
Wstęp sków co do daty budowy całego założenia. Dużo 
W 2013 r. na zlecenie Urzędu Miasta w Mu- mocniejsze argumentacyjnie w tej kwestii wydają 

szynie firma „Sekcja Archeo” pod kierownictwem się zabytki zdeponowane w obrębie nawarstwień 
Artura Gintera oraz Janusza Pietrzaka przepro- wskazujących na intensywne użytkowanie obiektu 
wadziła badania archeologiczno-architektoniczne w XV w. Z okresu tego pochodzi bowiem duża – 
na muszyńskim zamku (ryc. 1). Łącznie w trakcie jak na dotychczasowy stan badań – ilość monet 
prac wykonano 31 wykopów archeologicznych wiązanych z okresem panowania Władysława War-
i odkrywek architektonicznych o zróżnicowanej neńczyka oraz bogaty zbiór 72 militariów bę-
powierzchni i głębokości (ryc. 2). Prace badaw- dący przedmiotem niniejszego artykułu. Poniżej 
cze miały za zadanie odpowiedzieć na wszystkie dobrze datowanych tymi znaleziskami warstw 
nierozwiązane do tej pory kwestie dotyczące praktycznie nie mamy już do czynienia z pozio-
chronologii, jak i etapów wznoszenia obiektu, mami o charakterze użytkowym, a jedynie z war-
a w szczególności lokalizacji pierwotnego wjaz- stwami niwelacyjnymi, mającymi uformować po-
du, stanowiąc jednocześnie wstęp do prac projek- ziom plateau, czy też naturalnymi wychodniami 
towych (Ginter, Pietrzak 2013a; Ginter, Pietrzak skalnymi  z  zalegającą  na  nich  gliną.
2013b;  Ginter  2014). Nie wykluczamy jednak, iż możliwa jest 

sytuacja, w której jako pierwsza wybudowana 
Rys historyczny oraz wyniki badań archeo- została wieża (o czym świadczy nie tylko stra-

logiczno-architektonicznych tygrafia, ale i sposób jej murowania – nieco 
W efekcie przeprowadzonych badań należy odmienny od tego, który można obserwować na 

stwierdzić, iż pojawiające się niekiedy w litera- ścianach obwodowych), przy czym nie wydaje 
turze przedmiotu próby wiązania faktu wzniesie- się, aby stało się to już w XIV w., ale – jak suge-
nia murowanego zamku z XIV-wiecznymi działa- ruje B. Chudzińska – wiek później, gdyż materiał 
niami inwestycyjnymi Kazimierza Wielkiego nie pozyskany z jej wnętrza i sąsiedztwa pochodził 
znajdują mocnego potwierdzenia w stratygrafii z  XV-XVII  w.  (Chudzińska  2004,  91-96).
badanych przez nas nawarstwień ziemnych oraz W tej sytuacji sądzimy, iż budowa muro-
w pozyskanych w ich obrębie artefaktach. Co wanego zamku – który być może zastąpił zloka-
prawda wśród tych ostatnich znalazła się mone- lizowany po sąsiedzku obiekt drewniano-ziemny 
ta datowana na l. 1342-1382, ale sam charakter – rozpoczęta została dopiero po mającym miej-
tego znaleziska, a zwłaszcza jego depozycja w na- sce w 1391 r. ostatecznym przekazaniu Muszyny 
warstwieniach o charakterze niwelacyjnym nie w ręce biskupów krakowskich. Wydaje się też, 
pozwala na wyciąganie na tej podstawie wnio- że choć nie można wykluczyć podjęcia prac 
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z inicjatywy biskupa Jan z Radlicy, to zdecydo- i A. Żakiego, można przyjąć, że Węgrzy pierw-
wanie bardziej prawdopodobne, iż właściwym szego dnia zajęli zapewne znajdujące się po 
fundatorem założenia był znany ze swej działal- wschodniej stronie fosy jedno- lub dwuczłono-
ności inwestorsko-budowlanej Zbigniew Oleśni- we podzamcze. Bez wątpienia bitwa, która roze-
cki,  sprawujący  urząd  biskupi  w  l. 1423-1455. grała się w 1474 r., była krótka, ale wyjątkowo 

Zamek muszyński w swym pierwotnym intensywna, o czym świadczyć może znaczna ilość 
kształcie nie przetrwał długo. Błędy na etapie militariów (w tym opacha, kord czy hakownica) 
zagęszczania gruntu oraz konstrukcji fundamen- znajdowanych w warstwach oraz wyraźne ślady 
tów, a także niska jakość prac murarskich do- spalenizny  z  tego  okresu  (ryc.  3).
prowadziły w 1455 r. do poświadczonej – tak Pierwsze większe prace naprawcze podjęte 
w terenie, jak i przez źródła pisane – wielkiej zostały w 1488 r. Trudno powiedzieć, jaki miały 
katastrofy budowlanej, w trakcie której na pew- zakres, gdyż nie są one jednoznacznie czytelne 
no zniszczeniu uległa brama i sąsiadujący z nią zarówno w zachowanych do dziś murach, jak 
od wschodu fragment kurtynowego muru pół- i  nawarstwieniach  ziemnych.
nocnego. Tak wielkie zniszczenia, które starosta Świetność swoją zamek odzyskał dopiero 
muszyński Jan Wielopolski ocenił na 1/4 zamku, w początkach XVI w. Zakrojona na większą ska-
nie były możliwe do naprawy w krótkim czasie, lę odbudowa w stylu renesansowym pochłonę-
podjęto więc decyzję o wykonaniu w miejscach ła zapewne znaczne środki i wprowadziła wiele 
ubytków prowizorycznych napraw przy uży- zmian w sposobie zagospodarowania obiektu. 
ciu konstrukcji szachulcowych. Skutki katastrofy I tak przede wszystkim rozebrany został mur 
z 1455 r. dały się odczuć szybciej niż ktokol- dzielący zamek na dwie części, zaś do zachod-
wiek mógł przewidzieć. W 1474 r., kiedy naj- niej ściany kurtynowej dostawiona została po-
prawdopodobniej sam Maciej Korwin (bądź jego dzielona w przyziemiu na trzy lokalności kamie-
zaufany dowódca Tomasz Tarczay) z wojskiem nica zamkowa. Możliwe, iż przez analogię do 
węgierskim stanął po drugiej stronie suchej fosy, Bodzentyna (także zamku biskupów krakowskich) 
zamek nie był przygotowany do bitwy. Szachul- miała  ona  trzy  kondygnacje  nadziemne.
cowa konstrukcja bramy nie mogła długo sta-
wiać oporu. Co ciekawe, źródła śląskie, opisując Militaria
tę bitwę, wspominają, że pierwszego dnia woj- Wydaje się, iż najważniejszymi w kontek-
ska węgierskie zdobyły dwie wieże, a dopiero ście prowadzonych przez nas prac badawczych 
drugiego dnia zamek. Z dużą dozą prawdopo- okazały się wydarzenia historyczne, które miały 
dobieństwa, bazując na badaniach M. Cabalskiej miejsce w XV i początku XVI w., gdyż to one 
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Ryc. 1. Muszyna. Widok z zamku w kierunku miasta. Fot. A. Ginter.

