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Z BADAŃ NAD MILITARNYM ZNACZENIEM
GRÓDKA NAD BUGIEM (WOŁYNIA)
WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU

Grodzisko w Gródku nad Bugiem, położone
przy ujściu rzeki Huczwy do Bugu, jest uważane
za pozostałość jednego z Grodów Czerwieńskich.
Już w XV w. było utożsamiane przez Jana Długosza w jego Rocznikach czyli Kronikach Sławnego Królestwa Polskiego z grodem Wołyń (Poppe
1958, 244 i n.). Obok grodziska miał się przeprawiać przez Bug w 1018 r. Bolesław Chrobry
podczas wyprawy przeciwko księciu kijowskiemu
Jarosławowi Mądremu, odnotowanej w Powieści
Minionych Lat (tamże, 235).
Współczesne zainteresowanie problematyką
pogranicza polsko-ruskiego datuje się na połowę
XX w. W 1948 r. powstało Kierownictwo Badań
nad Początkami Państwa Polskiego, które w 1952 r.
zadecydowało o podjęciu badań archeologicznych
w Gródku nad Bugiem i Czermnie. W czerwcu
1952 r. opiekę naukową nad akcją przejął Wydział I
PAN. Przygotowanie i przeprowadzenie badań zlecono Państwowemu Muzeum Archeologicznemu
oraz warszawskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego. W skład komisji naukowej do badań Grodów Czerwieńskich weszli
profesorowie: S. Arnold, K. Jażdżewski, Z. Kępiński, H. Łowmiański, W. Taszycki i Z. Wartołowska.
Kierownictwo badań powierzono dyrektorowi PMA
dr. Z. Rajewskiemu.
W lipcu 1952 r. odbyła się narada naukowa
dotycząca organizacji i metodyki badań. Uznając,
że zgodnie z opisami źródłowymi i tradycją ludową pozostałością grodu jest cały płaskowyż nad
Bugiem, ponumerowano stanowiska. Do komple-

ksu wliczono pokaźnych rozmiarów kurhan „Księżycowa Mogiła” usytuowany na północnym brzegu rzeki Huczwy i oznaczono go jako stanowisko 1.
Numer 1A przypisano otoczonemu wyniosłymi
wałami grodzisku położonemu na południowym
brzegu Huczwy, tuż nad jej korytem. Od płaskowyżu odcięte jest ono głębokim wąwozem. Następnej kulminacji nadano numer 1B. Wzgórze
„Bocian” dostało numer 1C, zaś jego południowozachodni stok określono jako stanowisko 1D. Numerami 2, 3, 4 i 5 oznaczono miejsca uznane na
podstawie zebranego z powierzchni materiału za
relikty osad (tabl. I). Następnie wytyczono wykopy. Za jednostkę miary przyjęto kwadrat (ćwiartkę) o boku długości 5 m, oznaczony literą alfabetu, oraz kwadrat o boku 2,5 m oznaczony cyfrą
arabską począwszy od 1. W przypadku grodziska
(stan. 1A) ilość numerowanych kwadratów osiągnęła liczbę 520 (tabl. III). 27 sierpnia 1952 r.
Stacja Archeologiczna Grody Czerwieńskie IHKM
PAN rozpoczęła prace wykopaliskowe1.
W 1952 r. prace archeologiczne w Gródku
prowadzono na grodzisku (stan. 1A) oraz przyległych stanowiskach (stan. 1B, 1C, 2, 3, 4 i 5).
W 1953 r. kontynuowano badania na grodzisku
i dwóch osadach (stan. 2 i 4). Efekty naukowe
sezonu 1953 przedstawiono na konferencji w Hrubieszowie zorganizowanej przez PAN w dniach
18-20 września tegoż roku. Gościem sesji był
doktor nauk historycznych A. V. Arcihovskij2,
dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu
im. Lomonosova w Moskwie, kierownik ekspe-

1 Dane o organizacji badań wykopaliskowych w Gródku nad Bugiem zaczerpnąłem z maszynopisu Z. Rajewskiego Tymczasowe sprawozdanie z badań archeologicznych na terenie Gródka nad Bugiem koło Hrubieszowa, dotyczącego 2 pierwszych
sezonów wykopaliskowych (1952-1953). Maszynopis sprawozdania przechowywany jest w archiwum działu archeologii Muzeum Zamojskiego w Zamościu.
2 W dokumentacji badań zachowała się odręczna, krótka opinia prof. A. Arcihovskiego sporządzona w języku polskim:
Zachwycony dokładnością metodyki archeologicznej. Sposoby badania dawnych pomieszczeń mieszkalnych, pieców i umocnień
słuszne i głęboko przemyślane. Ekspedycja znakomicie zorganizowana. Dziękuję profesorowi Rajewskiemu i całemu kolektywowi ekspedycji za gościnne przyjęcie. A. Arcichowski. 2.IX.53.
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Tabl. I. Numeracja stanowisk w Gródku nad Bugiem i okolicy.
1 – Księżycowa Mogiła (Husynne stan. 1); 1A – grodzisko; a – miejsce odkrycia grobu szkieletowego z łukiem i mieczem (wg Jastrzębski, Maciejczuk 1988).
Pl. I. Numbers of sites in Gródek on Bug River. 1 – Moon’s Barrow
(Husynne site 1); 1A – stronghold; a – place of find the skeleton burial
with bow and sword (after Jastrzębski, Maciejczuk 1988).

dycji w Nowogrodzie Wielkim (Dembińska 1954,
94). Rok 1954 przyniósł badania na grodzisku i na
jednej z osad (stan. 2) oraz w Husynnem (stan. 1 –
kurhan „Księżycowa Mogiła”) i kontynuowano też
prace na stanowisku 1C, które okazało się rozległą
osadą kultury pucharów lejkowatych. Plan robót
na 1955 r. zakładał kontynuację prac na grodzisku
i dokończenie eksploracji kurhanu w Husynnem,
jednak z powodu letniej powodzi, która odcięła
teren okalający kopiec, badania ograniczyły się
do „Zamczyska” (Bender, Kierzkowska, Kierz3

kowski, Bronicka-Rauhutowa 1957, 169). Był to
ostatni sezon badań. Na terenie wczesnośredniowiecznego Gródka prace zakończono 30 września
1955 r. Do następnych metodycznych prac wykopaliskowych dotyczących tego okresu trzeba było
czekać do 1983 r., kiedy to archeolodzy z Zakładu
Archeologii UMCS w Lublinie, przy okazji prac
weryfikacyjnych we wschodniej części osady kultury pucharów lejkowatych (stan. 1C), odkryli
grób wczesnośredniowiecznego wojownika (tabl. I)
wyposażonego w broń (Jastrzębski, Maciejczuk
1988).
W czasie trwania prac wykopaliskowych
w Gródku oraz w kilka lat po ich zakończeniu
ukazało się kilka krótkich opracowań i tekstów
podsumowujących wyniki badań (Gądzikiewicz
1956; Rajewski 1956; Rauhut 1956a; 1956b).
Następnie dokumentację wraz z maszynopisami
sprawozdań, opracowań i kilku artykułów, które
nie ukazały się drukiem, złożono w magazynach
IHKM PAN w Warszawie i Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W 1977 r.
za pośrednictwem PMA materiał zabytkowy (ze
znacznymi ubytkami) i dokumentację przekazano do Muzeum Okręgowego w Zamościu i tu
(od 1999 r. muzeum nosi nazwę Muzeum Zamojskie) zmagazynowane są do tej pory3.
Podczas badań w latach 1952-1955 przekopano 1075 m2 grodziska (stan. 1A), co stanowi
ponad 1/3 jego powierzchni (tabl. II-III), oraz
sondażowo zbadano przyległe osady. Cały zespół
osadniczy zajmuje powierzchnię około 15 ha.
Wyjątkowo skomplikowaną sytuację stratygraficzną posiada grodzisko. W trakcie wykopalisk natrafiono na obiekty neolityczne i kultury łużyckiej, groby z okresu rzymskiego, cmentarzysko
oraz obiekty mieszkalne i gospodarcze z okresu
wczesnego średniowiecza, zabudowania folwarczne z XVII w., luźne monety4, okopy strzeleckie
z obu wojen światowych.
Na podstawie uzyskanych materiałów stwierdzono, że między VIII a X w. na północnym brzegu
Huczwy, w odległości około 200 m od grodziska,
funkcjonowało duże osiedle (stan. 3). Sam gród
został wybudowany w IX w. Uzyskał walory obronne przez odcięcie głęboką fosą przyległej do
Huczwy północnej części lessowej wysoczyzny
(tabl. I). Osada na stan. 2 pełniła rolę mieszkalnogospodarczego podgrodzia. W jej obrębie odkryto
wolno stojące piece-piekarnie oraz piece do wy-

Wraz z materiałami z Gródka nad Bugiem do Muzeum Zamojskiego trafiła dokumentacja i zabytki z badań w Husynnem,
stan. 1 (1954 r.) oraz Czermnie, stan. 1 (1952 r.).
4 Opracowania monet z wykopalisk w Gródku podjął się dr Jacek Feduszka, numizmatyk z Muzeum Zamojskiego. Jego artykuł
pt. Niepublikowane znaleziska monet z Gródka nad Bugiem w Zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamościu został złożony
w redakcji Fontes Numismatici (wyd. Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie) do druku w zeszycie III.
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Tabl. II. Rozmieszczenie wykopów archeologicznych z lat 1952-1955 w obrębie
grodziska w Gródku nad Bugiem, pow. Hrubieszów, stan. 1A. Oprac. J. Kuśnierz.
Pl. II. Location of archaeological excavations on stronghold in Gródek on Bug
River, Hrubieszów distr., site 1A (1952-1955). Drawn by J. Kuśnierz.

