
W najbliższej okolicy Sanoka, pow. loco, tylko jednego elementu wśród owych zależności, 
woj. podkarpackie, na obszarze zaledwie kilku a mianowicie omówienie funkcjonowania syste-
kilometrów kwadratowych, zlokalizowano aż mu militarnego Sanoka i relacji strategicznych 
cztery grody, tworzące jakby dwie odpowiadające zachodzących między wszystkimi członami tego 
sobie pary – trepczańską i sanocką (ryc. 1). I choć kompleksu we wczesnym średniowieczu. Oprócz 
grodziska te nie do końca są spójne chrono- danych archeologicznych pomocne nam tutaj będą 
logicznie, to – jak pisze J. Ginalski – zastanawia także bezpośrednie i pośrednie przekazy pisane, 
fakt tak bliskiego ich usytuowania, zwłaszcza dotyczące wczesnośredniowiecznego Sanoka oraz 
że odległość między tego typu obiektami wynosiła źródła  toponomastyczne.
z reguły po kilkanaście kilometrów (Ginalski 
2002, 83). Jednak jak zauważył M. Dulinicz – *  *  *
własny gród, a najlepiej cała ich sieć, to element 
niezwykle pomocny w utrzymaniu niezależności Cały „sanocki” kompleks wczesnośredniowie-
politycznej (Dulinicz 2000, 200). W analizowa- czny położony jest na styku kilku mezoregionów 
nym przypadku fakt istnienia aż czterech uforty- geograficznych, których granicę wyznacza dolina 
fikowanych obiektów nie wydaje się więc być Sanu. Są to Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze 
dziełem przypadkowym. W skład starszego, trep- Dynowskie oraz Doły Jasielsko-Sanockie (Kondra-
czańskiego zespołu wchodzą grodziska „Horo- cki 2002, 336-350). Kompleks ten stanowił główny 
dna” (Trepcza, stan. 1) i „Horodyszcze” (Trepcza, element militarny w łańcuchu grodzisk strzegących 
stan. 2). Młodszy, sanocki zespół tworzą grodzi- nadsańskiego szlaku komunikacyjnego, biegnące-
ska na „wzgórzu zamkowym” (Sanok, stan. 1) go z Węgier przez przełęcze karpackie ku Przemy-

2i „Zamczysko” (Sanok-Biała Góra, stan. 1). Prowa- ślowi  (Fastnacht 1962, 46-49; Kunysz 1963, 81, 
dzone na przestrzeni ostatnich lat badania archeo- ryc. 19; Halaga 1965, 21-22; Parczewski 1991, 47, 
logiczne, a także weryfikacje zbiorów muzeal- ryc. 2; 1992, 149), a także w okresie staroruskim był 
nych i studia kameralne, pozwalają, jak się wy- najbardziej na zachód wysuniętym przyczółkiem 
daje, spróbować nakreślić zależności zachodzą- administracyjno-wojskowym Rusi Halicko-Wło-

1ce między tymi obiektami . Celem niniejszego dzimierskiej, będąc granicznym odpowiednikiem 
3artykułu jest przedstawienie hipotez dotyczących polskiego, kasztelańskiego Biecza  (Żaki 1961, 60, 
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zabytków przedstawiono w stosunkowo licznych artykułach – patrz szczególnie Parczewski, Pohorska-Kleja 1995, 74-88  tam 
wcześniejsza literatura; Zielińska 1996 – tam wcześniejsza literatura; 2004; Ginalski 1997; 1999-2000; 2001; 2001a; 2001b; 
2001c; 2002; 2003; 2003a; Gancarski, Ginalski 2001; Karwowski, Ginalski 2002; Kotowicz 2002a; 2002b; 2005; 2005b; 
Ginalski, Kotowicz 2004. 
2 Grody te nie musiały być jedynymi punktami stałego oporu na tym szlaku. Według E. Kowalczyk jednym z miejsc w dorzeczu 
górnego Sanu, gdzie wznoszone mogły być konstrukcje blokujące szlak, może być Broniec – nazwa używana na określenie 
niewielkiej rzeczki, dopływu Osławy – a mająca mieć powiązanie z wczesnośredniowiecznymi urządzeniami obrony stałej 
o nazwie brona. Hipotetyczna brona miała blokować szlak z Węgier do Przemyśla, którego bieg wyznacza autorka wzdłuż 
Osławy, następnie doliną jej dopływu – Osławicy, ku Przełęczy Łupkowskiej (Kowalczyk 2000, 32, ryc. 9).
3 Wedle Rappoporta nie było wyraźnej granicy, zarysowanej naturalnymi warunkami geograficznymi, między Polską a Rusią w okre-
sie funkcjonowania księstwa halickiego. Granica nie posiadała też zarysu liniowego, a raczej była trudno uchwytną, szeroką strefą. 
Główną, obok grodów, ochroną tej granicy miały być gęste lasy porastające międzyrzecze Sanu i Wisłoka (Rappoport 1967, 174).

Omówienie wyników badań archeologicznych na interesujących nas obiektach i studia nad poszczególnymi kategoriami 
–
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przyp. 9; Rappoport 1967, ryc. 151; Parczewski, 1986, ryc. 2; Florek 2000). W starszej literaturze 
Pohorska-Kleja 1995, 85). W skład owego łańcucha funkcjonuje również hipoteza o zagęszczeniu 
wchodzi również, oprócz grodów w Sanoku i Trep- osadnictwa w okolicach Sanoka wskutek eksplo-
czy, położona na południe od Sanoka warownia atacji występujących tutaj źródeł solankowych. 
w Hoczwi, pow. Lesko, a także grodziska w do- Sól z nich pozyskiwana miała być przedmiotem 
rzeczu środkowego Sanu: „Diabla Góra” w Tyra- handlu i wywrzeć wpływ na przebieg wspomnia-
wie Solnej, pow. Sanok; Sielnica, pow. Przemyśl nego wyżej szlaku komunikacyjnego (najszerzej 
i Wybrzeże, pow. Przemyśl (Gajewski 1959; Żaki Kunysz 1963, 62, 70-71, 91-92, ryc. 1; por. też 
1961, 212; Parczewski 1984, 193-194; 1984a; Jodłowski  1985). 

Ryc. 1. Kompleks grodowy w Sanoku i Trepczy. 1 – grodziska wczesnośredniowieczne: A – Trepcza Horodna” (stan. 1); B – Trepcza 
„Horodyszcze” (stan. 2); C – Sanok „wzgórze zamkowe” (stan. 1); D –  Sanok-Biała Góra „Zamczysko” (stan. 1). Opr. P. N. Kotowicz.

Fig. 1. Stronghold complex in Sanok and Trepcza. 1 – early-mediaeval strongholds: A – Trepcza „Horodna” (site 1); B – Trepcza „Horodyszcze” 
(site 2); C – Sanok „castle hill” (site 1); D – Sanok-Biała Góra „Zamczysko” (site 1). Drawn by P. N. Kotowicz.
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Jeszcze do niedawna za centralny ośrodek ka niwelacji uległy wszelkie ewentualne umoc-
całego kompleksu osadniczego uważano gród na nienia. Niejasny charakter posiada fragment wału 
„wzgórzu zamkowym” w Sanoku (Sanok, stan. 1, ziemnego, odkryty podczas badań w 1984 r. Zlo-
pow. loco), z dominującym dziś w krajobrazie kalizowano go w południowo-zachodniej części 
XVI-wiecznym zamkiem królewskim (Parczew- wzgórza, na prawo od obecnej bramy, na głębo-
ski, Pohorska-Kleja 1995, 84-85; Zielińska 1996; kości 2,00-2,60 m. Nasyp ten posiadał 140 cm 
2004, 73). Grodzisko to, położone w widłach Sanu wysokości i charakteryzował się licznymi śladami 
i jego lewobrzeżnego dopływu – Potoku Pło- spalonego drewna, być może resztkami ostrokołu, 
wieckiego, zajmuje południowo-wschodni, odizo- osadzonymi w czarnej, tłustej ziemi. Nie wiemy nie-
lowany fosą i głębokim wąwozem, kraniec rozle- stety, czy jego budowę można wiązać z okresem 
głego wyniesienia, ograniczającego od wschodu wczesnośredniowiecznym, czy też raczej z XV w., 
Doły Jasielsko-Sanockie. Najwyższym punktem te- kiedy to zamek otoczony był, jak wynika ze źródeł 

6go wzniesienia jest Góra Parkowa (364 m n.p.m.), historycznych, drewnianym (?) parkanem . Czas 
natomiast „wzgórze zamkowe” rozlokowane jest funkcjonowania grodu określa się generalnie na 
nieco niżej (ponad 317 m n.p.m.), ok. 27 metrów XII-XIII w. (Parczewski, Pohorska-Kleja 1995, 

4ponad doliną Sanu (Lach 1995, 11, 28) . Dzisiejszy 84; Zielińska 1996, 5, 17-18). Ze wzgórza rozta-
wygląd majdanu grodziska został w dużej mierze cza się rozległy, przynajmniej kilkukilometrowy, 
ukształtowany przez wieloletnie działania antro- widok na dolinę Sanu w kierunku południowym 
pogeniczne i przedstawia sobą płaską, wydłużoną i północnym. Jego lokalizacja w tym miejscu do-

 5platformę o powierzchni 100 x 70 metrów skonale  zabezpieczała  lewy  brzeg  rzeki. 
(ryc. 2:A). Niestety, nie posiadamy żadnych szcze- Niewykluczone jednak, że we wczesnośred-
gółowych danych dotyczących fortyfikacji grodu niowiecznym krajobrazie dzisiejszego Sanoka 
na wzgórzu zamkowym we wczesnym średniowie- jeszcze jeden punkt odgrywał rolę militarną. 
czu. W wyniku wielowiekowej obecności człowie- Chodzi mianowicie o wspomnianą wyżej Górę 
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Ryc. 2. Szkice wysokościowo-sytuacyjne z oznaczonymi przebiegami 
obwałowań. A – Sanok „wzgórze zamkowe” (stan. 1) – 
lińska 1996, ryc. 1; B – Sanok-Biała Góra „Zamczysko” (stan. 1) – 
rys. za M. Parczewski 1984, ryc. 4.

