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Abstract:
T. Stêpnik 2010, Militaria from late medieval motte and settlement in ¯erniki-Jaryszki, AMM 6: 145-171
During the emergency archaeological research on the site No. 34 in ¯erniki-Jaryszki, Kórnik commune, the remains of a motte
and a settlement from the 14th-15th cent. were exposed. The village Jaryszki was invaded and destroyed in spring of 1481. The
biggest amount of militaria and knightly equipment from this period was discovered in this site. The set described here
counts 37 specimens and consists of: protective weapon, offensive weapon, the elements of equestrian equipment and parts of
knightly military costume.
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Wstêp
W l. 2007 i 2008 w trakcie ratowniczych
badañ archeologicznych prowadzonych w zwi¹zku z budow¹ hal magazynowych przez firmê
Panattoni Europe rozpoznano znaczn¹ czêœæ osady
œredniowiecznej oznaczonej jako ¯erniki, stanowisko 34, gm. Kórnik, pow. poznañski, woj. wielkopolskie. Badania archeologiczne prowadzi³a
Pracownia Archeologiczna Uni-Art z Poznania,
a kierowa³ nimi dr Tomasz Stêpnik.
Osada odkryta na stanowisku 34 w ¯ernikachJaryszkach jest pod wieloma wzglêdami wyj¹tkowa. Badania ratownicze zwi¹zane z wielkopowierzchniowymi inwestycjami daj¹ archeologom
du¿e mo¿liwoœci badawcze. Po pierwsze, tak jak
to by³o w naszym przypadku, mieliœmy odhumusowany teren kilkunastu hektarów, co pozwoli³o
nam rozpoznaæ rejon osady wraz z dalekimi
peryferiami, wyznaczyæ jednoznaczne granice
i maksymalny zasiêg wsi z trzech stron. Jedyn¹
nierozpoznan¹ czêœci¹ by³a jej wschodnia krawêdŸ, która obecnie wchodzi pod pas zieleni oraz
czteropasmow¹ trasê katowick¹.
Osada zlokalizowana by³a na zachodnim stoku wyniesienia przy dawnym trakcie z Poznania
w kierunku Œremu i dalej na Œl¹sk, w s¹siedztwie
przeprawy przez rzekê Koplê. Bezpoœrednio przy

wsi, od strony po³udniowo-zachodniej, znajdowa³a siê czytelna jeszcze obecnie dolina oraz
zabagnione oczko wodne, przez które pierwotnie przep³ywa³ strumieñ (ryc. 2-3).
W trakcie badañ odkryte zosta³y pozosta³oœci fosy oraz niewielkiego gródka sto¿kowatego
z reliktami spalonej drewnianej wie¿y obronnej,
a tak¿e osady z ca³¹ infrastruktur¹, tj. budynkami
mieszkalnymi, warsztatami rzemieœlniczymi, piecami, studniami itd. ród³a archeologiczne pozwalaj¹ datowaæ najstarsze obiekty najwczeœniej
na schy³ek fazy E i pocz¹tek fazy F wczesnego
œredniowiecza, a wiec mniej wiêcej na 2. po³owê
XIII w. Uwzglêdniaj¹c obserwowane w archeologii tendencje do prze¿ywania siê pewnych form,
chronologiê tê mo¿na próbowaæ przesuwaæ na
prze³om XIII i XIV w.1 Pocz¹tki osadnictwa nie
by³y imponuj¹ce; zaledwie cztery obiekty na 395
mo¿emy jednoznacznie wi¹zaæ w³aœnie z t¹ faz¹.
Zapewne w tym to czasie wzniesiono gródek sto¿kowaty typu motte. Pod tym pojêciem kryj¹ siê
za³o¿enia warowne, których g³ównym elementem
by³ wyniesiony, sztucznie usypany kopiec ziemny otoczony fos¹, a niekiedy i wa³em. Na górnej p³aszczyŸnie sto¿ka wznosi³a siê pierwotnie
drewniana wie¿a. W budynku tym znajdowa³y siê
pomieszczenia gospodarcze, mieszkalne oraz za-

1 Potwierdzeniem naszego datowania mog¹ byæ wyniki analiz dendrochronologicznych wykonanych przez prof. Marka Kr¹pca
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Najstarsza pobrana na stanowisku próba datowana jest na prze³om 1305 i 1306 r.,
a kolejne dwie na l. 20. i 30. XV w. (1421, 1431 r.).
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Ryc. 1. Fragment mapy pruskiej z 1888 r. – punktem zaznaczono lokalizacjê stanowiska 34.
Fig. 1. Fragment of Prussian map from 1888 – the localization of site 34 was marked by a spot.

zwyczaj na górnej kondygnacji reprezentacyjna sala, nad któr¹ mieœci³ siê spichlerz. Czêsto wejœcie
do wie¿y znajdowa³o siê na jednej z wy¿szych kondygnacji, co dodatkowo zwiêksza³o walory ob-

ronne. Tego typu ma³e za³o¿enia obronne wraz
z zapleczem gospodarczym pe³ni³y funkcjê warownej siedziby rycerskiej (Kiersnowska 1972, 437;
Kajzer 1993, 103). Na ziemiach polskich obiekty
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Fig. 2. ¯erniki-Jaryszki, site 34, Kórnik commune. The 2nd season of excavations in 2008 – the south-western part of the settlement. The range of an oval, swampy water basin is marked in the middle of the map. The oval object
on the settlement is the motte's moat, whereas the elongated stripes are the remains of modern drainage ditches. Drawing by A. Bujak, I. Dêbska.

Ryc. 2. ¯erniki-Jaryszki, stan. 34, gm. Kórnik. Drugi sezon badañ w 2008 r. – po³udniowo-zachodnia czêœæ osady. Poœrodku planu zaznaczono zasiêg owalnego, zabagnionego oczka wodnego. Owalny obiekt na osadzie to fosa
gródka sto¿kowatego, natomiast wyd³u¿one pasy to pozosta³oœci nowo¿ytnych rowów melioracyjnych. Rys. A. Bujak, I. Dêbska.
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Fig. 3. ¯erniki-Jaryszki, site 34, Kórnik commune. The 1st season of excavations in 2007 – the south-eastern part of the settlement. Drawing
by A. Bujak, I. Dêbska.

Ryc. 3. ¯erniki-Jaryszki, stan. 34, gm. Kórnik. Pierwszy sezon badañ w 2007 r. – po³udniowo-wschodnia czêœæ osady. Rys. A. Bujak, I. Dêbska.
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typu motte wznoszono pocz¹tkowo z inicjatywy
ksi¹¿êcej, a pojawi³y siê ju¿ w XIII w. i by³y
efektem przejmowania wzorców zachodnich, natomiast w ci¹gu XIV w. sta³y siê one najbardziej
rozpowszechnionym wœród fundacji rycerskich
typem budowli obronno-rezydencjonalnej (Kajzer 1993, 104, 152-153; Nowakowski 2008, 281).
Odkryte w ¯ernikach relikty gródka stawiaj¹ go
w grupie obiektów bardzo ma³ych, o znacznie
zredukowanym programie funkcjonalnym. W zarysie za³o¿enie to by³o lekko owalne, a œrednica
wewnêtrzna mierzona na poziomie fosy nie przekracza³a 12 m. Mierz¹c po zewnêtrznych krawêdziach fosy, powierzchnia ogólna wynosi³a raptem
ok. 315 m2, powierzchnia wewnêtrzna to zaledwie
ok. 100 m2. Jego lokalizacja w rejonie ³¹k i podmok³ej doliny strumienia przypomina niektóre
za³o¿enia obronne znane z terenu Ma³opolski,
gdzie datowane s¹ one na 1. po³owê XIV w.
(Ko³odziejski 1994, 38), co odpowiada naszym
ustaleniom opartym zarówno na materia³ach archeologicznych, dendrochronologii, jak i na Ÿród³ach pisanych. Rozkwit osady przypada na okres
od 2. po³owy XIV do 3. æwierci XV w., co umownie okreœlamy jako fazê II – kiedy to wieœ znajdowa³a siê pod zarz¹dem koœcielnym.
Osada wraz z gródkiem zosta³y zniszczone
wiosn¹ (kwiecieñ-maj) 1481 r. w wyniku gwa³townego najazdu, o czym œwiadcz¹ spalone relikty wie¿y obronnej, chat, liczne narzêdzia gospodarcze oraz militaria odkrywane w zgliszczach
domostw i w fosie. Badania archeozoologiczne
dostarczy³y informacji, ¿e znaczna czêœæ szcz¹tków zwierzêcych to padlina koni i krów nosz¹ca
œlady rozw³óczenia przez psy2. Odkryto tak¿e
pojedyncze koœci ludzkie: potrzaskan¹ koœæ udow¹ kobiety w studni3 oraz udow¹ koœæ dziecka
w jednym z obiektów4. Równie¿ te koœci nosz¹
œlady nadgryzania5. Stosunkowo ma³a iloœæ grotów be³tów wskazywaæ mo¿e, ¿e wieœ najechano
z zaskoczenia, byæ mo¿e noc¹, i spalono, a raczej
spacyfikowano, wyrzynaj¹c byd³o, a tak¿e mieszkañców, w tym kobiety i dzieci. Przez nastêpne
tygodnie zgliszcza osady, gnij¹ca padlina oraz
zw³oki ludzkie le¿a³y nieuprz¹tniête na pobojowisku, o czym œwiadcz¹ œlady nadgryzania przez
zwierzêta. Nie zaobserwowano natomiast na koœciach œladów zwietrzenia, charakterystycznych
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dla szcz¹tków d³ugo le¿¹cych na powierzchni.
Sugerowaæ to mo¿e, ¿e po pewnym, stosunkowo
krótkim, czasie od najazdu wrócili ocaleni z pogromu mieszkañcy, zebrali zw³oki i przynajmniej
czêœciowo uporz¹dkowali teren. Pozosta³oœciami
i tak ju¿ zniszczonego gródka zasypali fosê oraz
próbowali ponownie przywróciæ osadê do ¿ycia.
Wzniesiono nowe budynki mieszkalne – niektóre
z nich le¿a³y czêœciowo na zasypanej fosie
(por. ryc. 4). Wydaje siê, ¿e przynajmniej 30
z 395 odkrytych przez nas obiektów mo¿emy
datowaæ na tê fazê osady, co stanowi³o nieca³e
10% – za ma³o, by utrzymaæ wieœ przy ¿yciu. Tê
ostatni¹, III fazê osady datujemy na 4. æwieræ
XV – pocz¹tek XVI w. i koñczy j¹ ostateczne opuszczenie wsi przez jej nielicznych mieszkañców.
W œwietle zgromadzonych dot¹d Ÿróde³,
g³ównie pisanych, wiadomo, i¿ za³o¿ycielami
i pierwszymi w³aœcicielami wsi Jaryszki oraz
budowniczymi gródka sto¿kowatego z wie¿¹ obronn¹ mogli byæ, na prze³omie XIII i XIV w.,
przedstawiciele mo¿nego, wielkopolskiego rodu Ostrorogów herbu Na³êcz. Kilkadziesi¹t lat
póŸniej przekazali oni tê wieœ na uposa¿enie
ufundowanej przez siebie altarii œw. Marcina
w katedrze poznañskiej6. Altaria ta by³a rodzajem fundacji koœcielnej, w ramach której wybrany przez patrona duchowny w okreœlone dni
odprawia³ mszê przy danym o³tarzu w intencji
rodziny fundatora.
Sama wieœ Jaryszki po raz pierwszy w Ÿród³ach pisanych zosta³a wymieniona dopiero
w 1447 r. Wojciech Koziemiñski [z Koziemina
w powiecie koniñskim] ma zaprzysi¹c, ¿e [z powodu szkód] zaj¹³ w Jaryszkach (Yarischewycze),
w dziedzinie [swego] pana [byæ mo¿e Hektora
z Koziemina, kanonika katedry poznañskiej, jako
altarzysty altarii Œw. Marcina w katedrze poznañskiej i posiadacza Jaryszek.] 188 sztuk byd³a
i koni, za które porêczyli Wojciech Sp³awski i Piotr
Szczytnicki (PZ 16, 33; S³ownik... 1992, 50). Ta
iloœæ zajêtego inwentarza œwiadczyæ mo¿e o zamo¿noœci wsi w tym okresie. O wiele jednak wa¿niejszy dla nas jest kolejny zapis z maja 1481 r.:
kapitu³a katedry poznañskiej deleguje kanonika do biskupa poznañskiego w sprawie zabrania koni i siana przez ¿o³nierzy najemnych oraz