topu żelaza. W XI w. nastąpił zanik osadnictwa na północnym brzegu Huczwy (stan. 3). Jednocześnie nastąpił
rozkwit pozostałych części zespołu osadniczego. Osadnictwo skoncentrowało się na prawym, południowym brzegu
Huczwy w bezpośredniej bliskości grodu, który w XI w.
został otoczony zachowanymi częściowo do dzisiaj wałami
zbudowanymi w konstrukcji izbicowej (Rajewski 1956, 51).
Przed ich budową stary wał został zniwelowany i przez to
znacznie zniszczony. Obwód grodu wynosił około 260 m.
Długość osi N-S osiągała 97 m, a osi E-W – 112 m (tamże,
34). Zbudowany w XI w. wał zniszczony został prawdopodobnie w połowie XIII w. (Rauhut 1956a, 65). Jego częściowo zbadane resztki noszą ślady spalenia od strony wnętrza grodu (Rauhut 1956b, 80). Być może są to skutki
najazdu Mongołów. Po upadku grodu na jego majdanie
powstał cmentarz (Rajewski 1956, 51), na który natknięto
się już w pierwszym sezonie wykopalisk, w 1952 r.
Cmentarz zajmuje północno-wschodnią część majdanu
grodziska. Gęstość ułożenia grobów zwiększa się w miarę
przesuwania się na wschód. W trakcie czterech sezonów
badań odkryto ogółem 469 pochówków szkieletowych
(o numeracji 1-466, w tym 3 podwójne). We wszystkich
grobach zmarli ułożeni byli głowami na zachód. Z ogólnej
liczby pochówków wyposażenie posiadała bardzo mała
część (w kilku grobach kobiecych znalazły się kabłączki
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Tabl. III. Gródek nad Bugiem, pow. Hrubieszów, stan.
1A. Siatka arowa przebadanej części grodziska (ćwiartki
ara – al; działki – 1-520). Oprac. J. Kuśnierz.
Pl. III. Gródek on Bug River, Hrubieszów distr., site 1A.
Grid of ares on the explored part of the stronghold (quaters
of ares – al; parts of quaters – 1-520). Drawn by J. Kuśnierz.

skroniowe datujące je na połowę XIII w.),
pochówki męskie były go zupełnie pozbawione. Spora liczba szkieletów męskich i kobiecych nosi ślady gwałtownej
śmierci zadanej bronią sieczną; czasem
brak im kończyn lub czaszek (Rauhut
1956b, 78-79). Użytkowanie cmentarzyska trwało od XIII do XV w. (tamże, 81).
W XVII w. na majdanie grodziska stały
zabudowania dworskie, a w XVIII w. wróciła tradycja grzebania tu zmarłych (Bender, Kierzkowska, Kierzkowski, BronickaRauhutowa 1957, 172).
Na grodzisku (stan. 1A) zarejestrowano 3 poziomy użytkowania (tamże, 170) o zaburzonym układzie: warstwa I – próchniczna, orna, grubości
30-35 cm; warstwa II – osadnictwo
wczesnośredniowieczne i nowożytne –
zawiera groby szkieletowe i pozostałości zabudowań dworskich z XVII w.;
warstwa III – to najniższy poziom
osadnictwa z obiektami zagłębionymi
w calec – odpowiada osadnictwu od IX
(?) do połowy XIII w.
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Militaria będące tematem niniejszego opracowania stanowią zamknięty zbiór zabytków pochodzących tylko z opisanych wyżej archeologicznych prac wykopaliskowych przeprowadzonych
dotychczas w obrębie kompleksu osadniczoobronno-sepulkralnego w Gródku nad Bugiem
w latach 1952-1954 oraz z badań Zakładu Archeologii UMCS w Lublinie w 1983 r. Liczne
w ostatnich latach doniesienia o przypadkowych
znaleziskach militariów dokonanych przez kolekcjonerów na opisywanym terenie nie zostały
uwzględnione5.
I. UZBROJENIE OFENSYWNE I OCHRONNE
(Zestawienie 1)
Groty strzał
Groty strzał z tulejką reprezentowane są głównie przez typ I wg A. Nadolskiego (1954), grupujący okazy z zadziorami. Z terenu grodziska
(stan. 1A) znamy cztery egzemplarze nie budzące
wątpliwości co do przynależności do typu I (tabl.
IV:20-23) oraz trzy groty o zachowanych tulejkach
i uszkodzonych liściach zaliczone do niego na
podstawie opisów w księdze inwentarza polowego (tabl. V:1-3), jak również okaz domniemany
(tabl. V:4). Trzy groty z tulejkami i zadziorami odkryto też podczas badań kurhanu w Husynnem
(tabl. IV:24-26). Wśród grotów tego typu znajdują
się egzemplarze z tordowanymi tulejkami (tabl.
IV:24-25; V:4).
Jeden z omawianych grotów (tabl. IV:20),
krępy, z ułamaną tulejką i masywnymi zadziorami,
proporcjami budowy przypomina bogato zdobiony
grot z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego, pow. loco,
z przełomu X i XI w. (Hensel 1987, 718, ryc. 537).
Zbliżony wielkością i wyglądem grot znaleziono
na Ostrówku w Opolu, pow. loco, w warstwie
datowanej na 2. ćwierć XIII – początek XIV w.
(Wachowski 1982, tab. 1, ryc. 7:j). Ścisłą analogię
stanowi egzemplarz opublikowany przez A. F. Medvedeva umieszczony przezeń w ramach XI w.
(Medvedev 1966, tab. 13:2). Groty takie, zaliczane przez tegoż autora do typu 2, najczęściej spotykane są na Rusi wzdłuż jej zachodnich granic
od VIII do połowy XIII w. (tamże, 56, 109).
Potwierdza to fakt znalezienia aż 16 grotów
z zadziorami w trakcie badań latopisowego grodu Dorohobuž nad Horyniem. Dwa z nich odkryto
5

w warstwie kulturowej z XI w., pozostałe w warstwie wiązanej z XII i 1. połową XIII w. (Priščepa,
Nikol´čenko 1996, 105, ryc. 67:1-2). Duża seria
grotów typu I wystąpiła na Ostrówku w Opolu,
w warstwach od końca X do XIV w. (Wachowski
1982, tab. 1). Smukłe egzemplarze z długą tulejką, znalezione w grobach w Końskich, pow. loco,
A. Nadolski umieszcza w ramach XI w. (Nadolski
1954, tabl. XXX:2-3). Podobne groty znane są
z badań grodzisk: w Tuligłowach pow. Jarosław,
Trepczy (stan. „Horodyszcze”), pow. Sanok i cmentarzyska staromadziarskiego w Przemyślu, pow.
loco (Ginalski, Kotowicz 2004, 207, tabl. IV:1).
Analiza lokalizacji grotów z tulejkami i zadziorami w obrębie grodziska w Gródku nad Bugiem nie daje niestety możliwości ich precyzyjnego datowania. Spośród omawianych egzemplarzy
trzy (tabl. IV:21,23; V:2) znaleziono w warstwie
ziemi ornej (w-wa I), kolejne trzy (tabl. IV:20;
V:3-4) w warstwie II, zawierającej materiały wczesnośredniowieczne i nowożytne (Bender, Kierzkowska, Kierzkowski, Bronicka-Rauhutowa 1957,
170) zaś dwa okazy (tabl. IV:22; V:1) w wypełniskach jam. Pierwszy z nich (tabl. IV:22) prawdopodobnie znalazł się w jamie nr 34, mającej
w planie kształt zbliżony do krzyża, wśród licznych fragmentów naczyń przedwczesnośredniowiecznych, mniej licznych wczesnośredniowiecznych, kości i polepy6. Mocno zniszczony grot
(tabl. V:1) zarejestrowano w jamie nr 6. Posiadała ona kształt nieregularnego prostokąta o wymiarach 5,10 x 3,30 m, zorientowanego zgodnie
z kierunkami świata. Na dnie jamy znajdowała
się duża ilość spalonych węgli drzewnych, ziemia
przepalona była na kolor czerwonawy, w resztkach paleniska znaleziono fragmenty glinianej
prażnicy. Odkryto też ślady obecności drewnianych słupów konstrukcyjnych. Obiekt pełnił
prawdopodobnie funkcję gospodarczą i został zniszczony przez pożar. W jamie znaleziono kilkaset
fragmentów naczyń z XII-XIII w. i wcześniejszych,
trzy krzemienie i trzy bryły żużla7.
Pewne problemy nastręcza datowanie grotów
strzał znalezionych w nasypie kurhanu „Księżycowa Mogiła” w Husynnem (tabl. IV:10-11,14,
24-26). Kopiec został usypany najprawdopodobniej z ziemi pobranej z otaczającego terenu, na
którym wcześniej funkcjonowała osada (Poppe
1958, 266). Jego datowanie jest nieprecyzyjne.