Fig. 2. Height-situational sketches. A – Sanok „castle hill” (site 1) – after 
M. Zielińska 1996, ryc. 1; B – Sanok-Biała Góra „Zamczysko” (site 1) – 
after M. Parczewski 1984, ryc. 4.

rys. za M. Zie-

4

że jeszcze w XIX w. płynął tuż pod samym wzgórzem, co obrazują mapy miasta z tego okresu (por. Kunysz 1963, 84-85, 
ryc. 20-21).
5 Pierwotna powierzchnia wzgórza musiała być większa, jednak wskutek silnej erozji uległa w części destrukcji – wspominają 
o tym również źródła pisane, np. wzmianka z 1636 r. mówiąca o osunięciu się części zabudowań do Sanu (patrz Kajzer, 
Kołodziejski, Salm 2001, 449).
6 Niestety, w nasypie nie wystąpił żaden materiał pozwalający na datowanie obiektu – za dodatkowe informacje dotyczące 
odkrycia oraz badań na „wzgórzu zamkowym” chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Pani mgr Marii Zielińskiej 
z Muzeum Historycznego w Sanoku.

Obecnie San płynie w odległości kilkudziesięciu metrów od podnóża „wzgórza zamkowego”. Należy jednak pamiętać, 
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Parkową (Kunysz 1963, 86). Punkt ten wzmian- zwane „Zamczyskiem”, położone w dzielnicy Sa-
kowany jest po raz pierwszy w 1446 r. jako nok-Biała Góra, na stanowisku 1. Obiekt ten roz-
Stroznia (Stróżnia), w kontekście rozstrzygnięcia lokowany jest na jednej z kulminacji w paśmie 
przez królową Zofię Holszańską sporu między Gór Słonnych, dominujących nad prawobrzeżną 
radą miejską i pospólstwem Sanoka, a Tomaszem doliną Sanu. Stanowisko położone jest na wyso-
Skonczewiczem o własność znajdującego się tam kości ok. 195 m nad poziomem doliny oraz ok. 480 
ogrodu (Fastnacht 2002, 100-101). Nazwa wzgó- m n.p.m. (Kunysz 1968, 41; Parczewski 1984, 180-
rza wskazywać może, że również tutaj we wcześ- 181, ryc. 3). Składa się na nie niewielki, trójkątny, 
niejszym okresie znajdował się jakiś obiekt zwią- płaski i mocno wyodrębniony majdan o powierz-
zany z obronnością Sanoka, co sugerował już chni zaledwie 12 arów (ok. 40 x 25 m), rozcią-

7A. Kunysz (Kunysz 1963, 90) . Wedle J. Tarno- gnięty na osi NE-SW, otoczony fosą i doskonale 
viča podczas budowy na nim kopca ku czci Ada- zachowanym, 2-3 metrowej wysokości, wałem. 
ma Mickiewicza miano zniszczyć jakieś kamien- Od strony wschodniej, w miejscu najłatwiejszego 

8ne mury (Tarnovič 1941, 14) . Położenie tego dostępu do grodu, wykonano dodatkowy poprze-
miejsca niemal pośrodku Kotliny Sanockiej oraz czny przekop (ryc. 2:B). Całe grodzisko zajmuje 
wybitne walory widokowe postulują zwrócenie obszar około 0,5 ha (ok. 90-95 x 50-60 metrów). 
na niego  w  przyszłości  bacznej  uwagi. Jego datowanie, oparte głównie na analizie po-

Po drugiej stronie Sanu, niemal vis-ŕ-vis zyskanego w trakcie badań powierzchniowych, 
9„wzgórza zamkowego”, znajduje się grodzisko ale i wykopaliskowych , materiału ceramicznego, 
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Ryc. 3. Szkice wysokościowo-sytuacyjne z oznaczonymi przebiegami 
obwałowań. A – Trepcza „Horodna” (stan. 1) – opr. J. Ginalski i P. N. 
Kotowicz; B – Trepcza „Horodyszcze” (stan. 2) – rys. za J. Ginalski 1999-
2000,  ryc.  2.

Fig. 3. Height-situational sketches. A – Trepcza „Horodna” (site 1) – drawn 
by J. Ginalski and P. N. Kotowicz; B – Trepcza „Horodyszcze” (site 2) – 
after  J.  Ginalski  1999-2000,  ryc.  2.

7

logicznej dotyczącej wczesnośredniowiecznego Sanoka, być może ze względu na pozorną archaiczność nazwy i jej związek 
z osobą jakiegoś władcy (?) (Kunysz 1963, rys. 18; Wędzki 1975, ryc. 21). Nazwa wskazuje jednak, że jego właścicielem mógł 
być władyka, czyli biskup obrządku wschodniego. Potwierdzeniem tego jest wzmianka z poł. XIX w., mówiąca o przyna-
leżności wzgórza do funduszu biskupiego oraz o pałacu, który miał się pod nim znajdować, a który został przywłaszczony przez 
mieszkańców (Sołtys 1994, 175).
8 Wedle lokalnych przekazów Góra Parkowa miała być połączona ze „wzgórzem zamkowym” podziemnym przejściem. Drugie 
takie przejście łączyć miało, pod Sanem (!), „wzgórze zamkowe” z Górami Słonnymi, między innymi z grodziskiem w Sanoku-
Białej Górze – por. uwagi niżej (Tarnovič 1941, 6-7). Legendy te, mimo swej absurdalności, wskazują, jak mocno idea po-
wiązania obiektów obronnych w okolicach Sanoka w jedną całość zakorzeniła się wśród lokalnej społeczności.
9 Grodzisko to było badane w l. 70. XX wieku przez A. Batę. Niestety, dokumentacja z tych badań nie zachowała się. Materiały 
zabytkowe przechowywane są w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku.

Wzgórze to zwane również było „Władyczą Górą” i jako takie pojawia się także obok Stróżni w starszej literaturze archeo-
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określa się generalnie na 2. poł. XII XIII w. T. Żurowskiego wynikało, że wały zbudowano 
(Parczewski 1984, 181-182; Pohorska-Kleja, przy użyciu kamienia, stąd K. Wachowski zaliczył 
Parczewski 1995, 86-87, ryc. 20; Florek 2000, 10, to grodzisko do obiektów z kamiennymi kons-
28 – poz. 90, ryc. 2:d; Poleski 2000, ryc. 2  nr 59; trukcjami wałów. Grodzisko, dotąd poza prospek-
Fedyk, Kotowicz 2005). Podobnie jak gród na cją wykrywaczem metali nie badane, datowane 
„wzgórzu zamkowym”, obiekt ten kontrolował jest generalnie, na podstawie materiału ceramicz-
znaczny obszar doliny Sanu, głównie w kierunku nego i nielicznych charakterystycznych przed-
południowym. miotów metalowych, na IX-XI (XII?) w., chociaż 

11Prowadzone na przestrzeni ostatnich kilku- wystąpiły tam również materiały późniejsze  
dziesięciu lat penetracje powierzchniowe grodzisk (Kunysz 1963, 68; Wachowski 1983, 151, ryc. 5; 
wczesnośredniowiecznych „Horodna” (stan. 1) Parczewski 1986, ryc. 1; Parczewski, Pohorska-
i „Horodyszcze” (stan. 2) w Trepczy sugerowały Kleja 1995, 82; Kotowicz 2002a; 2002b; 2005b). 
badaczom zajmującym się wczesnośredniowie- Drugie z grodzisk trepczańskich – „Horodyszcze” 
czną przeszłością okolic Sanoka, że to właśnie tutaj – usytuowano na wierzchołku stożkowato ściętego 
znajdował  s ię  p ierwotny,  wymieniany wzgórza (429,2 m n.p.m.), blisko 140 m ponad 
w latopisach gród o tej nazwie, który następnie, dnem doliny rzeki, w widłach Sanu i jego dopły-
w niewyjaśnionych okolicznościach, „wywędro- wu Sanoczka. Wraz z fortyfikacjami zajmuje 
wał” na sanockie „wzgórze zamkowe” (Żaki 1960, obszar około 4 ha i posiada kształt wydłużonego 
26, przyp. 62; 1961, 213; Żaki, Gajewski 1962; owalu, rozciągniętego wzdłuż osi N-S. Otoczony 
Parczewski; Pohorska-Kleja 1995, 82; Zielińska wałem majdan o wymiarach 120 x 90 m (niewiele 
2004, 75). Ostatnie badania archeologiczne na ponad 1 ha powierzchni) nie jest płaski, lecz opada 
„Horodyszczu” potwierdziły te przypuszczenia, równomiernie w kierunku północnym. Od półno-
ujawniając sensacyjne i unikatowe obiekty archi- cy i zachodu gród zabezpieczony był dodatkowo 
tektury staroruskiej oraz liczne zabytki ruchome, dwoma terasowato ułożonymi względem siebie 
które wskazują, że to tutaj, a nigdzie indziej, odcinkami obwałowań, od południa i południo-
znajdowało się centrum administracyjne całego wego zachodu posiadał pierwotnie czwarty, 
regionu (patrz w szczególności Ginalski 1999- a miejscami nawet i piąty odcinek fortyfikacji. 
2000; 2001; 2001a; 2001b; 2001c; 2002; 2003; Od strony wschodniej natomiast, oprócz wału 
2004;  Ginalski,  Kotowicz  2004). głównego, nie posiadał żadnych umocnień, chro-

Oba grodziska położone są na sąsiednich niły go bowiem w tej partii bardzo strome i trudno 
wzniesieniach, oddzielonych jedynie niewielkim dostępne zbocza (ryc. 3:B) (Ginalski 1999-2000, 
ciekiem zwanym „Byczy Potok”, w południowo- 211-213, ryc. 2; 2002, 83-84, ryc. 26). Badaniami 
zachodniej części Pogórza Dynowskiego, w paś- objęto fragment wału I i II. W wale głównym (I) 
mie zalesionych wzniesień na lewym brzegu Sanu, wyróżniono trzy fazy osadnictwa, z których 
w miejscu największego przewężenia jego doliny, pierwsza, najstarsza, wiąże się bezspornie z osa-
u północnego wylotu Kotliny Sanockiej. Grodzi- dą obronną wczesnobrązowej kultury Otomani-
sko „Horodna” jest znacznie niższe od „Horo- Füzesabony, a trzecia, najmłodsza, pochodzi 
dyszcza” i góruje około 90 m nad dnem doliny. z końcowego odcinka okresu wczesnośredniowie-
Obejmuje ono ponad 5 ha powierzchni, przybie- cznego (XII – 1. poł. XIII w.). W najmłodszej fazie 
rając wydłużoną formę, ciągnącą się na odcinku wzniesiono kamienno-gliniasty wał, wewnątrz któ-
około 350 m. wzdłuż osi NW-SE (Żurowski 1955, rego zarejestrowano ślady po dębowej konstrukcji 
325-326; Parczewski, Pohorska-Kleja 1995, 78; skrzyniowej. Najbardziej zagadkowa jest jednak 
Kotowicz 2002a, 221). Sam majdan grodziska faza druga – środkowa. Stanowił ją gliniasty nasyp 
zajmuje obszar o powierzchni ok. 1 ha (170 x 60 m) dochodzący do 0,5 m miąższości i 4 m szerokości. 
i otoczony jest dookolnym wałem, którego wyso- Od strony majdanu był on ograniczony rzędem po-
kość od strony majdanu w niektórych miejscach tężnych słupów, które obłożono kilkoma warstwa-
przekracza 2,5 m. System fortyfikacyjny „Horod- mi ściśle przylegających do siebie kamieni, za-
nej” dopełniają cztery odcinkowe wały zaporowe, legających na gliniastej warstwie zawierającej 

