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Wybitny polski bronioznawca, A. Nadolski,
zwrócił uwagę na rosnące znaczenie archeologii
w badaniach nad uzbrojeniem średniowiecznym.
To właśnie dzięki znaleziskom archeologicznym
polska nauka wzbogaciła się o najciekawsze egzemplarze tego typu zabytków. W naszym kraju
kolekcje muzealne militariów średniowiecznych,
zachowane w zbiorach szlacheckich oraz arsenałach zamkowych i miejskich, są dosyć skąpe
w porównaniu np. do krajów Europy Zachodniej.
Ten stan rzeczy należy tłumaczyć między innymi
licznymi konfliktami zbrojnymi, jakie nawiedzały nasz kraj w minionych wiekach oraz poczynaniami zaborców. Warto w tym miejscu przytoczyć los dwóch słynnych mieczy podarowanych
na polach grunwaldzkich Królowi Polskiemu.
Przez prawie 400 lat przechowywano je w skarbcu
koronnym na Wawelu, cudem uratowano je przed
grabieżą pruską w 1795 r., przenosząc do kolekcji
księżnej Izabeli Czartoryskiej. Niestety, w 1853 r.
zostały odnalezione, skonfiskowane przez władze
rosyjskie i bezpowrotnie utracone (Nadolski 1990,
20). Stąd też duża nadzieja pokładana w pracach
prowadzonych na terenie średniowiecznych miast,
szlacheckich siedzib obronnych, przepraw itp.
Także w Małopolsce, dzięki badaniom wykopaliskowym, czy dużo częstszym znaleziskom przypadkowym, obserwujemy stały przyrost reliktów
uzbrojenia późnośredniowiecznego. Artykuł niniejszy nie porusza zagadnień dotyczących późnośredniowiecznego oporządzenia jeździeckiego,
które to zwykło się traktować łącznie z innymi elementami uzbrojenia z tego okresu; dość
skromna objętość pracy wymusiła pominięcie
tego tematu.
* * *
Jednym z najstarszych, a zarazem najciekawszych, znalezisk z terenu Małopolski jest odkryty

w 1910 r. w Sandomierzu, pow. loco, woj. świętokrzyskie, w trakcie remontu kamienicy, hełm typu
łebka, obecnie przechowywany w Skarbcu Katedralnym na Wawelu w Krakowie (Nadolski 1990,
49). Wraz z hełmem odnaleziono także składaną
koronę podróżną, wykonaną z pozłacanej blachy
miedzianej. Fakt ten pozwolił badaczom wiązać
omawiany zabytek z osobą króla Kazimierza Wielkiego i datować go w przybliżeniu na l. 1350-1369
(Morelowski 1930, 609). Hełm ten ma kształt
kopulasty, dość płytki. Wzdłuż jego dolnej krawędzi w regularnych odstępach przytwierdzonych
jest 15 zaczepów służących pierwotnie do mocowania czepca kolczego (tabl. I:1). Centralnie nad
otworem twarzowym przynitowany jest hak do
zaczepiania nosala chroniącego twarz (tabl. I:2).
Nosal niestety zaginął w trakcie wojny i znany
jest tylko z literatury (Nadolski 1990, 49). Według
systematyki Manna hełmy o takim kształcie należą do typu „egg-shaped” (Mann 1935, 74, ryc. 2).
Wiarygodne wydają się dwie drogi powstania typu hełmów, reprezentowanego przez znalezisko
z Sandomierza. Mogło do tego dojść na skutek
stopniowego wydłużania się ku dołowi otwartego
hełmu stożkowatego znanego z wcześniejszego
okresu średniowiecza (Nadolski 1990, 43) lub
tzw. „hełmu sekretnego”, płytkiej łebki ubieranej
pod hełm wielki jako dodatkowa osłona głowy
(Boeheim 1890, 33-35; Dziewanowski 1935, 150152). Stało się to prawdopodobnie w ciągu 1. poł.
XIV w., hełmy tego typu pozostawały zaś w użyciu prawdopodobnie do lat 20. XV w., choć już
w nieco zmienionej postaci typologicznej.
Od czasu omawianego powyżej znaleziska z Sandomierza baza źródłowa dotycząca
uzbrojenia późnośredniowiecznego w Małopolsce znacznie się powiększyła. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że tylko niewielka część
znalezisk z omawianej kategorii, nie licząc
grotów strzał i bełtów, pochodzi z badań wy-
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Tabl. I. 1 – hełm i składana korona znalezione w Sandomierzu, pow. loco, woj. małopolskie (za A. Nadolski 1990, rys. 1:a-b); 2 – próba rekonstrukcji łebki z nosalem w typie znaleziska z Sandomierza (rekonstrukcja autorstwa P. Nieczarowskiego).
Pl. 1 – helmet and crown found in Sandomierz, Lesser Poland prov. (after A. Nadolski 1990, fig. 1:1a-b); 2 – reconstruction of bascinet with nasal
in the type of Sandomierz (reconstruction by P. Nieczarowski).

kopaliskowych prowadzonych głównie na terenie średniowiecznych siedzib obronnych. Zdecydowana większość militariów, na które natrafiono w Małopolsce, to znaleziska przypadkowe, związane z różnego rodzaju pracami ziemnymi. Wyjątek stanowią tu, jak to już zostało nadmienione, groty strzał i bełtów, których
w omawianym materiale jest procentowo najwięcej, a pochodzą one głównie z badań wykopaliskowych.

* * *
Szczególną uwagę wśród odkrywanych militariów późnośredniowiecznych przyciągają egzemplarze uzbrojenia ochronnego. Są to zabytki
niezwykle rzadkie, nie tylko na terenie naszego
kraju, dlatego też kolejne znaleziska z tej grupy
zazwyczaj wnoszą wiele nowych, istotnych informacji do dotychczasowych ustaleń bronioznawców. Także z terenu Małopolski znanych
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Tabl. II. Fragment zasłony hełmu znaleziony w Spytkowicach, pow. Wadowice, woj. małopolskie – w prawym górnym rogu hipotetyczna
rekonstrukcja hełmu (za A. Nadolski, Z. Wawrzonowska 1982, ryc. 27).
Pl. II. Fragment of helmet visor from Spytkowice, Wadowice distr., Lesser Poland prov.– in the right, upper corner, hypothetical reconstruction
of the helmet (after A. Nadolski, Z. Wawrzonowska 1982, ryc. 27).

jest nam kilka, bardzo ciekawych, zabytków tego
typu, na czele z omówionym już hełmem z Sandomierza.
W trakcie prac archeologicznych na terenie
dworu obronnego w Spytkowicach, pow. Wado-

wice, woj. małopolskie, natrafiono na ślady spalonej budowli drewnianej. Według ustaleń badaczy
był to rodzaj lamusa, w którym prawdopodobnie obok wielu innych przedmiotów trzymano
także zdekompletowane i nieużyteczne już ele-
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Tabl. III. Fragment nałokcicy zbroi gotyckiej znaleziony w Spytkowicach, pow. Wadowice, woj. małopolskie (za A. Nadolski, Z. Wawrzonowska
1982, ryc. 30).
Pl. III. Fragment of gothic couter found in Spytkowice, Wadowice distr., Lesser Poland prov. (after A. Nadolski, Z. Wawrzonowska 1982, ryc. 30).

