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Czy dla męża jest coś piękniejszego,
niż leżeć po śmierci ze swoim łukiem i kołczanem?
(Tajna historia Mongołów, 190, 132)

W 1983 r. w trakcie badań na stanowisku
1 C w Gródku, pow. Hrubieszów, odkryto pochówek
zawierający m.in. okucia łuku refleksyjnego oraz
inne przedmioty należące do wyposażenia łucznika (ryc. 1). Znalezisko to jest jedynym tego
rodzaju w Polsce.
J. Jastrzębski, S. Maciejczuk, publikując interesujący nas zespół grobowy, datowali go na XII w.,
przy czym podstawą dla takiej datacji zespołu
była chronologia miecza. Analiza elementów łuku
refleksyjnego została przeprowadzona w ograniczonym stopniu. Badania antropologiczne pochowanego w grobie osobnika wykluczyły jego
stepowe pochodzenie, autorzy uznali zatem, iż chodzi tu o: zapożyczony przez Ruś od ludów stepowych łuk refleksyjny (Jastrzębski, Maciejczuk
1988, 61).
Datowanie pochówka zaproponowane przez
cytowanych autorów zostało przyjęte w literaturze przedmiotu (por. Wrzesiński 1998, 23-24,
tab. 1, pkt 18; Marek 2004, 108, pkt. 166). Ostatnio
przedmiotem szczegółowych studiów J. Kuśnierza
stał się miecz odkryty w interesującym nas pochówku. Badacz ten proponuje odmłodzenie pochówka – odnosi go do 2. poł. XII – pocz. XIII w.
(Kuśnierz 2000, 22).
Jak wspomniano, omawiane znalezisko pozostaje bez analogii na terenie Polski – z tego powodu zdecydowano przyjrzeć się mu nieco bliżej.

W skład inwentarza grobowego wchodził
miecz, żelazny nożyk, żelazne kółko oraz 10
elementów rogowych (ryc. 2-3). Wśród tych
ostatnich 6 przedmiotów było zdobionych (por.
opis znaleziska w formie aneksu na końcu
artykułu)1.
Publikujący zabytek S. Jastrzębski i J. Maciejczuk (1988, 60) uznali niezdobione rogowe
okładziny (zabytki nr 3-5 w wykazie S. Jastrzębskiego i J. Maciejczuka; zabytki Gródek/[1]/c-e
w katalogu autora) za elementy konstrukcyjne
łuku refleksyjnego. Także uchwyt rogowy (zabytek 12 w wykazie S. Jastrzębskiego i J. Maciejczuka; Gródek/[1]/l) posiada nawiązania wschodnie;
autorzy uznają go za element łubia. W rezultacie
pozostałe płytki zdobione autorzy uznają za okładziny tegoż łubia (zabytki nr 7-8, 10-11 w wykazie
S. Jastrzebskiego i J. Maciejczuka; Gródek/[1]/g-h,
j-k). Niejasna jest funkcja innej płytki (zabytek nr 9
w wykazie S. Jastrzębskiego i J. Maciejczuka;
Gródek/[1]/i). Może być to okładzina łubia bądź
też innego przedmiotu, np. kołczanu. Żelazne kółko
stanowić miało – wg autorów publikacji – dolny
uchwyt kołczanu.
W swej pracy cytowani autorzy nie poświęcili w zasadzie miejsca nożykowi, jaki znaleziono
w grobie – ograniczyli się do odnotowania jego
obecności. Podobnie jedynie wspomnieli jeszcze
jeden kościany zabytek (Gródek/[1]/f).

1 Znalezisko to zostało zanalizowane w ramach mojej pracy doktorskiej, przygotowanej pod kierunkiem prof. M. Parczewskiego (por. Wołoszyn 2003). W pracy tej każdy z zabytków został osobno skatalogowany; w artykule zastosowano podobny
system, ułatwiając porównanie informacji zawartych w niniejszej rozprawie z przygotowywaną książką – monografią zabytków
pochodzenia ruskiego z terenu Polski południowej.
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Wschodnioeuropejskie znaleziska związane
z łukiem stały się niegdyś przedmiotem zainteresowania A. F. Medvedeva (1966, 7-48). Niedawno kościane elementy łuku przeanalizowała
V. E. Fljorova (2000; na temat techniki produkcji
tego typu ozdób por. Fljorova 1998).
Generalnie zgodzić się należy z określeniem
funkcji odnalezionych w Gródku zabytków. Przedmioty opisane przez S. Jastrzębskiego i J. Maciejczuka pod nr. 4-5 (Gródek/[1]/d-e) to z pewnością
elementy konstrukcyjne łuku refleksyjnego (ryc. 4).
Uzupełniając informacje wspomnianych badaczy,
dodać należy, iż są to części środkowej partii łuku
– rękojeści (majdanu). Pierwszy z zabytków to nakładka boczna (Medvedev 1966, tab. 1:2:e, tab.
2:11-13, tab. 3:1-6, tab. 5:5,6,10, tab. 6:7), drugi
należy do zabytków określanych jako tzw. nižnie
nakladki – elementy mocowane po wewnętrznej
stronie łuku (Medvedev 1966, tab. 1:2:ž, tab. 3:10;
tab. 6:9-12). Zabytek opisany przez S. Jastrzębskiego i J. Maciejczuka pod nr. 3 (Gródek/[1]/c)
nie znajduje pewnych analogii w materiale zgromadzonym przez A. F. Medvedeva. Wydaje się
jednak, iż jest to również część rękojeści łuku: bądź
nakładka boczna (Medvedev 1966, tab. 2:12), bądź
mocowana po wewnętrznej stronie łuku (Medvedev 1966, tab. 3:7, 11, tab. 6:6).
W tym miejscu zwrócić należy uwagę,
iż jeden z pominiętych przez autorów zabytków,
opisany przez nich pod nr. 6 (Gródek/[1]/f),
to również tzw. nižna nakladka, a raczej jej fragment (Medvedev 1966, tab. 3:10, tab. 6:10-12).
W rezultacie w grobie z Gródka posiadamy dwie
tzw. nižnie nakladki; powoduje to, iż wspomniany wcześniej zabytek (Gródek/[1]/c) uznać należałoby raczej za nakładkę boczną.
Z pozostałych zabytków dwa (Gródek/[1]/j-k;
S. Jastrzębski, J. Maciejczuk opisują przedmioty
pod nr 10-11) to z pewnością elementy łubia –
rodzaju futerału na łuk (Medvedev 1966, ryc. 3).
Podobnie, jako element łubia, określić można
kolejny zabytek (Gródek/[1]/l; S. Jastrzębski,
J. Maciejczuk opisują przedmiot pod nr. 12). Jest
to uchwyt umożliwiający jego noszenie (petla).
Zdaniem A. F. Medvedeva (1966, 23) uchwyty
przeznaczone dla kołczanów charakteryzowały się
prostym przebiegiem dolnej krawędzi, egzemplarze wykonane dla łubii odznaczają się wygiętą
krawędzią (Medvedev 1966, tab. 8:1-4)2. Uchwyty
dla kołczanów posiadają otwór w partii środkowej
(Medvedev 1966, tab. 9), natomiast w uchwytach

dla łubii otwór ten znajduje się acentrycznie.
Podobnie jest w przypadku znaleziska z Gródka.
Otwór umieszczony w uchwycie z Gródka jest
wyraźnie wyświecony, podobnie jest z innymi
wschodnioeuropejskimi znaleziskami tego typu
(Fljorova 2000, 109).
Funkcja uchwytu do kołczanu i do łubia jest
podobna; A. F. Medvedev (1966) nie przedstawił
precyzyjnie zasad umożliwiających rozdzielenie
obu typów przedmiotów. Brak niezawodnych kryteriów tego typu podkreśla ostatnio V. E. Fljorova
(2000, 109). Jednym z możliwych do wykorzystania czynników jest analiza położenia poszczególnych elementów łuku w grobie. Generalnie łubie noszono po lewej stronie, kołczan po prawej3,
spotykamy także sytuacje odwrotne.
W wypadku pochówka z Gródka działalność
gryzoni spowodowała tak znaczne przemieszczenie
poszczególnych elementów inwentarza grobowego, iż trudno w oparciu o ich położenie określać
funkcje zabytków. Warto podkreślić, iż niewątpliwe elementy łubia (Gródek/[1]/j-k; por. Jastrzębski, Maciejczuk 1988, ryc. 2:10-11) oraz łuku
(Gródek/[1]/d-f; por. Jastrzębski, Maciejczuk 1988,
ryc. 2:4-6) znajdują się po dwóch stronach zmarłego. Najpewniej łuk znajdował się pierwotnie
w łubiu; dowodzi to skali przemieszczeń poszczególnych przedmiotów. Elementy łuku (Gródek/
[1]/d-e), tkwiące po lewej stronie zmarłego –
w kretowinie, z pewnością nie zalegają in situ,
być może więc łubie i łuk znajdowały się pierwotnie po prawej stronie zmarłego. Jego orientacyjną
lokalizację wyznaczają zabytki opisane jako Gródek/[1]/j-k. Uchwyt rogowy (Gródek/[1]/l) został
znaleziony powyżej czaszki, wraz z kośćmi żeber.
Z pewnością nie jest to miejsce, w którym złożono
łubie.
W rezultacie, w oparciu o lokalizację uchwytu
absolutnie nie możemy określić jego funkcji. Analizowany przedmiot uznaję zatem za element łubia,
a nie kołczanu, głównie w oparciu o kształt jego
podstawy.
Zdobione okładziny (Gródek/[1]/g-h) S. Jastrzębski i J. Maciejczuk uznają za element łubia.
W wypadku kolejnego okucia (Gródek/[1]/i) nie
rozstrzygają, czy mamy do czynienia z okładziną
łubia czy kołczanu (Jastrzębski, Maciejczuk 1988,
60). Analogie dla tego typu wyrobów publikuje
V. E. Fljorova (2000, ryc. 5:1-2, 5, 11, 13), opisując
je jako elementy kołczanów. Nie uzasadnia tego
jednak szerzej. Moim zdaniem brak możliwości