10z których trzy posiadają formę podkowiastą   drobne węgle drzewne. Słupy te oddalone były od 
(ryc. 3:A). Z obserwacji odkrywcy grodziska siebie o 0,2-0,3 m, a ich głębokość dochodziła 

– 

–
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10

mgr. Jerzego Ginalskiego z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Różni się on znacznie od planu „Horodnej”, 
publikowanego przez Tadeusza Żurowskiego w 1955 r. (Żurowski 1955, ryc. 2; patrz też Parczewski, Pohorska-Kleja 1995, 77).
11 Chodzi tutaj przede wszystkim o ostrogę z bodźcem gwiaździstym, datowaną na kon. XIII i 1. poł. XIV w. (szerzej Kotowicz 
2002b, 12) oraz groty bełtów (Kotowicz 2005b).

Opis grodziska oparto na obserwacjach terenowych i nowym planie hipsometrycznym, który zawdzięczam uprzejmości Pana 
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wy”, sugerujący ścisłą zależność między nimi. 
Przyjrzyjmy się funkcjonowaniu analizowanych 
obiektów w dwóch przedziałach czasowych, które 
udało się wydzielić głównie w oparciu o zabytki 
ruchome, a następnie powiązać je z innymi dany-
mi sugerującymi istnienie tutaj przemyślanej kon-
cepcji  militarnej.

*  *  *

Pierwszy z owych przedziałów przypada na 
fazę plemienną okresu wczesnośredniowiecznego: 
głównie IX-X w. Z okresem tym związane jest 
zapewne funkcjonowanie obu obiektów w Trep-
czy. Nie wiemy niestety, które z dzisiejszych 
grodzisk zajmowało pozycję dominującą. Nie uda-
ło się jak dotąd ustalić, czy druga faza w wale I 
„Horodyszcza” związana jest z okresem plemien-
nym wczesnego średniowiecza czy też z okresem 
lateńskim. W tym drugim wypadku wzgórze po-
siadałoby w tym czasie jedynie naturalne warunki 
obronne, a główną rolę spełniałaby „Horodna” 
(Ginalski 1997, 238; Ginalski, Kotowicz 2004; na 
ten temat również Poleski 2004, 434; Kotowicz 
2005; 2005b). Oba obiekty położone, jak powie-
dziano wyżej, u wylotu Kotliny Sanockiej strzegły 
zapewne, jak sugeruje J. Janowski, brodu w okoli-
cach wsi Międzybrodzie (istnienie tutaj brodu je-
szcze w nieodległej przeszłości sugeruje już zre-
sztą sama nazwa miejscowości – patrz Janowski 
1983, 234, przyp. 5). Na obu obiektach odkryto 

nawet do 1 m. Wedle J. Ginalskiego można ją charakterystyczne przedmioty o metryce przed-
utożsamiać bądź z osadnictwem celtyckim, bądź państwowej (Ginalski 1997; Ginalski, P. N. Koto-
właśnie ze starszym odcinkiem wczesnego śred- wicz, 2004, 232-233; Kotowicz 2002b; 2005; 
niowiecza (patrz Gancarski, Ginalski 2001, 310, 2005b). Są wśród nich także militaria i elemen-
ryc. 4 i 6; Ginalski 2004, 64-65; Karwowski, Gi- ty oporządzenia jeździeckiego. W okolicach gro-
nalski 2002, 69, przyp. 4). Datowanie grodziska, dziska „Horodna” odkryto głównie groty strzał; 
oparte głównie na analizie charakterystycznych niestety, tak okazy z tulejką, jak i egzemplarze 
militariów, w tym ostróg, określić można na z trzpieniem posiadają szeroką chronologię obej-
przedział od kon. VIII do pocz. XIV w. (Ginalski mującą niemal cały okres wczesnośredniowieczny 
1997, 221; Ginalski, Kotowicz 2004, 232-234 (ryc. 5:A-E) (Kotowicz 2002b, 6-8; tab. II:1-2, 9-10, 
–  tam  starsza  literatura). 12; 2005b). Plemienną metrykę grodu potwier-

Jak wspomniano wyżej, odległości pomię- dzać może, odkryta na jego zboczu, żelazna prze-
dzy poszczególnymi grodami nie były zbyt wiel- wleczka, być może od ostrogi, datowana na IX w. 
kie (ryc. 4). Oba trepczańskie obiekty były (Kotowicz 2004, nr kat. 189; 2005; 
położone około 700 m od siebie w linii prostej. 2005b). Znacznie szerszy asortyment przedmio-
Odległość między „wzgórzem zamkowym” tów z tego okresu pochodzi z grodziska „Ho-
w Sanoku i „Zamczyskiem” w Sanoku-Białej rodyszcze”. Na pierwszy plan wybijają się 
Górze wynosiła ok. 2400 m. Nieco większe przede wszystkim dwa okazy broni obuchowej: 
odległości dzieliły grody „sanockie” z „Horo- topór i czekan typu bradatica, odkryte w skarbie 
dyszczem” – 3000 m. (Sanok-Biała Góra) oraz przedmiotów żelaznych datowanym na 2. poł. IX 
4200 m (Sanok „wzgórze zamkowe”). Takie i pocz. X w. (ryc. 6:A-B). Na szczególną 
rozplanowanie miało moim zdaniem charakter uwagę zasługują jednak znalezione na grodzi-
nieprzypadkowy. Prawie wszystkie człony sku egzemplarze ostróg. Wśród tego typu części 
kompleksu, z wyjątkiem „Horodnej” (por. uwagi oporządzenia jeździeckiego wyróżnia się unikal-
niżej), miały ze sobą doskonały „kontakt wzroko- ny na terenach Słowiańszczyzny Zachodniej okaz 

(ryc. 5:I) 

Piotr N. Kotowicz

0 1 km

Ryc. 4. Kompleks grodowy w Sanoku (C-D) i Trepczy (A-B). 
Odległości między poszczególnymi członami kompleksu. Opr. P. N. 
Kotowicz.

Fig. 4. Stronghold complex in Sanok (C-D) and Trepcza (A-B). Dis-
tances among elements of complex. Drawn by P. N. Kotowicz.
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Ryc. 5. Elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodna” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 1. 
A-E – groty strzał; F-G – groty bełtów; H – ostroga z bodźcem gwiaździstym; I – przewleczka od ostrogi (?). –
2002, tab. II:1, 9-10, 12; tab. X:3; B, F-G – rys. za P. N. Kotowicz 2005b, ryc. 2:A, I-J; I – rys. za P. N. Kotowicz 2005, ryc. 2.

Fig. 5. Elements of armouring and horse-riding kits from early-mediaeval stronghold „Horodna” in Trepcza, Sanok distr., site 1. A-E – 
arrowheads; F-G – boltheads; H – rowel spur; I – iron loop of spur (?). A, C-E, H – after P. N. Kotowicz 2002, tab. II:1, 9-10, 12, X:3; B, F-G – after 
P. N. Kotowicz 2005b, ryc. 2:A, I-J; I – after P. N. Kotowicz 2005, ryc. 2.

A, C-E, H  rys. za P. N. Kotowicz 

ostrogi oczkowatej, związanej z kręgiem mero- uwagę zwraca rzadko spotykana forma posia-
wińskim i karolińskim, a datowanej na obszarach dająca jeden zaczep ukształtowany w klasyczne 
Słowiańszczyzny Zachodniej na okres od 2. poł. oczko, a drugi haczykowaty – analogiczny dla 
VIII po pocz. IX w. Z okresem plemiennym okazów z zaczepami zagiętymi do wewnątrz. Tru-
można także wiązać kolejne trzy ostrogi zaliczo- dno na razie jednoznacznie stwierdzić, czy ostroga 
ne do egzemplarzy haczykowatych. Wśród nich ta jest naśladownictwem ostróg oczkowatych 
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w ramach wariantu haczykowatego, czy też pró- ków militarnych Lędzan. Kiedy skończył się ten 
bą stworzenia całkiem nowej konstrukcji. Nieza- czas prosperity? Prawdopodobnie w X w., choć 
leżnie od tego można ją na obecnym etapie nie można wykluczyć także pierwszych dzie-
badań datować, podobnie jak okaz oczkowaty, sięcioleci XI w. W rozważaniach nad tym pro-
na 2. poł. VIII – pocz. IX w., nie wykluczając blemem pod uwagę należy wziąć przynajmniej 
jednak możliwości przetrwania podobnych form trzy hipotezy. Szczególną wagę ma tutaj inter-
w głąb IX stulecia (ryc. 10:A-B). Chronologię pretacja skarbu przedmiotów żelaznych z „Ho-
pozostałych okazów haczykowatych określono rodyszcza”, w którym znaleziono wspomniane 
stosunkowo szeroko – na okres od 2. poł. VII do okazy broni obuchowej. Trudno jednoznacznie 
X w. Potwierdzeniem plemiennego osadnictwa stwierdzić, w jakim celu go ukryto. Fakt umiesz-
na wzgórzu jest również znalezisko rzadkiego czenia w nim militariów częściowo uszkodzo-
na ziemiach polskich okazu grotu o trójgrania- nych – czekan posiadał ułamaną osadę, natomiast 
stym ostrzu. Analogie z obszaru Rusi i terenów topór – wyraźnie złamane, uformowane na nowo 
zakarpackich pozwalają datować okaz trepczań- ostrze – może sugerować, iż ukryto go w celu te-
ski na VIII-X w. i wiązać go ze środowis- zauryzacji surowca. Niewykluczone, że uczyniono 
kiem koczowniczym (ryc. 8:A) (Ginalski 1997; to nagle, w obliczu niespodziewanego niebezpie-
Ginalski, Kotowicz 2004 – tam wcześniejsza czeństwa (por. Ginalski 1997, 237-238; 2001, 47; 
literatura; Kotowicz 2004, nr kat. 190-196, 210, Ginalski, Kotowicz 2004, 232-233), które stano-
232-233). wić mogli przemieszczający się wtedy ku Nizinie 

