
 
 
 
 

I. Wstęp 

Zadaniem, jakie postawiłam przed sobą, przystępując do pisania tej książki, 
było prześledzenie przemian dworu rycerskiego od początku do czasów, gdy 
nowe realia społeczno-gospodarcze spowodowały jego przemianę w wygodny 
dom szlachecki. Przemiany, o których tu mowa, to zaledwie ten ich niewielki 
wycinek, który dostępny jest naszym obserwacjom, przy zastosowaniu metod 
badawczych stosowanych w archeologii historycznej. Miałam nadzieję stworzyć 
model dynamiczny, prześledzić przemiany, które kształtowały obraz domu, jego 
otoczenia i wyposażenia. Skupić się na obserwacji przedmiotów, ich wzajem-
nych relacji i ich zmienności, rozumianej jednak nie typologicznie, ale jako 
odpowiedź na zmieniające się potrzeby użytkujących je ludzi.  

Początkowo inspiracją były, pojawiające się w rozważaniach metodologicz-
nych, nawoływania do zwrotu ku materialności – powrotu do rzeczy. Zauważy-
łam bowiem w archeologii późnego średniowiecza dwa nurty, zdecydowanie 
różniące się od siebie przede wszystkim podejściem do rzeczy właśnie. Pierwszy 
z nich, który uznać należy za bardziej „symetryczny”, uwidocznił się zwłaszcza 
podczas badania miast. Publikacje, będące wynikiem tych badań, zajmują się 
człowiekiem – jego teoretyczną refleksją, dzięki której powstały skomplikowane 
układy urbanistyczne, poziomem społecznego zróżnicowania i ewoluowania 
aparatu władzy, ale i samorządu (np. cechowego), jego potrzebami, które 
zaowocowały chociażby tworzeniem infrastruktury drogowej czy wodno-
kanalizacyjnej, jak i przedmiotami, które zarówno człowiekowi służyły, ale 
również tworzyły pewną rzeczywistość, stymulując zmiany w wielu dziedzinach 
życia. Jednocześnie, dużą wagę przywiązuje się do odkrywanych zabytków 
ruchomych, których czasami bardzo bogate zbiory są profesjonalnie analizowa-
ne i publikowane. 

Nieco inaczej rozwija się nurt badający siedziby obronne czy rezydencjo-
nalno-obronne i może w nieco mniejszym stopniu, klasztory. Tutaj fascynacja 
reliktami architektonicznymi, poszukiwania formalne i genetyczne zdominowały 
końcowy – hermeneutyczny etap tych studiów. Przedmioty w tym wypadku 
schodzą na plan dalszy, nierzadko są całkowicie pomijane w publikacjach bądź 
wymienia się jedynie kategorie pozyskanych artefaktów. Pojawia się więc 
pewna dysproporcja w poznaniu kultury materialnej różnych grup społecznych, 
gdzie najlepiej poznanemu mieszczaństwu przeciwstawić trzeba prawie zupełny 
brak badań wsi, a pośrodku pozostaje zamieszkujące w zamkach możnowładz-
two i, będące przedmiotem tej pracy, rycerstwo. 
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Intensyfikacja działalności terenowej, a co za tym idzie, olbrzymie nagro-
madzenie materiałów, daje pełne podstawy, aby stwierdzić, że czas utworzenia 
przez jednego badacza „korpusu dworów rycerskich” dla terenu całej Polski już, 
niestety, minął. Nie sposób wykonać tej pracy w sposób tradycyjny, podróżując 
„rzemiennym dyszlem”, nie tyle od dworu do dworu, jak czynił to niegdyś  
G. Leńczyk, co od jednego wojewódzkiego urzędu konserwatora zabytków do 
drugiego. Można jednak mieć nadzieję, że czas taki jeszcze nadejdzie – jego 
pojawienie się zależy od digitalizacji wyników badań i udostępnienia ich 
badaczom on line.  

Wydaje się jednak, że omówione w tej pracy materiały zarówno publikowa-
ne, jak i pozostające w archiwach konserwatorskich, lub nawet w prywatnych 
zasobach badaczy, są reprezentatywnym zbiorem dla zaprezentowania zarówno 
stanu badań, poczynienia ogólniejszych obserwacji dotyczących kultury mate-
rialnej, jak i wysunięcia pewnych postulatów, które w przyszłości pozwolą na 
rozwinięcie tego tematu badawczego. Dlatego też chciałabym tu poczynić jedno 
zastrzeżenie. Praca ta nie pretenduje do roli „korpusu” czy „kompendium” 
zbierającego informacje o wszystkich badanych obiektach. Znaczny obszar 
naszego kraju, różne miejsca przechowywania dokumentacji z badań oraz fakt, 
że ostatni „Informator Archeologiczny” uwzględnia stanowiska badane w 1997 
roku, czyli ponad 13 lat temu, jest tego dostatecznym wytłumaczeniem1. Dlatego 
też zamieszczony na końcu tej książki Katalog traktować należy jako swego 
rodzaju ilustrację stanu badań, a zarazem efekt mojego, w pewnym sensie 
subiektywnego, doboru stanowisk.  