2 Uchwyt łubii był przy tej ścianie futerału, która otaczała wygiętą, drewnianą część łuku, a nie przy tej, która osłaniała prostą
(napiętą) cięciwę. Z tego powodu uchwyt ma wygiętą podstawę. Ścianki kołczanu były proste, stąd umożliwiające jego
montowanie uchwyty miały płaską podstawę.
3 V. E. Fljorova opiera się tu na wyobrażeniach znanych z koczowniczych stelli.
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Ryc. 1. Gródek, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie, stan. 1 C, pochówek
wczesnośredniowieczny (ob. 14) – oznaczenia poszczególnych przedmiotów, por. aneks artykułu (wg S. Jastrzębskiego, J. Maciejczuka
(1988, ryc. 2), przerysowała E. Osipowa).

Ryc. 2. Gródek, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie, stan. 1 C – elementy
wyposażenia pochówka wczesnośredniowiecznego (ob. 14) – miecz
(wg S. Jastrzębskiego, J. Maciejczuka (1988, ryc. 3), przerysowała
J. Ożóg).

Fig. 1. Gródek, Hrubieszów distr., Lublin prov., site 1 C, the earlymediaeval burial (object 14) (after S. Jastrzębski, J. Maciejczuk (1988,
ryc. 2) redrawed E. Osipowa).

Fig. 2. Gródek, Hrubieszów distr., Lublin prov., site 1 C – elements of
the equipment from early-mediaeval burial (object 14) – sword (after
S. Jastrzębski, J. Maciejczuk (1988, ryc. 3) redrawed J. Ożóg).

jednoznacznego rozróżnienia obu rodzajów okładzin. Jedynym sposobem może być analiza położenia tego typu zabytków w grobie, której
autorka nie przeprowadziła, a w każdym razie,
której wyników nie zaprezentowała.
Na zakończenie analizy elementów rogowych
warto wspomnieć, iż w wypadku zdobionych przedmiotów ich strona wewnętrzna posiada charakterystyczne nacięcia, tworzące wzór przecinających
się rombów (siatki). Zgodzić się należy z S. Jastrzębskim i J. Maciejczukiem (1988, 58) uznającymi,
iż nacięcia te, zwiększając powierzchnie styku, ułatwić miały przyklejanie okładzin (por. Medvedev

1966, 11, tab. 6). Mocowaniu okładzin służyły
także żelazne nity – w jednym przypadku zachował
się on (Gródek/[1]/i), w kilku innych o ich obecności świadczą otwory (Gródek/[1]/g-h).
Żelazne kółko (Gródek/[1]/m) uznają S. Jastrzębski, J. Maciejczuk (1988, 60) za dolny uchwyt
kołczanu. Na podstawie numeru tablicy w pracy
A. F. Medvedeva (1966, tab. 1:8-9), do której odwołują się cytowani autorzy, omawiany element
miałby być rodzajem zaczepu montowanym na
rzemieniu umożliwiającym noszenie kołczanu. Tego
typu zabytki, rozrysowane szczegółowo nieco dalej
(Medvedev 1966, tab. 7, 9:11), wyglądają jednak
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Ryc. 3. Gródek, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie, stan. 1 C – pozostałe elementy wyposażenia pochówka wczesnośredniowiecznego (ob. 14)
(wg S. Jastrzębskiego, J. Maciejczuka (1988, ryc. 4), przerysowała E. Osipowa).
Fig. 3. Gródek, Hrubieszów distr., Lublin prov., site 1 C – remaining elements of the equipment from early-mediaeval burial (object 14)
(after S. Jastrzębski, J. Maciejczuk (1988, ryc. 4) redrawed E. Osipowa).
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Ryc. 4. Rekonstrukcja łuku refleksyjnego (wg A. F. Medvedeva (1966, tab. 3:6), przerysowała E. Osipowa).
Fig. 4. The reconstruction of the reflective bow (after A. F. Medvedev (1966, tab. 3:6) redrawed by E. Osipowa).

inaczej. Chciałbym zwrócić uwagę na żelazne kółka montowane przy rogowych kołczanach ze stan.
Sarkel-Belaâ Veža (Pletneva 1963, ryc. 19:3-4);
zabytek z Gródka wydaje się im bliższy4.
W opracowaniu S. Jastrzębskiego i J. Maciejczuka ograniczono się jedynie do wzmiankowania
odnalezionego w grobie fragmentu żelaznego noża.
Oczywiście jego analiza nie może przynieść żadnych ustaleń chronologicznych, warto jednak zastanowić się nad funkcją tego przedmiotu. W skład
inwentarza grobowego omawianego pochówka
wchodziły wyłącznie elementy uzbrojenia: miecz
oraz łuk wraz z oprzyrządowaniem. Wydaje się,
że także nóż należał do tego kompletu.
Wskazać można na dwie funkcje omawianego zabytku. Jedną z nich było przecinanie strzał
przed ich wystrzeleniem, tak by uniemożliwić ich
powtórne użycie przez przeciwnika. W ten sposób
czynili Rzymianie, walcząc z Gotami, o czym do-

nosi Ammianus Marcelinus: Nasi zauważyli, że barbarzyńcy wykorzystują te same pociski, którymi
byli atakowani, wydali więc polecenie, ażeby tuż
przed wystrzeleniem, zanim jeszcze strzały zostaną
wypuszczone z łuku, naciąć wiązadła łączące żelazo z drzewcem. W locie zachowywały one w pełni
siłę rażenia, również kiedy wbijały się w ciało,
nadal nic nie traciły ze swej skuteczności, lecz jeśli
trafiły w puste miejsce, tamże się rozpadały (Ammian, 31, 15, 11, 265; por. też Kolias 1988, 218).
Drugą funkcją mogło być przygotowywanie
strzał. Wprawdzie istnieli rzemieślnicy produkujący strzały, jednak każdy łucznik posiadał przy
sobie nóż umożliwiający mu wykonanie strzały
(Świętosławski 1996, 43). Posiadanie przez łuczników noży wyraźnie poświadcza Tajna historia
Mongołów. Temudżyn, przesiedziawszy w gąszczu
leśnym trzy dni i noce, postanowił wyjść, wyjście
zagradzał jednak ogromny blok skalny. Wobec tego

