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Miasta, podobnie jak dzisiaj, pełniły w średniowieczu rolę doniosłą. To tutaj kumulowało się
życie gospodarcze, kulturalne, administracyjne
i polityczne. Jako centra osadnicze były też narażone na liczne zagrożenia ze strony potencjalnych najeźdźców. Stąd obecność w strukturze miast
oddziałów zbrojnych, których zadaniem było zapobieganie ewentualnej agresji z zewnątrz i utrzymywanie porządku wewnątrz przestrzeni miejskiej1.
Te i podobne okoliczności sugerują, iż w trakcie
badań archeologicznych miast możemy się spodziewać odkryć licznych elementów uzbrojenia.
Niestety, w przypadku ośrodków miejskich należących w późnym średniowieczu do Małopolski
czy Rusi Czerwonej dysponujemy dotąd skromną bazą źródłową zabytków tego typu2. Niewiele
miejsca poświęcono także w literaturze bronioznawczej analizie zachowanych przekazów źródłowych3.
Celem niniejszego artykułu jest całościowe
omówienie średniowiecznych militariów pochodzących z badań archeologicznych i luźnych znalezisk zlokalizowanych w dzisiejszych granicach Królewskiego Miasta Krosna, pow. loco,
1
2

woj. podkarpackie, a przechowywanych w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Militaria postanowiono osadzić w najbliższej rzeczywistości polityczno-kulturowej, stąd też większość
przytaczanych analogii, zarówno w zakresie zabytków archeologicznych, jak i ikonografii oraz
przekazów pisanych, dotyczy Małopolski i Rusi
Czerwonej.
Średniowieczny ośrodek miejski w Krośnie
uformował się w wyniku lokacji miasta na prawie
niemieckim dokonanej przez Kazimierza Wielkiego w połowie lat 40. XIV w. na miejscu osady wspomnianej po raz pierwszy w dokumencie
Leszka Białego z 1282 r.4 Administracyjnie miasto
należało do ziemi sanockiej, województwa ruskiego. Rozlokowało się na cyplu terasy nadzalewowej wyniesionej ok. 15 m nad poziom lustra
wody, płynących z obu stron, Wisłoka i Lubatówki. W interesującym nas okresie zajmowało
powierzchnię ok. 7,5 ha. Już za życia Kazimierza Wielkiego rozpoczęto budowę linii murów
obronnych, opasujących całe wyniesienie. Intensyfikacja tych prac nastąpiła w czasach panowania Władysława Jagiełły. Powstał wówczas

Na przykładzie dobrze oświetlonych źródłami miast śląskich problematykę tę omawia M. Goliński (1990).
Znaczną liczbę militariów, niestety, w dużej części pochodzących ze znalezisk luźnych, odkryto na terenie Krakowa (Głosek
1984, 158, kat. 263-265; Niemiec 2002). Pewnym postępem w badaniach będzie być może opublikowanie zbioru militariów
pochodzących z badań Rynku Głównego w Krakowie (por. Buśko 2007, 233). O znaleziskach militariów z innych miast
średniowiecznej Małopolski czy Rusi Czerwonej wiadomo nam jeszcze mniej (np. Cabalska, Mazur 1982, 9-10; Ters´kij 2001,
151, ris. 14). Uwagę zwraca zbiór zabytków odkrytych na przeprawie rzecznej w Nowym Korczynie, pow. buski, jednak w tym
przypadku trudno stwierdzić, czy mamy tutaj do czynienia z wyposażeniem mieszczańskim czy też raczej królewskiej załogi
zamkowej (Kajzer, Rychter 1997).
3 Właściwie jedynie w odniesieniu do Krakowa, na marginesie zainteresowań płatnerstwem krakowskim, opublikowano
niezwykle istotne spisy uzbrojenia tamtejszych mieszczan (Swaryczewski 1987). Wybrane informacje na temat potencjału
militarnego mieszczan polskich, w tym również małopolskich, przytacza w monografiach uzbrojenia średniowiecznego
w Polsce J. Szymczak (1990, 389-403; 2003, 301-304). Najlepiej pod tym względem wygląda obecnie Śląsk, dla którego
źródła pisane przeanalizował M. Goliński (1990), a zabytki archeologiczne znalazły się w orbicie zainteresowań L. Marka
(2004; 2006; 2008). Zaprezentowano również krótkie przyczynki dotyczące uzbrojenia w miastach pomorskich (Głosek
2002; Zieliński 2004).
4 Niestety, źródła archiwalne dotyczące najstarszych dziejów miasta są nieliczne, a zachowane akta miejskie pochodzą dopiero
z 1512 r.
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Ryc. 1. Lokalizacja militariów w obrębie krośnieńskiego Rynku, na tle wykopów (I-XIV) i obiektów średniowiecznych (A-G) odkrytych
w l. 1999-2007. Legenda: a – wykopy archeologiczne; b – drewniane wodociągi; c – bruki; d – militaria (nr odpowiadają numeracji w katalogu); A – wieża wójtowska; B – skrzynia na wodę; C – studnia (późniejsza latryna); D – kanał ściekowy; E-G – pozostałości kramów.
Oprac. A. Muzyczuk i P. N. Kotowicz.
Fig. 1. Location of militaries in Krosno’s Market Square, within excavations (I-XIV) and medieval objects (A-G) discovered in 1999-2007.
Legend: a – archaeological excavations; b – wooden waterworks; c – cobblestone pavements; d – militaries (numbers are the same like in the
calogue); A – town-mayor’s tower; B – box for water; C – well (later latrine); D – sewer; E-G – remains of stalls. Drawing by A. Muzyczuk
and P. N. Kotowicz.

pełny obwód obwarowań, głównie murowanych5,
a na niektórych odcinkach ziemnych, w których znajdowały się dwie bramy: Krakowska,
od północnego-zachodu, wzniesiona jeszcze w czasach kazimierzowskich i Węgierska, zlokalizowana od południowego-wschodu, zrealizowana nieco później. Pełen obwód umocnień liczył
ok. 1100-1200 m. Centralną część Krosna stanowił oczywiście Rynek, który w swym obecnym
kształcie ma wymiary 115 x 72 m, i otoczony był
w średniowieczu drewnianą zabudową (Ginalski,
Łopatkiewicz 1994; Muzyczuk, Gancarski 2003,
7-11).

Szczupłe i lakoniczne informacje dotyczące średniowiecznego Krosna niewiele mówią
nam o potencjale bojowym i uzbrojeniu mieszczan, których obowiązkiem była obrona miasta,
a w których posiadaniu mogły znajdować się
analizowane niżej militaria6. Z pewnością, obok
administracyjnych, funkcje wojskowe pełnił każdorazowo krośnieński wójt. Już w dokumencie z 1367 r. król Kazimierz Wielki stwierdza,
że powinnością wójta krośnieńskiego jest m.in.
wysłanie jednego człowieka w zbroi i z bronią, a drugiego z kuszą na wyprawę wojenną
(Zajączkowski 1979, 19; Fastnacht 1998, 85).

5 Mury o grubości 1,8-2,4 m i wysokości od 5,5 do 8-9 m wzniesione zostały z kamieni piaskowcowych na mocnej zaprawie
piaskowo-wapiennej i zwieńczone były prawdopodobnie blankowanym krenelażem, za którym od strony miasta znajdował się
chodnik dla obrońców. Dodatkowym elementem obronnym w systemie fortyfikacyjnym murów miejskich były baszty
wznoszone na planie prostokąta, trzyścienne, otwarte w kierunku miasta, których w początkach XV w. było co najmniej pięć
(Ginalski, Łopatkiewicz 1994; Muzyczuk, Gancarski 2003, 9).
6 Przykład sąsiedniego, węgierskiego Bardejowa, gdzie zachował się późnośredniowieczny (z 1493 r.) spis żołnierzy wraz z ich
ekwipunkiem (Grabarczyk 2007, 467-468) wskazuje, że rekrutowali się oni zarówno z władz miasta, jak i zwykłych mieszczan.
Ich uzbrojenie, dość nowoczesne jak na owe czasy, obejmowało również elementy, które występują wśród znalezisk
krośnieńskich (kolczuga, broń palna).
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Nakaz ten obowiązywał niewątpliwie wójta (o powinnościach wojskowych wójtów, w tym także
zarządców miast małopolskich i ruskich, por. Zajączkowski 1979, 14-16), skoro w 1461 r., w sporze
między Janem wójtem krośnieńskim, a pozwanym
przez niego bratem Piotrem, wójtem, ten pierwszy powoływał się na dokumenty mówiące, iż
przodkowie jego (wójtowie) pełnili na zmianę
służbę wojskową (Fastnacht 1998, 86). Jeszcze
w 1495 r. Jan z Kamieńca, wójt dziedziczny
w Krośnie, przyrzeka radzie krośnieńskiej brać
udział w wyprawie wojennej (tamże, 88). Oprócz
powinności wójtowskiej bliżej nieokreślony rodzaj obowiązku wojskowego obejmował także
mieszczan. W dokumencie z 1400 r. wspomniane
jest, że w czasie, kiedy miasto spłonęło wraz
z klasztorem franciszkańskim, gwardian Mikołaj
wraz z braćmi prosił o sprzedanie miejsca wzdłuż
starego muru na wybudowanie klasztoru i kościoła, tak jednak, aby straże swobodnie mogły
przechodzić przy murze (Ginalski, Łopatkiewicz
1994, 7; Fastnacht 1998, 72). Nie znamy liczebności owej straży miejskiej, ale jej skuteczność
została sprawdzona 17 i 18 stycznia 1474 r., kiedy
to Węgrzy pod dowództwem Tomasza Tarczaya
z Lipian podeszli pod Krosno. Napastnicy próbowali wziąć miasto znienacka, nocnym atakiem,
nadciągając wprawdzie od strony Żmigrodu, uderzając jednak dla zmylenia uwagi obrońców na
położoną po przeciwnej stronie bramę Węgierską.
Czujność strażnika bramnego, który w porę usunął most zwodzony, udaremniła zaskoczenie. Atakujący, przyjęci ogniem z ręcznej broni palnej,
nie zdołali wedrzeć się na mury, a jedynie spalili przedmieścia Krosna, w tym szpital i kościół
(Baczkowski 1978, 130-131; Fastnacht 1998, 93;
Szymczak 2004, 264). Dbałość, jaką rajcy miejscy
wykazywali w stosunku do polepszenia obronności Krosna, widoczna jest w 1498 r., gdy rada
krośnieńska w związku z inwazją turecką nabywa
w Bardejowie proch strzelniczy i saletrę (Fastnacht
1998, 79), za co trzy dni później zapłacono 8
florenów (Szymczak 2004, 270).
***
Jak wspomniano wyżej, zabytki analizowane
w niniejszym tekście pochodzą z różnych badań
i nadzorów archeologicznych, a także znalezisk
przypadkowych (ryc. 1). Ogółem zaprezentowano
tutaj niewielką, ale niezwykle interesującą kolek-
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cję elementów uzbrojenia, oporządzenia jeździeckiego i rzędu końskiego, obejmującą 26 egzemplarzy. W artykule postanowiliśmy skupić się głównie na zabytkach unikalnych, które w rodzimej
literaturze omawiane były sporadycznie bądź wcale. Pozostałe, bardziej popularne, zanalizowane
zostały w stopniu podstawowym7.
Wśród zgromadzonych militariów wybija się
zbiór, który pozyskano w trakcie szerokoprzestrzennych prac wykopaliskowych prowadzonych
na krośnieńskim Rynku w l. 1999-2001. Prace te,
kierowane przez współautorkę niniejszego artykułu, przy współpracy mgr. J. Gancarskiego, wyprzedzały przebudowę płyty rynkowej, połączoną
ze znaczną niwelacją i wymianą nawierzchni.
W 14 (I-XIV) założonych wykopach o powierzchni ponad 17 arów natrafiono na doskonale zachowane relikty budowli kamiennych, drewnianych
oraz urządzenia infrastruktury miejskiej. Wydobyto przy tym dziesiątki tysięcy zabytków ruchomych, ilustrujących warunki bytowe i poziom
kultury mieszkańców Krosna (Gancarski, Muzyczuk 2002, 7-8; Muzyczuk, Gancarski 2007, 422).
W części zachodniej Rynku natrafiono na
relikty dwufazowej gotyckiej budowli kamiennoceglano-drewnianej (wymiary: 14,2 x 10,0 m),
najprawdopodobniej pierwotnie piętrowej wieży
wójtowskiej, pełniącej zapewne funkcję najstarszego ratusza. Ratusz krośnieński wspominany jest
w źródłach w 1442 i 1443 r. Odkryty budynek składał się pierwotnie z dwóch, a następnie trzech
pomieszczeń (1-3), połączonych ze sobą dwoma
przejściami, w których znajdowały się kamienne
progi i fragmenty piaskowcowych portali z żelaznymi zawiasami, antabami i resztkami drewnianych, spalonych drzwi. W pomieszczeniach 2
i 3 zaobserwowano wyraźne ślady silnego działania ognia, widoczne szczególnie na powierzchniach dolnych partii murów. Materiał zabytkowy
pozwala określić chronologię obiektu na 2. połowę
XIV – XV w., a ślady ognia i analizy dendrochronologiczne wskazują na możliwość zniszczenia
wieży w 1500 lub 1512 r., kiedy Krosno spustoszyły ogromne pożary (Gancarski, Muzyczuk
2002, 8, 19; Muzyczuk, Bicz-Suknarowska 2002,
43-47; Muzyczuk, Gancarski 2003, 21-25; 2007,
425-429). We wnętrzu wieży wójtowskiej wystąpiło ogółem siedem militariów. W pomieszczeniu 1 odkryto topór (nr kat. 3), a w przejściu
między pomieszczeniami 1 i 3 – jeden z grotów

7 W tym miejscu autorzy chcieliby podziękować Panu prof. dr. hab. Krzysztofowi Wachowskiemu za niezmiernie inspirujące
uwagi dotyczące wybranych zabytków z omawianej kolekcji oraz koledze mgr. Arkadiuszowi Michalakowi z Muzeum
Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy koło Zielonej Góry za wszechstronną pomoc, udzielaną w trakcie
przygotowywania rozprawy. Osobne słowa wdzięczności należą się dr. Lechowi Markowi z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Wrocławskiego za wskazanie autorom trudno dostępnej literatury przedmiotu.
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bełtów (nr kat. 6). Pozostałych pięć zabytków (dwa
groty bełtów, w tym jeden zdobiony – nr kat. 5 i 7;
dwa pociski ołowiane – nr kat. 12-13; jeden pocisk kamienny – nr kat. 14) odkryto w zasypisku
pomieszczenia 2.
Bezpośrednio przy narożniku północno-zachodnim budowli natrafiono na wykutą w skale
czworokątną studnię drewnianą o konstrukcji zrębowej, wzmocnionej od wewnątrz czworokątnymi słupami, przekształconą następnie w latrynę.
W zasypisku obiektu wystąpił bogaty materiał
zabytkowy z XIV i, głównie, XV w. (Muzyczuk,
Gancarski 2003, 25-31; 2007, 430-431), w tym
grot bełtu (nr kat. 9) i fragmentarycznie zachowana kamienna kula (nr kat. 11).
Po destrukcji wieży wójtowskiej teren został
zniwelowany, a w rejonie jej narożnika południowozachodniego wzniesiono drewniany zbiornik na
wodę, wykonany z przepołowionych belek dębowych w konstrukcji zrębowej, wzmacnianych od
wewnątrz słupami. Na jego dnie zalegały resztki
beczek drewnianych oraz koliste placki dziegciu
i smoły drzewnej, przechowywanych w piwnicach
wieży wójtowskiej. Konstrukcja istniała zapewne bardzo krótko, a w jej zasypisku wystąpiły
materiały datowane na XV-XVI w. (Gancarski,
Muzyczuk 2002, 20; Muzyczuk, Gancarski 2007,
431). Wśród nich znalazły się także brązowa
odznaka w kształcie toporka (nr kat. 4) i grot
strzały z tulejką (nr kat. 10).
We wschodniej części rynku zachowały się
ślady średniowiecznych kramów, w postaci reliktów ław, bud i kramów kupieckich, z których
pozostały charakterystycznie łódkowato uformowane drewniane podstawy i ślady po słupach
podtrzymujących zadaszenie. Kramy te datowane
są dendrochronologicznie na l. 1342-1384. Wokół odsłonięto celowo utwardzaną powierzchnię,
wykonaną z drobnego żwiru, mierzwy i faszyny (Gancarski, Muzyczuk 2002, 21; Muzyczuk,
Gancarski 2003, 35-37; 2007, 431-432). W sąsiedztwie jednego z kramów odkryte zostały
dwa mocno zbrylone fragmenty plecionki kolczej (nr kat. 17).
Poza tym z późnośredniowiecznej warstwy
kulturowej pochodzi jeden z grotów bełtów (nr
kat. 8), dwa kamienne pociski do broni palnej
(nr kat. 15-16), zbrojnik (nr kat. 18), kółko gwiaździste od ostrogi (nr kat. 20) i dwie podkowy
(nr kat. 23, 25). Nad brukiem renesansowym, na

wtórnym złożu, odkryto też ostrogę z bodźcem gwiaździstym (nr kat. 19), a w rynsztoku
renesansowym wystąpił fragment podkowy (nr
kat. 24).
Z ostatnich nadzorów na krośnieńskim rynku, przeprowadzonych w 2007 r. (A. Muzyczuk),
pochodzi znalezisko kolejnej ostrogi z bodźcem
gwiaździstym (nr kat. 21), a z dawniejszych badań
(J. Janowski, 1960 r.) na staromiejskiej ulicy Pawła
z Krosna – podkowa (nr kat. 26). W najbliższym
jej sąsiedztwie, podczas badań na dziedzińcu Pałacu Biskupiego (Pracownia PKZ w Krośnie, l.
1984-1985), obecnie siedziby Muzeum Podkarpackiego, odkryte zostało strzemię (nr kat. 22). Pozostałe dwa przedmioty, miecz z Krosna-Turaszówki
(nr kat. 1) i czekan z Krosna-Suchodołu (nr kat. 2),
to znaleziska luźne.
Miecz
Analizę militariów krośnieńskich rozpoczynamy od zabytku najbardziej okazałego i wzbudzającego zawsze największe zainteresowanie.
Chodzi oczywiście o zachowany niemal w całości (brak części głowni w partii sztychowej)
miecz żelazny, odkryty przypadkowo w KrośnieTuraszówce8 (nr kat. 1; ryc. 2-3). Interesujący
nas zabytek doczekał się w literaturze przedmiotu
zaledwie wzmianki w monografii mieczy środkowoeuropejskich autorstwa M. Głoska. Autor
zaliczył go do typu XII,B,6 (?) w klasyfikacji
R. E. Oakeshotta i datował na połowę XIII w. (Głosek 1984, 158, kat. 266; por. Strzyż 2006, 31, kat. 10).
Dokładny ogląd zabytku wskazuje jednak na konieczność jego reinterpretacji typologicznej. Nie
można zgodzić się z twierdzeniem M. Głoska,
iż w przypadku głowicy krośnieńskiego miecza
mamy do czynienia z typem B wg E. Oakeshotta
(Oakeshott 1994, 93; por. też Głosek 1984, ryc. 3).
Wydaje się, że dla naszego zabytku znacznie lepszą
analogią jest głowica typu P, która wyróżniona
została na podstawie wyobrażenia na rzeźbie
Dietmara von Kisteritz z katedry w Naumburgu,
datowanej na ok. 1250 r. (Oakeshott 1994, 99,
fig. 63; por. też Głosek 1984, 33). Jej kanelurowany kształt, odtworzony przez R. E. Oakeshotta
i powtórzony przez M. Głoska, zupełnie jednak
nie odpowiada rzeczywistemu przedstawieniu głowicy miecza dzierżonego przez dobroczyńcę katedry, której górna powierzchnia jest w istocie płaska,
a w centralnej jej części wyobrażono, zaklepany