Analizê archeozoologiczn¹ wykona³ prof. Daniel Makowiecki.
Obiekt 214/08, nr inw. 234/08.
Obiekt 2/08, nr inw. 05/08.
Analizê antropologiczn¹ wykona³a dr Marta Krenz-Niedba³a.
Niestety, dokument erekcyjny altarii œw. Marcina w katedrze poznañskiej nie jest dziœ znany i zapewne przepad³ w czasach
reformacji w archiwum jej patronów, którzy w tym czasie odeszli od Koœcio³a i zwi¹zali siê z ruchami protestanckimi. Przyj¹æ
mo¿emy, ¿e altariê œw. Marcina najprawdopodobniej ufundowano w 2. po³owie XIV w.
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Ryc. 4. ¯erniki-Jaryszki, stan. 34, gm. Kórnik. Gródek sto¿kowaty. W pó³nocno-wschodniej czêœci zasypanej fosy znajduj¹ siê obiekty osadnicze
zwi¹zane z III faz¹ osady. Rys. A. Bujak.
Fig. 4. ¯erniki-Jaryszki, site 34, Kórnik commune. Motte. In the North-Eastern part of a backfill are situated the objects connected with the
IIIrd phase of settlement. Drawing by A. Bujak.

w sprawie zniszczenia wsi Jaryszki (Iarisky) przez
pana Sp³awskiego (AC 1 nr 694; S³ownik... 1992,
50; 2005, 618)7.
Ziemie nie wymienionego z imienia pana
Sp³awskiego, a musia³ byæ to jeden z synów
Miko³aja Sp³awskiego8, s¹siadowa³y z Jaryszkami. Do tej rodziny nale¿a³y m.in. ¯erniki, Szczytniki i Sp³awie, a w centrum ich w³oœci le¿a³y
Jaryszki. Wydaje siê, ¿e pierwotn¹, po³udniow¹

granic¹ tego rozleg³ego klucza mog³a byæ rzeka
Kopla (por. ryc. 1). Zniszczenie wsi Jaryszki trudno potraktowaæ jako nie do koñca zamierzony
efekt odwiecznych sporów s¹siedzkich. Zadziwia
skala zniszczeñ: spalenie wsi i wie¿y obronnej,
wymordowanie kobiet i dzieci oraz wyr¿niêcie
byd³a. Nie wygl¹da to wiêc na zwyk³y najazd s¹siedzki, ale na zamierzon¹ pacyfikacjê maj¹c¹ na
celu zniszczenie wsi. W wyniku tych dzia³añ, mimo

7 Nie jest do koñca jasne, czy ¿o³nierze najemni zabrali konie i siano z Jaryszek i nastêpnie pod przywództwem Sp³awskiego
zniszczyli wieœ, czy te¿ s¹ to dwie ró¿ne sprawy przedstawiane biskupowi.
8 Miko³aj Sp³awski (Granowski) zmar³ w 1477 r. Mia³ czterech synów: Jana – sêdziego poznañskiego, Jakuba, Miko³aja
i Wincentego.
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póŸniejszych prób reanimacji, wieœ zosta³a ca³kowicie opuszczona. Nale¿a³a ona do Koœcio³a
do 1520 r., kiedy to biskup poznañski zgodzi³ siê
na oddanie tej ju¿ opuszczonej wsi w zamian za
czynsz roczny Miko³ajowi Sp³awskiemu, jednemu z dziedzicznych patronów altarii, a zarazem
synowi b¹dŸ bratankowi sprawcy najazdu9 (AE VI
134v-135; S³ownik… 1992, 50). W po³owie XVI w.
Koœció³ próbuje bezskutecznie odzyskaæ ziemie
nale¿¹ce do dawnej wsi Jaryszki. Procesy toczy³y siê jeszcze w pocz¹tkach XVII w., kiedy to
w 1617 r. ostatecznie zakoñczono spór, przyznaj¹c Koœcio³owi niewielkie odszkodowanie.
Materia³y
W trakcie ratowniczych badañ archeologicznych na stanowisku ¯erniki-Jaryszki nr 34
pozyskano liczny zbiór zabytków metalowych,
w tym 37 przedmiotów (33 z ¿elaza oraz cztery
z br¹zu), które mo¿emy ogólnie sklasyfikowaæ
jako militaria.
Przedmioty metalowe pochodzi³y z nawarstwieñ zwi¹zanych z czterema fazami osadniczymi. Pierwsza (I) datowana jest na koniec XIII
ewentualnie pocz¹tek XIV w.; jej pocz¹tek wyznacza budowa gródka sto¿kowatego z wie¿¹
obronn¹ i za³o¿enie wokó³ niego wsi. Fazê II –
póŸnoœredniowieczn¹ – datujemy na 2. po³owê
XIV w., kiedy to wieœ przekazano jako beneficjum altarii œw. Marcina przy katedrze poznañskiej,
a jej koniec wyznacza najazd i zniszczenie wsi
wiosn¹ 1481 r. Fazê III – na 4. æwieræ XV w., czyli
okres odbudowy Jaryszek po zniszczeniach do
pocz¹tków XVI w., ale nie póŸniej ni¿ do 1520 r.
Faza IV – nowo¿ytna – zwi¹zana by³a z rowami
melioracyjnymi, w których pojedyncze zabytki
œredniowieczne wystêpowa³y na z³o¿u wtórnym.
Szczególnie du¿ym nasyceniem materia³em
zabytkowym charakteryzowa³y siê obiekty zwi¹zane z II faz¹, kiedy funkcjonowa³ tutaj gródek
sto¿kowaty wraz z osad¹. Wyj¹tkowo du¿o materia³u zabytkowego odkryto w fosie (ob. 100).
Znacznie rzadziej obiekty metalowe wyst¹pi³y
w III fazie osady z prze³omu póŸnego œredniowiecza i czasów nowo¿ytnych, powsta³ej po zniszczeniu w 1481 r. gródka oraz spaleniu osady
póŸnoœredniowiecznej. Odnotowano tak¿e pewn¹ iloœæ przedmiotów metalowych w obiektach
o nieustalonej chronologii lub warstwach przemieszanych. Dotyczy to g³ównie warstwy humu-
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su, któr¹ zebrano mechanicznie, ale przeszukano
j¹ przy pomocy wykrywacza metali.
Opracowywany zbiór podzielono na cztery
grupy: uzbrojenie ochronne, uzbrojenie zaczepne, elementy rzêdu koñskiego i oporz¹dzenia
jeŸdzieckiego oraz czêœci stroju rycerskiego.
Najliczniej reprezentowane s¹ grupy druga –
14 pozycji i trzecia – 18 pozycji, co jest typowe
dla stanowisk póŸnoœredniowiecznych i wynika
z dwo-jakiego ich zastosowania, zarówno jako
broni, jak i przedmiotów ogólnego u¿ytku.
Plecionka kolcza
Pancerz kolczy popularny by³ w okresie ca³ego œredniowiecza, przy czym w XIV i XV w.
wystêpowa³ najczêœciej w po³¹czeniu z p³ytowymi os³onami cia³a. W ¯ernikach-Jaryszkach
znaleziono tylko dwa po³¹czone ¿elazne ogniwa,
najprawdopodobniej nitowane (ryc. 5:5), st¹d te¿
niewiele mo¿emy na ich podstawie powiedzieæ
o elemencie pancerza, z którego pochodzi³y10.
Pugina³y
Pugina³em nazywamy broñ bia³¹ o g³owni
na tyle krótkiej, ¿e nie nadaj¹cej siê do ciêcia
i przez to przeznaczonej w zasadzie do zadawania ciosów k³utych (Nadolski 1974, 145; Lewandowski 1986, 101; 1990, 124; Nowakowski
1991, 63; Szymczak 2005, 383). Jego nazwa wi¹¿e siê z wyrazem pugio oznaczaj¹cym k³ucie
i przebijanie (Szymczak 2005, 387). Pugina³ by³
niezwykle skuteczn¹ broni¹ na najbli¿sz¹ odleg³oœæ, do zadawania precyzyjnych ciosów w nieos³oniête lub s³abiej chronione miejsca. Do tej
kategorii broni zaliczamy zarówno jednosieczne
no¿e bojowe, jak i obosieczne sztylety.
Przyjmuje siê, ¿e okazy starsze posiada³y
g³ownie szerokie, czêsto jednosieczne, najm³odsze zaœ g³ownie bardzo w¹skie i przewa¿nie
obosieczne. U schy³ku œredniowiecza sztylet by³
niemal wy³¹cznym rodzajem pugina³u wystêpuj¹cym w uzbrojeniu rycerskim (Lewandowski
1986, 102-103; Marek 2008, 19). Ostro zakoñczona g³ownia, wzmocniona masywnym ¿ebrem
nadaj¹cym jej przekrój romboidalny, mog³a z ³atwoœci¹ przenikaæ miedzy blachami zbroi p³ytowej czy przebiæ kolczugê (Lewandowski 1986,
103; 1990, 130). Pugina³ u³atwia³ dobicie powalonego przeciwnika i dlatego w XIV w. zaczêto
nazywaæ go misericordia – mi³osierdzie (Nowa-

9 Opieraj¹c siê na Ÿród³ach pisanych, wydaje siê, ¿e ostatni mieszkañcy opuœcili wieœ pomiêdzy 1498 a 1520 r., kiedy to jako
ca³kowicie opustosza³a zostaje sprzedana Sp³awskim. Pomimo opuszczenia wsi Jaryszki na pocz¹tku XVI w. jej nazwa utrzyma³a siê w tradycji tych terenów a¿ po dzieñ dzisiejszy.
10 Szersza analiza znalezisk fragmentów pancerzy kolczych przedstawiona zosta³a przy okazji prezentacji ostatnio odkrytych
zabytków tego typu z Miêdzyrzecza, pow. loco i Krosna, pow. loco (£aszkiewicz, Michalak 2007, 101-105; Kotowicz, Muzyczuk
2008, 144-148).
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Ryc. 5. ¯erniki-Jaryszki, stan. 34, gm. Kórnik. 1-3 – pugina³y no¿owe (3 – kord?); 4 – sztylet; 5 – fragment pancerza kolczego. Rys. B. Bednarczyk.
Fig. 5. ¯erniki-Jaryszki, site 34, Kórnik commune. 1-4 – daggers (3 – falchion?); 5 – fragment of chain-mail. Drawing by B. Bednarczyk.

kowski 1991, 63-64). Bojowe zastosowanie mizerykordii najlepiej oddaje jej niemiecka nazwa
Panzerstecherdolch. Ze wzglêdu na swoj¹ negatywn¹ i ma³o szlachetn¹ funkcjê pugina³ nie
znalaz³ siê wœród insygniów i atrybutów rycerskich w³adcy. Wzmianki o jego u¿yciu maj¹ zazwyczaj charakter pejoratywny, a œmieræ nim zadana uwa¿ana by³a za hañbi¹c¹ i czêsto wi¹za³a
siê ze skrytobójstwem. Takim w³aœnie pugione lub

pugionibus wed³ug Rocznika kaliskiego i Kroniki
D³ugosza mia³ byæ przebity król Przemys³ II
(Szymczak 2005, 385-388). Z³a opinia jednak¿e
nie wp³ynê³a na popularnoœæ tej broni wœród rycerstwa. S¹dz¹c z przekazów Ÿród³owych, stosunkowo czêsto dochodzi³o do sporów koñcz¹cych
siê u¿yciem no¿a. Z tych te¿ powodów dla zachowania porz¹dku i bezpieczeñstwa w³adcy zakazywali noszenia broni bia³ej. W 1342 i 1347 r.
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Ryc. 6. ¯erniki-Jaryszki, stan. 34, gm. Kórnik. Sztylet. Fot.
A. Szenrok.

Ryc. 7. ¯erniki-Jaryszki, stan. 34, gm. Kórnik. 1-2 – pugina³y no¿owe
(1 – kord?). Fot. A. Szenrok.

Fig. 6. ¯erniki-Jaryszki, site 34, Kórnik commune. Dagger. Photo
by A. Szenrok.

Fig. 7. ¯erniki-Jaryszki, site 34, Kórnik commune. 1-2 – daggers
(1 – falchion?). Photo by A. Szenrok.

