem wału, w którym natrafiono także
na fragmenty naczyń (Habovštiak 1966, 454-455).
W nieco oddalonym od pozostałych wykopie XV/63
natrafiono jedynie na fragmenty ceramiki. We
wszystkich profilach stwierdzono też znaczne
zapłynięcie fosy, która pierwotnie była znacznie
głębsza. Pod wałem środkowym odkryto cztery
częściowo zniszczone groby bez wyposażenia.
Przy próbie interpretacji wyników prac ustalono, że fortyfikacje nie wiązały się stratygraficznie z horyzontem osadniczym stwierdzonym
poniżej. Utrudnieniem jest przede wszystkim brak
konstrukcji wewnętrznej, zarówno kamiennej, jak
i drewnianej. Z terenu Słowacji, w tym także
w rejonach niezbyt odległych od Bini, w przypadku zdecydowanej większości badanych i publikowanych grodzisk stwierdzono występowanie
różnorodnych konstrukcji wewnętrznych dzielących się na szereg odmian (Šalkovský 2002,
123-133; Hulínek, Čajka 2004, 98-103 – tam dalsza literatura). Tak jest na przykład w położonym
najbliżej grodzisku w Mužli-Čenkovie nad Dunajem (odległym o 15 km), gdzie odkryto „suchy”
mur zespolony z konstrukcją drewnianą (Kuzma
1998, 395-397). Konstrukcje wewnętrzne stwierdzono także na grodziskach z rejonu Słowackiej
Bramy (Hronsky Beňadík, Tlmače) oddalonych
od Bini o ok. 50 km (Habovštiak 1975, 100-106;
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Habovštiak, Holčik 1979, 76, 83) oraz w nieco
dalszej Nitrze (Bednár, Samuel 2002, 149-155 –
tam dalsza literatura). Na niezbyt odległych
terenach północnych Węgier, na grodziskach
z wczesnego średniowiecza (Abaujvár, Borsod,
Szabolcs, Visegrád), także natrafiono na konstrukcje wewnętrzne (Györffy 2003, 280). Jedyną
analogią jest domniemane6 grodzisko w położonym 30 km na północ Tekovským Hrádku nad
Hronem (ryc. 7), gdzie stwierdzono zachowany
nieduży fragment wału usypany z ziemi w sposób podobny do nasypów bińskich (Habovštiak
1966, 472).
Tu nasuwa się skojarzenie z cytowaną
wcześniej XIX-wieczną teorią F. Rómera, jakoby
na północ od Bini, wzdłuż Hronu, ciągnął się wał
podłużny, a zachowany nasyp w Starým Tekovie
(wtedy znanym jako Varád) był jego częścią.
Można nadmienić, iż wspominana w niektórych
opracowaniach (Habovštiak 1992, 274; Šalkovský
2002, 125) faza fortyfikacji, poprzedzająca późniejszy, rozległy kompleks, nie została archeologicznie potwierdzona.
CHRONOLOGIA I FUNKCJA
a) interpretacja archeologiczna
W przypadku Bini wszelkie ustalenia chronologiczne, oparte na rezultatach wykopalisk,
mogą być obarczone sporym marginesem błędu.
Dzieje się tak ze względu na brak jakichkolwiek
przedmiotów datujących z samego jądra wału,
jak i z uwagi na wielkość obszaru poddanego badaniom – nawet przyjęte przez naukowców ustalenia po dalszych pracach mogą ulec diametralnym
zmianom. Omawiane umocnienia nie posiadają
jak dotychczas precyzyjnego datowania. Przyjęte
w literaturze stwierdzenia opierają się na przytaczanych tu badaniach i interpretacjach A. Habovštiaka i Š. Holčika, a ich rezultatem jest ustalenie
horyzontów chronologicznych oraz wyznaczenie
ram czasowych, w obrębie których fortyfikacje
mogły powstać.
Wspomniana wcześniej teoria o przypuszczalnym istnieniu grodziska w okresie wielkomorawskim w 2. połowie IX i na przełomie IX/X w.
nie ma potwierdzenia w rzeczywistości (brak
fortyfikacji). Podstawą do jej wysunięcia jest
stwierdzenie w toku badań prowadzonych od lat
70. do 90. intensywnego osadnictwa oraz bogato
wyposażonego cmentarzyska w centralnej części
wsi, które wydatowano na ten okres (Habovštiak
1992, 273 – tam dalsza literatura). W przypadku
zachowanych do dziś wałów A. Habovštiak (1966,

6 A. Habovštiak (1966, 471) używa wyłącznie określenia wał; podobnie jest w katalogu (Pramene… 1990, 171). Z kolei
D. Hulínek i M. Čajka (2004, 110) wykazują go w wykazie wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu zachodniej Słowacji.
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Tym samym ramy czasowe powstania grodziska
zamykają się mniej więcej w okresie X – połowa XII w., z tendencją cofnięcia cezury końcowej
do XI w.7

Ryc. 7. Plan domniemanego grodziska w Tekovským Hradku wykonany przez Š. Janšaka w 1934 r. – widoczne naniesione fragmenty
wałów. Wg Habovštiak 1966.

449-467) zaznacza, że stanowią one osobny horyzont, nie związany ze stwierdzonymi pod nimi
domostwami i grobami, także datowanymi na
IX w. Jako terminus post quem powstania wałów
przyjęto znalezisko fragmentu ceramicznego kociołka z zachowanym charakterystycznym brzegiem (ryc. 8), z obiektu V/63, spod podstawy wału. Pojawienie się i rozprzestrzenienie tego typu
naczyń łączone jest z przybyciem na przełomie
IX i X w. na te tereny plemion węgierskich w początkach okresu zajmowania ojczyzny, trwającego
do lat 70. X w. Występowanie tych naczyń sięga czasowo pierwszych stuleci istnienia Królestwa Węgierskiego (The Ancient…1996, 62-63).
W oparciu o to znalezisko uznano, że wał usypano już w pewnej odległości czasowej po zaniku
osady, stwierdzonej pod jego podstawą, być może
w ciągu X w. Z kolei za wskazówkę wyznaczającą
terminus ante quem uznano wyżej wspomnianą
monetę Stefana IV z XII w. Znajdowała się ona
w obiekcie niewkopanym w wał. Zwrócono jednak uwagę na współwystępowanie w tej samej
warstwie fragmentów naczyń uznanych za identyczne ze znalezionymi w sąsiednim, wkopanym
w nasyp obiekcie (Habovštiak 1966, 467-469).

b) interpretacja historyczna
Interpretacja historyczna dziejów Bini w ciągu X i XI stulecia wiąże się zarówno z naświetleniem dziejów obszaru w dolnym biegu
Hronu, jak i z próbą objaśnienia genezy oraz
funkcji interesującego nas obiektu. Funkcjonowanie wspomnianej już IX-wiecznej osady i cmentarzyska wiązane jest z przyłączeniem i późniejszą
przynależnością terytorialną obszarów w dolnym
biegu Hronu do Państwa Wielkomorawskiego
w IX w. oraz rozwojem ośrodków osadniczych
(w tym i grodzisk) na tym terenie (Ruttkay 2002,
47-49 – tam dalsza literatura). W początku X w.
następują zmiany – Państwo Wielkomorawskie
przestaje istnieć. Jednocześnie, już od końca IX w.,
obszar Kotliny Karpackiej, tym samym środkowego dorzecza Dunaju w rejonie ujścia Hronu,
zostaje objęty osadnictwem staromadziarskim.
Przyjmuje się, że tereny w rejonie dolnych
odcinków Wagu, Nitry, Žitavy, Hronu i Ipoli zajęto w ciągu pierwszych dziesięcioleci X w.8,
w trakcie tzw. okresu zajmowania ojczyzny, charakteryzującego się najazdami, które ustały po
połowie X w., kiedy to koczowniczy Węgrzy na
zdobytych terenach rozpoczęli budowę państwa
(Felczak 1983, 17-20; The Ancient… 1996, 16-18;
Ruttkay 2000, 336). Po chrzcie księcia Gejzy
w 973 r. pierwszą stolicą Węgier i rezydencją
książęcą został, niezbyt odległy od Bini, Esztergom (Györffy 2003, 121). W 997 r. następca
Gejzy, Stefan I, w ramach umacniania wewnętrznego królestwa, stłumił bunt wielmożów pod wodzą swego stryja Koppánya (Györffy 2003, 145-151;
Żywot…2003, 12-13), który objął swym zasięgiem
Kraj Zadunajski, w tym i komitat Somogý –
rodową siedzibę zbuntowanego krewniaka, ale
także ziemie w pobliżu stolicy w rejonie ujścia
Hronu do Dunaju. Zarówno G. Györffy, jak i wcześniej A. Habovštiak, w oparciu o źródła, podają
rejon stolicy jako miejsce zgromadzenia wojsk
Stefana, przy czym ten drugi badacz wysunął
teorię, że na obszarze dzisiejszej Bini, nad brzegiem Hronu (w źródłach Goron – podobnie jak
nazywano Esztergom – Gran), usypano szaniec

7 A. Habovštiak (1966, 468) przesuwa datowanie w oparciu o znalezisko fragmentu naczynia z dna fosy w wykopie XV/63,
które zaliczył do tzw. horyzontu Bjelo Brdo.
8 Historycy, odtwarzając dzieje zasiedlenia niziny przez Węgrów, oparli się na geograficznej analizie węgierskich kronik,
m.in: Anonymi Gesta Hungariae, Gesta Hungarorum, Chronica Pictum Vindobonese. Co ciekawe, w pierwszej z nich
wzmiankuje się zdobycie przez Madziarów bliżej nieokreślonego grodu Varod nad Hronem – pod tą nazwą występuje od XIII w.
do 1920 r. Tekovský Hradok (Pramene... 1990, 171).
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Ryc. 8. Wybór ceramiki z wykopu XIII/63. Wśród niej widoczny (u góry po prawej stronie) fragment kociołka z obiektu 5/63 oznaczony nr. 3.
Wg Habovštiak 1966.

ziemny, wewnątrz którego władca zebrał wierne
sobie wojska, mające walczyć z buntownikami.
Dla dopełnienia dziejów interesującego nas
obszaru można dodać, że w latach 1002-1018
teren na północ od Dunaju znajdował się pod
okresowym panowaniem polskim, a w r. 1042
wspólna czesko-niemiecka wyprawa księcia
Brzetysława dotarła nad dolny Hron i pod
Esztergom (Ruttkay 2002, 53-54).
Idąc dalej, można zastanowić się, czy Węgrzy u zarania swej państwowości budowali
fortyfikacje. Przez długi czas Madziarzy budzili
zainteresowanie archeologów, głównie ze względu na znaleziska grobowe, pochodzące z okresu
osiedlania się w Kotlinie Karpackiej. Na osobną

uwagę zasługuje kwestia budowy fortyfikacji.
K. Mesterhazý (1994, 24) przypuszcza, że już
w okresie symbiozy z Chazarami w 1. połowie
IX w. budowano systemy podłużnych umocnień.
G. Györffy (2003, 238) twierdząco odpowiada na
pytanie dotyczące budowy umocnień przez
koczowniczych Węgrów. Umiejętność tę posiedli
już w okresie wędrówki z pogranicza euroazjatyckiego w ciągu IX w., do tego stopnia, iż
w okresie zajmowania ojczyzny, po 896 r., przypuszczalnie wznoszono umocnione siedziby
wodzów plemiennych. Budowę grodów na większą skalę kontynuowano w okresie tworzenia
nowej struktury administracyjnej – tzw. żup –
komitatów w oparciu o wzorce ottońskie i sło-

34

Dominik Lulewicz

wiańskie od końca X i w ciągu XI w. Grody
te konstrukcyjnie nie odbiegały od innych wznoszonych podówczas na obszarach ościennych (The
Ancient… 1996, 57; Györffy 2003, 280-283).
Należy zaznaczyć, że grodzisko w Bini, mimo próby powiązania go z początkami Węgier,
w pewnym sensie „odstaje”, tak ze względu na
sposób budowy, jak i duże rozmiary. A. Habovštiak
dopatrzył się również pewnego podobieństwa do
ziemnych nasypów rodowej siedziby Koppánya
w Somogý, w Kraju Zadunajskim. W kontekście
teorii interpretującej Binię jako „obóz” wojskowy
Stefana warto nadmienić, że ziemię, na której leży
dziś miejscowość, otrzymali potomkowie wielmoży Honta, który był wymieniany wśród sojuszników księcia, a sama Biňa wspomniana jest
po raz pierwszy w r. 1135 (Habovštiak 1966, 478;
Pramene… 1990, 242).
BIŇA NA TLE GRODZISK Z TERENU
SŁOWACJI9
Porównując omawiany obiekt do innych
wczesnośredniowiecznych fortyfikacji słowackich,
zwracają uwagę znaczne, sygnalizowane już wyżej, różnice – przede wszystkim pod względem
rozmiarów i sposobu wznoszenia umocnień. Powierzchnia (107,5 ha) stawia go na pierwszym
miejscu pośród innych grodzisk10. W przypadku
konstrukcji umocnień widać również zasadniczą
różnicę. Jedynie Biňa oraz Tekovský Hradok
wzniesione zostały wyłącznie z ziemi. Pozostałe
(oczywiście te w większym lub mniejszym stopniu przebadane) wewnątrz nasypów ziemnych
miały jakąś konstrukcję. W przypadku grodzisk
datowanych na IX w., historycznie łączonych
z Wielkimi Morawami i ich peryferiami, wielokrotnie mowa jest o występowaniu tzw. „suchych” murów z różnymi wariantami konstrukcji
drewnianych (m.in. Bojna, Bratysława-Zamek,
Detva, Majcichov, Mužla-Čenkov, Nitra-Zamek,
Zvolen-Môťova). W późniejszych, tj. X- i głównie XI-wiecznych grodziskach stwierdzono wyłącznie konstrukcje drewniane (np. skrzyniowe
z palisadą, w późniejszych fazach fortyfikacji na
wzgórzach zamkowych w Bratysławie i Nitrze),
wiązane z przebudową na węgierskie grody komitatowe w XI w. Porównując lokalizację, Biňa
należy do grodów nizinnych, choć znajduje się
w bezpośredniej bliskości przedgórza Karpat. Na

