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ŚREDNIOWIECZNY NÓŻ WRAZ Z OKUCIEM POCHWY
Z OKOLIC JAROSZOWCA

Abstract:
M. Wojenka 2018, A medieval knife with a scabbard chape from the vicinity of Jaroszowiec, AMM XIV: 237-242
In the spring of 2013 a rescue metal detector survey carried out in the vicinity of Jaroszowiec (Olkusz District, Małopolskie
Voivodeship) brought to light an iron knife discovered inside the remains of a scabbard, represented by an iron chape. Both
finds were discovered within a humiferous layer overlapping the sandy soil of natural origin; the absence of any archaeological
records nearby leads to the point that both items are stray finds. The metal objects from Jaroszowiec are dated only broadly to
the 13th-15th centuries.
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Wiosną 2013 roku podczas ratunkowych
prac archeologicznych1 prowadzonych w okolicach Jaroszowca (pow. olkuski, woj. małopolskie) natrafiono na średniowieczny nóż wraz
z częściowo zachowaną pochwą. Omawiany zestaw odkryty został w obrębie tzw. rezerwatu
Pazurek, w miejscu położonym około 8 km na
północ od Olkusza i około 3 km na wschód od
Jaroszowca (ryc. 1). Rezerwat Pazurek znajduje
się na północnym skraju Wyżyny Olkuskiej i leży w obrębie tzw. Wzgórz Rabsztyńskich −
terenu silnie pofałdowanego i urozmaiconego
ostańcami wapiennymi (Kondracki 1998, 255).
W chwili odkrycia nóż tkwił w pozostałościach pochwy, zachowanej w postaci trzewika, z którego wysunięty był na około 1/3 swej
długości. Oba zabytki zalegały na głębokości
około 7-10 cm, w warstwie próchnicy ze zwietrzałymi kamieniami wapiennymi, która odkła-

dała się na stropie jałowego, „calcowego” piasku (ryc. 2). Wokół znalezisk nie stwierdzono
żadnych innych materiałów archeologicznych,
w związku z czym nóż wraz z pochwą skłonny
jestem uznać za przypadkowo zagubione i raczej
nie związane z żadną formą osadnictwa in situ.
Odkryty w sąsiedztwie Jaroszowca nóż wykonany został z żelaza. Przechował się nieomal
w całości, jeśli nie liczyć uszkodzonego korozją
krańca ostrza (ryc. 3:1). Jest nieznacznie wygięty, zapewne w wyniku działania procesów
postdepozycyjnych. Jego całkowita długość wynosi obecnie 29,8 cm, przy czym na samo
ostrze przypada maksymalnie 24,5 cm. Szerokość głowni u nasady wynosi 2,5 cm. Tylec
jest nieco łukowaty, jego grubość dochodzi do
0,6 cm. Trzpień do osadzenia rękojeści mierzy
5,3 cm, jest sztabkowaty w przekroju (1,2 ×
0,3 cm). Po konserwacji opisywany przedmiot

1 Badania te zostały zrealizowane pod kierunkiem autora niniejszego artykułu i polegały na prospekcji terenu przy użyciu
wykrywacza metali. Prace terenowe prowadzono przy zastosowaniu metody otwierania niewielkich wykopów sondażowych
w miejscach emisji sygnału. Ten nietypowy rodzaj prac archeologicznych podyktowany był intensywną działalnością rabunkową prowadzoną przez środowiska tzw. „detektorystów” właśnie w rejonie Jaroszowca. W miejscu tym chciałbym wyrazić
wdzięczność Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Krakowie za finansowe wsparcie badań oraz Nadleśnictwu
Olkusz za udostępnienie terenu do prac archeologicznych. Dziękuję również wszystkim uczestnikom prac terenowych,
w szczególności zaś Panom Mirosławowi Kusiowi z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Marcinowi
Sabacińskiemu i Michałowi Sekule z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Panu Michałowi Zawadzkiemu z Zamku
Królewskiego w Warszawie.
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Ryc. 1. Okolice Jaroszowca, pow. olkuski: A – lokalizacja miejsca znalezienia zabytków (a); B – miejsce znalezienia zabytków w obrazie
lotniczego skaningu laserowego (LiDAR) (A-B – oprac. M. Wojenka; B – wg www.geoportal.gov.pl).
Fig. 1. Jaroszowiec, Olkusz distr. surroundings: A – location of discovery (a); B – location of the find in a view of Airborne Laser Scanning
(LiDAR) (A-B – elaborated by M. Wojenka; B – after www.geoportal.gov.pl).