Bolko II, ksi¹¿ê œwidnicko-jaworski, zakazywa³
noszenia mieszczanom œwidnickim broni bia³ej
na terenie miasta, do czego upowa¿nieni byli
tylko ludzie z jego otoczenia. Zakazy te mog³y

wiêc dotyczyæ zarówno jednej grupy spo³ecznej,
np. mieszczan, na terenie ca³ego miasta lub te¿
wszystkich cz³onków spo³ecznoœci w okreœlonych
miejscach. Przyk³adem mo¿e byæ statut kupców
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z Z¹bkowic Œl¹skich, który zabrania³ cz³onkom
cechu przynoszenia na zebrania miecza lub pugina³u (Goliñski 1990, 56; Heœ 2007, 78; Marek
2008, 15). Stosunkowo czêste ponawianie tych
zakazów spowodowane by³o zapewne tym, ¿e
nie by³y one mile widziane i tym samym przestrzegane. Œwiadcz¹ one równoczeœnie o sile
przyzwyczajenia lub modzie. Pamiêtajmy, ¿e pugina³ posiada³ równie¿ i walor ozdobny. To, i¿
sztylet sta³ siê standardowym elementem uzbrojenia rycerskiego, nie znaczy, by nó¿ bojowy
straci³ na znaczeniu. S¹dziæ nale¿y, i¿ sta³ siê
on broni¹ plebejsk¹, charakterystycznym niejako
uzupe³nieniem stroju codziennego ludzi spoza stanu rycerskiego (Lewandowski 1986, 103; Szymczak 2005, 390; Marek 2008, 15-37). W badanym
zbiorze wyró¿niliœmy oba typy.
Jeden z analizowanych zabytków mo¿na
zaklasyfikowaæ jako sztylet (ryc. 5:4; 6); odkryty zosta³ w wype³nisku obiektu 214/08 (obiekt
gospodarczy)11. Jego g³ownia jest obosieczna,
o pierwotnej d³ugoœci ok. 18 cm, o przekroju
w kszta³cie rombu, zaopatrzona obustronnie w dwie
krótkie strudziny; trzpieñ rêkojeœci posiada³ co
najmniej szeœæ otworów na nity. Wydaje siê, ¿e
ta nadmierna iloœæ nitów mog³a pe³niæ równie¿
funkcje ozdobne i podkreœlaæ estetykê egzemplarza z Jaryszek. Ok³adziny zaœ by³y wykonane
najprawdopodobniej z materia³u organicznego, zapewne drewna, gdy¿ nie zachowa³y siê do naszych
czasów.
S¹dz¹c po formie g³owni, i przede wszystkim
obecnoœci na niej charakterystycznych dwóch strudzin, wydaje siê, ¿e pugina³ ten zaliczyæ mo¿na
do kategorii basilardów. Brak charakterystycznej
T-kszta³tnej g³owicy w omawianym okazie uniemo¿liwia pewne stwierdzenie takiej jego klasyfikacji, wszelako specyficzna forma g³owni oraz
jej wymiary wydaj¹ siê mocno na to wskazywaæ.
Zbli¿one okazy o takim kszta³cie ostrzy znane
s¹ m.in. z terytorium Szwajcarii (Wegeli 1929,
kat. 119; Schneider 1960, Taf. 36: 4-7), gdzie
datowane s¹ na XIV w. oraz W³och, gdzie wystêpowaæ mia³y w l. 1380-1400 (Boccia, Coelho
1975, nr 59-65). W literaturze przedmiotu nie ma
pewnoœci co do pochodzenia tego typu sztyletów,
jednak s¹ one doœæ jednoznacznie datowane na
koniec XIV – pocz¹tek XV w. H. Schneider (1960,
95) zaliczy³ je do swojego typu e i uwa¿a³ za import z terenów pozaalpejskich (prawdopodobnie
z Niemiec). Basilard o analogicznej dwustrudzinowej g³owni z zachowan¹ organiczn¹ rêkojeœci¹
pochodz¹cy z pó³nocnych Niemiec G. F. Laking

(1920, Fig. 750) datowa³ na pocz¹tek XV w.
H. Müller i H. Kölling (1986, kat. 41-43) okazy ze
zbiorów Deutsche Historische Museum w Berlinie
(Altes Zeughaus) o analogicznej g³owni zakupione na aukcji Bachereau w Pary¿u okreœlili jako
w³oskie i datowali na koniec XIV w. Basilardy
pojawi³y siê na terenie Europy ju¿ pod koniec XIII
– na pocz¹tku XIV w., jednak najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê przede wszystkim w 2. po³owie XIV i na pocz¹tku XV w. (Seitz 1965, 208,
Abb. 132; Peterson 2001, 18; Marek 2008, 26-27).
Wymienione wy¿ej okazy ró¿ni¹ siê od egzemplarza z Jaryszek przede wszystkim œrednic¹ otworów na nity spinaj¹ce ok³adziny rêkojeœci, jednak
wydaje siê, ¿e jest to cecha drugorzêdna.
Kolejne zabytki sklasyfikowane zosta³y jako
pugina³y no¿owe, czyli maj¹ce jednosieczn¹ g³owniê i wzmocnione cechy konstrukcji oraz wiêksze
od zwyk³ego no¿a rozmiary nadaj¹ce im charakter
broni. Przyjmuje siê, ¿e okazy takie powinny posiadaæ g³owniê nie krótsz¹ ni¿ 15 cm.
Pierwszy z egzemplarzy to fragment g³owni
znacznej d³ugoœci, móg³ wiêc to byæ zarówno
nó¿ bojowy, ale równie¿, o ile pierwotna d³ugoœæ przekracza³a 40 cm, mo¿na uznaæ go za
pozosta³oœæ korda (ryc. 5:2; 7:1). Znaleziony
zosta³ w zasypisku fosy gródka sto¿kowatego
(ob. 100/08).
Drugi egzemplarz to typowy przyk³ad jednosiecznego pugina³u no¿owego (ryc. 5:1; 7:2),
odkryty w rozleg³ej jamie nr 145. Reprezentuje
on typ A w klasyfikacji M. Lewandowskiego
(1986, 104) no¿a bojowego o w¹skiej, jednosiecznej, maj¹cej kszta³t wyd³u¿onego trójk¹ta g³owni.
Trzpieñ w tym typie jest prêtem pozbawionym
otworów, a umieszczony jest w osi symetrii
g³owni. Na ostrzu wyraŸnie widoczna jest silnie
nawêglona nak³adka, któr¹ na gor¹co zgrzano
z g³owni¹.
Wspomnieæ nale¿y o jeszcze jednym okazie
– odkrytym w obiekcie nr 161/07 (chata) – jest
to fragment masywnego ostrza o znacznej gruboœci grzbietu, co wyró¿nia go spoœród innych
no¿y i mo¿e wskazywaæ, ¿e jest to fragment
no¿a bojowego (ryc. 5:3).
Produkcj¹ broni bia³ej w póŸnym œredniowieczu zajmowali siê rzemieœlnicy zgrupowani
w cechu kowalskim. Czêsto te¿ dany egzemplarz
broni wykonywany by³ przez kilku rzemieœlników. Dotyczy to w szczególnoœci mieczowników,
którzy czêsto ograniczali siê do oprawiania gotowej g³owni. Zdarza³o siê, ¿e nawet polerowanie i ostrzenie wykonywa³ osobny rzemieœlnik

11 Obiekt 214/08 to ma³o charakterystyczna owalna jama, bez wyraŸnie okreœlonej funkcji.
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Ryc. 8. ¯erniki-Jaryszki, stan. 34, gm. Kórnik. 1-3 – topory/siekiery. Rys. B. Bednarczyk.
Fig. 8. ¯erniki-Jaryszki, site 34, Kórnik commune. 1-3 – axes. Drawing by B. Bednarczyk.
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(Szymczak 1990, 252-268). Znacz¹cym oœrodkiem produkcji broni bia³ej by³ Poznañ12, przy
czym a¿ do koñca XV w. funkcjonowa³ tam jeden zbiorowy cech kowalski. Dopiero w 1486 r.
wyodrêbnili siê z niego mieczownicy i no¿ownicy, którzy w 1497 r. utworzyli osobn¹ korporacjê (Wiesio³owski 1982, 64-65, 74, 77-78, 171).
Miêdzy tymi dwoma specjalizacjami czasami dochodzi³o do sporów kompetencyjnych, a to z tej
przyczyny, i¿ ci ostatni nie ograniczali swojej
produkcji tylko i wy³¹cznie do przedmiotów codziennego u¿ytku, ale wykonywali równie¿ broñ.
Czêsto sami kuli g³ownie, ostrzyli je i oprawiali
w rêkojeœæ oraz przygotowywali pochwy. Dotyczy³o to w szczególnoœci broni krótszej, takiej
jak kordy, no¿e bojowe czy w³aœnie pugina³y.
Zakres kompetencyjny mieczowników i no¿owników by³ wiêc bardzo p³ynny, a pojawiaj¹ce siê
spory musia³y rozstrzygaæ rady miejskie (Szymczak 1990, 262; 2005, 390-391). W Poznaniu na
przyk³ad produkcja sztyletów le¿a³a w gestii no¿owników (Mika 1958, 38; Szymczak 1990, 263).
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e pewna czêœæ wyrobów powstawa³a tak¿e poza rzemios³em wyspecjalizowanym – dotyczy to szczególnie rzemios³a
wiejskiego, a zw³aszcza kuŸni funkcjonuj¹cych
przy licznych siedzibach rycerskich. Ponadto warto zwróciæ uwagê na wyspecjalizowane osady
s³u¿ebne – zaledwie kilka kilometrów od badanej
wsi Jaryszki znajdowa³a siê wieœ Mieczniki. Do
Polski w œredniowieczu nap³ywa³o tak¿e du¿o
wyrobów no¿owniczych z krajów s¹siednich. Od
1365 r. rozwija³ siê handel z Norymberg¹, który
niebawem zacz¹³ nawet zagra¿aæ rodzimej produkcji. Na du¿e dostawy no¿y norymberskich
skar¿yli siê w XV w. no¿ownicy z Gdañska,
Wroc³awia, Krakowa i w³aœnie Poznania (Szymczak 2005, 391). Niewykluczone, ¿e pugina³
sztyletowy odkryty w Jaryszkach jest przyk³adem
takiego importu.
Topory i siekiery
Odró¿nienie toporów bojowych od siekier
roboczych jest bardzo problematyczne. Z pewnoœci¹ wiêksza ich czêœæ pe³ni³a zarówno funkcje
broni, jak i narzêdzia. W œredniowieczu uwa¿ano topory za broñ plebejsk¹, niechêtnie u¿ywan¹
przez rycerstwo (G³osek 1985, 101).
W badanym zbiorze wyró¿niono trzy topory: jeden zachowany w ca³oœci oraz fragmenty
dwóch kolejnych. Wed³ug klasyfikacji M. G³oska
egzemplarze z Jaryszek mo¿emy zaliczyæ do typu
IX, czyli siekier o formie najbardziej popularnej
i uniwersalnej, funkcjonuj¹cej a¿ po dzieñ dzi-

siejszy (G³osek 1996, 11). Autor typologii zalicza tu siekiery o wydzielonej, krótkiej osadzie,
w rzucie bocznym prostok¹tnej, z krótk¹ wyodrêbnion¹ szyjk¹, podkreœlon¹ poprzez podciêcie
od strony obucha, z szerokim ¿eleŸcem, wyraŸn¹
brod¹ ukszta³towan¹ koñczasto i górn¹ krawêdzi¹
tworz¹c¹ liniê prost¹ lub lekko wygiêt¹ ku górze
oraz ostrzem ³ukowatym. Ta forma siekiery, zreszt¹
bardzo uniwersalna, u¿ywana jest jeszcze obecnie i wed³ug autora typologii jej podstawow¹
funkcj¹ by³o r¹banie drewna (ibidem, 40-42),
co oczywiœcie nie wyklucza szerszego, w tym
bojowego zastosowania. Okazy tego typu mo¿emy datowaæ ju¿ od po³owy XIII w. Ceny popularnych siekier i toporów oscylowa³y w póŸnym
œredniowieczu miêdzy 2 a 6 groszami. Dla porównania: ceny mieczy zawiera³y siê w tym samym czasie miêdzy 18 a 32 groszami (Szymczak
1990, 270; G³osek 1996, 26), by³y wiêc stosunkowo tani¹, a zarazem porêczn¹ i ogólnie dostêpn¹ broni¹/narzêdziem. Wielkopolska w tym czasie by³a stosunkowo spokojna, oczywiœcie jak na
ówczesne standardy, st¹d wielofunkcyjnoœæ broni/
narzêdzi by³a zapewne ich wielk¹ zalet¹.
Najlepiej zachowany egzemplarz z Jaryszek
(ryc. 8:1) odkryty w obiekcie nr 181/08 (obiekt
gospodarczy) reprezentuje typ IX. Cech¹ charakterystyczn¹ tej siekiery jest niezamkniêty obwód
osady. Podobn¹ siekierê z tak¹ sam¹ cech¹ znamy
z Gniewa, pow. tczewski oraz z Gniezna w Wielkopolsce. W obu przypadkach datowane s¹ one
dosyæ ogólnie na XIII-XV w. (G³osek 1996, tabl.
XVII:C-D, kat. 25-26). Kolejne dwa egzemplarze
z Jaryszek zachowane s¹ fragmentarycznie. Pierwszy z nich, odkryty w obiekcie nr 161/07 (chata),
reprezentuje równie¿ typ IX. By³a to niewielka
siekierka, której d³ugoœæ nie przekracza³a 12 cm,
z krótk¹ szyjk¹ dodatkowo wyraŸnie podciêt¹
od strony obucha (ryc. 8:3). Ostatni fragment,
z obiektu nr 11, to czêœæ twardej, hartowanej, silnie nawêglonej nak³adki ostrza, która pierwotnie
by³a zgrzana z ¿eleŸcem, ale na tyle niefachowo,
¿e odpad³a. Ostrze to pochodzi³o pierwotnie ze
stosunkowo ma³ego egzemplarza, gdy¿ zachowany fragment mierzy zaledwie 8,6 cm. Trudno
w tym przypadku mówiæ o typie, gdy¿ równie
dobrze móg³ to byæ fragment czekana (ryc. 8:2).
W³ócznie i oszczepy
W³ócznie i oszczepy nale¿¹ do jednej z bardziej efektywnych i stosunkowo prostych do wykonania, a przez to i tanich form orê¿a. Uniwersalnoœæ tej broni powoduje, ¿e mog³a byæ ona
u¿ywana zarówno w obronie, jak i ataku. Prócz