menty uzbrojenia ochronnego (Nadolski, Wawrzonowska 1982, 21). W jego wnętrzu obok wielu innych zabytków ruchomych natrafiono na mocno
zniszczone fragmenty zbroi „gotyckiej” (tabl. II,
III, IV:1-2) (Nadolski, Wawrzonowska 1982, 23;
Nowakowski 1998, 85). Najlepiej zachowanym
w chwili znalezienia jej elementem jest centralna
część zasłony hełmu, prawdopodobnie salady. Niestety, na omawianym stanowisku nie natrafiono na
żadną część dzwonu takiego typu osłony głowy
(tabl. II). Badacze wskazują tu jednak bardzo dobrą
analogię w postaci niemieckiej salady wchodzącej

w skład zbiorów Wallace Collection w Londynie
(Nadolski, Wawrzonowska 1982, 22). Pierwotnie
zasłona ta była ukształtowana na wzór ludzkiej
twarzy. W obecnym stanie zachował się tylko kawałek realistycznie odzwierciedlający nos, z otworami oddechowymi w miejscu nozdrzy. W przypadku pozostałych fragmentów uzbrojenia ochronnego badacze natrafili na dużo poważniejsze trudności interpretacyjne. Spowodowane to było ich
bardzo złym i fragmentarycznym stanem zachowania. Zdecydowano się w tym przypadku zastosować metodę używaną przy rekonstrukcji naczyń

147

Stan badań nad uzbrojeniem późnośredniowiecznym w Małopolsce

1
0

5 cm

2

Tabl. IV. Fragmenty zbroi gotyckiej znalezione w Spytkowicach, pow. Wadowice, woj. małopolskie: 1 – fragment prawego zarękawia – pośrodku
hipotetyczna rekonstrukcja; 2 – fragment naramiennika (1-2 – za A. Nadolski, Z. Wawrzonowska 1982, ryc. 36, 39).
Pl. IV. Fragments of gothic armour found in Spytkowice, Wadowice distr., Lesser Poland prov.: 1 – fragment of right lower cannon of the vambrace – hypothetical reconstruction in the middle; 2 – fragment of spaudler (after A. Nadolski, Z. Wawrzonowska 1982, fig. 36, 39).

ceramicznych – zebrane fragmenty zbroi pogrupowano, biorąc pod uwagę ich kolor, grubość
i ewentualną ornamentykę. Następnie, na drodze
dopasowywania i sklejania ze sobą poszczególnych części, udało się złożyć pewną liczbę większych elementów, dających się przyporządkować
do konkretnych części zbroi, znanych z analogii
(tamże, 22-23). Obok tych zinterpretowanych części
znajduje się jeszcze sporo mniejszych, bliżej nieokreślonych fragmentów blachy, co do których,

biorąc pod uwagę ich zdobienia i kształt, istnieje
pewność, że stanowiły także część składową
zbroi „gotyckiej”. Materiał, na który natrafiono
w Spytkowicach, nie stanowił prawdopodobnie
jednego kompletnego zestawu. Potwierdza to np.
obecność trzech nałokcic i równoczesny brak jakichkolwiek elementów chroniących nogi. Wspomniane już nałokcice noszą cechy typowe dla
znanych z ikonografii oraz muzeów niemieckich przykładów zbroi „gotyckiej” – są one wy-
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ciągnięte w długi „dziób”, a ich powierzchnia pokryta jest ozdobnymi żłobkami (tabl. III). Podobnie ozdobione są także kolejne części zbroi ze
Spytkowic; należy tu wymienić zabytki zinterpretowane jako pozostałość naramiennika folgowego (tabl. IV:2), prawego zarękawia (tabl. IV:1)
oraz dolnej części kirysu, czyli tzw. fartucha. Relikty uzbrojenia ochronnego ze Spytkowic, biorąc
pod uwagę znane analogie, datuje się obecnie na
l. 1470-1500. Nieco późniejsza wydaje się zasłona,
ale nie odbiega ona znacząco, w tej kwestii, od
pozostałego materiału. Badacze nie wykluczają ich
wspólnego użytkowania, gdyż w ikonografii polskiej zbroje „gotyckie” występują jeszcze w początkach XVI w. (tamże, 28). Bardzo ciekawe
wnioski przyniosły próby określenia miejsca powstania omawianego uzbrojenia. Początkowo dopatrywano się w tym przypadku miejscowego
naśladownictwa wyrobów niemieckich, jednak
analogiczna zasłona z Wallace Collection i odnalezienie na niektórych fragmentach spytkowickiej
zbroi charakterystycznych mosiężnych taśm przykrawędnych, w kształcie pasm lilijek heraldycznych, umiejscawia wykonawcę, przynajmniej części
tego uzbrojenia, w środowisku płatnerzy augsburskich (tamże, 25-26, 29). Teorię tą potwierdzić
mogłyby marki płatnerskie, których niestety na
omawianym materiale nie znaleziono.
Badania archeologiczne na zamku w Smoleniu, pow. Olkusz, woj. małopolskie, wzbogaciły
listę zabytków uzbrojenia późnośredniowiecznego
o dwa bardzo ciekawe egzemplarze. Pierwszym
z nich jest górna część dzwonu hełmu wielkiego
(tabl. V:1) (Głosek, Muzolf 2002, 35-40). Dzwon
wykonano z jednego kawałka metalu; przez przód,
tył i górę hełmu biegnie wyraźnie widoczna grań.
Górna część zabytku jest lekko wypukła. Wzdłuż
jego dolnej krawędzi widoczne są pozostałości
nitów przytwierdzających pozostałe, niezachowane części hełmu. Inaczej jest tylko w przedniej
części dzwonu – tutaj nie widać śladów nitów,
a krawędź jest lekko wywinięta na zewnątrz, co
sugeruje, że w tej części znajdowała się szczelina
wzrokowa. Literatura tematu podaje, że na terenie
całej Europy znanych jest tylko kilkanaście (około
13) hełmów garnczkowych (Kunter, Müller 1971,
23). Zabytek ze Smolenia jest pierwszym tego typu
znaleziskiem z terenu Polski. Na podstawie analogii możemy stwierdzić, że jest to późniejsza odmiana hełmu garnczkowego, nazywana hełmem
wielkim. Tego typu osłona głowy noszona była
zazwyczaj na drugim, zdecydowanie mniejszym
hełmie, tzw. „sekretnym”. Omawiany egzemplarz
jest bardzo podobny do zachowanego hełmu wielkiego (tabl. V:2), przypisywanego angielskiemu
księciu Edwardowi zwanemu Czarnym Księciem

