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Problem latopisowych Grodów Czerwieńskich jest jednym z najważniejszych dla archeologów i historyków rosyjskich, polskich oraz
ukraińskich. Wyniki ich wieloletnich badań ważne są dla poznania początków państwowości
Polski i Rusi i procesu kształtowania się wzajemnych kontaktów na pograniczu obu państw.
Po długoletnich dyskusjach naukowców dotyczących lokalizacji przyjmuje się, że ich terytorium
znajdowało się w międzyrzeczu Wisły i Bugu.
Najważniejszym i największym z Grodów Czerwieńskich był Czerwień (obecna wieś Czermno
nad Huczwą w gminie Tyszowce, pow. Tomaszów
Lubelski). Przypisuje mu się rolę stolicy tego
terytorium (Jażdżewski 1959, 68). Grody Czerwieńskie przechodziły z rąk polskich w ruskie
i odwrotnie. W 981 r. Włodzimierz Wielki odebrał je Lachom (Polakom), o czym wspomina kronikarz Nestor w Powieści lat minionych (Powieść
1968, 269). W 1018 r., podczas interwencji na
rzecz swego zięcia Świętopełka, odebrał je Rusinom Bolesław Chrobry i zostały one utrzymane
do 1031 r. W tymże roku ponownie zajął je dla
Rusi Jarosław Mądry. Prawdopodobnie to Jarosław, dla obrony granicy zachodniej, wybudował
w l. 1031-1039 gród Sutiejsk (Sąsiadka koło Szczebrzeszyna). W 1097 r. w Sutiejsku poświadczony
jest pobyt księcia Dawida Igorowicza (zm. 1112 r.).
Materialnym śladem jego obecności może być znalezisko 5 pieczęci ołowianych z imieniem księcia1.
W 1205 r. odbyła się wyprawa wojenna włodzimierskiego księcia Romana Mścisławowicza przeciwko polskim książętom Leszkowi i Konradowi.
Po drodze zajął on dwa grody, w tym prawdopodobnie Sutiejsk (Wartołowska 1958, 28-29, ryc. 14).
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W trakcie tej kampanii Roman zginął w bitwie pod
Zawichostem (Długosz 1973, 244). W l. 1208-1214
Leszek Biały zajął ziemie na wschód od Wieprza
po Bug. W r. 1219 odzyskał je dla Rusi Daniel
Romanowicz (Wartołowska 1958, 24). Po burzliwym
okresie w swej historii Grody Czerwieńskie znalazły
się w granicach księstwa halicko-włodzimierskiego.
Ponownie zostały zaatakowane w 1240 r. przez Tatarów pod wodzą Batu-chana i zniszczone. Kres ich
istnienia nastąpił prawdopodobnie w r. 1261, kiedy
to chan Burondaj nakazał zniesienie obwarowań grodowych (Poppe 1977, 588).
Pierwszym badaczem, który zidentyfikował
nazwę latopisowego Czerwienia z grodziskiem
w Czermnie koło Tyszowiec (pow. Tomaszów Lubelski), był Zorian Dołęga Chodakowski (Adam Czarnocki), znany pionier badań archeologicznych ziem
polskich i Rosji, który w liście do J. S. Bandtkego
20 maja 1818 r. pisze: Rzecz osobliwą znalazłem we
wsi Czermno nad Huczwą niżej Tyszowiec. Są wały
okrągłe jak we wszystkich horodyszczach i jakie są
w Czerwonogrodzie niżej Halicza przy ujściu rzeki
Duby, i ten gród Ruś tameczna zowie Czerwin
Horod (Dołęga Chodakowski 1967, 208).
W 1844 r. opisane przez A. Czarnockiego
miejsce odwiedził rosyjski uczony N. I. Pavliščev
i potwierdził jego przypuszczenie (Павлищев 1847;
1865). Około 1880 r. zainteresował się Czermnem
znany rosyjski badacz A. V. Longinov (Лонгинов
1885, 182-187). Potem nastała epoka zbieraczyamatorów, którzy niektóre znalezione przedmioty
przekazywali do muzeów (Jażdżewski 1959, 69).
Pierwszym archeologiem prowadzącym
profesjonalne prace wykopaliskowe w obrębie
zespołu grodowego w Czermnie był ukraiński

Jesienią 2002 r. w Czermnie znaleziono przypadkowo pieczęć ołowianą z przedstawieniem śś. Piotra oraz Borysa i Gleba.
Wg wstępnej ekspertyzy prof. M. Salomona można ją łączyć z osobą księcia łuckiego Jarosława (zm. 1102 r.), syna Jaropełka
Izjasłowicza. Zabytek znajdujący się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim jest w trakcie szczegółowego opracowywania przez prof. Salomona.
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Tabl. I. A – lokalizacja grodzisk: C = Czermno, G = Gródek nad Bugiem, NT = szlak najazdu tatarskiego; B – kompleks osadniczy w CzermnieCzerwieniu (wg J. Gurby): 1-4 = miejsca pobrania próbek do badań dendrologicznych i uzyskane daty; C – rozmieszczenie wykopów
archeologicznych z l. 1952 i 1976-1979 (na podstawie planu sytuacyjno-wysokościowego wykonanego przez J. Niedźwiedzia i A. Medaka);
NW, SW, NE, SE = podział grodziska na ćwiartki (wg W. Zielińskiego).
Pl. I. A – location of strongholds: C = Czermno, G = Gródek over Bug, NT = track of Tartar invasion; B – settlement complex in CzermnoCzerwień (after J. Gurba): 1-4 = the places where specimens were taken for dendrological test and obtained dates; C – archaeological excavations
in 1952 and 1976-1979 (drawn by J. Niedźwiedź and A. Medak); NW, SW, NE, SE = the partition of stronghold on quarters (after W. Zieliński).
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uczony L. Čikalenko. Trwały one w dniach
15 VII – 15 VIII 1940 r. Niestety, rezultaty jego
badań nie są szerzej znane. Trudno też ustalić
lokalizację wykopów (Чикаленко 1998; Petehyrycz, Fyłypczuk 1998). W l. 1952-1955 na dużą
skalę prowadzono prace wykopaliskowe w Gródku nad Bugiem. Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego zadecydowało o przeprowadzeniu sondażowego rozpoznania wnętrza
grodu Czerwień. Wykopaliska poprzedzono prospekcją terenową i stwierdzono, że w Czermnie,
w widłach rzeki Siniuchy i Huczwy, znajduje
się rozległy kompleks osadniczy składający się
z grodziska, podgrodzia i kilku osad oraz cmentarzysk. Gród i otaczające go osady połączone
były pomostami, po których pozostały liczne
bale dębowe. Cały zespół zajmuje powierzchnię
około 40 ha (tabl. I:B). W sierpniu i wrześniu
1952 r. zbadano jeden wykop o wymiarach 10 x 5 m,
wytyczony naprzeciwko bramy grodowej (tabl. I:C).
Obok ceramiki, licznych fragmentów ozdób, narzędzi i innych zabytków znaleziono tam 10 żelaznych grotów strzał do łuku (tabl. III:1-2, 9, 18-19, 21,
23, 25-26, 31), buławkę żelazną (tabl. IV:34), karwasz żelazny (tabl. IV:37) i fragment kolczugi (tabl.
IV:38). Ukazały się drukiem krótkie opracowania
wyników badań (Abramowicz 1959; Jażdżewski 1959;
Zbierski 1959).
W badaniach grodziska nastąpiła przerwa
do 1976 r. Podjął je, z ramienia Zakładu
Archeologii UMCS w Lublinie, Jan Gurba. Prace
trwały w l. 1976-1979. Wykopy zlokalizowano
we wschodniej części grodziska, pasem od jego
środka ku wałowi (tabl. I:C; tabl. II). Rozpoznano
też przekrój wału. Oprócz publikacji L. Gajewskiego, J. Gurby i A. Kutyłowskiego (Gajewski,
Gurba 1977; 1977a; Gurba 1981; Gurba, Kutyłowski 1976; patrz też Kozak-Zychman, Gurba
2003) wyniki badań zostały ujęte w serii prac
magisterskich2. W trakcie badań z l. 1976-1979
odkryto wiele cennych przedmiotów, w tym ikonkę kamienną (Gurba 1977), enkolpiony oraz militaria. Wśród tych ostatnich przeważają grociki
strzał do łuku (tabl. III: 3-8, 10-17, 20, 22, 24,
27-28). Znaleziono też 2 groty bełtów do kuszy
(tabl. III:29-30), fragment topora (tabl. IV:36)