Znaleziska te zostały szczegółowo przedstawione w licznych publikacjach: Kokowski 1986; 2003, 16, fot. 8; Rogatko 1994;
Szymański 1995, 137-138 i przyp. 1; Panasiewicz 2000; Tereszczuk 2002; Kokowscy 2003; Ławrynowicz, Strzyż 2003.
6 W dzienniku badań pod datą 27 VIII 1953 r. I. Eichlerówna, opisując jamę, nie wspomina o znalezieniu grotu. W księdze
inwentarza polowego przyporządkowanie grotu jamie 34 jest opatrzone znakiem zapytania.
7 Opisy kolejnych obiektów, na które się powołuję, zawarte są w dokumentacji prac wykopaliskowych – maszynopisy przechowuje archiwum działu archeologii Muzeum Zamojskiego.
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Tabl. IV. Gródek nad Bugiem, pow. Hrubieszów. Broń strzelecka. 1-7, 9, 12-13, 15-23 – Gródek, stan. 1A; 8 – Gródek, stan. 2; 10-11, 14,
24-26 – Husynne, stan. 1 (5-6, 15-17, 19-23, 25-26 – rysunki archiwalne; 1-4, 7-14, 18, 24 – rys. J. Kuśnierz).
Pl. IV. Gródek on Bug River, Hrubieszów distr. Arrowheads. 1-7, 9, 12-13, 15-23 – Gródek, site 1A; 8 – Gródek, site 2; 10-11, 14,
24-26 – Husynne, site. 1 (5-6, 15-17, 19-23, 25-26 – archive; 1-4, 7-14, 18, 24 – Drawn by J. Kuśnierz).
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Na podstawie znalezionych fragmentów ceramiki można określić czas jego usypania na IX-X w. Jednakże obecność cienkościennej ceramiki sugeruje
możliwość jego datowania na początek XI w.
(Żurowski, Mikołajczyk 1955, 255 i n.). Wśród
zabytków zebranych w okolicy „Księżycowej Mogiły” w ostatnich latach przez kolekcjonerów
znalazł się grot z zadziorami niemal identyczny
z grotem znalezionym w kurhanie (tabl. IV:24)8.
Przy braku możliwości uściślenia chronologii
opisanych grotów z zadziorami pozostaje przyjąć
dla nich, za autorami opracowań, szerokie ramy
chronologiczne: od VIII do połowy XIII w. (Medvedev 1966, 56, 109; Kučinko 1996, 137, ryc.
60:3,7; Ginalski, Kotowicz 2004, 207).
Kolejne groty reprezentują typ II wg A. Nadolskiego (1954), obejmujący okazy z tulejkami,
o płaskich, różnie ukształtowanych liściach, bez
zadziorów. Jeden z egzemplarzy, o wąskim, niewyodrębnionym, romboidalnym w przekroju ostrzu
(tabl. V:7), znaleziono w stropie jamy 9 na majdanie grodziska. Wypełnisko obiektu było silnie
przesycone spalenizną. Zawierało przepalone grudy lessu, węgle drzewne, kości zwierzęce, szczątki
ryb i skorupki jaj oraz dużą ilość całych i potłuczonych naczyń wskazujących na 1. połowę XIII w.
Obiekt był prawdopodobnie zniszczoną przez pożar piwniczką do przechowywania żywności, głównie w naczyniach, usytuowaną, być może, pod
budynkiem mieszkalnym. Groty podobne do okazu
znalezionego w jamie 9 Medvedev zalicza do typu 5
– tulejkowatych z laurowym liściem – i datuje na
IX-XIII w. Posiadają one liczne analogie na Kijowszczyźnie. Znane były w tym czasie również
w Szwecji (Medvedev 1966, 57, tabl. 30:5). Analogiczne groty znaleziono na Ostrówku w Opolu,
w warstwach od B do AI, datowanych od 1. połowy
XII w. do 1. ćwierci XIII w. (Wachowski 1982,
ryc. 6:d,f,l-n, tab. 1). Tym samym datowanie egzemplarza z Gródka na 1. połowę XIII w. należy
uznać za właściwe.
Grot o smukłym, romboidalnym w przekroju liściu (tabl. V:8) znaleziono w warstwie humusu. Prawdopodobnie jest grotem bełtu do kuszy,
znanej w Polsce od XII w. (Nadolski 1954, 62).
Analogiczne pochodzą z warstwy II na Ostrówku
w Opolu, datowanej na 2. ćwierć XIII – początek
XIV w. (Wachowski 1982, ryc. 5:p, tab. 1).
Zaskakującym anachronizmem w kolekcji
grotów strzał z Gródka nad Bugiem i okolic jest
brązowy dwuskrzydłowy grocik kimmeryjski typu
Novočerkask o romboidalnej główce i długiej tulejce (tabl. IV:19). Posiada dalekie pod względem
terytorialnym analogie i jest charakterystyczny dla
8

etapu nowoczerkaskiego horyzontu kimmeryjskiego datowanego na lata 750-650 p.n.e. (Chochorowski 1993, 138, 202, ryc. 17:C2, mapa 7).
Dużą grupę stanowią groty strzał z trzpieniem
typu III wg A. Nadolskiego (1954). Jest on reprezentowany przez 18 okazów (tabl. IV:1-18) –
z tego 14 sztuk pochodzi z grodziska (stan. 1A),
jeden okaz z pobliskiego podgrodzia (stan. 2) oraz
trzy egzemplarze z „Księżycowej Mogiły”. Można
je umieścić w ramach kilku typów w rozbudowanej klasyfikacji A. F. Medvedeva. I tak egzemplarze z Gródka, stan. 1A (tabl. IV:1-5) mieszczą się
w typie 34 (groty z poszerzeniem w dolnej połowie wysokości pióra), datowanym na VIII-IX w.,
z możliwością przesunięcia na w. X (Medvedev
1966, 63, tabl. 13:30,37). Inną odmianą są groty
z podciętym liściem i uformowaną kulką lub obrączką w przejściu liścia w trzpień (tabl. IV:12-13).
Oznaczone są one jako typ 38 w klasyfikacji
A. F. Medvedeva i datowane również na VIII-IX w.
(tamże, 64, tabl. 13:22). Autor wymienia 15 egzemplarzy znanych zarówno z cmentarzysk, jak
i grodzisk.
Mały grot z ostrzem o przekroju romboidalnym (tabl. IV:7) wygląda na typ uznawany
przez badaczy wschodnioeuropejskich jako bronebojnyj – „przeciwpancerny”, zdolny do przebicia kolczugi. Ma on analogie w Dorohobužu
(Priščepa, Nikol´čenko 1966, ryc. 16:12). Można
zaliczyć go do typu 97 w klasyfikacji A. F. Medvedeva. Są to groty o ostrzu w kształcie kindżału,
w przekroju romboidalnym, z przewężeniem. Szeroko rozprzestrzenione we wschodniej Europie
od IX/X do XIV w., szczególnie często występowały w XII-XIV w. (Medvedev 1966, 85, 110,
tabl. 14:30).
Grot z masywną „główką” o romboidalnym
kształcie, z takim przekrojem oraz z wysmukłą
szyjką (tabl. IV:9) znaleziono w wypełnisku jamy
nr 1 na majdanie grodziska. Była to półziemianka
z jednym piecem kopułkowym. Palenisko pieca
wyłożone było gliną i skorupami naczyń. Na podstawie ceramiki obiekt, a wraz z nim grot, datować
możemy na IX w. Wymieniony grot przyporządkować można do typu 52 wg A. F. Medvedeva
(romboidalne z prostymi bokami, z największym
rozszerzeniem pióra w górnej części). Egzemplarze takie były szeroko rozpowszechnione od VIII
do XIII w. na całym terytorium wschodniej Europy
oraz na Węgrzech i w Czechach (tamże, 69,
tabl. 14:4,6). Siedem podobnych egzemplarzy znaleziono podczas badań Dorohobuža. Pięć z nich
zarejestrowano w warstwie kulturowej XI – 1. połowy XII w. a dwa na złożu wtórnym. Według

Wiadomość o tym znalezisku zawdzięczam pracownikom Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Z badań nad militarnym znaczeniem Gródka nad Bugiem (Wołynia) we wczesnym średniowieczu

85

Tabl. V. Gródek nad Bugiem, pow. Hrubieszów. Broń strzelecka, drzewcowa i obuchowa. 1-10, 12-17 – Gródek, stan. 1A; 11 – Gródek, stan. 2
(1-2, 4, 7-10, 15-17 – rysunki archiwalne; 3, 5-6, 11-14 – rys. J. Kuśnierz).
Pl. V. Gródek on Bug River, Hrubieszów distr. Arrowheads, spearheads, javelin, axe and war-flail. 1-10, 12-17 – Gródek, site 1A; 11 – Gródek,
site 2 (1-2, 4, 7-10, 15-17 – archive; 3, 5-6, 11-14 – drawn by J. Kuśnierz).
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badaczy Dorohobuža takie groty charakterystyczne są dla XI w. (Priščepa, Nikol´čenko 1996, 107,
tabl. 67:20). Prawdopodobnie do tej samej grupy
grotów należy mocno skorodowany okaz z kurhanu w Husynnem (tabl. IV:10). Przy uwzględnieniu analogii z Dorohobuža potwierdzałby on
chronologię usypania kurhanu w XI w.
Na stanowisku nr 2 w Gródku, uznawanym za
podgrodzie, znaleziono grot o ostrzu smuklejszym
niż w przypadku dwóch okazów omówionych powyżej, lecz z podobną „szyjką” (tabl. IV:8). Tego
rodzaju groty zostały zebrane przez A. F. Medvedeva w ramach typu 33 (o „wyciągniętych” proporcjach), datowanego na XII – 1. połowę XIII w.
(Medvedev 1966, 63, 112, tabl. 20:23). Używane
były na Rusi do czasów inwazji mongolskiej.
Zbliżony proporcjami do typu 33, lecz nieco
większych rozmiarów, jest grot z ułamanym trzpieniem, wykonany z kości, a znaleziony w nasypie
kurhanu w Husynnem (tabl. IV:11). Ze względu na
surowiec użyty do jego wykonania, jak również
fakt ułamania trzpienia (co utrudnia klasyfikację)
trudno zdecydować się na określenie jego chronologii w oparciu o publikację Medvedeva na XII –
1. połowę XIII w., jak w przypadku egzemplarza
ze stan. 2 w Gródku (tabl. IV:8). Powodowałoby
to bowiem przesunięcie daty usypania kurhanu
„Księżycowa Mogiła” z XI na XIII w. Należy więc
prawdopodobnie pozostać przy umieszczeniu tego
grotu w ramach XI w., tym bardziej że nie spełniał
on raczej (tak jak inne żelazne) roli bojowej, lecz
był przypuszczalnie używany przez myśliwych
(Hensel 1987, 141). Niekiedy uważa się, że groty
z kości lub rogu służyły jako matryce do wykonywania form odlewniczych (Gołub, Dzieńkowski 2000, 124).
Przy próbie sprecyzowania chronologii zaprezentowanych wyżej grotów typu III z Gródka
nie można posłużyć się analizą warunków ich zalegania. Nie wiążą się one (za wyjątkiem jednego
egzemplarza z jamy nr 1) z zawartością obiektów
gospodarczych. Zostały odkryte w mocno przemieszanej warstwie kulturowej. Można je datować, tylko na podstawie analogii, na VIII-XIII w.
Kolejny grot z Husynnego (tabl. IV:14) można na podstawie ruskich analogii umieścić w ramach IX-X w. (Kučinko 1996, 136, rys. 13:5; 60:8).
W przypadku romboidalnego grotu z Gródka (tabl.
IV:15) nie znamy przekroju jego liścia, jednak
ogólnie podobny jest do licznych na Rusi „przeciwpancernych” okazów, datowanych na XI-XIII w.
(tamże, 136, tab. 60:10).
Z powodu schematycznego rysunku niewiele wiadomo o podobnym do poprzedniego, lecz
krótszym grocie romboidalnym znanym z archiwalnego szkicu (tabl. IV: 16). Wydaje się podobny