(Głosek, Muzolf 2002, 38). Zabytek angielski datuje się na 1370 r. (Blair 1958, 197, ryc. 84). Hełmy
takiego typu jak znalezisko ze Smolenia rozwinęły się około poł. XIV w. i funkcjonowały do
pocz. XV w. w roli hełmów turniejowych i ceremonialnych, najczęściej zwieńczonych klejnotem
herbowym (Żygulski 1975, 34-35, ryc. 8:c, d).
Drugi, nie mniej ciekawy, zabytek z tego
samego stanowiska jest interpretowany jako
podbródek, czyli osłona dolnej części twarzy oraz
szyi, stosowana przy dość płytkich hełmach, jakimi były kapaliny i salady (tabl. V:3). Jest to także
znalezisko unikatowe w skali całej Europy. Na interesującym nas terenie osłony tego typu znane
były dotychczas tylko z ikonografii. Autor opracowania, na podstawie cech konstrukcyjnych i analogii ikonograficznych, datuje podbródek ze Smolenia na poł. XV w. Wskazywać ma na to fakt,
że wykonany jest z jednego kawałka blachy, bez
grani – podbródki późniejsze często wykonane
były z kilku części (Głosek, Muzolf 2002, 42).
Kolejny niezwykle ciekawy zabytek uzbrojenia późnośredniowiecznego pochodzi z badań
zamku w Czchowie, pow. Brzesko, woj. małopolskie (Szpunar 2003, 503, ryc. 11). Są to pozostałości rękawicy płytowej tzw. typu „klepsydrowego” (ang. „hour-glass”) (Edge, Paddock 1995,
82). Osłona palców ma tu formę drobnych łusek,
pierwotnie nanitowanych na podkład skórzany,
w ten sposób, że zachodzą na siebie „dachówkowato” (tabl. VI:2). Osłona pozostałej części dłoni
wykonana była z jednego kawałka blachy żelaznej; była ona silnie przewężona w miejscu nadgarstka, co wizualnie upodabniało rękawice tego
typu właśnie do klepsydry, oraz ukształtowana
„faliście”, aby pasować do kości śródręcza (tabl.
VI:1). Znaleziska tego typu są prawdziwymi unikatami na skalę europejską, szczególnie jeśli
chodzi o zachowane osłony palców. Rękawica
z Czchowa posiada analogie w znalezisku z zamku Örum w Danii (tabl. VI:3) (Thordeman 1939,
236, fig. 217). Jedyny tego typu zabytek z terenu
Polski, dużo słabiej zachowany, pochodzi z zamku w Bolesławcu nad Prosną (Nadolski 1990, 78,
ryc. 5; Maik 1997, 22-23, fig. 5). Zabytki tego
typu datowane są na kon. XIV i pocz. XV w.
(Thordeman 1939, 236; Nadolski 1990, 78).
Najpowszechniej pojawiającymi się reliktami uzbrojenia ochronnego w materiale zabytkowym z Małopolski są tzw. zbrojniki, czyli pozostałość po chroniących tułów wojownika płatach.
Była to wykonana ze skóry lub mocnego materiału lnianego kamizela, do której od spodu przynitowywano różnej wielkości i kształtu płytki
(zbrojniki) wykonane z żelaznej blachy. Była to
zbroja bardzo popularna, rozwijająca się w całej
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Tabl. V. 1 – fragment hełmu garnczkowego znaleziony w Smoleniu, pow Olkusz, woj. małopolskie; 2 – hełm angielskiego księcia Edwarda
„Czarnego”, około 1370 r.; 3 – Fragment podbródka znaleziony w Smoleniu, pow. Olkusz, woj. małopolskie (za M. Głosek, B. Muzolf 2002,
ryc. 1-3).
Pl. V. 1 – fragment of barell helmet found in Smoleń, Olkusz distr., Lesser Poland prov; 2 – helmet of English prince Edward „The Black”, about
1370; 3 – fragment of bevor found in Smoleń, Olkusz distr., Lesser Poland prov (after M. Głosek, B. Muzolf 2002, ryc. 1-3).
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Tabl. VI. Fragmenty rękawic płytowych znalezione w Czchowie, pow. Brzesko, woj. małopolskie: 1 – osłona śródręcza z mankietem; 2 – osłony
palców; 3 – rękawica „klepsydrowa” z Örum w Danii (1-2 – za A. Szpunar 2003, ryc. 11:a-g; 3 – za B. Thordeman 1939, fig. 217).
Pl. VI. 1-2 – fragments of „hour glass” gauntlets found in Czchów, Brzesko distr., Lesser Poland prov; 3 – „hour glass” gauntlet from Örum
in Denmark (1-2 – after A. Szpunar 2003, ryc. 11:a-g; 3 – after B. Thordeman 1939, fig. 217).

Europie od schyłku XIII w. do pocz. XV w. (Nadolski 1990, 64-65). Prawdopodobnie w wyniku
rozwinięcia się technik kowalskich płaty zostają
stopniowo, począwszy od 2. poł. XIV w., zastępowane napierśnikami i kirysami płytowymi.

Do dzisiejszego dnia podstawą do omawiania tego typu uzbrojenia ochronnego jest dwutomowa
praca skandynawskiego archeologa B. Thordemana (Thordeman 1939; 1940), prowadzącego jeszcze w pocz. XX w. prace wykopaliskowe na
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Tabl. VII. Miecze późnośredniowieczne z Małopolski: 1 – Strzegocice, pow. Dębica, woj. małopolskie, typ XIIIa; 2 – Tarnów, pow. loco, woj.
małopolskie, typ XIIIa; 3-5 – Tarnów, pow. loco, woj. małopolskie, typ XVa (1-5 – za M. Szope 1985, nr kat. 1, 7-10).
Pl. VII. Late mediaeval swords from Lesser Poland: 1 – Strzegocice, Dębica distr., Lesser Poland prov., type XIIIa; 2 – Tarnów, Tarnów distr., Lesser
Poland prov., type XIIIa; 3-5 – Tarnów, Tarnów, distr., Lesser Poland prov., type XVa (1-5 – after M. Szope 1985, no. of the catallogue 1, 7-10).

miejscu bitwy pod Wisby. Badacz ten natrafił na
zbiorowe pochówki wojowników poległych w tym
starciu i pochowanych, w obawie przed wybuchem epidemii, w pełnym rynsztunku bojowym.
Analizując swoje odkrycie, w tym egzemplarze
płatów, B. Thordeman zebrał bardzo obszerny
materiał porównawczy z całej Europy i ustalił
spójną typologię tej grupy zabytków. Także na
interesującym nas obszarze, najczęściej w trakcie
prac wykopaliskowych prowadzonych na miejscu
średniowiecznych siedzib obronnych, archeolodzy
natrafiają często na pozostałości tego typu zbroi.
W obecnej chwili znanych jest około 28 zbrojników. Są to zazwyczaj prostokątne płytki, wykonane z blachy żelaznej o zaokrąglonych rogach,
grubości od 1 do 3 mm i różnych rozmiarów (od
kilku do kilkunastu cm). Często zbrojniki są dodatkowo profilowane przez nadanie im odpowiedniej krzywizny, aby całość lepiej pasowała do
sylwetki wojownika. Zazwyczaj zachowują się na
nich także pozostałości nitów, pierwotnie służą-

cych do mocowania pod wierzchnią kamizelą.
Przykładem tego typu zabytków z terenu Małopolski są znaleziska z Manasterca, pow. Lesko,
woj. podkarpackie, datowane na XIV – pocz. XV
w. (Kotowicz 2002, 11, tab. IX:11-13, 15-18) oraz
znaleziska z Czchowa, datowane prawdopodobnie
na schyłek XIV – pocz. XV w. (Mirek-Kukułka
1994, 289, tabl. II:d, e).
* * *
Pozwolę sobie teraz przejść do uzbrojenia
zaczepnego. Miecz jest chyba najbardziej charakterystycznym elementem uzbrojenia średniowiecznego. Z terenu Małopolski znanych jest w obecnej chwili około 24 egzemplarzy tego typu oręża,
datowanego na okres późnego średniowiecza, co
do których mamy pewność, że zostały odkryte na
interesującym nas terenie. Do tej liczby można
dodać 10 zabytków o nieznanym miejscu pochodzenia, ale przechowywanych w zbiorach mało-
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Tabl. VIII. Miecze późnośredniowieczne z Małopolski: 1 – Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie, typ XVI; 2 – Kraków-Rakowice, pow.
loco, woj. małopolskie, typ XVIa; 3 – Olkusz, pow. loco, woj. małopolskie, typ XVIa; 4 – Tropie, pow. Nowy Sącz, woj. małopolskie, typ XVIa
(1 – za P. A. Nowakowski 1998, tabl. 1:1; 2-4 – za M. Głosek, A. Nadolski 1970, tabl. IX/27, XIII/38, XX/59).
Pl. VIII. Late mediaeval swords from Lesser Poland: 1 – Radymno, Jarosław distr., Podkarpacie prov., type XVI; 2 – Cracow-Rakowice, Cracow
distr., Lesser Poland prov., type XVIa; 3 – Olkusz, Olkusz distr., Lesser Poland prov., type XVIa; 4 – Tropie, Nowy Sącz distr., Lesser Poland
prov., type XVIa (1 – after P. A. Nowakowski 1998, tabl. 1:1; 2-4 – after M. Głosek, A. Nadolski 1970, tabl. IX/27, XIII/38, XX/59).

