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Abstract: The article presents the results of the research of the collection of nails retrieved during the 
excavations on Chojnik castle that were conducted in 2013–2015. Artifacts of this kind are often 
underestimated or even ignored in today’s literature, however it can help us to obtain information 
regarding the forms of the constructions that were present at the site. The author uses the typology 
proposed by B. Gierlach, presents critical comments relating to it and presents the results of the 
research of the collection of nails.
The aim of the research of the retrieved connectors is, among others, to gain knowledge about the 
types of roofing used in the period when the castle was functioning – the results of excavations 
indicate the use of slate and the results of analysis of a set of nails gives us the grounds to suspect 
the application of wood shingles in the certain period of time. On the basis of the stratigraphy of 
one of the trenches, along with the presence of roofing slates and with the use of statistical data 
regarding the collection of the nails, it can be assumed that during the period of fifteenth-sixteenth 
century there has been renovation of the roof of the so-called High House and that could be the 
time when slate roofing was replaced by wood shingles.
The research of the collection of nails allows to revise the practical utility of connectors typology 
and gives the possibility to increase the amount of information on the functions of some of the 
categories described in the typology of connectors. Nails obtained during the excavations suggest 
that connectors in the types of M, S and probably P, were used together with slate roofing. A large 
number of the nails in type P, that were excavated in the area of Chojnik castle, extends the scope 
of their functions, which earlier literature limited to the use of these connectors as a coffin nails.

Key words: nails, nail typology, Chojnik castle, slate roofing, wood shingles

WSTĘP

W sezonach 2013-2015 przeprowadzone zostały badania archeologiczne na zamku 
Chojnik (gm. Jelenia Góra, woj. dolnośląskie), (Kubicka et al. 2013; Łuczak et al. 2014). 
Znaczną część zbioru zabytków metalowych wyeksplorowanych na omawianym 
stanowisku stanowią przedmioty związane z budownictwem, w tym duża liczba 
gwoździ. Zabytki tego rodzaju, zwłaszcza gdy chodzi o te o chronologii wczesno-
nowożytnej, często w literaturze są bagatelizowane, opisywane skrótowo lub wręcz 
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pomijane (Marciniak-Kajzer 2011, 125; Nekuda 1975, 145). Tymczasem z tego, pozornie 
jednorodnego i nieskomplikowanego w formie, przedmiotu możliwe jest uzyskanie 
nieraz znacznej ilości informacji. Do tego niezbędna jest jednak typologizacja tych, 
pojawiających się w trakcie wykopalisk w masowych ilościach, zabytków. Jak dotąd 
jedyną próbą całościowego opracowania typologii gwoździ jest praca B. Gierlacha z 
1972 r. pt. „Kowalstwo mazowieckie w XIII–XVIII w.”, w której autor podaje też istotne 
informacje dotyczące produkcji oraz funkcji gwoździ. Niezależnie od wymienionej 
pracy, na przestrzeni lat autorzy stosowali własne podziały typologiczne tej kategorii 
zabytków o różnym stopniu szczegółowości (Dwojak 1992, 24–48; Kola 1954, 79–81; 
Konczewska Konczewski 2004, 102; Piekalski 1991, 70–71; Polak 1997, 173; Wachowski 
1999, 54–56). Tylko część z nich odnosiła się do typologii Gierlacha lub ją po części 
wykorzystywała (Dwojak 1992, 22; Piekalski 1991, 66; Romanow 1978, 179–182).

Celem badań zbioru gwoździ wyeksplorowanych podczas wykopalisk na zamku 
Chojnik jest poszerzenie naszej wiedzy na temat rodzajów zadaszenia stosowanych 
w okresie funkcjonowania zamku, zrewidowanie praktycznej użyteczności zasto-
sowanej podczas badań typologii, a także poszerzenie informacji na temat funkcji 
niektórych z opisywanych w typologii kategorii łączników.

PROBLEMY METODYCZNE DOTYCZĄCE TYPOLOGII GWOŹDZI

Niniejszy artykuł będzie odnosił się do typologii zawartej w pracy Gierlacha1, jednak 
należy zaznaczyć, że spotkała się ona z krytyką, i chociaż z częścią argumentów nie 
można się w pełni zgodzić, to jest ona warta przytoczenia (Dwojak 1992, 22–23, Pie-
kalski 1991, 70). Zarówno przedstawienie krytyki innych autorów, jak i własne uwagi 
są tutaj niezbędne, by móc posłużyć się zaproponowaną typologią.