Ważną decyzją, która w zdecydowany sposób zaważyła na sposobie przed-
stawienia wyników przeprowadzonych studiów, było wybranie sposobu upo-
rządkowania omawianych artefaktów w ramach poszczególnych rozdziałów.  
W praktyce archeologicznej opisy pozyskanych w czasie wykopalisk zabytków 
uszeregowane są najczęściej na podstawie kryterium surowcowego. Opisywane 
są przedmioty ceramiczne, metalowe, kościane i „inne”. Z pewnością głębokie,  
i nie do końca uświadomione, korzenie takiego postępowania sięgają „złotego” 
podziału dziejów na epoki kamienia, brązu i żelaza, opartego właśnie na 
kryterium surowcowym. Na gruncie polskim nie przyjęła się klasyfikacja, 
zaproponowana przez jednego z pierwszych teoretyków archeologii historycznej 
S. Southa. Tutaj również kryteria podziału są nie do końca ujednolicone,  
a zasadność wydzielania niektórych grup dyskusyjna2. Do naszych realiów 

                          
1 Z radością należy powitać inicjatywę powstania internetowej wersji Informatora – czas 

pokaże, jaki procent przeprowadzanych badań wykopaliskowych uda się w nim odnotować.  
2 Należy podkreślić, że rozważania tego autora dotyczą przede wszystkim czasów „histo-

rycznych” Ameryki Północnej; S. South, Method and Theory in Historical Archaeology, New 
York 1977, tab. 3 i 4. Por. uwagi przedstawione przez K. M. Kowalskiego w pracy Artefakty jako 
źródło poznania, Gdańsk 1996, s. 29–34. 
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znacznie bardziej przystaje podział zaproponowany przez V. Brycha3, choć i ten, 
wobec odmiennych tradycji badawczych, zapewne nie zostanie na gruncie 
polskiej archeologii zaszczepiony. Zagadnienia te omówione zostały dokładniej 
w Podsumowaniu.  

Refleksja metodologiczna w archeologii polskiej rozwija się głównie na 
podstawie badań pradziejów. Dla archeologii „historycznej”, która oprócz 
„zabytków” borykać się musi również z „tekstem”, brak jest osobno adresowa-
nych propozycji refleksji metodologicznej. Zauważyłam fakt jeszcze bardziej dla 
mnie znamienny. Coraz częściej badacze zajmujący się metodologią, prezentu-
jąc swe poglądy, starają się używać określenia „prahistoria”, nie zaś „archeolo-
gia”. Pocieszający jest fakt, że badacze ci zauważają odmienność archeologii 
czasów historycznych4.  

Wielość kierunków badawczych w źródłoznawstwie historycznym, a tym 
bardziej w etnologii, również nie zachęca do samodzielnych poszukiwań, które 
dla archeologa, na co dzień niezajmującego się teorią nauki, są po prostu zbyt 
trudne.  

Jak się wydaje, w praktyce, przyjęcie określonej postawy badawczej jest 
zazwyczaj wypadkową zmiennych losów przewijającej się w polskiej metodolo-
gii dyskusji – czy archeologia jest nauką o rzeczach, czy o minionych społecz-
nościach5. Jak już wspomniałam, archeologia średniowiecza w Polsce nie 
wypracowała jeszcze na własne potrzeby procedur poszukiwania „złotego 
środka”. Tutaj zauważyć wypada, że jakkolwiek większość archeologów zdaje 
sobie sprawę z faktu, że źródłem archeologicznym jest (może być potencjalnie) 
każdy przejaw działalności człowieka, to jednak spektrum zazwyczaj opisywa-
nych – ergo – zauważanych form działalności jest stosunkowo niewielkie. Nie 
wynika to z braku odpowiednich faktów źródłowych, lecz z naszej ograniczonej 
zdolności obserwacji. Jak się wydaje, poszukujemy śladów takiej działalności 
człowieka na badanym stanowisku, jakiej się spodziewamy. Często również 
zdarza się, że część poczynionych w czasie badań obserwacji, zwłaszcza tych 
„niestandardowych” i trudnych do interpretacji, pozostaje na zawsze w dzienni-
ku polowym. Bojąc się krytyki naszych wyjaśnień, nie udostępniamy tych 
obserwacji czytelnikom, ograniczając pole dyskusji, ale i zubażając możliwości 
poszerzenia naszych potencjalnych oczekiwań. Tak więc, w książce tej znalazły 
omówienie jedynie te przejawy działalności człowieka, które opisali badacze.  

                          
3 V. Brych, Hmotná kultura středověké tvrze v Čechách, [w:] Encyklopedie českých tvrzí,  

t. 1, Praha 1998, s. 47–83. 
4 O rozpadzie więzi między badaczami w obrębie jednej dyscypliny i funkcjonującym fak-

tycznie podziale na praktyków i teoretyków patrz A. Zalewska, Teoria źródła archeologicznego  
i historycznego we współczesnej refleksji metodologicznej, Lublin 2005, zwłaszcza cz. I/1, 
Refleksje nad źródłem – polem spotkania teorii i praktyki, s. 13–18.  