polskich muzeów. Zbiór mieczy późnośredniowiecznych pochodzących z Małopolski raczej nie
oszałamia swą liczbą, zważywszy na niewątpliwą
popularność tego typu broni, szczególnie wśród
rycerstwa. Tłumaczyć to można tym, iż był to
oręż dość cenny, o który dbano, aby nie został
przypadkowo zagubiony czy zniszczony. Warto
nadmienić, że prawie wszystkie miecze z terenu
Małopolski, co do których pochodzenia mamy
pewność, pochodzą ze znalezisk luźnych; najczęściej natrafiono na nie w pobliżu cieków wodnych lub przy eksploracji żwiru. Wyjątkiem jest
miecz ze wspomnianych już Spytkowic, który

został odnaleziony w trakcie prac wykopaliskowych wraz z kilkoma innymi elementami uzbrojenia późnośredniowiecznego (Nadolski, Wawrzonowska 1982, 21, ryc. 25). Może to nasuwać
stwierdzenie, że większość mieczy odnajdywanych w dzisiejszych czasach mogła zostać zagubiona bezpowrotnie w trakcie przeprawy wodnej. Potwierdzać to mogą badania prowadzone
w Radymnie, pow. Jarosław, woj. podkarpackie
(Koperski 1980, 95) i Nowym Korczynie, pow.
Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie (Kajzer, Rychter 1997, 146), gdzie w miejscu odnalezienia wielu zabytków metalowych, w tym militariów i ele-

Stan badań nad uzbrojeniem późnośredniowiecznym w Małopolsce

mentów oporządzenia jeździeckiego, prawdopodobnie użytkowane były, na przestrzeni kilkudziesięciu nawet lat, różnego typu przeprawy.
Przy opracowywaniu mieczy późnośredniowiecznych zdecydowana większość badaczy opiera się na uniwersalnej systematyce opracowanej
przez R. E. Oakeshotta (Oakeshott 1964). Każdemu z opisywanych mieczy typologia ta przypisuje trzy zasadnicze cechy – ze względu na kształt
głowni, głowicy i jelca. Wyróżnia się tu 11 podstawowych typów głowni, i 12 podtypów (oznaczane cyframi rzymskim, a podtypy dodatkowo
małymi literami łacińskimi), oraz 37 typów głowic (duże litery alfabetu łacińskiego, czasem dodatkowo z cyfrą). Jelce podzielono na 23 typy
(autor nazywa je stylami i opisuje przy pomocy
cyfr arabskich).
Z terenu Małopolski znanych jest 5 mieczy
należących do typu XIIIa. Miecze te mają głownię
szeroką i masywną, dosyć długą (średnia długość
około 90-100 cm). Szerokość głowni jest niemal
taka sama u nasady i przy sztychu. Sztych w tym
typie jest słabo wyodrębniony, zbrocze (przeważnie pojedyncze, sporadycznie podwójne lub potrójne) sięga do około połowy długości głowni
i często zaczyna się już na płaskim i szerokim
trzpieniu. Rękojeść dwuręczna, długości około 1825 cm (tabl. VII:1-2). Znaleziska mieczy tego typu
z Małopolski pochodzą z:
– Rzeszowa-Staromieścia, datowany na
XIII/XIV w. – prawdopodobnie znalezisko
przypadkowe (Jędrzejowicz 1939, 20; Głosek,
Nadolski 1970, 48, poz. 52, tabl. XVII; Głosek
1984, 162, poz. 308)
– Skołyszyna, pow. Jasło, woj. podkarpackie, datowany na XIV w. – znalezisko przypadkowe – wyłowiony z rzeki Ropy (Głosek 1984,
163, poz. 312)
– Starego Sącza, pow. Nowy Sącz, woj. małopolskie, datowany na XIII/XIV w. – znalezisko
przypadkowe – na brzegu rzeki (Głosek, Nadolski
1970, 50, poz. 58, tabl. XIX; Głosek 1984, 163,
poz. 316)
– Strzegocic, pow. Dębica, woj. małopolskie
(tabl. VII:1), datowany na kon. XIII – XIV w. –
znalezisko przypadkowe – wyłowiony przy czerpaniu żwiru z Wisłoki (Szope 1985, 206, 212)
– Tarnowa (II), pow. loco, woj. małopolskie
(tabl. VII:2), datowany na kon. XIII – XIV w. –
w trakcie remontu Ratusza, w skrytce – niepewne
miejsce znalezienia (Szope 1985, 209-210, 212).
Kolejnym rodzajem mieczy, reprezentowanym w materiale z Małopolski przez 4 zabytki,
jest typ XVa wg Oakeshotta. Głownie mieczy tego typu bardzo silnie i wyraźnie zwężają się ku
sztychowi, w przekroju są czworoboczne, z gra-
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nią, czasami do 1/2 długości głownia jest sześcioboczna, przy zastawie głownia jest zazwyczaj
bardzo szeroka (nawet do około 5 cm) lub bardzo
wąska (około 3,2 cm). Duży stosunek długości
głowni do szerokości sprawia, że miecz jest bardzo smukły. Rękojeść w tym typie mieczy była
dwuręczna (długość około 18-25 cm). Trzpień wąski, w przekroju czworoboczny, lekko zwężający
się w stronę głowicy (tabl. VIII:3-5). Wszystkie
miecze typu XVa datowane są na XIV-XV w.
Niestety, żaden z czterech zabytków z tej grupy nie ma potwierdzonego miejsca odkrycia.
Trzy miecze typu XVa miano odkryć – jak
podaje „Tygodnik Ilustrowany” z 29.12.1866 r.
– w Tarnowie, w skrytce, w czasie remontu
ratusza w 1862 r. Czwarty z mieczy tego typu,
przechowywany w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, nie posiada, według literatury, potwierdzonego miejsca znalezienia (Szope 1985, 205).
Do typu XVI wg Oakeshotta przynależy jeden zabytek z terenu Małopolski, mianowicie
znalezisko z Radymna, znaleziony także przypadkowo w trakcie eksploracji żwiru ze starorzecza Sanu, datowany na XIV w. (Koperski 1975,
427-428; 1980, 97, ryc. 2; Nowakowski 1998, 1213, 39, rys. 1). Miecze tego typu mają głownie
długie (średnio około 70-80 cm), szerokie w zastawie, od około połowy długości wyraźnie zwężające się ku wydatnemu sztychowi. Zbrocze
najczęściej przekracza połowę długości głowni
i zaczyna się już na trzpieniu; poniżej zbrocza
głownia jest w przekroju czworoboczna. Trzpień
jednoręcznej rękojeści, o średniej długości około 10 cm, jest gruby, w przekroju czworoboczny
(tabl. VIII:1).
Większość, bo aż 15 mieczy późnośredniowiecznych z Małopolski, należy do typu XVIa wg
Oakeshotta. Wszystkie zabytki z tej grupy pochodzą ze znalezisk przypadkowych. Miecze
z tej grupy mają głownie kształtem zbliżone do
poprzedniego typu XVI. Różnica polega na tym,
że zbrocze jest krótsze, sięga do około 1/3 długości głowni, poniżej zbrocza głownia w przekroju
zazwyczaj sześcioboczna. Rękojeść dwuręczna,
trzpień podobnie jak w poprzednim typie gruby,
w przekroju czworoboczny (tabl. VIII:2-4). Egzemplarze należące do tego typu były w najczęstszym użyciu w 2. poł. XIV i w pocz. XV w.,
choć znane są także przykłady datowane już
na pocz. XIV w. Przykładami mieczy pochodzących z Małopolski a należących do omawianej grupy są:
– Kraków-Rakowice, pow. loco, woj. małopolskie (tabl. VIII:2), datowany na XIV w. – prawdopodobnie znalezisko przypadkowe – wykopany wraz z kośćmi ludzkimi i końskimi, ostrogą,
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Tabl. IX. Miecze późnośredniowieczne z Małopolski: 1 – Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie, typ XVII; 2 – Rdziostów, pow. Nowy
Sącz, woj. małopolskie, typ XVII; 3 – Komorów, pow. Tarnów, woj. małopolskie, typ XVII (1 – za P. A. Nowakowski 1998, tabl. 3; 2-3 –
za M. Głosek, A. Nadolski 1970, tabl. VII/20, XVI/49).
Pl. IX. Late mediaeval swords from Lesser Poland: 1 – Radymno, Jarosław distr., Podkarpacie prov., the type XVII; 2 – Rdziostów, Nowy
Sącz distr., Lesser Poland prov., type XVII; 3 – Komorów, Tarnów, distr., Lesser Poland prov., the type XVII (1 – after P. A. Nowakowski 1998,
tabl. 3; 2-3 – after M. Głosek, A. Nadolski 1970, tabl. VII/20, XVI/49).

