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Elementy uprzęży końskiej rozpowszechnione w X wieku na terenie
Niziny Węgierskiej                                 fot. Maciej Urbanowski

Wszyscy konni wojowni−
cy, zatem również i Węgrzy,
elementy uzbrojenia i przed−
mioty użytku codziennego
przytraczali do pasa, tak aby
w trakcie walki lub polowa−
nia nie krępowały im ruchów.
Społeczność Węgrów kiero−
wała się w owym czasie ściśle

określonymi zasadami, a mia−
nowicie każdy mógł używać
tylko takich przedmiotów,
które wskazywały na jego spo−
łeczny status. Status mężczy−
zny określał pas, zdobiony
okuciami wykonanymi ze
szlachetnych kruszców wraz
z przytroczoną do niego bro−
nią. Wiemy, że w ten sposób
rozróżniano członków arys−
tokracji rodowej, członków
świty, składającej się z zawo−
dowych wojowników. Wojo−
wnicy rzadko zdobili swój

bienie pasa, w bizantyńskich
źródłach nazywanego  "pasem
bułgarskim”, samo w sobie
było wyznacznikiem statusu,
świadczył o tym nie tylko
kruszec, ale również liczba
okuć. Liczba ta wahała się
najczęściej między 15 a 20
sztukami, ale na pełne wypo−
sażenie składało się zwykle
40−45 sztuk. Archeologom zna−
ny jest jednak grób wodza z
miejscowości Zemplén, gdzie
znaleziono 128 okuć, jest to
jednak wyjątkowa rzadkość.

Drobne przedmioty uży−
tku codziennego (np.: krze−
siwa) trzymano w skórzanej
sakiewce, przypiętej rów−
nież do pasa. Zewnętrzną
stronę sakiewki zdobiły
okucia  z brązu lub pozłaca−
nego srebra. Znanych jest
jedynie 26 sztuk takich
okuć. Według niektórych
okucia sakiewek były insy−
gniami władzy, wyróżniają−
cymi możnych pozostają−
cych w służbie rodziny ksią−
żęcej. Wyznacznikiem okre−
ślającym status użytkowni−
ka był poziom artystyczny
w jakim zostały wykonane
okucia sakiewek.

Jednym z najważniejszych
elementów uzbrojenia był
łuk. Kiedy łucznicy szyko−
wali się na polowanie lub do
walki, a nie chcieli trzymać
broni w ręku, napięty łuk
umieszczali w skórzanym saj−
daku, szerokim na 20 i dłu−
gim na 60 centymetrów, któ−
ry przypinali po lewej stro−

nie. Powierzchnię takich saj−
daków zdobiono również ró−
żnego rodzaju okuciami w
ilości 80 do 100 sztuk. Właś−
ciciele zdobionych symbola−
mi solarnymi sajdaków ozna−
czali się najwyższym statu−
sem. Pochówki z takimi saj−
dakami lokalizowane są

w północno−wschodnich Wę−
grzech. Napięty łuk chronio−
no przed wilgocią za pomocą
futerału z miękkiej skóry,
wzmocnionego czasem na ko−
ńcu kościanymi płytkami.
Łuk refleksyjny miał kształt
lekko zaokrąglonej litery C.

Elastyczne części łuku wyko−
nane były z drzewa, najczęś−
ciej   z klonowego, przykleja−
no na nich, za pomocą rybie−
go kleju, wiązki ścięgien je−
lenia i płytki z rogu. Sztyw−
ny uchwyt i gryf miały po
obu stronach okładzinę z twa−
rdego drewna albo z kości.

Z takiego łuku strzelano na
odległość 200−250 metrów,
strzał mierzony można było
oddać na odległość 60−70 me−
trów. Strzały wykonywano z
brzozy lub topoli. Wykute z
żelaza, płaskie groty, moco−
wano do drzewca za pomocą

strój ozdobami wykonanymi
z metali szlachetnych, pod−
obnie rzadko nosili biżute−
rię. Z badań archeologicz−
nych dowiadujemy się, że
centralny ośrodek władzy
wielkich książąt węgiers−
kich,  panujących w pierw−
szej połowie X wieku, zloka−

lizowany był, nie jak się
pierwotnie przypuszczało nad
dolnym Dunajem, ale na ob−
szarze północno−wschodnich
Węgier, nad rzekami: Cisa
i Bodrog.

Najbardziej popularny typ
pasa, noszony przez Madzia−
rów w X wieku, miał blisko
półtora metra długości i zdo−
biły go rozmaite okucia, wy−
konane z pozłacanego srebra,
czasem z brązu, tylko w przy−
padku osób o wyjątkowo wy−
sokiej randze − ze złota. Zdo−

Najpopularniejsze typy grotów madziarskich fot. Maciej Urbanowski
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Okładka: nasze prababki same wytwarzały
materiały na ubrania. Na stanowisku tkackim
można nie tylko zobaczyć jak wygląda praca w
warsztacie tkackim, ale także samemu spróbować.
Na zdjęciu jedna z turystek, która poznaje tajniki
rzemiosła tkackiego.              fot. Dominik Księski