12 Jaryszki le¿¹ zaledwie kilkanaœcie kilometrów od centrum Poznania.
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Ryc. 9. ¯erniki-Jaryszki, stan. 34, gm. Kórnik. 1-3 – groty oszczepów; 4, 6-7 – groty be³tów; 5 – tuleja grotu oszczepu. Rys. B. Bednarczyk.
Fig. 9. ¯erniki-Jaryszki, site 34, Kórnik commune. 1-3 – javelin heads; 4, 6-7 – boltheads; 5 – tang of the javelin head. Drawing by B. Bednarczyk.
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zastosowania w walce wykorzystywano j¹ tak¿e
i w myœlistwie. Ró¿nica pomiêdzy w³óczni¹ a oszczepem wynika³a ze sposobu wykorzystywania
tego orê¿a. W³ócznia to broñ kolna, posiadaj¹ca
grot osadzony na doœæ cienkim drzewcu o d³ugoœci
nie przekraczaj¹cej 2 m. S³u¿y³a g³ównie do walki
wrêcz, ale mo¿na j¹ by³o u¿yæ tak¿e do rzutu.
Oszczepem natomiast przede wszystkim rzucano,
st¹d te¿ miewa³ drzewce krótsze ni¿ w³ócznia,
a grot, zwykle mniejszy od grotu w³óczni, czasami
bywa³ zaopatrzony w zadziory (G³osek 1990, 131),
aczkolwiek ró¿nice te s¹ bardzo p³ynne, szczególnie jeœli uwzglêdnimy broñ myœliwsk¹, któr¹
z powodzeniem mo¿na by³o zastosowaæ w walce. Podobnie jak i inne elementy uzbrojenia,
w³ócznie/oszczepy cechuj¹ siê wielofunkcyjnoœci¹ zastosowania – jest to cecha charakterystyczna obserwowana w badanym zbiorze militariów
z Jaryszek; zauwa¿alne jest to i na innych stanowiskach osadniczych z tego okresu. W tulei
jednego z grotów (ryc. 9:1) znajdowa³ siê fragment drewna topolowego (Populus sp.). Ten rodzaj drewna nale¿y do stosunkowo lekkich, ale
te¿ i ma³o wytrzyma³ych, co wskazywaæ mo¿e,
¿e grot ten pe³ni³ raczej rolê oszczepu s³u¿¹cego
do rzucania. Na drzewca w³óczni czêœciej wykorzystywano giêtkie i zarazem wytrzyma³e drewno
jesionowe.
Przyjmuje siê, ¿e we w³ócznie uzbrojeni byli
l¿ej zbrojni jeŸdŸcy oraz piechota, w tym równie¿
ch³opi, których powo³ywano do s³u¿by wojskowej
w Wielkopolsce na mocy ustawy ziemskiej z 1403 r.
(ibidem, 131, 133). Popularnoœæ w³óczni w œredniowieczu wynika³a z jej wysokich walorów bojowych, ³atwej obs³ugi nie wymagaj¹cej d³ugotrwa³ego szkolenia oraz nieskomplikowanej budowy.
Ponadto nie mniej wa¿ne by³o to, ¿e prosty grot
w³óczni móg³ wykuæ ka¿dy kowal, przez co by³a
ona broni¹ tani¹ i idealn¹ dla plebsu.
W analizowanym materiale du¿y problem
nastrêcza w³aœciwa klasyfikacja grotów, tym bardziej ¿e niektóre zachowa³y siê fragmentarycznie. Uwa¿a siê, ¿e groty w³óczni powinny byæ
masywniejsze, a tuleje wiêksze, tak aby mo¿na
je by³o zamocowaæ na solidniejszym drzewcu.
W przeciwieñstwie do oszczepów, gdzie groty powinny byæ mniejsze, a drzewca cieñsze i l¿ejsze
– u³atwiaj¹ce rzucanie; przy czym rozró¿nienie
to jest niezwykle p³ynne.
Przyjmuje siê, ¿e grot oszczepu ma budowê poœredni¹ pomiêdzy grotem w³óczni i strza³y.
D³ugoœæ ca³kowita siêga 15 cm, d³ugoœæ liœcia

12 cm, œrednica tulejki 1,5-2 cm, a masa 60-100 g
(Nowakowski 1991, 69).
Najwiêkszy okaz z badanego zbioru mia³
równoczeœnie najbardziej delikatny liœæ (ryc. 9:1),
przypominaj¹cy odkryty w Siedl¹tkowie (G³osek
1990, 502, ryc. 26), natomiast kolejny (ryc. 9:3),
bardziej masywny i o liœciu krêpym, mierzy³ tylko ok. 13 cm d³ugoœci i przypomina³ odkryte na
nieodleg³ym stanowisku 25 w ¯ernikach (Stêpnik
2007, 183; tabl. 45:1, 102:2, fot. 35, 38). Wyró¿niliœmy ponadto fragment liœcia (ryc. 9:2) oraz tulei
(ryc. 9:5). Groty oszczepów niewiele zmieniaj¹ siê
w czasie, przez co same nie mog¹ byæ elementem
datuj¹cym.
Groty be³tów
Grot be³tu bojowego by³ z regu³y masywny, o czworok¹tnym, najczêœciej romboidalnym
lub kwadratowym przekroju umocowanym na
brzechwie za pomoc¹ tulejki b¹dŸ trzpienia.
Wszystkie odkryte przez nas egzemplarze posiadaj¹ tulejkê. Groty be³tów s¹ stosunkowo
licznie reprezentowane na stanowiskach archeologicznych i cechuj¹ siê daleko posuniêt¹ standaryzacj¹ (Kola, Wilke, 1975, 161-181; 1985,
107-128).
W Jaryszkach pomimo znacznej iloœci przedmiotów metalowych, w tym militariów, zarejestrowano jedynie trzy groty be³tów, w tym jeden
zwracaj¹cy uwagê swoimi rozmiarami, które lokuj¹ go pomiêdzy be³tami a mniejszymi grotami
oszczepów. Grot ten posiada bardzo krótk¹ tulejkê –
byæ mo¿e pierwotnie by³a ona d³u¿sza – trudno to
jednoznacznie stwierdziæ – a jego zachowana d³ugoœæ wynosi 9,1 cm (ryc. 9:4). Ze wzglêdu na wielkoœæ mo¿emy ten grot wi¹zaæ z typem II E-F
wed³ug K. Wachowskiego, datowanym od 2. æwierci
XIII w. a¿ po czasy nowo¿ytne (Wachowski 1982,
168-185). Kolejne dwa mo¿emy okreœliæ ju¿ jako
typowe z tulej¹ bez zadziorów – ogólnie typu II
wed³ug tego¿ autora13 (ryc. 9:6-7). Zwa¿ywszy na
tragiczn¹ historiê zniszczenia Jaryszek, zwraca
uwagê stosunkowo ma³a iloœæ tego rodzaju broni. Zapewne po bitwie czêœæ z nich mog³a zostaæ wyzbierana z pobojowiska, ale i tak wydaje
siê, ¿e ich liczba winna byæ znacznie wiêksza,
np. w pogorzelisku wie¿y obronnej. Nie odkryto
równie¿ kul, które mog³yby wskazywaæ na wykorzystanie w wiêkszym zakresie broni palnej.
Ten fakt mo¿e sugerowaæ, i¿ wieœ zosta³a zdobyta i spalona w nocy i z zaskoczenia, a sam opór
nie by³ ani intensywny, ani d³ugotrwa³y.