Fig. 1. Muszyna. View from the castle. Photo by. A. Ginter.

Artur Ginter, Arkadiusz Przybyłok



zadecydowały o ostatecznym kształcie założe- liśmy o załączeniu całego inwentarza uzbrojenia 
nia i z tego właśnie okresu pochodzą niemalże i oporządzenia jeździeckiego w formie tabela-
wszystkie opisywane w niniejszym artykule za- rycznej  (Tab.  1).
bytki. W związku z faktem, iż ilość odkrytych 
przedmiotów o charakterze wydzielonym – w tym Broń  palna
elementów uzbrojenia i oporządzenia jeździec- W trakcie omawianych badań archeologicz-
kiego – była znaczna, do momentu powstania nych odkryte zostały dwa fragmenty luf hakownic 
niniejszego artykułu nie udało się zakończyć (ryc. 4:1, 4) oraz jeden fragment haka (ryc. 4:5), 
procesu ich konserwacji. W efekcie zaprezen- który służył do zaczepiania ich o mur bądź inny 
towane zostaną jedynie wybrane zabytki, ale aby stabilny element, tak aby zamortyzować siłę od-
pokazać bogactwo całego zbioru, zadecydowa- rzutu po wystrzale (Strzyż 2014, 10, 243, 351). 
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– 1

– 2

– 3

– 4

Ryc. 2. Rzut zamku z naniesioną lokalizacją wykopów archeologicznych: 1 – obrys i nr wykopu; 2 – przebieg konstrukcji murowanych; 
3 – warstwice;4 – ścieżki. Oprac. A. Ginter.

Fig. 2. Layout of the castle with location of archaeological trenches: 1 – trench and its number; 2 – construction of the castle; 3 – contour lines;
4 – tracks. Elaborated by A. Ginter.
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Obydwa artefakty pochodzą z lufy o ośmio- ważną rolę w polowaniach na zwierzęta. W 2. po-
bocznym przekroju zewnętrznym i okrągłym łowie XV w. w popisach rot zaciężnych w służ-
wewnętrznym, różniąc się znacznie od siebie bie jagiellońskiej T. Grabarczyk odnalazł jedynie 
wielkością. Pochodzą one więc z dwóch różnych dwóch łuczników, którzy niejako giną w morzu 
gabarytowo luf, wykonanych ze stopu miedzi. ponad 3500 kuszników (Grabarczyk 2000, 141-
Pozycja stratygraficzna wskazuje, iż broń ta uży- 142). W 1. połowie XVI w. łuków w popisach 
ta została w trakcie obrony zamku przed woj- rot nie ma już w ogóle (Bołdyrew 2011, 221). 
skami węgierskimi w 1474 r. Analogiczny arte- Podobnie arsenały miejskie na Śląsku pełne były 
fakt, tylko dużo bardziej kompletny, znaleziony bełtów i kusz, podczas gdy trudniejszy w obsłudze 
został w miejscowości Gajary-Posadki koło Bra- łuk należał do wyposażenia rzadszego (Goliński 
tysławy (Strzyż, 2014, s. 10, 18, 55-58, 321). 1990, 30). W opozycji do powyższych ustaleń 
Ponadto w trakcie prac znaleziono fragment ka- pozostają obowiązki wynikające z uchwały średz-
miennej kuli armatniej oraz cztery ołowiane po- kiej z 1458 r., obejmujące również wystawianie 
ciski  do  broni  ręcznej  (ryc.  4:2-3,  6). w  bój  łuczników  (Szczygielski  1960,  437).

B. Chudzińska, opracowując dziewięć ana-
Broń  strzelcza logicznych egzemplarzy grotów strzał odkrytych 
Grot  strzały w poprzednich sezonach badawczych, łączyła je 
Pojedynczy płaski grot (prawdopodobnie) z koczownikami, odnajdując liczne analogie na 

strzały (ryc. 5:23) należy do znalezisk rzadszych terenie  Rusi  i  Stepu  (Chudzińska  2014,  75-77).
niż dominujące w pozyskanym materiale grania- Większość odnalezionych w Muszynie gro-
ste groty bełtów. Być może dlatego, że ograni- tów strzał zalegało w wypełnisku pomieszczenia 
czenia w sile naciągu łuku, a więc prędkości północno-zachodniego, omawiany zaś egzemplarz 
początkowej i możliwej penetracji strzały ze- – przy przyporze, na zewnątrz muru północnego. 
pchnęły tę broń na dalszy plan w przypadku Czy jest uzasadnione w takim razie łączenie tych 
działań wojennych, przy czym nadal pełniła ona zabytków z bojowym użyciem łuku, a w szcze-
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Ryc. 3. Muszyna-Zamek. Profil wschodni wykopu 23. Pomarańczowa warstwa polepy oraz znajdująca się pod nią warstwa spalenizny powstały 
w efekcie najazdu węgierskiego i w nich to znajdowała się największa ilość militariów. Fot. A. Ginter.