8 Miecz został poddany badaniom rentgenowskim w celu ujawnienia ewentualnych inskrypcji bądź znaków mieczniczych.
Badania te dały wynik negatywny (ryc. 3:2). Dodatkowo prześwietlono również jeden z fragmentów plecionki kolczej (ryc. 11).
Za możliwość prześwietlenia zabytków w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Rydygiera w Toruniu autorzy składają
serdeczne podziękowania koledze dr. Andrzejowi Janowskiemu z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Oddział w Szczecinie.
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Ryc. 2. Krosno, pow. loco. 1-2 – miecz żelazny z Krosna-Turaszówki. Rys. P. N. Kotowicz.
Fig. 2. Krosno, Krosno distr. 1-2 – an iron sword from Krosno-Turaszówka. Drawing by P. N. Kotowicz.
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od góry, koniec trzpienia rękojeści9. Głowica wyobrażona na naumburskiej rzeźbie znajduje swoje
niemal stuprocentowe odwzorowanie w głowicy
miecza z Krosna. Identyczna jest nawet grań na
przedniej jej części10. Głowice takie, określane
jako siodłowate, znane są głównie ze znalezisk
wschodnioeuropejskich (Kirpičnikov 1966, 54;
Kazakevičius 1996, 78-82). Odmienny od przedstawienia na rzeźbie Dietmara jest natomiast jelec
miecza z Krosna, który został przez M. Głoska
zaliczony z wahaniem do typu 6. Zdaniem autorów znaczna szerokość zakończeń ramion i ich
łukowate wygięcie ku głowni wskazują, że należałoby go wiązać z typem 6a11 (Głosek 1984, 40).
Nie do końca też prawdziwe jest stwierdzenie, iż
głownia omawianego miecza reprezentuje typ XII.
Co prawda sztych głowni jest złamany, co utrudnia jednoznaczną ocenę znaleziska, ale pod uwagę
należałoby wziąć również głownie typu Xa i XIa
w klasyfikacji R. E. Oakeshotta.
Oddzielnie rozpatrywane głowice i jelce analogiczne do znanych z okazu krośnieńskiego niewiele wnoszą do próby uściślenia chronologii
miecza. Są to formy o dość długim czasie występowania. Głowice znane, jak wspomniano wyżej, głównie ze znalezisk wschodnioeuropejskich
występują już w XI w. Tak datowane są pruskie
okazy z cmentarzyska Irzekapinis-Klincovka, Kaliningradskaâ obl., i miecz z napisem ULFBERHT
z Martyniškiai, Joniškio rajono, Litwa, które V. Kazakevičius określa mianem typu Balno (Kazakevičius 1996, 120-121, pav. 92). Górną granicą
chronologiczną jest tutaj XIII w. (być może jego 1.
połowa), na co oprócz wspomnianej wyżej rzeźby Dietmara von Kisteritz wskazuje chociażby
znalezisko półfabrykatu pustej w środku głowicy
„siodłowatej”, odkrytego w pracowni zbrojmistrza,
na majdanie grodziska w Gomelu, a datowanej na
okres przed 1239 r. (Plavìnski 2006, 15, tabl. II:21,
mal. 17:2; 2007, 337, kat. 22). Większość znalezisk

z Europy Wschodniej, w tym krajów nadbałtyckich,
datowanych jest jednak generalnie na XII-XIII w.
(Kirpičnikov 1966, 54, kat. 17; Kazakevičius 1994,
120-121). Podobnie jest z wygiętymi ku głowni jelcami o rozszerzonych zakończeniach. Najstarsze okazy, datowane już na XI w., znane są
z terenów północno-wschodniej Europy. Przykładem może być tutaj znalezisko jednosiecznego
miecza z grobu nr 20 na cmentarzysku w Cerkaustas Podiņi, raj. Bauska (Skarby... 2007, kat.
766). Jak dotąd najpóźniej datowanym mieczem
z takim jelcem jest okaz odkryty w Plemiętach,
pow. grudziądzki, w zgliszczach gródka, którego
zagładę określa się na 1414 r. (Głosek 1985, 99101, tabl. IX:1; por. też Cognot 2002, 105-108).
Zaznaczyć jednak należy, iż znacząca większość
mieczy o wygiętych ku głowni jelcach występuje w XII i szczególnie XIII w. (Głosek 1984,
40; Edge, Paddock 1991, 63; Kazakevičius 1994,
40-41; Aleksić 2007, 97).
Wśród znalezisk wschodnioeuropejskich występują też okazy będące niemal stuprocentowymi analogiami do okazu z Krosna. Są to miecze
o „siodłowatych” głowicach i wygiętych ku głowni jelcach, które A. N. Kirpičnikov zaliczył do
swojego typu III (Kirpičnikov 1966, ris. 10). Z terenu wczesnośredniowiecznej Rusi przytoczył dwa
znaleziska takich mieczy. Najbardziej reprezentatywnym wśród nich jest zabytek z datowanego na
XII w. kurhanu nr 11 w miejscowości Hotyncy,
Peterburgskaâ obl., Rosja. Brązowy jelec zabytku
ozdobiono roślinnym ornamentem wijącej się wici.
Kolejny egzemplarz, datowany na XII – 1. połowę
XIII w., odkryto w skrytce cerkwi Dziesięcinnej
(Karger 1951, 123, ris. 86; Kirpičnikov 1966, 54,
ris. 46:3, kat. 15-16). Miecze takie znane są
również z terenów bałtyjskich12. V. Kazakevičius
włącza je do swojego typu Balno. Wśród nich
najbliższy okazowi z Krosna jest miecz odkryty
wraz z trzema innymi w wodach jeziora Talsu

9 W swej późniejszej pracy R. E. Oakeshott upraszcza nieco kształt głowicy typu P, przez co zbliża ją bardziej ku oryginałowi,
zapewne na podstawie brązowego okazu towarzyszącego fragmentowi miecza typu XII?,P,1, z pierwszej połowy XIII w., wydobytemu z Renu i przechowywanemu w Museum für Deutsche Geschichte w Berlinie (Oakeshott 1991, 10, 240).
10 Grań i identyczny wręcz rzut z góry, a także podobny w ogólnym zarysie kształt ma nie znajdująca analogii w klasyfikacji
R. Oakeshotta, pięciokątna głowica miecza z napisem BENEDICTUS, odkrytego w jeziorze Zbąszyńskim, datowanego na XIII w.
(Głosek, Makiewicz, Zierka 1994). Pięciokątną głowicę ma również, datowany na 1. połowę XV w., miecz odkryty w miejscowości Horna Streda, okr. Nové Mesto n. Váhom, Słowacja (Klčo, Krupa 2004, 39, obr. 1:5). Zdaniem autorów mogą one być jakąś
formą poboczną omawianego tutaj typu.
11 Typ ten różni się jednak od jelca egzemplarza krośnieńskiego obecnością od strony głowni niewielkiego ostrołucznego
występu. Jelce typu 6a występują m.in. na słynnym Szczerbcu, datowanym na 1. połowę XIII w. (Nadolski 1968, ryc. 2-3) i na
dwóch mieczach z 1. połowy XIII w., przechowywanych w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu (Głosek 1984, kat. 389,
391, tabl. XXIII:4, XXVII:4; Pawłowska 1986, 31-32, fot. 1a-b, 2a-b). Podobne jelce występują także na XIII-wiecznych
mieczach poza granicami Polski. Warto tutaj wspomnieć okaz przechowywany w muzeum Bargello we Florencji (Kazakevičius
1994, 41, Fig. 6) czy też miecz ze zbiorów Museum of Archaeology w Cambridge (Nadolski 1968, ryc. 7). Znane są także
z zabytków estońskich. Wśród nich jest jednosieczny miecz z miejscowości Saaremaa, datowany na XII-XIII w. (Mandel 1991,
124, tahv. XIII:2). Ich użytkowanie w tym czasie potwierdza również ikonografia (Nadolski 1968, ryc. 8-9).
12 Miecze typu III (często z łacińskimi inskrypcjami) znane z terenu Łotwy badacz rosyjski uznawał za przywożone na tereny
nadbałtyckie z Rusi (Kirpičnikov 1966, 57).
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Ryc. 3. Krosno, pow. loco. 1 – miecz żelazny z Krosna-Turaszówki;
2 – zdjęcie rentgenowskie miecza (1 – fot. A. Janowski).
Fig. 3. Krosno, Krosno distr. 1 – an iron sword from KrosnoTuraszówka; 2 – X-ray picture of the sword (1 – photo by A. Janowski).

Vilkumuižas, a datowany na XII w. (Kazakevičius
1996, 78-82, 120-121, 89 pav.). Jedyną różnicą
między interesującym nas egzemplarzem a przytoczonymi przykładami jest obecność na tym pierwszym wspomnianej wyżej grani.
Podsumowując nasze ustalenia, należy stwierdzić, iż chronologia zaproponowana dla naszego
okazu przez M. Głoska (1. połowa XIII w.) jest
bardzo prawdopodobna. Miecze tego typu występują na Rusi i terenach bałtyjskich głównie
w XII i 1. połowie XIII w. Warto przy tym jednak zaznaczyć, że dobrze datowane znaleziska
pochodzą z 1. połowy XIII w. Jelce mają rozległą
chronologię, ale już głowice, mimo że pojawiają
się w XI w., zanikają ok. połowy XIII w.
Na koniec warto też wspomnieć, iż późnośredniowieczne Krosno posiadało własnego producenta mieczy. Z 1497 r. zachowała się wzmianka o działalności Jana (Iohannes) mieczownika
(Szymczak 1992, 103; 2004, 150; Fastnacht 1998,
76). Kolejne wzmianki o miecznikach kroś-

2
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nieńskich pojawiają się w początkach XVI w.
W 1512 r. Hanusz przywozi do Bardejowa swój
towar mieczniczy wartości 15 zł (Fastnacht 1998,
79), a w l. 1521-1522 źródła wspominają odpowiednio Grzegorza i Jana (tamże, 77).
Czekan
Kolejnym zabytkiem o prawdopodobnej średniowiecznej chronologii jest czekan z opuszczoną
brodą i kolcem oraz wyodrębnioną osadą odkryty
przypadkowo w Krośnie-Suchodole13 (nr kat. 2;
ryc. 4:1). Do niedawna znany był tylko jeden
analogiczny okaz, znaleziony luźno przy budowie kanału Warta-Gopło wraz ze zbiorem innych militariów (buławy, topory, głowica miecza, grot strzały (?), podkowa) w Mielnicy Dużej,
pow. koniński. Zabytek ten, datowany na XIIIXV (?) w., został zaliczony przez M. Głoska do
podtypu Ii (Głosek 1996, 32, nr kat. 6, tabl.
VIII:D). Typ ten reprezentuje również okaz z romboidalnym w przekroju kolcem, znaleziony w fosie

13 Znajdująca się aktualnie w granicach Krosna wieś Suchodół ma średniowieczną metrykę. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi
jednak dopiero z 1430 r. Interesujące, że wieś ta wraz z kilkoma innymi objęta została lokacją miasta i stanowiła obszar podległy
krośnieńskiemu wójtowi (Fastnacht 2007, 133-134).
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Ryc. 4. Krosno, pow. loco. 1 – czekan z Krosna-Suchodołu; 2 – topór z wieży wójtowskiej na Rynku (1 – rys. M. Glinianowicz;
2 – rys. P. N. Kotowicz).
Fig. 4. Krosno, Krosno distr. 1 – battle-axe from Krosno-Suchodół; 2 – axe from town-mayor’s tower in Market Square (1 – drawing by
M. Glinianowicz; 2 – drawing by P. N. Kotowicz).

wrocławskiej, datowany na podstawie bliźniaczego, niepublikowanego znaleziska odkrytego
w warstwie gruzu szachulcowego, wypełniającego piwnicę budynku z XIII/XIV w. usytuowanego
kilkadziesiąt metrów dalej (Konczewska, Konczewski 2004, 91, ryc. 2:a). Zbliżony czekan z kolcem,
jednak znacznie mniejszy i ze szczątkowo wyod-

rębnioną osadą, odkryto na zamku Freudenštejn,
okr. Bruntál. Jego datowanie określane jest na
połowę XIII – połowę XIV w. (Kouřil 2002, 19-20,
obr. 5:2) i został on uznany, na podstawie wyobrażeń ikonograficznych, jednoznacznie za narzędzie, być może używane przy obróbce kamienia (Kouřil, Prix, Wihoda 2000, 558, przyp. 39,
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obr. 55:6). Pozostałe znane czekany z kolcem mają
już nieco inną formę. Chodzi tutaj głównie o brak
wyodrębnionej w rzucie bocznym osady. Egzemplarz taki odkryto m.in. w trakcie badań zamku
Radosno k. Sokołowska, pow. wałbrzyski, datowanego na koniec XIII – XV w. Czekan ten posiada
szczątkowo zachowane toporzysko, na którym
zachowały się dwie stosunkowo długie okładziny (Kastek, Mruczek, Stojanowicz, Stopczyński,
Zaradzka 1996, ryc. 8:b), wzmacniające górną
część toporzyska przed złamaniem (Kotowicz
2008). Analogiczny do okazu z Radosna zabytek
średniowieczny (jednak bez wąsów wzmacniających) odkryto także w Tyńcu, pow. krakowski
(Leńczyk 1956, tabl. XXIII:14). Datowany na
1. połowę XVI w. zabytek, z zachowanym częściowo toporzyskiem, odkryty został w trakcie badań
miejskich w Sabilē, Talsu rajons, Łotwa (Magurēvičs 2001, 68-69, Abb. 6). Nieco inny (mający
lekko wyodrębnione wąsy) zabytek z resztką
toporzyska wykonanego z drewna drzewa liściastego wyeksplorowano z obiektu nr 1a, naruszającego podwaliny XIII-wiecznego domu w Międzyrzeczu, pow. loco (Łaszkiewicz, Michalak 2007,
107-108, ryc. 5:1). W świetle przedstawionych
analogii późnośredniowieczna lub, ewentualnie,
wczesnonowożytna metryka zabytku jest bardzo
prawdopodobna, jednak brak kontekstu uniemożliwia jego szerszą interpretację.
Topór
Broń obuchową reprezentuje również odkryty w zasypisku pomieszczenia nr 1 wieży wójtowskiej (Muzyczuk, Bicz-Suknarowska 2002, 47)
żelazny topór z lekko podciętą brodą i wyodrębnioną od dołu osadą, który zakwalifikować należy
do podtypu IXa wg M. Głoska (nr kat. 3; ryc. 4:2).
Jest to z pewnością jedna z bardziej popularnych
form zabytków tego typu. Autor wspomnianej
wyżej klasyfikacji przytacza informacje o 13 średniowiecznych toporach tej odmiany (Głosek 1996,
42-43), warto jednak zauważyć, iż od tego czasu
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liczba ta znacznie się powiększyła14. Z obszaru
Małopolski znanych było do niedawna pięć egzemplarzy interesującego nas podtypu (Glinianowicz
2005, 161). Analiza dobrze datowanych zabytków
wskazuje, że tak ukształtowane topory pojawiły się
w XIV w. i w niezmienionym kształcie przetrwały w głąb czasów nowożytnych15 (Głosek 1996,
42-43). Wskazują na to znaleziska datowane na
XVI-XVII w. z Raciążka, pow. aleksandrowski
(Kajzer 1990, 260, il. 100:1), i Tykocina, pow.
białostocki (Gajewska, Kruppé 1973, ryc. 5). Średniowieczne i wczesnonowożytne topory tej odmiany znane są także na obszarach sąsiadujących
z Polską, np. na terenie dzisiejszej Słowacji (Polla
1962, obr. 6:6; Ruttkay, Cheben, Ruttkayová 1994,
obr. 8:1), Ukrainy (Ters´kij 2006, ris. 150:1,8),
Litwy (Urbanavičius 1979, 128, 5:2 pav.; Stankus
1999, pav. 4:2, 6:1; Svetikas 2003, 110, LXIX
len.) czy w Niemczech (Bastian 1959, Abb. 105).
Okoliczności odkrycia omawianego tutaj okazu
wskazują jednak na jego późnośredniowieczną
metrykę. Datujemy go na 2. połowę XIV – XV w.
W literaturze istnieją rozbieżne opinie odnośnie
funkcji tej odmiany toporów. Niektórzy badacze
uznają je za siekiery, przeznaczone wyłacznie do
pracy z drewnem, inni utrzymują, że mogły mieć
także walory bojowe (przegląd hipotez: Łaszkiewicz, Michalak 2007, 114). Miejsce odkrycia
egzemplarza krośnieńskiego nie pozwala na kategoryczne zakwalifikowanie zabytku do jednej
lub drugiej grupy.
Odznaka w formie toporka
Z omówioną wyżej grupą zabytków wiąże
się także zabytek nie będący elementem militarnym w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale
odgrywający ważną rolę w późnośredniowiecznej
kulturze rycerskiej, dlatego też zdecydowano się
przedstawić go szerzej w tym miejscu. Jest to
zdobiony, miniaturowy, wykonany z brązu, toporek o wyodrębnionej osadzie i zdobionym, wachlarzowato rozszerzającym się ostrzu16 (nr kat. 4;

14 Chodzi tutaj m.in. o okazy toporów z przepraw rzecznych w Nowym Korczynie, pow. buski (Kajzer, Rychter 1997, 149, tabl.
2:4/95, 4:17/95), i Smolicach, pow. oświęcimski (Tyniec-Kępińska 2005, 145, 147, ryc. 2), a także z fosy miejskiej we
Wrocławiu, pow. loco (Konczewska, Konczewski 2004, 90, 107, ryc. 1:d), z Międzyrzecza (Łaszkiewicz, Michalak 2007, 114,
kat. 8, ryc. 5:4) i Zdun, pow. krotoszyński, koniec XIV – 1. połowa XV w. (Grygiel, Jurek 1999, 34, ryc. 68:1).
15 Liczne XVI-XVII-wieczne egzemplarze z serbskiego Belgradu publikuje P. Špehar (2007, 37-39, t. V:56, VI:57-67), tak
datowany jest również okaz z miejscowości Barkava, Madonas raj., Litwa (Bitner-Wróblewska, Ciglis, Radiņš 2005, 57, tab. IV).
Topór tego typu wyobrażony jest także na fragmencie szkliwionej ceramiki z 2. ćwierci lub początku 2. połowy XVI w., odkrytym w Bolesławcu nad Prosną, pow. wieruszowski (Maik 2007, 206, ryc. 1:a).
16 Odznaka ta jest zapewne naśladownictwem oryginalnych form. Zbliżone topory o wachlarzowatym ostrzu sklasyfikowane
jako typ XIV w kontynuacji typologii M. Głoska (Liwoch 2005) pochodzą ze Słupska, pow. loco (Janocha 2004, ryc. 31),
Warszawy-Gocławka, pow. warszawski (Głosik 1969), oraz Zembrzyc, pow. suski (Liwoch 2005). Znane są także z terenów
średniowiecznego Królestwa Węgierskiego, z miejscowości: Levoča, okr. loco (Petrík, Mihok, Lisoňova, Soláriková 2003, 221),
Rajecké Teplice, okr. Žilina, XV-XVI w. (Moravčik 1981, s. 178, obr. 103), Východná, okr. Liptovský Mikuláš (Pieta, Giertlová
1999, obr. 111:16), Vác, kom. Pest, XV w. (Vörös 1986, 13. kép.). Jak słusznie zauważa B. Spencer, typ ten jest wielokrotnie
wyobrażony na miniaturach tzw. Biblii Maciejowskiego (Spencer 1998, 303).
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Ryc. 5. Krosno, pow. loco. Miniaturowa odznaka w kształcie toporka ze
zbiornika na wodę na Rynku. Rys. P. N. Kotowicz.

Ryc. 6. Krosno, pow. loco. Miniaturowa odznaka w kształcie toporka ze
zbiornika na wodę na Rynku. Fot. D. Szuwalski.

Fig. 5. Krosno, Krosno distr. Miniature badge in a shape of axe
from box for water in Market Square. Drawing by P. N. Kotowicz.