do typu 46 A. F. Medvedeva. Według niego takie
groty występują od początków naszej ery do XIII
w. (Medvedev 1966, 67, 110, tabl. 13:38; 16:6;
20:36).
Z powodu schematycznego szkicu nie podkreślającego żadnych cech diagnostycznych nie
można również poddać analizie innego grotu znalezionego na grodzisku (tabl. IV:17).
Interesującym zabytkiem jest trójgraniasty grot
z krótkim trzpieniem (tabl. IV:18). We wschodniej
Europie takie groty pojawiły się już w I w. n.e.
i występowały do początków X w. Młodsze znaleziska są bardziej krępe, podobne do omawianego. Zbliżone wyglądem okazy, określane jako
typ 21, odkryto w Podhorcach, obl. Lwów, w warstwie odpowiadającej VIII-IX w. (tamże, 60, 109,
tabl. 13:16). Opisany egzemplarz z Gródka (tabl.
IV:18) znaleziono obok czaszki szkieletu nr 102
na cmentarzysku na majdanie grodziska. Nie posiadamy niestety dokładniejszych danych mogących utwierdzić nas w przekonaniu, że grocik
znalazł się w tym miejscu intencjonalnie i należy
do wyposażenia grobu na cmentarzysku założonym po inwazji Tatarów w XIII w. Należy przyjąć,
że znalazł się tutaj na złożu wtórnym i datować,
podobnie jak analogiczne na Rusi, na VIII-X w.
Groty włóczni i oszczepu
Dwa egzemplarze grotów włóczni (tabl. V:1213) znaleziono w ostatnich dniach badań sezonu
1953. Nie zostały one wpisane do księgi inwentarza polowego, dołączono natomiast do opakowanych zabytków metryczki z datami i lokalizacją
w obrębie jamy nr 39. Grot zachowany w całości
(tabl. V:12) pokryty jest grubą warstwą rozwarstwiającej się korozji. Drugi grot (tabl. V:13) rozpadł się przy wydobywaniu na dwie części. W obu
przypadkach określenie ich pierwotnych rozmiarów, wyglądu, a tym samym typu jest niemożliwe.
Oba okazy znaleziono w ćwiartce „k” w obrębie
działki nr 39, w przekopie przez wał grodziska
(tabl. III). Według zapisu dziennika badań z 1953 r.
na działkach 38, 39, 44 i 45 odkopano zarys prostokątnej jamy (chaty) oznaczonej numerem 39,
zorientowanej według stron świata. Wschodnia
część jamy wchodziła pod wschodni profil wykopu. Wypełnisko było jaśniejsze od otoczenia,
zawierało przepalone grudy lessu, węgla drzewnego z przepalonej konstrukcji plecionkowej, polepę z odciskami zwęglonych prętów. Południowozachodni narożnik runął podczas pożaru do środka
chaty. W jego zwalisku znaleziono półkosek, sierp
ze śladami rękojeści, dwa groty z tulejami, ostrogę
(tabl. VI:6) i dwa noże. Sierp spoczywał pod
szczątkami prażnicy glinianej. Eksplorację jamy
39 dokończono w 1954 r. Do kolekcji znalezisk
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Tabl. VI. Gródek nad Bugiem, pow. Hrubieszów. Broń obuchowa i oporządzenie jeździeckie. 1, 3-17 – Gródek, stan. 1A; 2 – Husynne, stan. 1
(1, 3-4, 6-9, 11-12, 15-17 – rysunki archiwalne; 2, 5, 10, 13-14 – rys. J. Kuśnierz).
Pl. VI. Gródek on Bug River, Hrubieszów distr. Axe, spurs and bits. 1, 3-17 – Gródek, site. 1A; 2 – Husynne, site. 1 (1, 3-4, 6-9, 11-12, 15-17 –
archive; 2, 5, 10, 13-14 – drawn by J. Kuśnierz).

z poprzedniego sezonu doszły dwa noże żelazne,
dwa ciosła i młotek żelazny. W dokumentacji wykopaliskowej obiekt nazwano kuźnią. Czas spalenia kuźni stojącej u podnóża lub przyległej do
wewnętrznej konstrukcji wału należy określić na
połowę XIII w. i tak datować oba odkryte groty
i zniszczoną ostrogę (tabl. VI:6).
Jeden z zabytków (tabl. V:11) o długim, dość
smukłym liściu i fragmentarycznie zachowanej

tulejce to zapewne grot oszczepu. Został on znaleziony na osadzie (stan. 2) w 1954 r. Zabytki tego
typu są dość rzadkie na obszarze ziem polskich.
Zalicza się do nich groty o długości nie przekraczającej 12 cm (Nadolski 1954, 56, tabl. XXIX)
lub mieszczącej się w przedziale 15-20 cm (Kirpičnikov 1966b, 23-25). Egzemplarze polskie,
zgrupowane przez A. Nadolskiego w typie VII,
datowane są na XI w.; chronologia okazów z ob-

88

Jerzy Kuśnierz

szaru Rusi obejmuje XI-XIII w., ze szczególnym
nasileniem ich występowania w końcowym
odcinku tego przedziału czasowego.
Topory
Podczas badań odkryto również dwa żeleźca
toporów. Pierwszy z nich (tabl. V:17) to okaz
z podciętą brodą i osadą zaopatrzoną w kapturek,
bez wąsów, który mieści się w podtypie Vb w klasyfikacji Nadolskiego, występującym w XI-XII w.
(Nadolski 1954, 45). Topory takie rzadko spotyka
się na grodziskach, częściej znajdujemy je w składzie wyposażenia grobów męskich, np. na cmentarzyskach podlaskich: Czarna Wielka, pow. Siemiatycze, datowane na XI – połowę XIII w., czy
Baciki Dalsze, pow. Siemiatycze z XII – początków
XIII w. (Musianowicz 1960, 219-223, tabl. VI:3-5;
VII:3). Najbliższą pod względem terytorialnym
analogią jest okaz znaleziony luźno na stan. 25
w Moroczynie koło Hrubieszowa. Autorzy sugerują jego datowanie na XII-XIII w. (Kokowski,
Mazurek 1988, 300, 302, ryc. 37:A).
Drugi z toporów (tabl. VI:1) reprezentuje odmianę o osadzie bez wąsów i kapturka, z płaskim
obuchem i można go zaliczyć do podtypu Vd wg
klasyfikacji A. Nadolskiego. Topory tego typu używane były od X i XI w. (Nadolski 1954, 46) do
XV w. (Głosek 1996, 35 i n.). M. Głosek wymienia
z Polski 10 egzemplarzy takich toporów. W 1999 r.
znaleziono topór w Goraju, pow. Biłgoraj. Stanowi
on ścisłą oraz najbliższą terytorialnie analogię do
omawianego egzemplarza z Gródka (Wichrowski
2000, 212-213, ryc. 1). Autor opracowania datuje
go szeroko na okres między końcem XIII a początkiem XV w. Trudno precyzyjnie określić wiek
okazu z Gródka. Uwzględniając fakt jego znalezienia w warstwie III, wiązanej z okresem od
X (?) do XIII w. (Bender, Kierzkowska, Kierzkowski, Bronicka-Rauhutowa 1957, 170), ten odcinek
czasu należy uznać za datę wykonania i użytkowania wzmiankowanego topora.
Kiścień
Kiścienie należały do wyposażenia ruskich
wojowników w X-XIII w. (Kirpičnikov 1966b, 59).
Zawieszane na rzemieniu, owiniętym wokół przegubu broni, służyły do walki na bliską odległość
(Kravčenko 1986, 83-84). Mogły być też uwiązane
do krótkiej, drewnianej rękojeści (Żygulski jun.
1975, 76, ryc. 36:j). Kiścienie znajduje się przy
okazji badań grodzisk (Verbička, Hmel´nic´kij
obl. – Rauhut 1960 253-254, tabl. XIX:2), osad
(osada we wsi Liskove, obl. Černihiv – Mocâ 1997,
rys. 33:18), cmentarzysk kurhanowych (Lipno obl.
Volin, w kurhanie z XI w. – Kučinko, Ohrěmenko
1995, 126, ryc. 53:12). Na Rusi spotyka się kilka