Fig. 3. Muszyna-Castle. Eastern profile of the trench No 23, on which is visible orange layer of daub and burnt layer laying below arose as an effect 
of Hungarian siege. Here the most number of militaries were found. Photo by A. Ginter.

Artur Ginter, Arkadiusz Przybyłok



gólności z najazdem węgierskim z 1474 r.? Wy- dniowieczna ikonografia powszechnie ukazuje my-
daje się, że zachowując odpowiednią dozę os- śliwych posługujących się łukami (Bord, Mugg 
trożności, możemy zasugerować takie wytłu- 2008). Warto wspomnieć tu o przedstawieniu 
maczenie ich obecności. Jednak nie należy św. Eustachego z wawelskiego „Tryptyku św. 
zapominać, że lekki grot strzały z trudnością Trójcy” z 1467 r. (Malarstwo 2004, 194-195) 
penetrował średniowieczne uzbrojenie ochronne lub nieocenionej „Księgi Łowieckiej” Gastona 
– zarówno zbroję i pancerz metalowy, jak i pan- Phoebusa  z  początku  XV  w.  (Le  livre  1405).
cerz tekstylny. Uzasadniona w tym kontekście Groty strzał, choć nie tak powszechne jak 
wydaje się sugestia, iż mógł być to grot strzały groty bełtów, znajdowane są na terenie całej 
przeznaczony do polowań. Ostry liść zadawał dzisiejszej Polski, ale także Słowacji. Trudno je-
głębokie i stosunkowo rozległe rany. Późnośre- dnoznacznie wszystkie łączyć z mniej czy bar-
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Tabl. 1. Inwentarz zabytków uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego z badań na zamku w Muszynie w 2013 r.

Table 1. Inventory of militaries excavated during the resarch of Muszyna castle in 2013.
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dziej bezpośrednimi wpływami koczowniczymi. krawędzie boczne wykuto stosunkowo płasko, 
Łuk i strzały, podobnie jak siekiera, mogły na z wyjątkiem krawędzi przedniej, którą – zapew-
co dzień pełnić funkcje użytkowe – tu my- ne dla wygody – wyoblono. Dolna część głowi-
śliwskie, a w razie konieczności służyć obronie cy jest podcięta półkoliście, być może w celu 
zamku. Co więcej, pojedynczy grot odnalezio- pewniejszego zamocowania drewnianych okła-
ny w 2013 r. mógł być wystrzelony przeciw- dzin rękojeści. W górnej części głowicy, w jej 
ko obrońcom Muszyny, gdyż znaleziony został osi poziomej, umieszczono dwa ozdobne otwo-
u  podnóża  muru  zamkowego. ry wypełnione rozetami wykonanymi z miedzi 

lub jej stopu. Otwory pod rozety najprawdopodo-
Groty  bełtów bniej wybito na gorąco, o czym może świadczyć 
Obok raczej wyjątkowego znaleziska grotu układ włókien żelaza. Każdą z rozet wykonano 

strzały w późnośredniowiecznych nawarstwieniach z miedzianej rurki oraz otaczających ją pięciu 
zamkowych odnaleziono również 31 grotów beł- półkoliście wygiętych blaszek. Ponadto w głowi-
tów (ryc. 5:1-22). W trakcie poprzednich badań cy wciąż tkwi ułamany zakuty na niej masywny 
liczba znalezisk tej kategorii była jeszcze więk- trzpień kordu, wyraźnie zwężający się ku końcowi.
sza. Na podstawie pokaźnego zbioru z sezonów Głowice kordów o analogicznym kształcie 
badawczych z l. 2007-2010 B. Chudzińska wy- odnajdowane są powszechnie na terenie Czech, 
dzieliła cztery typy grotów z tulejką z licznymi Słowacji, Śląska i Małopolski. Na podstawie licz-
wariantami (Chudzińska 2014, 57-75). Podział nych znalezisk z Moraw P. Michna wydzielił 
ten znajduje również zastosowanie dla nowych osobny typ kordu nazwany przez niego mo-
znalezisk. W omawianej grupie dominuje typ 2 rawskim (Michna 1997, 261). Charakteryzuje 
w odmianie B, charakteryzujący się romboidal- się on oprawą z jelcem ozdobnie zawiniętym na 
nym ostrzem o największej szerokości w 1/4 dłu- końcach, często również ozdobionym rozetami, 
gości liścia i krótką walcowatą tulejką. Wydaje a także analogicznymi do muszyńskiego egzem-
się, że groty tego typu były proste do wykonania plarza głowicami. Choć nie ma pewności, czy 
przez kowala, a co za tym idzie – tanie, co prze- właśnie Morawy były miejscem wykształcenia 
kładało  się  bezpośrednio  na  ich  popularność. się oraz produkcji kordów tego typu (Marek 

2008, 58), to właśnie na ich terenie i ziemiach 
Głowica  i  głownia  kordów ościennych  występują  one  szczególnie  często.
Do najciekawszych znalezisk należy wysoka Najbliższymi formalnie analogiami dla mu-

głowica późnośredniowiecznego kordu (ryc. 6:1). szyńskiej głowicy są znaleziska z miasta Odry 
Ma ona zaokrągloną górną krawędź i asyme- koło Nowego Jičína, Opawy, Vracova (Žákov-
tryczny kształt – producent uformował wyraźny ský 2012, 707-708), Mstěnic (Nekuda 1985, 141; 
„dziobek” dla lepszego oparcia dłoni. Głowica Žákovský 2012, 707-708) oraz z Poręby Wielkiej 
jest w przekroju poprzecznym płaska; również w Małopolsce (Głosek 1998, 36). Dalsze teryto-
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Ryc. 4. Muszyna-Zamek. Broń palna: 1, 4 – fragmenty brązowych luf hakownic (nr inw. 18/W/2013, 3/W/2013); 2-3 – kulki ołowiane (nr inw. 70/W/
2013, 97/W/2013); 5 – fragment brązowego haka hakownicy (nr inw. 31/W/2013); 6 – fragment kamiennej kuli (nr inw. 101/W/2013). Fot. A. Ginter.