2

oraz ołowianą głowicę buławy (tabl. IV:33).
Kolejna buława, z brązu, jest znaleziskiem luźnym z podgrodzia (tabl. IV:35).
W 1985 r. A. Urbański z Muzeum Okręgowego w Zamościu przeprowadził ratowniczosondażowe badania części pomostu drewnianego
wiodącego z prawego brzegu Huczwy do podgrodzia (tabl. I:B – punkt 4 na planie). Odsłonięto
relikty pomostu w postaci dwóch rzędów wbitych
pionowo pali drewnianych (odległych od siebie
o 3 m). Między nimi, w cienkiej warstwie piasku,
znaleziono materiał zabytkowy datowany na okres
od X do poł. XI w. Znaleziono też niemal całe
naczynie z XI – poł. XIII w. (Urbański 1986).
W 1997 r. ze zbadanego odcinka pomostu
oraz ze wschodniej części wału grodziska i dwóch
innych punktów pobrano próbki drewna do badań
dendrochronologicznych. Wykonano je w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując
serię dosyć dokładnych dat (Urbański 2000).
Wyniki przedstawiają się następująco:
Tabl. 1:B, punkt 1 – daty po 1007 r., po 1030 r.
Tabl. 1:B, punkt 2 – daty po 1027(?), po 1050 (?)
Tabl. 1:B, punkt 3 – nie uzyskano dat ze
względu na słaby stan zachowania drewna
Tabl. 1:B, punkt 4 – daty 1172, 1186, 1190 (budowa
pomostu), 1202, 1203, 1205, 1212, 1240, 1245 (+5/-6 lat).
* * *
Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie grodzisk zaliczanych do Grodów
Czerwieńskich pozwalają konfrontować i weryfikować fakty opisane w średniowiecznych
kronikach i latopisach.
Niniejszy artykuł ma na celu zebranie i opisanie jednej tylko kategorii zabytków – militariów
odkrytych na terenie grodziska w Czermnie3.
Mają one duże znaczenie naukowe i stanowią
najważniejsze, obok wzmianek kronikarskich,
źródło do badań militarnych dziejów CzermnaCzerwienia. Militaria pozyskane w trakcie wymienionych wyżej badań archeologicznych w Czermnie omówię, dzieląc je na trzy grupy: broń
zaczepną (ofensywną), uzbrojenie ochronne i oporządzenie jeździeckie4.

Autorzy prac magisterskich opartych na materiałach z grodziska w Czermnie: M. U. Aleksandrowicz, J. Arciszewska,
I. Chrzanowska, L. Kamińska-Koj, J. Koj, B. Mazurek-Stawrew, M. Pomarańska, U. Stankiewicz, W. Wojdat, A. Rusin-Kaczmarek.
3 W swojej pracy oparłem się na zasobach zabytków z badań w 1952 r. przechowywanych w Muzeum Zamojskim oraz zabytków
odkrytych w trakcie badań w l. 1976-1979, a przekazanych Muzeum Zamojskiemu przez Instytut Archeologii Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykorzystałem również dane zawarte w serii prac magisterskich przechowywanych
w archiwum IA UMCS w Lublinie. Artykuł ten jest jednocześnie rozszerzoną wersją wyników badań nad tym niezwykle
interesującym problemem, zaprezentowanych po raz pierwszy na konferencji w Tarnopolu w maju 2001 r. (Kuśnierz 2003).
4 Oprócz publikowanych tutaj zabytków niezwykle interesujące i unikalne, lecz niestety luźne, znalezisko z Czermna stanowi
ciężarek rogowego kiścienia z wyobrażeniami bojara i syreny. Na podstawie analogicznych wyobrażeń i zdobnictwa
wydatowano go na XII – pocz. XIII w. (Gurba, Czerepiński 1965; 1968; ostatnio Kotowicz, w druku).
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I. Broń zaczepna
IAa. Groty strzał do łuku z trzpieniem
i płaskim ostrzem:
– groty o płaskich, deltoidalnych piórach,
o maksymalnej ich szerokości tuż za ostrzem
(tabl. III:1-7). Do grotów deltoidalnych zaliczyć
należy również jeszcze jeden egzemplarz odkryty w trakcie badań w 1952 r. (tabl. III:9). Na publikowanej ilustracji widać, że miał złamaną
końcówkę pióra (Zbierski 1959, tabl. XVII:68),
która się nie zachowała. Opisywane groty określane są czasem w literaturze jako kipczackie,
zazwyczaj wywodzi się je z Karakorum w Mongolii. Przez Medvedeva groty takie zaklasyfikowane są do typu 67. Według tego autora nieznane
były w Europie Wschodniej aż do najazdu Batuchana. Stanowią bardzo liczne znaleziska na Rusi,
gdzie datowane są na XIII-XIV w. (Meдвeдeв
1966, 75-76, tabl. 24:3,6,8, tabl. 26:32, tabl. 29:3;
Kałużyński 1983, ryc. 59; Świętosławski 1996, 4,
10, ryc. 1:b-e). Analogię z terenu Polski stanowi
egzemplarz takiego grotu znaleziony w Krakowie, na Wawelu, pow. loco, w warstwie datowanej na XIII w., pozostałej po drewnianym grodzie
spalonym przez Tatarów w 1241 r. (Świętosławski 1996, 8, ryc. 1:b). Ponadto znane są podobne
okazy z Gródka, pow. Hrubieszów, Chełma,
pow. loco, Przemyśla, pow. loco, Zbrojewska,
pow. Kłobuck, oraz na Słowacji i Węgrzech
(Rogatko 1994, 175-176, ryc. 4:a; Świętosławski
1997, ryc. 12:a-c, 13, 14, 15, 16:b-c, 18, 19:c, 22:b,
25:d; Gedl 2002, ryc. 3:11; Rejniewicz 2002, 107,
ryc. 3). Podobne groty spotyka się w obrębie
staroruskich grodów leżących na trasie najazdu
mongolskiego, np. w Horodyszczu Wał nad Styrem (Gorodišče, obl. Volin, Ukraina – 1 egz.)
i Dorohobużu (Dorohobuž, Rivne obl., Ukraina –
2 egz.) (Kyчинкo 1996, 136, ryc. 60:1; Пpищeпa,
Нiкoльчeнкo 1996, 107, tabl. 48:1 i 67:11).
Trzy groty tego typu znalezione w wykopie nr I
z 1952 r. (tabl. III:1-2, 9) pochodzą z górnej części
poziomu I (Zbierski 1959, 125) datowanego na
XII-XIII w. (Nadolski 1959, 96). Interesujący jest
brak grotów tego typu wśród kilkudziesięciu
egzemplarzy odkrytych w l. 1952-1955 w obrębie wałów grodziska w Gródku nad Bugiem
(przechowywanych w Muzeum Zamojskim).
– grot o liściu deltoidalnym, tępo ściętym
(tabl. III: 8). Odmiana datowana na VIII-XIV w.
i uznawana za typową dla koczowników południowych stepów Europy Wschodniej. Przez
Medvedeva groty takie ilustrowane są wśród
egzemplarzy wyżej opisanego typu 67. Na ziemiach pogranicza polsko-ruskiego spotykane
w XI-XIII w. (Meдвeдeв 1959, 166; 1966, tabl.
30:B; Żaki 1974, 243, ryc. 190). Nie ma jednak