5 Por. uwagi H. Mamzer, J. Ostoja-Zagórski, Orientacje badawcze w polskiej archeologii, 
„Nauka” 2007, nr 1, s. 131–148.  
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Zastosowany w tej pracy podział na takie, a nie inne rozdziały miał na celu 
pokazanie sfer życia, które stały się przedmiotem badań archeologów, opierając 
się na odkrywanych w czasie badań układach stratygraficznych i zabytkach 
ruchomych. Wynika to z przekonania, że archeolog nie jest kolekcjonerem 
tworzącym skomplikowane ciągi typologiczne i klasyfikującym odnalezione 
przedmioty. Zdecydowanie najbardziej, w odniesieniu do archeologii historycz-
nej, przekonuje mnie rola archeologa jako badacza życia codziennego, którego 
ogranicza jedynie, skądinąd szeroki, margines milczenia źródeł pisanych. 
Podstawową koniecznością jest tu jednak uświadomienie sobie roli archeologa 
jako koordynatora i interpretatora danych pozyskiwanych za pomocą badań 
przyrodniczych. I tu pozwolę sobie jeszcze na jedną konstatację. Od lat 80. 
XX w. sporo pisze się w Polsce o Braudelowskich6 koncepcjach badań nad 
historią kultury materialnej7. Znacznie gorzej jest jednak z wykorzystaniem tych 
koncepcji w praktyce badawczej. Taki stan rzeczy trafnie podsumował W. Wrzo-
sek: „Badania nad sferą zwaną w Polsce kulturą materialną stanowią jedynie 
fragment dociekań, które we Francji można by nazwać życiem codziennym, 
cywilizacją materialną. Nie stanowią one jednak samodzielnej dziedziny badań 
historycznych”8. Opinia ta, wypowiedziana ponad 15 lat temu, nie straciła do 
dziś na swojej aktualności. Na gruncie mediewistyki polskiej coraz częściej 
pojawiają się wprawdzie prace z „kulturą materialną” w tytule, jednak podejście 
badaczy do opisywanych zagadnień nie zmieniło się. Historycy mediewiści 
najczęściej nadal analizują teksty, w których mowa jest o przedmiotach, ulegając 
złudzeniu, że obiektem badania jest sam przedmiot. Tutaj rola archeologii jest 
całkowicie niedostrzegana. Nie można powiedzieć, że niedoceniana, wydaje mi 
się bowiem, że możliwość partnerskiej (nie interdyscyplinarnej!) współpracy  
z archeologami nie została dostrzeżona przez część środowiska historyków9. 
Nawet w dziełach zaprojektowanych jako wielkie syntezy stanu naszej wiedzy, 
takich jak Kultura Polski średniowiecznej, XIV–XV wiek10, wśród autorów części 
poświęconej kulturze materialnej (liczącej niespełna 60 stron na ponad 1 tys.) 
nie ma ani jednego archeologa (sic!).  

                          
6 F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm, XV–XVIII wiek, red. J. Kocha-

nowicz, Warszawa 1992, [org. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV–XVIII siécle, 
vol. 1–3, Paris 1979].  

7 Dyskusji na ten temat, w której wzięło udział wielu wybitnych badaczy, poświęcono ze- 
szyt 2, KHKM z 1994 r.  

8 W. Wrzosek, Braudelowska idea kultury materialnej, KHKM, 1994, R. 42, z. 2, s. 167.  
9 Ciekawe uwagi na ten temat przedstawiła M. Bogucka, Historia kultury materialnej  

a postmodernizm. Kilka uwag do modnego tematu, [w:] O rzeczach minionych. Scripta rerum 
historicarum Annae Rutkowska-Płachcińska oblata, red. M. Młynarska-Kaletynowa, J. Kruppé, 
„Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej”, t. 71, Warszawa 2006, s. 31–34. 

10 Kultura Polski średniowiecznej, XIV–XV wiek, red. B. Geremek, Warszawa 1997. 
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Najbardziej istotny wydaje się tutaj brak wspólnej dla archeologów i histo-
ryków płaszczyzny wymiany, nie tyle danych merytorycznych, ile informacji  
o odmiennościach warsztatu naukowego i wynikających z tego innych możliwo-
ści interpretacyjnych. Wydaje się jednak, że sytuacja ta stopniowo się poprawia, 
a najlepszym tego miernikiem jest rosnąca liczba archeologów biorących udział 
w kolejnych kongresach mediewistycznych.  

I na koniec jeszcze jedno zastrzeżenie. Nie będę się w tej książce zajmować 
badaniami genezy siedziby typu motte. Jest to olbrzymie zagadnienie – nie-
zmiernie, zwłaszcza w ostatnich latach, popularne wśród badaczy – zarówno 
archeologów, jak i historyków architektury i sztuki. Nurt ten wiedzie bezpośred-
nio w stronę murowanych pałaców wieżowych, będąc węższą „odnogą” prze-
obrażeń średniowiecznego dworu rycerskiego, w jego ewolucyjnej drodze od 
siedziby na kopcu do klasycyzującego dworu polskiego.  

I.1. Dwór rycerski – desygnaty archeologiczne 

Historyk, który rozpoczynałby pracę na temat kultury materialnej dworu 
rycerskiego w średniowieczu, przede wszystkim musiałby odpowiedzieć na 
pytanie, czym był ów dwór rycerski. Zająłby się gromadzeniem opisów, 
badaniem dziejów właścicieli i ich siedziby. Historyk sztuki odniósłby się do 
stylistyki zabudowy i wymowy ideowej siedziby pańskiej. Archeolog, przystę-
pując do takiej pracy, musi jednak najpierw znaleźć odpowiedź na nieco inne 
pytania. Czym średniowieczny dwór rycerski jest dzisiaj, a właściwie – czym są 
jego pozostałości, jak je zidentyfikować, zweryfikować i przebadać. Naturalną 
odpowiedzią archeologa na te pytania jest stwierdzenie, że desygnatem dworu 
jest tzw. gródek stożkowaty, czyli stanowisko archeologiczne mające wyodręb-
nioną formę terenową, najczęściej w postaci kopca lub przestrzeni zamkniętej 
dookolnymi obronnymi wałami11. Definicja ta, choć niewątpliwie prawdziwa, 
jest chyba jednak zbyt wąska. Oczywiste jest, że stanowiska z wyodrębnioną 
formą terenową są łatwiejsze do znalezienia. W wyniku przeprowadzonych na 
nich badań wykopaliskowych docierają do naszych rąk zestawy przedmiotów 
określanych niekiedy jako „materiał dworski”, który zarówno jakością, różno-
rodnością, jak i wysokim poziomem wykonania odróżnia się chociażby od 
zabytków odnajdywanych w czasie badań osad wiejskich12. To potwierdza 
rozpoznanie tych stanowisk jako reliktów siedzib przedstawicieli uprzywilejo-