13 Niestety, ubytki masy spowodowane korozj¹ i nastêpnie odrdzewianiem i konserwacj¹ nie pozwalaj¹ na jednoznaczne
okreœlenie grupy wagowej.
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Elementy rzêdu koñskiego i oporz¹dzenia
jeŸdzieckiego
Rz¹d koñski zapewnia³ w³aœciwe prowadzenie konia wierzchowego i obejmowa³ zarówno
oporz¹dzenie u³atwiaj¹ce dosiadanie konia, jak
i powodowanie nim. W grupie tej wyró¿niliœmy:
wêdzid³o, strzemiê, ostrogi oraz sprz¹czki ostróg,
a tak¿e podkowy z podkowiakami.
Wêdzid³a
Wêdzid³a s¹ elementami metalowymi uzdy,
z regu³y dwucz³onowymi, wykonanymi najczêœciej z ¿elaza i zaopatrzonymi w pierœcienie wodzowe. W Jaryszkach, w obiekcie nr 161 (chata),
odkryto jedno kompletne wêdzid³o, które nale¿y
do typu dwudzielnych z kó³kami, popularnych
w praktycznie nie zmienionej formie a¿ po dzieñ
dzisiejszy. Egzemplarz z Jaryszek jest kompletny,
tj. zachowany razem z kó³kami, przy czym maj¹
one ró¿n¹ œrednicê (ryc. 10:1). Ten typ wêdzide³
nale¿y do stosunkowo popularnych i znany jest
z wielu stanowisk archeologicznych z tego okresu.
Mo¿emy tutaj wymieniæ Siedl¹tkowo (Kamiñska
1968, 56-57), Miêdzyrzecz (£aszkiewicz, Michalak 2007, 130-131, ryc. 14:2,4-5), wyspê Ledniczkê (Górecki, £astowiecki, Wrzesiñski 1996,
229, ryc. 11:1) i wiele innych.
W zbiorze zabytków metalowych wydzielono równie¿ dwa egzemplarze pierœcieni: jeden
¿elazny, odkryty w obiekcie nr 100/08 – fosa
gródka sto¿kowatego (ryc. 10:2) oraz jeden br¹zowy, z obiektu nr 139/08 – chata (ryc. 10:3),
które mog³y byæ elementami rzêdu koñskiego
i s³u¿yæ rozdzielaniu rzemiennych pasów, np.
og³owia.
W realiach wiejskich wêdzid³a wyrabiali
we w³asnym zakresie producenci uzd b¹dŸ te¿
korzystali z us³ug miejscowych œlusarzy czy
kowali (Haisig 1962, 51; Szymczak 1990, 310).
W Poznaniu wy³¹cznoœæ na produkcjê i sprzeda¿
ostróg, strzemion i dwóch rodzajów wêdzide³ mieli
œlusarze. Kiedy rymarze próbowali wejœæ w ich
kompetencje, w³adze miejskie zabroni³y im tego,
popieraj¹c roszczenia œlusarzy (Mika 1958, 53).
Oczywiœcie realia wiejskie cechowa³y siê swoj¹
specyfik¹, a zarazem i uniwersalnoœci¹.
Strzemiona
Strzemiona s¹ elementami rzêdu koñskiego i sk³adaj¹ siê z owalnego b¹dŸ trójk¹tnego,
pa³¹kowatego kab³¹ka z zawieszk¹ oraz z prostok¹tnej lub owalnej stopki. Z siod³em po³¹czone
s¹ rzemieniami ze sprz¹czkami, tzw. puœliskami.
Strzemiona, u¿ywane parami, u³atwiaj¹ wsiadanie i zsiadanie z konia, jazdê i powodowanie
wierzchowcem (Œwiêtos³awski 1990, 7).
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Egzemplarz z ¯ernik, odkryty w obiekcie
nr 117/08 – chata, zachowany jest fragmentarycznie, w postaci czêœci wyraŸnie wykszta³conej owalnej stopki oraz kab³¹ka (ryc. 10:5).
W oparciu o kszta³t stopki oraz wyprowadzenie
jednego kab³¹ka (drugi jest niezachowany) mo¿emy to strzemiê zaliczyæ do typu IVF lub VB
wed³ug W. Œwietos³awskiego. Typ IV datowany
jest w Polsce na XIII – pocz¹tek XV w., przy
czym wiêkszoœæ okazów pochodzi z XIV w.
(Œwiêtos³awski 1990, 51-52). Natomiast typ VB
wystêpowa³ pomiêdzy po³ow¹ XIV a po³ow¹
XV w. (ibidem, 57-58), co bardziej odpowiada
chronologii badanego stanowiska. Najbardziej
zbli¿one pod wzglêdem formy ukszta³towania
stopki oraz wygiêtego na zewn¹trz kab³¹ka przypomina strzemiona z grodziska w Plemiêtach –
1. po³owa XV w., typ IVF (Nowakowski 1985,
tabl. XV:1, XVI:1, 3), z zamku w Bardzie, ko³o
K³odzka – XIV-XV w., typ VB (Œwiêtos³awski
1990, 115, kat. 129), oraz odkrytego w Opolu
Ostrówku w trakcie badañ w okresie miêdzywojennym (Wachowski 1984, 66-67, ryc. 47).
Oba typy ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ kszta³tem kab³¹ków i zawieszki. Typ IV charakteryzuje siê brakiem wyodrêbnionej zawieszki,
któr¹ zast¹piono otworem na puœlisko wykonanym w p³asko rozklepanej górnej czêœci kab³¹ka;
w odmianie F kab³¹ki s¹ ³ukowate i maj¹ zawsze
poziome stopki (Œwiêtos³awski 1990, 46, 51).
Natomiast typ V tworz¹ strzemiona o poziomym szerokim zakoñczeniu górnej krawêdzi
kab³¹ków tworz¹cych zawieszkê; odmianê B
tworz¹ zaœ strzemiona kszta³tu gruszkowatego
o stopkach przewa¿nie poziomych lub minimalnie wygiêtych (ibidem, 54, 57).
Strzemiona wykonywali pierwotnie kowale i przez d³ugi czas utrzymywali monopol na
ich produkcjê – a¿ do czasu pojawienia siê
bardziej wyspecjalizowanych rzemieœlników.
Na wsiach i w ma³ych miasteczkach, nie bêd¹cych oœrodkami rozwiniêtego rzemios³a, pozostali oni jedynymi wytwórcami strzemion a¿
po czasy nowo¿ytne. W wiêkszych oœrodkach
produkcjê strzemion przejêli od kowali œlusarze (Œwiêtos³awski 1990, 80). W Poznaniu produkcjê i monta¿ tej czêœci rzêdu koñskiego zastrzega³y dla œlusarzy poznañskich statuty z 1441
i 1498 r. (Zaleski 1928, 301; Mika 1958, 53).
Czasami w ich kompetencje próbowali wejœæ
rymarze, czego w³adze miejskie w Poznaniu
zabroni³y im w 1466 r., potwierdzaj¹c zakaz
w 1499 r. (Szymczak 1990, 324; Œwiêtos³awski
1990, 80). Ponawianie zakazów w latach nastêpnych jest wymownym dowodem, ¿e nie by³y
one przestrzegane.
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Ryc. 10. ¯erniki-Jaryszki, stan. 34, gm. Kórnik. 1 – wêdzid³o; 2-3 – sprz¹czki i okucia rzêdu; 5 – strzemiê; 4, 8 – podkowy; 6-7 – podkowiaki.
Rys. B. Bednarczyk.
Fig. 10. ¯erniki-Jaryszki, site 34, Kórnik commune. 1 – horse bit; 2-3 – buckles and ferrules; 5 – stirrup; 4, 8 – horseshoes; 6-7 – horseshoes nails.
Drawing by B. Bednarczyk.
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Podkowy
W badanym zbiorze wyró¿niliœmy dwa fragmenty podków; oba reprezentuj¹ typ VI wed³ug
J. KaŸmierczyka, przy czym tê lepiej zachowan¹
mo¿emy zaliczyæ do odmiany 4, a fragment drugi
mieœci siê w odmianach 2-4. Podkowa pierwsza,
pochodz¹ca z obiektu nr 4/08 – piwnica (ryc. 10:8),
a zapewne i druga z obiektu nr 139/08 – chata,
z której zachowa³ siê tylko niewielki fragment
(ryc. 10:4), charakteryzuje siê owalnym przeœwitem wymodelowanej ramy, brakiem gniazd,
bruzd¹, stosunkowo du¿¹ szerokoœci¹ ramy i dwoma zaczepami z wyraŸnie zaznaczonymi piêtkami. Zwraca uwagê nieparzysta iloœæ otworów na
podkowiaki (2 + 3), które dodatkowo umieszczone
s¹ niesymetrycznie. Odleg³oœæ miedzy otworami
wynosi z lewej strony 1,3 cm, a z prawej 2,9
i 3,8 cm. Bruzda ma kszta³t w miarê regularnego, p³ytkiego rowka w przekroju pó³owalnego;
obiega on ramê na linii otworów. Zaczepy z wydzielon¹ piêtk¹ wyprowadzono pod k¹tem ostrym,
co stwarza³o dla koñczyn dobre oparcie zarówno
na œliskiej, jak i twardej drodze, zw³aszcza w czasie pracy koni zaprzê¿onych do wozów z doœæ
ciê¿kim ³adunkiem lub obci¹¿onych jeŸdŸcem
w zbroi. Zaczepy te przyczynia³y siê tak¿e do
³atwiejszego zatrzymania konia w galopie, co
mog³o byæ jedn¹ z g³ównych przyczyn wprowadzenia tej odmiany (KaŸmierczyk 1978, 97-103).
Najstarsze okazy podków typu VI/4 s¹ datowane na 2. po³owê XIII w., w wiêkszoœci jednak pochodz¹ z XIV i XV w. Na Œl¹sku wystêpowa³y one do 1. po³owy XV w. (ibidem, 103),
na gródku w Chrostowej datowano je na XIV w.
(Jod³owski 1974, 350, tabl. 3:13), podobnie w Siedl¹tkowie (Kamiñska 1968, 24 i n., tabl. 1:a),
a w Wielkopolsce wystêpowa³y jeszcze w okresie
nowo¿ytnym. W Poznaniu datowano je na XVI w.
(PrzewoŸna 1959, 64, tabl. 7:2; Malinowska 1961,
76, ryc. 55:2), a w Miêdzyrzeczu ogólnie na
okres nowo¿ytny (£aszkiewicz, Michalak 2007,
139-140, 144, tabl. II).
Podkowiaki
Stosunkowo niewielk¹ grup¹ wœród gwoŸdzi z badanego stanowiska s¹ egzemplarze, które
mo¿emy okreœliæ jako podkowiaki. S³u¿y³y one
do mocowania podkowy na kopycie konia lub
wo³u. Niewykluczone, ¿e wiêksza ich iloœæ zachowa³a siê w formie uszkodzonej/zu¿ytej, tzn.
bez g³ówek, i zaliczona zosta³a do grupy zabytków nieokreœlonych. Cechami charakterystycznymi
podkowiaków s¹ niewielkie rozmiary – nieu¿ywane mierzy³y z regu³y 3,3-3,5 cm, z czego na
g³ówkê przypada 0,6-1,7 cm. D³ugoœæ trzonka
tkwi¹cego w kopycie wynosi³a 1-2 cm. Wymiary
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i formy trzonków s¹ na ogó³ znormalizowane,
niezale¿ne od miejsca znalezienia i chronologii
(KaŸmierczyk 1978, 148-149, ryc. 44). W badanym zbiorze wyró¿niliœmy dwa egzemplarze,
odkryte w obiektach 100/08 – fosa gródka sto¿kowatego i 123/08 – obiekt gospodarczy, które mo¿emy interpretowaæ jako podkowiaki (ryc. 10:6-7).
Ostrogi
Ostrogi wraz z pasem i mieczem by³y symbolem stanu rycerskiego. Stanowi³y ekwipunek jeŸdŸca i wspólnie z wodzami decydowa³y
o sprawnym powodowaniu wierzchowcem. Ich
kszta³t uzale¿niony by³ od rodzaju uzbrojenia
ochronnego jeŸdŸca, typu siod³a, d³ugoœci puœliska, czyli rzemieni, na których mocowane
by³y strzemiona, oraz od stosowanego dosiadu
(Wawrzonowska 1990, 189).
Kszta³t i budowa œredniowiecznych ostróg
ulega³y zmianom, co u³atwia datowanie poszczególnych okazów. Zmiany te wynika³y ze zmiennoœci dosiadu, ale zapewne i mody. Ostrogi czêsto
psu³y siê, o czym œwiadcz¹ zachowane egzemplarze, z których ¿aden nie jest kompletny, a ¿e
proste okazy by³y ³atwe do wykonania i ogólnodostêpne, tote¿ nie naprawiano ich, tylko zaopatrywano siê w nowe. Obok ostróg z bodŸcem
kolcowym pojawi³y siê w XIII w., a rozpowszechni³y w nastêpnym stuleciu, ostrogi z bodŸcem
gwiaŸdzistym. Specjalistami od produkcji ostróg
byli ostro¿nicy, przy czym w Poznaniu zajmowali
siê tym œlusarze, do których nale¿a³o równie¿
prawo wykonywania wêdzide³ i strzemion (Mika
1958, 36-37). Ostro¿nicy nigdy w Poznaniu nie
utworzyli oddzielnej organizacji cechowej, lecz
ju¿ w XIV w. w niektórych oœrodkach stanowili wyodrêbnion¹ spoœród œlusarstwa grupê
zawodow¹ (Szymczak 1990, 327). Obecnoœæ
pó³fabrykatu jednej ostrogi (obiekt nr 100/08
– fosa), najwyraŸniej uszkodzonej w trakcie
wyginania kab³¹ków, mo¿e œwiadczyæ, ¿e
ich produkcja odbywa³a siê w przygrodowym
warsztacie rzemieœlniczym. Egzemplarz ten
ma proste, jeszcze rozwarte i niewyprofilowane kab³¹ki; jeden z nich jest u³amany, co zapewne by³o przyczyn¹ porzucenia tej ostrogi
(ryc. 11:6).
Z osady w Jaryszkach znamy siedem ostróg lub ich fragmentów oraz jedn¹ luŸn¹ oœmioramienn¹ gwiazdkê bodŸca (ryc. 11:1-2, 6;
12:1-5). Do tego zespo³u nale¿y dodaæ równie¿
sprz¹czki do mocowania ostróg na stopie. Poza
jednym egzemplarzem, który zapewne nie zosta³
wykoñczony, wszystkie ostrogi nale¿¹ do grupy
o kab³¹kach mocno profilowanych. Ze wzglêdu
na kszta³t widziany z góry, kab³¹k w analizo-
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Ryc. 11. ¯erniki-Jaryszki, stan. 34, gm. Kórnik. 1-2, 6 – ostrogi; 3-5, 7 – sprz¹czki ostróg. Rys. B. Bednarczyk.
Fig. 11. ¯erniki-Jaryszki, site 34, Kórnik commune. 1-2, 6 – spurs; 3-5, 7 – spur buckles. Drawing by B. Bednarczyk.
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Ryc. 12. ¯erniki-Jaryszki, stan. 34, gm. Kórnik. 1-5 – ostrogi. Rys. B. Bednarczyk.
Fig. 12. ¯erniki-Jaryszki, site 34, Kórnik commune. 1-5 – spurs. Drawing by B. Bednarczyk.
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wanych ostrogach wygiêty jest w kszta³cie litery
U-V, przy czym z regu³y jest to forma poœrednia.
Wszystkie ostrogi mo¿emy zaliczyæ do typu
III wed³ug Z. Hilczerówny i K. Wachowskiego
charakteryzuj¹cego siê gwiaŸdzistym bodŸcem
osadzonym w wide³kach oraz asymetrycznymi
zaczepami ogniwkowo-oczkowymi. Kab³¹k jest
z regu³y silnie wygiêty, wykonany z taœmy b¹dŸ
te¿ z prostok¹tnego w przekroju prêta. Ostrogi
tego typu pojawiaj¹ siê dopiero po po³owie XIII w.
(Hilczerówna 1956, 62-69; Wachowski 1984, 54;
Nowakowski 1991, 114). Znacznie dok³adniejsz¹
typologiê póŸnoœredniowiecznych ostróg przedstawi³ S. Ko³odziejski (1985, 161-179). Wed³ug
niej wiêkszoœæ ostróg z Jaryszek mo¿emy zaliczyæ
do typu F (ryc. 11:1; 12:1-3) datowanego na
2. po³owê XIV – 1. po³owê XV w. (ibidem, 167,
tab. 1, fig. 6:2). Jeden okaz mo¿emy próbowaæ
wi¹zaæ z typem D (ryc. 12:5) i jeden z typem B
(ryc. 11:6): pierwszy autor datuje na 4. æwieræ XIII
– 1. po³owê XIV w., a drugi na 2. po³owê XIII –
1. æwieræ XIV w. (ibidem, 165-167, tab. 1, fig. 4:2;
5:2). Ostrogi w badanym zbiorze posiadaj¹ ró¿nego rodzaju odmiany zaczepów – dominuje odmiana 3, ale wyró¿niono tak¿e 2, 4 i 6 wed³ug
S. Ko³odziejskiego (ibidem, 164, fig. 2). Wszystkie
zachowane egzemplarze posiadaj¹ styk po³¹czenia kab³¹ka z bodŸcem w postaci rozszerzaj¹cego siê i z regu³y ostro zakoñczonego zapiêtka,
a jeden z egzemplarzy ma wspomniany zapiêtek
wyj¹tkowo wydatnie wyd³u¿ony i dodatkowo
ozdobnie wygiêty (ryc. 11:6).
W badanym zbiorze wyró¿niliœmy tak¿e pojedyncz¹, stosunkowo du¿¹ oœmioramienn¹ gwiazdkê bodŸca z obiektu nr 6/08 (ryc. 12:4). Podobn¹
znamy z dworu obronnego w Lubieniu Kujawskim, przy czym tam mo¿emy j¹ zobaczyæ z prawie
kompletn¹ ostrog¹ (Kajzer 1991, 132, tabl. I:17),
a tak¿e z zamku w Czchowie w Ma³opolsce
(Szpunar, Glinianowicz 2006, 164, tabl. 13: g, h).
Opieraj¹c siê na typologii S. Ko³odziejskiego, element ten, ze wzglêdu na iloœæ ramion i wielkoœæ
(œredn. 5,2 cm), mo¿emy próbowaæ wi¹zaæ z typami E-F i datowaæ na 2. po³owê XIV – 1. po³owê
XV w. (Ko³odziejski 1985, 167). Jeœli przyjmiemy,
¿e ostrogi zdeponowane zosta³y wiosn¹ 1481 r., czyli
w momencie spalenia gródka i osady, to chronologiê ostróg typu F mo¿emy przesun¹æ na 2. po³owê
XV w.; zwraca uwagê równie¿ fakt prze¿ywania
siê starszych typów B i D. Obie ostrogi znajdowa³y siê w zasypisku fosy gródka sto¿kowatego
(ob. 100/08) wraz z dwiema ostrogami typu F.
Sprz¹czki ostróg
Sprz¹czki do mocowania ostróg na stopie
za³o¿one by³y na sta³e i stanowi³y ich integraln¹