pewności, czy opisywany egzemplarz (podobnie
jak grot – tabl. III:9) nie został uszkodzony. Mógł
pierwotnie posiadać końcówkę pióra podobną do
grotów ilustrowanych na tabl. III:1-7.
– groty o liściach kształtu laurowatego
(tabl. III:10-13, 16), uznawane za typowe dla ludów koczowniczych. Spotyka się je m.in. w Karakorum. Datowane są na XIII-XIV w. (Meдвeдeв
1966, 66, tabl. 29:16; Kałużyński 1983, ryc. 59).
W literaturze polskiej określone są jako II grupa
typu 3 wg Nadolskiego i datowane na XI-XIII w.
(Nadolski 1954, 75). W Czermnie znalezione
zostały wśród materiałów I poziomu osadnictwa
datowanego na XII – poł. XIII w. (Chrzanowska
1981, 98, tabl. XV:1; Pomarańska 1981, 77,
tabl. XXX:4-5).
– groty o piórach romboidalnych, rozszerzonych w środku ich długości (tabl. III:17-19)
zbliżone są do egzemplarzy często używanych
w XI i na pocz. XII w. Na Rusi znane są też
znaleziska podobnych okazów w warstwach
datowanych na XII – 1. poł. XIII w. (Meдвeдeв
1966, 66; Kyчинкo 1996, 136, ryc. 60:5-6;
Пpищeпa, Нiкoльчeнкo 1996, 106, ryc. 48:2-3).
Jeden z grotów z Czermna (tabl. III:18) znaleziono pod darnią w najwyższej części poziomu I
(Zbierski 1959, 125, tabl. XVII:71) datowanego
na XII-XIII w. (Nadolski 1959, 96). Drugi egzemplarz (tabl. III:19) zalegał w środkowej partii
poziomu II (Zbierski 1959, 125), wiązanego
z XI w. (Nadolski 1959, 96).
– groty o kształcie laurowatym (tabl. III:15)
mieszczą się w szerokich ramach chronologicznych. Powszechnie używane były od I tysiąclecia
n.e. do XIII w. (Meдвeдeв 1966, 74-75).
– niecharakterystyczny, źle zachowany grot
liściowaty z długim trzpieniem (tabl. III:14) należy datować na XII – 1. poł. XIII w. (Chrzanowska
1981, 89, tabl. XV:5).
– w Czermnie został odkryty jeden egzemplarz grocika rogowego (tabl. III:20). Wg niektórych badaczy grociki takie używane były raczej
do polowania na zwierzynę (Hensel 1965, 130,
ryc. 64:2). Odkryty został w kontekście poziomu I,
datowanego na XII – poł. XIII w. (Pomarańska
1981, 101, tabl. XXXIX:1).
IAb. Groty z trzpieniem i wąskim, romboidalnym („graniastym”) w przekroju, ostrzem
(„przeciwpancerne” – ros. „bronebojne”):
– wydłużone, wąskie groty o romboidalnym
przekroju pióra (tabl. III:21-26) reprezentują dużą
różnorodność odmian. Szczególnie interesujący
jest bogato zdobiony okaz (tabl. III:23) posiadający nacięcia w dolnej partii ostrza podciętego w miejscu przejścia w trzpień. Zachowany
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Tabl. II. Czermno, stan. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z planem wykopów w ćwiartkach NE i SE grodziska. 1-99 – nr ara; A-D – ćwiartki arów.
Pl. II. Czermno, site 1. Situational-height map with plan of excavations in NE i SE quarters of stronghold. 1-99 – numbers of the ares; A-D –
quarters of ares.
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Tabl. III. Czermno, stan. 1a. Groty strzał (1-28, 31-32) i groty bełtów do kusz (29-30).
Pl. III. Czermno, site 1a. Arrowheads (1-28, 31-32) and boltheads to cross-bows (29-30).
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zgrubiały fragment trzpienia jest ośmiobocznie
facetowany. Podobny w formie, lecz niezdobiony
grot, pochodzący z cmentarzyska w Nowym Pokrowsku, datowany jest na VI-VIII w.; podobne
konstrukcyjnie egzemplarze znaleziono też na
cmentarzysku w Połomsku (IX w.), jak również
w trakcie wykopalisk w Nowogrodzie (Novgorod,
Novgorodskaâ obl., Rosja – XII w.) (Meдвeдeв
1966, tabl. 12:45; 14:29 i 21:35). W rozbudowanej
klasyfikacji Medvedeva, w której jedną z ważniejszych cech diagnostycznych są proporcje
(stosunek długości trzpienia do pióra; a tego
u egzemplarza z Czermna nie można obliczyć
z powodu jego uszkodzenia), można znaleźć
więcej analogii wśród grotów różnych typów.
Grot z Czermna wykazuje podobieństwo do typu 95 dzielonego na liczne warianty, uznanego
za szeroko rozpowszechniony we wschodniej
Europie od VIII do XIV w. (tamże, 84, tabl. 30:90).
Można też dopatrzyć się cech pozwalających zakwalifikować go do wariantu 3, typu 97, który
pojawił się na Rusi w XI w. i trwał do najazdu
Tatarów w l. 1237-40 (tamże, 85, tabl. 19:15).
Opisywany grot z Czermna (tabl. III:23) znaleziono w górnej części poziomu I (Zbierski 1959,
125), datowanego na XII-XIII w. (Nadolski 1959,
96) i taką jego chronologię należy uznać za
słuszną.
– interesującym grotem z Czermna jest
też egzemplarz z krótkim, masywnym ostrzem
o romboidalnym przekroju i facetowanej szyjce
z zaznaczonym przejściem w trzpień (tabl. III:24).
Można się doszukać jego podobieństwa do grotu
z grodziska w Ekimaucach (Mołdawia) o chronologii ustalonej na X w., zaliczonego do typu 81