Fig. 4. Muszyna-Castle. Firearms: 1, 4 – fragments of bronze hackbuts barrels (Inv. Nos 18/W/2013, 3/W/2013); 2-3 – leaden projectiles 
(Inv. Nos 70/W/2013, 97/W/2013); 5 – fragment of bronze hook of a hackbut (Inv. No. 31/W/2013); 6 – fragment of stoneball (Inv. No. 101/W/2013). 
Photo by A. Ginter.
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Ryc. 5. Muszyna-Zamek. Broń strzelcza: 1-22 – żelazne groty bełtów (nr inw. 118/W/2013, 41/W/2013, 48/W/2013, 49/W/2013, 39/W/2013, 
45/W/2013, 44/W/2013, 47/W/2013, 43/W/2013, 90/W/2013, 55/W/2013, 46/W/2013, 142/W/2013, 76/W/2013, 133/W/2013, 38/W/2013, 
91/W/2013, 86/W/2013, 117/W/2013, 40/W/2013, 78/W/2013, 89/W/2013); 23 – żelazny grot strzały (nr inw. 111/W/2013). Fot. A. Ginter.

Fig. 5. Muszyna-Castle. Missile weapon: 1-22 – iron bolt heads (Inv. Nos 118/W/2013, 41/W/2013, 48/W/2013, 49/W/2013, 39/W/2013, 
45/W/2013, 44/W/2013, 47/W/2013, 43/W/2013, 90/W/2013, 55/W/2013, 46/W/2013, 142/W/2013, 76/W/2013, 133/W/2013, 38/W/2013, 
91/W/2013, 86/W/2013, 117/W/2013, 40/W/2013, 78/W/2013, 89/W/2013); 23 – iron arrowhead (Inv. No. 111/W/2013). Photo by A. Ginter.
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rialnie analogie można odnaleźć w Budziszynie, 
a nawet w austriackim Grazu (Marek 2008, 248). 
Podobną, choć różniącą się bardziej płaskim 
zakończeniem głowicę mają kordy z Gorzowa 
Śląskiego (Marek 2006, 197-199; 2008, 57-59), 
Warty (Ławrynowicz, Richter 2012), a „wklę-
słym” ze Zborowa koło Kalisza (Teske 2003). 
Jak widać, najbliższe analogie koncentrują się 
rzeczywiście na Morawach i w bezpośrednim 
ich sąsiedztwie, a dalsze terytorialnie mogą być 
zaś ich naśladownictwem czy może odrębną, acz 
podobną  formą.

Być może kolejną częścią odnalezionego 
kordu jest niewielki, żelazny fragment głowni je-
dnosiecznej (ryc. 6:2), przy czym fakt, iż został 
on znaleziony w innym wykopie niż omawiana 
głowica, nie pozwala na jednoznaczną korelację. 

Za najstarsze przedstawienie podobnej broni 
uchodzi wizerunek pijanych żołdaków z „Belli-
fortis” Konrada Kyesera z 1405 r. (Žákovský 
2012, 696). Jednak większość zabytków o okre-
ślonej chronologii, jak i przedstawień ikonogra-
ficznych, przesuwa ich popularność na czasy 
o pokolenie bądź dwa późniejsze. Przykładem 
może być wizerunek z wrocławskiego „Ołtarza 
św. Barbary” datowanego na 1447 r. (Kochanowska-
Reiche 2003, 66) lub scena pojedynku na kord 
i tarczę z „Gladiatorii” (Ms.Germ.Quart.16, 
folio 55r). Pomijając kształt głowicy, samo jej 
zdobienie – rozeta w otworze – jest dość po-
pularnym zabiegiem upiększającym broń lub 
przedmioty codziennego użytku w końcu XV 
i na początku XVI w. Za przykłady mogą posłu-
żyć dużo prostsze w formie kordy ze Zvikova 
(Žákovský 2008) lub liczne znaleziska kluczy 
(Pankofer  1979,  48).

Wobec powyższych uwag znalezisko z Mu-
szyny wpasowuje się w określony już krąg 
kulturowy. Dzisiejsze pogranicze polsko-czesko-
słowackie, czyli w średniowieczu pogranicze 
polsko-czesko-węgierskie, to obszar intensyw-
nej wymiany kulturowej, handlowej, ale także 
działań militarnych. Stąd odnaleziona w 2013 r. 
pozostałość kordu mogła w Muszynie znaleźć 
się drogą wymiany handlowej i służyć jednemu 
z rycerzy lub zbrojnych stacjonujących na zamku, 
jak również być bronią atakujących w 1474 r. 
wojsk węgierskich. Lokalizacja znaleziska w środ-
kowej partii zamku uniemożliwia rozwiązanie 
tej  zagadki.

Fragment  zbroi  gotyckiej  –  opacha
Forma i zdobienie odnalezionej opachy 

(ryc. 7) pozwala chyba bezsprzecznie powią-
zać ją z tzw. zbroją gotycką – formą powstałą 
w warsztatach niemieckich i popularną w 2. po-
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Ryc. 6. Muszyna-Zamek. Broń biała: fragmenty kordów 
(

1-2 – 
nr inw. 122/W/2013, 124/W/2013). Fot. A. Ginter.