czêœæ. Oba egzemplarze (ryc. 11:3, 7) zaliczyæ
mo¿emy do typu III wed³ug K. Wachowskiego
– mocowane by³y nie do rzemienia, ale bezpoœrednio do zaczepu ostrogi (Wachowski 1984, 64,
ryc. 43:r-x).
Okucia pasów
Pas rycerski obok miecza, ostróg i w³óczni
nale¿a³ do symboli stanu rycerskiego. W okresie
od XIII do po³owy XV stulecia u¿ywano pasów
z metalu, tzw. klamrowych, z mosiê¿nych, a nieraz i wykonanych ze szlachetnego kruszcu elementów nabijanych na rzemieñ. Ich wyrobem
zajmowali siê paœnicy (Szymczak 1990, 249).
Rzemios³o to wymaga³o rozleg³ych umiejêtnoœci
z zakresu obróbki skóry, metali, a tak¿e z³otnictwa. Jednym z g³ównych oœrodków rzemios³
skórzanych w œredniowieczu by³ w³aœnie Poznañ,
gdzie ta specjalizacja wyodrêbni³a siê jeszcze
w XIV w. Statut garbarski z 1403 r. wymienia
obok rymarzy, siodlarzy, kaletników, tak¿e paœników (Zaleski 1928, 302). Ceny pasów siêga³y
niebotycznych kwot, niejednokrotnie przewy¿szaj¹c cenê uzbrojenia, ale pamiêtajmy, ¿e pas
nie by³ zwyk³ym elementem stroju – wyznacza³
on kondycjê spo³eczn¹ rycerza, a wiêc jego mo¿liwoœci finansowe i pozycjê spo³eczn¹. Pas by³
czêsto dzie³em sztuki, a zarazem i pewn¹ form¹
lokaty pieniêdzy, o czym œwiadcz¹ wzmianki
w Ÿród³ach pisanych mówi¹ce o zastawianiu pasów i kwotach, jakie przeznaczano na ich wykupywanie.
W trakcie badañ, ze wzglêdu na warunki
depozycji, w których nie zachowywa³y siê – poza
nielicznymi sytuacjami (np. studnie) – elementy
organiczne, nie ods³oniliœmy kompletnego pasa.
Zarejestrowaliœmy natomiast liczne elementy metalowe z nim zwi¹zane, w tym przede wszystkim
z pasem rycerskim i wê¿szymi pasami pomocniczymi s³u¿¹cymi, jak wskazuj¹ analogie ikonograficzne, do mocowania miecza (Wachowski
2005a, 147). Dominowa³y jednak¿e ma³o ozdobne ¿elazne i, rzadziej, br¹zowe sprz¹czki i okucia
pasów codziennych.
A¿urowe, skrzynkowe okucie pasa rycerskiego
A¿urowe okucia pasa charakteryzuj¹ siê wyciêciami na stosunkowo du¿ej powierzchni br¹zowej p³ytki. Okucia te maj¹ wyraŸnie podniesione z trzech stron brzegi i spodni¹ blaszkê.
Bywaj¹ okreœlane tak¿e jako okucia skrzynkowe. Egzemplarz z Jaryszek, odkryty w obiekcie
nr 154/08 – chata (ryc. 13:1-4), zaliczyæ nale¿y
do typu I/1, charakteryzuj¹cego siê prostok¹tnym
kszta³tem; jego szerokoœæ wynosi³a 4,3-4,45 cm,
a maksymalna d³ugoœæ 5,3 cm, przez co zaliczyæ
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Ryc. 13. ¯erniki-Jaryszki, stan. 34, gm. Kórnik. 1-4 – a¿urowe,
skrzynkowe okucie pasa rycerskiego. 1 – rys. B. Bednarczyk; 2-4 – fot.
A. Szenrok.
Fig. 13. ¯erniki-Jaryszki, site 34, Kórnik commune. 1-4 – bronze
openwork knightly belt stud. 1 – drawing by B. Bednarczyk;
2-4 – photo by A. Szenrok.
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go mo¿emy do okuæ ma³ego formatu, które wed³ug K. Wachowskiego nale¿y wi¹zaæ z pasem
pomocniczym (Wachowski 2005a, 145, 147; 2007,
207-208). Egzemplarz z Jaryszek wykonany zosta³ z br¹zowej blachy i jest niezwykle ozdobny.
Dominuj¹cym elementem jest a¿urowa lilia w formie zbli¿onej do trefla na pó³ksiê¿ycu, a poni¿ej
stylizowane gotyckie litery u³o¿one pod katem
prostym i jednoczeœnie przenikaj¹ce siê, tworz¹ce monogram. Najbli¿sz¹ analogiê znajdujemy na
zamku Szczerba (Francke 1993, ryc. 14:1; Wachowski 2005a, ryc. 1:a; 2005b, ryc. 10:b; 2007)
oraz zamku Vizmburk w Czechach – w tym os-
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Ryc. 14. ¯erniki-Jaryszki, stan. 34, gm. Kórnik. 1-2 – br¹zowe ozdobne
okucie pasa pomocniczego. 1 – rys. B. Bednarczyk; 2 – fot. A. Szenrok.
Fig. 14. ¯erniki-Jaryszki, site 34, Kórnik commune. 1-2 – bronze
decorated belt’s stud. 1 – drawing by B. Bednarczyk; 2 – photo
by A. Szenrok.
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tatnim odkryto fragment okucia, które posiada
najprawdopodobniej identyczny monogram co
w Jaryszkach i zamku Szczerba (Selmeczi 2006,
263, Abb. 5:9; Wachowski 2007, 209, Abb. 1:g).
Ró¿nice pomiêdzy okuciami z zamku Szczerba
i z Jaryszek s¹ niewielkie; g³ównie dotycz¹ one
formy lilii na a¿urowym pó³ksiê¿ycu – na okuciu
z Jaryszek bardziej przypomina ona krzy¿ lub
trefla ni¿ kwiat, natomiast monogram ze splecionych gotyckich liter jest w obu okazach identyczny. Przyj¹æ wiêc mo¿emy, ¿e pomimo trudnoœci w jego odszyfrowaniu wyra¿a on jakiœ
ogólny, czytelny dla ludzi œredniowiecza symboliczny przekaz. Przyjmuje siê, ¿e w przypadku
okuæ tej grupy ich ornamentykê nale¿y wi¹zaæ
z mi³oœci¹ dworn¹, bêd¹c¹ elementem obyczaju
rycerskiego, która przyby³a do nas z Europy
Zachodniej (Wachowski 2005b, 398-414; 2007,
208-214). Okucia tego typu stosunkowo licznie
wystêpuj¹ na po³udniu, w rejonie Sudetów, natomiast na innych terenach nale¿¹ do rzadkoœci
i wi¹zaæ je nale¿y z du¿ymi oœrodkami (Wachowski 2005a, 154; 2007, 214-215, Abb. 6).
Liczny zbiór odkryto tak¿e w grobach rycerskich
na Wêgrzech (Selmeczi 2006, 253-274), a tak¿e
jeden egzemplarz typu I/1 na Ostrowie Tumskim
w Poznaniu (Wachowski 2005a, 146, ryc. 1:d).
Przyk³ad z Jaryszek mo¿e sugerowaæ, ¿e zasiêg
i popularnoœæ okuæ skrzynkowych pasów z podobn¹ ornamentyk¹ by³ wiêkszy ni¿ dotychczas zak³adaliœmy. Ta forma okuæ jest typowa
dla XV w. i to zarówno na Zachodzie, jak
i w Europie Œrodkowej (Wachowski 2005a, 154;
2007, 215).
Inne okucia
W zbiorze wyró¿niliœmy jeszcze jedno, br¹zowe i bardzo ozdobne okucie pasa – skuwkê.
Pochodzi ono z obiektu nr 100/08 – fosa gródka
sto¿kowatego (ryc. 14:1-2), a sk³ada siê z blaszki
wierzchniej, ornamentowanej piêcioma guzami
nitów oraz falbaniastym brzegiem uzupe³nionym
punktowymi wypuk³oœciami i blaszki spodniej.
Z pasem mocowana by³a przy pomocy wspomnianych piêciu ozdobnych nitów. Ze wzglêdu
na ma³e rozmiary, pas móg³ mieæ szerokoœæ nie
wiêksz¹ ni¿ 2,65 cm, mo¿na to okucie próbowaæ wi¹zaæ z pasem pomocniczym s³u¿¹cym do
mocowania miecza (Wachowski 2005a, 147).
Ponadto w zbiorze wyró¿niliœmy dwa fragmenty br¹zowych sprz¹czek, w tym jedn¹ o konstrukcji zawiasowej z ornamentem geometrycznym
(ryc. 11:4-5). Szerokoœæ rzemieni mierzy³a ok.
14 Wystarczy

1 cm. Trudno jednoznacznie okreœliæ ich funkcjê,
zwraca jednak uwagê ich luksusowe wykonanie.
Podsumowanie
Zbiór zabytków metalowych ze stanowiska
34 w ¯ernikach-Jaryszkach liczy ponad dwieœcie pozycji i wi¹zaæ je mo¿na praktycznie ze
wszystkimi aspektami ówczesnego ¿ycia. Licznie
reprezentowane s¹ narzêdzia rolnicze, przedmioty
gospodarstwa domowego, ozdoby czy wreszcie,
przedstawione w niniejszym artykule, szeroko
pojmowane militaria. Najliczniej w analizowanym zbiorze reprezentowane jest uzbrojenie zaczepne oraz elementy rzêdu koñskiego, co nale¿y
uznaæ za typowe dla stanowisk póŸnoœredniowiecznych i co wynika z dwojakiego zastosowania
omawianych zabytków, zarówno jako broni, jak
i przedmiotów ogólnego u¿ytku. Wiêkszoœæ elementów uzbrojenia zaczepnego, jak i rzêdu koñskiego oraz oporz¹dzenia jeŸdzieckiego wykorzystywano w ¿yciu codziennym. Z uzbrojenia
ochronnego wyró¿niliœmy tylko niewielki fragment kolczej plecionki, natomiast znacznie liczniej reprezentowana by³a broñ bia³a. Wymieniæ
tutaj mo¿emy piêkny przyk³ad pugina³u sztyletowego, prawdopodobnie typu basilard, oraz
trzy pugina³y no¿owe, w tym byæ mo¿e fragment
g³owni kordu, a tak¿e topory, groty oszczepów
oraz groty be³tów. Z elementów rzêdu koñskiego
i oporz¹dzenia jeŸdzieckiego odnotowaliœmy wêdzid³o, fragment strzemienia, podkowy oraz du¿y
zbiór ostróg. W badanym zbiorze posiadamy siedem ostróg lub ich fragmentów oraz jedn¹ luŸn¹
oœmioramienn¹ gwiazdkê bodŸca. Do tego zespo³u nale¿y dodaæ równie¿ sprz¹czki mocuj¹ce
ostrogi na stopie. Wszystkie okazy charakteryzuj¹
siê gwiaŸdzistym bodŸcem osadzonym w wide³kach. Zwraca uwagê jeden uszkodzony pó³fabrykat, który mo¿e sugerowaæ, ¿e produkcja
ostróg odbywa³a siê w miejscowym warsztacie.
Niezwykle interesuj¹co, chocia¿ niezbyt licznie,
przedstawiaj¹ siê elementy stroju rycerskiego,
w tym jedno bardzo piêkne a¿urowe okucie
skrzynkowe pasa rycerskiego czy inne br¹zowe
i ornamentowane okucia i sprz¹czki.
Zbiór z ¯ernik-Jaryszek nale¿y do stosunkowo bogatych, w porównaniu z innymi stanowiskami z tego okresu14. Wynika to zapewne
z burzliwej historii wsi i tragicznego w skutkach
jej upadku. Przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ przedstawionych zabytków pozyskano z fosy gródka, któr¹
zniwelowano, zasypuj¹c j¹ ziemi¹ z nasypu sto¿ka
oraz resztkami spalonej wie¿y, a tak¿e z zabu-