(Meдвeдeв 1966, 80, tabl. 17:3, 17). Groty takie
znane są z okresu od X do XIV w. włącznie.
Podobne okazy ze Smoleńska (Smolensk, Smolenskaâ obl., Rosja) i Nowogrodu, zaliczane do
typu 106, datowane są na XII-XIII lub XIII w.
(tamże, 86-87, tabl. 25:10-11). Grot z Czermna
został również znaleziony w warstwie kulturowej
łączonej z okresem XII – 1. poł. XIII w. (Chrzanowska 1981, 98, tabl. XVI:3).
– podobny w konstrukcji jest grot z ułamaną
dolną częścią trzpienia (tabl. III:21). Nie jest on
jednak zdobiony facetowaniem jak poprzednio
omówiony okaz. Zbliżony jest do wariantu 2
typu 97 wg Medvedeva i charakterystyczny dla
2. poł. XI i XII w. (Meдвeдeв 1966, 85, tabl. 30:93;
21:37-38). Opisywany grot bełtu z Czermna należy datować, tak jak inne znalezione w poziomie I
grodziska, na XII-XIII w. Do wariantu 4 typu 97
zbliżony jest grot ze słabo podciętą szyjką (tabl.
III:22). Wg Medvedeva groty zaliczone do tego
wariantu zostały szeroko rozpowszechnione po
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najazdach Tatarów w XIII i XIV w. Spotykane są
niemal wyłącznie na Powołżu i Kubaniu, na ziemiach podległych Złotej Ordzie. Znane również
w Karakorum. Możliwe, że zaniesione zostały na
Ruś przez Tatarów (tamże, 85, tabl. 28:14; 30:92).
– dwa groty (tabl. III:25-26) z Czermna mają swoje odpowiedniki wśród typów grotów
„przeciwpancernych” na Rusi. Jeden (tabl. III:25)
zbliżony jest do typu 78. Są to groty lancetowate
o przekroju romboidalnym. Nasz okaz zbliżony
jest zarówno do wariantu 1 typu 78 znanego
w IX-X w. i później (tamże, 79-80, tabl. 30:73),
jak i do wariantu 2 tegoż typu, rozprzestrzenionego w XI-XIV w., a szczególnie często używanego w XII-XIV w. – możliwe, że do kusz (tamże,
80, tabl. 25:14). Drugi grot (tabl. III:26) zbliżony
jest proporcjami do typu 97 grotów „przeciwpancernych” o „kindżałowatym” wyglądzie, z podcięciem pod ostrzem. Egzemplarze takie były szeroko używane we wschodniej Europie w IX-XIV w.,
ze szczególnym nasileniem ich występowania
w XII-XIV w. (tamże, 85, tabl. 21:35).
Cztery egzemplarze spośród wyżej opisanych grotów (tabl. III:21, 23, 25-26) znaleziono
w inwentarzu poziomu I grodziska (Zbierski 1959,
125, tabl. XVII:70) datowanego na XII-XIII w.
(Nadolski 1959, 96).
– do serii wąskich, szydłowatych grotów
należą jeszcze dwa małych rozmiarów egzemplarze (tabl. III: 27-28) z II poziomu osadniczego,
z XI-XIII w. (Pomarańska 1981, 77).
IAc. Groty z tulejką:
– długi, wąski grot z tuleją – jest jedynym takim okazem znalezionym na terenie grodziska
w Czermnie (tabl. III:31). Zalegał na pograniczu poziomu II i III, czyli między poziomem datowanym
na XI w. a poziomem łączonym z X w. Należy więc
określić jego metrykę na X/XI w. Uważa się, że tego
typu groty używane były do polowania na ptaki
i drobną zwierzynę (Zbierski 1959, 109-110, 126,
tabl. XVII:72; Nadolski 1959, 96). Podobny okaz,
znaleziony w grobie nr 55 na cmentarzysku w Połomsku w Rosji, jest podstawą do wydzielenia
przez Medvedeva typu 10 – tulejkowatych grotów
o lancetowatym, romboidalnym w przekroju ostrzu.
Autor nazywa je „bronebojnymi” („przeciwpancernymi”) i datuje na IX-X w. (Meдвeдeв 1966, 58,
tabl. 13:8; 30A:8). Dwa analogiczne groty z Dorohobuża znalezione zostały w warstwie kulturowej
z XII – 1. poł. XIII w. (Пpищeпa, Нiкoльчeнкo
1996, 106, ryc. 67:3-4).
– mały grot z tulejką i jednym zadziorem
(tabl. III:32) zaliczyć można do typu 1 wg Medvedeva i datować za tym autorem na X-XIII w.
(Meдвeдeв 1966, 56, tabl. 30:1).
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Zestawienie I. Militaria z Czermna
* L.p. (liczba porządkowa) – odpowiada numeracji zabytków na tablicach III, IV i V oraz numeracji zabytków na planie zespołu grodowego
w Czermnie (Tab. VI).
** Lokalizacja wg systemu: „wykop/działka/warstwa/poziom” w przypadku badań z 1952 r. oraz „ćwiartka grodziska/nr ara/ćwiartka ara”
(np. NE51B), (por. Tab. II) odnośnie badań UMCS w Lublinie w l. 1976-1979.
List I. Military items from Czermno
* L.p. (the serial number) – answers the numeration of military items on pl. III-V and numeration of them on plan of stronghold complex
in Czermno (pl. VI).
** The location according to the system: „excavation/plot/layer/level” in the case of research in 1952 and „stronghold's quarter/No. of are/
the quarter of are” (eg. NE51B), (Tab. II) in relation research UMCS in Lublin in 1976-1979.
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IBa. Grot bełtu z trzpieniem:
– grot bełtu z trzpieniem (tabl. III:29) znaleziony w Czermnie zaliczyć można do typu II
wg klasyfikacji A. Nadolskiego (Nadolski 1954, 64