Fig. 6. Krosno, Krosno distr. Miniature badge in a shape of axe
from box for water in Market Square. Photo by D. Szuwalski.

ryc. 5-6), określany w literaturze jako odznaka
(ang. badge). Z terenu ziem polskich właściwie
brak podobnych miniaturek, chociaż moda na militarne odznaki docierała też tutaj (por. np. znalezisko miniaturowej kuszy ze strzemiączkiem i bełtem
z Gdańska – Kocińska, Trawicka 2005, 19). Niewykluczone, że z podobnym zabytkiem mamy też do
czynienia w przypadku niewielkiego (dł. 3,4 cm)
srebrnego toporka z opuszczoną brodą, datowanego na 1. połowę XIII w., odkrytego we Wrocławiu. Toporek był obustronnie zdobiony w technice
trybowania pasmami wypukłych łuczków i rombów, obramowanych wklęsłymi bruzdami. Niestety, przedmiot ten zaginął w 1961 r. (Kaźmierczyk 1966, 253, przyp. 61; 1970, 151, ryc. 40:2).
W literaturze podkreśla się fakt jego odmienności
od innych wczesnośredniowiecznych miniaturowych toporków, łączonych jednak głównie z oddziaływaniami wschodnimi (Panasiewicz, Wołoszyn 2002, 247).
Znaczną liczbę zbliżonych odznak odkryto
w Wielkiej Brytanii. Są to zarówno naśladownictwa toporków, jak również czekanów, halabard
i toporków rycerskich (Spencer 1998, 302-307).
Zabytki te charakteryzują się jednak znacznie bogatszą ornamentyką, która oprócz znanych z okazu
krośnieńskiego zdobień w kształcie ukośnej kratki
obejmuje także wyobrażenia tarcz herbowych oraz
napisy. Niektóre z nich mają także, podobnie jak
interesujący nas okaz, wyodrębnioną od dołu osadę.
Miniaturki wykonane są głównie z ołowiu, ale
również ze stopu cyny z ołowiem (ang. pewter).
Jeden z toporków, odkryty w Londynie, o lekko

asymetrycznym ostrzu, miał zachowany w osadzie
fragment leszczynowego „toporzyska”. Na obu stronach szyjki tego okazu znajdują się napisy AMI
i AVI. Autor interpretuje je jako inskrypcje wykonane w języku francuskim, które hipotetycznie
można odczytywać jako AMI[E] AVE[S] – masz
przyjaciela. Zabytek ten, wraz z fragmentem kolejnego, został odkryty w depozycie datowanym
na koniec XIII w. (tamże, 303, nr 299). Niemal
identyczny zabytek, z analogiczną inskrypcją, został odkryty na wybrzeżu morskim w belgijskim
Raversijde i datowany jest na l. 1350-1400 (Koldeweij 2007, kat. 7.129). Inny zabytek tego typu,
odkryty w Tamizie pod Billingsgate miał natomiast
łacińską inskrypcję, którą odczytano jako ECCE:
EDWORDVS (Oto Edward!). Dodatkowo na szyjce znów umieszczono słowo AMO, a z drugiej
strony AVE. Na podstawie wyobrażeń na tarczach
herbowych toporek datowano na 2. połowę XIV
stulecia (Spencer 1998, 303, nr 301a). Kolejny,
słabo zachowany miniaturowy toporek tego typu
został odkryty w depozycie, datowanym na koniec XIV w. (tamże, 303). Zabytki datowane na
XV i XVI w. przybierają inne formy. Są wśród
nich tzw. toporki rycerskie (ang. pole-axe – por.
Marek 2004, 41-42), zdobione w podobny sposób,
ale posiadające wyraźnie wyodrębniony, masywny
młotek, jak okaz z Tamizy pod Rotherhithe, datowany na podstawie ikonografii na okres po 1406 r.
(Spencer 1998, 305, nr 302a). Niezwykle interesujące jest znalezisko miniaturowej halabardy,
przypisywanej z dużym prawdopodobieństwem
otoczeniu Karola V, cesarza rzymskiego i króla
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Hiszpanii, która mogła być zgubiona podczas pobytu władcy na dworze Henryka VIII w 1522 r.
(tamże 1998, 305, 307, nr 302c). Chronologię
tę potwierdza znalezisko analogicznej halabardy
w Nieuwlande w Holandii, miejscowości zniszczonej przez powódź w 1533 r. (Beuningen, Koldeweij 1993, 292; Spencer 1998, 307), a także
podobny egzemplarz ze skarbu przedmiotów odkrytego w Kempten, w Niemczech, a datowanego
na koniec XV i głównie na XVI w. (Elser 2005,
98, Taf. 2:10).
W literaturze przedmiotu pojawiły się dwie
interpretacje próbujące wyjaśnić przeznaczenie
omawianych miniaturek. Jedna z nich, raczej mało prawdopodobna, wiąże je z kultem św. Olafa,
przedstawianego z toporem, symbolem jego męczeństwa. Inskrypcje i tarcze heraldyczne wyobrażone na niektórych zabytkach sugerują jednak możliwość pełnienia przez nie znaczącej roli
w kulturze rycerskiej późnego średniowiecza. Wedle drugiej z hipotez konkurujący ze sobą kombatanci obdarowywali nimi swoich zwolenników,
aby pokazać swą wyższość nad rywalem, z którym przyszło potykać się w trakcie turnieju lub
pojedynku (Spencer 1998, 303; por. też Mills
1999, NM. 99). Zapewne chodziło o zgromadzenie jak największej grupy zwolenników, którzy
będą w stanie przekrzyczeć zwolenników przeciwnika. Toporki, z pewnością niezbyt cenne,
gdyż wykonane z reguły z dość pospolitego
materiału, pełniły więc rolę odznak wśród osób
tworzących otoczenie (dwór) możnej osoby. Hipoteza, niezwykle interesująca i w przypadku
znalezisk zachodnioeuropejskich prawdopodobna,
nie wyjaśnia, dlaczego i dokładnie kiedy zabytek
taki pojawił się w Krośnie17. Przytoczone wyżej
analogie, wskazują, że podobne miniaturki funkcjonowały głównie w XIV stuleciu. Omawiany
egzemplarz został jednak odkryty w wypełnisku
drewnianego zbiornika na wodę (prawdopodobniej wspominanej w źródłach cisty – skrzyni na
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wodę), który powstał niedługo po pożarze średniowiecznej wieży wójtowskiej. Odkryty w nim
materiał archeologiczny to głównie zabytki ceramiczne z XV-XVI w. oraz fragmenty ceramicznych form odlewniczych, m.in. z motywem
smoka lub gryfa oraz korony królewskiej (Muzyczuk, Gancarski 2007, 431). Zapewne mamy
tutaj więc do czynienia z zabytkiem pochodzącym z 2. połowy XIV bądź 1. połowy XV w.18,
który podobnie jak inne materiały znalazł się
w obiekcie na wtórnym złożu. Niewykluczone,
że pierwotnie znajdował się na wyposażeniu jednego z użytkowników wieży wójtowskiej, być
może samego wójta.
Zdobiony grot bełtu
Niezwykle rzadkim na terenie Polski znaleziskiem jest także, odkryty w wieży wójtowskiej,
żelazny, zdobiony grot bełtu do kuszy (Muzyczuk,
Gancarski 2003, fot. 24; 2007, 429, ryc. 4). Na prawej stronie awersu jego liścia wyobrażono gotycką majuskulną, nacinaną poprzecznie literę V lub
kompozycję d i s umieszczoną w wydzielonym
polu i oddzieloną fryzem arkadkowym od wieńczącej kompozycję korony królewskiej, zakończonej
stylizowaną lilią (nr kat. 5; ryc. 7-8). Podobne zabytki, choć analizowane były już u schyłku XIX w.
(por. Koula 1893-1895), są dość rzadkimi znaleziskami. Kwerenda w literaturze przedmiotu pozwoliła na odszukanie 32 podobnych grotów (Kalmar
1937-1939; 1957; 1971, 149-151; Nickel 1969;
Ruttkay 1978, 46, kat. 34; Měchurová 1989;
Kulakov, Skvorcov 2000, ris. 6; Samuel 2003,
obr. 99), w tym zaledwie jednego pochodzącego
z Polski19 (Cofta-Broniewska 1962). Niestety, tylko
nieliczne zabytki to znaleziska, które można powiązać z konkretnymi miejscowościami. Większość
okazów przechowywana jest w zbiorach muzealnych, bez określonego miejsca pochodzenia. Zdecydowanie najwięcej jest wśród nich klasycznych
grotów bełtów z tulejką o romboidalnym przekroju

17 W tym kontekście kusi postawienie hipotezy o przywiezieniu zabytku z odbywającego się gdzieś w okolicy turnieju. Tym
miejscem mógł być Kraków, gdzie, jak na stolicę przystało, turnieje często towarzyszyły ważnym wydarzeniom kulturowopolitycznym. Duże międzynarodowe turnieje odbywały się zarówno za panowania Kazimierza Wielkiego, jak i Jagiellonów.
Na jednym z nich, a właściwie w pojedynczej gonitwie, przeprowadzonej pomiędzy 1447 a 1454 r., nieznany z imienia „błędny”
rycerz rodem z Anglii potykał się z Jakubem z Kobylan na dziedzińcu wawelskim w obecności Kazimierza Jagiellończyka i jego
dworu (Szymczak 1995, 18; Piwowarczyk 1998, 137-138). Czy, zważywszy na liczne analogie angielskie, przewrotnym nadużyciem byłoby uznanie, że angielski rycerz szukał sobie zwolenników poprzez rozdawanie podobnych odznak?
18 Chronologia taka może być też spowodowana pewnym opóźnieniem w docieraniu zachodnioeuropejskiej mody rycerskiej na,
jakby nie patrząc, peryferie ówczesnej Europy Łacińskiej. Z drugiej strony wiemy, iż przedmioty takie miały dość szeroki zasięg występowania. Dowodem na to są znaleziska kamiennych form odlewniczych odkrytych w miejscowości Gamla Lödöse
w Szwecji (Spencer 1998, 305).
19 Niewykluczone, że z tą grupą zabytków można byłoby powiązać dwa okazy odkryte na Lubelszczyźnie, w powiecie hrubieszowskim – w Gródku nad Bugiem i Terebiniu. Pierwszy z tych grotów uznany początkowo błędnie za awarski grot włóczni
(Kokowscy 1990; Poleski 1992, 30, ryc. 5:5; Zoll-Adamikowa 1992, 300, ryc. 3:a), następnie poprawnie zweryfikowany przez
W. Szymańskiego (1995, 137-138; nie zgadza się z tym – Strzyż 2006, 73, przyp. 96), zdobiony jest na tulejce złotą (?) blaszką,
analogicznie jak dwa groty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Pradze (Nickel 1969, 108-109, Abb. 9-10). O drugim egzemplarzu, z Terebinia, brak bliższych informacji (Szymański 1995, 137, przyp. 1).
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Ryc. 7. Krosno, pow. loco. 1 – zdobiony grot bełtu z wieży wójtowskiej na Rynku; 2 – zbliżenie ornamentyki na liściu. Rys. U. Bąk.
Fig. 7. Krosno, Krosno distr. 1 – ornamented bolthead from town-mayor’s tower in Market Square; 2 – magnified ornament on a leaf. Drawing
by U. Bąk.

liścia. Zdarzają się jednak wyjątki: jeden z grotów
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Budapeszcie
oraz zabytek z kolekcji Marzoli w Brescii mają
masywne, wygięte na zewnątrz zadziory, natomiast okaz ze zbiorów Muzeum w Pécs zaopatrzony jest w trzpień (Nickel 1969, Abb. 16,
24, 74). Niemal wszystkie mają zbliżoną długość,
wahającą się od 8,5 do 12,8 cm. Większość z nich,
w tym również okaz krośnieński, mieści się jednak
w przedziale 10-12 cm. Zdecydowanie odbiega
od nich ceremonialny, bogato zdobiony grot, zakupiony w 1966 r. na aukcji w Londynie przez
Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku,
którego długość wynosi 30,6 cm (tamże, 103-104).
Na grotach tych zastosowano zróżnicowaną ornamentykę, która w niektórych przypadkach pokrywa nie tylko liść grotu, ale i tulejkę. Na liściach
przeważają ryte motywy roślinne oraz gotyckie

litery20 zwieńczone koronami i strusimi piórami,
niekiedy inkrustowane brązem, metodą intarsji
(np. Smoleníce, okr. Trnava). Na tulejkach występują brązowe obejmy, wyodrębnione pierścienie oddzielające tulejkę od liścia, niekiedy tulejki
pokryte są rytym ornamentem ukośnej kratki czy
łuski. Na bogato zdobionych grotach występuje
też niekiedy ornament roślinny i gotyckie napisy.
Jedyną znaną nam analogią z terenu ziem
polskich jest grot bełtu odkryty na podgrodziu
(stan. 4) w Kruszwicy, pow. loco. Niestety nie
udało się ustalić jego pozycji stratygraficzno-chronologicznej. Prawdopodobnie pochodzi z warstw
przemieszanych, stosunkowo późnych, których
chronologia nie została jednak określona. Na jednej z jego stron, na prawym polu liścia wyobrażono przypuszczalnie gotycką, minuskulną literę t
zwieńczoną zakrzywionym u góry strusim piórem.

20 Błędna jest hipotetyczna interpretacja zdobienia na grocie z zamku Ostrý Kameň jako ornamentu zoomorficznego (Samuel
2003, 120). Mamy tutaj do czynienia ze słabo zachowaną literą.
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Ryc. 8. Krosno, pow. loco. 1 – zdobiony grot bełtu z wieży wójtowskiej na Rynku; 2 – zbliżenie ornamentyki na liściu. Fot. D. Szuwalski.
Fig. 8. Krosno, Krosno distr. 1 – ornamented bolthead from town-mayor’s tower in Market Square; 2 – magnified ornament on a leaf. Photo by
D. Szuwalski.

Autorka na podstawie analogii datowała go na 2.
połowę XV w. (Cofta-Broniewska 1962, 290-291,
ryc. 1). Oba groty „polskie” nie są jednak najdalej
na północ odkrytymi zabytkami tego typu. W 1992 r.
okaz o tulejce zdobionej ukośną kratką, oddzieloną
od ostrza ukośnie nacinanym wypukłym pierścieniem i wyobrażeniem majuskulnej litery K, zwieńczonej pawim piórem, znaleziono przypadkowo
w trakcie prac ziemnych w soborze św. Piotra
i Pawła w miejscowości Železnodorožnyj (dawniej
Gerdauen), Kaliningradskaâ obl., Rosja. Autorzy
uznają go za element wyposażenia grobowego
(Kulakov, Skvorcov 2000, ris. 6).
Niemal wszystkie znane egzemplarze zostały
odkryte lub znajdują się w zbiorach muzealnych

u naszych południowych sąsiadów – na obszarze
Republiki Czeskiej, Słowacji, a także Węgier. Najwięcej, gdyż aż 11 z nich, znajduje się w Republice
Czeskiej. Tutaj również największa liczba okazów (wśród nich zabytki odkryte przypadkowo,
jak i w trakcie badań archeologicznych) ma sprecyzowaną lokalizację – Česky Šternberk, okr. Benešov, Mouhnice, okr. Vyškov, Mštenice, okr.
Třebíč i Plačice, okr. Hradec Králové (Nickel
1969; Durdík, Brych 1984; Nekuda 1985, 72, 146;
Měchurová 1989)21. Druga duża grupa, licząca 10
okazów, zdeponowana jest w muzeach węgierskich22. Dwa zabytki, ze Smoleníc i prawdopodobnie z zamku Ostrý Kameň w miejscowości
Buková, okr. Trnava, odkryto na Słowacji (Ruttkay

21 Poza nimi trzy egzemplarze znajdują się w Národním Muzeum w Pradze (nr inw. 201-203, 207), dwa w Zachodnioczeskim
Muzeum w Pardubicach (nr inw. 633, 1217), pojedyncze okazy w Uměleckoprůmyslovém Muzeum w Pradze oraz Muzeum
w Smiřicach (Nickel 1969).
22 W Magyar Nemzeti Muzeum w Budapeszcie znajdują się trzy egzemplarze, a po jednym grocie w Bakony Muzeum
w Veszprém, Balaton Muzeum w Keszthely i w muzeach w Pécs, Györ i Nyiregyhaza (Nickel 1969, 106).
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1978, kat. 34; Samuel 2003). Kolejne trzy znajdują się w muzeach austriackich: Kunsthistorischen
Museums w Wiedniu (Nickel 1969, 112, Abb. 19),
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum w Innsbrucku (tamże, 115, Abb. 25), w zbiorach hrabiego
Wilczka na zamku Kreuzenstein, Niederösterreich
(tamże, 114, Abb. 23). Pojedyncze groty znajdują się także w Bayerisches Nationalmuseum
w Monachium (tamże, 106-107, Abb. 6-7), w zbrojowni Tower of London (tamże, 112, Abb. 18),
w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku23
(tamże, 103-104, Abb. 1-2, 4) oraz w zbiorach
Marzoli w Brescii (tamże, 158, Abb. 74).
Zdecydowana większość prezentowanych zabytków ma chronologię określaną na XV w.24.
Niestety, tylko kilka z nich odkrytych zostało na
stanowiskach lub w kontekście pozwalającym
na sprecyzowanie chronologii. Najwcześniej, na
XIV w., datowany jest okaz ze Smoleníc. W publikacji prezentującej ten zabytek nie podano jednak podstaw takiej chronologizacji (Ruttkay 1978,
kat. 34). XVI-wieczną chronologię przypisuje się
zabytkowi z Brescii (Nickel 1969, 158). Okaz
z miejscowości Český Šternberk odkryty został
w górnej wysuniętej baszcie zamku, funkcjonującej po 1479 r. Grot odkryto w warstwie pożarowej, datowanej na początek XVI w. (Durdík,
Brych 1984). Okaz z Mstěnic wystąpił we wnętrzu wieży, na terenie opuszczonej osady średniowiecznej, która funkcjonowała do 1468 r. (Nekuda
1985, 72, 146, obr. 109, 200). Natomiast zabytek
odkryty w miejscowości Plačice, przechowywany
w zbiorach Muzeum Narodowego w Pradze, odnoszony jest do czasów, kiedy tamtejsza twierdza
obsadzona przez załogę cesarza Zygmunta została
w 1436 r. zdobyta przez husytów (Nickel 1969,
109-110).
Geografia rozmieszczenia zabytków wskazuje, że bełtów zaopatrzonych w zdobione groty
używano głównie na terenie Europy ŚrodkowoWschodniej, na terenach monarchii czeskiej i węgierskiej. Autor najobszerniejszej monografii tej
kategorii zabytków, H. Nickel, uznaje je jednoznacznie za XV-wieczny wyrób czeski25. Zaprezentowane przez Autora argumenty zdają się
potwierdzać tę hipotezę26. Główną rolę odgrywa tutaj, wspomniany już wyżej, bogato zdo-

biony zabytek przechowywany w nowojorskim
Metropolitan Museum of Art, pokryty kilkoma
napisami w języku czeskim. Na jednej ze stron
liścia, na lewym polu, okaz ten ma wyobrażony
esowato zawinięty pasek z napisem mamyla, co
logicznie tłumaczy się jako moja miła. Na prawym górnym polu tej strony liścia umieszczono
kolejny napis – warvy/woka, który odczytywany
jest jako varuj voka – chroń swe oko. Z drugiej
strony liścia, na lewym dolnym polu, umieszczono
napis ZdarZ/buo[h] – Szczęść Boże. Kolejne dwa
napisy znajdują się na tulejce grotu. Jeden z nich
to ponownie mamyla, drugi zaś – marya/pano – nie
wymaga komentarza (Nickel 1969, 103, 105-106).
Napisy tego typu znane są jeszcze tylko z dwóch
grotów. Na okazie przechowywanym w Bayerischen
Nationalmuseum w Monachium znajduje się napis mamylapan, względnie mamylapanny27 – moja
miła panno lub moja miła pani (tamże, 106, Abb.
6-7), a na grocie z Uměleckoprůmyslového Muzeum w Pradze ponownie marya pany28 (tamże,
108, Abb. 8).
Właściwie wszystkie znane groty, poza odbiegającym zdecydowanie długością okazem „nowojorskim”, są dość bliskimi analogiami do okazu
krośnieńskiego, zarówno pod względem kształtu,
jak i dekoracji. Niemal równoległy przebieg krawędzi oraz niemal prosta tulejka zbliżają omawiany grot do zabytku z Kruszwicy oraz jednego
z grotów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Pradze (tamże, Abb. 11). Analogiczna kompozycja
(litera zwieńczona koroną), w różnych wariantach, występuje na kilku grotach. W najbardziej
dekoracyjnej formie wystąpiła na bogato zdobionym zabytku „nowojorskim”, gdzie na jednej ze
stron stylizowane litery x i s, zwieńczone zostały
koronami zakończonymi heraldycznymi liliami
(tamże, 105, Abb. 3). W nieco uproszczonej formie
kompozycję tę zastosowano także w przypadku
grotu z Uměleckoprůmyslového Muzeum w Pradze
(tamże, 107, Abb. 8). Niemal identyczne zwieńczenie korony, w postaci uproszczonej lilii, ma
okaz z Mštenic (Nekuda 1985, 146, obr. 200).
Dobrą analogią jest również zakończenie korony
wieńczącej gotycki napis marya na okazie grotu
przechowywanego w zbrojowni Tower (Nickel 1969,
Abb. 18). W zupełnie schematycznym rysunku