4 Niestety, podkreślić należy słabą jakość rysunku zamieszczonego przez S. Jastrzębskiego i J. Maciejczuka (1988, ryc. 4:12),
co utrudnia analizę zabytku.
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powycinał swoim nożem do strugania strzał drzewa
zamykające przejście [...] (Tajna historia..., 80, 58).
Z kolei Ong-chan, składając przysięgę, stwierdził:
Jeżeli teraz zobaczę mojego syna i pomyśle o nim
źle, to niechaj mi będzie wytoczona krew, tak jak
ta oto! – Taką złożył przysięgę i ukłuł się nożem do
wycinania strzał w koniec małego palca [...] (Tajna
historia..., 178, 122).
W rezultacie przyjęto, iż odkryty w analizowanym grobie nóż (a raczej jego fragment) stanowił element wyposażenia łucznika. Dodać można, iż nowożytne, azjatyckie kołczany, posiadały
specjalną kieszeń, w której przechowywano nóż
oraz pilnik do ostrzenia strzał (Świętosławski
1996, 44).
W analizowanym grobie z pewnością złożono
łuk oraz łubie. Jednoznacznie potwierdzają to nakładki rękojeści oraz okucia łubia. Należy wyraźnie podkreślić, iż wśród odkrytych zabytków brak
innych niż środkowa część łuku – brak zwłaszcza
charakterystycznych nakładek na końce łuku, posiadających wycięcie na cięciwę (Medvedev 1966,
tab. 2:1-8, tab. 4, tab. 5:1-9, tab. 6:1-5). Być może
pozostałe partie łuku rozłożyły się5. Najciekawsza
jest kwestia obecności w omawianym grobie kołczanu. Teoretycznie za jego obecnością może przemawiać odkrycie ozdobnych okładzin (Gródek/
[1]/g-i), uznawanych przez V. E. Fljorovą za okładziny kołczanu oraz żelazne kółko (Gródek/[1]/m).
Niestety – jak już wspomniano – brak jednoznacznych przesłanek, dla których wspomniane
okładziny uznaje Fljorova za elementy kołczanu,
a nie łubia. Z kolei żelazne kółko nie musi być
elementem kołczanu. Przedmioty, które udało się
jednoznacznie określić co do ich funkcji, wiązały
się z łukiem i łubiem. Zakładać można, iż w Gródku kołczan mógł być wykonany z kory. Wówczas
jego jedyną pozostałością mogłoby być wspomniane kółko (por. Pletneva 1963).
Najciekawszy jest jednak fakt braku grotów
strzał w wydobytym inwentarzu. Ofiarowanie zmarłemu pustego kołczanu jest chyba mało prawdopodobne, zwłaszcza iż pozostałe elementy inwentarza to przedmioty wartościowe. W znanych mi
przypadkach złożony w grobie kołczan zawierał
strzały (por. Pletneva 1963, ryc. 19:3; Fljorova 2000,
ryc. 6: nasyp 18).

5

Wśród Mongołów kołczan funkcjonował jako
symbol władzy – odebranie komuś kołczanu oznaczało odnieść nad nim zwycięstwo (Świętosławski
1996, 44). Książę Belgütej stwierdził nawet: Czy
dla męża jest coś piękniejszego, niż leżeć po
śmierci ze swoim łukiem i kołczanem? (Tajna
historia..., 190, 132). Być może kołczan został
złożony u stóp zmarłego, a późniejszy wkop, który
zniszczył jamę grobową poniżej kolan zmarłego
(Jastrzębski, Maciejczuk 1988, 56, ryc. 20), spowodował w inwentarzu brak strzał do łuku6.
Dla ustalenia chronologii omawianego zespołu podstawowe znaczenie ma nie tylko chronologia miecza, ale i ornamentowanych, rogowych
elementów.
A. F. Medvedev (1966) w zasadzie nie określał precyzyjniej chronologii opisywanych przez
siebie rogowych elementów łuku. Dla datowania
zabytków z Gródka podstawowe znaczenie mają
więc ostatnio publikowane ustalenia V. E. Fljorovej (1998; 2000). W swych badaniach autorka
oparła się przede wszystkim na materiałach pochodzących z Sarkela-Białej Wieży (Sarkel-Belaâ
Veža). Zabytki pochodzą przede wszystkim z osady,
część z nich znaleziono na cmentarzysku (ryc. 5).
Wśród materiałów osadowych kościane wyroby
związane z uzbrojeniem stanowią na ogół niewielki procent. W Bułgarze (Bolgar) tylko 8%
wyrobów kościanych to elementy uzbrojenia,
na stanowiskach kultury saltowo-majackiej około
1,8 %, a w Starej Ładodze mniej niż 1%. Tymczasem w Sarkelu procent ten wynosi średnio
około 24 (Fljorova 2000, 101).
Dla datowania zabytków z Gródka podstawowe znaczenie ma chronologia zdobionych wyrobów.
Nakładki rękojeści trudniej datować, łopatkowate
nakładki rękojeści (mocowane od wewnętrznej strony) pojawiają się w warstwie z kon. X – pocz. XI w.
(Fjorova 2000, 104, ryc. 1:7). Autorka stwierdza, iż
łuk z tego typu nakładkami upowszechnia się
w południowej Syberii w XI w., skąd, w tym samym
stuleciu, rozprzestrzenia się w Europie Wschodniej.
Z Sarkela pochodzi 10 rękojeści łubia. Dwie
z nich pochodzą z warstwy datowanej na l. 930-960,
ale niewykluczone, iż chodzi tu o przypadkowe
przemieszczenie znalezisk z warstw wyższych
(tj. młodszych). Podobnie jest w wypadku jednej

Znaleziska w pełni zachowanych łuków należą do rzadkości – przykładem zabytek z Dolnego Powołża (hutor Avilovskij, grupa
1, kurhan 1). Pochówek datowany jest na VIII w.; zawierał m.in. łuk zaopatrzony w 9 okładzin. Po trzy wzmacniały końce łuku
(w dwóch z nich znajdowały się charakterystyczne zagłębienia na cięciwę). W partii środkowej znajdowały się trzy kolejne
nakładki (Medvedev 1966, 7).
6 Teoretycznie w kołczanie znajdować się mogło nawet kilkadziesiąt grotów strzały; W. Świętosławski (1996, 44) w wypadku
Mongołów informuje o przechowywaniu w kołczanie około 30 grotów. W tej sytuacji zastanawia, iż żadna ze złożonych strzał
nie została w grobie, pamiętać jednak należy, iż do grobów składano mniejszą ilość grotów – w wypadku Pieczyngów chodzi
o 1-3 strzały (Tryjarski 1975, 564).
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Ryc. 5. Sarkel – Belaja Veža, Rosja – kościane wzmocnienia dla kołczanów oraz łubii (wg V. E. Fljorovej (1998, ryc. 4:8-11) przerysowała J. Ożóg).
Fig. 5. Sarkel – Belaâ Veža, Russia – Bone covers for quivers and bowcase (after V. E. Fljorova (1998, ryc. 4:8-11) redrawed J. Ożóg).

z dwóch rękojeści pochodzących z warstwy z kon.
X w. Największą ilość znalezisk rękojeści łubia
pochodzi z warstw datowanych na 2. poł. XI –
pocz. XII w. Z warstw tego okresu znamy także
półprodukty do wytwarzania rękojeści. Z warstwy
datowanej na 1. poł. XII w. pochodzi tylko jeden
egzemplarz rękojeści łubia. Ostatecznie omawiane
zabytki odnosi autorka do okresu od przełomu
X/XI w. do pocz. XII w.7.
7
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Podłużne rogowe okładziny uznaje V. E. Fljorova za elementy okuć kołczanu. W Sarkelu znaleziono około 20 egzemplarzy tego typu zabytków.
Wszystkie one są ornamentowane, a podstawowym
elementem zdobniczym jest motyw kółka. Chodzi
tu bądź o wzór pojedynczego kółka, bądź kółko
wpisane w drugie, niekiedy są one połączone, tworząc łańcuszek, niekiedy łańcuszek przekształca się
w linię falistą. Wśród okładzin wyróżnić można,
ze względu na kształt, trzy rodzaje:
1) okładziny wąskie, proste, wydłużone – tego
typu okładziny dawano dla nadania kołczanowi
twardości (Fljorova 2000, ryc. 5:1-2, 5, 9-10, 19)
2) okładziny szersze, prostokątne, łukowato
wygięte w profilu – tego rodzaju okładziny służyły zdobieniu i wzmacnianiu górnej części kołczanu (Fljorova 2000, ryc. 5:3)
3) okładziny wąskie, wygięte łukowato (Fljorova 2000, ryc. 5:11, 13).
W wypadku zabytków z warstw osadniczych
niemal wszystkie nakładki znaleziono w warstwie
z XI w., głównie z jego 2. poł. W późniejszych
warstwach znaleziono tylko 4 fragmenty. Okładziny ze znalezisk grobowych datowane są na
IX-X w. (pochówek w nasypie kurhanu 18),
X – pocz. XI w. (kurhan 3 i 8), X-XI w. (kurhan 1).
Analiza materiału z Sarkela pozwala datować
omawiane zabytki głównie na XI – pocz. XII w.
Zdobienie kołczanów kościanymi okuciami
należy do dawnych tradycji wschodnioeuropejskich stepów. W okresie wczesnego średniowiecza
wydzielić można trzy etapy w rozwoju tej sztuki.
Pierwszy datowany jest na okres VIII-IX, pocz.
X w., drugi właśnie na XI – pocz. XII w. i trzeci
w 2. poł. XIII – XIV w. W pierwszym okresie
ornament był skąpy: wyróżniają się okucia dolnej
części kołczanu szeroką, łukowato wygiętą okładziną (por. Pletneva 1989, ryc. 33). Trzeci okres
szczegółowo zanalizowany został w pracy N. V. Malinovskiej (1974). Kołczany zdobiono wówczas
szerokimi, poziomymi, bogato ornamentowanymi okuciami w rzeźbionej kości. Ten typ ornamentyki pojawił się w Europie Wschodniej zapewne w poł. XIII w., przyniesiony w czasie
najazdów mongolskich, i został zaadaptowany do
miejscowej ornamentyki.
Drugi etap rozwoju ornamentyki wnosi wiele
nowych elementów. Zmieniły się także nakładki.
Uzyskały one bardziej wykwintną formę. Z tego
też powodu zdecydowanie częściej niż dawniej
stosowano róg jelenia czy łosia. E. V. Fljorova
(2000, 113) stwierdza, iż moda na bogatsze (w stosunku do VIII-X w.) zdobienie łuku pojawia się