typów kiścieni. Wśród nich są ozdobne egzemplarze z rogu z otworem wzdłuż osi, w który
wstawiano ciężki metalowy rdzeń zakończony
uszkiem do zaczepiania rzemienia (Kravčenko
1986, 83-84, ryc. 33:1-2). Innym typem są kiścienie żelazne inkrustowane srebrem, jak okaz
z Trembowli (Petegirič 1990, 167). Powszechnym
typem są ozdobne kiścienie kuliste lub gruszkowate odlane z brązu, których wnętrze zalewano
ołowiem. Są one bogato zdobione ornamentem
roślinnym, łuskowym, geometrycznie ułożonymi
guzkami. Zabytek z Gródka (tabl. V:16) to kiścień
ołowiany (waga – 198,9 g) w kształcie nieregularnej kuli z uszkiem do zaczepiania rzemienia
(Okulicz 1954, 70). Należy do typu II w klasyfikacji A. N. Kirpičnikova. Podobny jest do jednego z kiścieni znalezionych w warstwie grodziska
w Sarkelu-Białej Wieży, Poltavs´ka obl., datowanej
na XI (?) w. (Kirpičnikov 1966b, 136 i n., ryc. 12,
tabl. XXXI:4 – tam jako Cimlânskaâ). Nie można
też wykluczyć możliwości, że okaz z Gródka
może być rdzeniem ołowianym nie zachowanego
kiścienia o powłoce z brązu. Datować go należy
na XI-XIII w.
Kolczuga
W Gródku, na stan. 1A, znaleziono fragment
kolczugi składający się z trzech połączonych
kółeczek o średnicy 1 cm (tabl. V:14) oraz drugi
fragment, znany z rysunku w polowej księdze
inwentarzowej, zaginiony, złożony z dwu złączonych i trzeciego oddzielnego kółeczka (tabl. V:15).
Ze względu na przeprowadzenie konserwacji stabilizującej korozję nie można określić techniki
łączenia zachowanych kółek kolczugi (tab. V:14).
Na fragment podobnej kolczugi składający się
z ośmiu połączonych kółek natrafiono także
w trakcie badań w Czermnie w 1952 r. (Zbierski
1959, 125; Kuśnierz 2005, 125, tabl. IV:38).
Na terenach Rusi kolczugi były często używane. Znany jest cały szereg archeologicznych
znalezisk kolczug stanowiących dobre analogie do
fragmentów z Czermna i Gródka, a datowanych
na okres od VIII do 1. połowy XIII w. (Kirpičnikov
1971, 81, tabl. I:1-2; IV:1-2).
II. OPORZĄDZENIE JEŹDZIECKIE
(Zestawienie 2)
Ostrogi
Najstarszą ostrogą z kompleksu stanowisk
w Gródku i okolicy jest okaz z zaczepami haczykowatymi zagiętymi do wnętrza, odkryty w nasypie kurhanu w Husynnem (tabl. VI:2). Ostroga ta
była już wielokrotnie prezentowana w literaturze
(Żurowski, Mikołajczyk 1955, 256, ryc. 7:d; Żak
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Tabl. VII. Gródek nad Bugiem, pow. Hrubieszów. Oporządzenie jeździeckie. 1-6, 9-12 – Gródek, stan. 1A; 7 – Gródek, stan. 2; 8 – Husynne,
stan. 1 (1-6, 9-12 – rysunki archiwalne; 7-8 – rys. J. Kuśnierz).
Pl. VII. Gródek on Bug River, Hrubieszów distr. Bits and horseshoes. 1-6, 9-12 – Gródek, site 1A; 7 – Gródek, site 2; 8 – Husynne,
site 1 (1-6, 9-12 – archive; 7-8 – drawn by J. Kuśnierz).

1959, tabl. IV:9). Należy do grupy III odmiany B
wg J. Żaka i jest datowana przez niego na połowę
VII w. W klasyfikacji K. Wachowskiego należy do
odmiany B-C, której chronologię autor przesuwa
na lata 725-750 (Wachowski 1991, 86-87, 101,
ryc. 13). Ostatnio M. Dulinicz skłonny jest jeszcze
bardziej odmłodzić tę kategorię zabytków, w tym
i okaz z Husynnego, uznając wyroby z Mazowsza
i Pobuża za jednolitą grupę wyrobów, datowanych

na VIII-IX w. (Dulinicz 2003, 94, 96, ryc. 2, 3:4).
Nadmienić należy, że w 1999 r. na stan. 3 według
tradycyjnej numeracji (tabl. I), obecnie w dokumentacji AZP rozdzielonym na dwa stanowiska
o numerach 13 i 14, w granicach wsi Teptiuków,
znaleziono luźno trzy podobne ostrogi (Panasiewicz 2000).
Kolejna z ostróg zachowana jest w postaci
fragmentu prostego ramienia kabłąka z ustawio-
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nym symetrycznie zaczepem płytkowym (tabl. VI:9).
Ostrogi takie, o bodźcu długim lub kolczystym,
zaliczane do typu I odmiany 1 i 2 lub II odmiany
1 i 2 w klasyfikacji Z. Hilczerówny występują
głównie w X-XI w.; w późniejszym okresie ich
ramiona są wygięte (Hilczerówna 1956, 22-47).
Pozostałe nadające się do sklasyfikowania
ostrogi reprezentują typ z bodźcem gwiaździstym.
Pierwsza z nich (tabl. VI:5) to fragment wygiętego
esowato ramienia kabłąka o zaczepie płytkowym,
z dwoma otworami ustawionymi asymetrycznie
w stosunku do niego, z zachowanym częściowo
długim, cienkim bodźcem (?). Przypuszczalnie jest
to zdeformowany fragment ostrogi wariantu E według S. Kołodziejskiego. Ostrogi takie występowały w 2. połowie XIV w. (Kołodziejski 1985,
Fig. 6:1, tab. 1).
Być może ten sam typ reprezentuje inna słabo zachowana ostroga (tabl. VI:4). Niestety, jej
archiwalny rysunek, wykonany w ujęciu perspektywicznym, nie pozwala ustalić stopnia odgięcia
bodźca w stosunku do kabłąka. Krótki, krępy bodziec sugeruje, że mamy tutaj do czynienia ze
wspomnianą wyżej odmianą E w typologii S. Kołodziejskiego. W opinii A. N. Kirpičnikova długie
widełki pojawiają się na Rusi dopiero od XIV w.
(Kirpičnikov 1973b, 303).
Być może od podobnie datowanej ostrogi pochodzi ramię kabłąka z charakterystycznie wygiętym zaczepem (tabl. VI:11). Sugeruje to możliwość jego włączenia do wariantu G w klasyfikacji
S. Kołodziejskiego. Analogią byłby tu egzemplarz
z Wieliczki datowany na okres od połowy XIV do
połowy XV w. (Kołodziejski 1985, fig. 7:1, tabl. 1).
Wśród fragmentów ostróg z Gródka 1A znalazła się też sześciopromienna gwiazdka (tabl. VI:3).
Pierwsze znaleziska takich ostróg na Rusi potwierdzają ich użytkowanie na tym terenie już w 1. połowie XIII w., przed inwazją Mongołów. Są znajdowane na terenie zniszczonych przez nich grodów.
U ostróg najstarszych spotyka się gwiazdki sześciopromienne, w latach 20. XIV w. liczba promieni
dochodzi nawet do 24 (Kirpičnikov 1973b, 303).
Analogie do okazu z Gródka pochodzą z datowanych na 1. połowę XIII w. grodzisk: Kniaža Gora,
obl. Kijów, Horodyšče, obl. Hmielnicki (d. Izaslavl) i ziemi czernihowskiej (tamże, rys. 3-5).
Datowanie to potwierdzone jest przez znalezisko
z Dorohobuža, gdzie ostrogę z ruchomą sześciopromienną (siedmio-?) gwiazdką odkryto w warstwie kulturowej z 1. połowy XIII w. (Priščepa,
Nikol´čenko 1996, 113, rys. 68:6).
Z powodu złego stanu zachowania pozostałych fragmentów ostróg (tabl. VI:6-8,10,12) nie
można sklasyfikować i tym samym ustalić przybliżonej choćby chronologii. Jedynie w przypadku