23 Grot ten znajdował się wcześniej w arsenale tureckim, na co wskazuje umieszczona w górnej części tulejki marka (Nickel
1969, 105, Abb. 5).
24 Wcześniej J. Kalmar datował część interesujących nas zabytków na podstawie ornamentyki i stylu liter na XV – początek
XVI w. (Kalmar 1937-39, 218-219).
25 Interpretacja taka przyjmowana jest powszechnie w nowszej literaturze (Durdík 1984; Nekuda 1985, 146; Měchurová 1989).
26 Poza lokalizacją grotów duże znaczenie ma tutaj analiza ich ornamentyki, analogiczna do występującej na czeskich pawężach,
ostrogach, a także miniaturach (Nickel 1969, 116-125).
27 J. Kalmár odczytywał ten napis odmiennie, jako manilia p(ro) amo(re) (Kalmár 1957, 157).
28 Napis w gotyckiej minuskule znajduje się również na grocie ze Smoleníc (Ruttkay 1978, 106, kat. 34).
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kompozycję tę oddano też na grocie z zamku
Kreuzenstein (Kalmár 1937-39, 218, Abb. 2;
Nickel 1969, 114, Abb. 23). Inne zabytki prezentują już nieco inne rodzaje zdobień. Egzemplarz z Wiednia ma jedynie łukowato wygiętą
koronę (Kalmar 1937-39, 218, Abb. 4; Nickel
1969, 112, Abb. 19), natomiast kilka kolejnych
grotów, przechowywanych w Muzeum Narodowym w Budapeszcie, ma zbliżone wyobrażenia,
z tą różnicą, że w górnych częściach koron umocowane są strusie pióra (Nickel 1969, Abb. 14-16).
Trudno jednoznacznie odczytać monogram
znajdujący się na krośnieńskim grocie. Krój litery
najbardziej przypomina majuskulne gotyckie J,
jednak stopień zniszczenia powierzchni zabytku
nie pozwala stwierdzić tego z całą pewnością. Na
znanych egzemplarzach najczęściej, gdyż siedmiokrotnie, wyobrażono literę s, sześciokrotnie literę a
(niekiedy w zbitkach ae lub ar), trzykrotnie – d i t,
dwukrotnie – s, a po jednym razie litery d, k, m, v,
K, S i X. Na niektórych egzemplarzach litery były
na tyle nieczytelne lub niestarannie wykonane,
że istnieją wątpliwości co do ich identyfikacji.
W dwóch przypadkach litery odczytano jako l
albo i29, w kolejnym jako v lub y.
Próby wyjaśnienia przeznaczenia tych niewątpliwie paradnych przedmiotów30 idą obecnie
w dwóch kierunkach. Pierwsza z nich, wysunięta
jeszcze przed II wojną światową przez J. Kalmara
(1937-1939; por. też 1957, 158; 1971, 150-151),
uznaje bełty oprawione w zdobione groty za oznakę władzy dowódców bractw strzeleckich, zwanych bractwami św. Sebastiana lub też kurkowymi,
oraz królów konkursów strzeleckich. Zadaniem
wszystkich członków owych bractw było ustawiczne podnoszenie swych umiejętności strzeleckich
(Cofta-Broniewska 1962, 291; Ruttkay 1978, 46;
Goliński 1990, 3, 29). Członkowie bractw początkowo używali łuków i kusz, które później
zastąpiła broń palna. Zgodnie z regulaminem dowódca związku strzeleckiego zmuszony był nieść
ceremonialne groty w czasie pierwszego i ostatniego w roku wejścia na plac ćwiczeń oraz podczas wyboru na króla kurkowego, których organizowanie należało również do jego obowiązków.
Takiego dowódcę z XVI w., trzymającego w dłoni
duży grot, ma przedstawiać portret znajdujący się
w galerii malarstwa w Wiedniu (Cofta-Broniewska
1962, 291). Króla Strzeleckiego Bractwa św. Sebastiana przedstawiać miał również obraz Rogiera
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van der Weydens z Muzeum w Brukseli, gdzie
przedstawiono mężczyznę ze strzałą – Kawalera
Złotego Runa. Autor uważał, że jest to Karol
Zuchwały, książę Burgundii (Kalmár 1957, 158).
Pozostałe analizowane przez J. Kalmara przypadki zinterpretowane zostały w ten sam sposób.
Powiązanie grotów z bractwami św. Sebastiana
wyjaśnia zdaniem J. Kalmara częste występowanie na nich monogramu S jako symbolu świętego
(Kalmar 1971, 150).
Druga hipoteza wysunięta przez H. Nickela
sugeruje, że bełty ze zdobionymi grotami były
własnością dwóch grup osób. Opiera się ona na
interpretacji materiału ikonograficznego, pochodzącego z terenu całej Europy. W pierwszej z tych
grup znajdują się osoby w pełnych zbrojach z wyolbrzymionym bełtem (lub strzałą), uznane za dowódców oddziałów strzeleckich, dla których bełty
te stanowiły rodzaj podkreślenia pozycji społecznej
(Nickel 1969, 132-142). Niestety, w zgromadzonym materiale występuje tylko jeden wyolbrzymiony grot (Metropolitian Museum), który, jak
zauważyli T. Durdík i V. Brych, równie dobrze
może być grotem kopii. Faktem jest też, iż wszystkie groty przedstawione na ikonografii mają
wyraźnie zaznaczone zadziory, co znajduje potwierdzenie w zaledwie dwóch przypadkach. Czy
zatem teza H. Nickela jest prawdziwa? Jej podstawą jest fakt, iż większość znanych grotów odkryto w obiektach o funkcji wojskowej (Durdík,
Brych 1984, 676). Hipotezę tę akceptuje również
Z. Měchurová, która uznaje za nim, że wyobrażone na nich monogramy należy wiązać z inicjałami
m.in. władców czy świętych. Autorka uznaje podobne groty za własność wysoko postawionych
społecznie jednostek, które chciały się odróżnić
tym sposobem od szeregowych strzelców. Niekoniecznie też musiały pełnić jedynie rolę ceremonialną. Występujące na niektórych grotach uszkodzenia
czubków liści (np. Česky Šternberk) uznaje za dowód ich używania (Měchurová 1989, 209-210).
Warto zwrócić jednak uwagę na drugą grupę osób – dworzan – wyobrażonych z normalnej
wielkości bełtem. H. Nickel wiąże ją z obyczajowością turniejową. Podaje tutaj, za Ch. Buttinem
(1954 – niestety, Autorom nie udało się dotrzeć do
tej pozycji), przykład francuski, gdzie w czasie
turnieju panował obyczaj, który nakazywał prowadzącemu zmagania trzymać w ręku bełt, którym
w razie przerodzenia się zabawy w niebezpieczny

29 Według J. Kalmára są to niewątpliwie pisane minuskułą litery i (Kalmar 1971, 149-150).
30 Odrzucić raczej należy hipotezę J. Kouli, sugerującą, iż groty takie służyły wysoko postawionym

osobom w strzelaniu do
tarczy lub w łowach (Koula 1893-95). Przeczy temu bogate zdobnictwo grotów. Niektóre z nich w wyniku użytkowania uległyby
niechybnie zniszczeniu. Nie przekonuje jednak opinia A. Ruttkay’a, który stwierdził, iż wielkość i waga tych grotów znacznie
przewyższały możliwości kuszy (Ruttkay 1978, 46). Znane z terenów europejskich egzemplarze „zwykłych” grotów często
osiągają takie wymiary (por. Rackevičius 2002).
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bój rozdzielał walczących (Nickel 1969, 142).
Tezę tę popierać się zdają również D. Edge i J. M.
Paddock, którzy we wspomnianym wyżej wyobrażeniu Karola Zuchwałego widzą Antoine’a
„Grand Batard de Bourgogne”, marszałka turniejowego, który dzierży białą strzałę. Opuszczenie
jej w dół dawało znak kombatantom, że mogą
rozpocząć zmagania turniejowe (Edge, Paddock
1991, 161). Silne związki z kulturą rycerską (czy
też dworską) zdają się poświadczać napisy typu
ma myla, sugerujące związek z „wiernością małżeńską” (podobnie jak na ostrogach Kazimierza
Jagiellończyka), czy maryjne (miłość do Marii),
występujące na kilku, wspomnianych wyżej grotach. W obrębie tej hipotezy dałoby się także
wyjaśnić obecność na omawianych zabytkach –
grupy monogramów, uznawanych w literaturze
dość powszechnie za inicjały królewskie (Nickel
1969, 126; Měchurová 1989, 209). Jak jednak
wskazał ostatnio K. Wachowski, możliwości interpretacyjne są tutaj ogromne i niejednoznaczne.
I tak np. monogram M może być uznany za skrót
słowa Maria, ale również niemieckiego Minne
(miłość), mającego swój odpowiednik w czeskim
milost. Z kolei monogram A uznaje się ostatnio za
skrót od słowa Amor (Wachowski 2005, 403-404).
Czy jest tutaj zatem miejsce dla bractw kurkowych
i ich dowódców?
Pozostaje pytanie, skąd wziął się tak cenny
przedmiot w krośnieńskiej wieży wójtowskiej31
i jak należy go datować. Przedstawione analogie,
a także chronologia wieży, wskazują na XV-wieczne
pochodzenie omawianego zabytku. Bliskość średniowiecznych Węgier, z którymi Krosno prowadziło ożywiony handel (ale nie tylko, jak w przypadku wspomnianych wyżej wydarzeń z 1474 r.),
a na terenie których odkryto przynajmniej kilka
tego typu zabytków, nasuwa przypuszczenie, że
to właśnie stamtąd mogła do Krosna dotrzeć moda
na tego typu przedmioty. Jeżeli opowiemy się
za hipotezą wiążącą ten przedmiot z późnośredniowieczną kulturą rycerską, to zadziwiający jest
fakt obecności aż dwóch elementów tego typu
(por. omówiona wyżej miniaturowa odznaka)
w odległym od centrów dworskich mieście. Oba
wspomniane zabytki, podobnie jak szereg innych
odkrytych na krośnieńskim Rynku, mogą mieć
też związek z faktem istnienia w Krośnie i w jego
31 W przypadku

okolicach silnej kolonizacji i osadnictwa niemieckiego32, którego przedstawiciele czerpali wzorce
kulturowe ze swej dawnej ojczyzny (por. Blajer
2007). Problem ten wymaga zatem dalszych, szerzej zakrojonych badań.
Groty bełtów
Pozostałe cztery groty bełtów reprezentują już
typowe formy późnośredniowieczne. Do klasyfikacji tej grupy zabytków wykorzystano typologię
autorstwa A. F. Medvedeva (1966, 94-96, tabl. 31),
posiłkując się klasyfikacjami A. Mäesalu (2001),
G. Rackevičiusa (2002) i dużymi zbiorami grotów
bełtów z obszaru ziem polskich.
Jeden z grotów należy zaliczyć do typu 5
wg A. F. Medvedeva (nr kat. 6; ryc. 9:2). Autor
znał tego typu groty tylko z Nowogrodu, gdzie
datowane są na XIII w. (Medvedev 1966, 94,
tabl. 31:5). Na terenie Estonii groty takie, określane przez A. Mäesalu jako typ 7, występują
w XIV w. (Mäesalu 2001, Fig. 2). Pięć zabytków
tego typu, datowanych na XIV-XV w., wystąpiło
w pozostałościach zamku w Czchowie, pow. brzeski (Szpunar, Glinianowicz 2006, 161).
Pozostałe trzy groty należą do różnych wariantów typu 8 wg A. F. Medvedeva (nr kat. 7-9;
ryc. 9:3-5). Na Rusi występują one powszechnie
na zachód od linii Nowogród-Smoleńsk-Kijów,
głównie w XIII-XV w. (Medvedev 1966, 94, tabl.
31:8-9). Inne klasyfikacje, bardziej szczegółowo
ujmujące cechy drugorzędne grotów, zmuszają nas
do omówienia poszczególnych okazów oddzielnie.
Największy z grotów (nr kat. 7; ryc. 9:3)
w klasyfikacji zabytków estońskich reprezentuje typ 12, datowany na przełom XIII i XIV w.
(Mäesalu 2001, fig. 2). G. Rackevičius podobne
groty z terenu Litwy grupuje w dwóch odmianach
typu 7 – B i C, i datuje na 2. połowę XIV – 1. połowę XV w. (Rackevičius 2002, 86-89, 2, 5 lent.).
Średni grot, o największej szerokości w górnej
części liścia (nr kat. 8; ryc. 9:4), znajduje analogie
wśród zabytków estońskich typu 13, datowanego na
XIV w. (Mäesalu 2001, fig. 2) oraz litewskich typu
7C (Rackevičius 2002, 86-89, 2, 5 lent.). Niezwykle
podobne do omawianego egzemplarza groty pochodzą z Bolesławca n. Prosną. Określone zostały
jako typ IIc i co ciekawe wystąpiły w kontekście
wskazującym na ich XVII-wieczną chronologię

znaleziska z Kruszwicy A. Cofta-Broniewska sugerowała, iż tamtejszy grot był albo własnością miejscowego
członka bractwa, albo też został przypadkowo zagubiony przez przebywającego w Kruszwicy zagranicznego gościa (CoftaBroniewska 1962, 291). Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na znaleziska tzw. ceramiki husyckiej, występującej na kilku
stanowiskach kujawskich (por. Dzieduszycka, Dzieduszycki 2004), co sugerować może silniejsze związki między Czechami,
a regionem kruszwickim. Według V. Kulakova znalezisko podobnego grotu na terenie pruskim jest dowodem na przyjmowanie
przez Prusów symboliki popularnej w chrześcijańskiej Europie (Kulakov, Skvorcov 2000, 183-184).
32 Potwierdza to m.in. liczebność nazwisk niemieckich wśród krośnieńskich mieszczan w 2. połowie XIV i XV w. (Fastnacht
1998, 81-82).
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Ryc. 9. Krosno, pow. loco, Rynek. 1 – grot strzały ze zbiornika na wodę; 2-3 – groty bełtów z wieży wójtowskiej; 4 – grot bełtu
z warstwy późnośredniowiecznej; 5 – grot bełtu z latryny; 6, 10 – pociski ołowiane z wieży wójtowskiej; 7, 9 – pociski kamienne z warstwy
późnośredniowiecznej; 8 – pocisk kamienny z wieży wójtowskiej; 11 – kula kamienna z latryny. Rys. P. N. Kotowicz.
Fig. 9. Krosno, Krosno distr. Market Square. 1 – arrowhead from wooden box for water; 2-3 – boltheads from town-mayor’s tower; 4 – bolthead
from medieval layer; 5 – bolthead from latrine; 6, 10 – lead missles from town-mayor’s tower; 7, 9 – stone missles from medieval layer; 8 – stone
missle from town-mayor’s tower; 11 – stone artillery shell from latrine. Drawing by P. N. Kotowicz.

(Maik 1997, 28, Fig. 14). Wśród materiałów z Międzyrzecza groty takie określone zostały jako grupa
III (Łaszkiewicz, Michalak 2007, 121, 124).
Najmniejszy z grotów, o dość zwartej bryle
(nr kat. 9; ryc. 9:5), ma analogie w zabytkach
łotewskich typu 20 z 2. połowy XIV w. (Mäesalu
2001, fig. 2); zbliżone są również zabytki typu 7A

z terenu Litwy (Rackevičius 2002, 86-89, 2, 5 lent.).
Typ IIb wg J. Maika dla zabytków z Bolesławca występuje w nawarstwieniach datowanych
na XV-XVII w. (Maik 1997, 28, Fig. 13). Podobne, krępe groty z Międzyrzecza zostały ujęte
w grupie IV i datowane są na średniowiecze
(Łaszkiewicz, Michalak 2007, 124).
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Groty typu 8 wg A. F. Medvedeva znane
są także z najbliższych okolic Krosna. Wystąpiły
m.in. na grodziskach: „Zamczysko” w Mymoniu,
pow. sanocki (Kotowicz 2007, 60, ryc. 7:1-2),
„Horodyszcze” w Trepczy, pow. sanocki, stan. 2
(Ginalski, Kotowicz 2004, 218, tabl. X:5) oraz
ruinach zamku „Sobień” w Manastercu, pow. leski,
i jako luźne znalezisko w Postołowie, pow. leski
(Kotowicz 2002, 9, tabl. VII:10-11). W małopolskim Czchowie groty tego typu, datowane na XIVXV w., wystąpiły aż w 16 egzemplarzach (Szpunar,
Glinianowicz 2006, 161).
Waga33 grotów bełtów z Krosna mieści się
w przedziałach D (14-22 g – dwa okazy) i E (2348 g – dwa okazy) wg K. Wachowskiego. Wśród
analizowanych przez tego autora okazów z opolskiego „Ostrówka” groty o takiej masie wystąpiły
głównie w warstwie II (2. ćwierć XIII – początek
XIV w.) i w warstwie niwelacyjnej. Kilka grotów
o masie E wystąpiło również w warstwie I, datowanej na XIV w. i okres nowożytny, a niewielka grupa grotów o masie D również w warstwie
AI z 1. ćwierci XIII w. (Wachowski 1982, 172,
ryc. 1-2). Ustalenia te wskazują, że groty o takiej masie występowały głównie w okresie późnośredniowiecznym.
Jak widać, uściślenie chronologii tej kategorii
zabytków na podstawie analogii jest właściwie
niemożliwe. Przytoczone przykłady pokazały jednak, iż formy znalezione w Krośnie nie odbiegają zarówno od standardów środkowoeuropejskich,
jak i lokalnych, a kontekst ich odkrycia wskazuje,
że datować należy je głównie na 2. połowę XIV
i XV w.
Grot strzały
W drewnianym zbiorniku na wodę odkryto
także pojedynczy grot strzały z tulejką, o płaskim
liściu (nr kat. 10; ryc. 9:1). Grot ten należy do
typu 3 wg A. F. Medvedeva. We wschodniej Europie forma ta znana jest od VII-VIII w. i przeżywa
się jeszcze w XIV w. Na samej Rusi jest ona jednak rzadko spotykana. Egzemplarze o chronologii
późnośredniowiecznej (XIV w.) wystąpiły w Nowogrodzie Wielkim, Novgorodskaâ obl., Rosja
(Medvedev 1966, 56-57, tabl. 30:3). Podobne groty
z terytorium Litwy, określane przez G. Rackevičiusa jako typ 7, datowane są na XIV-XVI w. (Rackevičius 2002, 128-129, 4, 7 lent.).
Grot strzały tego typu odkryto w trakcie badań zamku Szczerba pod Gniewoszowem, pow.

kłodzki, XIV-XV w. (Francke 1964, ryc. 13:r).
Trzy groty strzał o płaskim liściu odkryto także
w warstwie kulturowej na majdanie grodziska
z 2. połowy XIII – 1. połowy XIV w. w Widoradzu,
pow. wieluński. Autor wiąże je głównie z czasem
zdobywania i spalenia grodu, czyli schyłkową fazą
jego użytkowania (Abramek 2007, 99, ryc. 3:16-18).
Grot tego typu wystąpił również na grodzisku
w Raciążu, pow. tucholski, z 2. połowy XIII w.
(Kowalczyk 1986, 79, tabl. LVII:g). Zabytek nasz
nie znalazł się więc raczej tutaj na wtórnym złożu34.
Kula kamienna
Jedyna odkryta w latrynie, fragmentarycznie
zachowana (w wyniku używania?), kula kamienna
z piaskowca krośnieńskiego z dużą zawartością żelaza (nr kat. 11, ryc. 9:11) była miotana przez działo
małego kalibru. Zarówno jej średnica (83 mm), jak
i waga (438 g – pierwotnie zapewne ok. 2 funtów)
wskazują na taraśnicę, której kaliber wynosił średnio od 40 do 100 mm (Szymczak 2004, 54; Łaszkiewicz, Michalak 2007, 126; Strzyż 2007, 462).
Taraśnice, jak nazwa wskazuje, pierwotnie służyły
jedynie do obrony murów. Lufa działa do połowy
długości leżała w wydrążonym klocu i była z nim
połączona obręczami. Szybko jednak zwiększono jej rozmiary, wydłużono i wzmocniono lufy,
a w celu wykorzystania na polu bitewnym dodano łoże na kołach (Strzyż 2007, 462). Taraśnice
skutecznie raziły na odległość 250-300 m (Łaszkiewicz, Michalak 2007, 126). W literaturze przyjęło się, iż ze względu na niewielki kaliber z taraśnic strzelano głównie pociskami żelaznymi lub
ołowianymi (Szymczak 2004, 54), jednak odkrycia
m.in. 14 kul kamiennych w Międzyrzeczu (Łaszkiewicz, Michalak 2007, 126, tab. I:55,58-61,
64-72), kolejnych 12 w Reszlu, pow. kętrzyński
(Strzyż 2007, 462), oraz pojedynczych okazów
z Jeleniej Góry, pow. loco, XV/XVI w. (Szymczak
2004, 149), Wenecji, pow. żniński, l. 1435-1475
(Sikorski 1986, 84; Strzyż 2007, 465), zamku Paričov w miejscowości Trebišov na Słowacji (Slivka
1980, 243) i omawianego okazu w Krośnie wskazują na konieczność rewizji tych poglądów.
Informacje źródłowe wskazują na dużą popularność tego typu działa na terenie zarówno Rusi Czerwonej, jak i ziem sąsiednich. O żelaznej
taraśnicy (ferrea pixis tharasniczka), przechowywanej na zamku w sąsiednim Sanoku, wspomina
inwentarz z 1446 r. (Fastnacht 1948, 16; Szymczak 1996, 9; 2004, 54, 172, 320). Taraśnice mu-

33 Ze względu na ubytki lub przyrost w masie spowodowane korozją oraz obecność w tulejkach fragmentów brzechwy,
powodujących jej zwiększenie, waga poszczególnych okazów mogła być pierwotnie nieco inna.
34 Odkryte na Rynku obiekty wczesnośredniowieczne (Muzyczuk, Gancarski 2003, 19, fot. 6-9) mogłyby sugerować taką
interpretację.