                          
11 Określenia „gródek” i „grodzisko”, jako przyjęte potocznie, używane będą w tej pracy 

wymiennie. 
12 Specyfiką tak określonego materiału zabytkowego zajmiemy się w kolejnych rozdziałach 

tej pracy. 
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wanych klas społecznych – rycerstwa czy możnowładztwa. Kierowanie się 
jednak tylko obecnością wyraźnej formy terenowej znacznie zubaża możliwości 
poznania pełnej gamy typów siedzib omawianej grupy społecznej. Jakże często, 
w czasie archeologicznych badań powierzchniowych, odnajdujemy „materiał 
dworski”, a nie znajdujemy formy terenowej, z którą według przyjętych kano-
nów powinien być związany. Oczywiście, istnieje możliwość, że forma taka 
istniała, ale została zniszczona, a pozostał jedynie ruchomy materiał zabytkowy. 
Domniemanie, że siedziby uprzywilejowanej klasy społecznej powinny wyróż-
niać się na tle domostw chłopskich, jest z pewnością słuszne. Powszechnie 
podkreśla się, że były to najczęściej siedziby obronne. Powstaje jednak pytanie, 
jakie były wyróżniki owej obronności? 

W swej książce o siedzibach książęcych i rycerskich księstwa głogowskiego 
D. Nowakowski przytacza niezwykle interesujące zapisy z tzw. Zwierciadła 
Saskiego – zwodu prawa, które w średniowieczu obowiązywało na znacznych 
obszarach Europy Środkowej. Według tego źródła za obiekty obronne uważano 
między innymi: wieże, kopce i wyspy otoczone wodą, mury, które wznosiły się 
wyżej niż zdołał sięgnąć mieczem rycerz siedzący na koniu, oraz budowle  
z drewna lub kamienia, które mają więcej niż dwie kondygnacje ponad zagłę-
bionym przyziemiem, a wejście do których znajdowało się powyżej wysokości 
kolan. Obronny był również rów, głębszy niż ten, jaki zdoła wykopać jeden 
człowiek bez zastosowania platform roboczych13.  

Obronność, w przypadku dworów na kopcach czy cyplach, zapewniać miało 
przewyższenie terenu, przeszkoda wodna lub, w innych przypadkach, obecność 
dookolnych wałów. Czy były to jednak jedyne sposoby ulokowania obronnej 
siedziby? Niestety, na to pytanie, przy obecnym stanie badań, nie potrafimy dać 
pełnej odpowiedzi. W praktyce badawczej i konserwatorskiej, przy znacznym 
ograniczeniu możliwości finansowych, logiczne jest, że jako pierwsze badane są 
stanowiska bardziej „okazałe” zarówno w terenie, jak i w spodziewanych 
wynikach badawczych. Taka sytuacja zapewne sprawiła, że badania stanowisk 
określonych jako dwory rycerskie, a niemające własnej formy terenowej są 
raczej rzadkie14. Wyjątkiem mogą tu być jedynie relikty średniowiecznych 
obiektów tkwiące pod późniejszymi zabudowaniami, zwykle murowanymi. Ich 
otoczenie w czasie długotrwałego użytkowania zostało najczęściej w znaczący 
sposób przeformowane, co zatarło ślady pierwotnego ukształtowania terenu.  

Kilka słów poświęcić trzeba nazewnictwu stosowanemu przez archeologów 
do opisywania pozostałości średniowiecznych dworów. Zwykle ich relikty 
określamy mianem grodziska. Za synonim dworu rycerskiego powszechnie 
                          

13 Sachsenspiegel oder Sächsisches Landrecht, Hrsg. C. R. Sachβe, Heidelberg 1848 (Reprint 
Verlag Leipzig 1998), cyt. za D. Nowakowski, Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskie-
go w średniowieczu, Wrocław 2008, s. 282. O innych ograniczeniach wydawanych przez panów 
feudalnych czytamy też: P. Contamine, Wojna w średniowieczu, Warszawa 1999, s. 117.  

14 W zamieszczonym w tej pracy katalogu do takich zaliczyć można np. Strzyżewo Paczkowe. 
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uważany jest gródek stożkowaty, choć już wielokroć zwracano uwagę, jak duże 
jest to uproszczenie. Określenie „gród” ma przecież zupełnie inne konotacje. 
Grody zamieszkiwały znacznie większe wspólnoty ludzkie, zwykle powstawały 
najpierw z inicjatywy plemienia, potem władcy, grody wreszcie często rozwijały 
się w miasta. Określenie „gród” kojarzy się z organizmem państwowym, czasem 
z miastem, chyba jednak nie z domem, nawet dużym, jednej rodziny. Znacznie 
bardziej stosownym określeniem byłoby „dworzysko”, nazwa ta jednak nie 
przyjęła się w terminologii archeologicznej. Tak więc, na potrzeby tej pracy, za 
archeologiczną pozostałość dworu rycerskiego, zgodnie z przyjętymi poglądami, 
uznawać będę przede wszystkim tzw. gródki lub grodziska stożkowate, cyplowe 
czy pierścieniowate15 i ze względów stylistycznych posiłkować się „dworzy-
skiem”. Nie tylko w polskiej literaturze przedmiotu często pojawia się określenie 
„obiekt typu motte”. Wbrew pozorom, nie jest ono jednak do końca jednoznacz-
ne. Część badaczy uważa, że w ten sposób należy określać jedynie siedziby 
położone w terenie nizinnym i dodatkowo wzniesione na całkowicie sztucznych, 
usypanych przez człowieka kopcach16. Inni badacze, zwłaszcza czescy, uznają, 
że wyróżnikiem jest tu jedynie sama forma nasypu. Tak więc, określenie to 
również wymagać może doprecyzowania. W tej pracy używać go będą w szer-
szym z używanych znaczeń. 