Przedstawiona wyżej baza źródłowa, doku- Węgierskiej koczowniczy Madziarowie. Fakt sta-
mentująca nie tylko osadnictwo, ale i gotowość cjonowania w Przemyślu drużyny Węgrów (por. 
militarną trepczańskich grodów (lub grodu i osa- Koperski 2003) może uprawdopodobnić tę hipo-
dy), potwierdza duże znaczenie Sanoka i okolic tezę. Być może śladem obecności tego ludu 
w okresie plemiennym, kiedy to centrum w Trep- w okolicach Sanoka są również niektóre trzpie-
czy było zapewne jednym z ważniejszych ośrod- niowate groty strzał, zaliczane przez A. F. Medve-

Piotr N. Kotowicz

Ryc. 6. Elementy uzbrojenia z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2. A – topór; B – czekan; C-D – 
korpusy kiścieni; E-F – fragmenty kolczugi. A-E, G – rys. za J. Ginalski, P. N. Kotowicz 2004, tabl. I:1-2, II:1-2, 4-5; F – rys. P. N. Kotowicz.

Fig. 6. Elements of armouring from the early-mediaeval stronghold „Horodyszcze” in Trepcza, Sanok distr., site 2. A – axe; B – battle-axe; 
C-D – corpses of war-flails; E-G – fragments of chainmail. A-E, G – after J. Ginalski, P. N. Kotowicz 2004, tabl. I:1-2, II:1-2, 4-5; F – drawn by 
P. N. Kotowicz.

68



deva do typu 41 i datowane ogólnie na VIII-XI w. czone jednak, że tereny nad górnym Sanem, w tym 
(Medvedev 1966, 65-66), które były dość po- podsanockie centrum osadnicze, zostały zajęte 
wszechnym wyposażeniem madziarskich jeźdź- (i zniszczone?) nieco później, w czasie słynnej wy-
ców (ryc. 8:C, E) (Ruttkay 1976, 330). Niewyklu- prawy Włodzimierza Wielkiego na Lachów (Lę-

System militarny Sanoka we wczesnym średniowieczu

Ryc. 7. Elementy uzbrojenia z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2. A-I – groty strzał z tulejką. A-
I – rys. za J. Ginalski, P. N. Kotowicz 2004, tabl. III:1-3, 6-7, IV: 6, 9, V:13.

Fig. 7. Elements of armouring from the early-mediaeval stronghold „Horodyszcze” in Trepcza, Sanok distr., site 2. A-I – arrowheads with funnel. 
A-I – after J. Ginalski, P. N. Kotowicz 2004, tabl. III:1-3, 6-7, IV:6, 9, V:13.
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Piotr N. Kotowicz

Ryc. 8. Elementy uzbrojenia z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2. A-N – groty strzał
z trzpieniem. A-F, H-N  rys. za J. Ginalski, P. N. Kotowicz 2004, tabl. VI:1, 3-4, 7-8, 10, VII:1, 5, 7-11; G  rys. P. N. Kotowicz.

Fig. 8 Elements of armouring from the early-mediaeval stronghold „Horodyszcze” in Trepcza, Sanok distr., site 2. A-N – arrowheads with tang. 
A-F, H-N – after J. Ginalski, P. N. Kotowicz 2004, tabl. VI:1, 3-4, 7-8, 10, VII:1, 5, 7-11; G – drawn by P. N. Kotowicz.

– –
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Ryc. 9. Elementy uzbrojenia z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2. A-I – groty bełtów z tulejką. 
A-I – rys. za J. Ginalski, P. N. Kotowicz 2004, tabl. IX:1, 3-4, 6, 8, X:1-3, 5.

Fig. 9. Elements of armouring from the early-mediaeval stronghold „Horodyszcze” in Trepcza, Sanok distr., site 2. A-I – boltheads with funnel.
 A-I – after J. Ginalski, P. N. Kotowicz 2004, tabl. IX:1, 3-4, 6, 8, X:1-3, 5.
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dzan) w 981 r., w trakcie której książę kijowski czyzny. Po wyprawie doszło do przymusowego 
zajął m.in. Przemyśl i Czerwień (Labuda 1996). przesiedlenia części ludności lędzańskiej (!) znad 
Być może już wtedy zasymilowano rodzimych Sanu i Wisłoka w dorzecze górnej Worskli, na pół-
Lędzan i włączono ich przejściowo w skład noc od Charkowa i na południe od Kurska, w po-
tworzącego się państwa ruskiego. Ostatnio wysu- bliże dzisiejszego miasta Gajworon, gdzie znaj-
nięto również interesującą hipotezę dotyczącą dują się dwie małe rzeczki, dopływy południowej 
interwencji zbrojnej na tym obszarze w 1031 r., Worsklicy – o nazwie Sanok i Wisłok. Obecność 
w czasie wyprawy Jarosława Mądrego w celu sąsiedzka obu tych rzek w dorzeczu Worskli nie 
odbicia Grodów Czerwieńskich. W Powieści Mi- może być przypadkiem, gdyż również na Podkar-
nionych Lat wspomina się bowiem, że Jarosław paciu San i Wisłok płyną obok siebie (Lehr-
i Mścisław zebrali wojów mnogich, poszli na La- Spławiński 1946, 71, 73; Nalepa 1997, 156-157). 
chów, i zajęli Grody Czerwieńskie znowu, i spus- W wzmiance tej jest zawarte, że książęta Jarosław 
toszyli ziemię lacką, i mnóstwo Lachów przywiedli i brat jego Mścisław podzielili się jeńcami ze 
i rozdzielili ich. Jarosław osadził swoich nad wschodniej Polski. Jarosław osadził swoich nad 
Rosią, i są [tam] do dziś dnia. Autor koncepcji, Rosią, na wymagającym obrony i wznoszenia for-
Jerzy Nalepa, sugeruje, że w czasie tej wyprawy tyfikacji południowym pograniczu swego władz-
wojska Jarosława podbiły również obszar Sanoc- twa, które obejmowało ziemie ruskie na zachód od 

Piotr N. Kotowicz

Ryc. 10. Elementy oporządzenia jeździeckiego z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2. 
A – ostroga haczykowata (?); B – ostroga oczkowata; C – ostroga z bodźcem kolczystym; D – ostroga z bodźcem gwiaździstym. 
A-D – rys. za J. Ginalski, P. N. Kotowicz 2004, tabl. XI:1, 3, XII:1, XIII: 2.

Fig. 10. Elements of horse-riding kits from the early-mediaeval stronghold „Horodyszcze” in Trepcza, Sanok distr., site 2. A – hooked spur (?); 
B – eyed spur; C – prick spur; D – rowel spur. A-D – after J. Ginalski, P. N. Kotowicz 2004, tabl. XI:1, 3, XII:1, XIII:2.
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13Dniepru. Jak sądzi J. Nalepa, Mścisław, który pa- znanego ze źródeł posadnika . Do unikalnych 
nował na ziemiach ruskich na wschód od Dnie- znalezisk należą fragmenty dwóch korpusów brą-
pru, osadził owych jeńców znad Wisłoka i Sanu zowych, bogato ornamentowanych kiścieni, dato-
na swym pograniczu, w dorzeczu Worskli (Nalepa wanych na XII-XIII w. i wiązanych z ruską eli-
1997, 157). Hipoteza ta sugeruje przetrwanie tą możnowładczą (ryc. 6:C-D). Z tym okresem 
elementu lędzańskiego jeszcze przynajmniej do wiązać zapewne należy trzy fragmenty pancerza 
lat 30. XI w., a także działania wojenne, które kolczego – kolczugi, elementu uzbrojenia ochron-
mogły doprowadzić do upadku trepczańskiego nego niezwykle popularnego na Rusi (ryc. 6:E-G). 

12grodu (lub grodów) . Niestety, na obecnym eta- Wśród grotów strzał wybijają się okazy z trzpie-
pie trudno jest kategorycznie ustosunkować do niem o płaskim liściu, zaliczane przez A. F. Me-
którejkolwiek z przedstawionych propozycji. Fa- dvedeva do typów 43, 48, 65-69 i 72, których po-
ktem jest natomiast brak wyraźnego horyzontu jawienie się w Europie Środkowej wiąże się z XIII-
znalezisk, łączącego dwa wyróżnione wyżej prze- wiecznymi najazdami tatarskimi (ryc. 8:D, F, I-M). 
działy czasowe – plemienny i wczesnopaństwowy. Z tym etapem użytkowania grodu wiążą się rów-
Stan ten może być jednak pozorny i wynikać cały nież groty bełtów (ryc. 9:A-I). Uważa się obecnie, 
czas  jeszcze  ze  stanu  badań. że dolną granicą ich występowania jest XII w., 

a raczej jego 2. poł., natomiast szersze ich rozpo-
*  *  * wszechnienie w Europie Środkowej i Wschodniej 

przypada na XIII w. i dalsze stulecia. Wszystkie 
Kolejny wyraźnie rysujący się w materiale groty z „Horodyszcza” wydatowano generalnie na 

archeologicznym etap funkcjonowania „Horody- XIII – pocz. XIV w., aczkolwiek groty bełtów 
szcza”, ale i sanockich grodów, łączy się z późną z tulejką typu 1 wg A. F. Medvedeva mogą być 
fazą wczesnego średniowiecza – głównie XII- nieco wcześniejsze i sięgać XII w. Bogaty zestaw 
XIII w. Z tego okresu dysponujemy również militariów uzupełniają elementy wyposażenia 
przynajmniej trzema wzmiankami źródłowymi jeźdźca. Wśród nich wyróżnia się charakterys-
wymieniającymi gród Sanok, z których dwie tyczna, głównie dla Rusi, ostroga z bodźcem kol-
posiadają  kontekst  militarny. czystym ograniczonym mankietem (prostokątną 