Fig. 6. Muszyna-Castle. Cold weapons: 1-2 – fragments of falchions 
(Inv. Nos 122/W/2013, 124/W/2013). Photo by A. Ginter.
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łowie XV w. (Nowakowski 1998, 85-86). Ostre kładana była na lewą rękę. Tuż nad podcięciem 
krawędzie i smukły kształt garnituru podkreśla- pozwalającym swobodnie zginać rękę w łokciu 
ny był wówczas promieniście rozchodzącymi płatnerz wybił dwie równoległe do krawędzi 
się łukowatymi żłobieniami, znajdującymi się kanele. Zabieg ten nie tylko zwiększył wizualnie 
również na omawianym zabytku. Opacha ta za- atrakcyjność zbroi, ale również ją w tym miejscu 
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Ryc. 7. Muszyna-Zamek. Opacha zbroi gotyckiej (nr inw. 120/W/2013). Fot. A. Ginter.

Fig. 7. Muszyna-Castle. Pauldron of Gothic armour (Inv. No. 120/W/2013). Photo by A. Ginter.
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usztywnił. Inny wzmacniający zabieg możemy za- 2000, 82). Grubsze, bo ok. 1-centymetrowe, wy-
obserwować na samej krawędzi podcięcia przy dają się przeszywanice z St. Annen Museum 
zgięciu ręki – krawędź blachy została zaklepana w Lubece i rękaw przechowywany jako relikwia 
do  środka,  podwajając  tym  samym  jej  grubość. w kościele św. Marcina w Bussy (Piel, Bedat 

Przy dolnej krawędzi opachy zaobserwować 1997). Razem pozwala to określić obwód ra-
można trzy nity. Dwa z nich umieszczono w od- mienia  właściciela  zbroi  na  niespełna  35  cm.
ległości 2,6-2,8 cm od samej krawędzi, centralnie, Płatnerz wykonujący omawiany element za-
kolejny przy narożniku od wewnątrz zgięcia ręki. dbał również o estetykę produktu. Na tylnej kra-
Wydaje się, że nity te służyły do przymocowania wędzi przynitowany został pas metalu kolorowe-
nałokcicy. Nity centralne mocowały pas skóry go pokryty ornamentem roślinnym. Wydaje się, 
uniemożliwiający rozejście się elementów, nit że został wykonany przez repusowanie wypukłych 
narożny był osią zgięcia zbroi. Podobne rozwią- liści na podłużnej blaszce. Zdobione listwy o po-
zania można zaobserwować na innych zbrojach dobnej formie nie są częstym zjawiskiem. Najbar-
gotyckich, przykładowo na zbroi przechowywa- dziej rozpoznawalnym przykładem zbroi zdobionej 
nej na zamku w Lednicach (Hrbatý 2006, 62). podobnym, płaskim ornamentem na taśmach me-
Podobnie zapewniono mobilność w naramien- talu kolorowego (ale w zupełniej innej stylisty-
niku zintegrowanym z opachą produkcji Hansa ce) jest dużo wcześniejsza od omawianej zbroja 
Schräla z ok. 1485 r. (Scalini 1996, 279) lub z Churburga, przypisywana Ulrykowi IV (Scalini 
w zbroi należącej do Gaudenza von Match z ok. 1996, 225), lub hełm Henryka V (Gardner 1897, 48). 
1490 r. (ibidem, 228). W pełni zachowany narę- W tych przypadkach do wykonania ornamentu 
czak, wraz z pasami skóry mocującymi poszcze- wykorzystano rylec. Częściej jednak można za-
gólne elementy, publikuje również U. Lehnart obserwować plastyczne listwy zdobione wycina-
(2005,  120). nymi lub odlewanymi detalami nawiązującymi 

Po przyłożeniu opachy do ramienia osoby do znanych z architektury gotyckiej pinakli 
o wzroście odpowiadającym XV-wiecznej śred- i kwiatonów oraz heraldycznych lilii. Najdoskonal-
niej, a więc niespełna 170 cm (Stolarczyk, Lorkie- szym przykładem takiego ornamentu jest przecho-
wicz 1993, 328; Kozak 1998, 74-76), zauważamy, wywana w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu 
że nie osłania ona całego ramienia, a jedynie jego zbroja autorstwa Lorenza Helmschmieda lub po-
połowę. Stąd można wysnuć wniosek, że podob- chodząca z tego samego warsztatu salada Ma-
nie do wspomnianych powyżej innych naręcza- ksymiliana I (Nickel 1991, 16). Z bliższych nam 
ków gotyckich przestrzeń pomiędzy odnalezio- analogii należy wymienić zbroję odnalezioną 
nym elementem a stawem barkowym chronił w Spytkowicach (Klimek, Strzyż 2011). Proste 
względnie elastyczny układ nachodzących na i ażurowane pasy kolorowego metalu zdobią także 
siebie folg. Niestety, górna krawędź opachy jest zbroje strażników Grobu z „Ołtarza Mariackie-
jej najsłabiej zachowanym fragmentem, przez co go” autorstwa Wita Stwosza (Dobrowolski 1985, 
trudno  ocenić,  czy  tak  było  w  rzeczywistości. il. 21). Różnice morfologiczne i technologiczne 

Opachę do ciała przytwierdzano najprawdo- nie pozwalają jednak przyrównywać zabytku 
podobniej za pomocą pasów obejmujących we- z Muszyny do tych zbroi. Wydaje się, że tym 
wnętrzną część ramienia. Przy tylnej krawędzi razem mamy do czynienia z warsztatem mniej 
elementu widoczne są dwa nity o dużych, płasko doskonałym, być może lokalnym, tańszym, który 
rozklepanych od wewnątrz łebkach, mocujące wykorzystywał  prostsze  techniki  zdobnicze.
prawdopodobnie skórzany rzemień. Podobne roz- Kim był człowiek, który nosił tę opachę? 
wiązanie odnaleźć możemy na naręczaku z rzeźby Musiał być osobą stosunkowo bogatą, gdyż zbro-
rycerza autorstwa Wita Stwosza przechowywa- ja gotycka nie należała do przedmiotów tanich. 
nym  w  Muzeum  Narodowym  w  Krakowie. Arsenały miejskie i zamkowe wyposażane były 