Odnosząc się do opisywanej typologii, warto zauważyć, że podstawą podziału 
gwoździ jest głównie ich forma, nie funkcja, wbrew temu, co sugeruje autor (Gierlach 
1972, 53). Jest to wynik tego, że B. Gierlach w swojej pracy nie uwzględnił w wystar-
czającym stopniu procesów związanych z fazą użytkowania, a także konsekwen-
cji, wynikających z faktu zalegania zabytku w ziemi, a następnie jego wydobycia 
i konserwacji, co także może mieć wpływ na ostateczny kształt zabytku (Piekalski 
1991, 70). Do właściwej analizy gwoździ z badań wykopaliskowych niezbędne jest 
wydzielenie faz ich: 1 – wykonania, 2 – użytkowania, 3 – depozycji, 4 – wydoby-
cia, przechowywania i konserwacji. Jeżeli funkcję gwoździa rozpatrywać wyłącznie 
na podstawie jego wyglądu, to należałoby założyć niezmienność formy od momentu 
jego wykonania aż do odnalezienia i dokonania próby identyfikacji przez archeologa. 
Gierlach w swojej typologii nie wychodzi poza punkt drugi, w związku z czym jego 
analiza formy gwoździ (głównie główek, także rozmiarów ostrzy pracujących) jest 
(jak sam autor informuje) analizą funkcjonalną, gdzie założono, że forma gwoź-

1  Ze względu na ograniczenia dopuszczalnych rozmiarów tekstu niemożliwe jest opisanie tutaj 
kształtów każdego z wariantów gwoździ wydzielonych przez Gierlacha. Czytelników odsyłam do pracy 
„Kowalstwo mazowieckie w XIII–XVIII w.” i zawartych tam informacji tekstowych oraz tabel.
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dzia jest celowo ukształtowana, by nadać mu określone właściwości, odpowiednie 
dla danego rodzaju łączników (Gierlach 1972, 53). Tymczasem konieczne jest także 
uwzględnienie kolejnych faz, zwłaszcza fazy użytkowania (czyli wbijania oraz dalszej 
pracy) gwoździa, uwzględnionej przez autora w niewystarczający sposób, podczas 
której łącznik w oczywisty sposób może (i najczęściej zostaje) zniekształcony. Także 
zaleganie zabytku w ziemi oraz zabiegi związane z konserwacją nie pozostają bez 
wpływu na jego końcowy wygląd.

W swoich uwagach krytycznych A. Dwojak informuje, że „różnice między typa-
mi i podtypami są często bardzo drobne i wynikać mogą w wielu przypadkach nie 
z celowego uformowania przez kowala, lecz ze zmian powstałych w wyniku wbijania 
gwoździa (np. różnice w podtypach typów A, B, P)”, (Dwojak 1992, 23). Jak już wcze-
śniej zauważono, wydaje się, że autor typologii niedostatecznie uwzględnił możliwość 
zmian wynikających z użytkowania gwoździa. Gierlach odnosi się do użytkowania 
gwoździ, informując o spłaszczeniu sterczącego wyrostka w chwili wbijania gwoź-
dzi typu B1a oraz zaznacza, że typ B1b to ten sam rodzaj gwoździa funkcjonalnie, 
tyle że nieużywany (Gierlach 1972, 56, 109). Podobnie uwzględnia fazę użytkowania, 
opisując kształt gwoździ typu N1b. Tym niemniej, tego rodzaju uwagi można by za-
stosować do zdecydowanie większej liczby typów i podtypów gwoździ. A. Dwojak 
zwraca też uwagę na to, że „przy produkcji ręcznej występują ponadto niewielkie, 
nieistotne dla przeznaczenia gwoździa różnice, które są uchwytne i mogą być pomi-
nięte dopiero przy dużej liczbie okazów” (Dwojak 1992, 23). I faktycznie, relatywnie 
niewielka liczba zabytków, na podstawie których B. Gierlach tworzył swoją typologię 
(18 typów i 68 wariantów zostało wydzielone na podstawie 203 okazów z 7 stanowisk, 
w tym 4 typy i 15 podtypów wydzielono na podstawie jednego tylko okazu, co także 
zostało zawarte w uwagach krytycznych A. Dwojaka), utrudnia zidentyfikowanie 
tego rodzaju tendencji i mogło doprowadzić do nieuzasadnionego wydzielenia części 
typów oraz podtypów zabytków. Ta uwaga jest szczególnie istotna w kontekście ma-
teriałów z Chojnika, na podstawie których z dużym prawdopodobieństwem można 
określić, że gwoździe typów P, M oraz S były wykorzystywane m.in. do tego samego 
celu, tj. do mocowania dachówek z łupku. Równie celne są uwagi na temat materiału 
ilustracyjnego – przykładowo, mimo zdefiniowania typu E1d jako gwoździa, którego 
„główka ma kształt prostokąta lub kwadratu (…)”, na załączonej tablicy przykład nr 2 
ma główkę jednoznacznie owalną (Gierlach 1972, 62, tabl. XXXVII, nr 2).