Jak wspomniano wyżej, ostatnie badania na płytką), datowana ramowo na 2. poł. XII – 
grodzisku „Horodyszcze” w Trepczy przyniosły 1. poł. XIII w. (ryc. 10:C). Sześć innych 
wyniki, które rzuciły nowe światło na identyfi- egzemplarzy to ostrogi posiadające bodziec 
kację pierwotnego grodu sanockiego. Ujawniono w postaci rozwidlonej szyjki, zakończonej kół-
tutaj prężne centrum administracyjno-kultowe, kiem gwiaździstym – tylko jedna z nich zacho-
które neguje dawniejszą hipotezę o powstaniu gro- wała się w całości (ryc. 10:D). Analogie z Ma-
du na „wzgórzu zamkowym” w Sanoku. Oprócz łopolski i Rusi wskazują na okres jej użytkowania 
reliktów architektury monumentalnej, cmentarzy- zamykający się w ramach: XIII – 1. poł. XIV w. 
ska i studni, zarejestrowano ogromną ilość zabyt- Pozostałe militaria, w tym groty strzał z tulejką 
ków ruchomych (w tym sakralia, pieczęcie, ele- (ryc. 7:A-I), tok włóczni, ostrogi, wędzidła i pod-
menty stroju – patrz Ginalski 1999-2000; 2001; kowy, trudno na obecnym etapie badań powiązać 
2001a; 2001b; 2001c; 2003; 2003a), z których jednoznacznie z którymkolwiek z okresów. Za-
większość posiada analogie na terenie Rusi. Wśród ważył na tym fakt, iż większość z nich zalegała 
nich są również militaria i elementy oporzą- bezpośrednio w ściółce leśnej, bez jakiegokol-
dzenia jeździeckiego, poświadczające obecność wiek kontekstu stratygraficznego. Przypuszczać 
w grodzie zbrojnej załogi, być może drużyny jednak należy, że te szeroko datowane mi-

System militarny Sanoka we wczesnym średniowieczu

12

pomijany w literaturze zaskakujący zapis reka Sanok. Wedle J. Nalepy zamiast nazwy rzeki (Sanu) wkradło się tutaj miano grodu 
nad nią leżącego. Nie umniejsza to jednak w niczym wartości dowodowej tego zapisu; toponim Sanok jest derywatem od 
hydronimu San; być może za pośrednictwem zaginionego hydronimu *Sanok, zapewne kontynuowanego przez nazwę Sanoczek, 
określającą rzekę uchodzącą do Sanu pod miastem Sanok (Nalepa 1997, 156). Autor konkluduje, że być może gród został 
przeniesiony i pierwotnie znajdował się nad Sanokiem = Sanoczkiem (tamże, 158). W widłach Sanu i Sanoczka położone jest 
grodzisko „Horodyszcze” (patrz wyżej). Koncepcja autora, który nie znał wtedy jeszcze wyników badań na wzgórzu, znalazła 
więc znakomite potwierdzenie.
13 Obok publikowanych militariów z „Horodyszcza” (Ginalski, Kotowicz 2004) na rycinach umieszczono również okazy 
uzbrojenia wcześniej nie uwzględnione – kółeczko od kolczugi oraz grot strzały (ryc. 6:F, 8:G). Fragment kolczugi (nr ks. pol. 
13/1996), odkryto na obszarze cmentarzyska w południowo-wschodniej części majdanu, w niewielkiej odległości od dwóch 
pozostałych elementów tej formy uzbrojenia (być może pochodzi z tego samego pancerza), natomiast trzpieniowaty grot strzały 
typu 45 wg A. F. Medvedeva podarował w 2000 r. jeden z poszukiwaczy skarbów (tamże, przyp. 52). Za możliwość opu-
blikowania tych zabytków składam serdeczne podziękowania Panu mgr. J. Ginalskiemu.

Interesujące, że pod 1152 r. w Latopisie suzdalskim (zamieszczony w Rękopisie ławrientiewskim z 1377 r.) pojawia się 
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litaria odnosić należy głównie do omawianego we grodziska i jego okolic przyniosły kolejną se-
okresu. Fakt ich bezładnego zalegania płytko pod rię militariów. Jest wśród nich topór z brodą typu 
powierzchnią pozwala domniemywać, iż zostały Va wg Nadolskiego, datowany głównie na X – 
one porzucone w ostatnim okresie funkcjonowa- pocz. XII w., trzpieniowate grociki strzał, frag-
nia grodu (por. Ginalski 2001, 48; 2001b, 372; ment strzemienia, ostrogi z bodźcem gwiaździs-
Ginalski, Kotowicz 2004, 233 – tam wcześniejsza tym i ich fragmenty z XIII-XIV w., wśród których 
literatura). wyróżnia się masywne brązowe kółko ośmiora-

Nieliczne militaria odkryto na „wzgórzu mienne (ryc. 13-15) (Kotowicz 2004, nr kat. 175-
zamkowym” w Sanoku. Wśród nich z okresem 185; Fedyk, Kotowicz 2005). Niewykluczone, 
wczesnośredniowiecznym związane są zapewne że również te dwa grodziska pilnowały pierwot-
groty strzał z tulejką i zadziorami oraz bezspor- nie jeszcze jednego brodu na Sanie. Jak słusznie 
nie brązowa, ornamentowana ostroga, należąca do zauważył J. Janowski, na północ od mostu łączą-
typu II/4 wg Z. Hilczerówny, datowana na XII w. cego dzielnicę Sanok-Biała Góra z centrum mia-
i zapewne należąca pierwotnie do przedstawi- sta znajduje się bród wykorzystywany jeszcze 
ciela elity możnowładczej Sanoka (ryc. 11:A-C) w XX w. i łączący Sanok z Międzybrodziem 
(Parczewski, Pohorska-Kleja 1995, 84, ryc. 18; (Janowski 1983, 234, przyp. 5). Czy także w okre-
Kotowicz 2002b). Znacznie liczniej reprezen- sie wczesnośredniowiecznym znajdowała się tu-
towane są militaria na grodzisku „Zamczysko” taj przeprawa, nie wiemy. Dogodne warunki to-
w Sanoku-Białej Górze. Oprócz publikowanych pograficzne sugerują poprawność takiego rozumo-
przez autora grotów strzał i bełtów, datowanych wania.
generalnie na XII-XIII w., na szczególną uwagę Jak widzimy, zgromadzone źródła archeologi-
zasługują unikatowe na ziemiach polskich zna- czne potwierdzają nam znakomicie funkcjonowa-
leziska kilku zbrojników pochodzących z pance- nie tych obiektów w interesującym nas przedziale 
rza lamelkowego (ryc. 12:A-M) (Kotowicz 2002b; czasowym. I tutaj nasuwa się pytanie. W jakim celu 

142004, nr kat. 161-174) . Badania powierzchnio- na tak niewielkiej przestrzeni ufortyfikowano w tym 

Piotr N. Kotowicz
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Ryc. 11. Elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego z grodziska wczesnośredniowiecznego na „wzgórzu zamkowym” w Sanoku, 
pow. loco, stan. 1. A-B – groty strzał z tulejką; C – ostroga z bodźcem kolczystym. A-B – rys. za P. N. Kotowicz 2002, tab. II:4-5; 
C – rys. za M. Parczewski, E. Pohorska-Kleja 1995, ryc. 18.

Fig. 11. Elements of armouring and horse-riding kits from the early-mediaeval stronghold „castle hill” in Sanok, Sanok distr., site. 1. 
A-B – arrowheads with funnel, C – prick spur. A-B – after P. N. Kotowicz 2002, tab. II:4-5; C – after M. Parczewski, E. Pohorska-Kleja 1995, ryc. 18.

14

kilkudziesięciu zbrojników tego typu (Fedyk, Kotowicz 2005). 
W trakcie pogłębionej kwerendy materiałów z grodziska w Sanoku-Białej Górze stwierdzono obecność pozostałości jeszcze 
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System militarny Sanoka we wczesnym średniowieczu
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Ryc. 12. Elementy uzbrojenia z grodziska wczesnośredniowiecznego „Zamczysko” w Sanoku-Białej Górze, pow. Sanok, stan. 1. A – grot 
strzały z tulejką; B-G – groty bełtów z tulejką; H-M – zbrojniki pancerza lamelkowego. A-M – za P. N. Kotowicz 2002, tab. II:3, III:1-6, 
VIII:1-4, 6-7.

Fig. 12. Elements of armouring from the early-mediaeval stronghold „Zamczysko” in Sanok-Biała Góra, Sanok distr., site 1. A – arrowhead 
with funnel; B-G – boltheads with funnel; H-M – elements of lamellar armour. A-M – after P. N. Kotowicz 2002, tab. II:3, III:1-6, VIII:1-4, 6-7.
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samym czasie przynajmniej trzy obiekty ? Czy aczkolwiek pewne przesłanki pozwalają nam spró-
były one wobec siebie tworami niezależnymi, bować  jej  udzielić. 
czy też tworzyły jedną większą całość, określaną Wydaje się mało prawdopodobne, aby grody 
jako gród Sanok? Czy ich usytuowanie jest te były tworami niezależnymi. Fakt ich posado-
przypadkowe, czy też stanowią element prze- wienia w niewielkiej odległości od siebie, mniej-
myślanej koncepcji militarnej? Na wszystkie sze rozmiary grodów na „wzgórzu zamkowym” 
te pytania nie mamy bezpośredniej odpowiedzi, i „Zamczysku” w Sanoku, a także odkrycia na 

15

15 Wspomnieć należy bowiem, że również na grodzisku „Horodna” odkryto militaria, które można wiązać ze schyłkową fazą 
wczesnego średniowiecza i początkiem późnego średniowiecza – ostrogę z bodźcem gwiaździstym i groty bełtów (ryc. 5:F-H) 
(Kotowicz 2002b, 12, tabl. X:3; 2005b, ryc. 2:I-J).

Piotr N. Kotowicz
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Ryc. 13. Elementy uzbrojenia z okolic grodziska wczesnośredniowiecznego „Zamczysko” w Sanoku-Białej Górze, pow. Sanok, stan. 1. 
A – topór; B-D – groty strzał z tulejką. Rys. P. N. Kotowicz.