i n., tabl. XXXII:6). Analogiczne groty, określone przez Medvedeva jako typ 14 (charakteryzujące się kwadratowym przekrojem i romboidalną
granią), znajdowane są wg badacza na reliktach
zniszczonych przez Tatarów w 1240 r. grodzisk
Podnieprza. Odkryto je także w Grodnie (Grodno
obl., Białoruś – w warstwie z XIII-XIV w.) i Pskowie (Pskov, Pskovskaâ obl, Rosja – XIII-XV w.)
(Meдвeдeв 1966, 95, tabl. 31:25). Okaz z Czermna należy datować zapewne na XII – 1. poł. XIII w.,
zgodnie z opinią Medvedeva dotyczącą egzemplarzy z Podnieprza.
IBb. Grot bełtu z tuleją:
– znaleziony w Czermnie tulejkowaty grot
bełtu (tabl. III:30) reprezentuje typ I w klasyfikacji A. Nadolskiego (Nadolski 1954, 64 i n.,
tabl. XXXII:1-4). K. Wachowski, rozpatrując łącznie groty strzał i bełtów według kryteriów
wagowych (przy zastosowaniu klasyfikacji A. Nadolskiego), umieszcza analogiczne groty w ramach
typu II – z tuleją, bez zadziorów. Egzemplarze
podobne do okazu z Czermna znalezione w nawarstwieniach AII, AI i II Ostrówka w Opolu
datowane są na 2. poł. XII – 1. poł. XIII w. (Wachowski 1982, 168 i n., ryc. 5). Analogiczny grot
bełtu, typu 8 wg Medvedeva, znaleziono m.in.
w Pskowie w warstwie z XIII-XIV w. Są szeroko
rozpowszechnione na zachód od linii NowogródSmoleńsk-Kijów (Meдвeдeв 1966, 94-95, tabl.
31:15). Należy przyjąć, że datowanie grotu bełtu
z Czermna na 1. poł. XIII w. jest właściwe.
IC. Topór bojowy:
W Czermnie znaleziono jeden topór bojowy.
Niestety, nie znamy dokładnej jego lokalizacji:
– topór żelazny ma uszkodzony obuch (tabl.
IV:36), który jest jedną z ważniejszych cech
diagnostycznych w klasyfikacji. Najprawdopodobniej należy zaliczyć go do typu IX wg M. Głoska,
datowanego na okres od poł. XIII w. do XVI w.
(Głosek 1996, 40-42, 80, tabl. XXID:E). Nie znając kontekstu kulturowego, trudno wydatować
zabytek z Czermna dokładniej.
ID. Buławy:
W Czermnie znaleziono 3 buławy, z tego 2
(żelazną i ołowianą) na terenie grodziska, zaś
brązową w obrębie podgrodzia. Stanowiły one
groźną broń, rozpowszechnioną szeroko na Rusi
(Kиpпичникoв 1966, 52-54).
– buława żelazna (tabl. IV:34) w formie
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sześcianu o ściętych rogach reprezentuje typ II
wg Kirpičnikova (tamże, 48, ryc. 10). Jest to masowa kategoria znalezisk z południoworuskich
grodów zdobytych przez Tatarów. Spotyka się
takie buławy również w Nowogrodzie, Moskwie
(Moskva, Moskovskaâ obl., Rosja) i chrześcijańskich kurhanach okolic Kostromy. Pojedyncze
egzemplarze spotyka się również na terenach
Bułgarii Nadwołżańskiej, Łotwy i Estonii. Buławy
tego typu, jako tańsze w wykonaniu, były prawdopodobnie używane przez zwykłych, szeregowych wojowników (tamże, 48). Zabytek z Czermna posiada analogie bliskie terytorialnie. Identyczna buława z miejscowości Rajki (Žytomyrska
obl., Ukraina) datowana jest na XII – 1. poł. XIII w.
(tamże, 130-131). Podobne dwie znaleziono w Dorohobużu w warstwie XII – 1. poł. XIII w. (Пpищeпa, Нiкoльчeнкo 1996, 105, ryc. 66:3). Analogiczne znajdowane są również na terenie Polski (Głosek 1996, 95, tabl. XXXII:C). Buława
z Czermna znaleziona została w poziomie 1, łączonym z okresem XII-XIII w. (inw. polowy; Nadolski 1959, 96).
– buława ołowiana (tabl. IV:33) ma nieco
zniekształcone przez uderzenia kolce. Reprezentuje odmianę typu I wg Kirpičnikova. Buławy takie
(częściej żelazne niż brązowe – nasz egzemplarz
z Czermna jest wyjątkowy, jeśli chodzi o surowiec) posiadają formę sześcianu z krzyżowo rozłożonymi kolcami. Niemal analogiczną do okazu
z Czermna żelazną buławę tego typu ilustruje
Kirpičnikov. Pochodzi ona z kurhanu 18 z Zagoria (Tverskaâ obl., Rosja) i datowana jest na
XI w. (Kиpпичникoв 1966, 130, tabl. 25:1). Pod
względem uformowania i zdobienia 4 głównych
kolców oraz profilowania wylotów tulei egzemplarz z Czermna przypomina buławę z Dorohobuża (Пpищeпa, Нiкoльчeнкo 1996, 104-105,
ryc. 66:2). Buławy typu I spotyka się na terenach
południowej Rusi, jedną znaleziono na wyspie
Chortyca na Dnieprze i na północnym Kaukazie.
Spotyka się je w niewielkiej ilości w Bułgarii
i Chorwacji (Kиpпичникoв 1966, 48). Opisywany
egzemplarz z Czermna datowany jest przez materiał z warstwy na XI-XIII w. (Chrzanowska 1981,
89, tabl. XVI:8).
– buława z brązu posiada 4 centralne, duże,
piramidalnie ukształtowane kolce, 8 podobnych
mniejszych oraz 12 drobnych guzków (tabl. IV:35).
Znaleziona została na podgrodziu. Reprezentuje
IV typ wg Kirpičnikova (Kиpпичникoв 1966,
52-54, tabl. 10:4). Bardzo zbliżony (pod względem drobnych, wypukłych guzków na korpusie) egzemplarz znaleziony został w czasie badań na grodzisku w Dorohobużu (Пpищeпa,
Нiкoльчeнкo 1996, 104-105, ryc. 66:1). Brązowe,