Militaria średniowieczne z Królewskiego Miasta Krosna

siały być również na wyposażeniu załogi miejskiej w niedalekim węgierskim Bardejowie, skoro
w 1491 r. Stefan Zapolya prosił miejscową radę
miejską o przesłanie m.in. dwóch bumbardis, sześciu hwffhnyczas i trzech tharaczk wraz z prochem
i lapidibus (Szymczak 2004, 148, przyp. 371). Hakownice, taraśnice, hufnice i bombardy znajdowały
się w 1480 r. w arsenale lwowskim, a w 1497 r. Jan
Olbracht zostawił w tym mieście taraśnicę z kołami i łożem oraz taraśnicę długą (Szymczak 1990,
403; 2003, 250). W przypadku Krosna nie mamy
co prawda bezpośredniej informacji o przechowywaniu i użytkowaniu dział, ale ich obecność w mieście
potwierdza przytoczona wyżej wzmianka z 1498 r.,
gdzie rajcy krośnieńscy w obliczu przewidywanego najazdu tatarskiego kupują w Bardejowie cetnar
saletry (Szymczak 2004, 270).
Kamienne pociski do dział nie są częstymi
znaleziskami na terenie południowo-wschodniej
Polski. Największy ich zbiór, liczący sześć egzemplarzy o kalibrach 135-215 mm, odkryto podczas
badań zamku średniowiecznego „Sobień” w Manastercu. Ich chronologia określana jest na schyłek XIV i XV w. (Kotowicz 2002, 15, kat. 56-61,
fot. 1). Pięć kul kamiennych odkryto również
w obrębie, datowanego na XVI w. barbakanu
w Bieczu, pow. gorlicki. Istotne jednak, że wśród
materiałów zabytkowych z tego obiektu znalazła się też ceramika datowana na w. XIV i półgrosz koronny Kazimierza Jagiellończyka, co może
wskazywać na wcześniejszą metrykę kul. Średnica
największej z kul ma 140 mm i na przeciwległych jej
powierzchniach wyryto znaki krzyża. Średnica
mniejszych wynosi 110 mm (Kwolek 1964, 44,
ryc. 8). Chronologia zabytku krośnieńskiego, na
podstawie kontekstu odkrycia może być określona
na XV w.
Warto także wspomnieć o przebywających
w ośrodkach miejskich na interesującym nas terenie profesjonalnych puszkarzach, obsługujących
działa. Co istotne jeden z nich, Jan Schindlar, puszkarz lwowski w l. 1475-1498, pochodził z Krosna (Szymczak 2004, 180, 195, 199). Najstarsza
wzmianka dotyczy niejakiego Jakuba, określanego
jako magister pixidum, dbającego o dobro Biecza (tamże, 200). Szlachetny Rege aule pixidarius
Andrzej z Łubna, wójt na Jaśliskach i sołtys w Króliku, sprawował pieczę nad artylerią Sanoka, gdzie
dostał podwodę w 1424 r. i działał tam przynajmniej do 1443 r. (tamże, 171). Ze źródeł (1448 r.)
znany jest również Piotr, puszkarz królewski rezydujący w Przemyślu (tamże, 195).
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Pociski do ręcznej broni palnej
Pociski do ręcznej broni palnej reprezentowane są przez dwie ołowiane i trzy kamienne kulki
(nr kat. 12-16; ryc. 9:6-10). Te ostatnie (nr kat.
14-16; ryc. 9:7-9), o średnicach od 18 do 21 mm,
wystąpiły w nawarstwieniach późnośredniowiecznych rynku (dwie sztuki) oraz w wypełnisku pomieszczenia nr 2 wieży wójtowskiej, co wskazuje
na konieczność ich datowania głównie na XV w.
Analogiczne zabytki znane są z badań w Gnieźnie, Poznaniu i Wenecji35. Znaleziska z tej ostatniej miejscowości mają średnicę od 14 do 18 mm
i zostały wytoczone bardzo starannie z granitu
i piaskowca podobną techniką, jak pociski dużych
rozmiarów (Sikorski 1986, 85). Nieco większą kulkę (26 mm), zapewne do hakownicy, odkryto na
zamku w Międzyrzeczu (Łaszkiewicz, Michalak
2007, kat. 63, ryc. 13:20). W literaturze panuje opinia o ich dużej skuteczności (Szymczak 2004, 149).
Pociski ołowiane (nr kat. 12-13; ryc. 9:6,10),
niewątpliwie droższe od kamiennych, również pojawiają się wśród znalezisk archeologicznych.
Egzemplarze o chronologii późnośredniowiecznej
znane są m.in. ze wspomnianej wyżej Wenecji.
Są jednak nieco mniejsze (14 mm) od egzemplarzy krośnieńskich i były zapewne używane jako
pociski do rusznic lub brązowych hakownic (Szymczak 2004, 155). Identycznej wielkości kulkę znaleziono natomiast w trakcie badań opuszczonej wsi
Mštenice (Nekuda 1985, obr. 198:c, 199:a). Inne
średniowieczne znaleziska tego typu pochodzą
głównie ze stanowisk czeskich, ale też niemieckich (Drenko 1995, 135, obr. 9; Łaszkiewicz,
Michalak 2007, 125 i przyp. 22). Warto jednak
przypomnieć, iż identyczne kulki były używane
także w wiekach późniejszych (Dębski, KóčkaKrenz 2007, 67; Łaszkiewicz, Michalak 2007, 125),
więc decydującą rolę ma kontekst zalegania zabytku. Obecność na terenie Rusi Czerwonej ołowianych pocisków potwierdzają spisy inwentaryzacyjne miasta Lwowa. W 1495 r. znajdowały się
tutaj kulki ołowiane do rusznic, hakownic i taraśnic, a według spisu z 1509 r., obejmującego broń
pozostawioną we Lwowie w 1497 r., znajdowało
się blisko 600 sztuk globurum alias kul plumbi
(Szymczak 2003, 261; 2004, 155).
Obie ołowiane i dwie kamienne kulki interpretowane przez nas jako pociski były zapewne
wystrzeliwane z piszczał, których kaliber zamykał się między wartościami 15 a 20 mm (Nekuda,
Ustohal 2003, tab. I). XV-wieczny piszczel o kalibrze 17 mm odkryto na Mierzei Kurońskiej (Szym-

35 Zapewne podobnych zabytków jest znacznie więcej. Niewykluczone np., iż z tym rodzajem uzbrojenia należy powiązać
uznawane za pociski do procy kulki kamienne odkryte na zamku w Starym Drawsku, pow. drawski, w nawarstwieniach z XIVXV w. (Janocha 1998, 82-83, ryc. 25:5-10).
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czak 2004, 36, ryc. 4), a fragment kolejnego (kaliber 15 mm) na ruinach zamku w miejscowości
Sokílcí, obl. Vinnicka, na Ukrainie (Vinogrods΄ka
2006, 78, ris. 4:6). Niewykluczone jednak, iż
wszystkie kulki były pociskami do hakownicy36.
Ten typ broni ma wedle badaczy kaliber powyżej
20 mm (Nekuda, Ustohal 2003, tab. I), aczkolwiek
jedna z hakownic z Pilzna, okr. loco, Republika
Czeska, o kalibrze 15,5 mm (Szymczak 2004, 44),
okaz odkryty na zamku Otepää, Valga maakond,
Estonia, o kalibrze 18 mm (Mäesalu 2001, 93-94,
fig. 4-5), oraz dwa fragmenty hakownic o kalibrach
14 i 19 mm z Mstěnic (Nekuda, Ustohal 2003, 224)
zdają się wskazywać na rzeczywistą płynność tych
ustaleń37. Oryginalne zabytki z terenów Małopolski i Rusi Czerwonej są niezmiernie rzadkie.
Z 1. połowy XV w. pochodzi brązowa hakownica
odkryta we Lwowie (Głosek 1990, 158), a ogólnie
na XV w. datowane są trzy lufy hakownic o kalibrach 28, 30 i 33 mm z pobliskiego Biecza38
(Głosek, Kajzer, Nadolski 1978, 44).
Plecionka kolcza
W warstwie późnośredniowiecznej krośnieńskiego rynku, na poziomie użytkowania kramów
kupieckich, odkryto dwa silnie spieczone i skorodowane elementy kolcze, przybierające formę
niekształtnych brył, w których widoczne są partie
z oryginalnie zachowaną strukturą łączenia poszczególnych ogniw (nr kat. 17; ryc. 10). Rzeczywistą ilość ogniw ujawniły dopiero zdjęcia rentgenowskie (ryc. 11). W analizowanych przypadkach
wystąpiły ogniwa wykonane z drutu o tej samej grubości (0,1 cm), ale o różnych średnicach. Przeważają ogniwa o średnicy 0,3 cm, pozostałe (0,4-0,5 cm)
zdają się mieć charakter uzupełniający, być może
stosowano je w miejscach „szwów” dla spowodowania większej elastyczności pancerza. W miejscach, gdzie struktura splatania ogniw jest dobrze
zachowana (niestety, procent zachowania tych fragmentów jest niewielki) i widoczna, stwierdzono,
że wszystkie pierścienie były nitowane nitami o zaokrąglonych główkach.
Mimo licznych wzmianek źródłowych dotyczących kolczugi, jako najpowszechniejszej ochrony ciała np. mieszczan krakowskich u schyłku XIV
i w pierwszych dziesięcioleciach XV w. (Swaryczewski 1987, 81-98), znaleziska archeologiczne

tego typu na terenie Małopolski są w tym względzie bardzo ubogie. Niewielkie fragmenty plecionki kolczej, zachowanej w postaci silnie skorodowanych, niekształtnych bryłek, odkryto w trakcie
badań lamusa w Spytkowicach, pow. wadowicki,
gdzie towarzyszyły mocno zniszczonym fragmentom zbroi gotyckich, datowanym na schyłek XV
i początek XVI w. (Nadolski, Wawrzonowska 1982,
28, ryc. 49). Jeszcze niepublikowane znaleziska
fragmentów pancerza kolczego przyniosły ostatnie
badania na krakowskim rynku (Buśko 2007, 233).
Nie lepiej wygląda też sytuacja na pozostałych terenach ziem polskich. Dość powiedzieć, że w obu
monumentalnych monografiach uzbrojenia średniowiecznego z ziem polskich brak najmniejszej choćby wzmianki o znaleziskach tego typu
(Nowakowski 1990, 61-63; 2003, 82-84). Liczne,
ale przetrwałe do naszych czasów w szczątkowej
formie elementy kolcze zebrane zostały ostatnio
w artykule T. Łaszkiewicza i A. Michalaka, gdzie
ujęto razem 17 stanowisk z tymi znaleziskami (Łaszkiewicz, Michalak 2007, 101, 103, przyp. 2-3).
Na terenach sąsiednich (np. Polla 1962, 136, obr.
21:11-12) sytuacja wygląda analogicznie.
Dwa fragmenty pancerza z Krosna mają jedne z najmniejszych średnic ogniw wśród znalezisk
tego typu. Zbliżone pierścienie39, do których przylegały fragmenty spalonych kości, wystąpiły w Plemiętach i miały średnicę ok. 8-9 mm, przy grubości
drutu ok. 1,5 mm (Nadolski, Grabarczykowa 1985,
86-87). Niewielkie fragmenty silnie spieczonej plecionki kolczej odkryto także w trakcie badań reliktów XIV-wiecznej wieży w Nowym Mieście nad
Wartą, pow. średzki, stan. 2. Towarzyszyły one
ponad 400 zbrojnikom zbroi typu płaty. Wielkość
ogniw wynosiła w tym przypadku od 8 do 10 mm,
przy grubości drutu – 2-3 mm. Chronologia pancerza została określona na 2. ćwierć XIV w. (Grygiel, Jurek 1996, 87-88, ryc. 100). W rezydencji
możnowładczej z końca XIV i połowy XV w.
w Zdunach odkryto kolejne fragmenty plecionki
kolczej o ciasno splecionych ogniwach średnicy
ok. 5 mm (Grygiel, Jurek 1999, 33, ryc. 64:4-6).
Ostatnio także opublikowano fragment plecionki
kolczej (wymiary 5,0 x 15,8 cm) z górnych warstw
sedymentacyjnych wypełniska fosy wrocławskiej,
o średnicy ogniw wynoszącej 6-7 mm (Konczewska, Konczewski 2004, 91, 108). Podobne ogniwa

36 Podobne sugestie wysunęli ostatnio T. Łaszkiewicz i A. Michalak (2007, 125).
37 Także liczne XV-XVI-wieczne hakownice przechowywane w muzeach węgierskich mają niewielkie kalibry, oscylujące wokół

10,0-14,5 mm (Kozák 1973, 316-317, tab. I).
38 Według opinii dr. P. Strzyża z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi, zabytki te mogą mieć jednak młodszą,
XVI-wieczną metrykę. Jeszcze niepublikowana i bliżej niedatowana żelazna hakownica znajduje się w zbiorach Muzeum
w Jarosławiu. Za informacje o tych zabytkach Autorzy składają serdeczne podziękowania Panu dr. Piotrowi Strzyżowi i Pani
mgr Joannie Kociubie.
39 Niestety, w większości publikacji nie podano, czy pomiarom poddano wewnętrzną czy też zewnętrzną średnicę ogniw.
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Ryc. 10. Krosno, pow. loco. 1-4 – dwa fragmenty plecionki kolczej z warstwy średniowiecznej na Rynku; 5-6 – zbliżenie na zachowane partie
plecionki. Fot. D. Szuwalski.
Fig. 10. Krosno, Krosno distr. 1-4 – two fragments of chain-mail from medieval layer in Market Square; 5-6 – magnified preservet fragments
of chain-mail. Photo by D. Szuwalski.

występują również wśród zabytków pozapolskich.
Przykładowo, niewielkie fragmenty plecionki kolczej o średnicy ogniw oscylującej wokół 6-7 mm,
przy grubości drutu 1,0-1,2 mm, odkryto w twierdzy
Orešek n. Ładogą w Rosji (Kil´bûševskij 1999, 74).

Niezwykle trudna lub wręcz niemożliwa do
ostatecznego wyjaśnienia jest interpretacja funkcjonalna, a także wiążąca się z tym ściśle chronologia elementów kolczych z Krosna. W powszechnej opinii kolczuga (a także nogawice kolcze)
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jako jedyna ochrona ciała rycerzy wychodzi z użycia w XIV w.40 Jednak, jak podnosi się w literaturze, nadal stanowić mogła wyposażenie zbrojnych
wywodzących się z niższych stanów, w tym szczególnie nas tutaj interesujących mieszczan, a nawet bogatszych chłopów (Nowakowski 1990, 61).
Od lat 30. XV w. cała kolczuga bywa już rzadko
zakładana również pod pancerz. Częściej pojawiają się jej mniejsze fragmenty i elementy (kołnierz,
rękawy, szorca), łączone zazwyczaj z brygantyną
czy kirysem krytym. W późniejszym okresie elementy kolcze łączono również ze zbroją płytową,
gdzie osłaniała ona miejsca łączenia poszczególnych elementów płytowych – łokcie, podbrzusze,
kolana czy obojczyk (Łaszkiewicz, Michalak 2007,
105). W ten właśnie sposób interpretowane są, odkrywane na terenie Polski, niewielkie fragmenty
pancerza, towarzyszące z reguły zbrojnikom, jak
to jest w przypadku Nowego Miasta i Zdun, gdzie
uznaje się je za elementy uzupełniające zbroję,
okrywające okolice szyi i ramion, być może też
nóg (Grygiel, Jurek 1996, 87-88; 1999, 33). Podobnie interpretuje się, wspomniane wyżej, znalezisko ze Spytkowic (Nadolski, Wawrzonowska
1982, 28). Znakomitym potwierdzeniem funkcjonowania takich konstrukcji są dobrze zachowane
brygantyny ze zbiorów Kunsthistorischen Museum
w Wiedniu, uzupełniane elementami kolczymi (Angermann, Poyer 2004, 176-177, 185-186, 189-191).
Spostrzeżenia te potwierdza w zasadzie, najbardziej nas tutaj interesująca, małopolska ikonografia i, częściowo, źródła pisane. W XV-wiecznym
uzbrojeniu rycerskim nie znajdujemy właściwie
przedstawień pełnej kolczugi. Stosunkowo częste
są natomiast, uznane przez L. Kajzera za kolczugi,
wystające spod zbroi, szorce kolcze, często ozdobnie formowane na dolnej krawędzi w trójkąty.
Występują one głównie na wyobrażeniach rycerzy
z 1. połowy XV w. (Kajzer 1976, 70-73, ryc. 12,
14-17). Szorce wyobrażone są także w uzbrojeniu
strażników (a więc prawdopodobnie mieszczan)
w scenie Chrystus w Ogrójcu z tryptyku w kościele
św. Bartłomieja w Niedzicy, ok. 1450-1455, czy
też na postaci św. Wacława z tryptyku w kościele
katedralnym św. Wacława i Stanisława w Krakowie, ok. 1467 r. (Malarstwo... 2004, fot. 439,
476). Podobnie jest z wyobrażeniem św. Jerzego
z cerkwi klasztornej w Słowicie (?), przechowywanym aktualnie w Muzeum Narodowym we

Lwowie (tamże, fot. 440). Stosunkowo bogate
są również (niestety, właściwie tylko w odniesieniu do stołecznego Krakowa) małopolskie źródła pisane. Szereg danych na temat użytkowania
kolczug i pokrewnych im elementów przynosi
analiza wpisów w krakowskich księgach miejskich. W spisie uzbrojenia, które rozdano mieszczanom krakowskim w 1397 r., przeważają kolczugi w zestawach z rękawicami. Rok później
wydane z arsenału zestawy uzbrojenia ochronnego były już znacznie bardziej rozbudowane.
Wymienionym w spisie 17 kolczugom towarzyszyło 16 kapalinów41, siedem par rękawic, ale
tylko dwa napierśniki. Większość mieszczan wyposażono także w kusze. Kolczugi wspominane
są również w zniszczonym wykazie uzbrojenia
z 1404 r. (Swaryczewski 1987, 82-85, 95-96; Szymczak 1990, 391-393). W wykazie broni wydanej
strażnikom z ratusza w 1410 r. był tylko jeden
pancerz kolczy oraz trzy egzemplarze płatów, ale,
co istotne, rajcy zamówili dla strażników jeszcze
kilkanaście sztuk interesującego nas uzbrojenia
(Szymczak 1990, 393). Kolejne dane przynosi rewizja uzbrojenia krakowskich cechów, przeprowadzona w 1427 r., w celu wpisu do ksiąg miejskich.
Wynika z niej, iż kolczuga nadal pełniła znaczącą
rolę w uzbrojeniu mieszczan stołecznego Krakowa. Interesujące jednak, że w stosunku do wymaganego stanu 138 sztuk, brakowało ok. 53%
(Swaryczewski 1987, 96-98; Szymczak 1990, 400,
tab. 5). Produkcja kolczug, a także kolczych kapturów, kołnierzy czy szorc poświadczona jest
w Krakowie przez cały XV w., a także później
(Swaryczewski 1987, 113, 166-169; Szymczak
1988, 703), ale liczba wzmianek o nich spada wraz
z upływem czasu. Wiąże się to oczywiście ze stopniowym wychodzeniem uzbrojenia tego typu
z użycia. Jednak jeszcze pod koniec XV w. spisy
testamentowe bogatych mieszczan krakowskich
wspominają będące ich własnością kolczugi (Szymczak 2003, 301). Mogły one jednak pełnić wtedy
już jedynie rolę zupełnie podrzędną, skoro jeden
z zapisów dotyczących zbrojowni lwowskiej, mówi
o złożonych tam starożytnych i zardzewiałych kolczugach, co wskazuje na fakt, że w tym czasie
takim przestarzałym uzbrojeniem już specjalnie
się nie przejmowano (Nowakowski 2003, 82).
W literaturze podkreśla się, o czym wspomniano już wyżej, iż ogniwa o mniejszej, jak

40 Jako kolczuga interpretowany jest opublikowany ostatnio duży fragment plecionki kolczej, złożony z ok. 540 ogniw, odkryty
w trakcie badań Rynku w Międzyrzeczu. Znalezisko to datowane było do niedawna na XIV w. (Łaszkiewicz, Michalak 2007,
101-105, ryc. 2-3), jednak po reanalizie materiału ceramicznego zalegającego w warstwie, w której znaleziono kolczugę, autorzy
skłonni są przesunąć datowanie zabytku nawet na połowę XV w. (uprzejma informacja kolegi mgr. Arkadiusza Michalaka
z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze; por. też Michalak, w druku).
41 W 1426 r. wspomniany jest wójt z Krościenka dysponujący także kapalinem i kapturem kolczym (Szymczak 1988, 703).
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Ryc. 11. Krosno, pow. loco. Zdjęcie rentgenowskie fragmentów plecionki kolczej.
Fig. 11. Krosno, Krosno distr. X-ray picture of the fragments of chain-mail.

w przypadku Krosna, średnicy używane były do
wzmocnienia newralgicznych części ciała, służyły
też do wykonania podstawy kołnierza lub czepca,
niekiedy również nogawic42 (Burgess 1953, 194;
Vike 2000). Kontekst odkrycia analizowanych zabytków wskazuje bezsprzecznie, że pierwotnie
oba fragmenty stanowiły jedną całość43. Znaczna
liczba obecnych w nich ogniw, a także ich ogólny ciężar, zdają się wskazywać, że mamy tutaj do
czynienia z elementem o dość dużych gabarytach.
Takim elementem mogły być np. nogawice kolcze, których fragmentarycznie zachowany egzemplarz, datowany na XV w. odkryto w Møllerdalen,
Buskerud fylke, Norwegia. Okaz ten wykonano
z nitowanych ogniw o średnicy zewnętrznej 5,0-

5,5 mm, przy grubości drutu oscylującej wokół
0,7-1,0 mm44 (Vike 2000). Niewielkie średnice
ogniw (ok. 6 mm, grubość drutu 8,5 mm) charakteryzują również XV-wieczny kaptur kolczy
z Wallace Collection (Mann 1962, kat. A8) oraz
pochodzący z tych samych zbiorów kołnierz,
w którym widać dwie wielkości pierścieni. Górną partię, mocowaną do hełmu, wzmocniono poprzez zastosowanie ogniw mniejszych i grubszych, o średnicy ok. 5,5 mm, przy grubości drutu
2,2 mm, natomiast pozostałe ogniwa mają średnicę ok. 8 mm. Grubość drutu wynosi 0,8 mm
(tamże, kat. A9, pl. 2). Warto jednak zwrócić
uwagę na jedną z trzech, datowanych na początek
XV w., kolczug, przechowywanych przed 1945 r.