V. E. Fljorova (2000, 104) podkreśla jednak, iż datowanie górnych warstw Sarkelu, a także informacje o ilości znajdujących się
tam zabytków nie są zbyt pewne; wierzchnie warstwy stanowiska usuwane były za pomocą buldożerów.
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Ryc. 6. Werden, Niemcy – zrekonstruowany relikwiarz z Werden, Niemcy (strona tylna) (fot. wg M. Schulze-Dörrlamm (2003, tab. XI:2),
przeskanowała I. Jordan).
Fig. 6. Werden, Germany – reconstructed reliquary from Werden, Germany (the back side) (photo from the work M. Schulze-Dörrlamm
(2003, tab. XI:2) scanned A. Jordan).

w XI w. wraz z nową falą tureckich koczowników.
Koncepcję tę wspierać mają cechy antropologiczne osobników pochowanych z kościanymi
elementami łuku8. Moda na kościane, zdobione
okładziny pojawia się w poł. XI w. i trwa raczej
krótko. W XII w. spotykamy ją w Europie Wschodniej rzadko; nie dotyczy to uchwytów, które rozprzestrzeniają się szeroko. Znajdujemy je, jak
stwierdza autorka, od Nowogrodu po Krym (Fljorova 2000, 113). Być może powodem, dla którego
omawiane elementy rozprzestrzeniły się tak szeroko, była zmiana sposobu użytkowania łuku.
Omawiane uchwyty umożliwiały przechowywanie
łuków z napiętą cięciwą, łubie kryło łuk tylko
w pewnym stopniu. W porównaniu z długimi
futerałami znanymi z VI-IX w. taki sposób przechowywania łuku umożliwiał o wiele szybsze
zeń strzelanie (Fljorova 2000, 113).
8

Wśród pochodzących z Gródka przedmiotów
udało się odnaleźć analogie, zwłaszcza dla okuć
kołczanu (Gródek/[1]/g-i) i łubia (Gródek/[1]/j-k).
W podobny sposób zdobione przedmioty znamy
głównie z Sarkela Białej Wieży, datowane są one
na w. XI (Fljorova 2000, ryc. 4). W materiałach
z Białej Wieży brak dobrej analogii dla ornamentu
na uchwycie do łubia. Podobnie zdobiony zabytek
pochodzi natomiast z Nowogrodu (Medvedev 1959,
ryc. 11:6). Przedmiot ten datowany jest ogólnie
na XII-XV w., ale zabytek pozbawiony jest dobrego kontekstu stratygraficznego (Medvedev 1959,
tab. 5, punkt 6). Z Nowogrodu pochodzą także
analogie dla okładzin łubia (Medvedev 1959, ryc.
11:3-4) datowane na XI i XII w. (Medvedev 1959,
tab. 5, punkt 3 i 4).
Bardzo dobrą analogią dla ornamentu zdobiącego okładziny z Gródka są zabytki pochodzące

Autorka cytuje także azjatyckie analogie dla niektórych elementów łuku; niestety, nie udało mi się dotrzeć do cytowanych
publikacji.
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z północnego Kaukazu, datowane na schyłek X –
pocz. XI w. (Kovalevskaâ 1981a, ryc. 94:120122)9. Odnotować jeszcze należy kościaną okładzinę z Białorusi, z Drucka (Zvâruga, Karobuškina, Lysenka, Štychav 2000, ryc. 113:5)10.
W tym miejscu wspomnieć należy o podobnym ornamencie, spotykanym na innych wczesnośredniowiecznych wyrobach, znanych z Polski,
a także Europy Zachodniej.
Chodzi tu o dwa relikwiarze z Oldenburga:
pierwszy datowany na 2. tercję IX w. (Gabriel
1988, 157, ryc. 18-19) i drugi – pochodzący
z 2. poł. XI – poł. XII w. (Gabriel 1988, 157,
ryc. 21). Interesujący nas motyw zdobi także
relikwiarz z Essen-Werden (ryc. 6), datowany
na poł. VIII w. (Gabriel 1988, 154, ryc. 20) lub
może nieco wcześniej, ok. 700 r. (Elbern 1999).
Interesujący nas ornament zdobi także niektóre rodzaje grzebieni, np. odmiany 9c, datowane na okres od IX/X w. do 1. poł. XI w.,
a pochodzące m.in. z Wolina (Cnotliwy 1973, 145,
ryc. 57:f, 60:b). Wskazać można także na kościaną okładzinę z Wrocławia, z warstwy datowanej
na 2. ćw. XI w. (Jaworski 1990, tab. 8, pkt 3,
ryc. 10). Tego typu ornament odnajdujemy na posadzce nawy południowej katedry romańskiej
w Gnieźnie (Żurowski 1962, ryc. 22), a także
na rogowym pojemniku wydobytym z dna Jeziora
Lednickiego, a więc datowanym na okres przed
1038 r. (Kola, Wilke 2000, ryc. 90)11.
W tym kontekście niezwykle interesującym
zabytkiem jest rogowe okucie z Gniezna, odnoszone do okresu pierwszych Piastów (Żurowski
1962, ryc. 35). Jeden z zabytków bardzo przypomina okucia łuku refleksyjnego znanego z Gródka,
trudno jednak rozstrzygać (bez oględzin zabytku),
czy mamy tu rzeczywiście do czynienia z pozostałością łuku czy może z oprawą noża, itp.
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Podobne zabytki pochodzą z Przemyśla – odkryto
je na Wzgórzu Zamkowym (Kunysz 1981, ryc.
75:g; Koperski 2001, 19-21, ryc. 59)12.
Mimo wskazania na kilka środkowo- czy
wręcz zachodnioeuropejskich analogii dla formy zdobienia okuć łuku z Gródka uznano,
iż zabytek ten wiązać należy z Europą Wschodnią13. Część analogii zachodnioeuropejskich jest
wyraźnie wcześniejsza niż interesujący nas zabytek14; okucia z Gródka ewidentnie łączą się
z łukiem refleksyjnym – bronią typu wschodniego
par excellence.
Z tego też powodu za wiążącą dla datowania
pochówka uznano chronologię analogii wschodnioeuropejskich, pochodzących z XI – pocz. XII w.
Weryfikacji słuszności tej tezy służy analiza
chronologiczna odkrytego wraz ze zmarłym miecza.
Miecz (Gródek/[1]/a) omówiony został przez
S. Jastrzębskiego oraz J. Maciejczuka (1988, 56,
58, 60), ostatnio pogłębioną analizę, uwzględniającą wyniki badań rentgenograficznych, przedstawił J. Kuśnierz (2000, 21-22). S. Jastrzębski
i J. Maciejczuk określili miecz jako należący do
typu XIA1a wg systematyki R. E. Oakeshotta;
w zasadzie podobnie klasyfikuje go J. Kuśnierz15.
Ogromnym sukcesem ostatniego z autorów jest
odczytanie napisu umieszczonego na głowni
miecza – brzmi on: +INHOMEFECT+ oraz
+INGELII (?)RMEFCIT+. Odczytać go można
jako: +IN H[onestam] OM[nipotentis]
EF[f]ECT[oris]+ (= ku czci Wszechmocnego
Stworzyciela) oraz +INGELIIR ME FCIT+
(= Ingelrii mnie uczynił).
Miecze typu XIA1 datowane są na XII w.
(Głosek, Nadolski 1970, 25), czy też na okres
1120-1220 (Głosek 1984, 105).
W Europie Środkowej napis Ingelrii znamy z mieczy typu X, datowanych na XI-XII w.