dwoma toporami, nożami i żelaznymi elementami uprzęży około 1928 r. (Bocheński 1937, 54-55,
ryc. 3; Głosek, Nadolski 1970, 40, poz. 27, tabl. IX;
Głosek 1984, 158, poz. 264)
– Olkusz (okolice), pow. loco, woj. małopolskie (tabl. VIII:3), datowany na pocz. XIV w. –
prawdopodobnie znalezisko przypadkowe
(Głosek, Nadolski 1970, 43-44, poz. 38, tabl.
XIII; Głosek 1973, 144, poz. 26; 1984, 158, poz.
264)
– Tropie, pow. Nowy Sącz, woj. małopolskie
(tabl. VIII:4), datowany na poł. XIV w. – znalezisko przypadkowe – wyłowiony z Dunajca

(Głosek, Nadolski 1970, 50-51, poz. 59, tabl. XIX,
fot. 13; Głosek 1973, 148, poz. 38; 1984, 163,
poz. 321).
Kolejna grupa mieczy znalezionych na terenie Małopolski przynależy do typu XVII
wg Oakeshotta. Wśród zabytków z tej grupy
w czterech przypadkach znane jest miejsce ich
odkrycia (2 zabytki z Komorowa oraz jeden
z Rdziostowa i jeden z Radymna), co do dwóch
pozostałych miejsce ich pochodzenia jest nieznane. Charakteryzują się one długą i wąską
głownią o sześciobocznym przekroju. Rękojeść
w tym typie jest dwuręczna, z grubym, czworo-
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Tabl. X. Kordy i tasaki późnośredniowieczne z Małopolski: 1 – Mymoń, pow. Sanok, woj. podkarpackie, kord/tasak (?); 2 – Poręba Wielka,
pow. Limanowa, woj. małopolskie, kord; 3 – Kraków, pow. loco, woj. małopolskie, kord/tasak; 4 – Czchów, pow. Brzesko, woj. małopolskie,
kord (1 – za P. N. Kotowicz 2002, tabl. I:6; 2-3 – za P. A. Nowakowski 1998, ryc. 8-9; 4 – za A. Szpunar 2003, ryc. 10:e).
Pl. X. Late mediaeval hauswehrs and falchions from Lesser Poland: 1 – Mymoń, Sanok distr., Podkarpacie prov., hauswehr/falchion (?);
2 – Poręba Wielka, Limanowa distr., Lesser Poland prov, hauswehr; 3 – Cracow, Cracow distr., Lesser Poland prov., hauswehr/falchion;
4 – Czchów, Brzesko distr., Lesser Poland prov., hauswehr (1 – after P. N. Kotowicz 2002, tabl. I:6; 2-3 – after A. Nowakowski 1998, ryc. 8-9;
4 – after A. Szpunar 2003, ryc. 10:e).

bocznym w przekroju, trzpieniem (tabl. IX:1-3).
Z interesującego nas obszaru pochodzi 5 tego
typu zabytków. Datuje się je ogólnie na 2. poł.
XIV i pocz. XV w. Przykładowe znaleziska pochodzą z:
– Komorowa, pow. Tarnów, woj. małopolskie
(tabl. IX:3), datowany na schyłek XIV – pocz.
XV w. – znalezisko przypadkowe – przy czerpaniu
żwiru z Dunajca (Głosek, Nadolski 1970, 37-38,
poz. 20, 21; Głosek 1984, 157, poz. 257, 258;
Szope 1985, 207-208, 213)
– Radymna (tabl. IX-1), datowany na XIVXV w. – znalezisko przypadkowe (Nowakowski
1998, 13-14, 39-40, tabl. 48)
– Rdziostowa, pow. Nowy Sącz, woj. małopolskie (tabl. IX:2), datowany na poł. XIV w. –

znalezisko przypadkowe – w starym korycie Dunajca (Głosek, Nadolski 1970, 47, poz. 49, tabl.
XVI; Głosek 1984, 162, poz. 304).
Ostatnia już grupa mieczy, do której przypisujemy 2 egzemplarze z terenu Małopolski, została zakwalifikowana do typu XX wg Oakeshotta.
Jeden z zabytków tego typu został odkryty, wraz
ze wspomnianymi już kawałkami zbroi, w trakcie badań wykopaliskowych zamku w Spytkowicach, pow. Wadowice, woj. małopolskie, i datowany jest na sam kon. XV, a może nawet już
pocz. XVI stulecia (Nadolski, Wawrzonowska
1982, 21, ryc. 25). Drugi miecz typu XX, niewiadomego miejsca pochodzenia, przechowywany
jest w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
Wg typologii Oakeshotta miecze typu XX mają
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Tabl. XI. Noże bojowe i sztylet z Małopolski: 1 – Kraków, pow. loco, woj. małopolskie, typ A; 2 – Kraków, pow. loco, woj. małopolskie, typ
B; 3 – Jarosław, pow. loco, woj. podkarpackie, typ VIII (1-3 – za M. Lewandowski 1986, tabl. I:5, II:5; IV:4).
Pl. XI. Fighting-knives and dagger from Lesser Poland: 1 – Cracow, Cracow distr., Lesser Poland prov., type A; 2 – Cracow, Cracow distr.,
Lesser Poland prov., type B; 3 – Jarosław, Jarosław distr., Podkarpacie prov., type VIII (1-3 – after M. Lewandowski 1986, tabl. I:5, II:5; IV:4).

szerokie i płaskie głownie, zastawa często poszerza się ku rękojeści. Na głowni zazwyczaj widoczne jest podwójne, rzadziej potrójne zbrocze.
Rękojeść dwuręczna, dość długa (około 20-26 cm).
Obok mieczy w użyciu była także inna broń
biała, długa, o głowni jedno lub obusiecznej – mianowicie kordy i tasaki. Elementem odróżniającym
te dwa typy broni są rękojeści. Kordy posiadają
rękojeść asymetryczną, natomiast tasaki symetryczną, tzw. mieczową. Warto nadmienić, że w przypadku kordów rękojeść zachowała się najczęściej
w postaci sztabki, do której mocowano okładziny
rękojeści przy pomocy nitów (Nadolski 1990, 121124). Przykładami tego typu uzbrojenia z terenu
Małopolski są znaleziska tasaka z Krakowa, pow.
loco, woj. małopolskie (tabl. X:3) (Nadolski 1990,
122, rys. 14:16), kordu z Poręby Wielkiej, pow.
Limanowa, woj. małopolskie (tabl. X:2) (Nowa-