Rozpoznanie wzmianek o dworach w źródłach pisanych rozpocząć trzeba 
od zastanowienia się, jakich określeń, zarówno polskich jak i łacińskich, 
używano, by je opisać. Jeśli chodzi o łacinę, sprawa wydaje się prosta. Po-
wszechnie za synonim nazwy „dwór” uznaje się słowo „curia”, które jest 
najczęściej używane, ale ma jeszcze wiele innych znaczeń17. Czasami opatrzony 
jest on różnymi przymiotnikami, np. curia unicum militaris, curia bene aedifica-
ta, curia pulchra habens aedificia...18. Zapiski historyczne przedstawiają nam 
jednak całą gamę innych określeń, czasami dosyć złożonych19. Szczególnie 

                          
15 Próby ustalenia typologii grodzisk omówione będą w jednym z kolejnych rozdziałów. 
16 H. Hinz, Motte und Donjon. Zur Frühgeschichte der mittelalterlichen Adelsburg, Köln 

1981, s. 23. 
17 Znaczeń tych jest kilkanaście, dla nas najważniejsze są: dwór – gospodarstwo ziemskie – 

posiadłość; miejsce pobytu i siedziba władzy, zarówno świeckiej, jak i kościelnej; budynek 
mieszkalny wraz z podwórzem; gospodarstwo chłopskie; dziedziniec, a nawet obora (Słownik 
łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 2, Wrocław 1967, z. 10(18), red. M. Plezia, s. 1502–1510). 

18 Próbę odnalezienia desygnatów archeologicznych tak określonych obiektów przedstawiłam 
w artykule: A. Marciniak, Budownictwo obronne w Liber beneficiorum Jana Długosza a realia 
archeologiczne, AUL, 1991, FA 12, s. 161–198. 

19 Zagadnienie to było kilkakrotnie omawiane w literaturze przedmiotu, por. T. Jakimowicz, 
Dwór murowany w Polsce w wieku XVI (wieża – kamienica – kasztel), Warszawa–Poznań 1979,  
s. 11 i n.; L. Kajzer, Studia nad świeckim budownictwem obronnym województwa łęczyckiego  
w XIII–XVII wieku, AUL, 1980, FA 1, s. 19 i n.; A. Marciniak, Budownictwo obronne w Liber 
beneficiorum..., s. 162 i n.; S. Kołodziejski, Rezydencje obronne możnowładztwa na terenie 
województwa krakowskiego, Kraków 1994, s. 11 i n. 
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wiele miejsca poświęcili temu zagadnieniu T. Nowak i J. Szymczak, omawiając 
obiekty obronne w Sieradzkiem i Wieluńskiem20.  

Ciekawymi przykładami nazw, jakie można tu przytoczyć, są określenia 
zawarte we wzmiankach o dworach: w Jankowicach koło Proszowic – „curiacu-
lum dictum dworzecz” (1432)21; w Bartochowie – „mons seu fortalicium” 
(1446); w Kobylej Górze – „castrum seu fortalicium” (1420)22 czy wreszcie  
w Gierałtowicach – „curia seu fortalicio aliass czwyerdzą” (1527)23 i wiele 
innych. Często również spotykamy określenie „turris”. Polskie nazwy pojawiają 
się w źródłach nieco później, a najbardziej nas interesujące to przede wszystkim 
wzmianki o „kopcach” i „przekopach”, choć te ostatnie, ze względu na szeroki 
zakres znaczeniowy, mogą być mylące. 

Kolejnym zagadnieniem wiążącym się z wykorzystaniem źródeł pisanych 
jest kwestia własności omawianych obiektów. W tytule pracy widnieją „dwory 
rycerskie”, czyli prywatne. Z założenia więc w tej pracy (w miarę możliwości 
poprawnej identyfikacji) pominięte zostaną obiekty należące do duchowieństwa 
i władców. Czy jest to postępowanie zasadne? Domniemywać można, że 
zarówno część duchowieństwa, jak i rycerstwo – możnowładztwo, i może  
w nieco mniejszym stopniu książę czy król, posługiwali się podobnymi przed-
miotami: naczyniami, bronią, narzędziami, ozdobami itd. Rozsiane po kraju 
stacje królewskie czy prywatne siedziby możnych duchownych prawdopodobnie 
nie odbiegały zarówno formą, jak i wyposażeniem od dworów rycerskich. Tak 
możemy przypuszczać na podstawie dotychczasowych badań24. Aby jednak 
domysł zamienić na twierdzenie, należałoby przeprowadzić analizę porównaw-
czą. Mam nadzieję, że praca o dworach rycerskich będzie pierwszym elementem 
umożliwiającym takie rozważania w przyszłości. Niestety, nie będzie to łatwe. 
Przede wszystkim brak badań historycznych w przypadku wielu miejscowości 
uniemożliwia określenie przynależności własnościowej. Jednak ewentualność 
złego zakwalifikowania poszczególnych obiektów nie jest chyba aż tak istotna. 
Jak wynika z szacunków dokonanych przez L. Kajzera dla centralnej Polski, 
obiekty prywatne stanowiły ponad 90% wszystkich dworów o cechach obron-
nych, wybudowanych przed rokiem 150025. 

                          
20 T. Nowak, J. Szymczak, Obiekty obronne w Sieradzkiem i Wieluńskiem w świetle źródeł 

pisanych, [w:] Między Północą a Południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu  
i czasach nowożytnych, red. T. J. Horbacz i L. Kajzer, Sieradz 1993, s. 81–95. 