42 Wśród znanych autorom zachowanych egzemplarzy późnośredniowiecznych kolczug zdecydowana większość (oprócz omówionego w tekście egzemplarza legnickiego) ma ogniwa, których średnica przekracza 10 mm, np.: tzw. kolczuga Archibalda –
10 mm (Richardson 1999, 29), kolczugi z Wallace Collection – 10-11 mm (Mann 1962, nr kat. A1-4,6), kolczuga ze zbiorów
muzeum w Verdel, fylke Nord-Trøndelag, Norwegia – 10,0-12,5 mm (Vike 2000), kolczugi CHT6 ze zbrojowni na zamku
w Churburgu – 10,5-13 mm (Scalini 1996, 190, przyp. 8, tabl. VIII:6), kolczuga z Hearts Collection – ok. 12-13 mm (Burgess
1958, 198), obecnie obie w zbiorach Royal Armouries of the Tower of London, i kolczuga z miejscowości Sinigaglia k. Bolonii
w zbiorach Royal Scottish Museum w Edynburgu, Szkocja – ok. 13,5-16,5 mm (Burgess 1957, 200).
43 Rozumiemy przez to również ewentualność, iż możemy mieć tutaj do czynienia także z parą nogawic lub rękawów.
44 Nie jest to jednak regułą. Para nogawic przechowywana w Wallace Collection ma ogniwa o przeciętnej średnicy 10 mm (Mann
1962, kat. A17-18).
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w Niederschlesischen Museum w Legnicy, która
miała ogniwa o średnicy wewnętrznej 6,2-7,0 mm,
przy grubości drutu 0,9 mm (Heś 2007, 42, ryc. 75).
Niewielkie rozmiary (ok. 5,5 mm, grubość drutu
ok. 1 mm) miały również mosiężne ogniwa zamontowane na kołnierzu silnie zniszczonej, datowanej
na połowę XV w., kolczugi bez rękawów, przechowywanej w Wallace Collection (Mann 1962,
kat. A5), a także ogniwa rękawów (XV-XVI w.) kolejnego egzemplarza z tych zbiorów – 5,5 mm, przy
grubości drutu 0,5-0,9 mm (tamże, kat. A10-11).
Zbliżone są również wymiary nitowanych ogniw
(średnica 7-9 mm, grubość drutu – 0,9-1,9 mm),
pochodzących z późnośredniowiecznej (?) kolczugi45 odkrytej na zamku Sklabina, okr. Martin,
Słowacja, ale zapewne przechowywanej pierwotnie w Zwoleniu (Šimčik, Pupala 2005, 93-94).
Przytoczone przykłady odpowiadają znakomicie
analizowanemu okazowi, ale nadal nie pozwalają
na sformułowanie hipotezy dotyczącej przeznaczenia elementów kolczych z Krosna.
W kontekście próby sprecyzowania chronologii omawianego zabytku warto też zwrócić
uwagę na rodzaj techniki wykonania pancerza
z Krosna. Wszystkie jego ogniwa są nitowane.
Ich łączenia dokonywano przeciwnie do ruchów
wskazówki zegara, podobnie jak w przypadku
większości innych znalezisk z tego czasu (por.
Łaszkiewicz, Michalak 2007, 103 – tam literatura).
W klasycznym opracowaniu, dotyczącym rozwoju
uzbrojenia ochronnego w średniowieczu, C. Blair
stwierdził, iż kolczugi o ogniwach nitowanych pozostawały w użyciu przez cały okres występowania, w przeciwieństwie do egzemplarzy, w których
ogniwa zgrzewane występują w kompozycji z nitowanymi. Ten typ konstrukcji wychodzi z użycia ok 1400 r.46 (Blair 1958, 20; Nadolski, Grabarczykowa 1985, 87). Z drugiej strony pojawiają się
opinie, iż pancerze kolcze wykonane z całkowicie
nitowanych ogniw mają chronologię nie wcześniejszą niż 1. połowa XV w. (Michalak, w druku).
Opinię tę potwierdzać zdają się zachowane w zbiorach zachodnioeuropejskich kolczugi, np. z Wallace
Collection, datowane generalnie na 1. połowę XV w.
(Mann 1962, kat. A2-A3, A5). Warto jednak zwrócić uwagę na fakt wystąpienia dwóch całkowicie
nitowanych fragmentów kolczug wśród znalezisk
z Nowogrodu i Włodzimierza Wołyńskiego, w war-

stwie datowanej na XI – początek XII w. (Kirpičnikov 1971, 13)47. Taką konstrukcję ma mieć wedle
C. Blaira również tzw. kolczuga św. Wacława (Blair
1958, 20). Do czasu pełnego opublikowania większej liczby zarówno kolczug wczesnośredniowiecznych (m.in. okazu z Ostrowa Lednickiego),
jak i późniejszych, kwestia ta pozostaje nierozstrzygnięta.
Trudno wskazać, gdzie wyprodukowano analizowany pancerz. W literaturze pojawiła się słabo
udokumentowana opinia, jakoby miejsce produkcji
kolczug zależne było od wielkości ogniw. I tak,
kolczugi o dużych ogniwach uznaje się za wyprodukowane w warsztatach niemieckich, natomiast
o małych w pracowniach mediolańskich (Šimčik,
Pupala 2005, 99, 101). Wzmianki w źródłach późnośredniowiecznych dotyczących np. krakowskich
pancerników (por. Szymczak 1988, 706-707) wskazują jednoznacznie, że znalezisko krośnieńskie mogło być wykonane na terenie Europy ŚrodkowoWschodniej.
Jak widać z powyższych rozważań, problem
interpretacji funkcjonalno-chronologicznej omawianego zabytku jest niezwykle złożony i trudny do
jednoznacznego rozstrzygnięcia. O ile jego funkcja, ze względu na stan zachowania, pozostanie
zapewne niewyjaśniona, o tyle możemy pokusić
się o próbę przybliżenia datowania plecionki. Pewna jest jej późnośredniowieczna chronologia, gdyż
wystąpiła w warstwie datowanej na 2. połowę XIV
– XV w. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt,
iż odkryto ją na poziomie posadowienia kramów
kupieckich, datowanych dendrochronologicznie
na l. 1342-1384. Być może należałoby ją zatem
datować analogicznie do nich, na 2. połowę XIV w.,
co stoi jednak w sprzeczności z hipotezą o XVwiecznej chronologii elementów kolczych wykonanych wyłącznie z nitowanych ogniw. Nie
rozstrzygamy tutaj definitywnie tego problemu,
aczkolwiek nie wykluczamy, że wspomniana wyżej konstrukcja mogła pojawić się nieco wcześniej.
Zbrojnik
W późnośredniowiecznej warstwie kulturowej (2. połowa XIV – XV w.) odkryto pokryty
produktami korozji fragmentarycznie zachowany
zbrojnik żelazny z dwoma nitami (nr kat. 18;

45 Na podstawie znacznej długości kolczugi (104 cm) analizujący ją autorzy datują zabytek nie później niż na XIII stulecie.
Argumentacja taka nie jest jednak przekonująca. Warto w tym kontekście wspomnieć przytoczone wyżej kolczugi z Legnicy.
Dwie z nich miały długość idealnie odpowiadającą zabytkowi ze Sklabiny – 103 i 104 cm (Heś 2007, 42-43, ryc. 75).
46 Datowane na XIV w. egzemplarze takich kolczug analizował E. M. Burgess (1957; 1958).
47 Oczywiście rozwój konstrukcji pancerza kolczego na terenie Europy Wschodniej (ze względu na kontakty z nomadami i azjatyckimi centrami zbrojeniowymi) mógł przebiegać zupełnie inaczej aniżeli w łacińskim kręgu kulturowym, stąd też analogie te
nie mogą stanowić bezpośredniego dowodu na zaistnienie we wczesnośredniowiecznej Europie Zachodniej interesującego nas
procesu technologicznego.

Militaria średniowieczne z Królewskiego Miasta Krosna

ryc. 12:1). Zbrojniki takie identyfikuje się głównie ze zbroją typu płaty, brygantyną lub kirysem
krytym48. Z terenu ziem polskich dysponujemy
już znaczną kolekcją zabytków tego typu, omówionych ostatnio gruntownie przez A. Szpunara
i M. Glinianowicza, a datowanych głównie na XIV
i początek XV w.49 (Szpunar, Glinianowicz 2006,
142-153; por. też Dudak 2004-2005). Również
z obszaru Małopolski (Glinianowicz 2005, 151)
i Rusi Czerwonej znanych jest kilka stanowisk,
na których odkryto podobne zbrojniki. Siedem znalezisk tego typu, datowanych na XIV – początek
XV w., pochodzi z zamku „Sobień” w Manastercu
(Kotowicz 2002, 11, kat. 45-51, tab. IX:11-13,
15-18). Dużą serię, liczącą ok. 38 zbrojników,
odkryto na terenie zamku w Czchowie. Ich chronologię określa się na połowę XIV – początek
XV w. (Szpunar, Glinianowicz 2006, 142-153).
Ostatnio również opublikowano kilka znalezisk
tego typu z terenu Ukrainy. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj znalezisko ponad 30 zbrojników,
odkrytych na grodzisku w miejscowości Zelena
Lipa, obl. Černìvcì. Na wszystkich zbrojnikach
(o różnej długości i szerokości, dochodzącej odpowiednio do 13 i 6 cm, przy grubości 1-1,5 cm)
zachowały się płaskie nity. Część z nich jest lekko wygięta. Autor datuje je na 2. połowę XIV w.
(Pivovarov 2003, 211, ris. 3). Zbrojniki interesującego nas typu (ogółem 19 sztuk) odkryto także
w trakcie badań zamków w miejscowościach Sokílcí i Braclav, obl. Vinnic´ka (Vinogrods΄ka 2006,
78, ris. 4:7-12) oraz w Lucku, Volin´ska obl.50
(Ters´kij 2006, ris. 155:2-4). Znane są również
z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego (Bohan
2003, 12-13). Kontekst odkrycia zabytku wskazuje, że jego chronologia może być określona na
2. połowę XIV i początek XV w.
Ostrogi
Zachowana niemal w całości ostroga (nr kat.
19; ryc. 12:2), odkryta na wtórnym złożu ponad
brukiem renesansowym na krośnieńskim Rynku,
należy do typu III wg Z. Hilczerówny, grupującej okazy z bodźcem gwiaździstym (Hilczerówna
1956). W rozbudowanej typologii S. Kołodziejskie-
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go dla materiałów małopolskich okaz przypomina najbardziej odmianę G, charakteryzującą się
V-kształtnym kabłąkiem, a także występowaniem
zaczepów typu 2, dość długim bodźcem, zakończonym dużym, z reguły 16-ramiennym kółkiem
gwiaździstym. Chronologia takich ostróg określana jest na koniec XIV – 1. połowę XV w. (Kołodziejski 1985, 167-168, fig. 7:1). Datowanie takie
potwierdza znalezisko ostrogi tej odmiany pochodzącej z Elbląga, pow. loco. Odkryto ją w wypełnisku drewnianej latryny, której powstanie,
w świetle dat dendrochronologicznych, miało
miejsce w latach 30. XIV w. Okoliczności zalegania zabytku wskazują jednak, iż dostała się
tam ona po połowie w. XIV (Marcinkowski 2003,
183-184, ryc. 3:5). Zbliżone okazy znane są także
m.in. ze Starego Drahimia, 2. połowa XIV – XV w.
(Janocha 1998, 91, ryc. 37) oraz Wieliczki, pow.
loco (Kołodziejski 1985, fig. 7:1). Na obszarze Słowacji ostrogi o podobnym profilu odkrywane są
na stanowiskach datowanych zarówno na XIV,
jak i XV w. (Koóšová 2004, tab. 1-2).
Skorodowane i uszkodzone kółko ostrogi
typu III, zaopatrzone pierwotnie w sześć ramion
(nr kat. 20; ryc. 12:3), trudno precyzyjnie datować. Kółka takie występują głównie przy ostrogach starszych odmian (A i B wg Kołodziejskiego), datowanych generalnie na 2. połowę XIII
i 1. ćwierć XIV w. (Kołodziejski 1985, 165-166).
Odkrycie go w warstwie późnośredniowiecznej
krośnieńskiego rynku, datowanej na 2. połowę XIV
i XV w., może wskazywać na dłuższe przeżywanie
się ostróg z podobnymi bodźcami.
Kolejną ostrogę (nr kat. 21; ryc. 12:4), odkrytą w trakcie nadzoru na krośnieńskim Rynku
prowadzonym w 2007 r., w bliżej jeszcze niedatowanych nawarstwieniach, zaliczyć należy do
odmiany B w klasyfikacji S. Kołodziejskiego.
Ostrogi tej odmiany mają V-kształtny kabłąk,
w rzucie bocznym łukowaty, zakończony zaczepami typu 2. Chronologię odmiany określa się na
2. połowę XIII i początek XIV w. (Kołodziejski
1985, 165-166, Fig. 4:2). Przy zaczepie ostrogi
zachowały się dwa silnie zniszczone okucia do
mocowania rzemieni. Analogiczne okucia znane

48 Kopalnią wiedzy na temat omawianych pancerzy jest publikacja pokonferencyjna zatytułowana Das Brigantinen-Symposium
auf Schloss Tirol (Das Brigantinen... 2004). Należy nie zapominać również o klasycznym opracowaniu B. Thordemana
dotyczącym pobojowiska pod Wisby (Thordeman 1939; 1940). Zachowaną w stopniu umożliwiającym rekonstrukcję zbroję
z 2. połowy XIV w. odkryto też w „domu zbrojmistrza” w miejscowości Azov, dawnej włoskiej kolonii nadczarnomorskiej Tana
(Nicolle 2002, 220, Fig. XIII-45). Coraz liczniejsze są również publikacje mniejszych kolekcji zbrojników (np. Richthofen 2003,
269, Abb. 6).
49 Do zestawu prezentowanych przez autorów stanowisk dodać należy zamek w Starym Drawsku, gdzie odkryto 25 płytek
z otworami na nity lub zachowanymi nitami. Autor opracowania uważa, iż płytki te, odkryte wraz ze skupiskiem grotów bełtów
i strzemieniem w obiekcie interpretowanym jako kuźnia lub arsenał, mogły być gotowymi wyrobami lub półfabrykatami,
przygotowanymi do produkcji zbroi (Janocha 1998, 85-86, ryc. 31).
50 Żelazne płytki ze śladami posrebrzania autor wiąże z pancerzem łuskowym (Ters´kij 2006, 182).
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Ryc. 12. Krosno, pow. loco. 1 – zbrojnik z warstwy średniowiecznej na Rynku; 2 – ostroga znad bruku renesansowego na Rynku; 3 – kółko
gwiaździste z warstwy średniowiecznej na Rynku; 4 – ostroga z Rynku. Rys. P. N. Kotowicz.
Fig. 12. Krosno, Krosno distr. 1 – plate from medieval layer in Market Square; 2 – spur discovered at Renaissance cobblestone pavement in
Market Square; 3 – star-like wheel of spur from medieval layer in Market Square; 4 – spur from Market Square. Drawing by P. N. Kotowicz.