egzemplarza z jamy 39 (tabl. VI:6) można określić czas jego użytkowania na 1. połowę XIII w.
Wędzidła
Wszystkie fragmenty wędzideł znalezionych
w Gródku są częściami okazów dwudzielnych typu
I wg klasyfikacji A. Nadolskiego (Nadolski 1954, 87).
Jest to forma długotrwała, funkcjonująca do dzisiaj
i sprawiająca wiele trudności przy ustalaniu chronologii. Bardziej charakterystycznym egzemplarzem
spośród omawianych jest okaz o zaklepanym końcu międzyzębia obejmującym ogniwko (tabl. VI:15).
Bliską analogię stanowi wędzidło zalegające w warstwie II grodziska na Ostrówku w Opolu, datowanej
po 1240 r. (Wachowski 1984, ryc. 48:d, tab. 1 i 3).
Zapewne częścią podobnego wędzidła jest jeszcze
jeden fragment z Gródka (tabl. VII:3).
Masywne międzyzębia (jak na tabl. VI:12,
VII:2,4) to chyba cecha wyróżniająca egzemplarze
młodsze (tamże, 68). Interesującym elementem wędzidła jest międzyzębie o profilowanym ogniwku
(tabl. VI:13). Odległą analogię może stanowić wędzidło z Nowogródka o międzyzębiach zdobionych
ornamentem rytym i poprzecznym żłobkowaniem reprezentujące typ IV wg A. N. Kirpičnikova z 1. połowy XIII w. (Kirpičnikov 1973a,
96, tabl. V:3).
Podkowy
Podczas badań w Gródku odkryto także cztery podkowy i ich fragmenty. Pierwsza z nich (tabl.
VII:10) znaleziona została w jamie nr 4 zawierającej duży piec obłożony warstwą skorup, służący prawdopodobnie do wypieku chleba. Sądząc
po kolorze wypełniska, obiekt nie uległ spaleniu,
lecz został porzucony. Jego chronologię określono
w przybliżeniu na połowę X w. Interesujące, że ten
typ podkowy uchodzi na Śląsku za formę późnośredniowieczną. Chodzi o kształt zaczepu (typu
E/1 wg Kaźmierczyka), który pojawia się tutaj
w 2. połowie XIII w. (Kaźmierczyk 1978, 142,
ryc. 41). Do czasu opracowania podstaw chronologii podków ze wschodniej Polski problem datowania okazu z Gródka pozostawiamy nierozstrzygnięty. Podobny zaczep (typ E/3) ma ostroga
(tabl. VII:12), którą najprawdopodobniej należałoby zaliczyć do typu VI/2 wg Kaźmierczyka.
Podkowy takie datuje się na Śląsku na 2. połowę
XIII – XIV w. (tamże, 97). Podobnie wygląda chronologia analogicznych okazów na Rusi (Kirpičnikov 1973a, 84, ryc. 49:2).
Kolejny fragment podkowy (tabl. VII:9), na
podstawie zaczepu (typ A/1), można łączyć z okazami zgrupowanymi głównie w typach II i III
wg Kaźmierczyka, chociaż jego kształt sugeruje
typ IV (Kaźmierczyk 1978, ryc. 46-47).
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Tab. IX. Gródek nad Bugiem, pow. Hrubieszów, stan. 1C.
A – zdjęcie rentgenowskie miecza (fot. Z. Hensel); B – zabytki
rogowe (fot. H. Szkutnik).
Pl. IX. Gródek on Bug River, Hrubieszów distr., site 1C. A –
sword X-ray picture (photo by Z. Hensel); B – horn artefacts
(photo by H. Szkutnik).

Ostatnia z podków (tabl. VII:11), fragmentarycznie zachowana, znaleziona została
w skupisku spalenizny w jamie 8/9 stanowiącej
wgłębienie w kształcie rowu biegnącego po osi
NW-SE przez działki 25-30. W wypełnisku
zabytki wczesnośredniowieczne wymieszane
były z nowożytnymi (m.in. szelągami koronnymi Jana Kazimierza) datującymi obiekt na
XVI-XVIII w. Podobne okazy ze Śląska, zaliczane do typu IV/2, datowane są głównie na
koniec XIII – XVI w., chociaż jak sugeruje
J. Kaźmierczyk, na terenie Polski mogły pojawić się już w 1. połowie XIII w. (Kaźmierczyk
1978, 74-78).
III. ZESPÓŁ UZBROJENIA
Z GROBU SZKIELETOWEGO

B

Wyjątkowo cennym odkryciem dokonanym w Gródku nad Bugiem jest wczesnośredniowieczny grób szkieletowy ze stanowiska 1C, poddany badaniom w 1983 r. Od
czasu pierwszej publikacji tego znaleziska (Jastrzębski, Maciejczuk 1988) przybyły nowe
dane upoważniające do ponownego omówienia tego zwartego i cennego dla nauki zespołu.
Przypadkowo odkryty szkielet mężczyzny zło-
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żony był w pozycji wyprostowanej, głową na zachód, w jamie grobowej o głębokości 50-60 cm.
Pochówek wyposażony został w miecz żelazny,
fragment nożyka żelaznego, kółko żelazne oraz 10
przedmiotów rogowych: uchwyt, listwy i płytki
stanowiące elementy konstrukcyjne łuku refleksyjnego, kołczanu i łubia (Wołoszyn 2005).
Obecność łuku refleksyjnego w towarzystwie
miecza nie jest niczym nadzwyczajnym, zważywszy, że taki łuk znali już Hunowie w II w.
p.n.e. (Dąbrowski, Nagrodzka-Majchrzyk, Tryjarski
1975, 31, ryc. 20); jego znajomość przynieśli oni
w IV w. n.e. do Europy. Łuku refleksyjnego używali też w X stuleciu Węgrzy, podczas swych
wypraw na Europę Zachodnią (Szymański, Dąbrowska 1979, 196, ryc. 14 na s. 182). Łuk taki
mógł trafić na nasze ziemie w czasach pierwszych
Piastów (Dmochowski, Wrzesiński 2004). Jego
znajomość w Europie Zachodniej poświadcza
tzw. Tkanina z Bayeux wykonana w końcu XI w.
(Nadolski 1994, 60-61). Z czasów odpowiadających chronologii grobu z Gródka nad Bugiem
(co zostanie wykazane poniżej) pochodzi połowiecki pochówek tzw. Čingulskiego Hana z XIIXIII w., odkryty koło wsi Zamožna, obl. Zaporože.
Grób mężczyzny w wieku 40-50 lat wkopano
w kurhan z epoki brązu. W składzie bogatego
wyposażenia znalazł się m.in. kołczan ze strzałami i kościany futerał (łubie) na łuk oraz nożyk
do przycinania strzał (Mocâ 1996, 103). Również
w uzbrojeniu koczowniczych Pieczyngów znajdowały się jednocześnie miecze i łuki (Dąbrowski, Nagrodzka-Majchrzyk, Tryjarski 1975, 563).
Dokładane oględziny całego zespołu pozwoliły na
wychwycenie nowych szczegółów, których nie zarejestrowali autorzy opracowań dotyczących omawianego znaleziska (Jastrzębski, Maciejczuk 1988;
Wołoszyn 2005). W korozji pokrywającej żelazne
kółko (tabl. IX:2) zachował się niewielki fragment
tkaniny o wyraźnie widocznym splocie. W rdzy
pokrywającej stronę niewidoczną na rysunku również dostrzegalne są – pojedyncze lub splecione
po kilka – nitki. Także nożyk, wspominany przez
odkrywców i M. Wołoszyna, wygląda nieco inaczej niż w publikacji źródłowej; zachował się
w dwóch pasujących do siebie częściach (zach.
dł. – 8,5 cm). Jeden fragment tkwi w resztkach
drewnianej pochewki (tabl. XI:3).
9

W swoim omówieniu autorzy odkrycia i opracowania grobu wojownika z Gródka nad Bugiem
zwracają uwagę na możliwość zapożyczenia łuku
refleksyjnego od ludów stepowych. W artykule
podkreślają sporadyczność występowania na Lubelszczyźnie płaskich pochówków szkieletowych
przed połową XIII w., uznając ten fakt za pośrednią
przesłankę istnienia niegdyś nasypu kurhanowego
nad grobem. Według nich potwierdzałby to fakt
odnotowania we wsi Gródek kurhanu zawierającego pochówek szkieletowy (Jastrzębski, Maciejczuk 1988, 60-61)9. Na podstawie miecza reprezentującego typ XIA1a wg klasyfikacji Oakeshotta
autorzy datują omawiany pochówek wojownika
na w. XII, włączając grób w kontekst osadnictwa wczesnośredniowiecznego w Gródku-Wołyniu
z XI-XIII w. Zwracają też uwagę na fakt intencjonalnego złamania sztychu miecza przed złożeniem do grobu, co według zwyczajów miało
miejsce w przypadku wygaśnięcia męskiej linii
rodu (tamże, 55).
Po przejęciu wyposażenia grobu przez Muzeum Okręgowe w Zamościu miecz został poddany konserwacji. Jest to żelazny, obosieczny okaz
o ułamanym sztychu, posiadający wymiary nieco
różniące się od wartości podanych w pierwszej
publikacji (tamże, 55): zach. dł. – 71,8 cm; szer.
głowni u nasady – 4,6 cm; zach. dł. głowni – 58 cm;
dł. jelca – 19,5 cm; przekrój jelca – 0,8 x 1,4 cm;
dł. rękojeści – 13 cm; głowica soczewkowata:
wys. – 2,3 cm, szer. – 5,0 cm; waga miecza – 818,5 g.
Jelec, pierwotnie prosty, usytuowany został skośnie w sposób wtórny i ustabilizowany w tej pozycji
przez niemożliwą do usunięcia korozję. Złamanie
sztychu głowni uniemożliwia określenie całkowitej długości miecza. Wszystkie cechy budowy pozwalają zakwalifikować zabytek do typu XIA1a
wg Oakeshotta (Głosek 1984, 27).
Przed rozpoczęciem konserwacji miecz został prześwietlony promieniami rentgenowskimi,
które ujawniły obecność inskrypcji na obu stronach głowni (tabl. IX:A). W trakcie dalszych prac
konserwatorskich miecza zostały odsłonięte napisy w języku łacińskim ograniczone znakami
krzyży laskowanych10 (tabl. X). Krój liter odpowiada majuskułom romańskim. Wysokość liter
wynosi 1,0 cm. Napisy mieszczą się w obrębie
zbroczy. Litery prawdopodobnie umieszczono za