porównaæ kolekcjê z Jaryszek ze zbiorem zabytków metalowych z s¹siedniej wsi – ¯erniki (Stêpnik 2007,
173-188), nale¿¹cej zreszt¹ do tej samej rodziny Sp³awskich (por. ryc. 1).
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dowañ mieszkalnych i obiektów gospodarczych,
które ucierpia³y w wyniku najazdu. Przyj¹æ nale¿y, ¿e zapewne znaczn¹ czêœæ cennych militariów wyzbierano na pobojowisku, jednak¿e
egzemplarze uszkodzone oraz te znajduj¹ce siê
w pogorzeliskach zosta³y pozostawione. W wiêkszoœci dysponujemy w³aœnie egzemplarzami niekompletnymi lub uszkodzonymi.
Du¿¹ wartoœci¹ badanego stanowiska jest precyzyjnie okreœlona data zniszczenia wsi i gródka sto¿kowatego – ze Ÿróde³ pisanych wynika,
¿e mia³o to miejsce wiosn¹ 1481 r. Ma to
o tyle znaczenie, ¿e przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ
opisanych przez nas militariów pochodzi w³aœnie z obiektów datowanych na II fazê osadnicz¹
datowan¹ od po³owy XIV w. do wiosny 1481 r.
Du¿¹ ich czêœæ zebrano w fosie gródka sto¿kowatego, który co prawda wzniesiono, jak zak³adamy, jeszcze w I fazie, lecz militaria wyst¹pi³y
w warstwie zasypiskowej zwi¹zanej ju¿ z faz¹ II.
Tylko pojedyncze egzemplarze, jak grot be³tu
z obiektu nr 88/07 – chata, sprz¹czka ostrogi
z obiektu nr 138/08 – jama czy wreszcie fragment strzemienia z obiektu nr 117/08 – chata,
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zwi¹zane s¹ z faz¹ III – czyli okresem, w którym próbowano odbudowaæ wieœ po zniszczeniach. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e do wype³nisk
wspomnianych obiektów mog³y siê one dostaæ
wtórnie i przypadkowo, podobnie jak np. du¿y krzemienny wiór, który równie¿ znaleziono
w obiekcie 117/08. W zbiorze przedmiotów metalowych z fazy I i IV nie odnotowano obecnoœci militariów.
Chronologia omawianego zbioru jest dosyæ
spójna. Najstarsze jego elementy mog³y pojawiæ
siê ju¿ w po³owie XIII w., ale wiêkszoœæ odkrytego w Jaryszkach uzbrojenia najbardziej popularna by³a w 2. po³owie XIV – 1. po³owie XV w.
– dotyczy to pugina³u, strzemienia, podków i wiêkszoœci ostróg. Natomiast odkryte w trakcie badañ formy toporów, oszczepów, grotów be³tów
czy wêdzid³a mo¿na okreœliæ jako uniwersalne
i prze¿ywaj¹ce siê jeszcze w czasach nowo¿ytnych. Datowanie zbioru odpowiada ogólnej chronologii osady, której pocz¹tek mo¿na próbowaæ
wyznaczyæ na 2. po³owê XIII – ewentualnie
prze³om XIII i XIV w., a koniec na prze³om XV
i XVI w., ale nie póŸniej ni¿ 1520 r.
dr Tomasz Stêpnik
Pracownia Archeologiczna Uni-Art w Poznaniu

Katalog15
1. a – ar 254A (z doczyszczania powierzchni);
b – dwa ¿elazne, nitowane ogniwa od kolczugi (ryc. 5:5);
c – œredn. zewn. ogniw – 1,2-1,25 i 0,9-1,3 cm; œredn.
drutu – 0,15-0,18 cm;
d – ¯34/241w/08.
2. a – ob. 214/08 – obiekt gospodarczy, faza II;
b – zachowany w dwóch fragmentach pugina³ (ryc. 5:4; 6),
o g³owni trójk¹tnej, obosiecznej, w przekroju rombowej,
z podwójnymi, krótkimi zbroczami; trzpieñ rêkojeœci
sztabkowaty, lekko zwê¿aj¹cy siê ku koñcowi; w trzpieniu rêkojeœci znajduje siê piêæ, w przybli¿eniu prostok¹tnych lub nieregularnych, otworów na nity – w czterech z nich tkwi¹ jeszcze resztki nitów wykonane z bia³ego metalu (cyny?);
c – zachowana d³. ca³kowita – 25,3 cm; d³. g³owni –
ok. 17,5 cm (zach. 16,4 cm); najwiêksza szer. g³owni
– 3,25 cm; najwiêksza grub. g³owni – 0,8 cm; szer.
trzpienia – 1,65-1,85 cm; grub. trzpienia – 0,50-0,65 cm;
œredn. otworów – 0,5-0,7 x 0,6-0,8 cm;
d – ¯34/231w/08 i ¯34/232w/08.
3. a – ob. 100/08 – fosa gródka sto¿kowatego, faza II;
b – fragment g³owni no¿a bojowego lub kordu (?) (ryc. 5:2;
7:1); na ostrzu widoczna nawêglona nak³adka, któr¹ na
gor¹co zgrzano z g³owni¹;
15

c – zachowana d³. – 20,3 cm; najwiêksza szer. – 2,9 cm;
grub. grzbietu – 0,6 cm;
d – ¯34/093w/08.
4. a – ob. 145/07 – obiekt gospodarczy, faza II;
b – nó¿ bojowy (ryc. 5:1; 7:2), o jednosiecznej,
zachowanej w ca³oœci g³owni i czêœciowo zachowanym trzpieniu rêkojeœci; na ostrzu wyraŸnie widoczna
silnie nawêglona nak³adka, któr¹ na gor¹co zgrzano
z g³owni¹;
c – zachowana d³. ca³kowita – 24,2 cm; d³. g³owni –
19,0 cm; najwiêksza szer. g³owni – 3,0 cm; najwiêksza grub. grzbietu – 0,7 cm; grub. trzpienia rêkojeœci
– 0,9 cm;
d – ¯34/015w/07.
5. a – ob. 161/07 – chata, faza II;
b – fragment g³owni no¿a bojowego (ryc. 5:3);
c – zachowana d³. ca³kowita – 11,8 cm; szer. – 2,2 cm;
grub. grzbietu – 0,7 cm;
d – ¯34/027w/07.
6. a – ob. 181/08 – obiekt gospodarczy, faza II;
b – topór ¿elazny z wyodrêbnion¹ od do³u niepe³n¹
osad¹ (ryc. 8:1); ostrze pó³okr¹g³e zakoñczone spiczast¹ brod¹;

a – miejsce odkrycia zabytku; b – opis (rodzaj, odsy³acz do rysunku); c – wymiary zabytku; d – numer inwentarza polowego.
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c – d³. ca³kowita – 15,7 cm; wys. ostrza – 12,6 cm;
najmniejsza szer. szyjki – 3,5 cm; osada w przekroju prostok¹tna o wymiarach 4,30-4,75 x 5,0 cm
i wys. 5,6 cm;
d – ¯34/226w/08.
7. a – ob. 161/07 – chata, faza II;
b – ostrze ¿elaznego topora (ryc. 8:3); prawdopodobnie
wybity mia³ on znak w kszta³cie rombu, ale, niestety,
jest on bardzo s³abo czytelny;
c – zachowana d³. – 8,8 cm; wys. – 9,8 cm; najmniejsza
szer. szyjki – 2,9 cm;
d – ¯34/037w/07.
8. a – ob. 11/08 – chata, faza II;
b – czêœæ tn¹ca ostrza wykonana z twardej stali, zgrzana
pierwotnie z ¿eleŸcem topora (ryc. 8:2);
c – wys. – 8,6 cm; zachowana d³. – 2,6/2,7 cm; najwiêksza grub. – 1,0 cm;
d – ¯34/031w/08.
9. a – ob. 12/08 – chata, faza II;
b – grot oszczepu z od³amanym szpicem liœcia o rombowatym przekroju; tuleja krótka, p³ynnie przechodz¹ca
w ostrze, otwór tulei owalny (ryc. 9:3);
c – zachowana d³. ca³kowita – ok. 13 cm; zachowana
d³. liœcia – 11, 6 cm; szer. liœcia – 2,85 cm; grub. liœcia
– 1,0 cm; szer. szyjki 1,5-1,6 cm; d³. tulei – ok. 6 cm;
tuleja zachowana tylko czêœciowo, prawdopodobnie
owalna w przekroju o wymiarach ok. 2,1 x 2,8 cm;
d – ¯34/033w/08.
10. a – ob. 100/08 – fosa gródka sto¿kowatego, faza I,
ale g³ównie faza II;
b – wysmuk³y grot oszczepu/w³óczni, o krótkim, soczewkowatym liœciu i d³ugiej tulei p³ynnie przechodz¹cej w liœæ (ryc. 9:1); szyjka owalna; tuleja w przekroju okr¹g³a;
c – d³. ca³kowita – 18,5 cm; d³. liœcia – ok. 6 cm; pierwotna szer. liœcia – 2,7 (zach. 2,1 cm); grub. liœcia – 0,7 cm;
d³. tulei – ok. 12,5 cm; œredn. szyjki – 0,8 x 1,1 cm;
œredn. tulei – 3,0 cm; grub. œcianki tulei – 0,3 cm;
d – ¯34/136w/08.
11. a – ar 130c (z doczyszczania);
b – fragment liœcia grotu oszczepu, soczewkowatego
w przekroju (ryc. 9:2);
c – zachowana d³. – 5,5 cm; szer. – 2,6 cm; grub. –
0,7 cm;
d – ¯34/090/08.
12. a – ob. 139/08 – chata, faza II;
b – fragment tulei oszczepu (?) w przekroju owalnej
(ryc. 9:5);
c – zachowana wys. tulei – 5,8 cm; œredn. – 3,1 x 3,6 cm;
d – ¯34/256w/08.
13. a – ob. 88/07 – chata, faza III;
b – stosunkowo smuk³y grot be³tu z d³ugim ostrzem
przechodz¹cym p³ynnie w bardzo krótk¹ tulejê (ryc.
9:4); ostrze w przekroju romboidalne; tuleja lekko
owalna;