Fig. 13. Elements of armouring discovered close to early-mediaeval stronghold „Zamczysko” in Sanok-Biała Góra, Sanok distr., site 1. 
A – axe; B-D – arrowheads with funnel. Drawn by P. N. Kotowicz.
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System militarny Sanoka we wczesnym średniowieczu
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Ryc. 14. Elementy uzbrojenia z okolic grodziska wczesnośredniowiecznego „Zamczysko” w Sanoku-Białej Górze, pow. Sanok, stan. 1. 
A-L – groty strzał z trzpieniem. Rys. P. N. Kotowicz.

Fig. 14. Elements of armouring discovered close to early-mediaeval stronghold „Zamczysko” in Sanok-Biała Góra, Sanok distr., site 1. 
A-L – arrowheads with tang. Drawn by P. N. Kotowicz.
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„ którego przyczyną był najazd dokonany przez 
obiektem, sprawującym kontrolę nad pozostały- księcia halickiego Włodzimierza Wołodarewicza 
mi, był ten ostatni gród. Dwa obiekty sanockie mo- na dzielnicę (Wołyń) innego z książąt ruskich – 
gły być strażnicami zabezpieczającymi od połud- Izjasława Pantelejmona Mścisławicza. Latopis 
nia dostęp do głównego grodu, blokując wspomnia- mówi o wyprawie odwetowej sojusznika księcia 
ny wyżej szlak handlowy, przebiegający wzdłuż wołyńsko-włodzimierskiego – króla węgierskie-
Sanu. Potwierdzeniem tego mogą być wzmianki go Geyzy II, który w listopadzie wspomnianego 
źródłowe w latopisach dotyczące sanockiego grodu. roku zostawił w Karpatach wozy przeszedł Góry 

Najbardziej zaciekłym przeciwnikiem Rusi i wziął gród Sanok i posadnika jego ujęto i siół 
w tym okresie było Królestwo Węgier, dążące do opodal Przemyśla wiele wzięto (Fastnacht 1962, 
zdominowania i zhołdowania księstwa halickie- 46-47; 1990, 21-22; Latopis 1995, 91-93; Ginalski 
go. Już pierwsza wzmianka o grodzie sanockim 1999-2000, 252, przyp. 29). Najazd szedł więc 
w latopisie hipackim – zapisana pod rokiem 1150 r. – bezsprzecznie z południa, poprzez karpackie 
mówi o zbrojnym konflikcie węgiersko-halickim, przełęcze, doliną Sanu, tak jak zapewne wcześ-

Horodyszczu” w Trepczy sugerują, że głównym 

Piotr N. Kotowicz

0 2 cm A

B

C

D

E

Ryc. 15. Elementy oporządzenia jeździeckiego z okolic grodziska wczesnośredniowiecznego „Zamczysko” w Sanoku-Białej Górze, pow. Sanok, 
stan. 1. A-B – ostrogi z bodźcem gwiaździstym; C-D – kółka gwiaździste od ostróg; E – strzemię. Rys. P. N. Kotowicz.

Fig. 15. Elements of the horse-riding kits discovered close to early-mediaeval stronghold „Zamczysko” in Sanok-Biała Góra, Sanok distr., site 1. 
A-B – rowel spurs, C-D – star-like wheels of spurs; E – stirrup. Drawn by P. N. Kotowicz.
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wania sanockiego kompleksu grodowego, nasu-niejszy o przeszło pół wieku (1097 r.) pochód 
wa się jednoznacznie myśl, że wysunięte ku po-króla węgierskiego Kolomana, którego wojska 
łudniowi dwa grody strażnicze, leżące w obszarze doznały druzgocącej klęski z rąk Rusinów i Po-
administracyjnym dzisiejszego miasta, tworzą ro-łowców w bitwie pod Przemyślem. Wyprawa (za-
dzaj bramy – wrót prowadzących do grodu głów-pewne odwetowa) z 1099 r., również skończy-
nego na „Horodyszczu”. Przyjmując taką inter-ła się klęską Węgrów (Powieść 1968, 402-403; 
pretację, można zasugerować, że piszący o tych 1999, 211-214; Brożyniak 2001, 24-25). Któryś 
wydarzeniach musiał mieć niezłą orientację w wa-z owych najazdów mógł spowodować ufortyfi-
runkach topograficznych Sanoka lub wręcz wi-kowanie okolic Sanoka i stworzenie systemu mi-
dzieć  cały  system  na  własne  oczy. litarnego, mającego na celu zabezpieczenie gro-

Takie rozplanowanie sanockiego kompleksu du od południa. Na system ten składał się więc 
militarnego miało, w razie najazdu z południa – główny gród „Horodyszcze” w Trepczy oraz dwa 
doliną Sanu, niewątpliwe zalety. Przyjrzyjmy się pomniejsze, strażnicze grody w Sanoku i Sanoku-
tutaj trzem hipotetycznym możliwościom ataku Białej Górze, w których stacjonowały zbrojne 
na wczesnośredniowieczny Sanok. Pierwsza sytu-załogi. Potwierdzeniem takiego układu może być 
acja, najprostsza, to bezpośredni, zmasowany atak jeszcze jedna ze wzmianek o Sanoku. Otóż pod 
wojsk idących z południa bezpośrednio na gród rokiem 1231 wspomina się o udaniu się Włodzi-
w Trepczy, z pominięciem grodów pomocniczych. mierza Juriewicza do Sanoka worot uhorskich. 
Atak taki uniemożliwiał co prawda skuteczne W literaturze przyjmuje się, że termin worota 
przygotowanie się do obrony mieszkańcom „Ho-uhorskie oznaczał jedną z przełęczy, położoną 
rodyszcza”, ale zarazem pozwalał na swobodne blisko Sanoka, a więc taką, u której wylotu (bra-
operowanie oddziałom stacjonującym w grodach my) Sanok się znajdował. Z reguły wskazuje się 
strażniczych. Oddziały te mogły w takim wypadku tutaj na Przełęcz Łupkowską (Fastnacht 1962, 
próbować zamknąć wojska przeciwnika w klesz-47-49; Kurtyka 1996, 189-190). Wbrew tym 
czach lub niespodziewanie zaatakować od tyłu opiniom zauważyć jednak należy, że kronikarz 
(ryc. 16). Druga możliwość – to atak wojsk idą-wyraźnie wskazał, iż to Sanok ma być owymi wro-
cych z południa na mniejsze obiekty, w celu wy-tami. Spoglądając raz jeszcze na mapę usytuo-

System militarny Sanoka we wczesnym średniowieczu

0 1 km

Ryc. 16. System militarny Sanoka w XII-XIII w. Hipotetyczny prze-
bieg zmasowanego ataku napastnika na gród centralny w Trepczy 
i reakcja obrońców (wariant I). Opr. P. N. Kotowicz.

Fig. 16. Military system of Sanok in XII-XIII cent. The hypothetical 
course of the enemy massed attack on central stronghold in Trepcza 
and the reaction of defenders (the variant 1). Drawn by P. N. Kotowicz.

Ryc. 17. System militarny Sanoka w XII-XIII w. Hipotetyczny prze-
bieg ataku napastnika na grody strażnicze i reakcja obrońców (wariant 
II). Opr. P. N. Kotowicz.

Fig. 17. Military system of Sanok in XII-XIII cent. The hypothetical 
course of the enemy attack on guarding settlements and the reaction 
of defenders (the variant 2). Drawn by P. N. Kotowicz.
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latopisu hipackiego pod 1150 r., posadnik, za-
pewne urzędnik książąt przemyskich, a później 
halickich (Kurtyka 1996, 185). Posadnicy odgry-
wali ogromną rolę w administracji książąt rus-
kich, będąc odpowiednikami polskich kasztela-
nów i sprawując władzę administracyjną, sądową
i wojskową nad określonym, wydzielonym tery-
torium z centrum w ośrodku grodowo-miejskim 
(Parczewski, Pohorska-Kleja 1995, 85). Pierwsze 
wzmianki o posadnikach na Rusi pochodzą z os-
tatniej ćw. X w. Powieść Minionych Lat pod 
r. 977 i 980 wspomina o osadzeniu posadników 
przez Jaropełka w Nowogrodzie (Powieść 1968, 
264-265). Występują oni w źródłach jako pod-
porządkowani władcy administratorzy, ale także 
jako samodzielne postacie, działające często bez 
przyzwolenia książęcego. Z takim przypadkiem 
spotykamy się we wzmiance pod r. 1018, kiedy to 
posadnik nowogrodzki Konstantyn porąbał wraz 
ze swymi ludźmi łodzie Jarosławowi Mądremu, 
uniemożliwiając mu tym ucieczkę do Skandyna-
wii i wymuszając niejako dalszą walkę przeciw-
ko siedzącemu wtedy w Kijowie Bolesławowi 
Chrobremu (tamże, 313). Z reguły jednak wz-
mianki o posadnikach, coraz liczniejsze od XI w., 
pojawiają się w kontekście bądź to ich wypędzenia 
z dotychczas zajmowanego grodu, bądź też na 
odwrót – osadzenia ich na nowo zdobytym przy-
czółku (tamże, 370, 393, 404; Latopis 1995, 50, 

eliminowania ich z dalszej fazy walki. Sposób 59, 66-67, 72, 116, 164, 167, 259). Musieli być to 
ten, jakkolwiek rozsądny, pozwalał obrońcom więc ludzie zaufani, skoro pozwalano im nawet 
grodu głównego na skuteczniejsze przygotowanie zakładać grody (Powieść 1968, 422), a niekiedy 
się na odparcie ataku oraz, przy sprzyjających wchodzili w koligacje rodzinne z rządzącymi 
okolicznościach, na kontrofensywę, która przy książętami, jak było to w przypadku posadnika 
rozproszeniu armii najeźdźcy mogła przynieść nowogrodzkiego Petryły, który wydał swą córkę 
zamierzony skutek (ryc. 17). I trzeci wariant, obra- za księcia Światosława Olegowicza (Latopis 1995, 
zujący jednoczesny atak na wszystkie trzy ele- 167: przyp. 10). Posadnicy wspominani są też 
menty systemu militarnego. Jest on najbardziej np. jako piastuni książęcy (tamże, 183) albo osoby 
optymalnym rozwiązaniem dla napastnika. Zabez- będące zakładnikami wymienianymi dla umocnie-
pieczając sobie boki i tyły, atakuje jednocześnie nia sojuszu między książętami (Powieść 1968, 52). 
gród centralny. Sytuacja ta ma jednak także dla Oprócz Sanoka na pograniczu polsko-ruskim swo-
niego pewne mankamenty. Chodzi mianowicie jego posadnika miał np. gród Czerwień (iden-
o dekoncentrację wojsk; atak na gród centralny tyfikowany z dzisiejszym grodziskiem we wsi 
jest poważnie osłabiony, co może zaważyć na Czermno, pow. Tomaszów Lubelski – patrz Kuś-
jego skuteczności (ryc. 18). Przy sprzyjających nierz 2003, 13-16). Był nim znany z imienia Foma 