kowski 1998, 36, ryc. 9) oraz bardzo ciekawe znalezisko z Czchowa, pow. Brzesko, woj. małopolskie (tabl. X:4) (Szpunar 2003, 503, ryc. 10:e).
Ten ostatni zabytek znaleziony został w pochwie
wykonanej, co jest dosyć ciekawe, z blachy żelaznej. Dyskusyjne jest zakwalifikowanie tutaj
znaleziska z Mymonia, pow. Sanok, woj. podkarpackie (Kotowicz 2002, 5, tabl. I:6); do naszych
czasów przetrwał tylko koniec jednosiecznej głowni, zaopatrzonej w szerokie zbrocze (tabl. X:1).
Zabytek ten pochodzi wprawdzie ze stanowiska
datowanego innymi materiałami na okres późnego
średniowiecza, jednak może to być pozostałość
innego rodzaju uzbrojenia, tzw. mieczy jednosiecznych, umiejscawianych we wczesnym średniowieczu. Datowanie tego typu zabytków jest
trudne do precyzyjnego określenia, gdyż nie dysponujemy odpowiednią systematyką kordów i ta-
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saków. Dlatego omawiane zabytki można datować raczej bardzo ogólnie na XIV-XV w.
Oprócz mieczy, tasaków i kordów w materiale zabytkowym występuje także broń sieczna krótka, czyli różnego rodzaju puginały i tzw.
„noże bojowe”. Warto tu nadmienić, że wedle
ustaleń typologicznych do grupy „noży bojowych”
zaliczamy zabytki o głowni jednosiecznej, nie
krótszej niż 15 cm i nie dłuższej niż 40 cm, bo
te kwalifikujemy już jako głownie kordów i tasaków (Lewandowski 1986, 104). Nie mamy oczywiście pewności, czy egzemplarze tego typu wyprodukowane były do czysto bojowego zastosowania, ale ich spore rozmiary i dosyć masywna
konstrukcja mogą prowadzić do takich wniosków. Z terenu Małopolski znane są na dzień
dzisiejszy 4 tego typu zabytki. Wszystkie omawiane w tej grupie egzemplarze pochodzą ze
znalezisk przypadkowych. Typ A wg Lewandowskiego jest reprezentowany przez dwa egzemplarze; są to tzw. „noże bojowe” – posiadają wąską
głownię, w kształcie wydłużonego trójkąta, przechodzącą w trzpień do osadzenia rękojeści –
w postaci prostego pręta pozbawionego otworów,
umiejscowionego na osi symetrii głowni (tamże,
104-105). Przykładem tego typu zabytków są znaleziska z Krakowa-Rakowic1 (tabl. XI:1) (tamże,
115, poz. 4, tabl. I:5) oraz Lipowca, pow. Chrzanów, woj. małopolskie2 (tamże, 116, poz. 8). Do
grupy „noży bojowych” zaliczmy także drugi
z tego typu zabytków znaleziony w KrakowieRakowicach (tabl. XI:2) (tamże, 115, poz. 5, tabl.
II:5), lecz zaliczony do typu B2 wg Lewandowskiego. Do typu tego należą zabytki o szerokiej, asymetrycznej, jednosiecznej głowni, trzpień
w przekroju poprzecznym ma kształt wydłużonego prostokąta z otworami służącymi do przynitowania okładzin rękojeści (tamże, 107-108).
Innym rodzajem broni siecznej krótkiej są
sztylety, czyli puginały o symetrycznej, obosiecznej głowni oraz symetrycznej oprawie rękojeści. W
przypadku tego typu zabytków, badacze zrezygnowali z kryterium cech metrycznych (ważnych przy klasyfikowaniu „noży bojowych”) –
decydującym o przynależności do tej grupy uzbrojenia jest właśnie charakterystyczna głownia
(Lewandowski 1986, 108-109). Z terenu Małopolski znane są dwa egzemplarze sztyletów;
obydwa zostały zakwalifikowane do typu VIII
wg Lewandowskiego. Mają więc głownie dość
długie i smukłe, o przekroju spłaszczonego rombu. Szczególnie imponująco przedstawia się sztylet z nieznanej miejscowości a przechowywany
1
2
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w Muzeum w Jarosławiu (tabl. XI:3). Posiada
on zachowany jelec i głowicę, okładziny rękojeści, pierwotnie zapewne organiczne, niestety, nie
zachowały się. Obecnie datuje się go na XV w.
(tamże, 112, poz. 30, tabl. IV:4). Zabytek z Nowego Korczyna zachował się niestety tylko fragmentarycznie – do naszych czasów przetrwała
sama głownia, ale jej kształt zbliżony do okazu
przechowywanego w Muzeum w Jarosławiu pozwala wnioskować, iż był to sztylet podobnego
rodzaju. Ten ostatni zabytek jest datowany w literaturze na XIV-XV w. (Kajzer, Rychter 1997,
149, 159, tabl. 5, rys. 30:95).
* * *
Pozwolę sobie teraz przejść do omówienia
późnośredniowiecznej broni obuchowej z terenu
Małopolski. Do grupy tej zaliczamy czekany,
topory, buławy i buzdygany. Niestety, dwa ostatnie rodzaje uzbrojenia nie są reprezentowane
w materiale archeologicznym na interesującym
nas terenie w późnym średniowieczu. Pozostaje
nam wiec skupić się na czekanach i toporach.
Przy rozpatrywaniu przynależności typologicznej i chronologicznej broni obuchowej badacze
opierają się na ustaleniach M. Głoska zawartych
w publikacji „Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich” (Głosek 1996, 27-62),
która rozwija wcześniejsze studia A. Nadolskiego
nad tym tematem (Nadolski 1954, 36-50).
Z terenu Małopolski, w obecnej chwili, znane są tylko 4 czekany późnośredniowieczne; jeden pochodzi z Radymna, pow. Jarosław, woj.
podkarpackie (tabl. XII:1) (Koperski 1980, 101,
ryc. 2; Głosek 1996, 83, poz. 9, tabl. VII:E,
XXXIII:C; Nowakowski 1998, 15-17, tabl. 4:2),
a trzy pozostałe z Nowego Korczyna, pow. Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie (Kajzer, Rychter
1997, 148, 151, tabl. 3, rys. 3:95, 15:95, tabl. 4, rys.
9:95). Wszystkie należą do typu Ig wg Głoska
i datowane są na XIV i 1. poł. XV w. Są to znaleziska luźne, na które natrafiono w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych. Istnieje uzasadniona teoria, że są to miejsca, w których w wiekach średnich funkcjonował uczęszczany bród lub
jakaś inna przeprawa przez rzekę. Okazy należące
do tej grupy mają prostokątny młotek, o często
„groszkowanej” części pracującej. Osada jest różnej długości – od krótkiej, niewiele przekraczającej szerokość szyjki, po długą, przekraczającą
długość żeleźca. W czekanach tego typu broda
jest wyraźnie, skośnie ścięta, górna krawędź że-

Egzemplarz przechowywany w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Okaz przechowywany w Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie.
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Tabl. XII. Czekan i topory późnośredniowieczne z Małopolski: 1 – Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie, typ Ig; 2-3 – Radymno, pow.
Jarosław, woj. podkarpackie, typ IVc; 4-5 – Kraków-Rakowice, pow. loco, woj. małopolskie, typ Vd (1-3 – za P. A. Nowakowski 1998, tabl. 4:2,
5:1-2; 4-5 – za M. Głosek 1996, tabl. XI:A-B).
Pl. XII. Late mediaeval battle-axe and axes from Lesser Poland: 1 – Radymno, Jarosław distr., Podkarpacie prov., type Ig; 2-3 – Radymno,
Jarosław distr., Podkarpacie prov., type IVc; 4-5 – Cracow-Rakowice, Cracow distr., Lesser Poland prov., type Vd (1-2 – after P. A. Nowakowski
1998, tabl. 4:2, 5:1-2; 3 – M. Głosek 1996, tabl. XI:A-B).
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Tabl. XIII. Topory późnośredniowieczne z Małopolski: 1– Ostrów, pow. Tarnów, woj. małopolskie, typ VIII; 2 – Smolice, pow. Oświęcim,
woj. małopolskie, typ VIII; 3-4 – Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie, typ IX; 5-6 – Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie, typ IXa
(1-2 – za M. Głosek 1996, tabl. XIII:F, H; 3-6 – za P. A. Nowakowski 1998, tabl. 8:1-2, 9:1-2).
Pl. XIII. Late mediaeval axes from Lesser Poland: 1 – Ostrów, Tarnów distr., Lesser Poland prov., type VIII; 2 – Smolice, Auschwitz distr.,
Lesser Poland prov., type VIII; 3-4 – Radymno, Jarosław distr., Podkarpacie prov., type IX; 5-6 – Radymno, Jarosław distr., Podkarpacie prov.,
type IXa (1-2 – after M. Głosek 1996, tabl. XIII:F, H; 3-6 – after P. A. Nowakowski 1998, tabl. 8:1-2, 9:1-2).