9 Niestety, podpis pod rycinę nie umożliwia jasnego określenia funkcji publikowanych przedmiotów.
10 Niestety, nie wiem, jak datowany jest ten zabytek.
11 Na temat funkcji owych przedmiotów por. Schulze-Dörrlamm (2001), Górecki (2005).
12 Sposób zdobienia tych ostatnich zabytków znajduje wyraźne analogie w okładzinach znaleziska

z Gródka (Jastrzębski
i J. Maciejczuk 1988, ryc.4:4-6, 8-9) i zabytkach z Europy Wschodniej (Fljorova 2000, ryc. 5:1-2, 5, 11, 13). A. Kunysz (1981,
123) interpretuje przemyskie znaleziska jako okładziny noży. Dość podobne do przemyskich przedmioty pochodzą z Mikulczyc;
B. Kavánová (1995, 213-214, ryc. XXXIX) uznaje je za ozdoby futerałów na grzebienie. Z Mikulczyc pochodzą także inne
przedmioty zdobione w podobny sposób, przypominające swym kształtem zabytki z Przemyśla (Kavánová 1995, ryc. XLI:12,
15-16, 19). Nie można całkowicie wykluczyć, iż chodzi tu o fragment oprawki relikwiarza. Ostatnio w ten właśnie sposób
interpretuje tego typu zabytki (zdobione w podobny sposób) z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu H. Kočka-Krenz (2003).
Niewątpliwe świetną analogią są tu zabytki z Oldenburga (Gabriel 1988, 157, ryc. 18-19, 21) i Essen-Werden (Schulze-Dörrlam
2002). Jeżeli przyjąć tego typu interpretację, to resztki przemyskiego relikwiarza wspaniale uzupełniałyby wyniki studiów nad
wczesnopiastowską architekturą Przemyśla (Pianowski, Proksa 2003).
13 J. Kostrzewski (1962, 386) podkreśla, iż ornament ten ma charakter: międzynarodowy o bardzo szerokim zasięgu, znany
już starożytnemu Wschodowi.
14 Przeciw datowaniu grobu na okres plemienny przemawia zastosowany obrządek pogrzebowy, przede wszystkim zaś chronologia miecza, por. niżej.
15 J. Kuśnierz opisuje zabytek jako typu X1A1; różnice między tym typem a wariantem X1A1a są minimalne. Także
R. E. Oakeshott podkreślał umowność tego podziału (por. Głosek, Nadolski 1970, 21 – tam literatura przedmiotu).
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(Kuśnierz 2000, 22). Rozdzielenie napisu na obie
strony głowni (tzn. umieszczenie napisu inwokacyjnego na jednej stronie, a imienia twórcy
miecza na drugiej), a także dodanie do imienia
rzemieślnika liter FECT lub FECIT, znane jest
z mieczy nadreńskiej pracowni GICELNIM, wykonującej miecze sklasyfikowane jako typ XII
Oakeshotta, datowane na XIII w. Do omawianych
mieczy zbliża egzemplarz z Gródka również krój
liter oraz ograniczenie tekstu przez krzyże laskowane. W rezultacie J. Kuśnierz (2000, 22)
stwierdza, iż miecz z Gródka datować należy na
2. poł. XII – pocz. XIII w. Równocześnie jednak
zwraca uwagę, iż krój liter majuskuły miecza
z Gródka jest bardzo podobny do miecza z Grzebska datowanego na 2. poł. XI – pocz. XII w.
Zastanawiając się nad chronologią mieczy
z napisem INGEL, odwołać się wypada do publikacji A. Geibiga (1991). Autor wzmiankuje 37
egzemplarzy mieczy z napisem INGEL, spośród
nich 16 posiada dodatkowo końcówkę RII. Znamy
je z terenu Kotliny Karpackiej, wybrzeża Bałtyku
i z zachodniej Francji, z rejonu ujścia Loary
(Geibig 1991, 181-182). Produkcja mieczy z napisem INGEL rozpoczęła się w poł. X w., trwała
do około poł. XI w., choć można się liczyć z ich
przeżywaniem się do XII w. (Geibig 1991, 156).
A. Geibig wzmiankuje miecze zdobione formułą INGEL zaopatrzone dodatkowo w napis ME
FECIT lub pochodne. Formułę tę odnosi A. Geibig
do X-XII w., dokładnie do poł. XII w. (Geibig 1991,
156, ryc. 41; por. także Marek 2004, 48-49)16.
Jak już wspomniano, okładziny łubia/kołczanu zdobione w sposób znany z Gródka pojawiają
się na przełomie X i XI w. Częściej spotykane są
one w okresie od połowy tego stulecia, zdecydowanie rzadsze stają się zaś w pocz. XII w.
W rezultacie wydaje się, iż znalezisko z Gródka odnosić należy głównie do XI i 1. poł. XII w.
Warto jeszcze poświęcić parę uwag kulturowemu charakterowi znaleziska. Miecz wskazuje
zasadniczo na związki jego właściciela z Europą
Zachodnią – pochodził być może z pracowni nadreńskich. Łuk refleksyjny jest oczywiście bronią
o charakterze wschodnioeuropejskim.

Powszechność łuku na Rusi poświadczają
zarówno źródła ruskie jak i bizantyńskie, a także
wschodnioeuropejski materiał ikonograficzny (Medvedev 1966, rys. 1). Oczywiście używano także
łuku prostego, jego pozostałości pochodzą np.
ze Starej Ładogi (Medvedev 1966, 8). Znaczne
fragmenty łuku refleksyjnego pochodzą z Nowogrodu, datowane są one na 2. poł. XII w. (Medvedev 1966, 10-11). Sam łuk był jednak dobrze
znanym elementem uzbrojenia na Rusi17 – bez
wątpienia także produkowanym na Rusi. Wiemy
o ruskich rzemieślnikach wyrabiających łuki, np.
książę Daniel, rozbudowując Chełm, począł przywoływać majstrów uciekających od Tatarów: rymarzy i łuczników (Ipat´evskaâ letopis´, kol. 843;
tłum polskie, por. Latopis halicko-wołyński, 10,
243). Cytowane źródło wymienia ogólnie producentów łuków (loučnicy), nie precyzując, o jaki
typ łuku chodzi. Specjalne określenie na rzemieślników wytwarzających łuk refleksyjny (sahajdačnik) pojawia się dopiero w XV w. (Medvedev
1966, 14)18. Ślady produkcji złożonych łuków
znamy np. z Nowogrodu, Starej Rjazani, Turova,
czy Sarkela-Białej Wieży (Medvedev 1966, 14).
Natomiast zdobione elementy łubia posiadają
analogie przede wszystkim w środowisku stepowym19; brak tego typu zabytków np. w Nowogrodzie.
Łuk refleksyjny stanowi charakterystyczny
element uzbrojenia ludności koczowniczej; spotykamy go w Europie Wschodniej, należy jednak
wyraźnie podkreślić, iż znaleziska tego typu znane
są także z Europy Środkowej – ze stanowisk
awarskich (Ric 1982-1983; por. Chiriac 1996;
Orlov, Rassamakin 1996, ryc. 7-8; a także Bracher
1990) oraz staromadziarskich (Nagy, Révész 1986).
Zwłaszcza w wypadku rogowych elementów konstrukcyjnych, np. nakładek bocznych, górnej czy
dolnej nakładki, właściwie brak możliwości jednoznacznego rozróżnienia zabytków staromadziarskich i wschodnioeuropejskich (por. Nagy, Révész
1986, ryc. 2-4; Medvedev 1966, tab. 2-6).
W wypadku Gródka lokalizacja stanowiska,
jak i ornamentyka, nakazuje wiązanie go z Europą
Wschodnią a nie Środkową.

16 Uwaga: niedogodnością w korzystaniu z opracowania A. Geibiga jest zastosowanie w tabelach ilustrujących czas użytkowania

poszczególnych rodzajów mieczy zamiast dat rocznych (800, 900) określeń VIII, IX w., co utrudnia prawidłowe odczytanie
propozycji datowania poszczególnych zabytków.
17 Źródła arabskie informują o funkcjonowaniu na Bliskim Wschodzie aż 5 rodzajów łuku złożonego; specjalny ich rodzaj służył
walce, osobny ćwiczeniom, jeszcze inny polowaniu. Brak informacji o tego typu zróżnicowaniu łuku na Rusi (Medvedev 1966,
14). Biorąc pod uwagę dużą na Rusi ilość wzmianek o łuku, ów brak danych o jego funkcjonalnym zróżnicowaniu oddaje
zapewne stan faktyczny.
18 Produkcja łuku refleksyjnego trwała 5-15 lat (Fljorova 2000, 113); wykonanie „zwykłego” łuku było nieporównanie prostsze.
W tej sytuacji wydaje się, iż Daniel, przyzywając rzemieślników, miał na myśli wytwórców właśnie łuków refleksyjnych.
19 Formalnie w l. 965-1116/1117 Sarkel-Biała Wieża pozostawała pod władzą książąt ruskich, niemniej jednak kultura materialna
miasta wykazuje głównie stepowy charakter; podkreśla się niewielką ilość słowiańskiej (= ruskiej) ceramiki (por. Fljorova 1998,
88; o etnicznym charakterze mieszkańców tego stanowiska zob. Bálint 1988, 63-64).
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Ryc. 7. Pochówki z mieczami na terenie Polski – gwiazdką oznaczono lokalizację stan. 1 C w Gródku, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie
(wg J. Wrzesińskiego (1998), przerysowała I. Jordan).
Fig. 7. Burials with swords in Poland – the location of the site 1 C in Gródek, Hrubieszów distr., Lublin prov., marked by the star (after
J. Wrzesiński (1998), redrawed A. Jordan).