terenie Słowacji występują obiekty o podobnej
lokalizacji, położone na Nizinie Naddunajskiej,
choć jest ich zdecydowanie mniej niż grodzisk
zlokalizowanych na wyniesieniach, w miejscach
o naturalnych warunkach obronnych11.
Różnice w przynależności chronologicznej
w stosunku do innych grodzisk wczesnośredniowiecznych nie są bardzo znaczące. Zdecydowana
większość obiektów zalicza się do powstałych
i funkcjonujących w ciągu IX w., z czego część
(np. Bratysława, Nitra, Zemplín) ma uchwytną
archeologicznie kontynuację w wiekach późniejszych. Na tym tle Biňa należy do niewielkiej
grupy obiektów powstałych i funkcjonujących
w X-XI w.
PODSUMOWANIE
Podsumowując zebrane wcześniej informacje, grodzisko w Bini jawi się jako obiekt bardzo
nietypowy z kilku względów. Przede wszystkim
zaskakuje rozmiarami (107,5 ha), wybijając się
ponad inne fortyfikacje słowackie. Zwraca uwagę
również jego stan zachowania, ogólnie rzecz
biorąc dobry, pozwalający na odtworzenie (poza
częścią całkowicie zniesionego wału III) całości
przebiegu fortyfikacji. Zapewne w ciągu stuleci
wały uległy pewnemu obniżeniu, a fosy zapłynięciu (Habovštiak 1966, 463), jednak nadal sprawiają imponujące wrażenie. Jeśli chodzi o wykonane badania archeologiczne, to zestawiając
informacje o dotychczas wykonanych pracach,
widoczne są spore braki. Wiążą się one z nieznacznym, znikomym wręcz stopniem przebadania (w stosunku do całości) fortyfikacji, przy
czym wykonanie badań choćby w kilkunastu
newralgicznych punktach wymagać będzie, ze
względu na gabaryty obiektu, znacznie większego nakładu pracy. Istotne jest jeszcze to, że od
omawianych wyżej prac minęło sporo czasu i być
może istnieje potrzeba weryfikacji ich rezultatów. Mimo tych mankamentów badania wykazały z całą pewnością specyfikę konstrukcyjną
umocnień oraz ich stratygraficzną odrębność od
znacznie lepiej rozpoznanego horyzontu osadniczego stwierdzonego pod ich podstawą. Jak
na razie bez odpowiedzi wciąż pozostaje kwestia hipotetycznego, najstarszego wału towarzyszącego osadzie i cmentarzysku z IX w. (Habovštiak 1992, 274). Przykładem ufortyfikowanej

9 Dane porównawcze dotyczące słowackich obiektów ufortyfikowanych autor artykułu zaczerpnął z własnej, niepublikowanej
pracy magisterskiej pt. Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi grodziskami z terenu Słowacji, napisanej w 2002 r. pod
kierunkiem prof. dr. hab. M. Parczewskiego (mps w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
10 Patrz przyp. 2.
11 Poza Binią i Tekovským Hradkiem do grodzisk nizinnych zaliczają się również: Majcichov, Mužla-Čenkov, Nevidzany
i Pobedim.
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osady, współczesnej IX-wiecznej Bini, jest oddalona o 15 km, dobrze rozpoznana archeologicznie Mužla-Čenkov (Hanuliak, Kuzma, Šalkovský 1993). Ciekawym, choć nie podjętym
później śladem jest wspomniana wcześniej przez
A. Habovštiaka (1966, 439) teoria F. Rómera
o istnieniu wału podłużnego ciągnącego się
wzdłuż Hronu na północ, aż do Tekovskiego
Hradku, w jakiś sposób tożsamego z Binią. Być
może w owym czasie, tj. w latach 70. XIX w.,
jakiś wał mógł być nad Hronem czytelny, a późniejsza intensywna, zwłaszcza w czasach powojennych, gospodarka rolna zniszczyła go bezpowrotnie. W kontekście tego zagadkowego
umocnienia warto zwrócić uwagę na znajomość
budowy u plemion koczowniczych – w tym
i Madziarów, umocnień podłużnych, służących
jako granice terytoriów plemiennych (Györffy
2003, 240-242).
Z historycznego punktu widzenia niedobór
źródeł archeologicznych i potencjalny margines
błędu pozostawiają pewną lukę, jednak mimo
wszystko omówiona wyżej interpretacja histo-
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ryczna nie może zostać wykluczona. Niezbitym
faktem są poświadczone XIII-wiecznymi źródłami
wojny Stefana I ze sprzeciwiającymi się reformom
możnowładcami pod wodzą Koppánya. Osobną
sprawą jest wskazanie bińskich szańców jako
ziemnego fortu węgierskiego księcia szykującego się do walnej bitwy – na to mogą wskazywać
wzmianki o rzece Goron tj. o Hronie. Może
dopomogłyby w tym również jakieś lokalne
znaleziska militariów z końca X w., kiedy to
w miejsce broni i wyposażenia „staromadziarskiego” stopniowo wchodzi w użycie (już od
czasów poprzednika Stefana – Gejzy) broń
i oporządzenie bitewne o rodowodzie zachodnioeuropejskim (tamże, 133-135, 148).
Na zakończenie można dodać, że wały w Bini
wymagają z pewnością przeprowadzenia zakrojonych na znaczną skalę prac archeologicznych,
które pomogłyby w przyszłości odpowiedzieć
na wiele kwestii dotyczących zarówno samego
obiektu, jak i jego pozycji w kontekście wczesnośredniowiecznych dziejów dorzecza środkowego Dunaju.
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RATOWNICZO-SONDAŻOWE BADANIA ARCHEOLOGICZNE
W OBRĘBIE WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO KOMPLEKSU
OSADNICZEGO W GUCIOWIE, GM. ZWIERZYNIEC, POW. ZAMOŚĆ

Kompleks osadniczy z okresu wczesnego
średniowiecza zlokalizowany w dolinie rzeki
Wieprz w okolicach Guciowa na Roztoczu ze
względu na zajmowany obszar budzi zainteresowanie archeologów, historyków i geomorfologów (Gurba, Orłowski 1953; Zoll-Adamikowa
1974; Maruszczak 1997). W jego skład wchodzą
stanowiska archeologiczne o znaczeniu w skali
ogólnopolskiej – rozległe grodzisko położone na
górującym ponad doliną rzeki wzgórzu „Monastyr”, kilka osad o znacznej powierzchni (największa ma ponad 20 ha), sześć cmentarzysk
kurhanowych zlokalizowanych po obu brzegach
Wieprza (ryc. 1).
W ciągu ostatnich lat baza źródłowa dotycząca omawianego terenu powiększyła się dzięki
przypadkowym odkryciom różnego rodzaju zabytków archeologicznych (Balcer, Machnik, Sitek 2002), badaniom wykopaliskowym (Urbański
1998) oraz badaniom powierzchniowym metodą
AZP1.
Zwrócić należy szczególną uwagę na badania
ratownicze i weryfikacyjne przeprowadzone przez
Muzeum Okręgowe w Zamościu w latach 1997
i 1999, po zgłoszeniu takiej konieczności przez
sołtysa wsi Guciów Stanisława Jachymka. W 1997 r.
podczas budowy domu natrafił on na zabytki
i ślady obiektu wyraźnie rysującego się na tle
jasnego piasku. Po zweryfikowaniu informacji na
miejscu odkrycia okazało się, że w wykopie na
głębokości ok. l m odsłonięto północno-zachodni
narożnik obiektu z paleniskiem. Obiekt zlokalizowany jest na terenie osady z okresu wczesnego
średniowiecza (Guciów, stan. IX), znanej z wcześniejszych badań sondażowych (Zoll-Adamikowa
1974, 161) i weryfikacji powierzchniowych. Stanowisko położone jest w dolinie Wieprza, na

terenie terasy nadzalewowej, w sąsiedztwie szkoły podstawowej wykorzystywanej obecnie przez
Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, w obrębie gospodarstwa S. Jachymka. W celu rozpoznania charakteru obiektu odkrytego w południowej części wykopu budowlanego założono
obejmujący go częściowo wykop badawczy o wymiarach 5 x 5 m. W jego obrębie na głębokości
ok. 0,5 m pojawił się zarys obiektu o wymiarach
ok. 3,5 x 4,0 m, dość wyraźnie odcinający się
od jaśniejszego piasku. W wypełnisku obiektu,
którego spąg znajdował się na głębokości l m
od powierzchni, zarejestrowano drobne fragmenty
węgli drzewnych, grudki polepy, kamienie wapienne oraz ok. 120 fragmentów ceramiki (patrz
wybór na ryc. 3). W partii przydennej, pośrodku
obiektu, na głębokości poniżej 100 cm natrafiono
na ślady dwóch zwęglonych słupów drewnianych.
Jeden ze słupów, o kwadratowym przekroju poprzecznym i grubości 30 cm, był zaostrzony i wbity
w jasny, calcowy piasek na głębokość ok. 20 cm.
Nieregularny zarys drugiego słupa był słabiej widoczny. Dzięki szybkiej informacji o odkryciu
udało się przebadać obiekt prawie w całości.
Można uznać go za pozostałości chaty półziemiankowej o konstrukcji drewnianej, z dachem
wspierającym się na drewnianych słupach zlokalizowanych w centrum. Niestety, prawie całkowicie zniszczeniu uległo palenisko znajdujące
się w północno-zachodnim narożniku obiektu.
Według informacji uzyskanych od odkrywcy posiadało ono średnicę ok. 60 cm i wyłożone było
fragmentami ceramiki, polepy i kamieniami wapiennymi.
Zespół ceramiki pochodzący z wypełniska
półziemianki posiada wiele analogii wśród
materiałów z terenu Małopolski, datowanych na

1 Dokumentacja arkusza AZP 91-86 znajduje się w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie –
Delegatura w Zamościu.
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Ryc. 1. Guciów, gm. Zwierzyniec, pow. Zamość. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy: 1-6 – cmentarzyska kurhanowe; 7 – grodzisko;
8-10 – osady; <
– domniemany gródek. Wg Zoll-Adamikowa 1974 i Maruszczak 1997.

okres IX-X w. Według A. Żakiego (1974, 181, 201)
naczynia tego typu występują głównie w II okresie wczesnego średniowiecza, m.in. w Krakowie. Podobne znane są z grodziska w Chodliku
(Gardawski 1970, 48-52) oraz z podobnego
2

obiektu z Kraśnika (Wichrowski 1997, 150-151).
Z wcześniejszych badań cmentarzysk położonych w dolinie Wieprza w okolicach Guciowa oraz z terenu osady (stan. IX)2 pochodzą
analogiczne materiały datowane przez H. Zoll-

Po przeprowadzeniu w 1983 r. badań powierzchniowych w Guciowie zachowano numerację wcześniej zlokalizowanych
obiektów (wg Zoll-Adamikowa 1974), zmieniając cyfry z rzymskich na arabskie.
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Ryc. 2. Guciów, gm. Zwierzyniec, pow. Zamość. A – mapa okolic grodziska z lokalizacją wykopów archeologicznych: <
– 1971-1972, t
– 1997,
=
– 1999; B – lokalizacja wykopów archeologicznych (1999) na planie sytuacyjno-wysokościowym. Opr. J. Kuśnierz.
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Ryc. 3. Guciów, gm. Zwierzyniec, pow. Zamość, stan. 9. Ceramika
z badań w 1997 r.: a-g – wypełnisko półziemianki; h – palenisko na
zewnątrz obiektu. Rys. J. Kuśnierz.

Ryc. 4. Guciów, gm. Zwierzyniec, pow. Zamość, stan. 10. Wykop
sondażowy nr 1 w 1999 r.: plan obiektu gospodarczego na gł. 55 cm.
Rys. J. Kuśnierz.