leźca jest zbliżona do linii prostej. W okazach tego typu zazwyczaj wycinano otwór w kształcie
trójlistnej koniczynki, skierowanej łodygą ku obuchowi. Często też pojawiają się na nich różnego
rodzaju znaki kowalskie (Głosek 1996, 30-31).
W przypadku toporów liczba zabytków
z terenu Małopolski jest już znacznie większa,
bo sięga 53 egzemplarzy, należących do 7 różnych typów.
Pierwszym z reprezentowanych jest typ IVc
wg Nadolskiego. Dysponujemy trzema zabytkami

z tej grupy; wszystkie pochodzą z omawianego już
znaleziska z Radymna (tabl. XII:2-3) (Koperski
1980, 113, ryc. 29; Głosek 1996, 91, poz. 93, tabl.
X:A, XXXIV:B; Nowakowski 1998, 17-18, tabl.
5:1-3). Topory tego typu mają niestety dość długą
chronologię, obejmującą okres od XII do XIV w.
Charakteryzują się wąskim ostrzem, zazwyczaj symetrycznym lub nieznacznie rozszerzającym się
ku dołowi. Ostrze jest proste lub lekko łukowate.
Przejdźmy teraz do kolejnego typu reprezentowanego w materiale późnośredniowiecz-
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Tabl. XIV. Topory późnośredniowieczne z Małopolski: 1-2 – Nowy Korczyn, pow. Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, typ X (za L. Kajzer,
M. Rychter 1997, tabl. 1:5:95, 1:8:95).
Pl. XIV. Late mediaeval axes from Lesser Poland: 1-2 – Nowy Korczyn, Busko Zdrój distr., Świętokrzyskie prov., type X (after L. Kajzer,
M. Rychter 1997, tabl. 1:5:95, 1:8:95).

nym z Małopolski. Do typu Vd wg Nadolskiego
zakwalifikowano 4 topory z interesującego nas terenu. M. Głosek stwierdził, że typ ten jest prawdopodobnie protoplastą późniejszych siekier, dlatego wydzielanie okazów, które do niego należą,
jest często bardzo dyskusyjne (Głosek 1996, 3537). Zabytki tego typu mają płaski obuch, osadę
bez wąsów, wyraźną brodę oraz długą szyjkę.
Często jednak ciężko odróżnić okazy z brodą od
tych bez brody (tabl. XII:3). Przykłady tego typu
toporów z Małopolski pochodzą z:
– Krakowa, pow. loco, woj. małopolskie,
datowany na XIII-XV w. – prawdopodobnie
znalezisko przypadkowe (tamże, 86, poz. 35, tabl.
XI:B, XXXIV:C)
– Krakowa-Rakowic (tabl. XII:3), datowany
na poł. XIV w. – znalezisko przypadkowe – wykopany wraz z kośćmi ludzkimi i końskimi, ostrogą, mieczem, drugim toporem, nożami i żelaznymi
elementami uprzęży (tamże, 86, poz. 37, tabl. XI:A)
– Przeworska, pow. loco, woj. podkarpackie,
datowany na XIII-XV w. – prawdopodobnie znalezisko przypadkowe (tamże, 89, poz. 78, tabl. XI:E).

Typ VIII i podtyp VIIIa reprezentowane są,
na terenie Małopolski, łącznie przez 10 egzemplarzy: 6 typu VIII i 4 podtypu VIIIa. Topory z tej
grupy mają wydzieloną osadę, w rzucie bocznym
prostokątną lub trapezowatą, oraz wąskie i długie
żeleźce. Broda w egzemplarzach typu VIII jest
słabo wyodrębniona, a w podtypie VIIIa skośnie
ścięta (tabl. XIII:1-2). Przykładami zabytków należących do tej grupy są:
– Ostrów, pow. Tarnów, woj. małopolskie,
datowany na XIV-XV w. – zabytek znaleziony
przypadkowo w czasie bagrowania Dunajca –
typ VIII (Głosek 1996, 88, poz. 61, tabl. XIII:F)
– Smolice, pow. Oświęcim, woj. małopolskie
(tabl. XIII:1), datowany na XIV-XV w. – znalezisko przypadkowe – wyłowiony z rzeki Skawy
– typ VIII (tamże, 91, poz. 100, tabl. XIII:H)
– Ostrów (tabl. XIII:2), datowany na XIVXV w. – zabytek znaleziony przypadkowo w czasie bagrowania Dunajca – typ VIIIa (tamże, 88,
pozycja. 63, tabl. XV:D)
– Radymno, datowany na XIII-XV w. – znalezisko przypadkowe w starorzeczu Sanu – typ
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VIIIa (Koperski 1980, 105, ryc. 13; Głosek 1996,
90, poz. 90, tabl. XV:E; Nowakowski 1998, 19,
tabl. 7:1).
Blisko połowa toporów pochodzących z Małopolski należy do typu IX i podtypu IXa wg
Głoska. Zaliczamy do nich łącznie 29 egzemplarzy: 24 do typu IX i 5 do podtypu IXa. Wyznacznikiem tej grupy jest wyodrębniona osada,
w rzucie bocznym prostokątna, z krótką szyjką,
podkreśloną poprzez podcięcie od strony obucha,
z szerokim żeleźcem, łukowatym ostrzem (rzadziej ostrze jest proste) i wyraźną brodą ukształtowaną kończysto w typie IX i skośnie ściętą
w podtypie IXa (tabl. XIII:3-6). Zabytki te mają
bardzo szeroką chronologię, od poł. XIII w.,
a zdaniem M. Głoska jest to forma siekier używanych po dzień dzisiejszy (Głosek 1996, 40-43).
Przykłady zabytków tego typu z Małopolski to:
– Nowy Korczyn, datowany na XIV i 1. poł.
XV w. – znalezisko przypadkowe – na brzegu
rzeki Nidy – typy IX i IXa (Kajzer, Rychter 1997,
149, 151, tabl. 1-4)
– Radymno (tabl. XIII:3-6), datowany na
XIII-XIV w. – znalezisko przypadkowe – w starorzeczu Sanu – typy IX i IXa (Koperski 1980,
98-99, ryc. 5, 11, 12, 13, 16, 17, 32; Głosek 1996,
90-91, poz. 87-89, 91-92, 94-95; Nowakowski
1998, 19-21, tabl. 7:2-3, 8:1-3, 9:1-2).
Ostatnia już grupa 6 toporów należy do typu
X wg Głoska. Są to zabytki znacznych rozmiarów
i z długą osadą, niejednokrotnie równą długością
z ostrzem, które w tych okazach jest proste lub
lekko łukowate, a broda zakończona kończysto.
Tuleja osady często ma kształt stożkowate z niewielkim tylko otworem u góry. Przykłady tego
typu toporów pochodzą ze wspomnianego już
kilkakrotnie powyżej Nowego Korczyna (tabl.
XIV) i datowane są na XIV i 1. poł. XV w.
(Kajzer, Rychter 1997, 148, 151, tabl. 1, rys. 5:95,
8:95, tabl. 2, rys. 2:95).
Wydaje się, że w przypadku tych dwóch grup
zabytków, tylko co do czekanów nie możemy mieć
wątpliwości, że były wykonywane z założeniem
ich czysto bojowego zastosowania. Wskazywać
na to może długa osada w formie tulei, co mogło
dosyć skutecznie zabezpieczać drewniany trzon
przed złamaniem przy uderzeniu w broń lub rant
tarczy przeciwnika, oraz to, że ostrza tego typu
czekanów były dość wąskie, co raczej wykluczało
ich zastosowanie jako siekier do np. obróbki
drewna.
Niestety, w przypadku większości toporów
nie możemy być już tak pewni ich bojowego
zastosowania. Oczywiście w razie konieczności
każdego rodzaju topór czy siekiera może być użyta jako zaimprowizowana broń. Dodatkowo z te-
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renu Małopolski znane są znaleziska toporów
w towarzystwie innego typu militariów. Przykładem może być topór odkryty w KrakowieRakowicach wraz z kośćmi ludzkimi i końskimi
oraz drugim toporem, mieczem, nożem bojowym,
ostrogą i innymi elementami uprzęży końskiej.
* * *
Przechodząc do kolejnych rodzajów uzbrojenia zaczepnego, stosowanych bez wątpienia na
terenie Małopolski w późnym średniowieczu, napotykamy niestety na poważne trudności. Przykładem mogą tu być groty włóczni i oszczepów
charakteryzujące się bardzo słabą czułością chronologiczną. Dlatego też nie można na tym etapie
badań jednoznacznie przedstawić zabytków z tej
grupy, które niepodważalnie datuje się na okres
późnego średniowiecza. Znany jest nam co prawda zabytek z Manasterca, pow. Lesko, woj. podkarpackie, interpretowany jako grot kopii rycerskiej (Kotowicz 2002, 6, tabl. I:5). Jest to jednak
zabytek osamotniony na terenie Małopolski. Możliwe, że późnośredniowieczną metrykę posiada
także grot oszczepu znaleziony w omawianym
już Czchowie (Mirek-Kukułka 1994, 283, tabl.
II:a), gdzie natrafiono na spore ilości różnorodnego uzbrojenia datowanego ogólnie na XIV-XV w.
* * *
Podobna sytuacja panuje w przypadku najliczniej reprezentowanych w materiale archeologicznym militariów, czyli pozostałości po broni
strzeleckiej. O ile grotów strzał datowanych na
okres późnego średniowiecza jest z terenu Małopolski niewiele, to grotów bełtów jest już
zdecydowanie więcej, bo kilkaset. Sytuacja taka
nie powinna nas dziwić; strzały, bełty czy same
groty były stosunkowo łatwe do wykonania w porównaniu do większych elementów uzbrojenia;
nie przywiązywano zapewne do nich takiej wagi,
przez co częściej je gubiono lub porzucano. Dlatego też na obszarze całej Małopolski, w trakcie
badań archeologicznych prowadzonych na terenie późnośredniowiecznych siedzib obronnych,
badacze natrafiają na mniejsze lub większe ilości
grotów bełtów. W większości sprawozdań z tego typu badań możemy natrafić przynajmniej
na wzmiankę o znalezionych grotach bełtów.
Zastanawia także mała frekwencja w materiale
zabytkowym grotów strzał – prawdopodobnie łuk
nie był bronią tak popularną, jak kusza. Niestety,
nie ma także spójnej systematyki dotyczącej tak
obfitego materiału, jak groty strzał i bełtów. Spora część badaczy korzysta tu z ustaleń A. Nadol-
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Tabl. XV. Groty bełtów z Małopolski: 1-4 – Czchów, pow. Brzesko, woj. małopolskie; 5-7 – Manasterzec „Sobień”, pow. Lesko, woj.
podkarpackie; 8 – Mymoń, pow. Sanok, woj. podkarpackie; 9 – Sanok „wzgórze zamkowe”, pow. loco, woj. podkarpackie (1– za A. MirekKukułka 1994, tabl. I:a-d; 2-4 – za P. N. Kotowicz 2002, tabl. V:1-5).
Pl. XV. Boltheads from Lesser Poland: 1 – Czchów, Brzesko distr., Lesser Poland prov.; 2:a-c – Manasterzec „Sobień”, Lesko distr., Podkarpacie
prov.; 3 – Mymoń, Sanok distr., Podkarpacie prov.; 4 – Sanok „castle hill”, Sanok distr., Podkarpacie prov. (1– after A. Mirek- Kukułka 1994,
tabl. I:a-d; 2-4 – after P. N. Kotowicz 2002, tabl. V:1-5).