Rozmiar zabytku pozwala nam oszacować w zbroje dużo prostsze, pozbawione w większości 
z pewnym prawdopodobieństwem posturę jej ozdób (Scalini 1996). W tym przypadku nie tyl-
właściciela. Obwód opachy, a więc i obwód jego ko podkreślono niektóre krawędzie żłobkami, ale 
bicepsa, wynosi 39 cm. Od wartości tej należy ozdobiono również listwą z repusowanym orna-
odjąć grubość przeszywanicy (Capwell 2002) mentem. Brak dokładnych rachunków płatnerzy 
lub jopuli (Turska 1987, 89-91), noszonej jako nie pozwala określić ceny takiej zbroi. Koszt 
wytłumienie pod zbroją. Grubość przeszywanicy całego uzbrojenia wraz z koniem w 2. połowie 
zachowanej w Historische Museum w Bern to XV w. to od 25 do 53 grzywien, w tym do 120 gr 
jedynie cztery warstwy grubego lnu, a więc za osłony kończyn (Szymczak 1989, 265-266). 
kilka milimetrów. Tyleż sugeruje manuskrypt MS. Wydaje się, że znaleziona opacha była fragmentem 
[f.122b] z Hastings z połowy XV w. (Embelton zbroi z górnej granicy przedziału, a zatem należała 
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do kogoś ważnego. Czy był to kasztelan, osoba ne przesadnie starannie, co manifestuje się jego 
z jego najbliższego otoczenia albo – co równie niesymetryczną budową. Szczególnie zauważalna 
prawdopodobne – ktoś ze świty Macieja Korwina jest różnica w długości międzyzębi i średnicy 
bądź Tomasza Tarczaya – pozostawmy tę kwestię krępulców. Pozostałe znaleziska wędzideł z mu-
nierozstrzygniętą. szyńskiego zamku prezentują podobną formę, 

przy czym posiadają haczykowate zaczepy mię-
Oprządzenie jeździeckie dzyzebi  (Chudzińska  2014,  85-88).
Wędzidło Zabytek ten nie jest dobrym wyznacznikiem 
W trakcie badań zamku w 2013 r. odkryto chronologicznym. Podobne formy znajdowane są 

jedno żelazne wędzidło (ryc. 8:4) typu I wg powszechnie na stanowiskach archeologicznych 
A. Nadolskiego (1954, 87-88). Międzyzębia po- o różnym charakterze i chronologii. Dwuczęścio-
łączono za pomocą pierścieniowatych zaczepów, we międzyzębia z pierścieniowymi zaczepami od-
co jest rozwiązaniem rzadszym niż użycie za- naleziono w Raciążu na Pomorzu (Świątkiewicz 
czepów haczykowatych, a zarazem bardziej pra- 2010, 51-53), Gródku nad Bugiem (Kuśnierz 2006, 
cochłonnym. Mniej atencji poświęcono na wy- 90), na opolskim Ostrówku (Wachowski 1984, 
konanie zaczepów krępulców – powstały poprzez ryc. 48:d) – wszystkie datowane są na 2. połowę 
rozklepanie i zawinięcie wolnych końców. Krępul- XIII w. Na XIV w. datowane są wędzidła z ha-
ce mają formę okręgów wykonanych ze sztabek czykowatymi zaczepami z Radzynia, pow. wschow-
żelaza, których końce zostały zgrzane. Wędzidło, ski (Kałagate 1995, 233) i Trzemeszy (Marciniak-
choć użyto bardziej zaawansowanych technik ko- Kajzer 2011, 220), a na XV w. ze Sławkowa 
walskich niż było to konieczne, nie jest wykona- (Pierzak  2002,  tabl.  XXI)
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Ryc. 8. Muszyna-Zamek. Oporządzenie jeździeckie: 1-2 – fragmenty żelaznych ostróg (nr inw. 125/W/2013, 75/W/2013); 3 – sprzączka żelazna 
(nr inw. 58/W/2013); 4 – wędzidło żelazne (nr inw. 69/W/2013); 5 – fragment żelaznej podkowy (nr inw. 1/W/2013). Fot. A. Ginter.

Fig. 8. Muszyna-Castle. Equestrian equipment: 1-2 – fragments of iron spurs (Inv. Nos. 125/W/2013, 75/W/2013); 3 – iron buckle (Inv. No. 
58/W/2013); 4 – iron bit (Inv. No. 69/W/2013); 5 – fragment of iron horseshoe (Inv. No 1/W/2013). Photo by A. Ginter.
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Ostrogi ***
Zachowany w dobrym stanie kabłąk odna- Podsumowując powyższe ustalenia, należy 