Adamikową na okres IX i może X w. Na podstawie ceramiki można więc datować obiekt-chatę
na IX-X w. Znajdowała się ona na północnozachodnim skraju rozległej osady (stan. IX) – jednej
z trzech położonych w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska „Monastyr” zlokalizowanego na kulminacji wzniesienia, w odległości
ok. 0,5 km.
W 1999 r. Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Zamościu uzyskał wiadomość, że w bezpośrednim sąsiedztwie znanego grodziska w Guciowie trwa ciągła eksploatacja gliny przez miejscową
ludność. Po lustracji terenu okazało się, że wyrobisko zagraża wyraźnie widocznym wałom ziemnym
hipotetycznego małego „gródka”, oznaczonego
i opisanego przez prof. H. Maruszczaka z UMCS
w Lublinie (Maruszczak 1997, 229, ryc. 2, 4).
Według hipotezy tego autora „gródek” położony
na wyniosłym cyplu terenowym na zachód od
grodziska oznaczonego jako stanowisko VII (ZollAdamikowa 1974, 151-161, ryc. 3) miał bronić
dostępu do źródeł wody. Sytuacja zastana w terenie
przez archeologów wymagała pilnej interwencji.
Badania wykopaliskowe polegały na przecięciu
dwoma wykopami zwiadowczymi (o wymiarach
6 x 1 m) miejsc sugerujących obecność wałów
ziemnych usypanych ręką ludzką, rozpoznanie ich
budowy, charakteru oraz pozyskanie ewentualnych danych archeologicznych pomocnych przy

określeniu chronologii i funkcji tych obiektów.
Wykop nr 1 zlokalizowano we wschodniej części
„gródka”, nad głębokim jarem oddzielającym go
od grodziska (ryc. 2). Wykop nr 2, o identycznych
wymiarach, wytyczono na północno-zachodnim
skraju cypla (ryc. 2). Wykop nr 1 przeciął wschodni
odcinek wału ziemnego i odsłonił jego profil.
Osiągnął głębokość 140 cm, licząc od kulminacji
nasypu. Wał od strony zewnętrznej jest wyraźnie
czytelny w terenie. Posiada wysokość względną
ok. 80 cm. W profilu zaznacza się wcześniejsza
obecność płytkiego rowu, z którego prawdopodobnie brano ziemię do jego usypania. Stwierdzono bardzo cienką warstwę humusu (5-7 cm)
na zboczach wału; na jego kulminacji humusu
niemal brak (ryc. 6:A). Świadczy to o młodej metryce obiektu lub jego intensywnej erozji. Identycznie zbudowany jest wał przecięty wykopem
nr 2. Jest jednak wyraźnie niższy (do 20-25 cm).
W warstwie nasypowej zarejestrowano obecność
humusu pierwotnego – cienkiej warstwy przesyconej rozmytymi węgielkami drzewnymi (ryc. 6:B).
W obu wykopach i przekrojach wałów brak było
jakichkolwiek śladów konstrukcji drewnianych czy
też zabytków ruchomych pozwalających na datowanie obiektu oraz określenie jego funkcji.
Położona nieopodal osada wczesnośredniowieczna oznaczona numerem X była już sondażowo rozpoznana w latach 1971-1972. W trakcie
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badań natrafiono na zarys kolistej jamy o nieckowatym przekroju, średnicy 2 m i miąższości
ok. 40 cm (Zoll-Adamikowa 1974, 117, 164-165).
Z jej wypełniska pozyskano materiał ceramiczny
z II i III fazy osadnictwa wczesnośredniowiecznego.
Niestety, w publikacji nie został on zilustrowany.
W dokumentacji badań powierzchniowych przeprowadzonych w 1983 r. na interesującym nas
obszarze, na karcie ewidencyjnej stanowiska X
(wg nowej numeracji stanowisko nosi nr 10), brak
jest danych dotyczących ilości i rodzaju materiału
zabytkowego z badań w latach 1971-1972 (Wróbel
1983). Wynikła stąd konieczność zweryfikowania
lokalizacji stanowiska i pozyskania reprezentatywnych dla niego zabytków. Dodatkowym powodem podjęcia decyzji o przeprowadzeniu badań sondażowych był fakt porastania znacznych
fragmentów powierzchni stanowiska przez samosiewki drzew leśnych, co za kilka lat uniemożliwi
dostęp do warstwy kulturowej. Przeprowadzono
prospekcję terenową w celu określenia zasięgu
stanowiska. Mimo dobrych warunków obserwacji
w części zajętej przez pola uprawne nie znaleziono zabytkowego materiału ruchomego na powierzchni.
Kierując się szkicem zamieszczonym w dokumentacji obszaru AZP 91-86, na terenie stanowiska X wytyczono wykop nr 1 o wymiarach
10 x 1 m, orientowany po osi SW-NE. Zdjęto
warstwę orną do głębokości 25 cm, nie natrafiając na materiał zabytkowy pochodzenia antropogenicznego. Kolejne etapy eksploracji do calca
położonego na głębokości 40 cm również nie
przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie zarejestrowano obecności obiektów archeologicznych
ani ruchomego materiału zabytkowego. Tym samym nie uzyskano potwierdzenia lokalizacji osady w tym miejscu.
W związku z negatywnym wynikiem następny wykop zlokalizowano w odległości ok. 150 m
na wschód, bliżej grodziska (ryc. 2). Wykop
sondażowy nr 1 miał wymiary 10 x 1 m i orientowany był po osi SW-NE. Założono go na
pastwisku, wzdłuż sąsiedniego pola porosłego już
samosiewkami brzozy. Po zdjęciu warstwy humusu i eksploracji kolejnych warstw mechanicznych w północnej części wykopu, na głębokości
35 cm, osiągnięto calec. W południowej części,
na głębokości 30 cm, dostrzeżono plamy nieregularnych zaciemnień wchodzące we wschodnią
ścianę wykopu. W związku z tym południową
część wykopu na długości 3 m poszerzono o 2 m
na wschód i kontynuowano pracę w tej części
(3 x 3 m) wykopu sondażowego. W warstwie 3035 cm odkryto cztery drobne fragmenty ceramiki.
W wypełnisku niewyraźnie rysującego się obiektu,
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Ryc. 5. Guciów, gm. Zwierzyniec, pow. Zamość, stan. 10. Wykop
sondażowy nr 1 z 1999 r.: fragmenty ceramiki z wypełniska obiektu.
Rys. D. Łysiak.

w warstwie 35-45 cm, zarejestrowano pięć dość
dużych fragmentów ceramiki (ryc. 4:a-c). Na
głębokości 55 cm dobrze był widoczny zarys
kwadratowego w planie obiektu o wymiarach
ok. 2 x 2 m. Z czarnego, smolistego wypełniska
jego północnej części (paleniska?) pochodzą dwie
niecharakterystyczne, brunatno-ceglastej barwy
skorupy naczyń z gliny schudzonej piaskiem.
W części południowej obiektu, na głębokości
60 cm, leżał fragment ceramiki o wyraźnie rytym
ornamencie (ryc. 5:d) Na głębokości 80 cm
odkryto podobny ułamek ceramiki z mniej wyraźnym, poziomo rytym ornamentem (ryc. 5:e).
Dno obiektu zarejestrowano na głębokości 105 cm
od powierzchni. Jego profil miał kształt nieckowaty. Biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary
badanego obiektu oraz ilość pozyskanego materiału zabytkowego można wysnuć wniosek
o jego gospodarczym charakterze (wędzarnia?
suszarnia?). Odkryte w jego obrębie nieliczne
fragmenty ceramiki pozwalają datować okres
funkcjonowania obiektu na X w.
Wyniki sondażu archeologicznego przeprowadzonego na terenie hipotetycznego „gródka”
pozwalają na weryfikację hipotezy H. Maruszczaka o obronnej funkcji badanego obiektu. Uwzględniając brak materiału zabytkowego, niską
wysokość nasypu ziemnego przy istnieniu bardzo cienkiej warstwy (a miejscami braku wykształconego humusu), należy uznać, że podtrzymywanie postawionej przez H. Maruszczaka
hipotezy jest nieuzasadnione.
Wyniki sondażowych badań osady (stan. 10)
prowadzą do wniosku, że jej lokalizacja na mapie
o skali 1:10 000 dołączonej do dokumentacji AZP
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Ryc. 6. Guciów, gm. Zwierzyniec, pow. Zamość, „gródek”. Profile wykopów z 1999 r.: A – profil S wykopu 1; B – profil S wykopu 2. Rys. J. Kuśnierz.

obszaru 91-86 jest prostym przeniesieniem z mapy opublikowanej przez H. Zoll-Adamikową
(1974, ryc. 3). Mimo iż w 1983 r. duże połacie
pól były uprawiane i dostępne dla prospekcji, nie
zweryfikowano wówczas zasięgu stanowiska
nr 10. Badania weryfikacyjne przeprowadzone
w 2001 r. przyniosły bardziej pozytywny rezultat
w postaci fragmentów ceramiki, co jednak spowodowało nieuzasadnione „rozmnożenie” liczby

stanowisk w dolince. Z opisu H. Zoll-Adamikowej wynika jednak jasno, iż stanowisko 10 zajmowało znaczną część plateau w dolinie zwanej „Za Górą”, w pobliżu grodu. Prawidłowym
miejscem lokalizacji osady (stan. 10) jest najpewniej otoczenie sondażu nr 1, co zresztą
wydaje się zgodne z opisem zamieszczonym
w tekście sprawozdania z badań w Guciowie
(tamże, 164).
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KOŁTKI Z POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ RUSI

Przedmiotem niniejszego szkicu1 są znalezione na zachodniej Ukrainie i w południowowschodniej Polsce2 ozdoby głowy kobiecej mające postać dekoracyjnej, kolistej lub gwiaździstej,
tarczki z kabłąkiem – kołtki3. Do ich wytwarzania
używano metali szlachetnych – złota i srebra,
a później także kolorowych – brązu, miedzi,
ołowiu, cyny i bilonu. Przy produkcji złotych
i srebrnych posługiwano się różnymi metodami
zdobienia – techniką emalii komórkowej, niellem,
filigranem i granulacją, w wypadku zaś tych
z metali kolorowych, które w założeniu miały
naśladowanie pierwszych, żmudny proces produkcyjny upraszczano i uzyskiwano iluzję podobieństwa, odlewając je w tzw. formach imitacyjnych (jednakże wykorzystywano niekiedy
emalię komórkową). Kołtki ze złota na Rusi
wytwarzano pod wpływem bizantyjskim od połowy XI w. W połowie w. XII zaczęto produkować
wersję o lokalnym charakterze – srebrne, zdobione
niellem. Wyrazem przyswojenia tego typu ozdób
przez niższe warstwy społeczeństwa – wyroby
z metali szlachetnych nosiły zapewne księżne
i bojarynie – jest pojawienie się w końcu XII w.
grubszej roboty kołtek imitujących. Z Rusi zna-

nych jest ponad 300 ozdób, które można uznać
za kołtki, a datowane są one na czas od połowy XI
po początek XIV w. Współcześni badacze sporządzili liczne rekonstrukcje sposobu noszenia
omawianego elementu paradnego kobiecego okrycia głowy (por. Ginalski 2001, ryc. 4; Žilina 2002,
ryc. 3-5). Przyjmuje się, że ozdoby takie umieszczano – zawieszając u czepców lub opasek – po
obu stronach twarzy. Z południowo-wschodniej
Europy znane są źródła ikonograficzne z przedstawieniami najpewniej kołtek (Filov 1919, 27,
plansza L; Kašanin 1939, plansza IV), które –
co warto zaznaczyć – pokazują nieco inny niż
rekonstruowany dla Rusi sposób ich noszenia
(ryc. 1-2).
Kołtki znalezione na terenie zachodnich obwodów Ukrainy i w Polsce można podzielić na
wykonane z metali szlachetnych – srebrne i jedną złotą, oraz imitujące – wykonane z metali
kolorowych. Złota (ryc. 3-5), zdobiona emalią
komórkową, kołtka z XI (?)-XII w. z m. Krilos4
(Kryłos, obwód iwano-frankowski; dawny stołeczny Halicz) nie znajduje analogii wśród
zabytków ruskich i uznać ją trzeba – wbrew
przypuszczeniom niektórych badaczy – za import

1 Ten krótki tekst jest efektem mediewistycznych zainteresowań autorów: w wypadku A. Haduch – kołtkami bizantyjskimi
i z innych krajów południowo-wschodniej Europy oraz Rusi – przygotowała ona corpus ruskich kołtek z podziałem typologicznym (Haduch 2002), który obecnie uzupełnia i dopracowuje, natomiast w wypadku R. Liwocha – wczesnym
średniowieczem zachodniej Ukrainy. W nieco innej formie wydrukowany został w Sankt Petersburgu (Livoh, Haduh 2006).
Zaznaczyć należy, że w artykule tym uwzględniono tylko podstawowe publikacje dotyczące omawianych zabytków.
Zainteresowanych tematem odesłać wypada do stosunkowo obszernej literatury dotyczącej kołtek (m.in. Makarova 1997a,
1997b – tam literatura).
2 Opracowanie dotyczy niegdysiejszej południowo-zachodniej Rusi, tj. współczesnych ukraińskich obwodów: czerniowieckiego, iwano-frankowskiego, lwowskiego, rówieńskiego i tarnopolskiego (w obwodzie wołyńskim kołtek nie znaleziono) oraz
polskich województw: lubelskiego (odkryto matryce do kołtek) i podkarpackiego.
3 W literaturze polskiej ozdoby takie nazywano różnie – kołtkami (Liwoch 2005), kołtami (ros., ukr.: колт; np. Ginalski 2001),
ale też zausznicami (Hensel 1987, 216), kolczykami (Hensel 1951, 189, 199, 298), kolczykami kłódkowatymi, zausznicami
torebkowymi (Antoniewicz 1928, 217-218), wisiorkami emaliowanymi (Przybysławski 1900, 61-62). Na istnienie starej nazwy
spolszczonej – kołtka – zwróciła uwagę A. Haduch (2001).
4 Nazwy miejscowości (dalej – m.) podane są w transliterowanej na łacinkę wersji ukraińskiej, w nawiasie zaś po polsku.
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Ryc. 1-2. Przedstawienia kołtek w ikonografii: 1 – fresk z 1259 r. Wizerunek Desisławy – żony sewastokratora Kałojana – z cerkwi Bojana
w Sofii, Bułgaria (wg Filov 1919, 27, pl. L); 2 – fresk z ok. połowy XIV w. Wizerunek Anny Marii – żony despoty Jana Oliwera – z cerkwi
św. Michała Archanioła w m. Lesnovo, Macedonia (wg Kašanin 1939, pl. IV).

z Bizancjum5. Liczniejsze są ozdoby srebrne, które
chronologicznie odpowiadają IV grupie skarbów
wg G. F. Korzuhiny, tj. pochodzą z okresu między
latami 70. XII w. a 1240 r.6 W skarbie z m. Verběv
(Wierzbów, obwód tarnopolski) znajdowała się
kołtka (ryc. 8) z wytłaczanym wzorem plecionki
z taśm i pseudogranulacją oraz wieńcem z guzków (Korzuhina 1954, 136, tabl. LIX); niemal
identyczną (ryc. 9) znaleziono w m. Ličkěvcě
(Liczkowce, obwód tarnopolski). W m. Dorogobuž
(Dorohobuż, obwód rówieński) odkryto skarb,
w którym znajdowała się kołtka (ryc. 10) z gryfem na awersie i wzorem geometrycznym na rewersie, obramiona wieńcem z kulek, oraz sam

wieniec z dętych kulek (Nikol´čenko, Ponomareva, Zimina, Gordienko 1976, 371-372; Priščepa,
Někol´čenko 1996, 78, 206, ris. 72:1, 5). Parę
kołtek z wyobrażeniem gryfów (ryc. 11-13) znaleziono w Trepczy (woj. podkarpackie, Polska;
Ginalski 2001). Wspomnieć można o przypuszczeniu, że srebrna kołtka (ryc. 14-15) znaleziona w regionie Roudnicko (Ústecky kraj, Czechy;
Lutovský 1988, 2-4, 8-10) pochodzi z Rusi Halickiej.
Kołtki imitujące podzielić można na koliste
i gwiaździste. Kolista, wykonana z miedzi, złocona i zdobiona emalią komórkową – przedstawienie ptaka i motyw geometryczny (ryc. 16-18),