Opis grodu Wołyń dokonany przez Zoriana Dołęgę Chodakowskiego, opublikowany w 1844 r., zawiera fragment: widać tam
jeszcze resztki wału otaczającego ten gród i wiele mogił o dużych rozmiarach, które zaczynają się na wschodniej stronie Bugu
i kończą wewnątrz wału grodu... (Poppe 1958, 230, przyp. 8). Jeszcze w 1921 r. M. Drewko notuje istnienie usypiska wału
otaczającego podgrodzie (Drewko 1921, 182). Należy pamiętać, że aż do czasu badań archeologicznych w latach 1952-1955
za relikty grodu Wołyń uważano cały masyw lessowy obejmujący stanowiska 1A, 1B, 1C, 2 i 4 w Gródku nad Bugiem. Od
stanowiska 2 lub 1B na przeciwny, wschodni brzeg Bugu ku Włodzimierzowi przebiegała tzw. Mohylna doroha biorąca nazwę
od kurhanów położonych przy drodze (Poppe 1958, 289, przyp. 232, ryc. 3).
10 Konserwacja miecza jest dziełem dr. inż. Z. Hensla z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.
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pomocą techniki inkrustacji tym samym materiałem, z którego wykonano głownię (żelazo), co
w XI-XIII w. było powszechną normą. Technika
inkrustowania żelazem zanika w XIII w. (tamże,
105). Obecnie, na skutek korozji (?), litery są
wklęsłe. Wykonano je najprawdopodobniej techniką wklepywania drutu we wklęśnięcia wykonane za pomocą przecinaka (Marek 2004, 43).
Potwierdza to fakt, że te same litery nie mają
identycznego wyglądu.
Po kwerendzie literatury przedmiotu, analizie
porównawczej, oględzinach oryginału, zdjęć fotograficznych i rentgenowskich można z dużym
prawdopodobieństwem odczytać napisy w sposób
następujący:
+INHOMEFECT+
+INGELIIRMEFCIT+
Pierwszy napis ma charakter inwokacyjny, który można odczytać: +IN H(onestatem)
OM(nipotentis) EF(f)ECT(oris)+ (ku czci
Wszechmocnego Stworzyciela) – w napisie literę
H odwrócono o 90o („położono”).
Napis na drugiej stronie byłby znakiem imiennym miecznika o brzmieniu: +INGELIIR ME
F(e)CIT+ – występuje tu imię INGELRII (na
mieczu przestawiono litery IIR=RII), słowo ME
i skrócone słowo F(e)CIT, gdzie opuszczono literę
E oraz nastąpiła zbitka liter CI (tabl. IX:1). Napis
znaczyłby w wolnym tłumaczeniu Ingelrii mnie
uczynił.
Warsztat mieczniczy INGELRII umieszczany jest przez bronioznawców w Nadrenii. Funkcjonował od połowy X w. do XII-XIII w. (Ruttkay
1976, 282; Głosek 1984, 122). Dotychczas w Europie znaleziono około 37 egzemplarzy mieczów
z sygnaturą „INGELRII” (Marek 2004, 48). Czasem słowo to bywa zniekształcone (jak w przypadku miecza z Gródka). Przestawianie liter,
szczególnie dwóch ostatnich, było częstą praktyką kowali (tamże, 43). Szczególne skupisko mieczów sygnowanych słowem INGELRII występuje
w Europie Środkowej – aż pięć okazów znaleziono w Kotlinie Karpackiej. Z Rusi znane są trzy,
z Finlandii pięć, Pojedyncze znaleziska pochodzą
z północnych obszarów Europy (Ruttkay 1976, 282
i n.).Z bliskich nam pod względem geograficznym
egzemplarzy najstarszy jest okaz typu S (w klasyfikacji Petersena) znaleziony w słowackiej miejscowości Krásna nad Hornádom, a datowany na
2. połowę X w. (Ruttkay 1975, ryc. 8:2-4; 1976,
282, ryc. 24:4; 28:4). Drugi miecz z napisem
INGELRI wyłowiono z Dunaju w miejscowoś11 Za
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Tabl. X. Gródek nad Bugiem, pow. Hrubieszów, stan. 1C. Miecz
z wyposażenia grobu z napisami na głowni (wg Kuśnierz 2000).
Pl. X. Gródek on Bug River, Hrubieszów distr., site 1C. Sword from
the burial with inscription on blade (after Kuśnierz 2000).

ci Erd na Węgrzech. Trzeci, sygnowany zniekształconym imieniem NGEILRICENS, pochodzi
z nieznanej miejscowości na Węgrzech i jest
przechowywany w muzeum w Komarnie. Czwarty
z przestawionymi w imieniu miecznika literami E
i L (INGLERII) i resztkami liter I(?)..I(?)..H(?)
na drugiej stronie głowni znany jest z miejscowości Myjava na Słowacji (Ruttkay 1976, ryc. 25:3
i 28:5; Głosek 1984, 103-104). Piąty, pochodzący
z miejscowości nieznanej, znajduje się w zbiorach
Muzeum Historycznego we Lwowie. Nosi również
napis INGELRII (Petegirič 1990, 163). Z krótkiego
opisu wynika, że może to być miecz typu X11.
Wymienione egzemplarze, oprócz okazu z Krásnej, reprezentują więc typ X wg Oakeshotta i datowane są na XI-XII w. Miecze z Erd i Muzeum
w Komarnie mają napisy ograniczone krzyżami laskowymi, na mieczu z Myjavy ewentualne
krzyże nie zachowały się (Ruttkay 1976, ryc. 28:5).
Szczegółowy wygląd miecza z Muzeum Historycznego we Lwowie nie jest mi niestety znany.
W podanym wyżej kontekście miecz z Gródka nad
Bugiem jest szóstym12, znalezionym w zaznaczającym się ich skupisku w naszej części Europy Środkowej, egzemplarzem wykonanym przez warsztat

zwrócenie uwagi na obecność miecza z napisem INGELRII w zbiorach Muzeum Historycznego we Lwowie oraz próby
wyjaśnienia jego proweniencji dziękuję Panu Światosławowi Terskiemu ze Lwowa.
12 Miecz z Gródka nad Bugiem jest jedynym w Polsce egzemplarzem z inskrypcją INGELIIR.
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Tabl. XI. Gródek nad Bugiem, pow. Hrubieszów, stan. 1C. Wybrane
elementy z wyposażenia grobu: 1 – miecz; 2 – nóż; 3 – kółko.
Rys. J. Kuśnierz.
Pl. XI. Gródek on Bug River, Hrubieszów distr., site. 1C. Artefacts
from burial: 1 – sword; 2 – knife; 3 – ring. Drawn by J. Kuśnierz.

13 Miecz

miecznika. Taki sposób rozdzielenia napisów oraz
dodania do imienia słowa FECT lub FECIT znany
jest w przypadku serii mieczów z nadreńskiej pracowni GICELNIM (Głosek 1984, 105) reprezentujących typ XII wg Oakeshotta, datowanych na
XIII w. Napisy GICELNIM wykonane są za posygnujący swe wytwory imieniem INGELRII.
Jednocześnie mamy do czynienia z pierwszym
przypadkiem umieszczenia takiej inskrypcji na
mieczu typu XI. Dodatkową cechą miecza z Gródka jest długość dość dobrze zachowanej inskrypcji
oraz pierwszy wyraźny przykład umieszczenia (na
mieczu z warsztatu INGELRII) na jednej stronie
głowni tekstu inwokacyjnego, a na drugiej imienia
mocą liter o identycznym kroju jak INGELRII
oraz podobnie ograniczone przez symbole krzyży
laskowanych (tamże, tab. VI:121 i X:187). Analogią do miecza z Gródka nad Bugiem pod względem cech budowy (typ XIA1a) jest egzemplarz
z Grzebska, pow. Mława, odkryty w trakcie badań
ratowniczych w grobie szkieletowym z obstawą
kamienną. Na zastawie głowni tego miecza, w obrębie zbrocza, widnieje napis poprzedzony krzyżem laskowym, wykonany za pomocą liter o identycznym (jak w przypadku egzemplarza z Gródka) kroju majuskuły: +NNOMINE i OINNT...NT.
Miecz z Grzebska datowany jest na 2. połowę XI –
początek XII w. (Rauhut 1971, 536, ryc. 23, tab.
VII, ryc. 1:i).
Mając na uwadze powyższą analizę miecza z Gródka i po rozpatrzeniu analogii do niego, można sformułować kilka nasuwających się
wniosków. Należy podkreślić fakt, że niemal
wszystkie bliskie geograficznie analogie z sygnaturą INGELRII (włącznie z mieczami z dzisiejszej Słowacji) pochodzą z terytorium historycznego Królestwa Węgier13. Wiadomo również, że
brak jest na terenach Węgier, Słowacji i Polski
mieczów z warsztatu GICELNIM – występują one
natomiast na terenach Brandenburgii, w krajach
bałtyckich i na Rusi (Głosek 1984, 105). Sygnatura
na mieczu z Gródka w porównaniu z analogiami jest bardziej rozbudowana, wykonana starannie
(lub lepiej zachowana) i według zasad rozdzielona
na część inwokacyjną i część z imieniem wykonawcy. Ze względu na wystąpienie słów FECT
i FECIT częstych na XIII-wiecznych mieczach
z warsztatu GICELNIM oraz datowania typu XIA1
na lata 1120-1220 (tamże, 105) dotychczasową
chronologię (XII w.) miecza z Gródka nad Bu-