lezionej w 2013 r. prawdopodobnie posrebrzanej stwierdzić, iż zbiór militariów z Muszyny jest 
ostrogi pozbawiony jest niestety bodźca, przy niezwykle interesujący z kilku co najmniej 
czym wydaje się, że skorodowana partia może powodów. 
być destruktem rozwiązania zakończonego za- Pierwszym z nich jest bez wątpienia znacz-
pewne pierwotnie gwiaździstym kółkiem (ryc. na ilość tego typu zabytków odkrytych w trakcie 
8:1). Pozwala to, z oczywistą dozą ostrożności, jednego sezonu badawczego, którego program 
uznać ostrogę za okaz typu III wg Z. Hilczerówny należy uznać (w stosunku do wcześniejszych 
(1956). Kabłąk w bocznym rzucie wygięty w nie- badań na zamku) za skromny. Bez wątpienia 
wielki łuk można również przyrównać do wa- wpływ na tak dużą skuteczność miało użycie 
riantu G wg typologii S. Kołodziejskiego (1985, bardzo czułego detektora metali, ale, co waż-
167-169), jednak jego mocno asymetryczny niejsze, jednoznacznie należy stwierdzić, iż na 
kształt i wygięcie w kształt litery U nie pasuje zamku w Muszynie nasycenie nawarstwień 
do większości typów wydzielonych przez tego artefaktami o takim charakterze jest niezwykle 
badacza. Ostroga posiada niewielkich rozmia- wysokie. 
rów zapiętek. Zachowany zaczep w formie płytki Drugim powodem, dla którego zbiór ten wy-
z dwoma otworami możemy zaliczyć do typu 2 daje się niezwykle interesujący, jest fakt, iż nie-
wg S. Kołodziejskiego, a więc formy szeroko malże wszystkie omawiane zabytki związane są 
występującej w późnym średniowieczu (Koóšová z atakiem na zamek wojsk węgierskich w 1474 r. 
2004, 542). Bardziej od kształtu interesujące są Mamy zatem do czynienia z dużym, zróżnico-
rozmiary omawianej ostrogi. Przytoczone przez wanym i, co najważniejsze, dobrze datowanym 
tego badacza przykłady wariantu G – ostroga zbiorem stanowiącym przegląd uzbrojenia i opo-
z Wieliczki i Kijowa – mają rozstaw ramion sze- rządzenia jeździeckiego występującego w 2. po-
rokości ok. 9 i 10 cm, a więc niemal dwukrotnie łowie  XV  w. 
większy. Niewielki rozmiar muszyńskiej ostrogi Ostatnim, najważniejszym powodem wy-
pozwala sądzić, że jest to przedmiot dziecięcy. różniającym omawiane militaria jest obecność 
W średniowieczu jazda konna była dostępna za- wśród nich okazów o unikatowym wręcz cha-
pewne dla wszystkich warstw społecznych, a już rakterze i różnej proweniencji. Bez wątpienia 
w kręgach załogi czy mieszkańców zamków była wśród atakujących bądź obrońców były osoby 
czymś oczywistym. Stąd każde dziecko – szcze- o wysokiej pozycji społecznej, gdyż tylko takie 
gólnie każdy syn rycerza, zamkowego strażnika, stać było na zakup zdobionej zbroi płytowej 
a nawet wieśniaka dość majętnego, by posiadać i kordu oraz najprawdopodobniej posrebrzanych 
konia – potrafiło takim powodzić. Trudno nato- ostróg. Wniosek ten wraz ze znanymi ze źró-
miast określić, w jakim wieku mógł być ten mło- deł pisanych informacjami o zdobyciu zamku 
dy jeździec, gdy wykonano dla niego ostrogę. w przeciągu dwóch dni wskazuje, iż ataku 
Stosując współczesne tabele producentów obu- dokonał główny trzon armii węgierskiej, a nie 
wia dziecięcego, można przyjąć, iż był on mniej jakiś oddelegowany do tego celu niewielki 
więcej w wieku 7 lat czy, stosując bezpieczniej- oddział. Zaangażowanie to związane było 
sze i bardziej wiarygodne kategorie antropolo- zapewne z chęcią jak najszybszego zdobycia 
giczne wg Broka, w wieku infans I lub wczesnym Muszyny i ruszenia w drogę powrotną do kraju, 
infans  II. ale też odpowiedzią na wcześniejsze niego-

Porównując zabytek z typologią S. Koło- dziwości, jakie uczyniła załoga zamku ludności 
dziejskiego, możemy określić czas jego powsta- węgierskiej zamieszkującej obszar dzisiejszej Sło-
nia na koniec XIV – 1. połowę XV w. Poszuku- wacji, regularnie napadanej w trakcie wypraw 
jąc dalszych analogii, zazwyczaj zdecydowanie łupieżczych.
większych rozmiarów, warto wspomnieć o po-
dobnie datowanej ostrodze z Krosna (Kotowicz, mgr Artur Ginter
Muzyczuk  2008,  148-149). Instytut Archeologii

Druga odnaleziona ostroga zachowała się Uniwersytetu Łódzkiego
fragmentarycznie (ryc. 8:2). Charakterystyczne 
rozpłaszczenie lewego ramienia w partii bliskiej dr Arkadiusz Przybyłok
widełkom pozwala na zaliczenie jej do wariantu Instytut Archeologii
J  wg  S.  Kołodziejskiego  (1985,  169). Uniwersytetu Łódzkiego
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1. a – Muszyna-Zamek, znalezisko luźne; 7. a – Muszyna-Zamek, wykop 22, warstwa 116;
b – fragment lufy hakownicy ze stopu miedzi o ośmio- b – dobrze zachowana lewa opacha; krawędź na zgięciu 
bocznym przekroju zewnętrznym i okrągłym wewnętrz- ręki wywinięta i podkreślona żłobkowaniem, krawędź 
nym (ryc. 4:4); tylna zdobiona listwą z ornamentem rytym (ryc. 7);
c – szer. ścianki bocznej – 13 mm; średnicy otworu c – wys. – 15,1 cm; średn. – 12,5 cm; grub. blachy – ok. 
nie da się ustalić z powodu niewielkich rozmiarów 1 mm;
pozyskanego fragmentu; d – Muzeum Regionalne w Muszynie, nr inw. 120/W/2013.
d – Muzeum Regionalne w Muszynie, nr inw. 5/W/2013.