21 SP 2, 2399.  
22 Cyt. za T. Nowak, J. Szymczak, Obiekty obronne..., s. 81. 
23 SHGKr. I/4, s. 733 – hasło Gierałtowice, oprac. Z. Leszczyńska-Skrętowa; J. Bogdanow-

ski, Średniowieczne dzieła obronne w Karpatach polskich, AAC, 1966, nr 8, s. 146, rys. 20. 
24 T. J. Horbacz, Nowożytny dwór w Brodni Dolnej koło Łasku, [w:] Między Północą a Połu-

dniem..., s. 303–307. 
25 L. Kajzer, Archeologiczny rodowód dworu. Przemiany siedzib obronno-rezydencjonalnych 

Polski centralnej w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, Łódź 1988, s. 19. 
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Inną, nie mniej istotną przeszkodą są trudności z precyzyjnym datowaniem 
stanowisk archeologicznych, a co za tym idzie, z przypisaniem konkretnych 
obiektów do kolejnych właścicieli. Powoduje to, że ustalenie fundatora, a nawet 
późniejszych użytkowników nie jest rzeczą łatwą. Sprawa komplikuje się 
jeszcze bardziej, kiedy mamy do czynienia z siedzibami, które np. przeszły z rąk 
królewskich czy książęcych do właścicieli prywatnych. Znakomitym przykła-
dem jest tu chociażby gród w Rozprzy-Łochyńsku, niewątpliwie pierwotnie 
państwowy, który jednak przeszedł później we władanie rycerskie. W przypadku 
dworu w Zdunach nominalnie był on własnością biskupów wrocławskich, 
jednak przez cały interesujący nas okres miejscowość ta pozostawała w dzier-
żawie rycerskiej26. W takich wypadkach, zwłaszcza przy obiektach, których 
badanie przyniosło wyjątkowo interesujące dane, starałam się je uwzględniać 
choćby jako analogie. Omawiając obiekty rozsiane po całym kraju, niestety, nie 
byłam w stanie przeprowadzić pełnej kwerendy historycznej do omawianych 
stanowisk. Opierałam się więc przede wszystkim na danych przytaczanych przez 
autorów opracowań. Na szczęście, w ostatnich latach badacze coraz częściej 
dostrzegają potrzebę uzupełnienia działań archeologicznych kwerendą w źró-
dłach pisanych.  

Określenie „dwór rycerski” niesie ze sobą jeszcze jedną dyskusyjną kwestię 
– kogo zaliczymy do kręgu rycerzy27. W omawianym kontekście pytanie to jest 
szczególnie ważne dla archeologów, którzy w większości wychowali się na, 
przewijających się w publikacjach do dziś, poglądach Janiny Kamińskiej 
łączących tzw. grodziska stożkowate ze „średnim rycerstwem”28. Kwestię tę, na 
podstawie znacznie już bogatszego materiału z badań zarówno terenowych, jak  
i archiwalnych, starał się rozstrzygnąć L. Kajzer29. Wykazał on, że obronne 
                          

26 T. Jurek, Właściciele rezydencji, [w:] R. Grygiel, T. Jurek, Zduny. Późnośredniowieczne  
i nowożytne rezydencje właścicieli miasta, Łódź 1999, s. 243 i n. 

27 Przez określenie „rycerz” rozumiemy zwykle osobę zobowiązaną do konnej służby woj-
skowej i posiadającą ziemie na prawie rycerskim. Jednak z różnorodności definicji tej grupy 
społecznej możemy zdać sobie sprawę, przeglądając choćby monografie, które ukazały się  
w ostatnich latach, por. R. Barber, Rycerze i rycerskość, Warszawa 2000; J. Flori, Rycerze i ry-
cerstwo w średniowieczu, Poznań 2003; Na gruncie polskim zob. też: K. Buczek, Prawo rycerskie 
i powstanie stanu szlacheckiego w Polsce, „Przegląd Historyczny” 1978, t. 69, z. 1 [przy zapisie 
bibliograficznym czasopism posłużono się zasadami edytorskimi stosowanymi w serii AUL, FA  
– przyp. red.], s. 23–46; A. Bogucki, „Strenuus” jako tytuł rycerzy pasowanych (XIII–XV w.), 
tamże, 1986, t. 77, z. 4 (1987), s. 625–647; A. Bieniak, Tytuł rycerski jako kryterium identyfikacji 
osób w średniowieczu, [w:] Personae – colligationes – facta, Toruń 1991, s. 66–73; A. Bogucki, 
Rycerz i panosza w źródłach polskich XIV i XV wieku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, 
red. S. K. Kuczyński, t. 7, Warszawa 1996, s. 165–200; H. Samsonowicz, Struktura społeczna 
późnego średniowiecza Polski w badaniach historycznych, [w:] tamże, s. 267–282. 

28 J. Kamińska, Grodziska stożkowate śladem posiadłości rycerskich XIII–XIV w., PIMMAiEwŁ, 
1966, Seria Archeologiczna, nr 13, s. 43–78. 

29 L. Kajzer, Czy tzw. gródki stożkowate były fundacjami „średniego rycerstwa”?, [w:] Śre-
dniowieczne siedziby rycerskie w na tle badań podobnych obiektów na ziemiach polskich, red.  
A. Kola, Toruń 1987, s. 105–126. 
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siedziby „na kopcu” początkowo wznoszone były przez elity możnowładcze, 
stopniowo jednak stawały się one coraz bardziej popularne i dostępne nawet dla 
„drobnego rycerstwa”. Tak więc, właścicielami omawianych przeze mnie 
obiektów byli przedstawiciele wszystkich warstw stanu uprzywilejowanego, tyle 
że różni w różnym czasie. Tutaj najistotniejszym problemem jest fakt, że 
najwcześniejsze z omawianych dworów zapewne należały jeszcze do możno-
władztwa, a nie do rycerstwa. Niestety, mało precyzyjnie ustalana chronologia  
i prawie zupełny brak datowań za pomocą technik fizyko-chemicznych czy 
dendrochronologii nie pozwalają na przeprowadzenie takiej klasyfikacji.  