5 Zabytek ten doczekał się obszernej literatury. Po raz pierwszy opublikował go Â. Pasternak (1998, 230-231, 327, 345, tabl.
XV:3, barwna wklejka między s. 182 a 183 – pierwsze wydanie w Krakowie w 1944 r.). Jego lokalny wyrób dopuszczali
Û. Lukoms´kij i V. Petegirič (1998, 622), natomiast o bizantyjskim pochodzeniu ozdoby pisali Â. Pasternak (1998, 230)
i S. Ters´kij (2000, 189). Nader zbliżoną kołtkę (ryc. 6-7) publikował W. D. Wixom (1995, 659-660, 666, ryc. 1-2; 1997).
6 Wspomniane w tekście skarby ukryte zostały zapewne tuż przed nawałą mongolską, która spadła na zachodnią Ruś ok.
1240/1241 r. (por. Korzuhina 1954, 27-32).
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Ryc. 3-13. Kołtki z południowo-zachodniej Rusi i Bizancjum: 3 – awers kołtki z m. Krilos (wg Pasternak 1998, barwna wklejka między stronami
182 a 183); 4 – rewers kołtki z m. Krilos (wg Pasternak 1998, barwna wklejka między stronami 182 a 183); 5 – kołtka z m. Krilos – rzuty z boku
i z góry (wg Pasternak 1998, 231, ryc. 68); 6 – awers kołtki bizantyjskiej (Konstantynopol) oraz kolec używany do umieszczania wonności
wewnątrz ozdoby (wg Wixom 1997, 246, ryc. 170); 7 – rewers kołtki z Konstantynopola (wg Wixom 1997, 246, ryc. 171); 8 – kołtka z m. Verběv
(wg Figol´ 1997, barwna wklejka po s. 144); 9 – kołtka z m. Ličkěvcě (Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie); 10 – kołtka i wieniec
drugiej z m. Dorogobuž (wg Priščepa, Někol´čenko 1996, 206, ryc. 72:1,5); 11 – kołtki z Trepczy (fot. D. Szuwalski); 12 – kołtka z Trepczy
(wg Ginalski 2001, 134, ryc. 1); 13 – kołtka z Trepczy (wg Ginalski 2001, 135, ryc. 2).
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Ryc. 14-24. Kołtki z południowo-zachodniej Rusi i Czech: 14 – kołtka z Roudnicka (?), Czechy (wg Lutovský 1988, 3, ryc. 2); 15 – kołtka
z Roudnicka (?), Czechy (wg Lutovský 1988, 3, ryc. 1); 16 – awers kołtki z m. Bliščanka (wg Liwoch 2005, 137, ryc. 1); 17 – rewers kołtki
z m. Bliščanka (wg Liwoch 2005, 137, ryc. 2); 18 – kołtka z m. Bliščanka (wg Liwoch 2005, 134, ryc. 1); 19 – kołtka z m. Dzvinâč
(wg Przybysławski 1900, ryc. 6); 20 – kołtka z m. Tors´ke (wg Antoniewicz 1920, 93, ryc. 4); 21 – kołtka z m. Zelenče (wg Ratič 1957, 94,
tabl. XII:19); 22 – półwyroby kołtek z m. Krutilěv (wg Rusanova, Timoščuk 1993, ryc. 54:1-2); 23 – półwyrób kołtki z m. Krilos (wg Figol´ 1997,
140); 24 – kołtka z m. Zvenigorod (wg Swiesznikow, Hupało 1995, 178, ryc. 3a).
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Ryc. 25-31. Kołtki z południowo-zachodniej Rusi: 25 – kołtka z m. Krutilěv (wg Rusanova, Timoščuk 1993, ryc. 37:5); 26 – kołtka z m. Krutiliv
(wg Rusanova, Timoščuk 1993, ryc. 47:3); 27 – kołtka z m. Krutilěv (wg Rusanova, Timoščuk 1993, ryc. 57:12); 28 – kołtka z m. Čorněvka
(wg Pivovarov 2001, 124, ryc. 22:7); 29 – kołtka z miejscowości nieznanej w dawnej Galicji Wschodniej (wg Przybysławski 1906, tabl. V:5);
30 – kołtka z m. Zvenigorod (wg Swiesznikow, Hupało 1995, 178, ryc. 3c); 31 – kołtka z m. Zvenigorod (wg Swiesznikow, Hupało 1995, 178,
ryc. 3:w).

znaleziona została w m. Bliščanka (Błyszczanka,
obw. tarnopolski; Liwoch 2005); druga podobna –
niestety, znana tylko ze stylizowanego rysunku
awersu (rys. 19) – w m. Dzvinâč (Dźwiniacz, obw.
tarnopolski; Przybysławski 1900, 61-62, ryc. 6).
Trzy kolejne imitujące kołtki koliste znane są
z m. Tors´ke (Torskie, obw. tarnopolski; ryc. 20;
Antoniewicz 1920, 93-95), z m. Zelenče (Zieleńcze, obw. tarnopolski; ryc. 21; Ratič 1957, 94,
tabl. XII:19) i – być może – z m. Bedrikěvcě
(Bedrykowce, obw. tarnopolski; Przybysławski
1906, 52). Dwa miedziane półwyroby kołtek –
tarczki z ornitomorficznymi negatywami pod
emalię (ryc. 22) – znaleziono w m. Krutilěv
(Kręciłów, obw. tarnopolski; Rusanova, Timoščuk
1993, 52, ryc. 54:1-2), a trzeci w m. Krilos (ryc. 23;
Figol´ 1997, 140). Bilonową kołtkę ze zdobieniem
geometrycznym (ryc. 24) odkryto w m. Zvenigorod (Dźwinogród, obw. lwowski; Swiesznikow,

Hupało 1995, 178). Trzy odlane z brązu kołtki
gwiaździste (ryc. 25-27) znaleziono w m. Krutilěv
(Rusanova, Timoščuk 1993, 39, 59, 61, ryc. 37:5,
47:3, 57:12), nader podobną (ryc. 28) w m. Čorněvka (obw. czerniowiecki; Pivovarov 2001, 120,
124), a piątą w nieznanym miejscu dawnej Galicji
Wschodniej (ryc. 29; Przybysławski 1906, tabl.
V:5). Dwie ozdoby gwiaździste wykonane z bilonu (ryc. 30-31) odkryto w m. Zvenigorod (Swiesznikow, Hupało 1995, 178). Możliwe, że są jeszcze inne kołtki z zachodniej Ukrainy, jednakże –
o ile wiadomo autorom – nie doczekały się one
publikacji.
Osobnym zagadnieniem jest produkcja kołtek na ziemiach południowo-zachodnioruskich.
Świadczą o niej dwie matryce z ok. połowy XIII w.
(ryc. 32-34) odkryte w Chełmie (woj. lubelskie,
Polska; Gołub 1997, 56, 61; Gołub, Dzieńkowski
2002, 67-68), wspomniany już półprodukt i forma
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Ryc. 32-35. Matryce i forma odlewnicza do kołtek z południowo-zachodniej Rusi: 32 – matryca z Chełma (wg Gołub 1997, 61, tabl. IV:1);
33 – matryca z Chełma (wg Gołub, Dzieńkowski 2002, 67, ryc. 6:4); 34 – matryce z Chełma (wg Buko 2005, ryc. 27); 35 – forma odlewnicza
z m. Krilos (wg Pasternak 1998, 206, ryc. 60:3).

odlewnicza z m. Krilos (ryc. 36; Pasternak 1998,
206-207) oraz niepublikowana forma odlewnicza lub matryca z m. Pědgěrcě (Podhorce,
obw. lwowski; Dědenko 2006, 23). Miejscową
produkcję poświadczają też wzmiankowane wyżej znaleziska kołtek z pracowni złotniczej
w m. Zvenigorod (Swiesznikow, Hupało 1995,
171-181). Przypuszczać można, że ozdoby takie
wytwarzano także w m. Krutiliv. Półprodukty
z m. Krilos i Krutilěv oraz kołtka z m. Bliščanka
potwierdzają, że miejscowi rzemieślnicy stosowali do zdobienia emalie. Niewykluczone, że kołtki
wytwarzano na południowo-zachodniej Rusi także po najeździe mongolskim z 1240/1241 r. Być
może działo się to w Chełmie. Niewątpliwie jednak część (a może wszystkie?) pracowni – jak ta
w m. Zvenigorod, zapewne też jakaś w m. Krilos –
7

W tym wypadku intelektualnych – dotyczących wzornictwa.

została w czasie owego najazdu zniszczona.
Trudno na podstawie bardzo nielicznych źródeł
wnioskować na temat handlu omawianymi ozdobami. Można jednakże domyślać się kontaktów7 nawet z odległymi terenami dawnej Rusi,
bowiem niemal identyczne z pozytywem jednej
z matryc chełmskich, są wyobrażenia na parze
kołtek (ryc. 36) z m. Staraâ Râzan´ (obw. riazański, Rosja; Korzuhina 1954, 144-145 – tam literatura; Makarova 1997a, 293), natomiast podobne
do negatywów formy odlewniczej z m. Krilos są
kołtki z m. Novgorod (obw. nowogrodzki, Rosja,
dawny Nowogród Wielki; ryc. 37-39; Sedova
1981, 19-21; 1997, 306) i z okolic m. Korsun´Ševčenkěvs´kij (obw. czerkaski, Ukraina; ryc. 40;
Korzuhina 1950, 221-223). Jeśli przyjąć, że miejscem odlewania ozdób gwiaździstych była m. Kru-
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tilěv, to potwierdzeniem wymiany na rynku lokalnym jest znalezisko z oddalonej o ok. 85 km
m. Čorněvka.
Przedstawiony bardzo krótki przegląd stanu wiedzy o kołtkach z dawnej południowozachodniej Rusi pozwala na stwierdzenie, że nie
reprezentują one pełnego stanu odmian tych staroruskich ozdób. Brak wśród nich kolistych kołtek ze złota (poza osobliwością, jaką jest ozdoba
z m. Krilos), które jednakże musiały być znane
miejscowym złotnikom, bowiem je naśladowano.
Nie ma również okazów gwiaździstych z metali
szlachetnych, które także musiały być znane,
ponieważ są imitowane – w tym przez ozdoby
z m. Krutylěv i Čorněvka, o niespotykanej na innych terenach ruskich stylistyce (podobna jest
tylko ozdoba z m. Kaněv – Knâža Gora, obw. czerkaski, Ukraina; ryc. 41; Korzuhina 1950, 221, 223).
W użytku kołtki zachować się mogły stosunkowo
długo, bo – o ile utożsamienie słowa kołtka oraz
słów kolthky i colthky jest prawidłowe – mamy o nich informacje z polskich XV-wiecznych
źródeł pisanych dotyczących dawnych terenów ruskich (Haduch 2001, 150). Temat wymaga oczywiście dalszych studiów i autorzy mają nadzieję,
że przygotowywana przez A. Haduch – wspom-
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Ryc. 36-41. Wybrane kołtki z terenów Rusi: 36 – kołtka z m. Staraâ
Râzan´ (wg Makarova 1997a, 293, tabl. 47:12); 37 – kołtki z m. Novgorod (wg Sedova 1981, 19, ryc. 5:3,6-7); 38 – kołtka z m. Novgorod
(wg Sedova 1997, 306, tabl. 60:2); 39 – kołtka z m. Novgorod
(wg Sedova 1997, 306, tabl. 60:5); 40 – kołtka z okolic m. Korsun´Ševčenkěvs´kij (wg Korzuhina 1950, 223, ryc. 1:3); 41 – kołtka
z m. Kaněv (wg Korzuhina 1950, 223, ryc. 1:1).

niana w przypisie 1 – monografia tego rodzaju
ozdób przyniesie nowe ustalenia.
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Seminarium Trepczańskie
Sanok 2007, s. 51-67

Piotr N. Kotowicz
PROBLEMATYKA „ZAMCZYSKA” W MYMONIU
W ŚWIETLE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
ZE ZBIORÓW MUZEUM HISTORYCZNEGO W SANOKU