Wspomniane okładziny łubia wiążą nasz zabytek raczej z koczownikami, a nie ludnością
ruską. Miecz, choć jest „genetycznie” formą zachodnioeuropejską, znany jest także ze wschodu
kontynentu. Dotyczy to przede wszystkim Rusi
(Kirpičnikov, Medvedev 1985, 300-307), choć
w pewnym stopniu także koczowników; miecz
często stosowali np. Pieczyngowie (Tryjarski 1975,
563). Generalnie jednak w środowisku koczowniczym zdecydowanie przeważa szabla (Świętosławski 1996, 32-35; Evglevskij, Potemkina 2000).
Oczywiście obecność w grobie miecza nie
może przesądzać o ruskim czy też stepowym
pochodzeniu pochowanego. Wystarczy wskazać
na opis rokowań między wodzem ruskim Preticzą a wodzem Pieczyngów oblegających Kijów
(X w.). Po zawarciu rozejmu nastąpiła wymia-

na podarunków, w ramach której: dał pieczyngski
kniaź Preticzowi konia, szablę, strzały, on zaś dał
mu zbroję, tarczę, miecz (Powieść..., rok 6476
[968], 259).
Wyniki analiz antropologicznych (KozakZychman 1988) wskazują, że pochowany tu wojownik posiadał raczej słowiański charakter.
Mając pełną świadomość ułomności tego typu określeń, zaryzykować można stwierdzenie,
iż osobnik pochowany w Gródku to Rusin lub
koczownik, czy też człowiek blisko ze środowiskiem koczowniczym związany, który jednak
służył na Rusi (na temat relacji koczowników
i Rusi por. ogólnie Toločko 1999). W ten sposób
wytłumaczyć można połączenie elementów koczowniczych i zachodnioeuropejskich w analizowanym inwentarzu grobowym.
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Grób z Gródka nie jest oczywiście jedynym
pochówkiem z mieczem z terenu Polski (ryc. 7).
W Polsce południowo-wschodniej stanowi on jednak zjawisko zupełnie wyjątkowe (Wrzesiński
1998, s. 23-24, ryc. 5). Warto zresztą w tym
miejscu podkreślić, iż znalezisko to rozpatrywać
należy na tle znalezisk wschodnioeuropejskich,
z terenu dzisiejszej Ukrainy i Białorusi – w istocie bowiem Gródek, jak i cały obszar Grodów
Czerwieńskich, stanowił w omawianym okresie
zachodnią część Rusi Kijowskiej, a nie obszar
pogranicza polsko-ruskiego.
Znaleziska elementów łuku refleksyjnego
z terenu Polski w jej dzisiejszych granicach zostały ostatnio omówione w interesującym artykule
P. Dmochowskiego i J. Wrzesińskiego (2004).
Poza znaleziskiem z Gródka z terenów zachodnich peryferii Rusi wskazać należy jeszcze
na zabytek z Drohiczyna (Musianowicz 1969,
170), a także z Czermna (Wołoszyn 2003, 298,
katalog, zabytek Czermno/[4a])20. Wśród pochówków staromadziarskich odkrytych na terenie Przemyśla (por. Koperski, Parczewski 1978) elementy
łuku refleksyjnego odkryto w grobach nr 6 i 13
(Koperski 2003, 369, ryc. 4 e-g).
Z obszaru Polski w jej piastowskich granicach wymienić należy znalezisko z Błonia (Cofta
1953, tab. XXI:4j) rozpoznane ostatnio przez
P. Dmochowskiego i J. Wrzesińskiego (2004, 328),
a przede wszystkim zabytki z Ostrowa Lednickiego (Dmochowski, Wrzesiński 2004, ryc. 2:9) oraz
z Wrocławia (Jaworski 1990, tab. 8, punkt 1, tab.
II:t oraz tab. 8, punkt 2, ryc. 9, tab. II:s; Dmochowski, Wrzesiński 2004, 328; Wołoszyn 2003,
298-312, katalog zabytek Wrocław/[3]; Wrocław/
[4]; 2004, XX).
Niezwykle istotne są zabytki wrocławskie
datowane na okres X/X – 1. poł. XI w.21, formy
odkryte na terenie Ostrowa Lednickiego datowane
są ogólnie na XI-XIII w. – łączy się je z okresem
panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego

20 Nie

(Dmochowski, Wrzesiński 2004, 325; o datowaniu
lednogórskich militariów por. Górecki b.r.w., 142).
Jak podkreślają P. Dmochowski i J. Wrzesiński,
zabytki wielkopolskie traktować można jako kolejny dowód na zróżnicowanie etniczne wojsk
Polski Pierwszych Piastów. Poza coraz lepiej widocznymi nawiązaniami skandynawskimi (por. Kara
1991; 2003) omawiane elementy łuku refleksyjnego dowodzą istnienia także wschodniej komponenty wśród wojów wczesnopiastowskiej drużyny.
Jak już wspomniano, łuk refleksyjny stanowił
charakterystyczny element uzbrojenia ludności
koczowniczej i to już w starożytności (Mielczarek
2001, 6-7).
Warto zwrócić uwagę, iż niezwykle sceptyczny wobec etnicznych atrybucji poszczególnych
elementów kultury materialnej W. Pohl przyznaje,
iż w wypadku łuku refleksyjnego jego koczownicze (huńskie) pochodzenie jest zapewne słuszne
(Pohl 1998, 31; por. także Bracher 1990).
Wydaje się więc, iż raczej wykluczyć należy
lokalne wykonanie łuku, którego resztki odkryto
we Wrocławiu czy na Ostrowie Lednickim. Nawet
w XVII w. nie umiano „podrabiać” łuków tureckich i importowano je (Dziubiński 1998, 179).
Nie sposób jednoznacznie wykluczyć, iż
wrocławskie znalezisko wiąże się z Madziarami.
Jego chronologia (oparta na ogólnym datowaniu
wrocławskich nawarstwień) nakazuje odnosić je
jednak przede wszystkim do Europy Wschodniej.
Nie należy przy tym ograniczać się do wojowników ruskich. Z pewnością wojownicy ci posługiwali się łukiem refleksyjnym, zarówno jednak
wyniki badań archeologicznych, jak i analiza przekazów pisanych dowodzą, iż wśród wschodnioeuropejskich wojów służących w szeregach armii
pierwszych Piastów znajdować się mogli koczownicy (na ten temat por. Wołoszyn 2004; w druku).
Najbardziej nas tu interesujący zespół grobowy z Gródka rozpatrywać należy jednak w kontekście znalezisk z terenu Rusi Kijowskiej. Od-