Przy szerokim rozumieniu rycerstwa, gdybyśmy określenie „dwór” potrak-
towali bardziej jako pojęcie kulturowe niż zjawisko ściśle materialne, konieczne 
stałoby się również omówienie siedzib możnowładztwa w tym czasie, kiedy 
porzucili już oni niewielkie domostwa na kopcach i przenieśli się do murowa-
nych ścian zamków. Takie postępowanie nie wydaje się jednak zasadne. 
Zjawisko to obserwowane jest powszechnie w XV w. Wówczas jednak rozwar-
stwienie stanu rycerskiego, a zwłaszcza pogłębiające się różnice majątkowe, 
powodowało, że zestawy mobiliów znajdujących się w domach najbogatszych  
i najbiedniejszych „rycerzy” mogły różnić się w sposób zasadniczy. To również 
powinno się stać przedmiotem przyszłych badań. W związku z tym, nie będą 
uwzględnione w tej pracy prywatne zamki, które wprawdzie w sensie ideowym 
były „dworami rycerskimi”, ale formalnie znacznie się od nich różniły. W oczy-
wisty sposób wyłonił się tu kolejny problem – rozróżnienia dworu i zamku  
w sensie materialnym. Na szczęście kwestię tę rozstrzygnęli już autorzy Leksy-
konu zamków w Polsce30. Tak więc obiekty, które znalazły swe miejsce w owej 
pracy, nie będą tu omawiane. 

Dla archeologa nieodłącznym składnikiem dworu rycerskiego są związane  
z nim przedmioty, a najczęściej zaledwie ich relikty, które odnajdywane są  
w czasie badań wykopaliskowych. Zwykle nazywane są „zabytkami ruchomy-
mi” lub „kulturą materialną”. Ten drugi zwrot używany jest oczywiście w wąs-
kim znaczeniu.  

Zagadnienia dotyczące pojmowania, definiowania i wreszcie badania kultu-
ry materialnej (w szerszym znaczeniu) doczekały się już ponad 15 lat temu 
obszernego omówienia na łamach „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej”31. 

                          
30 L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, Leksykon zamków w Polsce, red. L. Kajzer, Warszawa 

2001. 
31 Asumpt do powstania większości publikacji dała czterdziesta rocznica powstania Instytutu 

Historii Kultury Materialnej PAN (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii), por. J. Topolski, 
Fernand Braudel a koncepcja historii kultury materialnej, KHKM, 1994, R. 42, nr 2, s. 159–165; 
W. Wrzosek, Braudelowska idea kultury..., s. 167–172; L. Kajzer, Archeologia a historia kultury 
materialnej, tamże, s. 173–175; J. Ostoja-Zagórski, W kwestii znaczeniowych treści kultury 
materialnej, tamże, s. 177–179. 
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Dyskusja, dotycząca zarówno podstaw teoretycznych, jak i konkretnych badań, 
była bardzo szeroka i nie będę jej tu omawiać. Przede wszystkim interesować 
mnie będzie kultura materialna w znaczeniu, jakie F. Braudel określał mianem 
„struktur codzienności”32 i to ograniczonych zaledwie do funkcjonowania dworu 
rycerskiego. Ponieważ ta praca jest studium archeologicznym, oczywiste jest, że 
interesować mnie będą przede wszystkim zabytki odnalezione w czasie badań 
wykopaliskowych. Jednak do rąk archeologów dociera niewielka część przed-
miotów, jakie funkcjonowały w dworach, stąd konieczne będzie posiłkowanie 
się źródłami pisanymi czy ikonograficznymi, aby wypracowany na podstawie 
wykopanych mobiliów obraz kultury materialnej uzupełnić.  

I.2. Terytorialny i chronologiczny zakres pracy 

Złożoność przebiegających w średniowieczu na obszarze historycznych 
terenów polskich procesów politycznych, etnicznych i gospodarczych zmusza 
badaczy, aby za każdym razem, przystępując do analiz jakichkolwiek zjawisk 
historycznych, określali zasięg terytorium, które w tym konkretnym przypadku 
uznają za „ziemie polskie w średniowieczu”. Problem zbyt swobodnego 
poruszania się archeologów po terenach należących kiedykolwiek do teryto-
rium Polski poruszył już w 1981 r. J. Kruppé w swej znakomitej monografii 
dotyczącej średniowiecznego garncarstwa33. W pracy tej zaproponował 
również konkretny model granic, w przekonujący sposób wyznaczających 
obszar, który w przypadku analiz większości zjawisk historycznych najlepiej 
odpowiada ówczesnej rzeczywistości politycznej i społeczno-gospodarczej. 
Przedstawiając ten model, autor miał złudną nadzieję, że wywoła on wśród 
archeologów twórczą dyskusję. Niestety, tak się nie stało. Przygotowaną 
propozycję granic wraz ze znakomitym uzasadnieniem środowisko przyjęło  
z radością i poczuło się częściowo zwolnione od własnych prób ich definiowa-
nia. J. Kruppé w zaproponowanych przez siebie granicach zamknął takie 
historyczne jednostki terytorialne, jak: Wielkopolska, Pomorze Gdańskie, 
ziemie chełmińska i dobrzyńska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka, Ma-
zowsze, Małopolska oraz Ruś Czerwona. Tak zarysowane terytorium stanowi 
znakomity punkt wyjścia do analiz wszelkich przejawów historii średnio-
wiecznej kultury materialnej. W tym jednak przypadku, gdy zawężamy analizę 

                          
32 Jest to podtytuł pierwszego tomu: F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapita-

lizm, XV–XVIII wiek, t. 1, Struktury codzienności. Możliwe i niemożliwe, red. J. Kochanowicz, 
Warszawa 1992. 