Położona ok. 20 km na zachód od Sanoka
wieś Mymoń stosunkowo późno, gdyż dopiero
w XVI w., pojawia się w źródłach pisanych.
Pierwsza wzmianka dotycząca Mymonia pochodzi z 1518 r., kiedy to wspomniany zostaje las
Mymon1, jako przynależny do dóbr królewskich.
Interesujące, że kolejna wzmianka (z 1572 r.)
mówi o miejscu zwanym Mymon (fundum dictum
Mymon), które, będąc własnością królewską, od
dawna (antiquitas) należy do wsi Odrzechowa.
Jednak jako oddzielna osada wieś nie jest wymieniana w źródłach historycznych jeszcze w XVI w.
(Fastnacht 1962, 140; 1998, 151). Metryka osadnictwa na jej terenie jest jednak znacznie starsza, a poczesne miejsce wśród stanowisk archeologicznych tutaj odkrytych stanowi grodzisko
o wymownej nazwie „Zamczysko” (stan. 1/15).
Przedmiotem niniejszego wystąpienia jest niewielka kolekcja zabytków pochodzących z tego
interesującego miejsca, znajdująca się w zbiorach
Muzeum Historycznego w Sanoku.
***
Grodzisko położone jest na krańcu wąskiego, z natury obronnego cypla (ryc. 1, fot. 1),
wznoszącego się ok. 30-35 m nad poziom doliny
Wisłoka, w widłach tej rzeki i niewielkiego potoku bez nazwy. Cypel łagodnie obniża się ku
zachodowi. Oś podłużna cypla przebiega na linii
E-W na przestrzeni ok. 170 m. Najwęższy jest przy
wschodnim krańcu, gdzie jego szerokość wynosi
ok. 26,5 m. Od południowego-wschodu i półno-

cy ograniczony jest niewielkim lasem liściastym
o gęstym poszyciu, porastającym strome zbocza
opadające ku Wisłokowi (Gajewski 1957, 353;
1958, 117, tabl. XIV; Kunysz 1968, 61; Cabalska
1973, 235, ryc. 1; 1973a, 112-113, ryc. 1; 1975,
321; 1975a, 95; Marszałek 1993, 149). Grodzisko obejmuje przestrzeń (ryc. 2) zamykającą się
w areale nie przekraczającym 1 ha (Parczewski
1986, 193; Poleski 2004, tab. 9-10).
Umocnienia grodu zachowały się od strony
zachodniej, w postaci wału wewnętrznego oraz
dwóch wałów zewnętrznych (Gajewski 1957, 353;
Kunysz 1968, 61; Marszałek 1993, 149-150). Wał I
jest dość słabo zachowany (wysokość 1,0-1,5 m)
i wedle M. Cabalskiej zbudowano go w konstrukcji kamienno-ziemnej2. Za wałem znajduje się
szeroka fosa, wgłębiona w stosunku do korony
wału na 8 m. Zarówno wał, jak i fosa wyodrębniają wschodnią część cypla zwaną „Zamczyska”,
o wymiarach 40 x 30 m. Przestrzeń za fosą długości 85 m zamyka wał II, osiągający długość
prawie 60 m. U jego podnóża w latach 70. XX w.
widoczne były jeszcze ślady fosy, położonej 4 m
niżej od korony wału. Badania archeologiczne
pozwoliły stwierdzić, że wał zbudowany był
w konstrukcji skrzyniowej, ze stabilizującymi
ją czterema rzędami słupów. Łączna szerokość
konstrukcji wedle M. Cabalskiej miała wynosić
8 m (Cabalska 1973, 235, 237-238, ryc. 1; 1973a,
113, 115, ryc. 1; 1975, 321; 1975a, 95; Parczewski 1986, 194). Omawiając wczesnośredniowieczne konstrukcje wałów z Małopolski,
J. Poleski stwierdził, że wał ten składał się z kilku

1 Wedle W. Makarskiego, metryka nazwy wsi pochodzi jeszcze z czasów ruskich, na co wskazywać ma jej typ słowotwórczy.
Sama nazwa pozostaje jednak niejasna (Makarski 1986, 113).
2 Z analizy rysunków i niejasnych wzmianek M. Cabalskiej (np. 1975, 322, ryc. 2) wynika, że wał ten ciągnął się również po
stronie północnej i południowej, na co wskazują zarejestrowane w ćwiartkach I/1969 i VIII/1969 jego pozostałości. Obecność
konstrukcji kamiennych w wale nr 1 potwierdzają także cztery zdjęcia wału wykonane przed II wojną światową, a przechowywane w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku (fot. 2-5).
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na 3,0-3,2 m nasyp składał się z czarno-brunatnej,
sypkiej ziemi. Wał ten na krawędziach N i S odgina się ku zachodowi, co zasugerowało badaczce, że otaczał przestrzeń leżącą na zachód od
grodziska wczesnośredniowiecznego (Cabalska
1973, 235, 237-238, ryc. 1; 1973a, 115-116; 1975,
321; 1975a, 99; Parczewski 1986, 194).
***

Ryc. 1. Lokalizacja „Zamczyska” w Mymoniu, pow. Sanok, stan. 1.
Opr. P. N. Kotowicz.

elementów: ściany zewnętrzną i wewnętrzną
tworzyły palisady, natomiast wewnątrz mieściły
się zapewne drewniane skrzynie, zbudowane
w technice zrębowej, stabilizujące i zabezpieczające konstrukcję wału przed wypłukaniem.
Autor zaliczył takie rozwiązanie do swojego typu
WIVD1, wariantu „węższego” (gdzie szerokość
wału nie przekracza 2 m). Typ ten był szeroko
rozpowszechniony w Małopolsce, nieliczne analogie znane są również z terenów sąsiednich
(Poleski 2003, 248-252, ryc. 1 – poz. 49 i ryc. 5).
Według M. Cabalskiej wał II zamykał pierwotnie
elipsowatą przestrzeń grodu o wymiarach 140 x
90 m3, jednak – wskutek przebudowy wschodniej części cypla w późnym średniowieczu oraz
obrywania się brzegów skarpy – zachowała się
jedynie jego część zachodnia. Hipoteza ta jest
jednak mało prawdopodobna. Trudno przyjąć,
że areał cypla zmienił się na tyle, że domniemany przebieg wałów wzdłuż jego stromych ścian
uległ zniszczeniu. Bardziej prawdopodobne jest
to, że mamy tutaj do czynienia z wałem zaporowym tylko od strony najłatwiejszego dostępu do
grodu. Poza wałem II zidentyfikowano również
słabo widoczny, domniemany wał III, znajdujący
się w odległości 20-40 m od wału II, nierównoległy do niego, którego wysoki na 30 cm i szeroki

Najstarszym śladem penetracji „Zamczyska”
przez miłośników starożytności są przekazane
w 1936 r. przez dr. Ciepłego do zbiorów Muzeum
Historycznego w Sanoku (dawniej Muzeum Ziemi
Sanockiej) trzy fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych (nr inw. MHS 529).
Wzmożone zainteresowanie obiektem nastąpiło tuż przed wybuchem II wojny światowej,
w 1939 r., kiedy to we wschodniej części grodziska
(na majdanie gródka średniowiecznego i wału I)
koncentrowała się działalność tzw. poszukiwaczy
skarbów, po których pozostały niezasypane, okrągłe wykopy4. Być może dlatego w tym samym
roku J. Pasternak zaliczył go w poczet stanowisk
archeologicznych, a w 1941 r. na części zwanej
„Zamczysko” przeprowadził badania wykopaliskowe, lokalizując swe wykopy na wschodnim
krańcu cypla. Część odkrytych wtedy przez Pasternaka materiałów trafiła do zbiorów Muzeum
Historycznego w Sanoku (nr inw. MHS 93)5.
Niestety, z badań tych nie zachowała się żadna
dokumentacja (Gajewski 1958, 118; Kunysz 1963,
69-70, przyp. 94, ryc. 9:a-c, 12:b; 1968, 61;
Cabalska 1973, 235; 1975, 322-323; Parczewski
1986, 180).
W latach 1952-1953, w ramach Karpackiej
Ekspedycji Archeologicznej, A. Żaki przeprowadził na „Zamczysku” badania powierzchniowe.
Materiały z badań w 1953 r. znajdują się w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku (nr inw.
MHS 177), natomiast dokumentacja opisowa jest
przechowywana w Archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie. Kolejne badania sondażowe prowadzono w ramach działań
tej samej instytucji w 1955 r. Dokumentacja rysunkowa i zabytki trafiły do Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu w Krakowie (Cabalska 1973,
235; 1975, 321; Kurczab 2003, 104, poz. 127).

3 W kolejnym sprawozdaniu z badań wspomina jednak już o przestrzeni zamykającej się wymiarami: 120 x 60 m (Cabalska
1975a, 95).
4 Jeden z tych wykopów znajdował się na przedłużeniu ćwiartki IV/1969 na majdanie „Zamczyska” i był w czasie badań M.
Cabalskiej użytkowany jako dół do przechowywania ziemniaków (Cabalska 1975, 322).
5 Podsumowując badania J. Pasternaka, M. Cabalska wspomina o grocie włóczni, który jakoby miał się znajdować w zbiorach
Muzeum Historycznego w Sanoku (Cabalska 1975, 321). Nastąpiła tutaj jednak chyba pomyłka i za grot włóczni został wzięty
zapewne jeden z grotów bełtów (Kotowicz 2002, 5, przyp. 9).
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Fot. 1. „Zamczysko” w Mymoniu z lotu ptaka – ujęcie od strony północnej. Fot. J. Ginalski.

W 1957 r. Karpacka Ekspedycja Archeologiczna przeprowadziła sondażowe i ratownicze
badania na grodzisku, podczas których oczyszczono i pogłębiono wykopy na terenie grodu
właściwego, pozostawione przez tzw. poszukiwaczy skarbów, z których miejscowa ludność
wydobywała glinę. Z rumowiska odczyszczono
również południowy kraniec wału, uzyskując jego
profil poprzeczny na linii E-W. Ponadto założono
niewielki wykop oraz zebrano z powierzchni charakterystyczny materiał zabytkowy (głównie fragmenty ceramiki). Wedle ustaleń badaczy warstwa
kulturowa, miąższości ok. 60-80 cm, zalegała tuż
pod cienką warstwą darni. W jej wypełnisku odkryto liczne fragmenty ceramiki, kości zwierzęce,
bryły polepy z odciskami elementów drewnianych,
a także węgle drzewne (Gajewski 1957, 352-353;
1958, 118-119, fig. 2; Kunysz 1968, 61; Kurczab
2003, 87). Opinie co do miejsca złożenia zabytków z tych badań są podzielone. Wedle Rejestru
nowych znalezisk i stanowisk materiały z obu
stanowisk złożono do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie (Rejestr... 1958, 131),

natomiast J. Kurczab wskazuje na zbiory Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Pracowni
Archeologicznej Państwowych Zbiorów Sztuki
na Wawelu w Krakowie (Kurczab 2003, poz. 127).
W 1969 r. szerokopłaszczyznowe badania
wykopaliskowe z ramienia Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie i Katedry Archeologii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie rozpoczęła M. Cabalska i kontynuowała je w roku
następnym, odkrywając ponad 10 arów. W pierwszym sezonie badań wykopy ulokowano na majdanie „Zamczyska” i fosie za wałem I, gdzie
stwierdzono silne zniszczenia spowodowane destruktywną działalnością tzw. poszukiwaczy skarbów oraz silną erozją. Przecięto również długim
(46 m), wspólnym wykopem wał II i fosę. W kolejnym roku wykopy zostały założone na przedwalu wału II. Postanowiono także zbadać fragment
przestrzeni za wałem II, w celu uchwycenia przebiegu niewyraźnego wału III. Ogółem odkryto
21 obiektów, głównie zachowanych w częściach
spągowych, wśród których wyróżniono dwie jamy
pradziejowe (wiązane z kulturą łużycką)6, dzie-

6 Z tym horyzontem wiązać się też miały nieliczne fragmenty ceramiki z terenu „Zamczyska” (wschodnia część cypla) oraz
z wykopu przecinającego wał II odkryte w 1969 r. (Cabalska 1973a, 115, ryc. 3), a także ułamki naczyń z dolnych partii jam
na terenie grodu wczesnośredniowiecznego i na przestrzeni za wałem III z badań w 1970 r. W tym miejscu autorka określiła
wstępnie odkryte materiały jako dacko-łużyckie, wskazując na trudność w ich interpretacji (Cabalska 1975a, 99, tabl. II:3-5,
7-14). W jeszcze innym opracowaniu wspomina o osadnictwie kultury łużyckiej będącej pod wpływem dackiego halsztatu
(Cabalska 1975, 336).
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Fot. 2-5. Mymoń, „Zamczysko” – fotografie z ok. 1937 r. ukazujące fragment zrujnowanego muru niezidentyfikowanego budynku.
Fot. P. Wenglowski.

więć wczesnośredniowiecznych oraz dziewięć
późnośredniowiecznych7. Podczas badań odkryto
też szereg zabytków. Część z nich (fragmenty ceramiki i przedmioty metalowe) zalegały w darni.
Większość jednak koncentrowała się w jamach.
Obiekty pradziejowe i wczesnośredniowieczne
zawierały głównie ceramikę (w tych ostatnich
znajdowano również kości zwierzęce), a ceramika i przedmioty metalowe (żelazne i brązowe) wystąpiły w obiektach późnośredniowiecznych i w rozsypisku „północnym” wału I.
Wśród tych ostatnich wyróżniono: noże, ostrogi
z bodźcem gwiaździstym, groty bełtów, gwoździe, pręty, haki, obręcze i okucia, sprzączki do
pasa. Podsumowując odkrycia, autorka stwierdziła, że osadnictwo wczesnośredniowieczne
skupia się na sporej przestrzeni, obejmującej teren do wału II, natomiast późnośredniowieczny
gródek zajmował stosunkowo niewielki obszar
o średnicy ok. 40 m, ograniczony kamiennoziemnym wałem I. Wiązanie wału III, mimo odnalezienia w jego pobliżu fragmentów ceramiki
prahistorycznej, z poziomem łużyckim, uznała
jednak za mało prawdopodobne (Cabalska 1970a;
1973, 237-241, ryc. 1; 1973a, 113-116, ryc. 1-2,
tabl. I-II; 1975, 322, 325-336; 1975a, 99;
Parczewski 1986, 182).
7

Prace M. Cabalskiej zakończyły pewien etap
postępowania badawczego. Jeszcze w latach 19831984 M. Parczewski wykonał zdjęcia lotnicze interesującego nas obiektu (Parczewski 1986, 188)
oraz przeprowadzono badania powierzchniowe
w systemie AZP. W tym okresie trafił też do
zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie żelazny grot oszczepu (Bieniek 1990, 196). Ostatnio
zaprezentowano także militaria pochodzące z badań J. Pasternaka (Kotowicz 2002; 2004, 33-34,
nr kat. 109-110, fot. 22). Wszystkie te dokonania pozwoliły na postawienie hipotez odnośnie
funkcjonowania i datowania „Zamczyska”.
***
Pierwszą interpretację chronologicznofunkcjonalną – która zresztą została z niewielkimi korektami podtrzymana przez kolejnych
badaczy stanowiska – dały badania Karpackiej
Ekspedycji Archeologicznej. Ustalono, że cypel
był trzykrotnie zasiedlony: na przełomie późnej
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, we wczesnym średniowieczu (ok. X-X/XI w.) oraz w późnym średniowieczu (XIII-XIV w.). W dwóch
ostatnich wypadkach zasugerowano istnienie tutaj odpowiednio: niewielkiej osady obronnej lub