pretendując do omówienia wszystkich tego typu znalezisk, wspomnieć warto jeszcze o kilku innych odkryciach.
W Demblinie, pow. Dąbrowa Tarnowska (Dąbrowska 1965, 195-197, ryc. 15:1), odkryto dwie zdobione płytki kościane.
Ich wymiary, a zwłaszcza sposób wygięcia, pozwalają na ewentualne łączenie ich z okładzinami łuku. E. Dąbrowska (1965, 32,
przyp. 61) nie określiła funkcji zabytku, wskazała jedynie na zbieżność ornamentu z niektórymi kościanymi zabytkami z Węgier.
W dostępnym mi materiale nie natrafiono na kościane okucia łuku zdobione w sposób zbliżony do znanego z Demblina (por.
Pletnjova 1989, ryc. 33; Malinovskaâ 1974; Fljorova 2000). Jako ewentualną okładzinę kołczanu łuku określono niedawno
zabytek z Kalisza (Baranowski 1998, 55, punkt VI.75., por. też IA 1985, 128). Niestety, autor nie uzasadnił szerzej swego poglądu
(nie jest to bynajmniej zarzut, informacja ta znajduje się bowiem w katalogu wystawy Civitates Principales, wydawnictwie
z natury popularnonaukowym) – jest to stosunkowo prosty zabytek, pozbawiony zdobienia. W dostępnej literaturze poświęconej
łukom nie natrafiono na podobny przedmiot, tym samym nie uznano zabytku za okładzinę kołczanu. Dość podobne do zabytku
z Kalisza są rogowe elementy odkryte na północy Rosji, nad jeziorem Gorodeckoe, ale datowane na XVII w. (Ovsânnikov 1996,
ryc. 18). Powyżej wspomniano już o okuciach z Przemyśla.
21 Pierwszy z zabytków znaleziono w wykopie I, w warstwie R (warstwa datowana jest na przełom X/XI w.) drugi w wykopie II,
warstwa N, bud. 2 (warstwa datowana jest na 2. ćw. XI w.; por. Jaworski 1990, tab. 8, punkt 1, tab. II:t oraz tab. 8, punkt 2, ryc. 9,
tab. II:s; por. ryc. 16:a).
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kryty w Gródku miecz posiada analogie zachodnioi środkowoeuropejskie; łuk refleksyjny, na którego
elementy tu natrafiono, stanowi broń wschodnioeuropejską par excellence. Obecność elementów
wschodnio- i zachodnioeuropejskich może nie ułatwia analizy odkrytych zabytków, czyni ją jednak
niezwykle interesującą.
W niniejszym szkicu z pewnością nie wyczerpano całości problematyki wiążącej się z omawianym pochówkiem. Zamknąć je jednak można
refleksją natury ogólniejszej.
Mistrz Wincenty słusznie zauważył, iż wojownicy, wybierając służbę u określonego władcy,
kierowali się po prostu nadzieją zysku: za losem
idąc, nie za człowiekiem (Kadłubek, II, 14, s. 65).
Dla owych professional warriors of fortune, by
użyć trafnego określenia J. Sheparda (2001, 48),
istotne były więc warunki, na których przyszło im
służyć, nie zaś sprawa za którą walczyli. Podobnie dobierając broń, nie kierowali się jej etnicznym/kulturowym charakterem, a po prostu jej
skutecznością. T. Kolias (1994, 258) stwierdza
nawet: dass es sich bei der Bewaffnung um ein
gemeinsames Kulturgut handelt, dessen Ursprung
nicht leicht zu eruieren ist, das aber die
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verschiedenen Gegenden und Völker, die es verwendeten, in gewisser Weise kulturell näher
brachte (por. także Pohl 1998).
Tym samym uzbrojenie nie należy do kategorii zabytków, w oparciu o które łatwo śledzić
wzajemne relacje polsko-ruskie, a także kształtowanie się pogranicza. Nie jest to kategoria
przedmiotów, w oparciu o którą łatwo wyznaczyć
będzie przebieg granicy między tym co „polskie”
a „ruskie”. Nie znaczy to, rzecz jasna, iż nie należy tego czynić!
Studia nad pograniczem polsko-ruskim
w świetle znalezisk grobowych czy osadniczych
są już bardzo zaawansowane (por. Zoll-Adamikowa 1996; Parczewski 1991). Wykorzystanie wyników analizy zabytków ruchomym, choć wskazać
można na istniejące opracowania (por. zwłaszcza
Nowakowski 1972), znajduje się dopiero w fazie
początkowej22 – koniecznym jest uwzględnienie
możliwie szerokiego spektrum badanych zabytków. Dopiero zestawienie danych wynikających
z analizy różnych kategorii znalezisk uczyni
z archeologii naukę w sposób pełnowartościowy
uzupełniającą/weryfikującą wyniki studiów historyków i językoznawców.

Aneks – opis znaleziska
A. Gródek, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie
stan. 1 C, wykop II/83, działka B
B. inwentarz grobowy
a/ miecz żelazny; głownia o wąskim zbroczu,
przekrój w kształcie asymetrycznej soczewki,
zgięta w 4/5 długości, sztych ułamany intencjonalnie, na płaskim trzpieniu zachowały się fragmenty okładziny drewnianej, jelec prosty, w przekroju prostokątny; na głowni miecza napis:
+INHOMEFECT+ oraz +INGELII
(?)RMEFCIT+, a więc +IN H[onestam]
OM[nipotentis] EF[f]ECT[oris]+ (= ku czci
Wszechmocnego Stworzyciela) oraz +INGELIIR
ME FCIT+ (= Ingelrii mnie uczynił); wymiary:
dł. zach. części – 718,0 mm; szer. głowni u nasady – 50,0 mm; dług. całk. rękojeści – 130,0 mm;
typ: XIA1a wg Oakeshotta
b/ fragment nożyka żelaznego; zabytek tkwił
w częściowo zachowanej drewnianej pochewce;
wymiary: dł. zach. części – 55,0 mm; szer. –
13,0 mm; grub. – 3,0 mm
c/ listwa rogowa; zabytek o kształcie prostokątnym, posiada przekrój w kształcie wycinka
koła (w partii dolnej), oraz trapezu (w partii

górnej), jest lekko wygięty, w dolnej części wygładzony, nie zdobiony; wymiary: dł. – 253,0 mm;
szer. – 20,0-28,0 mm; grub. – 5,0 mm
d/ listwa rogowa; zabytek kształtu łódkowatego, posiada przekrój w kształcie wycinka koła,
w części środkowej zabytek jest wygładzony, zabytek nie jest zdobiony; wymiary: dł. – 184,0 mm;
szer. – do 25,0 mm
e/ listwa rogowa; zabytek o kształcie prostokątnym w partii dolnej, zwężający się lejkowato
ku górze, w części górnej przekrój trapezowaty,
w dolnej w kształcie wycinka koła, powierzchnia
zabytku nie jest zagładzana, zabytek nie jest zdobiony; wymiary: dł. – 120,0 mm; grub. – 7,0 mm
f/ fragm. listwy rogowej; zabytek o kształcie
prostokątnym, trapezowaty w przekroju, niezdobiony; wymiary: dł. – 86,0 mm; szer. – 11,0 mm;
grub. – 6,0 mm
g/ listwa rogowa; zabytek jest esowato wygięty, u góry ukośnie ścięty, u dołu ścięty płasko,
w dolnej części zabytku tkwi żelazny nit, zabytek
jest bogato zdobiony ornamentem oczkowym
w postaci ciągłego pasma kółek koncentrycznych,
zachodzących na siebie, ograniczonych z jednej

22 W dużej mierze wobec braku kompleksowych publikacji takich stanowisk jak Gródek, Czermno, Sąsiadka.
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(na rysunku), lewej strony, linia przykrawędna,
część przykrawędna zdobiona jest skośnymi nacięciami biegnącymi przez całą długość listwy; na
stronie spodniej zabytku znajdują się nacięcia tworzące wzór siatki o romboidalnych okach; wymiary: dł. – 295,0 mm; szer. – 14,0 mm (w partii dolej)
i 12,0 mm (w partii górnej); grub. – 1,0 mm; uwaga:
wg autorów publikacji zabytek jest w dwóch fragmentach, nie zaznaczono jednak miejsca łamania
h/ fragm. listwy rogowej; kształt zabytku
prostokątny, zabytek jest bogato zdobiony ornamentem oczkowatym w postaci ciągłego pasma
kółek koncentrycznych zachodzących na siebie,
ograniczonych z jednej (na rysunku), prawej
strony, linia przykrawędna, część przykrawędna
zdobiona jest ukośnymi nacięciami biegnącymi
przez całą długość listwy; na stronie spodniej zabytku znajdują się nacięcia tworzące wzór siatki
o romboidalnych okach; wymiary: dł. (zachowanej części) – 205,0 mm; szer. – 11,0-13,0 mm;
grub. – 1,0 mm
i/ listwa rogowa; zabytek o kształcie prostokątnym, u góry zabytek jest uszkodzony, ukośnie
ścięty, listwa posiada otwory na nity; zabytek jest
zdobiony ornamentem oczkowym w postaci ciągłego pasma kółek koncentrycznych zachodzących na siebie, ograniczonych z obu stron linią
przykrawędną, część przykrawędna jest niezdobiona; na stronie spodniej zabytku znajdują się
nacięcia tworzące wzór siatki o romboidalnych
okach; wymiary: dł. – 259,0 mm; szer. – 16,0 mm;
grub. – 3,0 mm
j/ płytka rogowa;płytka kształtu trapezowatego, jeden z boków (na rysunku lewy) jest łukowato wygięty, powierzchnia jest wygładzona,
zdobiona ornamentem oczkowatym w postaci
trzech pasm kółek koncentrycznych zachodzących
na siebie, ograniczonych przy dłuższych bokach
linią przykrawędną, jedna z części przykrawędnych zdobiona jest ukośnymi nacięciami, druga
posiada otwory na nity; na stronie spodniej zabytku znajdują się nacięcia tworzące wzór siatki
o romboidalnych okach, w miejscu prawdopodobnego połączenia z oprawą znajdują się (na stronie wierzchniej) nieregularne nacięcia; wymiary:
dł. – 120 mm; szer. – 55,0-76,0 mm
k/ płytka rogowa; płytka kształtu trapezowatego, jeden z boków (na rysunku lewy) jest
łukowato wygięty, powierzchnia jest wygładzona, zdobiona ornamentem oczkowatym w postaci
trzech pasm kółek koncentrycznych zachodzących
na siebie, ograniczonych przy dłuższych bokach
linia przykrawędna, jedna z części przykrawęd-