skiego (1954, 60-67) oraz A. F. Medvedeva (1966).
Na podstawie bardzo ogólnej analizy materiału zaliczanego do tej grupy zabytków z Małopolski możemy zauważyć, że groty bełtów średniowiecznych
z biegiem czasu stają się bardziej masywne, zyskują
też charakterystyczny kształt. Liść staje się w rzucie
bocznym romboidalny lub trójkątny, o kwadratowym
przekroju (tabl. XV – typ 3, 4, 5 i 6 wg Medvedeva). Prawdopodobnie dzięki takiemu ukształtowaniu
groty zyskiwały lepsze właściwości, jeśli chodzi
o przebijanie blach chroniących ciała wojowników.
* * *
Podsumowując, możemy stwierdzić, że tereny Małopolski rysują się jako bardzo ciekawy

obszar pod względem występowanie uzbrojenia
późnośredniowiecznego. Niektóre z tych znalezisk są unikatami w skali nie tylko polskiej, ale
i europejskiej, wnosząc wiele nowych spostrzeżeń do dziedziny bronioznawstwa. Świadczą
one też o niewątpliwej aktywności militarnej,
jaka bez wątpienia miała miejsce na terenie
Małopolski w wiekach średnich. Równocześnie
nie sposób nie zauważyć pewnych braków
w tej dziedzinie nauki, takich jak wspomniany
już brak spójnej systematyki broni drzewcowej
czy grotów bełtów. Pozostaje mieć nadzieję,
że najbliższe lata przyniosą rozwiązanie tych
palących problemów oraz wzbogacą nasz stan
wiedzy, dzięki odkryciu nowych, równie interesujących zabytków.
mgr Marcin Glinianowicz
Kraków
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Marcin Glinianowicz
THE STATE OF STUDIES ON LATE MEDIAEVAL WEAPONRY
IN MAłOPOLSKA (LESSER POLAND)

Summary
The area of Małopolska is abundant in all kinds of late
mediaeval military finds. Researchers come across
them during excavations on the sites of mediaeval towns
and fortified seats (strongholds and castles), accidental
finds are even more numerous, in the vicinity of rivers,
mainly. The late mediaeval defensive weaponry items
include: a basinet from Sandomierz, a fragment of
a cover plate of a sallet-type helmet, and remnants
of „gothic” armour from Spytkowice, a fragment of
a great helm, and a fragment of a bevor from Smoleń,
fragments of „hourglass” gauntlet from Czchów, as well
as 28 probable plate pieces for the defence of the body.
The offensive weaponry in the area in question is
represented by: 34 swords (including 24 with confirmed locations of finds), 1 falchion, 2 hauswehrs, 4 battle
knives, 2 daggers, 4 battle-axes, 53 axes, and 1 lance
head. Most of the swords represent type XVIa and XVII
according to Oakeshott, i.e. they are fitted with allpurpose blades and used to aim strokes and to push.

The most numerous group of axes is type IX according
to Głosek. In the case of axes, however, we cannot be
certain which types were made for the purely military
purposes and which as working tools. Spearheads
and javelin heads changed little over the centuries;
therefore it is difficult to list the items which could be
unreservedly referred to as late mediaeval. Arrowheads
are very scarce on late mediaeval sites, in sharp contrast
to bolt heads, a few hundreds of which are known
in Małopolska, which is evidence of a great popularity
of the crossbow in the area in question. Almost all
defensive weaponry items were discovered during regular excavation works on late mediaeval sites, similarly to arrowheads and bolt heads, whilst a straight
majority of swords and axes from Małopolska are
accidental finds, discovered near rivers. The issue of late
medieval weaponry requires further intensive studies as
this branch of science continues to have substantial
deficiencies.
Translated by Ireneusz Paternoga