W dostępnych publikacjach nie podano chronologii jamy oznaczonej jako 9/70.
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Ryc. 2. Schematyczny plan grodziska „Zamczysko” w Mymoniu z zaznaczonymi wykopami M. Cabalskiej, przebiegiem obwałowań i obiektami
archeologicznymi: 1 – obiekty o nieustalonej chronologii; 2 – obiekty pradziejowe; 3 – obiekty wczesnośredniowieczne; 4 – obiekty
późnośredniowieczne (wg Cabalska 1973, ryc. 1 – z uzupełnieniami autora).

grodu refugialnego oraz niewielkiego zamku, po
którym zachowały się resztki fortyfikacji w postaci kamienno-ziemnego wału i ślady budynków
mieszkalnych. Wedle L. Gajewskiego średniowieczny gródek strzegł drogi komunikacyjnohandlowej z Węgier przez Jaśliska, Rymanów,
Krosno, Sambor (raczej Sanok – przyp. autora),
Lesko i Stryj w kierunku Rusi, używanej głównie
do transportu wina, oraz drogi z zachodu na
wschód, z Sącza przez Żmigród, Duklę, Rymanów, Zarszyn, w kierunku na Sanok (Gajewski
1957, 352-354; 1958, 118-120).
Kilka lat później A. Kunysz datował obiekt
na XI-XIII/XIV w. (Kunysz 1963, 70). Pewne zamieszanie odnośnie przedstawionej chronologii
wprowadziło wystąpienie M. Cabalskiej, która
zinterpretowała odkryte na grodzisku przez
J. Pasternaka wędzidło jako huńskie (o tym patrz
niżej; Cabalska 1966). Znalazło to odbicie w katalogu grodzisk województwa rzeszowskiego, autorstwa wspomnianego A. Kunysza, który bezkrytycznie przesunął chronologię „Zamczyska”,
stwierdzając istnienie tutaj osadnictwa otwartego z IV-V w. oraz grodu z X-XIII w. (Kunysz
1968, 61).
Analiza wydobytego podczas badań w 1969
i 1970 r. materiału archeologicznego pozwoliła
jednak M. Cabalskiej na pewną weryfikację
swoich ustaleń. Autorka badań wydzieliła rów-

nież trzy etapy zasiedlenia wzgórza: osadnictwo
otwarte kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i żelaza8, grodzisko wczesnośredniowieczne z VIII-X w. i późnośredniowieczny gródek
z XIV-XV w. Ze środkowym etapem zasiedlenia
wzgórza wiązała teraz chronologię domniemanego wędzidła huńskiego (Cabalska 1973, 237;
1973a, 115; 1975, 336-337). M. Cabalska łączyła to grodzisko z Wiślanami bądź Lędzianami,
uznając, że zostało ono zniszczone w końcu X
stulecia i nie było później odbudowane. Dopiero
w XIV w. wybudowano w tym miejscu niewielki gródek strażniczy z zabudową mieszkalną
zgrupowaną zarówno w jego centralnej części,
jak i wzdłuż wałów, zniszczony zapewne z początkiem w. XV, uznany za siedzibę rycerską,
strzegącą szlaku z Przełęczy Łupkowskiej (Cabalska 1973, 340-341; 1973a, 116; 1975a, 99).
Podsumowaniem dyskusji nad zagadnieniem
funkcjonalno-chronologicznym „Zamczyska”
było wystąpienie M. Parczewskiego z 1986 r.,
który znacznie odmłodził chronologię obiektu
wczesnośredniowiecznego, datując go na X-XI w.
i stwierdzając, że jego wcześniejsza chronologia jest dość niepewna. Nie budziło natomiast
jego zastrzeżeń datowanie późnośredniowiecznego gródka (Parczewski 1986, ryc. 2, poz. 30).
Ustalenia te podtrzymał ostatnio J. Poleski (2004,
406).

8 Pozostałości wału III są trudne do interpretacji. Brak wyraźnej warstwy kulturowej na tym terenie uniemożliwił prawidłowe
jego rozpoznanie. Autorka badań stwierdziła, że jeśli była to konstrukcja intencjonalna, to mogła służyć do ochrony stad bydła
(Cabalska 1975a, 99). Omawiając starożytne i średniowieczne warownie karpackie, A. Żaki zaliczył interesujący nas obiekt do
domniemanych osad obronnych ze schyłku epoki brązu i początków epoki żelaza (Żaki 1966, 30). Krytycznie do takiej
interpretacji ustosunkował się ostatnio M. Gedl (1998, 122-125, nr kat. 236 – tam wcześniejsza literatura).
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Ryc. 3. Mymoń, „Zamczysko”, pow. Sanok, stan. 1. Zabytki ceramiczne: 1-3 – ceramika siwa z okresu wpływów rzymskich. Badania A. Żakiego
(nr inw. MHS 177). Rys. P. N. Kotowicz.

***
Przedstawiony stan uzupełnić należy o zabytki pochodzące ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. Kolekcja ta nie jest wielka.
Ogółem tworzy ją 150 zabytków, z czego 84 to
fragmenty ceramiki. Oprócz tego zarejestrowano
pięć fragmentów kości zwierzęcych, resztę zaś stanowią przedmioty metalowe, wśród których przeważają gwoździe żelazne. Niestety, część zabytków,
jak trzy groty: strzały z trzpieniem i bełtów kuszy, została w niewyjaśnionych okolicznościach
zagubiona (Kotowicz 2002, 3 i przyp. 11, 14 i 20).
Ceramika
Poza wspomnianymi wyżej trzema fragmentami ceramiki wczesnośredniowiecznej z daru
dr. Ciepłego (ryc. 4:1-2), z badań J. Pasternaka
pochodzi ogółem 23 jej fragmenty, z których 16
stanowi ceramika wczesnośredniowieczna (ryc.
4:3-16), natomiast siedem to fragmenty naczyń
późnośredniowiecznych (ryc. 5:1-6). Znacznie
więcej ceramiki przyniosły badania powierzchniowe A. Żakiego. Ogółem odkryto tutaj 58
fragmentów naczyń. Tu jednak sytuacja przedstawia się inaczej. 12 bardzo drobnych fragmentów ceramiki należy wiązać z epoką brązu lub
wczesną epoką żelaza. Z kolei cztery inne ułamki łączyć trzeba z ceramiką siwą z młodszego
okresu wpływów rzymskich9 (ryc. 3). Ceramika
wczesnośredniowieczna jest najliczniej reprezentowana – liczy 34 ułamki naczyń (ryc. 4:17-23),
natomiast późnośredniowieczna to zaledwie siedem fragmentów (ryc. 5:7-10). Pojedynczy fragment z czerwoną polewą od wewnątrz ma zapewne chronologię nowożytną.

Przyjrzyjmy się teraz nieco bardziej szczegółowo dwóm najliczniejszym grupom ceramicznym. Ceramika wczesnośredniowieczna reprezentuje formy głównie obustronnie obtaczane
z domieszką grubo- i średnioziarnistego piasku.
Niestety, jest to mocno rozdrobniony materiał,
reprezentujący zapewne w całości formy garnkowate. Na kilku fragmentach wystąpił ornament falisty wykonany jednozębnym narzędziem,
grzebykiem; niekiedy zdarza się też ornamentyka liniowa. Do analizy nadaje się właściwie tylko
jeden z wylewów, należący do typu A2 w klasyfikacji J. Poleskiego dla materiałów z Naszacowic, które wystąpiły tam w kontekście wskazującym na ich X-wieczną chronologię. Zachowane
fragmenty den mają z reguły ślady podsypki.
Obserwacje makroskopowe pozwalają jednak
wskazać na obecność wśród omawianych ułamków dwóch grup ceramicznych. Jedna z nich
obejmuje okazy o wyraźnie archaicznych cechach
(szorstka powierzchnia, słaby wypał, gruba domieszka, niestaranny ornament falisty); druga to
fragmenty wykazujące większą staranność wykonania i mniejszą ziarnistość. Sytuację taką
zarejestrowała już M. Cabalska i była ona dla niej
odbiciem podziału chronologicznego wczesnośredniowiecznych materiałów mymońskich (Cabalska 1975, 333-335). Czy tak jest w istocie,
trudno w tym momencie stwierdzić, warto jednak
zauważyć, że nowsze opracowania (Parczewski
1986; Poleski 2004, 406), wskazują na stosunkowo
krótki (X-XI w.) okres funkcjonowania grodu.
Ceramika późnośredniowieczna, wykonana
w atmosferze utleniającej i redukcyjnej, barwy
siwej i ceglastej, reprezentuje formy typowe dla
tego okresu chronologicznego. Materiał ten, po-

9 Za pomoc w określeniu chronologii tych materiałów autor składa serdeczne podziękowania Pani mgr Elżbiecie PohorskiejKlei z Instytutu Archeologii UJ w Krakowie. Są to pierwsze ślady obecności ludności kultur okresu wpływów rzymskich na tym
stanowisku. W trakcie badań powierzchniowych w tej miejscowości potwierdzono natomiast obecność podobnych materiałów
na innych stanowiskach (Madyda-Legutko 1995, nr kat. 392-396).
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Ryc. 4. Mymoń, „Zamczysko”, pow. Sanok, stan. 1. Zabytki ceramiczne: 1-23 – ceramika wczesnośredniowieczna. 1-2 – dar dr. Ciepłego (nr inw.
MHS 529); 3-16 – badania J. Pasternaka (nr inw. MHS 93); 17-23 – badania A. Żakiego (nr inw. MHS 177). Rys. P. N. Kotowicz.

dobnie jak i wczesnośredniowieczny, jest tak rozdrobniony, iż trudno pokusić się o szczegółową analizę. Analogiczne materiały, datowane na
XIV-XV w., pochodzą np. z Rzeszowa (Czopek,
Lubelczyk 1993). Niewykluczone, że nieco
wcześniejszą chronologię (XIII-XIV w.) posiadają dwa fragmenty cienkościennych brzuśców
z ornamentem poziomych żłobków i domieszką
bardzo drobnego piasku (ryc. 5:5-6). Wyróżniają
się one zdecydowanie wśród materiałów tak
wczesno- jak i późnośredniowiecznych. Podobne
egzemplarze wiązane były przez M. Cabalską
z ceramiką młodszej fazy – XIV w. (Cabalska
1975, ryc. 7:c). Zdecydowanie najpóźniejszą
chronologię posiada fragment patelni (ryc. 5:7).
Pojawienie się tej kategorii zabytków ceramicznych datuje się na XV stulecie, a w pełni rozpowszechniają się w XVI w. (Czopek, Lubelczyk
1993, 20). Wśród materiałów z „Zamczyska”
znalazł się też jeden fragment ceramiki silnie

obtaczanej, z czerwoną polewą od wewnątrz.
Posiada on zapewne chronologię nowożytną.
Fragment głowni broni białej
Wśród zabytków metalowych z „Zamczyska” wyróżnia się fragment silnie zniszczonej
przez korozję, zapewne dwusiecznej głowni (zach.
dł. – 23,0 cm, szer. – 3,6 cm i grub. – 0,2-0,3 cm)
(ryc. 6:1). Została ona znaleziona podczas badań J. Pasternaka (zabytek pod nr. inw. MHS 93).
Okaz posiada szerokie zbrocze i lekko wygięte (?)
ostrze, na większości swej długości biegnące mniej
więcej równolegle do linii grzbietowej i zakończone zakrzywionym, acentrycznym sztychem.
Zabytek ten uznano pierwotnie za fragment korda
i datowano na XIV-XV w. (Kotowicz 2002, 5,
tabl. I:6; 2004, nr kat. 109; por. też Michalak 2005,
98, ryc. 3:4). Gdyby przyjąć tę sugestię, to najbliższe analogie do egzemplarza mymońskiego
stanowią przedmioty tego typu z Lutola Mokrego,
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Ryc. 5. Mymoń, „Zamczysko”, pow. Sanok, stan. 1. Zabytki ceramiczne: 1-10 – ceramika późnośredniowieczna. 1-6 – badania J. Pasternaka
(nr inw. MHS 93); 7-10 – badania A. Żakiego (nr inw. MHS 177). Rys. P. N. Kotowicz.

pow. Międzyrzecz, oraz z miejscowości nieznanej
na Śląsku (Michalak 2005, ryc. 1, 3:1). Sprawę
komplikuje jednak obecność szerokiego zbrocza,
która to cecha nie występuje na żadnym ze znanych
autorowi okazów z ziem polskich i Białorusi
(por. Bohan 1997, ryc. 4-5; Marek 2004, 47-50,
ryc. 5:a-b, d-f; 2005; Michalak 2004; 2005).
Co istotne, dokładne oględziny zabytku nasuwają wątpliwości co do tego, czy głownia jest
rzeczywiście jednosieczna. Stan zachowania
zabytku nie pozwala na kategoryczne wnioski,
niewykluczone jednak, że jest to fragment
np. nowożytnej szabli10.
Okucie pochwy noża
Interesującym zabytkiem jest żelazne okucie
pochwy noża (dł. 22,1 cm), składające się z dwóch

prętów zakończonych silnie wydłużonym trzewikiem, wykonanym z zawiniętej blachy. Jeden
z tych prętów został zawinięty w uszko, służące
do zamocowania pochwy do pasa (ryc. 6:2). Znalezisko pochodzi z badań J. Pasternaka (zabytek
pod nr. inw. MHS 93). Omawiane okucie reprezentuje formę nawiązującą do okazów późnośredniowiecznych. Zbliżony zabytek odkryto w miejscowości Hubina, okr. Piešťany, na Słowacji,
datowany jest na XII i 1. połowę XIII w. i uznawany za okucie pochwy noża bojowego
(Ruttkay 1975, 144-145, abb. 22:1-2; Nicolle
1999, 310, fig. 820:a-b; Polak 1999, 222). Okucie to różni się jednak od okazu mymońskiego
mniejszymi rozmiarami oraz innym uformowaniem trzewika. Szereg zabytków tego typu odkryto
również w Kołobrzegu oraz Wrocławiu (Romanow

10 Na taką ewentualność zwrócili uwagę Panowie mgr mgr R. Fedyk z Sanoka i A. Michalak z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy koło Zielonej Góry, za co autor składa im serdeczne podziękowania. Do tezy tej przychylił się również Pan dr M. Biborski z Instytutu Archeologii UJ w Krakowie, który dodatkowo zanegował możliwość wykorzystania badań
metaloznawczych do określenia technologii, a co za tym idzie uzyskania dodatkowych danych dla datowania zabytku. W tym
konkretnym przypadku rdzeń metaliczny fragmentu głowni jest tak cienki, że analiza taka nie przyniosłaby oczekiwanych efektów.
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Ryc. 6. Mymoń, „Zamczysko”, pow. Sanok, stan. 1. Przedmioty metalowe: 1 – fragment głowni broni białej; 2 – okucie pochwy noża;
3 – wędzidło żelazne. Badania J. Pasternaka (nr inw. MHS 93). Rys. P. N. Kotowicz.