124

Jerzy Kuśnierz

Tabl. IV. Czermno. Głowice buław (33-35), topór (36), karwasz (37) i fragment kolczugi (38). 33 – ołów; 35 – brąz; 34, 36-38 – żelazo.
Pl. IV. Czermno. Maces (33-35), axe (36), bazuband (37) and fragment of chainmail (38). 33 – lead; 35 – bronze; 34, 36-38 – iron.
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ozdobne buławy były wykonywane w warsztatach
kijowskich i prawdopodobnie stanowiły oznakę
wyższej funkcji wśród wojowników (Kиpпичникoв 1966, 52-54). Buławę z Czermna, tak jak jej
podobne, należy datować na XII-XIII w. (Gurba
1997, 66-67).
II. Uzbrojenie ochronne
Odkryte na grodzisku w Czermnie-Czerwieniu reprezentowane jest przez jeden karwasz
żelazny i fragment kolczugi:
IIA. – karwasz wykonany z blachy o grubości ok. 1 mm, z zachowanym dużym nitem oraz
rzędem drobnych otworów (tabl. IV:37). Zachowany fragment jest dolną osłoną przedramienia.
Jest jedynym znanym egzemplarzem z okresu
wczesnego średniowiecza pochodzącym z ziem
polskich. Analogię do niego stanowi karwasz
z Sahnovki (Ukraina) wydobyty z warstwy pożarowej grodu zniszczonego przez Tatarów w 1240 r.
Karwasz z Ukrainy uważany jest za ruski (Kиpпичникoв 1971, 21-22, ryc. 23). Z tym poglądem nie zgadza się W. Świętosławski, twierdząc,
że posiada on proweniencję mongolską, zaś przed
inwazją tatarsko-mongolską karwasze nie były
znane na Rusi (Świętosławski 1996, 15-16). Fragment karwasza, co interesujące, z podobnymi do
Czermna niewielkimi otworkami na krawędzi,
odkryto także w Gomelu (obl. Gomel, Białoruś).
Otworki przy krawędzi badacze białoruscy interpretują jako element pozwalający mocować kolczą
ochronę dłoni5 (Mакушников, Лупиненко 2003,
217, ryc. 10). Karwasz z Czermna znaleziono
w obrębie działki 1, warstwy II, poziomu 1, datowanego na XII-XIII w. (inw. polowy; Nadolski
1959, 95; Zbierski 1959, 124, tabl. XVI:65)6.
IIB. – fragment kolczugi składający się
z 7 kółeczek o średnicy 1 cm (tabl. III:38). Podobny fragment został odkryty w pobliskim
Gródku nad Bugiem (niepublikowany). Niemalże u podnóża grodziska w Gródku z rzeki Bug
wyłowiono w 1931 r. kompletną kolczugę. Miejsce znalezienia określa się jako Wygadanka
(Vygadanka, obl. Volyn´, Ukraina) – wieś leżąca
naprzeciwko Gródka. Dwie kompletne kolczugi
odkryto również w 1923 r. w grobach w niedalekim Włodzimierzu Wołyńskim (Volodymyr Volyns´kij, Ukraina). Okazy z Włodzimierza datowane są na X-XI w., zaś kolczuga z Wygadanki
na XI w. (Kиpпичникoв 1971, 9-12, rys. 1, katalog). Na terenach Rusi kolczugi datowane są

5
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na okres od VIII do 1. poł. XIII w. (tamże, 81, tabl.
1:1-2, tabl. 4:1-2). Fragment z Czermna znaleziony
został w dolnej części poziomu 1, datowanego na
XII-XIII w. (Nadolski 1959, 96; Zbierski 1959, 125).
III. Oporządzenie jeździeckie
IIIA. Ostrogi:
– fragmentarycznie zachowana ostroga
z Czermna (tabl. III:39) posiada zachowany charakterystyczny bodziec, który pozwala z dużym
prawdopodobieństwem zaklasyfikować ją do odmiany 3 typu II wg Z. Hilczerówny (minimalne
wygięcie bodźca). Okaz wykazuje również pewne cechy odmiany 5 (krępy, krótki bodziec).
Podobna ostroga została znaleziona w KaliszuZawodziu, pow. loco. Została ona wydatowana
na podstawie analogii z „Ostrówka” w Opolu,
pow. loco, na okres od poł. XII do ok. poł. XIII w.
(Błoński 2000, 61-64, ryc. 3:b). Drugi analogiczny okaz z Kalisza-Zawodzia (odmiana 5 typu II)
nosi ślady powlekania mieszaniną złota i srebra
(Baranowski 1998, 56-57, ryc. 19; M. Błoński
2000, 65, ryc. 5:e; Hensel 2000, 96-97, tabl. 3).
Analogie z Kalisza-Zawodzia i Opola-Ostrówka
potwierdzałyby słuszność datowania ostrogi
z Czermna na schyłek XII – 1. poł. XIII w.
– druga ostroga z Czermna (tabl. III:40),
sądząc po ogólnych proporcjach budowy, należy
do ostróg odmiany 1 typu I wg Hilczerówny
(trudno to jednoznacznie stwierdzić z powodu
złego stanu zachowania – część zaczepu nie zachowała się i nie została z tego powodu poddana konserwacji)7, grupującego okazy o prostym
w rzucie bocznym, wydłużonym kabłąku oraz,
położonym w tej samej płaszczyźnie, bodźcu.
Ostrogi tego typu datuje się generalnie na w. X
(Hilczerówna 1956, 22-30). W klasyfikacji Kirpičnikova ostrogi podobne do okazu z Czermna
określane są jako typ I i datowane głównie na
XI-XII w. W 1. poł. XIII w. stanowią już na Rusi
rzadkość (Kиpпичникoв 1973, 64, ryc. 37, 39).
Możliwe, że tak późno datowanym zabytkiem
jest również omawiana ostroga z Czermna.
– hipotetyczny fragment trzeciej ostrogi (?)
z Czermna (tabl. III:41) ze względu na brak
dostępu do oryginału i schematyczny rysunek
trudno zakwalifikować do jakiegokolwiek typu.
Na przedmiocie tym brak cech diagnostycznych.
Znaleziono go w środkowej części poziomu 1
(Zbierski 1959, 126), który datowany jest na
XII-XIII w. (Nadolski 1959, 96).

Za fragment „narękawia” uznano także blachę z dwoma otworami odkrytą podczas badań archeologicznych Mińska (Minsk,
obl. Minsk, Białoruś) w warstwie z pocz. XIII stulecia (Зaгорульский 1982, 220, tabl. XI:5).
6 Działka 1 i 3 nie zostały dokopane do calca z powodu złych warunków atmosferycznych.
7 Na rysunku (tabl. III:40) oznaczono kontur rdzenia ostrogi pozostałego po usunięciu rdzy i konserwacji.

126

Jerzy Kuśnierz

Tabl. V. Czermno. Ostrogi (39-41), wędzidła (42-45) i podkowa (46). Na ostrodze nr 40 oznaczono kontur rdzenia zachowanego po konserwacji.
Pl. V. Czermno. Spurs (39-41), bits (42-45) and horseshoe (46).