waży 99 g. Na głowni ani na trzpieniu nie
stwierdzono obecności znaku nożowniczego
ani żadnych innych znaków warsztatowych.
Pochwa (ryc. 3:2) przechowała się do naszych
czasów w postaci jednoczęściowego, żelaznego
okucia składającego się z wysokiego trzewika
oraz dwóch wąsów. Podobnie jak nóż jest ona
wtórnie wygięta. Zabytek mierzy 34,7 cm, przy
czym na sam trzewik przypada 16,2 cm. Szerokość trzewika wynosi 2,3 cm, zaś grubość jego
ścianek wynosi 0,2 cm. W jego górnej części
znajdują się dwa owalne otwory na nity, po
jednej na każdą ze stron, o wymiarach 0,8 × 0,5
i 0,8 × 0,6 cm. Odchodzące od trzewika wąsy
są graniaste w przekroju; w górnej partii mierzą
około 0,5-0,6 × 0,4-0,5 cm. Brak otworów na
nity w górnych partiach wąsów należy zapewne
tłumaczyć zniszczeniem, tj. korozją zabytku. Po
konserwacji okucie pochwy waży 83 g.

Dzięki konserwacji trzewika na jednej z jego
stron, jak można sądzić – licowej, odsłonięto słabo czytelne ślady zdobienia w postaci trzech pasm
bardzo płytkich poziomych rowków. Obecnie pasma te rozmieszczone są w przybliżeniu co 2 cm,
nie można jednak zupełnie wykluczyć, iż pierwotnie
zdobiły całą jego powierzchnię. W rowkach tych
nie stwierdzono śladów inkrustacji.
Wymiary przedmiotu odnalezionego w resztkach pochwy odpowiadają wyróżnionym przez
Marcina Lewandowskiego tzw. nożom bojowym,
czyli krótkiej broni siecznej. Wedle jego ustaleń
do tej grupy zabytków zaliczają się okazy o głowni jednosiecznej, nie krótszej niż 15 i nie dłuższej
niż 40 cm (Lewandowski 1986, 104). Trzpień do
rękojeści, osadzony w zasadzie na osi symetrii
głowni, pozwala zaklasyfikować interesujący nas
przedmiot do typu A okazów w ujęciu wspomnianego powyżej badacza.
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Ryc. 2. Okolice Jaroszowca, pow. olkuski. Nóż wraz z okuciem pochwy w miejscu odkrycia. Fot. M. Wojenka.
Fig. 2. Jaroszowiec, Olkusz distr. surroundings. The knife with scabbard chape during the exploration. Photo by M. Wojenka.

Znalezisko z okolic Jaroszowca nie posiada
zbyt wielu analogii na ziemiach polskich. Zaopatrzony w trzpień do rękojeści, masywny okaz
noża o prostym tylcu znany jest z obiektu obronnego w Plemiętach, pow. grudziądzki, datowanego na XIV – początek XV w. Pod względem
wymiarów zabytek ten wyraźnie zbliża się do naszego okazu, bowiem wraz z trzpieniem mierzy
około 30 cm (Głosek 1985, 100, 101, tabl. IX:3).
Został on uznany za nóż bojowy, podobnie jak
inny egzemplarz broni białej z Plemiąt, przechowany jednak w daleko gorszym stanie (ibidem, 100,
tabl. IX:2, 101). Zbliżony pod względem wielkości nóż publikowany jest również w opracowaniu poświęconym zabytkom metalowym z datowanego na drugą połowę XIII – pierwszą
połowę XIV w. założenia obronnego w Widoradzu, pow. wieluński. Przedmiot ten zaklasyfikowa
no tam jednak jako nóż − piłkę, kierując się nieregularnością przebiegu jego ostrza (Ignasiak 2012,
19-20, ryc. 4:C). Podobne do znaleziska z okolic
Jaroszowca okazy znane są między innymi
z Wrocławia (Kaźmierczyk 1970, 114, ryc. 29:a),
Kalisza (Szenicowa 1961, 69, ryc. 12:3), Krosna
Odrzańskiego (Dziedzic 2007, 493, Abb. 12)
2

oraz Wronek, pow. loco (Łopata 1965, 263-267,
ryc. 5), a najpewniej też i z Babic, pow. chrzanowski (Zamek Lipowiec), Szczekocin, pow.
włoszczowski oraz z Zagórza Śląskiego, pow.
wałbrzyski (Zamek Grodno) (Lewandowski 1986,
116-117). Pominąwszy okaz z Wrocławia, który
datowany jest na wiek XIII, pozostałe przykłady
pod względem chronologicznym tylko ogólnie
odnieść można do okresu późnego średniowiecza
(por. Lewandowski 1986, 116-117).
Warto również nadmienić, że jako fragmenty noży bojowych nieznanego typu klasyfikuje się m.in. częściowo zachowane głownie
jednosiecznej broni białej z Opola-Ostrówka,
pow. loco, pochodzące z warstw niwelacyjnych
(Wachowski 1984, 14) oraz z Krakowa-Rakowic,
pow. loco (zapewne połowa XIV – początek
XV w.; zob. Liwoch 2010, 109, 119, fot. 7).
Zdecydowanie mniej analogii przytoczyć
można dla okucia pochwy. Najbliższe znane
mi przykłady pochodzą z Opola-Ostrówka oraz
z ul. Wita Stwosza we Wrocławiu2; ich chronologię odnieść należy do późnego średniowiecza
(Wachowski 1984, 14, ryc. 2:g; 2010, 179-180,
ryc. 123:2). Długość obu tych zabytków wynosi