nych zdobiona jest ukośnymi nacięciami, druga
posiada otwory na nity; na stronie spodniej zabytku znajdują się nacięcia tworzące wzór siatki
o romboidalnych okach, w miejscu prawdopodobnego połączenia z oprawa znajdują się (na stronie wierzchniej) nieregularne nacięcia; wymiary:
dł. – 120,0 mm; szer. – 55,0-76,0 mm
l/ uchwyt rogowy; uchwyt rogowy zdobiony
ornamentem oczkowym w postaci kółek połączonych ze sobą skośnymi żłobkami, u dołu 4 otwory
na nity, po prawej stronie znajduje się dość duży,
owalny w zarysie otwór, powierzchnia zabytku
jest silnie wytarta w okolicy owego otworu; ornament znajduje się tylko z jednej strony zabytku,
na stronie spodniej znajdują się nacięcia tworzące wzór siatki o romboidalnych okach; wymiary:
dł. – 73,0 mm; grub. – 4,0 mm
m/ kółko żelazne; zabytek silnie skorodowany; wymiary: śred. – 30,0 mm; grub. – 5,0 mm
C. charakter znaleziska
zabytek znaleziono w grobie oznaczonym
jako obiekt 14; uwaga: jest to pierwszy obiekt
wczesnośredniowieczny znany z tego stanowiska;
brak jednoznacznych dowodów na to, iż chodzi tu
o grób podkurhanowy, w wypełnisku jamy nr 15,
obiektu wkopanego w grób, znaleziono dużą ilość
czystego lessu, być może więc nad grobem znajdował się kurhan;
szkielet mężczyzny złożony został do trumny,
o jej obecności świadczą brunatne zaciemnienia
i fragm. zbutwiałego drewna w górnej partii wypełniska oraz przy dnie jamy;
jama grobowa: jej zarys pojawił się na gł. 15
cm od powierzchni, jama posiada kształt prostokątny i wymiary: 175 x 85 do 75 cm, gł. do około 65 cm; szkielet znajdował się na gł. 5-60 cm,
licząc od stropu jamy grobowej, zmarły został ułożony w pozycji wyprostowanej, na wznak, z głową
skierowaną na zachód;
grób odkryto w 1983 r.;
wyniki analizy antropologicznej: mężczyzna
w wieku 45-50 lat (maturus); w oparciu o metodę morfologiczno-porównawczą I. Michalskiego
ustalono, iż zmarły był przedstawicielem typu
czuchońskiego – AQ, najliczniej reprezentowanego w Europie Wschodniej, znanego także z terenu
Polski Wschodniej
D. Zbiory: Muzeum Zamojskie w Zamościu
(zabytek prezentowany jest na wystawie stałej)
E. Literatura:
1). Jastrzębski, Maciejczuk 1988
2). Kozak-Zychman 1988
3). Kuśnierz 2000

dr Marcin Wołoszyn
Instytut Archeologii i Etnologii PAN o/Kraków
Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie
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Marcin Wołoszyn
BETWEEN THE EAST AND THE WEST:
A BURIAL OF THE WARRIOR FROM SITE 1C
AT GRÓDEK, HRUBIESZÓW DISTRICT, LUBLIN PROVINCE
Summary
During the excavations conducted in 1983 on site
1C at Gródek, Hrubieszów district, a grave was discovered which included a reflexive bow ferrule (fig. 1).
The find is the only one of this kind in Poland. The grave
inventory included a sword, an iron knife, an iron ring,
and 10 horn elements (fig. 2-3). The latter ones featured
6 ornamented objects (see the find's description in the
form of an appendix at the end of the article).
While publishing the grave complex in question,
J. Jastrzębski and S. Maciejczuk dated it to the 12th cent.
on the basis of the sword's chronology. The analysis of
the reflexive bow parts was conducted to a limited
degree. The anthropologic study of the man buried
in the grave ruled out his steppe origins, and the authors
consequently concluded that it was […] a reflexive bow
loaned by Ruthenia from steppe peoples (Jastrzębski,
Maciejczuk 1988, 61). Recently, J. Kuśnierz has become involved in a thorough study of the sword discovered in the grave in question. The historian suggests
rejuvenating the ground and dates it to the latter half of the
12th – early 13th cent. (Kuśnierz 2000, 22).
A bow along with a bowcase must have been
buried in the grave analysed. It is explicitly proved by
the handle covers and the bowcase ferrules. It should be
stressed that the other discovered finds include but
the central part of the bow and lack in characteristic covers on the bow ends fitted with a notch for a bowstring (Medvedev 1966, pl. 2:1-8, pl. 4, pl. 5:1-9, 6:1-5).

The other parts of the bow may have decomposed.
The presence of a quiver is the most interesting aspect of
the said grave. Theoretically, its presence may be evidenced by the discovery of ornamented covers (Gródek/[1]/g-i), regarded by V. E. Fljorova as the covers of
a quiver, and of an iron ring (Gródek/[1]/m). Unfortunately, there are no unambiguous reasons as to why
Fljorova considers the said covers the elements of
a quiver rather than a bowcase. By contrast, the iron ring
is not necessarily a part of the quiver. The objects
which were explicitly defined in terms of their function
were associated with the bow and the bowcase. It may be
assumed that the quiver from Gródek might have been
made of bark. Then, its only remainder could be the said
ring (see Pletneva 1963). The most interesting fact is
the absence of arrowheads in the excavated inventory.
It seems very unlikely that the dead person was buried
with an empty quiver, especially as the remaining
elements of the inventory are valuable. In the cases
known to me, a quiver buried in a grave contained
arrows (see Pletneva 1963, fig. 19:3; Fljorova 2000, fig.
6: mound 18).
To establish the chronology of the grave discussed, it is essential to consider not only the chronology
of the sword but also of the ornamented horn elements. An analysis of the material from Sarkel permits
us to date the said items mainly to the 11th – early
12th cent.
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A very good parallel of the ornaments of the covers from Gródek are the items coming from the northern Caucasus, dated to the late 10th – early 11th
centuries (Kovalevskaâ 1981, fig. 94:120, 121, 122).
The sword was discussed by S. Jastrzębski and J. Maciejczuk (1988, 56, 58, 60), and recently a more extensive analysis, accounting for roentgenographic tests
findings, was presented by J. Kuśnierz (2000, 21-22).
S. Jastrzębski and J. Maciejczuk defined the sword as
belonging to type XIA1a according to R. E. Oakeshott's
systematics, and it is similarly classified by J. Kuśnierz.
A great success of the latter of the authors was deciphering an inscription on the sword's blade, which reads
+INHOMEFECT+ and +INGELII (?)RMEFCIT+.
It may be interpreted as +IN H(onestam) OM(nipotentis) EF(f)ECT(oris)+ (= in grace of the Almighty
Creator) and +INGELIIR ME FCIT+ (+Ingelrii created
me).
Type XIA1 swords are dated to the 12th cent.
(Głosek, Nadolski 1970, 25), or to the period 1120-1220
(Głosek 1984, 105).
While pondering on the chronology of the swords
with the inscription „INGEL”, it is advisable to refer to
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A. Geibig's publication (1991). The author mentions
37 swords with the inscription „INGEL”, of which
16 additionally feature the ending „RII”. They are known
to us from the area of the Carpathian Basin, the Baltic
coastline, and from western France in the region of
the mouth of the Loire (Geibig 1991, 181-182).
Swords with the inscription „INGEL” were made from
the mid-10th cent. to about the mid-11th cent.; however,
they might have continued to be made in the 12th cent.
(Geibig 1991, 156). A. Geibig mentions swords ornamented with the formula „INGEL” which additionally
bore the inscription „ME FECIT” or derivative inscriptions.
The formula is dated by A. Geibig to the 10-11th cent.,
more precisely to the mid-12th cent. (Geibig 1991, 156,
fig. 41; see also Marek 2004, 48-49).
As mentioned above, the covers of the bowcase/
quiver, ornamented in the manner known from Gródek,
appear at the turn of the 10th and 11th cent. They became
more common from the mid of that century, and are
definitely rarer at the beginning of the 12 cent.
Consequently, it seems that the find from Gródek
should be dated mainly to the 11th and the first half of
the 12th centuries.
Translated by Ireneusz Paternoga