IIIB. Wędzidła:
– z terenu grodziska w Czermnie pochodzi
4 fragmenty wędzideł (tabl. III:42-45). Są to części wędzideł dwudzielnych. Jednak brak kółek
i pobocznic uniemożliwia dokładne przyporządkowanie do typów i datowanie. Najstarszym
z nich jest prawdopodobnie okaz (tabl. V:42)
znaleziony w 1952 r. w obrębie działki 6, w warstwie II, zaliczanej do poziomu 1, datowanego

przez Nadolskiego na XII-XIII w. (Nadolski 1959,
96). Odkryto go na głębokości około 73 cm poniżej
powierzchni. Kolejny przedmiot (tabl. III:43) ma
przekrój kwadratowy i trudno mieć pewność,
że jest częścią wędzidła. Ze względu na ostre
krawędzie musiałby ranić konia. Jest to raczej
niewiadomego przeznaczenia okucie – może zaszczepka do drzwi. Datować należy go również na XII-XIII w.
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IIIC. Podkowa:
– znaleziska podków są dosyć rzadkie na
Rusi. Podkowa z Czermna (tabl. V:46) należy do
egzemplarzy posiadających formę 3/4 owalu,
z 2 zaczepami z tyłu i 6 (lub 8) podkowiakami.
Znaleziska takich podków znane są z kurhanów
okolic Nowogrodu, z Pskowa, Nowogródka i kilku innych stanowisk. Dosyć bliską terytorialnie
analogię do podkowy z Czermna stanowi okaz
znaleziony w trakcie wykopalisk w Gorodyszczu
(Gorodišče, obl. Hmel´nyckyj, Ukraina). Datowany on jest na 1. poł. XIII w. (Kиpпичникoв 1973,
83-84, rys. 49:2). Podobne podkowy znaleziono
we Wrocławiu, w kilku warstwach datowanych
na 2. poł. XII – XIII w. W jednym przypadku
znaleziono fragment takiej podkowy w warstwie
D/3-2 z 2. ćw. XIII w. korelowanej z przemarszem
wojsk mongolskich w 1241 r. (Kaźmierczyk 1966,
90, 97, 134, 251, ryc. 27:1, 43:2, 76:3). Należy
przyjąć, że egzemplarz z Czermna ma podobną
metrykę.
* * *
Przegląd i analiza militariów z Czermna pokazują, że zestaw znalezisk stawia gród w Czermnie obok innych znanych grodzisk tej doby:
Gródka nad Bugiem8, Horodyszcza Wał nad
Styrem, skąd dzięki pracom prof. M. Kučinki
(Kyчинкo, 1996) znane są analogie do wielu
przedmiotów z Czermna, jak również Dorohobuża nad Horyniem, posiadającego dobrą monografię autorstwa B. A. Pryščepy i J. M. Nikol´čenki (Пpищeпa, Нiкoльчeнкo 1996) oraz,
jak sadzę, innych grodów z terytorium Ukrainy.
Do ciekawych wniosków prowadzi analiza
rozlokowania grotów strzał i innych militariów
znalezionych na terenie grodu w Czermnie. Co
prawda nie znamy jeszcze zawartości nie zbadanych dotychczas zachodnich partii grodziska,
lecz już można podjąć próbę rekonstrukcji sposobu ataku Tatarów na Czerwień w 1240 r.
Zwraca uwagę fakt dużej ilości grotów strzał
znalezionych we wschodniej i południowowschodniej części grodu, u stóp wału, naprzeciwko bramy (tabl. I:C). Dzięki rzekom i bagnom
rozciągającym się od wschodu i południa gród
od tych stron był praktycznie nie do zdobycia –
znajdował się poza zasięgiem celnego, skutecznego strzału z łuku. Jeśli mimo to byłby atakowany od wschodu, to strzały napastników powinny układać się na środku majdanu, u stóp wału
zachodniego oraz w stokach zewnętrznych wału
wschodniego. Czy rzeczywiście tam się znajdują,
8
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nie mamy pewności, gdyż są to jeszcze nie zbadane sektory grodziska. Przypuszczalnie jest ich
tam o wiele mniej niż we wspomnianej wschodniej części. Atak musiał nastąpić za pośrednictwem mostów wiodących z prawego brzegu
Huczwy do grodu i podgrodzia – o ile nie zostały
spalone przez obrońców. U początku mostu wiodącego do bram grodu znajduje się cmentarzysko
badane w 1975 r. (tabl. I:B, na lewo od napisu
„Grzebisko”), oznaczone w literaturze jako Wronowice-Doliwo. Odkryto tam 9 skupisk kości ludzkich, bez wyposażenia mogącego pomóc w ustaleniu chronologii. Jedynie w oparciu o stratygrafię
datowane jest w przybliżeniu najwcześniej na
2. poł. XII wieku (Gurba, Kutyłowska 1976, 231
i n.). Datowanie jest więc bardzo niepewne –
nie można wykluczyć poł. XIII w., czyli okresu najazdów Tatarów. Cmentarzysko ma charakter chaotyczny, szkielety sprawiają wrażenie porzuconych w nieładzie i ograbionych. Wśród kości
znajdują się również szczątki dzieci. Szkielet nr 8
miał zabarwienie od miedzi na czaszce (kabłączek
skroniowy na czaszce kobiety?). Być może są
to szkielety grupy mieszkańców grodu zaskoczonych lub dościgniętych w czasie podchodzenia Tatarów pod gród i przygotowania ataku.
Ze względu na obecność dzieci i kobiet raczej
nie należy uważać tych ludzi za obrońców poległych w obronie pomostu. Prawdopodobnie most
został zdobyty i posłużył do podprowadzenia
taranu pod bramę grodu (Jażdżewski 1959, 80)
i wyważenia wrót. Atak na bramę mógł być
wspierany przez ostrzał wnętrza grodu (szczególnie podnóży wału wschodniego) z wysokich
obwarowań zdobytego wcześniej lub równocześnie podgrodzia – to po części tłumaczyłoby
układanie się grotów strzał w obrębie zbadanych
archeologicznie partii grodziska (tabl. VI). Trudno dopuścić możliwość ostrzału grodu od strony
wschodniej, gdyż dla uzyskania takiego układu
grotów strzał napastnicy musieliby strzelać stromotorowo, niemalże pionowo w górę i bez
dokładnego celowania. Z punktu widzenia taktyki i ekonomiki działań bojowych byłoby to nieefektywne trwonienie środków bojowych (strzał).
Przypuszczalnie w momencie wyważenia wrót
grodu obrońcy próbowali wycofać się w kierunku
wału wschodniego lub nawet uciekać przez wał
ku rzece i bagnom. Po wtargnięciu do środka napastnicy mogli już oddawać celne strzały w kierunku obrońców skupiających się u podnóża
wschodniego wału (stąd tak duża ilość znalezisk grotów). O zażartości walki świadczy użycie najróżniejszych typów grotów strzał, nie-
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Tabl. VI. Rekonstrukcja kierunku ataku i ostrzału grodu Czerwień przez Tatarów-Mongołów w 1240 r. na podstawie analizy planigrafii znalezisk
militariów. A – kierunki ataku i ostrzału; B – strefa wzmożonego ostrzału; C – rozmieszczenie znalezisk militariów (numeracja zgodna z tab. III
i IV oraz z zestawieniem I).