c – d³. ca³kowita – 9,1 cm; d³. ostrza – ok. 7,5 cm;
szer. ostrza – 1,9 cm; grub. ostrza – 1,3 cm; œredn.
tulei – 1,4 x 1,5 cm; g³êbokoœæ otworu tulei – 2,9 cm;
d – ¯34/021w/07.
14. a – ob. 14/08 – chata, faza II;
b – smuk³y grot be³tu (ryc. 9:7), lekko rozszerzony
w czêœci œrodkowej, o przekroju romboidalnym, lekko
sp³aszczonym; tuleja owalna w przekroju;
c – d³. ca³kowita – 6,35 cm; szer. ostrza – 1,05 cm;
grub. ostrza – 0,85 cm; œredn. tulei – 1,3 x 1,5 cm;
d – ¯34/035w/08.
15. a – ob. 100/08 – fosa gródka sto¿kowatego, faza I,
ale g³ównie faza II;
b – smuk³y grot be³tu, lekko rozszerzony w czêœci
œrodkowej, o przekroju romboidalnym; tuleja okr¹g³a
w przekroju (ryc. 9:6);
c – d³. ca³kowita – 8,2 cm; szer. ostrza – 1,2 cm; grub.
ostrza – 1,2 cm; œredn. tulei – 0,9 cm;
d – ¯34/139w/08.
16. a – ob. 161/07 – chata, faza II;
b – zachowane w ca³oœci wêdzid³o (ryc. 10:1); jedno
z kó³ek wiêksze – owalne, drugie, mniejsze – okr¹g³e;
c – d³. ca³kowita – 14,0 cm; œredn. kó³ek 7,7 x 8,2 i 5,4 cm;
d – ¯34/034w/07.
17. a – ob. 139/08 – chata, faza II;
b – kó³ko br¹zowe od sprz¹czki lub rzêdu koñskiego
(ryc. 10:3);
c – œredn. zewn. – 3,6 cm; œredn. drutu – 0,4 cm;
d – ¯34/203w/08.
18. a – ob. 100/08 – fosa gródka sto¿kowatego, faza I,
ale g³ównie faza II;
b – kó³ko ¿elazne od sprz¹czki lub rzêdu koñskiego
(ryc. 10:2);
c – œredn. zewn. – 4,0 cm; œredn. drutu – 0,6 x 0,8 cm;
d – ¯34/120w/08.
19. a – ob. 117/08 – chata, faza III;
b – zachowane fragmentarycznie strzemiê ¿elazne,
w postaci wykszta³conej owalnej stopki oraz fragmentu kab³¹ka (ryc. 10:5);
c – zachowana d³. stopki – 10,6 cm; szer. stopki –
2,5 cm; grub. stopki – do 0,5 cm; zachowana wys.
kab³¹ka – 2,0 cm;
d – ¯34/173w/08.
20. a – ob. 4/08 – piwnica, faza II;
b – fragment podkowy z owalnym przeœwitem
wymodelowanej ramy z bruzd¹; zachowanych piêæ
otworów na podkowiaki bez gniazd – zachowany jeden
zaczep z piêtk¹ (ryc. 10:8);
c – d³. – 13,0 cm; szer. – 11,0 cm; grub. – 0,8 cm; szer.
taœmy – 3,3 cm;
d – ¯34/012w/08.
21. a – ob. 139/08 – chata, faza II;
b – fragment podkowy w postaci koñcówki ramienia
z zaczepem i piêtk¹ (ryc. 10:4);
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c – brak istotnych pomiarów;
d – ¯34/199w/08.
22. a – ob. 123/08 – obiekt gospodarczy, faza II;
b – podkowiak o p³askiej, prostok¹tnej g³ówce (ryc.
10:7);
c – d³. ca³kowita – 2,6 cm; szer. g³ówki – 1,2; grub.
g³ówki – 0,8 cm; przekrój nó¿ki w najszerszym miejscu
– 0,2 x 0,6 cm;
d – ¯34/154w/08.
23. a – ob. 100/08 – fosa gródka sto¿kowatego, faza I,
ale g³ównie faza II;
b – podkowiak o p³askiej, s³abo wyodrêbnionej g³ówce
(ryc. 10:6);
c – d³. ca³kowita – 3,5 cm; szer. g³ówki – 1,3; grub.
g³ówki – 0,2 cm; przekrój nó¿ki w najszerszym miejscu
– 0,2 x 0,7 cm;
d – ¯34/114w/08.
24. a – ob. 161/07 – chata, faza II;
b – ostroga ¿elazna z bodŸcem gwiaŸdzistym (ryc. 11:1);
ramiona zakoñczone kolistymi zaczepami (odmiana 3
wed³ug S. Ko³odziejskiego); wyodrêbniony zapiêtek; brak
bodŸca gwiaŸdzistego; typ F wed³ug S. Ko³odziejskiego;
c – d³. ca³kowita – 14,1 cm; szer. – 6,8 cm; d³. wide³ek –
3,6 cm; szer. wide³ek 0,8 cm;
d – ¯34/032w/07.
25. a – ob. 6/08 – obiekt gospodarczy, faza II;
b – oœmioramienna gwiazdka bodŸca ostrogi (ryc. 12:4),
w przekroju soczewkowata o ramionach prostok¹tnych
w przekroju;
c – œredn. – 5,2 cm; najwiêksza grub. – 0,5 cm;
d – ¯34/023w/08.
26. a – ob. 30/08 – chata, faza II;
b – fragment zdeformowanej ostrogi ¿elaznej z bodŸcem gwiaŸdzistym (tabl. 12:1); oba ramiona zachowane
tylko czêœciowo – brak zaczepów, jedno z nich wykrzywione; zapiêtek wyodrêbniony; brak gwiazdki;
c – d³. wide³ek – 2,0 cm; szer. wide³ek – 0,85 cm;
d – ¯34/043w/08.
27. a – ob. 46/08 – studnia, faza II;
b – ramiê ostrogi (ryc. 11:2) z zachowanym zaczepem
oczkowatym, prostok¹tnym (odmiana 6 wed³ug S. Ko³odziejskiego); ramiê wygiête, w przekroju romboidalne;
c – przekrój ramienia – 0,6 x 0,7 cm; d³. zaczepu – 2,4 cm;
szer. zaczepu – 1,0 cm; wys. zaczepu – 0,7-0,9 cm;
d – ¯34/083w/08.
28. a – ob. 100/08 – fosa gródka sto¿kowatego, faza I,
ale g³ównie faza II;
b – fragment ostrogi z bodŸcem gwiaŸdzistym (ryc.
12:5), zachowane jedno ramiê kab³¹ka z zaczepem
(odmiana 4 wed³ug S. Ko³odziejskiego); zapiêtek wyodrêbniony w delikatny kolec; szyjka o przekroju prostok¹tnym;
c – zachowana d³. – 10,7 cm; d³. wide³ek – 2,4 cm;
przekrój szyjki – 1,0 x 1,0 cm; œredn. gwiazdki – 2,6 cm;
d – ¯34/112w/08.
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29. a – ob. 100/08 – fosa gródka sto¿kowatego, faza I,
ale g³ównie faza II;
b – fragment ostrogi ¿elaznej z bodŸcem gwiaŸdzistym
(ryc. 12:2); zachowane jedno silnie wygiête ramiê,
zakoñczone kolistym zaczepem (odmiana 3 wed³ug
S. Ko³odziejskiego) i zwieñczone krótk¹ szyjk¹ z wide³kami; brak gwiazdki; s³abo wyodrêbniony zapiêtek;
c – d³. ca³kowita – 13,5 cm; szer. – ok. 12 cm; zach.
d³. bodŸca – 3,3 cm; œredn. zewn. zaczepu – 1,6 cm;
d – ¯34/142w/08.
30. a – ob. 100/08 – fosa gródka sto¿kowatego, faza I,
ale g³ównie faza II;
b – fragment ostrogi ¿elaznej z bodŸcem gwiaŸdzistym
(ryc. 12:3); zachowane jedno silnie wygiête ramiê zakoñczone prostok¹tnym zaczepem (odmiana 3 wed³ug
S. Ko³odziejskiego) i zwieñczone wide³kami; brak
gwiazdki; wyodrêbniony zapiêtek;
c – d³. ca³kowita – 13,8 cm; szer. – ok. 8,0 cm; zach. d³.
bodŸca – 3,5 cm; œredn. zewn. zaczepu – 1,5 x 1,7 cm;
d – ¯34/148w/08.
31. a – ob. 100/08 – fosa gródka sto¿kowatego, faza I,
ale g³ównie faza II;
b – pó³fabrykat ostrogi ¿elaznej z bodŸcem gwiaŸdzistym (ryc. 11:6); w ca³oœci zachowane jedno ramiê
(drugie tylko w po³owie), zakoñczone zaczepem p³ytkowym (ósemkowatym), dwuogniwkowym, z du¿ymi
otworami do mocowania rzemieni (odmiana 2 wed³ug
S. Ko³odziejskiego) i zwieñczone okr¹g³¹ w przekroju
szyjk¹ i wide³kami; brak gwiazdki; wyraŸnie wyodrêbniony, wyd³u¿ony i ozdobnie wygiêty zapiêtek;
ostroga najwyraŸniej nieukoñczona, o czym œwiadcz¹
niewyprofilowane ramiona, zapewne w trakcie ich
wyginania u³amano jedno ramiê;
c – d³. ca³kowita – 12,1 cm; zach. d³. bodŸca – 3,3 cm;
œredn. zewn. zaczepu – 1,2 x 2,0 cm;
d – ¯34/157w/08.
32. a – ob. 138/08 – obiekt gospodarczy, faza II lub III;
b – sprz¹czka do ostrogi z zawiasowatym haczykiem
(ryc. 11:7);
c – d³. ogniwka z haczykiem – 4,3 cm; d³. drugiego
ogniwka – 2,1 cm; szer. – 1,7 cm;
d – ¯34/195w/08.
33. a – ob. 46/08 – studnia, faza II;
b – fragment sprz¹czki do ostrogi (ryc. 11:3);
c – szer. – 2,8 cm;
d – ¯34/073w/08.
34. a – ob. 154/08 – chata, faza II;
b – a¿urowe, skrzynkowe okucie pasa rycerskiego (ryc.
13), posiadaj¹ce spodni¹ blaszkê i wyraŸnie podniesione z trzech stron brzegi; kszta³t prostok¹tny; wykonane
zosta³o z br¹zowej blachy; ornament wycinany, a¿urowy
oraz ryty; dominuj¹cym elementem jest a¿urowy krzy¿
na pó³ksiê¿ycu, a poni¿ej stylizowane ryte gotyckie litery
u³o¿one pod k¹tem prostym i jednoczeœnie przenikaj¹ce
siê, tworz¹ce trudny do odczytania monogram;
c – d³. – 5,2 cm; szer. – 4,45 cm; grub. – 0,35 cm;
d – ¯34/215w/08.
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35. a – ob. 100/08 – fosa gródka sto¿kowatego, faza I,
ale g³ównie faza II;
b – br¹zowe ozdobne okucie pasa – skuwka (ryc. 14); sk³ada siê z blaszki wierzchniej, ornamentowanej piêcioma
guzami nitów s³u¿¹cych do mocowania paska (szer. nie
mniejsza ni¿ 2,65 cm) oraz falbaniastym brzegiem
uzupe³nionym punktowymi wypuk³oœciami i z blaszki
spodniej; resztki pasa tkwi¹ jeszcze miêdzy blaszkami;
c – d³. – 5,5 cm; szer. – 3,0 cm; d³. blaszki spodniej –
4,9 cm; szer. blaszki spodniej – 2,65 cm; grub. okucia –
0,4 cm; grub. okucia z nitami – 1,05 cm;
d – ¯34/124w/08.

36. a – ob. 139/08 – chata, faza II;
b – fragment br¹zowej sprz¹czki (ryc. 11:4);
c – d³. – 1,7 cm; szer. – 1,4 cm; grub. – 0,4 cm; grub.
blaszki – 0,03 cm;
d – ¯34/204w/08.
37. a – ob. 139/08 – chata, faza II;
b – br¹zowa, ornamentowana sprz¹czka (ryc. 11:5);
w blaszce tkwi nit do mocowania rzemienia o szerokoœci
ok. 1 cm; ornament ryty, geometryczny;
c – d³. – 5,1 cm; grub. blaszki – 0,05 cm;
d – ¯34/205w/08.
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MILITARIA FROM LATE MEDIEVAL MOTTE AND SETTLEMENT
IN ¯ERNIKI-JARYSZKI

Summary
During the emergency archaeological research
on the site ¯erniki-Jaryszki no. 34, Poznañ distr.,
a numerous collection of metal specimens was gained,
including 37 items (34 – iron; 4 – bronze); they can be
generally classified as militaria.
Metal objects were found in layers connected
with four phases of settlement. The first one is dated
back to the 13th cent., or the beginning of the 14th cent.;
its starting point is building a motte, with a defensive
tower and establishing a village around. The second
phase – a late medieval one – is dated back in the
middle of the 14th cent., when the village was given, as
a benefice, to the prebendary of St. Martin at Poznañ
Cathedral, and its end is marked with the invasion on
the village and its destruction in 1481. The third phase
should be dated back to the forth quarter of the 15th cent.
– the period when the village Jaryszki was rebuilt after
being destroyed – till the beginning of the 16th cent.
but not later than 1520. The fourth phase – the modern
one – was connected with drainage ditches, in which
single medieval specimens were found in the secondary
deposit. Especially rich in specimens was the second
phase, when the motte and the settlement were functioning.
Relatively numerous militaria were discovered in the
moat’s backfill (object no. 100).
The elaborated collection of knightly equipment
was divided into four groups: protective armour,
offensive weapon, elements equestrian equipment
and elements of knightly military costume. The most
numerous are: the second group – 14 items and the third
one – 18 items; it is typical of late medieval positions
and results from their double usage, as a weapon,
utensils and tools. The most of elements of offensive

weapon, as well as a equestrian equipment were used in
every-day life. From protective weapon we distinguished
only a small part of mail, however, infantry weapon was
represented far more numerously. We can mention here
daggers (one of them can be connected with basilard
type), including, probably, a fragment of a falchion’s
blade, and also four axes, javelinheads and boltheads.
Among the elements of equestrian equipment we noted
a bit, a stirrup’s fragment, horseshoes and a huge collection
of spurs. In the examined set there are seven spurs or
their parts and one loose spur in shape of eight point
star. Moreover, buckles fixing the spurs on feet should
be added to this set. All spurs have a rowel spur put on
a fork. Extremely interesting, but not numerous are
the elements of knightly military costume, including
knightly belt’s studs. One of them is especially beautiful:
it is made of bronze metal plate belt stud. Its dominant
element is an openwork lily on crescent, and below there
is a monogram made of stylized, penetrating each other
Gothic letters.
Such a huge accumulation of militaria on the
settlement position results from a stormy history of
Jaryszki. The founders and the owners of the village
discovered by us, and the builders of the motte with
the defensive tower, could have been the Na³êcz family
on the turn of the 13th-14th cent. Around the half of
the 14th cent., a member of the Na³êcz-Ostroróg family,
probably the father of Mikosz (the first Ostroróg known
by name), was a patron who founded the prebendary
of St. Martin at Poznañ Cathedral and, very likely,
he gave it Jaryszki village. A secular controller with
armed men was managing this estate on behalf of the
prebendary.
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The settlement and the motte were destroyed in
spring (April-May) of 1481, as a result of a violent
invasion, proven by burnt relicts of the defensive
tower, cottages, numerous farm tools and militaria
discovered in homesteads’ ashes and in the moat.
The village Jaryszki was invaded by a neighbour,
lord Sp³awski, who was simultaneously one of the
prebendary’s patrons and the descendant of the village’s
founder. Zooarchaeological studies provided us with
information that a significant part of animal remains
discovered while archeological excavations led by
us is a carrion of horses and cows, having marks of
being dragged by dogs. We discovered also a cracked
woman’s thigh bone in a well and a child’s thigh
bone in one of the objects. These bones have marks
of being bitten by dogs, too. Relatively small amount
of boltheads indicate that the village was attacked
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unexpectedly, probably at night, and burnt or pacified,
the cattle and the inhabitants were slaughtered,
including women and children. During the following
weeks, the settlement’s ashes, rotting carrion and human
corpses were left as a prey for bands of wild dogs. A large
amount of bones has marks of being bitten by dogs,
but, what is important, they did not loose fragrance,
what is characteristic for remains lying on the surface
for a long time. Probably, some time after the invasion,
the inhabitants saved from the slaughter returned. They
collected the corps and, at least partly, cleaned the area.
Moreover, a moat was covered with the remains of the
destroyed stronghold, and there was an attempt to bring
the settlement back to life. New buildings were built,
some (partly) on the filled up moat. At the beginning
of the 16th cent. not numerous inhabitants finally
abandoned the village.
Translated by Agata Jakima