33 J. Kruppé, Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce, Wrocław 1981, s. 17–20. 
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jedynie do dworów rycerskich, terytorium to musi, niestety, ulec pewnym 
modyfikacjom. Przede wszystkim, większy nacisk położyć należy na granice 
polityczne, które powodowały, że zupełnie inne były możliwości wybudowa-
nia prywatnej warowni w Królestwie Polskim niż na terenie państwa krzyżac-
kiego. W takiej sytuacji poza obszarem naszych zainteresowań znajdzie się 
ziemia chełmińska i Pomorze Gdańskie34, które w czasie, kiedy znakomita 
większość interesujących nas dworów powstawała, podlegały znacznie 
bardziej rygorystycznym prawom państwa zakonnego.  

Narzucone w ten sposób ograniczenia terytorialne powodują, że z podjętej 
analizy wypada kilka bardzo dobrze zachowanych i, co ważniejsze, dobrze 
przebadanych i opracowanych stanowisk archeologicznych. Stratę tę postaram 
się uzupełnić, traktując odkrycia z terenów ziemi chełmińskiej, Pomorza 
Gdańskiego i Śląska jako wartościowe tło porównawcze.  

W przypadku naszych rozważań znacznie mniej kontrowersyjne wydają się 
granice chronologiczne omawianych zjawisk. Dolną granicę w sposób naturalny 
wyznacza pojawienie się prywatnych dworów rycerskich, co miało miejsce 
począwszy od drugiej połowy wieku XIII35. Nieco więcej trudności nastręcza 
natomiast ustalenie granicy górnej. Jak wykazał w wielu swoich pracach  
L. Kajzer, atrakcyjność modelu „dworu na kopcu” lub „za wałem” przetrwała 
znacznie poza granice średniowiecza, czyli przyjmowany umownie przełom 
wieku XV i XVI36. Tak więc tą granicą nie może być moment zaniku interesują-
cych nas siedzib, co miało miejsce znacznie później. S. Kołodziejski, zajmując 
się średniowiecznymi rezydencjami na terenie Małopolski, przedstawił bardzo 
trafną i przekonująco uzasadnioną górną granicę funkcjonowania średniowiecz-
nych siedzib możnowładczych37. Opierając się na wcześniejszych propozycjach 
periodyzacji rozwoju zamków B. Guerquina38, uznał, że datą tą powinien być 
rok 1530. Jako najważniejszy powód przemawiający za takim datowaniem uznał 
zamieranie w pierwszej ćwierci XVI w. średniowiecznego modelu budownictwa 
obronno-rezydencjonalnego i zarazem kształtowanie się nowego, zgodnego  

                          
34 Na terenie Pomorza Gdańskiego badań nad dworami rycerskimi prowadzono zadziwiająco 

mało. Badania sondażowe przeprowadzono zaledwie na pięciu tego typu stanowiskach, por.  
D. Piasek, Obronne i quasi-obronne siedziby rycerskie i szlacheckie na Kociewiu w XII–XVII w. 
Inwentaryzacja wstępna, Gdańsk 1999 [mps pracy magisterskiej w posiadaniu autora]; tenże, 
Rycerskie siedziby obronne na Pomorzu Gdańskim w XII–poł. XVII w., Gdańsk 2006 [mps pracy 
doktorskiej w posiadaniu autora]. 

35 Uwagi o wcześniejszych siedzibach rycerskich patrz A. Wędzki, Ze studiów nad rezyden-
cjami możnowładczymi i rycerskimi na ziemiach polskich w XI–XII wieku, Slav.Ant., 1978, t. 25,  
s. 173–187. 

36 L. Kajzer, Studia nad świeckim..., s. 147–160; tenże, Grodziska średniowieczne i nowożyt-
ne, PiMMAiEwŁ, 1989–1990, Seria Archeologiczna, nr 36, s. 35 i n.  

37 S. Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa..., s. 15–17. 
38 B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984, s. 25–26. 
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z prądami odrodzenia typu nowożytnej rezydencji39. Praca S. Kołodziejskiego  
w równym stopniu oparta jest na źródłach pisanych, jak i wynikach badań 
archeologicznych. Stąd potrzeba ustalenia precyzyjnej granicy rocznej, ograni-
czającej kwerendy źródłowe. W naszym przypadku tak duża dokładność nie jest 
konieczna. Wynika to przede wszystkim z małej precyzji datowania badanych 
stanowisk archeologicznych. Tradycyjne datowanie, oparte w głównej mierze na 
określeniu wieku ceramiki, kafli (zwłaszcza naczyniowych) czy fragmentów 
uzbrojenia, pozwala na dokładność sięgającą ćwierćwiecza. Jednak, zwłaszcza  
w przypadku starszych badań, konieczne jest zweryfikowanie podawanych przez 
badaczy określeń chronologicznych. Zbiorowe doświadczenie kilkudziesięciu 
już lat badań archeologicznych nad późnym średniowieczem przekonuje, że 
początkowo chronologia obiektów była raczej zaniżana, stąd niektóre stanowi-
ska są z pewnością młodsze niż ówcześnie sądzono. Niestety, ponowne określe-
nie wieku niektórych stanowisk wymagałoby podjęcia osobnych studiów. W ta-
kim wypadku podawane datowania są przytaczane za autorami badań lub 
opracowań. W kilku wypadkach pozwoliłam sobie na wyrażenie wątpliwości, 
czy w świetle nowszych ustaleń nie należałoby pokusić się o przesunięcie granic 
chronologicznych konkretnych obiektów, jednak w katalogu podane są datowa-
nia, które autorzy umieścili w swych publikacjach. 

Reasumując, za okres kończący niniejsze rozważania przyjąć należy szero-
ko rozumiany początek wieku XVI.  

 

                          
39 S. Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa..., s. 17. Podkreślić 

również należy, że podobnie tę cezurę widział J. Kruppé w odniesieniu do etapów rozwoju 
późnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej (J. Kruppé, Garncarstwo późnośredniowieczne  
w Polsce, Wrocław 1981, s. 49).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