151

Militaria średniowieczne z Królewskiego Miasta Krosna

0

3 cm

Ryc. 13. Strzemię z dziedzińca Pałacu Biskupiego. Rys. M. Glinianowicz.
Fig. 13. Stirrup from the Bishop’s Palace courtyard. Drawing by M. Glinianowicz.

są z kilku innych egzemplarzy małopolskich (Kołodziejski 1985, Fig. 7:2; Kotowicz 2002, tab. X:2;
2004, kat. 240, fot. 49).
Strzemię
W trakcie badań na dziedzińcu Pałacu Biskupiego odkryte zostało strzemię o gruszkowatym kształcie i lekko wygiętej stopce z żeberkiem
(nr kat. 22; ryc. 13). Egzemplarz ten został ujęty

w monografii tej kategorii zabytków autorstwa
W. Świętosławskiego, gdzie włączono go do odmiany B typu V (Świętosławski 1990, kat. 138).
Okazy takie są jednymi z najbardziej popularnych
wśród znanych strzemion średniowiecznych. Chronologia odmiany określana jest na okres od połowy
XIV do połowy XV w. (tamże, 57-58), a niekiedy
przesuwana również poza połowę XV w. (Wichrowski 2006, 347). Z obszaru sąsiedniej Mało-
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polski znanych jest kilka okazów tej odmiany51 .
Jeden z nich, zachowany fragmentarycznie, odkryto na zamku żupnym w Wieliczce, pow. loco,
w warstwie z XIV-XV w., inny w Olkuszu, pow.
loco, natomiast zachowany w całości pochodzi
z Kobiernic, pow. bielski, z zamku zniszczonego
w 1477 r. (Świętosławski 1990, 58, kat. 136, 139,
148). Nowo odkryte, luźne znalezisko tego typu
znane jest z Suchyni, pow. kraśnicki (Wichrowski
2006), a trzy okazy, w tym jeden zachowany
w całości, pochodzą z małopolskiego Czchowa,
gdzie wydatowane zostały na 2. połowę XIV
i początek XV w. (Szpunar, Glinianowicz 2006,
166, tabl. 11:c, 12:a-b). Podobne strzemiona znane są właściwie w całej średniowiecznej Europie
(Świętosławski 1990, 58). Egzemplarz z białoruskiego Grodna datowany jest na XIII-XIV w.
(Zvâruga, Vìcâz´ 2006, 127, mal. 7:4), ale znane analogie zdają się wskazywać na chronologię bliższą tej końcowej daty. Warto jednak
zwrócić uwagę, iż strzemiona tej odmiany znacznie różnią się między sobą, zwłaszcza jeśli chodzi
o uformowanie stopki. Występują wśród nich okazy
o płasko uformowanej stopce (np. Świętosławski
1990, kat. 128-129, 131), stopce z otworem (np.
Świętosławski 2008, ryc. 2) czy, podobnie jak
w przypadku okazu krośnieńskiego, z żeberkiem
(Świętosławski 1990, kat. 141, 143-144). Niewykluczone, że w przyszłości odmienności te pozwolą na sprecyzowanie chronologii tej grupy
zabytków. W tym kontekście zauważyć należy,
iż najbliższe analogie do zabytku z dziedzińca Pałacu Biskupiego pochodzą z gródka w Plemiętach,
którego zniszczenie określane jest na 1414 r. (Nowakowski 1985, tabl. XVI:2, 4, XVII:2). Odmienne od większości zabytków tej odmiany jest także
uformowanie górnej części kabłąka, gdzie charakterystyczny jest brak wyodrębnionej zawieszki
z otworem na puślisko. Analogiczną konstrukcję
ma strzemię z miejscowości nieznanej ze zbiorów
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (Świętosławski 1990, kat. 150).
Podkowy
W trakcie badań na rynku krośnieńskim wydobyto także trzy podkowy, w tym jedną zachowaną w całości. Silna korozja i pokrywające
podkowę produkty organiczne uniemożliwiają, niestety, określenie jej typu (nr kat. 23; ryc. 14:1).
Sądzić jednak należy, iż reprezentuje ona jedną
z odmian typu IV wg J. Kaźmierczyka, datowanego ogólnie od XIII w. po czasy nowożytne (Łaszkiewicz, Michalak 2007, 142). Kontekst odkrycia

zabytku wskazuje jednak na jej późnośredniowieczną chronologię obejmującą 2. połowę XIV
i XV w. Typ IV/2 reprezentuje kolejna, zachowaną
połowicznie podkowa z zaczepem zbliżonym do
typu B/3 (nr kat. 24; ryc. 14:2). Typ ten datowany
był dawniej głównie na XIII-XIV w. (Kaźmierczyk
1978, 77-78, ryc. 20), a ostatnio, wskutek napływu
nowych źródeł, nawet w głąb okresu nowożytnego (Łaszkiewicz, Michalak 2007, 142). Zdaje się
potwierdzać to kontekst odkrycia zabytku, gdyż
zalegał on na renesansowym bruku.
Prawdopodobnie z typem VI/4 łączyć należy fragmentarycznie zachowany i skorodowany
okaz z bruzdą (nr kat. 25; ryc. 14:3). Na podstawie analogii można go datować głównie na XIV
i XV w., choć nowsze znaleziska wskazują na
przeżywanie się tej odmiany również w okresie
nowożytnym (Kaźmierczyk 1978, 103; Łaszkiewicz, Michalak 2007, 144), co dobrze odpowiada
kontekstowi odkrycia zabytku (2. połowa XIV –
XV w.). Interesujący jest fakt, iż na omawianym
egzemplarzu wybito znak kowalski w postaci krzyża umieszczonego w zagłębionym, okrągłym polu,
który umiejscowiono w przodku podkowy, poniżej
bruzdy. Znaki na podkowach nie są tak powszechne jakby się mogło wydawać. W swojej pracy
z 1978 r. J. Kaźmierczyk przytacza informacje
o zaledwie kilku tego typu przedstawieniach, obejmujących różne wzory, i występujących na zabytkach datowanych od XIII do XV w. Co istotne
wszystkie one położone są w analogicznym miejscu, jak na interesującym nas zabytku (Kaźmierczyk 1978, 145, ryc. 42). Ostatnio znak w formie litery T z okalającymi ją trzema kuleczkami,
umieszczony w pięciokątnym polu odkryty został
na podkowie typu IV/1, a kolejny w formie korony
na podkowie typu VI/4. Obie pochodzą z Międzyrzecza i datowane są na okres nowożytny
(Łaszkiewicz, Michalak 2007, 140, 144, kat. 96,
146, ryc. 17:1, 20:5, 25:5). Znakowane podkowy
znane są zarówno na obszarze Europy Zachodniej,
np. w Anglii (por. Łaszkiewicz, Michalak 2007,
144), jak i na terenach naszych średniowiecznych
sąsiadów – Czech i Wegier. Ich chronologia oscyluje wokół XIV i XV w. (Polla 1979, 200, obr. 104;
Slivka 1980, 261, obr. 19:1). Najbliższą analogię
do krośnieńskiej puncy stanowi znak równoramiennego krzyża w kole, wyobrażony na podkowie
odmiany VI/4 z Pszczyny, pow. loco (Kaźmierczyk
1978, ryc. 30:b). Znaki na podkowach wiąże się
głównie z rozwiniętą produkcją kowalską, zorganizowaną w profesjonalnych pracowniach, być
może cechowych (Kaźmierczyk 1978, 145-146;

51 Ostatnio, na podstawie znaleziska gruszkowatego strzemienia o sztabkowatych ramionach z krakowskiego Collegium Maius
wyróżniona została jeszcze jedna odmiana typu V – VC (Niemiec 2002, 175, ryc. 2).
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Ryc. 14. Krosno, pow. loco. 1, 4 – podkowy z warstwy średniowiecznej na Rynku; 2 – podkowa z rynsztoku na Rynku; 3 – podkowa z ul. Pawła
z Krosna. Rys. P. N. Kotowicz.
Fig. 14. Krosno, Krosno distr. 1, 4 – horseshoes from medieval layer in Market Square; 2 – horseshoe from sewer in Market Square; 3 – horseshoe
from Paul from Krosno Street. Drawing by P. N. Kotowicz.

Polla 1979, 200). Ich umieszczenie w centralnej
części podkowy, w miejscu doskonale widocznym, miało na celu wskazanie klientowi na warsztat produkujący dany egzemplarz, a tym samym
określenie jakości produktu.
Jeszcze jedna podkowa, tym razem zachowana w bardzo dobrym stanie odkryta została
przez J. Janowskiego w 1960 r., w wykopie pod
budynek przy ul. Pawła z Krosna (nr kat. 26;
ryc. 14:4). Podkowę tę zaliczyć można również do
typu VI/4 wg J. Kaźmierczyka (tamże, 101-103,

ryc. 28-29). Zabytki tego typu były również popularne na terenie Małopolski, na co wskazują
liczne, datowane na XIV i 1. połowę XV w., okazy
z Czchowa (Szpunar, Glinianowicz 2006, 170-171,
tabl. 14:c-e, h, j, 15:a-c, 16:b, d-g).
***
Przedstawiona wyżej kolekcja militariów
z Królewskiego Miasta Krosna jest jednym z ciekawszych, choć nie największych zbiorów prezentowanych ostatnio w literaturze. Kilka zabytków
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Ryc. 15. Fragment podkowy ze znakiem kowalskim z rynsztoku na
Rynku. Fot. D. Szuwalski.
Fig. 15. Fragment of horseshoe with blacsmith’s mark from sewer
in Market Square. Photo by D. Szuwalski.

zasługuje na szczególną uwagę, zarówno ze względu na ich unikalność, jak i poziom artystycznotechnologiczny. Z terenami ruskimi wiązać chyba
należy znalezisko miecza z Turaszówki, pierwszego egzemplarza typu III wg A. N. Kirpičnikova
w aktualnych granicach Polski. Jego obecność tutaj
w 1. połowie XIII w. nie powinna dziwić, wszak
położenie Krosna dokładnie na wczesnośredniowiecznej granicy polsko-ruskiej pozwalało na przenikanie mody militarnej zarówno ze wschodu, jak
i zachodu kontynentu. Pozostałe militaria mają
zdecydowanie późniejszą chronologię, związaną
z rozwojem lokacyjnego miasta. Wśród nich dominującą rolę pełnią zabytki odkryte w trakcie
systematycznych badań krośnieńskiego Rynku, posiadające w większości przypadków dobrze określony kontekst stratygraficzny i wynikającą z niego
chronologię. Warto zwrócić uwagę, że aż siedem
zabytków odkryto w wypełnisku piwnic, datowanej na 2. połowę XIV i XV w., wieży wójtowskiej,
siedzibie wójtów, mających zapewne ogromny
wpływ na organizację militarną obrony ufortyfikowanego murami miasta. Na wyposażeniu jednego z nich mógł znajdować się okazały, zdobiony
grot bełtu, popularny w XV w. głównie u naszych
południowych sąsiadów – Czechów i Węgrów,

którego obecność w mieście wiązać można zarówno z wpływem mody i chęcią podkreślenia
pozycji wójta, jak i kontaktami handlowymi bądź
militarnymi z terenami zakarpackimi. Inną drogę
przebył zapewne brązowy miniaturowy toporek –
odznaka, odkryty w wypełnisku XVI-wiecznego
zbiornika na wodę, dla którego najbliższe analogie
pochodzą z Europy Zachodniej. Zabytki tego typu
datowane są głównie na XIV w., co wydaje się być
wiążące dla analizowanego przez nas egzemplarza.
Zabytki XV- i XVI-wieczne przyjmują już zupełnie inne formy. W przypadku miniaturki z Krosna
przyjąć należy, że dostała się ona do cisty z wcześniejszej wieży wójtowskiej. Możliwe więc jest,
że zabytek pojawił się w mieście już w 2. połowie
XIV w. lub, jeżeli weźmiemy pod uwagę ewentualne opóźnienia w docieraniu do mniejszych
ośrodków mody zachodnioeuropejskiej, w 1. połowie XV w. W literaturze podnosi się, że zabytki takie wiązały się z kulturą rycerską, głównie
obyczajowością turniejową. Problem ten wymaga
jednak dalszych, szczegółowych badań. Jeszcze
jeden zabytek prezentowany wyżej budzi wzmożone zainteresowanie. Chodzi o odkrytą w warstwie
późnośredniowiecznej (2. połowa XIV – XV w.),
zachowaną w dwóch fragmentach plecionkę kolczą, wykonaną całkowicie z nitowanych ogniw.
Zabytek ten, o nierozpoznawalnej niestety pierwotnej formie wystąpił na poziomie użytkowym
i w sąsiedztwie kramów, generalnie datowanych
dendrochronologicznie na 2. połowę XIV w.
W literaturze podnosi się jednak hipotezę, w świetle której tak skonstruowane elementy kolcze pojawiają się dopiero w XV w. Czy mamy zatem
do czynienia z zabytkiem, który potwierdzałby
możliwość wcześniejszego zaistnienia tego typu
pancerza wykonanego całkowicie z nitowanych
ogniw, czy też w rzeczywistości interesujący nas
zabytek został wciśnięty w warstwę na poziomie
użytkowania kramów, a jego chronologia powinna
być określona na XV w. Naszym zdaniem pierwsza z hipotez wydaje się bardziej prawdopodobna.
Pozostałe militaria krośnieńskie, wśród których
zdarzają się zarówno przedmioty mniej popularne (jak czekan, pociski do ręcznej broni palnej,
zbrojnik), jak i te zupełnie standardowe (topór,
groty bełtów, ostrogi, strzemię, podkowy) pokazują nam, że średniowieczne Krosno, oprócz potężnych obwarowań, dysponowało bronią mogącą skutecznie powstrzymać agresora, co znalazło
swe potwierdzenie w trakcie najazdu węgierskiego
w 1474 r.
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Katalog52
1. a – Krosno-Turaszówka; znalezisko luźne w trakcie
prac rolniczych prowadzonych na parceli J. Wilka; dar
W. Ginalskiego w 1979 r.;
b – miecz żelazny (ryc. 2-3); zach. fragmentarycznie
(brak partii sztychowej); silnie zniszczona przez korozję
głownia, dość szeroka przy jelcu i lekko zwężająca się
w kierunku sztychu; po obu stronach głowni biegnie
wąskie zbrocze, zaczynające się klinowato na rękojeści; rękojeść złamana w odległości ok. 1/3 swej
długości począwszy od głowicy, prostokątna w przekroju poprzecznym, dość silnie, łukowato zwężająca się
ku głowicy; jelec lekko wygięty ku głowni, sztabkowaty, o silnie rozklepanych zakończeniach; głowica
lita, o zbliżonym do odwróconego półowalu kształcie,
z zaznaczoną wyraźną granią biegnącą pośrodku powierzchni przedniej i tylnej;
c – dł. – zach. 73,7 cm; dł. głowni – zach. 57,9 cm;
szer. głowni przy jelcu – 5,1 cm; szer. głowni w miejscu złamania – 4,0 cm; grub. głowni przy jelcu – 0,45 cm;
grub. głowni w miejscu złamania – 0,35 cm; szer. zbrocza – 1,0 cm; dł. rękojeści – 10,3 cm; szer. rękojeści
przy jelcu – 3,2 cm; szer. rękojeści przy głowicy – 1,7 cm;
grub. rękojeści – 0,6 cm; wys. głowicy – 4,4 cm; szer.
głowicy – 6,7 cm; grub. głowicy – 2,4 cm; dł. jelca –
20,2 cm; grub. jelca – 1,6 cm; waga – 764 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. MOKA-270;
e – Głosek 1984, 158, kat. 266; Strzyż 2006, 31, kat. 10.
2. a – Krosno-Suchodół, stan. 100; znalezisko luźne
w rowie melioracyjnym przy starej drodze polnej do
Łężan; dar J. Kłoskowskiego w 2007 r.;
b – czekan żelazny o opuszczonym i zaokrąglonym
ostrzu (ryc. 4:1); osada silnie wyodrębniona ku dołowi,
zakończona silnie zwężającym się, czworobocznym
w przekroju kolcem;
c – dł. – 18,3 cm; szer. ostrza – 8,7 cm; szer. szyjki –
2,4 cm; wys. osady – 4,2 cm; szer. osady – 4,0 cm;
średn. światła osady – 3,5 x 2,7 cm; dł. kolca – 2,3 cm;
waga – 578 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. MPK-A4724.
3. a – Krosno-Rynek, ar 54, ćw. A, wykop IX, wieża wójtowska (2. połowa XIV w. – 1500 lub 1512 r.),
pomieszczenie 1, gł. 220 cm; badania A. Muzyczuk
i J. Gancarskiego w 2000 r.;
b – topór żelazny z lekko opuszczoną i nieznacznie
podciętą brodą (ryc. 4:2); osada wyodrębniona ku dołowi, zaopatrzona w pięciobocznie uformowany obuch;
na jego powierzchni, w części górnej, widoczne dwa
poziome żłobki, które są albo formą szczątkowo zachowanego zdobienia, albo wyznaczają naturalny układ
włókien metalu;
c – dł. – 17,9 cm; szer. ostrza – 10,7 cm; szer. szyjki –
3,1 cm; wys. osady – 3,7 cm; szer. osady – 4,0 cm;
średn. światła osady – 3,8-4,1 x 2,4 cm; waga – 629 g;

d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz.
149/00.
4. a – Krosno-Rynek, ar 40, ćw. C, wykop IX, zbiornik na wodę (XVI w.), gł. 280-290 cm; badania A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 2000 r.;
b – brązowa odznaka w kształcie toporka o asymetrycznym, uniesionym ku górze, wachlarzowatym ostrzu
(ryc. 5-6); osada wyodrębniona w rzucie bocznym
od dołu w formie czterech kolców; w rzucie od góry
osada uformowana asymetrycznie w stosunku do ostrza, okrągła; na ostrzu obustronne zdobienie w postaci
wyodrębnionego pola, ograniczonego wypukłym ornamentem ukośnej szachownicy; wewnątrz pola ślady
podobnego zdobienia; dodatkowo z jednej ze stron
umieszczono pięć wypukłych kropek; osada zdobiona
dwoma poziomymi kanelurami;
c – dł. – 3,7 cm; szer. ostrza – 4,3 cm; grub. ostrza –
0,2 cm; szer. szyjki – 1,0 cm; wys. osady z kolcami –
2,3 cm; wys. osady bez kolców – 1,1 cm; szer. osady
– 0,9 cm; średn. światła osady – 0,5 cm; waga – 9,1 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz.
150/00.
5. a – Krosno-Rynek, ar 40, ćw. B, wykop IX, wieża
wójtowska (2. połowa XIV w. – 1500 lub 1512 r.), pomieszczenie 2, gł. 318 cm; badania A. Muzyczuk
i J. Gancarskiego w 2000 r.;
b – grot bełtu kuszy z tulejką (ryc. 7-8) o masywnym, romboidalnym w przekroju liściu, którego krawędzie mają równoległy przebieg, zbiegając się ku
ostrzu w górnej części; brak szyjki; tulejka prosta, wewnątrz resztki promienia; na jednej ze stron, na prawej powierzchni liścia, znajduje się rozbudowany układ
zdobniczy obejmujący stylizowaną koronę królewską
zwieńczoną lilią, oddzieloną gzymsem od umieszczonej
w wydzielonym polu, zniszczonej gotyckiej litery, najprawdopodobniej majuskulnej V lub kombinacji d i s;
c – dł. – 10,6 cm; dł. liścia – 6,9 cm; szer. liścia –
1,95 cm; grub. liścia – 1,0 cm; średn. tulejki – 1,4 x
1,35 cm; średn. światła tulejki – ok. 0,9 cm; waga – 54,8 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz.
159/00;
e – Muzyczuk, Gancarski 2001, 75, fot. 5; 2003, 25, fot.
24; 2007, 429, ryc. 4; Gancarski, Muzyczuk 2002, 19, fot. 3.
6. a – Krosno-Rynek, ar 41, ćw. C, wykop IX, wieża wójtowska (2. połowa XIV w. – 1500 lub 1512 r.), w przejściu pomiędzy pomieszczeniami 1 i 3, gł. 250-300 cm;
badania A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 2000 r.;
b – żelazny, smukły grot bełtu kuszy z tulejką (ryc. 9:2)
o prostokątnym w przekroju ostrzu, z największym rozszerzeniem w górnej jego części; szyjka kwadratowa; tulejka
owalna, nieco zniszczona; w jej wnętrzu resztki promienia;
c – dł. – 7,8 cm; szer. ostrza – 1,15; grub. ostrza – 1,0 cm;
szer. szyjki – 0,85 cm; grub. szyjki – 0,8 cm; średn. tulejki – 1,3 cm; średn. światła tulejki – 1,0 cm; waga – 30 g;