Podobne do znaleziska z okolic Jaroszowca okucia pochew znane są m.in. z terenu Białorusi (Плавінскі 2009, 143, Мал. 46.4-5).
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Ryc. 3. Okolice Jaroszowca, pow. olkuski. Nóż (1) i okucie pochwy (2). Rys. M. Wojenka.
Fig. 3. Jaroszowiec, Olkusz distr. surroundings. Knife (1) and scabbard chape (2). Drawing by M. Wojenka.

około 28 cm, są one zatem nieco mniejsze od okazu
z okolic Jaroszowca. Należy natomiast podkreślić,
iż oba odnalezione na Śląsku okucia pochwy,
a zwłaszcza trzewik z Opola, zdobione są podobnie jak omawiany tu zabytek. Poziomo biegnące
rowki, które zdobiły egzemplarz wrocławski, inkrustowano cyną (Wachowski 2010, 355).
Brak odpowiedniego kontekstu archeologicznego oraz szerokie ramy datowania przedmiotów analogicznych dla obu zabytków sprawiają, iż omawiany tu zestaw umieścić należy
jedynie ramowo w obrębie późniejszych faz
średniowiecza, tj. w okresie od XIII do XV w.
(zob. Lewandowski 1986, 107). Dopuszczając
możliwość funkcji militarnych noża, warto natomiast odnotować, iż w niewielkiej odległości od
miejsca jego znalezienia (około 4 km w linii

prostej) znajduje się średniowieczna wieś Bogucin (obecnie dwie miejscowości − Bogucin
Mały i Bogucin Duży), w okolicach której w roku
1273 wojska Bolesława Wstydliwego pokonały
w orężnej walce zbuntowaną część rycerstwa
małopolskiego, które zmierzało pod skrzydła
Władysława Opolskiego z zamiarem oddania
mu władzy w Krakowie (Długosz 1974, 231-232;
zob. Halecki 1913; ostatnio Supernak 2016). Czy
odkryty w Jaroszowcu nóż pozostaje w jakimś
związku z wyżej wzmiankowanym wydarzeniem,
pozostaje kwestią otwartą3.
dr Michał Wojenka
Instytut Archeologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Kraków

3 Należy nadmienić, iż w okolicach Bogucina natrafiono na żelazną głowicę buławy, której osobny artykuł poświęcił Arkadiusz Michalak (2006).
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A MEDIEVAL KNIFE WITH A SCABBARD CHAPE
FROM THE VICINITY OF JAROSZOWIEC
Summary
In the spring of 2013 in the course of rescue
archaeological works carried out with the use of
metal detector in the vicinity of Jaroszowiec (Olkusz
District, Małopolskie Voivodeship) a medieval knife
with a partially preserved scabbard was found. Both
artefacts were made from iron.
In the time of discovery the knife was stuck
in the remains of the scabbard, that is, in a chape
from which it protruded up to 1/3 of its length.
Both finds were deposited at a depth of about
7-10 cm in a layer of humus. No other archaeological
finds were discovered in the neighbourhood of
these artefacts, which suggests that the battle
knife and the scabbard were in all probability lost
incidentally.
The artefact in the remains of the scabbard can
cautiously be classified as a knife-shaped dagger, that
is, a short cutting weapon. The length of the find
after conservation is 29.8 cm.

What remains of the scabbard is a one-piece
iron fitting composed of a high chape and two lugs.
Its total length is 34.7 cm. In result of conservation
procedures, poorly discernible traces of ornament
were revealed on one of the fitting’s sides. These
were three bands of very shallow horizontal rows.
No traces of inlay were found in these rows.
Both finds can be broadly dated to later phases of
the Middle Ages, that is, to the 13th-15th centuries. It is
worth noting, however, that at a small distance from the
place of discovery (about 4 km in a straight line) there
is a medieval village of Bogucin (now two localities –
Bogucin Mały and Bogucin Duży). In 1273, in the
vicinity of this village troops of Duke Bolesław the
Shy defeated a rebellious part of Little Poland’s chivalry
who intended to seek protection of Duke Władysław of
Opole and call him to power in Kraków. It remains
open whether the knife which was discovered in
Jaroszowiec is related in any way to this event.