1978, ryc. 6:c-j; Polak 1996, 235-236, tab. 10:6,
19:6, 37:12; 1997, 175, tab. 57:9, 71:7; 1999,
221-222). W Kołobrzegu natrafiono nawet na
pozostałości warsztatu produkującego pochewki
do noży, wśród których znalazły się także okazy bliskie egzemplarzowi z Mymonia. Funkcjonowanie tej pracowni datuje się na schyłek
XIII w. (Polak 1999, 221, tab. 17:8), a pochewki
z trzewikiem występowały również w w. XIV
(Polak 1996, 235). Okucia te są jednak znacznie mniejsze i delikatniejsze, brak w ich konstrukcji także uszka do mocowania pochwy przy
pasie. Znaczna długość naszego okucia może
sugerować, że pochodzi ono z pochwy noża
bojowego. Za takie uznaje się głównie okazy
o długości głowni zamykającej się w przedziale
15-40 cm (por. Lewandowski 1986, 104). Za
okucie pochwy noża bojowego uznany został zabytek odkryty w Opolu, pow. loco, w warstwie II,
datowanej na 2. ćwierć XIII – początek XIV w.
(Wachowski 1984, 15, ryc. 2:g) oraz okazy
z Widoradza, pow. Wieluń, reprezentujące formy późnośredniowieczne (Nowakowski 2006,
75, tabl. 160:1, 161:1).

Grot strzały
Z badań J. Pasternaka (zabytki pod nr. inw.
MHS 93) znany jest pojedynczy grot strzały
z trzpieniem (dł. – 7,6 cm, szer. liścia – 1,5 cm)
(ryc. 7:4). Zabytek ten zaginął w niewiadomych
okolicznościach i w archiwum Muzeum Historycznego w Sanoku pozostała po nim jedynie
karta inwentarzowa z rysunkiem A. Kunysza,
wykonana w 1958 r. Okaz został następnie
opublikowany przez tego badacza, a ostatnio
przez autora niniejszego artykułu (Kunysz 1963,
69-70, ryc. 12:b; Kotowicz 2002, 3 i 7, przyp. 11,
tabl. II:11). Grot reprezentuje typy 34 lub 44
w klasyfikacji A. F. Medvedeva, występujące
w szerokim spektrum czasowym: od VIII do
XIV w. (Medvedev 1966, 63, 67, tabl. 30:30 i 40;
Kotowicz 2002, 7). Na Litwie podobne groty
odkrywane są na stanowiskach datowanych na
X-XIII w. (Kazakevičius 2004, 41-45, pav. 21).
Interesujące, że część grotów tego typu z terenu ziem polskich zinterpretowano jako tatarskie
(odmiana VIII wg W. Świętosławskiego) i datowano na w. XIII (Świętosławski 1997, 83-84),
chociaż ostatnio grot z Mymonia wiąże się jed-
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Ryc. 7. Mymoń, „Zamczysko”, pow. Sanok, stan. 1. Przedmioty metalowe: 1-3 – groty bełtów do kuszy; 4 – grot strzały z trzpieniem;
5 – fragment kółka od ostrogi z bodźcem gwiaździstym; 6 – fragment noża; 7 – kowadło; 8 – sztabka; 9 – klin (?); 10 – okucie. Badania
J. Pasternaka (nr inw. MHS 93). Rys. A. Kunysz (1-2, 4); P. N. Kotowicz (3, 5-10).

nak z wcześniejszymi falami koczowników (Świętosławski 2006, 142-143, nr kat. 18).
Groty bełtów
Kolejne trzy zabytki, odkryte przez J. Pasternaka (nr inw. MHS 93), również już publikowane, reprezentują groty bełtów od kuszy
(ryc. 7:1-3). Niestety, dwa z nich, podobnie jak
grot strzały, zaginęły i zachowały się jedynie ich
rysunki i karty inwentarzowe (Kunysz 1963, 75,
ryc. 12:b; Kotowicz 2002, 3 i przyp. 14 oraz 20).
Na ich podstawie możemy ostrożnie zaliczyć
pierwszy z grotów do typu 4 wg A. F. Medvedeva,
grupującego okazy o romboidalnym ostrzu i kwadratowym przekroju (Medvedev 1966, 94, tabl.
31:4; Kotowicz 2002, 9, tabl. V:3). Sprawę komplikuje jednak obecność przekroju w kształcie
rombu, co zbliża nasz okaz do typu 8 w klasyfikacji tego badacza. Może mamy więc do czynie-

nia z typem pośrednim. Typ 4 datowany jest
głównie na XIII-XIV w., natomiast typ 8 generalnie na koniec XII – XV w. (Medvedev 1966,
94-95, tabl. 31:4, 8-9, 15 i 20). Drugi z zaginionych
grotów reprezentuje właśnie ten drugi typ, przy
czym należy go zaliczyć do odmiany I, a nie,
jak określono to wcześniej, do odmiany II (por.
Kotowicz 2002, 9, tabl. VII:7). W klasyfikacji
opracowanej ostatnio dla grotów z obszaru Litwy
należałoby go umieścić w typie 7, odmianie B.
Typ ten datowany jest szeroko na XIV-XVI w.
(Rackevičius 2002, 86-89, lent. 4; 5:7B). Ostatni
z grotów, mocno zniszczony podczas analizy metaloznawczej, reprezentuje typ 6 w klasyfikacji
A. F. Medvedeva, grupujący okazy o laurowatej krawędzi ostrza i kwadratowym przekroju,
datowane na XIII-XV w. (Medvedev 1966, 94,
tabl. 31:6; Kotowicz 2002, 9, tabl. V:10). Został on
wykuty ze stali o nierównomiernym nawęgleniu
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Ryc. 8. Mymoń „Zamczysko”, pow. Sanok, stan. 1. Przedmioty metalowe: 1-17 – gwoździe żelazne. Badania J. Pasternaka (nr inw. MHS 93).
Rys. P. N. Kotowicz.

(Piaskowski 1984, 194, 203, ryc. 8:42). Trzy
groty typu 6 pochodzą również z badań M. Cabalskiej w 1969 r. i wystąpiły luźno w ćwiartce
VIII (rozsypisko północnej części wału I) i X11
(Cabalska 1975, 331, ryc. 3:a i h-i). Warto również wspomnieć, iż podczas tych badań odkryto
jeszcze trzy groty (kolejny w rozsypisku wału I,
a dwa pozostałe w okolicach obiektu nr 4; tamże,
331, ryc. 3:b-c i j), które można ostrożnie zaliczyć do typów 4 lub 5 wg Medvedeva, dato-

wanych, jak wspomniano to wyżej, generalnie
na XIII-XIV w. (Medvedev 1966, 94, tabl. 31:4-5).
Wędzidło
Najwięcej kontrowersji badawczych wiąże
się z żelaznym, zdobionym wędzidłem z pobocznicami (tzw. czanką – por. Szpunar, Glinianowicz 2006, 168) (dł. – 24,2 cm, dł. pobocznic –
13,8 cm, średn. kółek – 4,1 x 3,5 i 3,6 x 3,5 cm)
(ryc. 6:3), odkrytym przez J. Pasternaka (zabytek

11 W tym miejscu autorka jest niekonsekwentna, gdyż w podpisie pod ryciną widnieje określenie jama 6 jako miejsce odkrycia
grotów (por. Cabalska 1975, ryc. 3).
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pod nr. inw. MHS 93) i opublikowanym przez
A. Kunysza (Gajewski 1958, 118; Kunysz 1963,
70-71, ryc. 9:c). Zabytek ten stał się przedmiotem
tezy autorstwa M. Cabalskiej, wedle której było to
wędzidło huńskie datowane na IV w. (Cabalska
1966; por. też Kunysz 1968, 61; 1970, 10, ryc. 6).
Jednocześnie przeprowadzono analizę metaloznawczą przedmiotu, w wyniku której stwierdzono wykonanie wędzidła z dwóch kawałków żelaza
dymarkowego; pobocznice dodatkowo poddano
operacji zgrzewania. Autorka analizy opowiedziała się za jego starożytnym pochodzeniem (Nosek
1966; Mazur, Nosek 1967). Huńską atrybucję
przedmiotu podtrzymała autorka w kolejnym wystąpieniu, w którym omówiła wszystkie znane jej
wtedy wędzidła z pobocznicami z obszaru ziem
polskich. W podsumowaniu opowiedziała się za
koczowniczą proweniencją tego typu przedmiotów, przy czym wynalazcami typu wędzideł z pobocznicami na stałe złączonymi z kółkiem mieli
być właśnie Hunowie. Wędzidła takie w niezmienionej formie miały przetrwać na wschodzie aż
do czasów mongolskich i kolejne grupy koczowników (Bułgarów, Węgrów, Mongołów) miały
przynosić pojedyncze egzemplarze do Europy
Środkowej. Autorka nie wykluczyła całkowicie
miejscowej produkcji takich przedmiotów, stwierdziła jednak, że musiało się to odbywać pod silnym wpływem huńskim (Cabalska 1970).
Po badaniach w latach 1969-1970 M. Cabalska przesunęła chronologię wędzidła na w. VIII,
stwierdzając, że przedmioty takie, nawiązujące
do pierwowzorów huńskich, mogły utrzymać się
w środowisku koczowniczych Alanów i w związku z dużą aktywnością handlową tego ludu dostać się na omawiane stanowisko we wczesnym
średniowieczu (Cabalska 1973, 239; 1973a, 115).
Tak zaproponowana chronologia spotkała się
z krytyką A. Żakiego, który w swym opracowaniu poświęconym Małopolsce wczesnośredniowiecznej uznał całą sprawę za przykre
nieporozumienie, datując zabytek na okres
średniowieczny (Żaki 1974, 288, przyp. 553).
Podobnie krytycznie ustosunkowali się do
hipotezy badaczki M. Parczewski, R. MadydaLegutko, J. Poleski oraz autor niniejszego artykułu (Parczewski 1986, 195-196; MadydaLegutko 1995, 17, nr kat. 392-396; Kotowicz
2002, 13-14; 2004, nr kat. 110, fot. 22; Poleski
2004, 406; por. też Świętosławski 2006, 64-65,
przyp. 20). Mimo że chronologia i proweniencja omawianego wędzidła nie została jeszcze do
końca wyjaśniona, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że mamy tutaj do czynienia z zabytkiem średniowiecznym. Wskazują
na to zarówno analogie morawskie, słowackie,