52 a – miejsce i okoliczności odkrycia zabytku, rodzaj znaleziska; b – opis zabytku; c – wymiary i waga zabytku; d – miejsce
przechowywania zabytku, numer inwentarzowy; e – literatura.
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d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz.
160/00.
7. a – Krosno-Rynek, ar 41, ćw. A-B, wykop IX, wieża wójtowska (2. połowa XIV w. – 1500 lub 1512 r.),
pomieszczenie 1 (część N), gł. 250-270 cm; badania
A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 2000 r.;
b – żelazny, masywny grot bełtu kuszy z tulejką
(ryc. 9:3) o romboidalnym przekroju liścia, z największym rozszerzeniem w górnej jego części; szyjka
owalna; przechodzi w mocno rozszerzającą się tulejkę
wypełnioną skorodowaną masą;
c – dł. – 8,35 cm; dł. liścia – 4,8 cm; szer. liścia – 1,6 cm;
grub. liścia – 0,95 cm; szer. szyjki – 1,2 cm; grub. szyjki
– 0,9 cm; średn. tulejki – 1,9 x 2,1 cm; waga – 40 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz.
154/00.
8. a – Krosno-Rynek, wykop II, hałda (z czarnej, średniowiecznej warstwy); badania A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 1999 r.;
b – żelazny, smukły grot bełtu kuszy z tulejką (ryc. 9:4)
o romboidalnym przekroju liścia, z największym rozszerzeniem w górnej jego części; szyjka owalna; przechodzi w silnie zwężającą się, ułamaną, tulejkę;
c – dł. – zach. 6,4 cm; dł. liścia – 5,0 cm; szer. liścia –
1,4 cm; grub. liścia – 1,0 cm; szer. szyjki – 0,8 cm;
grub. szyjki – 0,7 cm; średn. tulejki – zach. 0,7 x 0,6 cm;
średn. światła tulejki – zach. 0,5 x 0,4 cm; waga – 21 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz.
118/99.
9. a – Krosno-Rynek, ar 40, ćw. A, wykop IX, latryna
(XIV – początek XVI w.), gł. 480-520 cm; badania
A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 2000 r.;
b – żelazny, krępy grot bełtu kuszy z tulejką (ryc. 9:5)
o romboidalnym przekroju liścia, z największym rozszerzeniem w górnej jego części; szyjka owalna; przechodzi w lekko rozszerzającą się, ułamaną, tulejkę;
c – dł. – zach. 5,5 cm; dł. liścia – 2,6 cm; szer. liścia –
1,3 cm; grub. liścia – 1,1 cm; szer. szyjki – 1,1 cm;
grub. szyjki – 1,1 cm; średn. tulejki – zach. 1,4 x 1,3 cm;
średn. światła tulejki – zach. 1,0 x 0,9 cm; waga – 19 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz.
163/00.
10. a – Krosno-Rynek, ar 40, ćw. C-D, wykop IX,
zbiornik na wodę (XVI w.), gł. 290-305 cm; badania
A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 2000 r.;
b – żelazny grot strzały z tulejką (ryc. 9:1) o płaskim liściu
z zarysowaną granią, którego największa szerokość znajduje się w dolnej części; szyjka owalna; przechodzi w lekko rozszerzającą się okrągłą, nieco zniszczoną tulejkę;
c – dł. – 6,0 cm; dł. liścia – 3,3 cm; szer. liścia – 1,4 cm;
grub. liścia – 0,35 cm; średn. szyjki – 0,45 x 0,4 cm; średn.
tulejki – 0,9 cm; średn. osady tulejki – 0,65 cm; waga – 6 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz.
153/00.
11. a – Krosno-Rynek, ar 40, ćw. A, wykop IX, latryna
(XIV – początek XVI w.), gł. 660-680 cm; badania
A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 1999 r.;

b – kamienna kula do działa (ryc. 9:11); okrągła;
zachowana połowicznie;
c – średn. – 8,3 cm; waga – zach. 438 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr metryki – 1342/99.
12. a – Krosno-Rynek, ar 40, ćw. B, wykop IX, wieża wójtowska (2. połowa XIV w. – 1500 lub 1512 r.),
pomieszczenie 2 (część W), gł. 305-320 cm; badania
A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 2000 r.;
b – pocisk ołowiany do ręcznej broni palnej (ryc. 9:6);
owalny;
c – średn. – 1,7 x 1,6 cm; waga – 25 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz.
158/00.
13. a – Krosno-Rynek, ar 40, ćw. B, wykop IX, wieża wójtowska (2. połowa XIV w. – 1500 lub 1512 r.),
pomieszczenie 2 (część W), gł. 305-320 cm; badania
A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 2000 r.;
b – pocisk ołowiany do ręcznej broni palnej (ryc. 9:10);
owalny;
c – średn. – 1,7 x 1,6 cm; waga – 26 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz.
158/00.
14. a – Krosno-Rynek, ar 40, ćw. B, wykop IX, wieża wójtowska (2. połowa XIV w. – 1500 lub 1512 r.),
pomieszczenie 2 (część W), gł. 305-320 cm; badania
A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 2000 r.;
b – pocisk kamienny do ręcznej broni palnej (ryc. 9:8);
okrągły;
c – średn. – 2,1 cm; waga – 10 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz.
158/00.
15. a – Krosno-Rynek, ar 40/D-41/C, wykop IX,
warstwa późnośredniowieczna, gł. 150-160 cm; badania A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 2000 r.;
b – pocisk kamienny do ręcznej broni palnej (ryc. 9:7);
okrągły;
c – średn. – 2,0 cm; waga – 10 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr metryki 1018.
16. a – Krosno-Rynek, ar 74, ćw. D, wykop II, warstwa
późnośredniowieczna, gł. 160-165 cm; badania A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 1999 r.;
b – pocisk kamienny do ręcznej broni palnej (ryc. 9:9);
okrągły;
c – średn. – 1,8 cm; waga – 7 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz. 51/99.
17. a – Krosno-Rynek, ar 47, ćw. D, wykop VIII, gł. 90
i 110 cm, warstwa późnośredniowieczna (nr 6); badania
A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 1999 r.;
b – dwa fragmenty plecionki kolczej (ryc. 10-11) zespolone w bezkształtne bryły z niewielkimi kamieniami
i fragmentami drewna oraz produktami korozji; trzy
rodzaje ogniw wykonane z drutu o owalnym przekroju, spłaszczonym jedynie w miejscu zespolenia nitem
o półokrągłej główce, łączone w systemie 1:4;
c – średn. wewn. ogniw – 0,3, 0,4 i 0,5 cm; grub. drutu –
0,1 cm; waga – 823 i 103 g;
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d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz.
87/99 i 88/99.
18. a – Krosno-Rynek, ar 74, ćw. D, wykop II, warstwa
późnośredniowieczna, gł. 160-165 cm; badania A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 1999 r.;
b – prostokątny zbrojnik (?) żelazny (ryc. 12:1), zachowany fragmentarycznie i pokryty produktami korozji; przy jednej z krawędzi widoczny duży nit, poniżej
ślad drugiego;
c – dł. – zach. 6,9 cm; szer. – 3,8 cm; grub. – 0,5 cm;
waga – 28 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz. 45/99.
19. a – Krosno-Rynek, ar 74, ćw. C, wykop II, nad
brukiem renesansowym, gł. 60-65 cm; badania A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 1999 r.;
b – ostroga z bodźcem gwiaździstym (ryc. 12:2); kabłąk w kształcie litery V, w rzucie bocznym lekko,
łukowato wygięty; zaczepy płytkowe, dwuogniwkowe;
ramiona o półkolistym przekroju; szyjka dość długa,
beczułkowata w przekroju, zakończona szczątkowo
zachowanymi widełkami; brak kółka gwiaździstego;
c – dł. – zach. 12,2 cm; rozpiętość ramion – 7,4 cm; dł.
bodźca – zach. 3,1 cm; dł. widełek – zach. 1,1 cm; szer.
ramion – 1,0 cm; grub. ramion – 0,55 cm; waga – 56 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz. 37/99.
20. a – Krosno-Rynek, ar 74, ćw. D, wykop II, warstwa
późnośredniowieczna, gł. 160-165 cm; badania A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 1999 r.;
b – kółko gwiaździste (ryc. 12:3) od ostrogi pierwotnie
o sześciu ramionach o okrągłym przekroju, z których
zachowało się pięć; jedno ramię silnie zniekształcone
przez korozję;
c – średn. kółka – 3,0 cm; dł. ramion – 1,1 cm; waga – 5 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz. 45/99.
21. a – Krosno-Rynek 11, wykop 1, na E od muru poprzecznego, w warstwie brunatnej, dość luźnej ziemi,
gł. 150-170 cm; badania A. Muzyczuk w 2007 r.;
b – ostroga żelazna z bodźcem gwiaździstym (ryc. 12:4);
zniekształcony kabłąk w kształcie litery V, w rzucie bocznym łukowato wygięty; zachowany jeden zaczep płytkowy dwuogniwkowy, w którym zachowały się silnie
zniekształcone okucia; szyjka krótka, owalna w przekroju, zakończona pogrubionymi owalnie widełkami; na
styku szyjki z kabłąkiem wyciągnięty wąs, łukowato zawinięty i zgrzany z szyjką; brak bodźca gwiaździstego;
c – dł. – 11,3 cm; rozpiętość ramion – zach. 8,6 cm;
dł. bodźca – 3,1 cm; dł. widełek – 1,8 cm; szer. ramion –
1,1 cm; grub. ramion – 0,6 cm; waga – 41 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr ks. pol. 4/07.
22. a – Krosno, stan. 5, północna część dziedzińca
Pałacu Biskupiego, wykop 1, gł. 240 cm; badania PP
PKZ/O w Rzeszowie w l. 1984-1985;
b – strzemię żelazne o gruszkowatym kształcie kabłąka
i owalnej, minimalnie wygiętej stopce z półowalnym
żeberkiem (ryc. 13); w górnej części kabłąka, w miejscu
zawinięcia puśliska, widoczny ślad po wysuniętej nieco
do przodu odłamanej poprzeczce, wykonanej z dość cien-
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kiego pręta; stopka złamana i lekko zniszczona korozją;
c – wys. – 14,9 cm; szer. – 12,5 cm; szer. otworu na
puślisko – 5,0 cm; grub. ramienia kabłąka – 0,45 cm;
szer. stopki – zach. 5,5 cm; grub. taśmy stopki z żeberkiem – 0,5 cm; szer. żeberka – 1,0-1,1 cm; waga – 130 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. MOK-A1387/1;
e – Świętosławski 1990, kat. 138.
23. a – Krosno-Rynek, ar 74, ćw. D, wykop II, warstwa
późnośredniowieczna (nr 7), gł. 160-165 cm; badania
A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 1999 r.;
b – podkowa żelazna (ryc. 14:1) pokryta produktami
korozji, kamieniami i fragmentami drewna; kształt trudny do odtworzenia; prawdopodobnie opływowy kształt
brzegu ramion i owalny prześwit;
c – dł. – zach. 14,6 cm; rozpiętość ramy – 11,7 cm;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz. 42/99.
24. a – Krosno-Rynek, ar 46/47, wykop III, w rynsztoku
renesansowym; badania A. Muzyczuk i J. Gancarskiego
w 1999 r.;
b – połówka podkowy żelaznej (ryc. 14:2) o opływowym kształcie ramion; rama szeroka i płaska, zakończona stożkowatym, nadłamanym zaczepem; silnie
starty przodek; zachowane trzy otwory, w jednym tkwi
fragment podkowiaka;
c – dł. – zach. 10,2 cm; grub. ramy – 0,4 cm; waga – 72 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz. 24/99.
25. a – Krosno-Rynek, ar 74, ćw. C, wykop II, warstwa
późnośredniowieczna (nr 7), gł. 160-165 cm; badania
A. Muzyczuk i J. Gancarskiego w 1999 r.;
b – fragment podkowy żelaznej (ryc. 14:3) o opływowym kształcie ramion; rama szeroka i płaska, z wąską bruzdą; silnie starty i nachylony do dołu przodek;
fragmentarycznie zachowane trzy otwory, w jednym
tkwi resztka podkowiaka; na drugiej stronie widoczne
pęknięcia ramy; na przodku zachowany znak kowalski
– krzyż na tle wgłębionego rysunku koła;
c – dł. – zach. 7,8 cm; grub. ramy – 0,4 cm; szer. bruzdy –
0,3-0,5 cm; średnica znaku – 1,0 cm; waga – 59 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. wydz. 42/99.
26. a – Krosno, ul. Pawła z Krosna, stan. 1; nadzory
J. Janowskiego w 1960 r.;
b – podkowa żelazna (ryc. 14:4) o opływowym kształcie
ramion; rama dość wąska, płaska, z dwiema bruzdami,
w których wybito sześć prostokątnych otworów na
podkowiaki; dwa dość płaskie, klinowate zaczepy
z piętką; silnie starty przodek;
c – dł. – 12,9 cm; rozpiętość ramy – 11,4 cm; szer.
taśmy ramy – 3,4 cm; szer. przodka – 7,4 cm; wys.
zaczepów – 0,9-1,3 cm; waga – 185 g;
d – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. MOK-A181:2.
mgr Piotr N. Kotowicz
Muzeum Historyczne w Sanoku
mgr Anna Muzyczuk
Muzeum Podkarpackie w Krośnie
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MEDIEVAL MILITARIES FROM ROYAL TOWN KROSNO

Summary
Medieval urban centre in Krosno was formed in
a consequence of the location of a town on Magdeburg
Rights made by Kazimierz the Great in the half of the
40ties of the 14th cent. The town was located in a place
of a settlement, which was first time mentioned in
a document of Leszek the White from 1282. In respect
of administration the town belonged to Sanok’s land,
voivodeship of Rus. In a period, which is interesting
us, the town took up about 7,5 hectares of space. Yet,
when Kazimierz the Great lived, one started to bulid the
line of the city walls with two gates – Cracovian and
Hungarian – which surrounded all the hill. The building
was continued under the reign of Władysław Jagiełło.
Full perimeter of fortification had about 1100-1200 m.
The central part of Krosno constituted a Market Square,
which in his current shape has 115 x 72 m. During the
medieval times it was surrounded by wooden building
structures.
From Krosno’s urban centre and the nearest vicinity
come from not big, but extremely interesting collection
of 26 militaries (Fig. 1). Among them the collection,
which was gained during the large spatial excavations
conducted in the Market Square in 1999-2001 is
conspicuous (Fig. 4:2, 5-11, 12:1-3, 14:1-3). Single
artefacts come from smaller excavations (Fig. 12:4, 13,
14:4, 15) and accidental discoveries (Fig. 2-3, 4:1).
The most impressive artefact, almost fully preserved,
is a sword accidentally discovered in Krosno-Turaszówka
(Fig. 2-3). Specimens of swords discovered in the territory
of Eastern Europe show the nearest analogies to
this artefact. There are swords with „saddle-shaped”
pommels and curved towards blade of the cross-guards,
type III according to A.N. Kirpičnikov, generally dated
to the 12th – first half of the 13th cent. That kind of swords
are also known from the Baltic terrirories, where they were
defined as Balno type by V. Kazakevičius. Larger review
of finds with elements of sword’s construction, analogous
to Krosno’s artefact indicates that this sword could be
use in the first half of the 13th cent.

Another artefact with probably late medieval
chronology is a battle-axe, accidentally discovered in
Krosno-Suchodół (Fig. 4:1). Analogies from the territory
of Central Europe don’t let us to restrict its dating.
Moreover, existence of similar battle-axes also in
the 16th cent. indicate the necessity to take into
consideration the beginnings of modern period. Shaft
weapon represents also an axe discovered in a villagemayor’s tower, dated to the second half of the 14th15th cent. and located at Krosno’s Market Square.
This artefact we can define as type IXa according to
M. Głosek (Fig. 4:2) – one of the most popular in the
territory of Central Europe and dated largely from the
14th cent. to modern times. The chronology of Krosno’s
specimen is restricted by the context of its discover.
With described above the group of artefacts is also
connected ornamented badge (Fig. 5-6), discovered
at wooden box for water, which originated shortly
after a fire of mentioned village-mayor’s tower. In
this building was discovered an archaeological material
from the 15th-16th cent. There is a shortage of similar
artefacts in the territory of Poland. Many miniatures,
made mainly from lead, but also from pewter, were
discovered in Great Britain and in Belgium. These
artefacts characterized richer ornamentation, which,
except known from Krosno’s specimen the decoration
in a shape of slanting check, include also presentation
of armorial shields and inscriptions. The chronology of
the artefacts, analogous to badge from Krosno, concerns
the period from the end of the 13th to the end of
the 14th cent. In literature these badges are connected
with widely comprehensible knightly tourmanents.
According to one hypotesis, for example during the
knight’s tournaments, opponents gifted their followers,
who had to shout louder than supporters of the opposite
side. The badges, surely not much valuable, because
mainly made from ordinary material, were like emblem
among the people who set up the environment (the
court) of some mighty person. In this context Krosno’s
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specimen occur as unique artefact, because it is made
from more precious material. On the ground of analogy
we can say that it is dated to the second half of the
14th or first half of the 15th cent. However, older
chronology of the artefact can be cause by some delays
in reaching and accepting of Western European knightly
fashion into outskirts of the Latin world.
An ornamented bolthead is another unique artefact
discovered in Krosno’s tower. On the right side of its
averse of leaf is shown Gothic majuscule letter V or
combination of d and s, put in a seperate field and isolated
by arcaded frieze from the royal crown, which is ended
by stylized lily and in that way finished the composition
(Fig.7-8). Searching in literature of this subject allowed
us to find only 32 similar artefacts, but only one comes
from Poland (Kruszwica). Another artefacts are mainly
known from the territory of medieval Kingdoms: Czech
and Hungarian. Boltheads have various ornamentation,
which in some cases covered not only the leaf of bolthead
but also a funnel. The chronology of most artefacts is dated
to the 15th cent. Unfortunaltely, only few of them were
discovered in the sites or in a context which allow us
to specify the chronology (Českỷ Šternberk: after 1479 –
beginning of the 16th cent.; Mstĕnice: before 1468;
Plačice: before 1436). H. Nickel, who wrote the largest
monograph about this kind of artefacts, considered that
they were 15th-cent. Czech product. As the main argument
which supported this thesis, the researcher indicated
that in a few of Gothic boltheads were inscriptions
in Czech language. J. Kalmár regarded ornamented
boltheads as the symptom of the power of rifle
brotherhood commanders, called St Sebastian
brotherhood or Mark’s Men Brotherhood. In his opinion
connections between boltheads and St Sebastian
brotherhood explain occurence at them monogram S,
which becomes from the name of this saint. On the other
hand, H. Nickel tried to connect them with tournament’s
customs by giving French example, in which during
a tournament a person, who struggled, had to keep the
belt and use it to separate fighters if the game would
change in a danger fight. Strong connections with
knightly culture (or courtly one) seem to confirm
inscriptions ma myla type, which suggest the relation
with „marital faithfulness” or St Marian (love to St Mary),
which exist on some boltheads. The question is where
comes from so valuable thing in village-mayor’s tower
in Krosno and how we should date it. Presented
analogies, and also chronolgy of the tower, indicate
the 15th-cent. provenance of describing artefact. Vicinity
of medieval Hungary and intensive trade between Krosno
and mentioned country, where researchers discovered
few artefacts of this type, make supposition that fashion
at these things came to Krosno from Hungary.
Except of this unique artefact, during the examination
of Krosno’s Market Square were discovered four boltheads,
which have many analogies in Central Europe (Fig.
9:2-5). Moreover, in wooden box for water, was found
arrowhead with funnel and large chronology from the
7th to 14th cent. (Fig. 9:1).
Fire-arms is represented by only fragmentarily
preserved stony ball (Fig. 9:11), which originally was
a missile to a light, fifteenth century field piece, and
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also by five not big missiles to hand fire-arms – two
made from lead and three from stone (Fig. 9:6-10). All
these artefacts come from the examinations of Krosno’s
Market Square. They were using in the 15th cent.
In the late medieval layer of Krosno’s Market
Square, on the level where were using merchant’s
stall, were discovered two strongly burnt and corroded
elements of chain-mail, which take the form of shapeless
solid, and in which we can see some parts with originally
preserved structure of bonding every single links (Fig.
10-11). In these elements were links made from a wire
with the same thickness (0,1 cm), but with various
diameters. Moreover, predominate links with 0,3 cm
in diameter, the rest (0,4-0,5 cm) seem to have
supplementary character. In the places where the
structure of binding links in well preserved and visible,
it was climed that all rings were riveted by rivets with
rounded heads. Very difficult or even impossible to
final explaination is a functional interpretation and
also connected with it the chronology of elements of
chain-mail’s construction from Krosno. In literature is
emphasized that links with smaller diameter, like in the
object from Krosno, were used to strengthened the
neuralgic part of a body or to make the basic of collar
or coif, sometimes also hose. When we talk about
trials to specify the chronology of mentioned artefact
we must pay attention at the kind of technique, in which
a cuirass from Krosno was made. All its links are
riveted. Their connections were made anticlockwise.
There are opinions that chain-mail’s construction
cuirasses were made completely from riveted links and
their chronology isn’t earlier than the first half of the
15th cent. When we talk about chronology of Krosno’s
artefact we need to pay attention at a fact that it was
discovered in the level of arrangement of merchant’s
stall dendrochronological dated to 1342-1384. Perhaps
we should date it analogous to them, to the second half of
the 14th cent., what, on the other hand, is in contradiction
with presented above hypothesis. Here we don’t
adjudicate definitievely upon this problem, however
we don’t exclude that chain-mail’s construction elements
made only from riveted links could appear a bit earlier.
In medievel cultural layer was also discovered
corroded and fragmentarily preserved an iron plate with
two rivets (Fig. 12:1), which can be connected with the
armour of coat of plates or brigandine type.
The horse-riding equipment is represented by three
star-shaped rowel spurs and a stirrup. The chronology
of one of the spurs (Fig. 12:2 – variety G according to
S. Kołodziejski), discovered in secondary layer over
Renaissance pavement was dated to the end of the
14th – first half of the 15th cent. Not big wheel, originally
eqiuped in six arms (Fig. 12:3), typologically can be
relate to the second half of the 13th – first quarter of the
14th cent., although the fact that it was discovered in
cultural layer dated to the second half of the 14th and
15th cent., can indicate longer duration of similar rowel
spurs. The last of the spurs of this type (Fig. 12:4)
discovered in 2007 and dated to the second half of the
13th and the beginning of the 15th cent., can be numbered
among variety B according to S. Kołodziejski. Pear-shaped
stirrup (Fig. 13) discovered during the examinations on the
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courtyard of the Bishop’s Palace represents popular
type V/B according to W. Świętosławski, dated from
the half of the 14th to the half of the 15th cent.
The last category of Krosno’s artefacts is represented
by four horseshoes. Two of them represent variants of
type IV according to J. Kaźmierczyk. Late medieval
chronology has a specimen marked from fig. 14:1,
whereas a horseshoe discovered in Renaissance
pavement is a modern artefact (Fig. 14:2). With a variety
VI/4 according to J. Kaźmierczyk we should connect

fragmentarily preserved and corroded specimen with
furrow (Fig. 14:3), on which there was made smith’s
mark in the shape of cross, placed in a recessed, round
field. The chronology of the horseshoe we should date
to the second half of the 14th – 15th cent. One more
horseshoe was discovered at Paweł from Krosno Street
(Fig. 14:4). Its typological nad chronological identifiaction
is analogous to one mentioned above.
Translated by Diana Bilińska