16okolicznościach obrońcy we wszystkich trzech Ratiborycz , wybitny bojar kijowski, syn posad-
wypadkach mieli duże szanse na odparcie prze- nika tmutorakońskiego Ratibora. Oprócz tej fun-
ciwnika. O wiele większe aniżeli w przypadku kcji miał być równocześnie tysiącznikiem wło-
samotnej  obrony  pojedynczego  grodu. dzimierskim, który to urząd w Nowogrodzie był 

Całym tym skomplikowanym kompleksem zarezerwowany dla głównego zastępcy posadnika 
militarnym zarządzał, znany nam już z przekazu (Kijas 1977, 104-105; 1977a, 244). Sytuacja taka 

Piotr N. Kotowicz

16 Wspominany w dawniejszej literaturze jako pierwszy znany z „imienia” sanoczanin – posadnik Jasza (np. Fastnacht 1962, 46; 
Parczewski, Pohorska-Kleja 1995, 84-85) okazał się być błędem tłumacza. Jak słusznie zauważył J. Ginalski, termin „jasza” nie 
jest nazwą własną, ale nieodmienną formą czasownika, którą należy tłumaczyć jako „ująwszy”, „pojmawszy” (szerzej na ten 
temat Ginalski 1999-2000, 252-253, przyp. 29). Taką wersję podaje E. Goranin w najnowszym tłumaczeniu latopisu kijowskiego 
(Latopis 1995, 93).
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Ryc. 18. System militarny Sanoka w XII-XIII w. Hipotetyczny prze-
bieg jednoczesnego ataku napastnika na wszystkie trzy człony kom-

pleksu i reakcja obrońców (wariant III). Opr. P. N. Kotowicz.

Fig. 18. Military system of Sanok in XII-XIII cent. The hypothetical co-
urse of the simultaneous attack on three elements of stronghold com-
plex and the reaction of defenders (the variant 3). Drawn by P. N. Kotowicz.



sugeruje możliwość istnienia różnic społecznych punkt militarny księstwa, zwłaszcza że większość 
nawet wśród posadników. Przytoczone przykłady sił Tatarów zgrupowała się na północnym brzegu 
wskazują na wysoką rangę Sanoka jako grodu Dniestru, aby stąd uderzyć na Węgry (Krakowski 
zarządzanego przez administratora i zaufanego 1956, 120-121). Na możliwość zniszczenia wte-
książąt przemyskich i halickich (Fastnacht 1962, dy grodu wskazywać może wzmianka Rogera 
46-47; Ginalski 2001b, 372). Jakim obszarem z Apulii, który pisze, że w tym czasie rozniosła 
administracyjnym, ale i wojskowym zarządzał się na Węgrzech wieść, iż Mongołowie spusto-
dokładnie? Niestety, nie wiemy. Mogła to być na szyli nadgraniczne terytoria Rusi, sąsiadujące bez-
przykład tak zwana volost' (wywodząca się od pośrednio  z  Węgrami  (Jasiński  1988,  46). 
starosłowiańskiego vlast' – „władza”), staroruska Jak na razie jednak chronologia większości 
jednostka terytorialna mniejszego rzędu, wystę- zabytków odkrytych na grodzisku „Horodyszcze” 
pująca w latopisach przede wszystkim w dwóch w Trepczy sugeruje, że zniszczenia te mogły na-
znaczeniach. Pierwsze z nich, szersze, wynikające stąpić u progu lat 60. XIII w., w czasie drugie-
bezpośrednio z etymologii, określa terytorium po- go najazdu tatarskiego na Polskę (Świętosławski 
ddane jednej władzy zwierzchniej o dowolnym 1997, ryc. 51; Ginalski, Kotowicz 2004, 234). Jego 
zasięgu – udział kniaziowski, dzielnicę. W tym celem było m.in. ostateczne podporządkowanie 
sensie użyte zostało w latopisie kijowskim, księstwa halicko-włodzimierskiego. Burundaj za-
relacjonującym, jak to po śmierci rządzącego żądał wtedy zniszczenia grodów we Lwowie, 
w Haliczu Iwana Wasylkowicza (1141 r.) jego Daniłowie, Krzemieńcu, Łucku i Włodzimierzu 
księstwo objął książę przemyski Wołodymirko Wołyńskim, co zostało wykonane (Krakowski 
Wołodarewicz: przejął włość jego – usiadł w obu 1956, 186; Jasiński 1988, 67). Jak uważają his-
włościach (przemyskiej i halickiej – przyp. auto- torycy, z wyprawy na Polskę wojska tatarskie 
ra), władając w Haliczu (Janeczek 1993, 146; wracały pod koniec marca szlakiem na Brzeźnicę 
Latopis 1995, 34). W sensie ściślejszym volost' i Jasło, prowadząc ze sobą setki jeńców i łupy 
to terytorium poddane jednej władzy grodowej, (Krakowski 1956, 105). W liście opata cysterskie-
okręg grodowy, np. volost' – okolo Peremilâ, go z Rud (?) do klasztoru w Welehradzie wspomi-
volost' – okolo Kamencâ (Janeczek 1993, 146). na się m.in. o tym, że w poszukiwaniu zbiegów 
Być może ów okręg grodowy obejmował cały Tatarzy przeszukiwali lasy, wierzchołki gór i gęs-
system militarny Sanoka wraz z przyległymi zie- twiny leśne (Jasiński 1988, 70), zapuszczali się 
miami. Jak rozległy był to obszar, trudno jed- więc  głęboko  w  Karpaty.

17nak  stwierdzić . Kolejna jednak chyba najmniej prawdopo-
Kres sanockiego kompleksu militarnego i za- dobna data zniszczenia Sanoka wiąże się z trze-

łamanie się nadsańskiego szlaku komunikacyjno- cim najazdem tatarskim na Polskę w l. 1287-1288. 
handlowego nastąpiły zapewne w wyniku XIII- Wśród oddziałów tatarskich znajdowała się rów-
wiecznych najazdów tatarskich. System, nasta- nież armia Nogaja, która około 6 grudnia 1287 r. 
wiony na obronę swych południowych granic, był miała zaatakować ziemię krakowską od strony 
bezużyteczny w czasie niespodziewanego ataku Halicza i Przemyśla (Krakowski 1956, 210; Ja-
ze strony, z której się go nie spodziewano – od siński 1988, 73). Po nieudanym oblężeniu Krakowa 
północy. Która z kilku dat proponowanych jako i klęsce zadanej im przez wojska węgierskie 
końcowa (por. Ginalski 2001b, 372, przyp. 43; w okolicy Sącza, na przełomie stycznia i lutego 
Ginalski, Kotowicz 2004, 234) jest najbardziej 1288 r., wojska tatarskie wycofały się na Ruś, 
prawdopodobna, jeszcze nie wiemy. Mógł to być gdzie powetowały sobie nieudaną wyprawę gra-
grudzień 1240 r., kiedy to wojska mongolskie po bieżą i niesłychanymi spustoszeniami. Jak podaje 
zdobyciu Kijowa ruszyły na księstwo włodzi- latopis, wykaz strat sporządzony na terytorium 
miersko-halickie, podbijając je przed 24 dniem Lwa Danielowicza wykazał liczbę 12.500 zabi-
tego miesiąca (Krakowski 1956, 64; Jasiński 1988, tych i uprowadzonych przez Tatarów (Krakowski 
16). Niewykluczone, że w działaniach tych ucier- 1956, 217-218; Jasiński 1988, 74). Czy działania 
piał również Sanok, najdalej na zachód wysunięty te mogły dotknąć również Sanok? Trudno stwier-

17 W dywagacjach tych kusi jeszcze postawienie problemu ewentualnej kontynuacji domniemanej włości sanockiej w postaci 
średniowiecznej jednostki terytorialnej zwanej ziemią sanocką, której granice zostały stosunkowo wiernie zrekonstruowane 
przez A. Fastnachta (Fastnacht 1962). Problemem tym zajmował się A. Janeczek, który stwierdził, że możliwa jest nić 
kontynuacji między strukturą terytorialną księstwa halicko-włodzimierskiego z jednej strony i Rusi Czerwonej z drugiej. Uważa 
jednak, że przebieg ziem w XV w. był tworem stosunkowo świeżym, na co wskazywać mają poszarpane granice, scalające 
ze sobą obszary skrajnie zróżnicowane krajobrazowo, a separujące tereny jawnie ciążące ku sobie (Janeczek 1993, 145). Nie 
wnikając głębiej w ten interesujący problem, zauważmy jednak, że wyznaczone przez Fastnachta zachodnie granice ziemi 
sanockiej przyjmuje się w większości opracowań jako wschodnią granicę zasięgu księstw ruskich (por. Kurtyka 1996). 
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dzić. Faktem jest, że po którymś z owych najaz- 2001b, 373; Ginalski, Kotowicz 2004, 234). Wzgó-
dów tatarskich gród na wzgórzu „Horodyszcze” rze to stało się zalążkiem współczesnego miasta, 
wTrepczy przestał – jak się wydaje – pełnić rolę przy okazji, już w okresie monarchii Kazimierza 
ważnego ośrodka militarno-strategicznego i ad- Wielkiego, otrzymując nowe umocnienia w pos-
ministracyjnego na peryferiach ziem ruskich. taci kamiennej wieży i murów obronnych (Zie-
Wraz z nim upadł być może gród w Sanoku-Białej lińska  1996;  2003). 
Górze. Nie sprawdził się stworzony system mi-
litarny – „worota uhorskie”, skierowany w stronę *  *  *
potencjalnie głównego agresora – królestwa 
węgierskiego. Któż mógłby się spodziewać, Postawione wyżej hipotezy i domysły wyma-
że największe zagrożenie przyjdzie od strony gają teraz weryfikacji w terenie. Nieodzowne jest 
uważanej za najbezpieczniejszą. Być może za- więc opracowanie i opublikowanie dotychczaso-
chwiana pewność mieszkańców co do walorów wych wyników badań wszystkich członów intere-
obronnych głównego grodu i grodów pomocni- sującego nas systemu militarnego oraz rozpoczęcie 
czych, a także brak perspektyw jego dalszego prac na obiektach jeszcze nie zweryfikowanych. 
rozwoju, zmusiła ich do przeniesienia centrum Tylko wtedy możliwe będzie uprawdopodobnienie 
lokalnej władzy na „wzgórze zamkowe” w Sanoku (lub też odwrotnie – odrzucenie) przedstawionej  
(Parczewski, Pohorska-Kleja 1995, 82; Ginalski koncepcji.
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MILITARY SYSTEM OF SANOK 
IN EARLY MIDDLE AGES