z nieznanej miejscowości przechowywany we Lwowie, o chronologii określonej na XII-XIII w. (Kirpičnikov 1966a,
86-87, nr 25), można również z dużym prawdopodobieństwem łączyć z węgierskim odcinkiem historii Rusi Halickiej. Dwa inne
miecze z inskrypcjami INGELRII wymienione przez A. N. Kirpičnikova są bardzo odległe terytorialnie – pochodzą z kurhanów spod Smoleńska i znad Ładogi. Datowane są na X w. (tamże, 80-83, nr 61, 74).
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giem (Jastrzębski, Maciejczuk 1988, 60) należałoby, moim zdaniem, uściślić do 2. połowy XII i, być
może, pierwszych lat XIII w. Ostatnio M. Wołoszyn wyraził opinię, że zespół z Gródka należy
datować na XI – 1. połowę XII w. (Wołoszyn 2005,
96). Z kilku poniżej wymienionych względów nie
można się zgodzić z taką opinią:
– sam autor, powołując się na publikację
A. Geibiga, pisze, że formuła INGEL ME FECIT
odnosi się dokładnie do połowy XII w. Należy
więc raczej wykluczyć możliwość datowania okazu
z Gródka na XI w. Nadmienić należy, że z Drezna znany jest miecz, na którym oprócz inskrypcji
INGELRII odczytać można słowo HOMODEI oznaczające krzyżowca. Pierwsza wyprawa krzyżowa odbyła się na przełomie XI/XII w. (1096-1099),
zaś druga, skupiająca najliczniejsze siły rycerstwa
europejskiego, w połowie XII w. (1147-1149). Pozostałe miały miejsce do 2. połowy XIII w. (11891192; 1200-1204; 1217; 1248-1250; 1270). Rozsławienie udziału w wyprawie krzyżowej musiało
trwać lata, by uczestnik lub jego rodzina mogły
się nim szczycić. Powyższe uwagi wskazują na
długotrwałość istnienia uznanej marki mieczów
INGELRII i możliwość sygnowania tym imieniem
do co najmniej połowy XII w.
– miecz reprezentuje typ XI najpopularniejszy w latach 1120-1220, co niejako z definicji
wykluczałoby proponowany przez M. Wołoszyna
XI w. Omawiany egzemplarz z Gródka dodatkowo
charakteryzuje się późną cechą budowy zbrocza –
zaczyna się już na trzpieniu rękojeści (por. Głosek
1984, 27).
– miecz tego samego typu XIA1 z muzeum
w Stralsundzie, opatrzony napisem o identycznym kroju liter oraz takim samym krzyżem laskowanym, datowany jest na 2. połowę XII –
początek XIII w. (tamże, 154, tabl. XII:218).
Trudno więc, moim zdaniem, zgodzić się
z zaproponowanym przez M. Wołoszyna wcześniejszym datowaniem miecza z Gródka na XI –
1. połowę XII w. i należy pozostać przy określeniu
jego chronologii na 2. połowę XII w.
Analiza antropologiczna szkieletu pochowanego wojownika wykazała, że zmarły miał około
167 cm wzrostu i żył 45-50 lat. Na trzonie mostka
znajduje się otwór mogący być śladem ugodzenia
strzałą (ranny przeżył). Górna część kości bio-

95

drowej nosi głęboki ślad cięcia (prawdopodobnie mieczem), co spowodowało trudno gojącą się
ranę, którą mężczyzna również przeżył. Osobnik reprezentował antropologiczny typ czuchoński
(AQ), najliczniej reprezentowany wśród ludności
wschodniosłowiańskiej oraz zamieszkującej
wschodnie obszary dzisiejszej Polski (KozakZychman 1988, 62-63). Zestawienie wyników
analizy antropologicznej oraz obecność w grobie
omówionego wyżej miecza z renomowanego warsztatu nadreńskiego, jak również resztek rogowych
oklein łuku refleksyjnego i łubia upoważnia, moim zdaniem do postawienia tezy, że zmarły był
wojownikiem z możnego rodu bojarskiego, być
może władającego grodem Wołyń. Dlatego mógł
zostać pochowany blisko grodu, w miejscu bardzo
eksponowanym, na kulminacji wzniesienia. Może
nawet usypano nad nim kurhan. Złożono go zwyczajem Słowian nogami na wschód a głową ku
zachodowi, by patrzył wprost na wschodzące słońce (Fischer 1921, 337-338).
Gród Wołyń w XII-XIII w. był już niezbyt
ważnym ośrodkiem, podległym stołecznemu Czerwieniowi. Tak dotrwał do najazdu Mongołów
w 1240 r. Położony był na trasie ich najazdu od
strony Włodzimierza na Czerwień i w głąb Polski
(Świętosławski 1997, ryc. 51). Zajęty został prawdopodobnie przez Mongołów dość łatwo, co najwyżej po krótkiej walce. Hipotezę taką wspiera
brak w materiale zabytkowym typowo koczowniczych grotów do łuku o trapezoidalnych i deltoidalnych liściach. Brak też datowanych na XIII w.
„przeciwpancernych” grotów z trzpieniem, używanych przy strzelaniu z łuków refleksyjnych,
o zdwojonej sile miotającej w stosunku do łuku
prostego (Wachowski 1982, 186), a skutecznie
rażących ubranych w kolczugi Rusinów. Jest to
przeciwna sytuacja niż w przypadku CzermnaCzerwienia, gdzie przebadano archeologicznie
około 5 arów powierzchni grodu (o połowę mniej
niż w Gródku), a znaleziono takich grotów co najmniej 20 (Kuśnierz 2001; 2005). Gród Wołyń od
momentu zniszczenia przez Mongołów, czy też
od zniesienia obwałowań grodowych na rozkaz
Burondaja w 1261 r. (Poppe 1977, 588), zapada
w mrok historii aż do czasów XX-wiecznych badań archeologicznych, przywracających mu zasłużoną pamięć o dawnej świetności.
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Gródek stan 1 A
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Zestawienie 2
Gródek stan 1 A
polowego

Gródek stan. 2
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EXTRACT FROM THE RESEARCH ON THE MILITARY SIGNIFICANCE
OF GRÓDEK UPON BUG (WOŁYŃ) IN THE EARLY MIDDLE AGES

Summary
The archaeological research in the early medieval
settlement in Gródek upon Bug, near Hrubieszów,
conducted in 1952-1955 and1983 big and important
military collection was discovered. It included the
offensive type of weapon (arrowheads, spearheads,
hatchets and flails), protective weapon and equestrian
equipment (bits and horseshoes) as well as collection of
the skeleton tomb artefacts.
There were only few military artefacts which were
found in the settlement area in the context of other
artefacts, easier to be described. The majority of the
militaries comes from the multicultural surface and can
be described only through analogies with other
archaeological stands from Poland and Ukraine.
A big group is constituted by the arrowheads of
the three types of A. Nadolski’s classification from
1954. Type I arrowheads with sleeves and splinters (ill.
IV:20-26; V:1-3) which can be dated back to the
8th-13th century. Type II arrowheads with sleeves and
without splinters (ill. V: 7-8) – first half of the 12th
century until the first half of the 13th century. One of
these arrowheads (ill. IV:19) is an anachronism in the
collection and represents Cimmerian horizon of the
750-650 B.C. Type III arrowheads with a mandrel
were the most numerous group and can be dated back
to the 8th-13th century on the basis of analogies (ill.
IV:1-16,18).
Spearheads are difficult to classify due to the poor
condition (ill. V:12-13). Both were found in the stand
No. 39, described as the 13th century ‘smithy’ in the field
documentation.
The chronology of the hatchets can be defined as
the 10th-13th century (ill. V:17) and 11th-13th century (ill.
VI: 1). Similarly in the 11th-13th century a lead flail was
used (ill. V:16). The fragments of chain mails (ill. V:1415 ) are similar to the ones used in Ruthenia between
the 8th until the first half of the 13th century.
The oldest among the spurs is the one dated on
725-750 A.D. (ill.VI_2). The Rother ones are younger –

the 11th century (ill.VI:9), first half of the 13th century
(ill. VI: 3, 6) and the sencond half of the 14th century
(ill.7-8, 10, 12).
All the bits from Gródek represent type I according
to A. Nadolski. It is a long-term form difficult to be
described. The only artefact the can be dated back to the
first half of the 13th century, due to analogies with some
Ruthenian artefacts, is the one with a profiled link.
The 10th century artefact (ill. VII:10) is the oldest
among horseshoes. The other ones are of the 13th-14th
century (ill. VII:9, 12). The fourth one (ill. VII:11) was
found together with the 16th-18th century artefacts.
Another important artefact is the collection of
armour discovered in 1983 in the skeleton tomb in the
1C stand. The burial was equipped with horn, bony and
bark decoration elements of bows and quivers and the
iron sword. The skeleton of the 40-50-year– old dead
man had traces of wounds caused by an arrow (in the
base of the breastbone) and a sword (a deep cut in the
upper part of the hip bone). Both wounds started healing
and were not the cause of the warrior’s death. In the
process of the sword conservation some inscriptions in
Latin appeared on both sides of its pommel (ill. IX):
+INHOMEFECT+ +INGELIIRMEFCIT+. The
inscription suggested that the sword was forged in the
Rein region workshop signing its products with a name
INGELRII. It is the first in Poland and the thirty-eighth
in Europe sword with a name of his bearer on it. The
biggest collection of them was found in Carpathian Basin –
former Hungarian Kingdom – where five of them were
found. The Gródek sword analysis lets us conclude that
it should be dated back to the second half of the 12th
and first years of the 13th century. It is the time when
Halicz Kingdom was established, there were numerous
inner fights in Ruthenia, quests against the nomadic
Połowce tribe and foreign interventions (e.g. Polish
and Hungarian). These facts would explain the presence
of the amour ( the sword and complex bow) and wounds
on his skeleton.
Translated by Joanna Wydrzyńska