8. a – Muszyna-Zamek, wykop 21, warstwa 227;
2. a – Muszyna-Zamek, wykop 4, warstwa 31; b – zachowane niemal w całości wędzidło z dwoma 
b – fragment lufy hakownicy ze stopu miedzi o ośmio- okrągłymi krępulcami i dwoma międzyzębiami; mię-
bocznym przekroju zewnętrznym i okrągłym wewnętrz- dzyzębia w formie sztabek wygięte w łuk; zaczepy 
nym (ryc. 4:1); międzyzębi oczkowe: jeden z zaczepów wykonany 
c – szer. ścianki bocznej – 17 mm; średn. otworu – 15 mm; najprawdopodobniej poprzez rozklepanie końcówki 
d – Muzeum Regionalne w Muszynie, nr inw. 18/W/2013. i wybicie otworu, drugi poprzez zawinięcie i praw-

dopodobnie zgrzanie końców; haczykowate zaczepy 
3. a – Muszyna-Zamek, wykop 1, warstwa 168; krępulców rozklepane na płasko i zawinięte; krępulce 
b – hak hakownicy z brązu (lub spiżu) (ryc. 4:5); wykonane z płaskiej sztabki i zgrzane (ryc. 8:4);
c – szer. – 27 mm; wys. – 31 mm; grub. – 10 mm; c – dł. międzyzębi – 9,2 i 9,7 cm; szer. międzyzębi – 
d – Muzeum Regionalne w Muszynie, nr inw. 31/W/2013. 0,6 cm; grub. międzyzębi – 0,6 cm; średn. krępulców – 

10 i 9,5 cm; szer. sztabki krępulca – 0,7 cm i 0,6 cm; 
4. a – Muszyna-Zamek, wykop 18, warstwa 100; grub. sztabki krępulca – 0,4 i 0,3 cm;
b – żelazny grot strzały z trzpieniem o romboidalnym d – Muzeum Regionalne w Muszynie, nr inw. 69/W/2013.
kształcie liścia ze słabo zaznaczoną granią; część dolna 
liścia łukowato podcięta; trzpień w przekroju kolisty 9. a – Muszyna-Zamek, wykop 23, znalezisko luźne;
(ryc. 5:23); b – fragment prawdopodobnie posrebrzanej ostrogi że-
c – dł. – 76 mm; dł. liścia – 55 mm; szer. liścia – 16 mm; laznej niewielkich rozmiarów; zachowane lewe ramię 
grub. liścia – 3 mm; grub. u nasady trzpienia – 4 mm; i fragment prawego; ramię nieznacznie profilowane, 
waga – 6 g; zakończone podwójnym, kolistym zaczepem; wyraźny 
d – Muzeum Regionalne w Muszynie, nr inw. 111/W/2013. niewysoki zapiętek (ryc. 8:1);

c – dł. zachowanego ramienia – 9,1 cm; rozstaw ramion 
5. a – Muszyna-Zamek, wykop 4, warstwa 23; – 5,1 cm; średn. pręta przy ramionach – 0,5 x 0,2 cm; 
b – żelazna głowica kordu w tzw. typie morawskim, średn. pręta u styku – 1,0 x 0,4 cm; dł. zaczepu – 1,8 cm; 
wysoka, asymetryczna z wyraźnie ukształtowanym zachowana wys. widełek – 2,2 cm; prześwit kolistego 
„dziobem”, płaska w przekroju poprzecznym; zdobiona zaczepu – 0,5 cm;
dwoma rozetami (ryc. 6:1); d – Muzeum Regionalne w Muszynie, nr inw. 104/W/2013.
c – wys. – 7,3 cm; szer. – 4,7 cm; szer. u nasady – 2,5 cm; 
grub. – 1,3 cm; średn. otworów – 1,2 cm; 10. a – Muszyna-Zamek, wykop 23, warstwa 98;
d – Muzeum Regionalne w Muszynie, nr inw. 122/W/2013. b – fragment ostrogi żelaznej; zachowane lewe ramię, 

zakończone podwójnym kolistym zaczepem (ryc. 8:2);
6. a – Muszyna-Zamek, wykop 23, znalezisko luźne; c – dł. zachowanego ramienia – 8,9 cm; maksymalna 
b – fragment żelaznej jednosiecznej głowni (ryc. 6:2); średn. pręta  – 0,7 x 0,4 cm; szer. zaczepu – 1 cm; 
c – szer. – 3,7 cm; zach. dł. – 10 cm; prześwit kolistego zaczepu – 0,6 cm;
d – Muzeum Regionalne w Muszynie, nr inw. 124/W/2013. d – Muzeum Regionalne w Muszynie, nr inw. 125/W/2013.
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1Katalog analizowanych zabytków

1 a – lokalizacja zabytku; b – opis zabytku, nr ryciny; c – wymiary i waga; d – miejsce przechowywania zabytku.
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Archaeological excavations conducted in the holes filled with ornament, made of tin-copper-alloy. 
castle of Muszyna in 2013, have brought to light This kind of pommels appears most often on the 
approximately 72 military artefacts and items connected Polish-Hungarian-Bohemian borderland in the second 

thwith warfare. Special attention should be paid to the half  of  the  15   c. 
objects discovered in the layers related to conquering Among relatively numerous, typical finds of 
of  the  castle  by  Hungarian  troops  in  1474. riding equipment, especially noteworthy are: bits, 

The most intriguing artefact is the pauldron from stirrups and spurs with one, well preserved of G 
the Gothic style armour. It’s surface is decorated variant of Kołodziejski’s classification. Its size clearly 
with two grooves which underline the bottom part of indicates that it was used by a child, most likely at 
pauldron, and a metal strip with floral ornament. This the  age  of  7. 
decoration seems exceptional and the authors did not During the excavations remains of gunpowder 
manage to find a similar one. Unfortunately it was not weapons were also discovered. These are the fragments 
possible to obtain other elements of this armour, apart of two hexagonal barrels made of bronze and one hook 
from  the  pauldron. from a hackbut. The most numerous military artefacts 

Another interesting artefact is the falchion pommel, from this site are however Late Medieval bolt heads. 
which can be associated with the Moravian type. It is 
a high, beak-like pommel decorated with two circular Translated by Arkadiusz Michalak
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SELECTED ELEMENTS OF WEAPONRY 
DISCOVERED DURING THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS 
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