Piotr N. Kotowicz

Summary

In the immediate vicinity of Sanok, Podkarpackie prospection; it is dated to the 9th-11th (12th?) cent. 
Province, on the area of a mere few square kilometres, The other stronghold, „Horodyszcze”, is dated to the close 
as many as four strongholds have been localized, cre- of the 8th – beginning of the 9th cent., based on the ana-
ating sort of two corresponding pairs (fig. 1). Although lysis of characteristic artefacts. Such an arrangement 
the strongholds' chronology is not wholly coherent, one was not coincidental. Almost all the parts of the com-
may wonder at their close location, especially as sites of plex, with the exception of „Horodna”, had an excellent 
this type were as a rule situated a dozen or so kilometres visual contact, which suggests a close relationship bet-
away from one another. The fact that there existed as ween them. Let us look at the functioning of the strong-
many as four strongholds does not seem to be acciden- holds analysed in two time brackets which were 
tal, then. The older complex at Trepcza village consists successfully isolated mainly on the basis of historical 
of „Horodna” and „Horodyszcze” strongholds. The youn- movables, and then associated with other data suggesting 
ger complex at Sanok, is made up of the „castle hill”  the existence of an elaborate military concept in this area. 
and „Zamczysko” stronghold. The archaeological re- The former of the time brackets dates back to the tri-
search conducted in the recent years as well as reviews bal stage of the early mediaeval period, mainly to the 9th-
of museum collections and in-house studies seem to be 10th cent. This was probably the time when the two 
sufficient enough to outline the mutual relationships Trepcza strongholds functioned. Unfortunately, it is not 
between  the  sites. known whichever of the present day strongholds held 

Until recently, the stronghold on the „castle hill” the dominant position. In both of them some chara-
in Sanok was regarded as the central point of the whole cteristic objects of pre-state origins have been disco-
stronghold complex. The stronghold functioned mainly vered. Near the „Horodna” stronghold there have been 
in the 12th and 13th cent. Its location on this site pro- discovered mainly roughly dated arrow heads (fig. 5:A-E), 
vided a perfect protection of the left river bank. On but the tribal origins of the stronghold may be confir-
the other side of the River San, there is a stronghold med by an iron loop, arguably used with a spur (fig. 5:I). A 
called „Zamczysko”, which is located in the Sanok- significantly wider range of objects from that period 
Biała Góra quarter. It is commonly dated back to comes from the „Horodyszcze” stronghold, featuring such 
the latter half of the 12th–13th cent. Just like the „castle items as an axe and a battle-axe , discovered in the trea-
hill” stronghold, it controlled a considerable area of sure of iron objects (fig. 6:A-B). Other characteristic 
the valley of the River San, mainly in the southern di- items include a specimen of a eyed spur unique in 
rection. The surface penetrations of „Horodna” and „Horo- the Western Slavonic land and connected with the Me-
dyszcze” strongholds at Trepcza carried out in the recent rovingian and Carolingian circles. There were three 
decades, made the researchers dealing with the early hooked spurs  (fig. 10:A-B) and a nomadic arrowhead 
mediaeval history of the area of Sanok think that it was tip  with  a  three-angular  blade  (fig. 8:A).
there that the original stronghold mentioned by the same The above sources documenting the military rea-
name in chronicles existed, and which was later quite diness of Trepcza strongholds confirm the significance 
mysteriously moved to the Sanok „castle hill”. The re- of Sanok and its surroundings in the tribal period when 
cent archaeological studies conducted at „Horodyszcze” the Trepcza centre was arguably one of the most impor-
confirmed those speculations and revealed sensational tant military centres of the Slavonic tribe of Lędzia-
and unique objects of Old-Ruthenian architecture and nu- nie. When did those prosperous times end? Probably 
merous historical movables, which indicate that it was in the 10th cent.; however one cannot rule out the first 
there that the administrative centre of the whole region decades of the 11th cent. Unfortunately, one cannot be 
was located. The first of Trepcza strongholds, „Horod- too sure whether it happened in the aftermath of the in-
na”, has not been examined apart from metal-detector tervention of Magyars, who at that time were migrating 
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to the Hungarian Lowland, or during the famous ex- Sanok and creating a military system to protect the strong-
pedition of Vladimir the Great against the Lędzianie hold from the south. The system consisted of the main 
in 981, or maybe as late as after 1031 during the military stronghold of „Horodyszcze” in Trepcza and the two 
escapade of Jaroslav the Wise. It is a fact, however, that minor guarding settlements in Sanok and Sanok-Biała-
there is no clear horizon for the finds which would co- Góra, with garrisons stationing there. This may also be 
nnect the two aforementioned time brackets, i.e. the tri- confirmed by another reference on Sanok. The entry 
bal and early-statehood periods. This may be a transitory made at the year 1231 mentions the trip of Włodzimierz 
state  arising  from  the  current  stage  of  research. Juriewicz to the Sanok of Uhorskie Gates. According 

The next stage of the functioning of both „Ho- to the subject literature the term „Uhorskie Gates” 
rodyszcze” and Sanok strongholds to be clearly distin- signified one of the passes (Łupkowska Pass) located 
guished in the archaeological materials is associated near Sanok. Contrary to these opinions, one should note 
with the late stage of early Middle Ages – mainly that the chronicler clearly referred to Sanok as the gates. 
the 12th-13th cent. In particular, a lot of materials were Another look at the map of the Sanok strongholds com-
found in the former stronghold associated with the Sa- plex makes it clear that the two southerly guarding 
nok as described in chronicles. They include military settlements situated within the administrative area of 
items and parts of horse-riding kits, which bear testi- the present day town create kind of gates leading to 
mony to the presence of an armed garrison in the strong- the main stronghold of „Horodyszcze”. The whole mi-
hold, perhaps a group of serjeants-at-arms of the po- litary complex was ruled by posadnik (castellan), re-
sadnik (castellan) known from the historical sources. ferred to in the chronicle „Latopis Hipacki” at the year 
The unique finds include fragments of two bronze 1150, probably a functionary of Przemyśl and then 
objects, richly ornamented war- associated with Halicz Dukes. What precise administrative and military 
the Ruthenian magnates' elite (fig. 6:C-D). The most area did he control? Regrettably, this remains unknown. 
interesting specimens of arrowheads feature a tang This could have been a so-called volost', an Old-Ruthe-
and a flat head, whose appearance in Central Europe is nian territorial unit of a minor rank often mentioned 
to be associated with the Tartar incursions (fig. 8: D, F, in  Ruhenian  chronicles.
I-M). The rich set of military items is supplemented by The end of the Sanok military complex and the de-
parts of a horse-rider's kit. They include a characteristic, terioration of the transport and trade route along the River 
for Ruthenium mainly, spur with a sharp-toothed ro- San might have been the aftermath of the 13th century 
wel limited by a rectangular plate roughly (fig. 10:C). Tartar incursions.  It might have been December 1240, 
The other six items are spurs with rowels in the shape of when the Mongolian troops, after conquering Kiev set 
a forked neck topped with a star-like wheel (fig. 10:D). off to attack the Duchy of Volodymyr and Halych. Its is 

Some military items were discovered on the „castle possible that also Sanok suffered in the course of those 
hill” in Sanok. They include such early mediaeval finds events as the most westerly military point of the Duchy, 
as arrowheads and, undoubtedly, a bronze ornamented especially as the majority of Tartar forces were assem-
spur (fig. 11:A-C). The military items found at the „Zam- bled on the northern bank of the Dnyestr River, where-
czysko” stronghold in Sanok-Biała Góra quarter are from to attack Hungary. Meanwhile, the chronology of 
much more numerous. Apart from arrowheads and bolt most of the historical items discovered at Trepcza strong-
heads, special attention should be paid to the finds hold of „Horodyszcze” suggests that the damage might 
unique in the Polish land, namely a few dozens of la- have been inflicted at the beginning of the 1260s during 
mellar armour plates (fig. 12:A-M).  It can be seen that the second Tartar incursion into Poland. One of its objec-
the archeological sources gathered give us an excellent tives was to ultimately subdue the Duchy of Volodymyr 
confirmation of the existence of those sites in the periods and Halych. According to historians, the Tartar army re-
in  question. turned from the expedition against Poland along the route 

It seems very unlikely that the strongholds were to Jasło and ventured as far as the Carpathians. After 
autonomous. The fact that they were seated close to one of the Tartar incursions, it seems that the Trepcza 
one another, a smaller size of the strongholds on stronghold on the „Horodyszcze” hill ceased to play 
the „castle hill” and in „Zamczysko” in Sanok, as well as the role of an important military, strategic and admini-
the discoveries made at „Horodyszcze” in Trepcza strative centre on the periphery of the Ruthenian land. 
suggest that the main site which controlled the others The Sanok-Biała Góra stronghold might have fallen 
was  the  latter  stronghold. then, too. The military system of „Uhorskie Gates” 

The two strongholds in Sanok might have been proved unsuccessful as it was directed against the most 
guarding settlements which protected the main strong- probable enemy – the Hungarian Kingdom. Who could 
hold from being accessed from the south by blocking have anticipated that the biggest threat would come 
the trade route running along the San. It is confirmed from the apparently safest direction? Maybe it was 
by the source references on Sanok in the Ruthenian the shattered confidence of the inhabitants about the de-
chronicles. The first written reference on the Sanok fensive qualities of the main stronghold and the auxi-
stronghold to be found in the chronicle „Latopis Hi- liary strongholds as well as the lack of prospects for its 
packi” – recorded under the year 1150 – mentions further development that forced them to move the cen-
the military conflict between Hungary and Ruthenian tre of the local authority to the „castle hill” in Sanok.
Halych, which ended by subduing Sanok and plunde-
ring the area of Przemyśl by Hungarian King Geyza II. 
The incursion arguably resulted in fortifying the area of 

flails, 

Translated by Ireneusz Paternoga 

Piotr N. Kotowicz86
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