jak i wschodnioeuropejskie (Polla 1962, 137, obr.
9:3, 5, 7-8, 12; Muzolf 1996, 110-111; Kotowicz
2002, 13-14 – tam dalsza literatura). Najbliższymi analogiami do omawianego zabytku z ziem
polskich jest wędzidło odkryte podczas badań na
Skale Biśnik w Strzegowej, pow. Olkusz, datowane na XIII/XIV – 1. połowę XIV w. oraz
egzemplarz z Międzyrzecza, pow. loco, znaleziony w warstwie z końca 1. połowy XIV w.
(Cabalska 1970, 15; Muzolf 1996, 110, ryc. 5:1;
Kotowicz 2002, 13-14; 2004a, 720-721; Nowakowski 2006, tabl. 154). Zbliżoną formę reprezentują także wędzidła z pobocznicami, których zakończenia przyjmują kształt niewielkich
szyszeczkowatych zgrubień, odkryte w Gródku,
pow. Hrubieszów (Rogatko 1994, 176-177, ryc. 5),
oraz Wrocławiu, pow. loco (Płonka, Wiśniewski
2000, ryc. 11; Limisiewicz, Piekalski, Płonka, Wiśniewski, Wiśniewski 2002, ryc. 78:a). Wędzidła tego
typu, jak wspomniano wcześniej, znane są także
z krajów ościennych. Stosunkowo bliskie analogie słowackie, datowane na XV w., pochodzą
z miejscowości Gajary-Posádka, okr. Malacky
(Polla 1962, 137, obr. 9:3, 5, 7-8, 12). Dwa takie
wędzidła odkryto także na terenie zamku Šariš,
okr. Prešov, w warstwie datowanej na w. XIII
(Slivka 1980, 259, obr. 17:2, 5). Kolejne trzy
odkryto w trakcie badań podgrodzia w Bratysławie, okr. loco. Datowano je ogólnie na XIIIXV w. (Polla 1979, 197, obr. 102:3, 5, 103:5). Kilka wędzideł z pobocznicami zakończonymi szyszeczkowato odkryto na terenie opuszczonej
osady w miejscowości Konůvky, okr. Vyškov,
w Czechach (Měchurová 1985, 72-73, tab. III:1,
VI:5). Osada ta funkcjonowała, w świetle źródeł pisanych, w latach 1365-1481 (tamże, 75).
Chronologii wędzidła mymońskiego nie da się
więc dokładnie sprecyzować, wiąże się ona jednak z okresem późnośredniowiecznym.
Kółko ostrogi
Odkryte podczas badań J. Pasternaka kółko
gwiaździste od ostrogi (nr inw. MHS 93) zachowało się fragmentarycznie, dodatkowo zostało silnie zniszczone w wyniku badań metaloznawczych (ryc. 7:5). Jest to stosunkowo duży
egzemplarz. K. Wachowski uważa, że podobne
kółka charakterystyczne są dla późnych okazów
ostróg, co wyraża się również prostokątnym lub
wielokątnym przekrojem oraz tępym lub piramidalnym zakończeniem ramion kółka (Wachowski
1984, 55, ryc. 37:f-g). W klasyfikacji S. Kołodziejskiego stosunkowo duże kółka posiadają odmiany ostróg C, D i E, przy czym
największą średnicą charakteryzuje się ostatnia
z nich. Odmiana E datowana jest na 2. połowę
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XIV w. (Kołodziejski 1985, 166-167). Kółka
gwiaździste o zbliżonej średnicy odkryto podczas badań pobliskiego zamczyska „Sobień”
w Manastercu (Kotowicz 2002, 13, tabl. XI:5)
oraz na grodzisku w Sanoku-Białej Górze, pow.
Sanok. Ten ostatni egzemplarz wykonany jest,
co stanowi rzadkość, z brązu (Fedyk, Kotowicz
2006, 16-17, ryc. 17:2). Poddany badaniom metaloznawczym okaz mymoński wykazał, iż wykonano go z surowca żelaznego o niskiej zawartości fosforu (Piaskowski 1984, 194, 203,
ryc. 8:43). Omawiając to kółko, warto wspomnieć
o znalezionych podczas badań M. Cabalskiej
dwóch ostrogach, z których badaczka zaprezentowała tylko jeden okaz. Ostroga ta posiada
podobne, lecz silne kolankowate wygięcie kabłąka z zaczepami typu 3, co pozwala ją łączyć
z odmianą C wg Kołodziejskiego, datowaną na
koniec XIII i 1. połowę XIV w. (Kołodziejski 1985,
164, fig. 5:1). Autorka badań datuje takie formy na
XIV w. (Cabalska 1975, 333, ryc. 3:ł; Kotowicz
2006, 461).
Kowadło
Kowadło (wys. – 7,4 cm, szer. – 2,6-3,6 (?) cm,
grub. – 1,4-1,8 cm, dł. trzpienia – 3,1 cm) (ryc. 7:7)
wykonano z żelaza o nierównomiernym nawęgleniu; na powierzchni posiadało cienką (grubości 1-2 mm) nakładkę stalową. Znalezione
zostało podczas badań J. Pasternaka (nr inw.
MHS 93). Poddane było obróbce cieplnej, prawdopodobnie hartowaniu zwykłemu w wodzie
(Piaskowski 1984, 194, 2003, ryc. 8:44). Bliską
analogię do okazu mymońskiego wykazuje średniowieczne kowadło z zaginionej wsi Konůvky,
okr. Vyškov, w Czechach (Mechurová 1995, 154,
tab. IV:16). Oba posiadają długi trzpień do osadzania w podłożu oraz prostokątnie uformowaną
część pracującą. Zabytek z Mymonia charakteryzuje się jedynie wklęsłymi powierzchniami
bocznymi, wysklepioną częścią pracującą i jest
jednak znacznie mniejszy.
Gwoździe
W trakcie badań J. Pasternaka (zabytki pod
nr. inw. MHS 93) i A. Żakiego (zabytki pod
nr. inw. MHS 177) odkryto ogółem 38 gwoździ
(ryc. 8-9). Gwoździe te reprezentują typowe formy średniowieczne, występujące na tym obszarze przynajmniej od XII w. Są to głównie okazy
o dwustronnie wyodrębnionej główce (ryc. 8:1-9,
9:1-7,10) oraz okazy bez główki (8:11-14,
9:16-21). Te pierwsze zaliczyć można do typu II

wg K. Wachowskiego, natomiast pozostałe do
typu I (Wachowski 1999, 56, ryc. 14). Trzy delikatne egzemplarze posiadają rozklepaną i ślimakowato zawiniętą główkę (ryc. 8:16-17, 9:15),
a kolejnych kilka jednostronnie wyodrębnioną
główkę (ryc. 8:15, 9:8,14). Część ma resztki
patyny ogniowej (ryc. 8:3, 6, 8, 9:5, 8, 11-12,
15, 17), co wskazuje, że konstrukcje drewniane,
które pierwotnie spajały, uległy spaleniu. Cztery
z nich poddane zostały analizie metaloznawczej,
z której wynikło, iż dwa gwoździe (ryc. 8:7, 9:7)
wykonano ze stali, natomiast dwa pozostałe
(ryc. 8:9-10) z żelaza o wysokiej zawartości
fosforu (Piaskowski 1984, 194, 203, ryc. 8:45-48).
Wszystkie gwoździe z Mymonia posiadają dobre
analogie wśród egzemplarzy odkrytych w SanokuBiałej Górze (Fedyk, Kotowicz 2006, 22).
Inne
Oprócz tych zabytków, w zbiorze będącym
schedą po badaniach J. Pasternaka (nr inw. MHS
93) znajdują się inne, mniej charakterystyczne
przedmioty, w tym fragment rękojeści noża z zachowanymi dwoma brązowymi bolcami do mocowania okładziny (zach. dł. – 7,1 cm) (ryc. 7:6),
okucie żelazne stanowiące być może element
drzwi (dł. – 16,2 cm) (ryc. 7:10), klin (?) (dł. –
10,4 cm) (ryc. 7:9), duży fragment blachy żelaznej oraz sztabka żelazna (ryc. 7:8). Poza tym
wystąpił materiał osteologiczny reprezentowany
przez pięć kości zwierzęcych, z których najbardziej charakterystyczna jest szabla dzika.
***
Przedstawione materiały stanowią w większości zbiór reprezentatywny dla omawianego
stanowiska. I mimo że nie stanowią jakiegoś
rewolucyjnego przełomu w kwestii postrzegania
chronologii czy funkcji obiektu, pozwalają na
kilka uwag ogólnych.
Materiał pradziejowy, silnie rozdrobniony,
pozwolił jednak na potwierdzenie obecności
człowieka w tym miejscu w epoce brązu. Interesujące, że wśród materiałów po raz pierwszy zarejestrowano fragmenty ceramiki siwej wiązanej z młodszym i późnym okresem wpływów
rzymskich12.
Nieliczne i mało charakterystyczne materiały wczesnośredniowieczne nie zachęcają do
szerszych komentarzy; nie pozwalają też na korelację czy uściślenie datowania grodziska. Są to
jedynie fragmenty ceramiki, zresztą bardzo roz-

12 Materiałów tych nie rozpoznano wcześniej i nie zostały one ujęte w artykule omawiającym zabytki archeologiczne z okresu
wpływów rzymskich w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku (Kotowicz 2004a).
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Ryc. 9. Mymoń, „Zamczysko”, pow. Sanok, stan. 1. Przedmioty metalowe: 1-22 – gwoździe żelazne. Badania A. Żakiego (nr inw. MHS 177).
Rys. P. N. Kotowicz.

drobnionej, na podstawie której trudno wyrokować o poprawności wydzielenia przez
M. Cabalską dwu faz osadniczych, związanych z interesującym nas okresem. Faktem jest
jednak to, że w wyniku obserwacji makroskopowych, ceramikę tę można podzielić na
omówione wyżej dwie grupy jakościowe.

W zbiorze dominuje materiał późnośredniowieczny, co nie dziwi, skoro tak badania
J. Pasternaka, jak i A. Żakiego koncentrowały
się we wschodniej części obiektu, w miejscu
posadowienia gródka rycerskiego. Przedstawiona analiza znalezisk związanych z tą fazą
osadniczą pokazuje, że przedmioty najbardziej
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charakterystyczne – groty bełtów, okucie pochwy
noża, ostrogi (w tym znane z badań M. Cabalskiej)
i wędzidło – posiadają chronologię, którą można
odnieść głównie do w. XIV. Na obecnym etapie
badań trudno tak zawężać chronologię obiektu
późnośredniowiecznego, warto jednak zauważyć,
iż skoro Mymoń pojawia się w źródłach w XVI
stuleciu, jako wieś osadzona właściwie na surowym korzeniu, to musiał upłynąć wystarczająco
długi czas (cały wiek?), aby zapomniano o istniejącym tutaj gródku. W pamięci mieszkańców
pozostała tylko nazwa „Zamczysko”. Zabytki
odkryte na ruinach gródka wykazują wyraźne
podobieństwo do inwentarzy odkrywanych głównie na obszarze ziem polskich (por. Nowakowski
2005), niespotykane są natomiast na terenie Rusi.
Wydaje się więc prawdopodobne, iż interesujący nas obiekt mógł powstać najwcześniej po inkorporacji tych ziem do Polski, dokonanej przez
Kazimierza Wielkiego po 1340 r. Milczenie źró-
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deł pisanych nie pozwala stwierdzić, czy do
wzniesienia obiektu obronnego doszło z inicjatywy królewskiej, czy też prywatnej. Za tą pierwszą
ewentualnością przemawiałby fakt przynależności Mymonia do dóbr królewskich. Z drugiej jednak strony analogie z terenu Polski wskazują,
że obiekty tego typu były fundowane i zamieszkiwane głównie przez rycerstwo, początkowo jedynie możnowładców, a od końca XIV w. także
drobną szlachtę (Nowakowski 2006, 27).
„Zamczysko” w Mymoniu stanowi nadal,
mimo stosunkowo bogatej bazy źródłowej, miejsce tajemnicze i trudne do interpretacji. Zarejestrowanie tutaj przynajmniej czterech faz osadniczych dodatkowo komplikuje możliwość
klarownej wykładni jego historii. Niewątpliwie
jednak materiały znajdujące się w zbiorach
Muzeum Historycznego w Sanoku są na tyle
znaczące, że nie sposób pomijać ich w tych
rozważaniach.
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Piotr Wolanin
FRAGMENTY WYSOKIEGO OBUWIA SKÓRZANEGO
Z BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
NA WZGÓRZU ZAMKOWYM W SANOKU

W 2006 r. miały miejsce badania archeologiczne w obrębie wzgórza zamkowego w Sanoku, pow. loco, woj. podkarpackie. Program
powyższych prac, prowadzonych pod kierownictwem M. Zielińskiej i P. Kotowicza, przewidywał odsłonięcie zarysu nieistniejącego skrzydła
południowego zamku. Z warstwy datowanej na
okres średniowieczny pozyskano drobne fragmenty obuwia skórzanego. Pomimo znacznego
rozdrobnienia materiału skórzanego, udało się
z dużym prawdopodobieństwem określić rodzaj
i element przedmiotu oraz jego typ konstrukcyjny.
Wśród znalezisk znajdowały się: fragment
podeszwy skórzanej oraz fragmenty cholewy
obuwia (tabl. 1). Pochodziły one z obuwia wysokiego, klasyfikowanego w typie 4 (Wywrot 1996,
266; ryc. VIII), charakteryzującego się zapięciami z zastosowaniem rzemykoguzików. Buty te
wykonywane były w systemie jednokrójki, sporadycznie – dwukrójki, z przeznaczeniem głównie
dla kobiet (lub młodzieży) i dzieci.
Obuwie podobne do analizowanego, znane
z terenu Polski (ryc. 1), klasyfikowane było wcześniej w literaturze jako obuwie sznurowane (Wiklak 1967, 150; Turnau 1983, 13). Obuwie to
według I. Turnau (1983, 13-15) upowszechniło
się w XIII w., choć wcześniej już pojawiło się
na płaskorzeźbach drzwi gnieźnieńskich (XII w.).
H. Wiklak datuje pojawienie się tego typu obuwia
na Pomorzu na 2. połowę XIII w. (Wiklak 1995, 87).
W Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej, odkryto
ok. 30 egzemplarzy takiego obuwia, datowanego
głównie na 2. połowę XIII w., w nielicznych
przypadkach na XIV i przełom XIV/XV w.
Większość egzemplarzy wykonana była ze skór
kozich lub koźlęcych (ok. 72%), rzadziej z cielęcych czy bydlęcych (Wywrot 1996, 266).
Siedem egzemplarzy tego typu obuwia pozyskano w trakcie badań parceli w Kołobrzegu
przy ul. Gierczak, ul. Narutowicza oraz na Rynku,

Ryc. 1. Miejscowości, z których pochodzą znaleziska obuwia skórzanego typu 4 (sznurowane lub zapinane na rzemykoguziki).
Opr. P. Wolanin.

z nawarstwień datowanych na 1. połowę XIV w.
(Wywrot 1997, 194). Na parcelach przy ul. Gierczak, z nawarstwień datowanych na 2. połowę
XIV w., sporadycznie na początek XV w., pozyskano ok. 310 egzemplarzy obuwia wysokiego typu 4 (Wywrot-Wyszkowska 1998, 240).
Ponadto obuwie takie wystąpiło w Oslo,
Uppsali (Broberg, Hasselmo 1981), Svendborgu
(Groenman – van Waateringe 1988), Schleswigu
(ryc. 2 – Schnack 1992), Konstanz (Schnack
1994), Lubece (Groenman – van Waateringe,
Guiran 1978; Vons-Comis 1982), Szczecinie
(Leciejewicz, Rulewicz, Wesołowski, Wieczorowski 1972), Gdańsku (Wiklak 1960; 1967)
i Elblągu (Nawrolscy 1989).
Obuwie analogiczne, pochodzące z Gdańska
(ryc. 3), odkryte było w poziomach osadniczych
datowanych na okresy między 1275 a 1295 oraz
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Tabl. 1. Materiał skórzany z badań na zamku w Sanoku. Rys. P. Wolanin, M. Pizuń.
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0

6 cm

Ryc. 3. Obuwie sznurowane z Gdańska, stan. 2 (wg Wiklak 1967).

Ryc. 2. Obuwie sznurowane ze Schleswigu (wg Schnack 1992).

1320-1350 r. Określone zostały przez H. Wiklaka jako obuwie sznurowane. Łącznie z badań
na stanowisku 2 pozyskano 18 egzemplarzy takiego obuwia. Buty takie noszone były zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety oraz dzieci
(Wiklak 1967, 153).
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