Pl. VI. The reconstruction of the attack and fire direction on the stronghold Cherven by Tartars in 1240, based on analyse of military items
planigraphy. A – directions of the attack and fire; B – the zone of the intensive fire; C – the distribution of military items (numeration on tab. III
and IV in accordance to the list I).
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kiedy już trochę przestarzałych lub też z zasady
używanych do polowań na ptaki i zwierzynę.
Spadające strzały mogły być zbierane przez obie
walczące strony i wystrzeliwane z powrotem,
czyli „używane wtórnie”. To tłumaczyłoby zaobserwowaną mieszaninę typów – znajdujemy
nieopodal leżące zarówno groty niezaprzeczalnie
mongolskie, jak i charakterystyczne dla wschodniej Słowiańszczyzny. Być może w krytycznym
momencie boju doszło do walki wręcz, w której
zginął Tatar, właściciel karwasza (?). W tej walce
musiało dojść do użycia broni bezpośredniego rażenia: toporów, buław, noży (może też kiścienia).
Rozegranie się gwałtownego dramatu u podnóża
wału wschodniego potwierdziły badania archeologiczne przeprowadzone w 1976 r. W obrębie
domostwa, obok zwalonego piecowiska i pod
nim, leżały bezładnie liczne ludzkie szkielety
(Gajewski, Gurba 1977, 183).
Fakt, że zdobyto Czerwień nie znaczy, że go
kompletnie zniszczono. Funkcjonować musiało
przez jakiś czas przynajmniej podgrodzie, na co
wskazują ślady naprawiania pomostu po 1242
i 1245 r. Kres istnienia Czerwienia prawdopodobnie nastąpił po najeździe chana Burondaja
na Lublin, Zawichost i Sandomierz w 1259 lub
w 1261 r., kiedy Burondaj zażądał od kniaziów
ruskich zniesienia obwarowań grodowych (Poppe
1977, 588).
Przedstawiony wyżej hipotetyczny przebieg zdobycia Czerwienia przez Tatarów mogłyby potwierdzić przyszłe badania archeologiczne.
Jeśli moje hipotezy są słuszne, to u podnóża
zachodniego wału, po jego wewnętrznej stronie,
powstać musiało (przy ostrzeliwaniu majdanu
i wałów ze zdobytego wcześniej lub równocześnie podgrodzia oraz sprzed bramy) tzw. martwe
pole rażenia. W wytyczonych tam wykopach
archeologicznych powinno więc być o wiele mniej
grotów strzał. Przy badaniach archeologicznych
grodów zniszczonych przez najazd mongolski
powinno się zwracać uwagę na kierunek ułożenia grotów strzał tkwiących w celu (kłodach
drewna, szkieletach ludzkich, w ziemi), co byłoby
bardzo pomocne przy podobnych rekonstrukcjach
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sposobu ich zdobycia i dałoby na pewno lepsze
rezultaty niż osiągnięte niniejszym przeze mnie.
Należy też zwrócić uwagę na coraz liczniejsze
znaleziska luźne dokonywane za pomocą detektorów metali przez amatorów militariów w lasach
i bagnach Roztocza. Znajdują oni wielkie ilości
grotów strzał, bełtów kusz, topory, a nawet miecze.
Muzeum Zamojskie przynajmniej część takich
znalezisk inwentaryzuje i archiwizuje. Szczątkowe, niestety, dane uzyskane tą drogą pomocne
będą w poznaniu szlaków wypraw wojennych
przebiegających przez pogranicze polsko-ruskie.
Wyniki badań archeologicznych potwierdzają wiarygodność notatek latopisowych dotyczących Czerwienia. Ranga znalezisk, takich
jak brązowe enkolpiony-relikwiarze, kamienna
ikonka, głowice buław, szpila kościana z główką
w kształcie orła, ślady tresury niedźwiedzi
(Gwiazdowska-Nowak 2000, 42), ozdoby, przypadkowe znalezisko zdobionego kiścienia (Petehyrycz, Fyłypczuk 1998, 313, ryc. 1), poświadcza
niepoślednie znaczenie grodu jako centrum Grodów Czerwieńskich. Duża ilość znalezionych na
majdanie grodziska mongolskich grotów strzał
do łuku czyni wiarygodną wiadomość latopisu
o zdobyciu Czerwienia przez Tatarów. Należy
przy tym zrezygnować z utrwalonej hipotezy
o zupełnym zniszczeniu grodu przez najazd tatarski w 1240 r. Późniejsze zapisy latopisów
z l. 1266, 1268 i 1269 wymieniające Czerwień
jako nadal ważny gród (wart przetargów i konfliktów między książętami) mogą świadczyć
o tym, że po zdobyciu przez Tatarów został
on odbudowany. Potwierdzają to wyniki badań
archeologiczno-dendrologicznych (Urbański
2000, 240, Tab. 1). Uzyskane z próbek daty
1240, 1242, 1245, są datami ścięcia drzew użytych jako budulec do naprawy pomostów. Należy pamiętać, że pobrano stosunkowo niewielką ilość próbek drewna w sposób losowy.
Nie zostały zbadane bale drewniane z podstawy wału, które mogłyby określić również datę
powstania grodu. Archeologia w sprawie grodu Czerwień nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
mgr Jerzy Kuśnierz
Muzeum Zamojskie w Zamościu
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Jerzy Kuśnierz
MILITARY ITEMS FROM CZERMNO ON THE RIVER HUCZWA.
AN ATTEMPT AT RECONSTRUCTING THE TARTARS' ATTACK ON THE STRONGHOLD (IN 1240)
BASED ON THE EXISTING ARCHAEOLOGICAL STUDIES

Summary
During the formation of the statehoods of Poland and Kiev Ruthenia (10-13th cent.), the so-called
Cherven Strongholds located in the borderland of
the two states, were the cause of frequent conflicts.
They repeatedly changed their state status, and ultimately in the early 13th cent. fell under the rule of
the Ruthenian duke, Danylo of Galicia. In 1240 they
were attacked and conquered by Tartars (pl. I:C).
The traces of those events can be seen in the archaeological materials obtained during the modern
excavations within the stronghold at Czermno (pl. IC; II),
which is considered a remainder of the stronghold of
Cherven – the capital of the territory. Based on the pla-

nigraphy of the military finds (pl. III-IV) associated with
the art of war of Tartars and the attacked Ruthenians,
the stronghold's defenders, one may reconstruct the direction of the attack on Cherven-Czermno, find out
about its violent character and the strength of the residents' resistance. The arrangement of Mongolian arrowheads inside the stronghold, at the foot of the southeastern embankment shows that the Tartars' successful
attack came from the northern and western directions
(pl. VI).
The archaeological data and the reconstruction of
the attack based on them confirm the accounts of those
events in old Ruthenian chronicles.
Translated by Ireneusz Paternoga