Uwagi krytyczne zamieszcza też J. Piekalski, informując, że „istotne znaczenie 
dla kształtu główki odgrywał mianowicie sposób wbicia gwoździa i stopień twardości 
materiału, w który był on wbijany. Obecna forma główki zniekształcona jest poza 
tym ubytkami spowodowanymi przez korozję i konserwację” (Piekalski 1991, 70). 
Rozpad zabytku po zdeponowaniu w pierwszym rzędzie dotyka elementów małych, 
takich jak resztki odcięć od sztab półproduktu, które w łatwy sposób mogą całko-
wicie zerodować, w ten sposób uniemożliwiając rozróżnienie np. gwoździ typu B1b 
(z pozostałością po odcięciu) od gwoździ typu A (bez wyodrębnionej główki), a także 
wpłynąć na niemożność rozróżnienia wariantów, np. typu B. Stwierdzenie, czy brak 
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Ryc. 1. Wybrane egzemplarze gwoździ wyeksplorowane podczas prac wykopaliskowych na zamku Choj-
nik w sezonach 2013–2015 (1–4: gwoździe odnalezione we fragmentach łupków dachowych): 1 – gwóźdź 
typu S1a, wykop VI, warstwa 7, nr inw. 659/2015; 2 – gwóźdź typu M2a, wykop VI, warstwa 7, nr inw. 
662/2015; 3 – gwóźdź typu M2a, wykop VI, warstwa 7, nr inw. 661/2015; 4 – gwóźdź typu M2a, wykop 
VI, warstwa 7, nr inw. 660/2015; 5 – gwóźdź typu A1b, wykop I, warstwa 4a, nr inw. 33/2014; 6 – gwóźdź 
typu A1b, wykop VI, warstwa 6, nr inw. 227/2015; 7 – gwóźdź typu B1c, wykop I, warstwa 4a, nr inw. 
56/2014; 8 – gwóźdź typu B5a (z ozdobnie zawiniętą główką), wykop I, warstwa 4a, nr inw. 40/2014; 
9 – gwóźdź typu B5a (z ozdobnie zawiniętą główką), wykop I, warstwa 4, nr inw. 151/2014; 10 – gwóźdź 
typu D3a, wykop IV, warstwa 2, nr inw. 198/2014; 11 – gwóźdź typu D3b, wykop I, warstwa 4, nr inw. 
1/2014; 12 – gwóźdź typu E1d, wykop VI, warstwa 2, nr inw. 346/2015; 13 – gwóźdź typu N3a, wykop IV, 
warstwa 2, nr inw. 197/2014; 14 – gwóźdź typu P1a, wykop I, warstwa 4, nr inw. 168/2014; 15 – gwóźdź 
typu P1c, wykop I, warstwa 4, nr inw. 2/2014 (rys. i oprac. elektroniczne Ł. Siczek)

Tabela 1. Udział liczbowy, procentowy oraz dane metryczne dotyczące zbioru zidentyfikowanych gwoź-
dzi, wyeksplorowanych na obszarze zamku wysokiego (wykopy I/2013, II/2013, III/2013, I/2014, VI/2015, 
sondaże 1/2013, 2/2013). Łącznie wyeksplorowano 1340 gwoździ, z czego 955 zostało zidentyfikowanych, 
a 385 nie udało się przyporządkować typologicznie

Typ
Liczba 
zabyt-
ków

Udział procen-
towy w zbiorze 

gwoździ 
zidentyfikowa-

nych

Liczba zacho-
wanych zabyt-
ków w pełnej 

długości

Średnia 
długość 

(wartości 
skrajne) w mm

Liczba zabyt-
ków zagiętych 

(ponad 70°)

Średnia 
długość do 

zagięcia 
(wartości 

skrajne) w mm
B 343 35,90% 259 65 (32–116) 51 31 (8–72)
A 189 19,80% 145 60 (21–108) 25 32 (14–71)
D 149 15,60% 80 86 (23–139) 17 41 (8–81)
P 89 9,30% 61 79 (43–121) 15 36 (20–47)
M 53 5,50% 34 64 (36–118) 3 36 (18–64)
E 46 4,80% 39 81 (33–153) 6 37 (29–62)
N 34 3,60% 25 75 (16–97) 4 52 (34–65)
C 15 1,60% 10 63 (40–84) 1 23
S 12 1,30% 7 69 (47–96) –  – 
F 8 0,80% 7 66 (39–107) 1 39
J 7 0,70% 7 78 (55–95) 1 29
L 4 0,40% 4 52 (45–56) 1 13
H 3 0,30% 2 68 (55–82) – –
G 2 0,20% 1 59 – –
R 1 0,10% 1 105 –   –

główki związany jest z uszkodzeniem zabytku, czy też jest zamierzony, łatwiejsze 
jest przed jego konserwacją, ponieważ można wtedy odróżnić miejsca odłamania 
się niewielkich fragmentów od pierwotnie uformowanych krawędzi zabytku. Po 
konserwacji, której jednym z etapów jest stabilizacja zabytku poprzez pokrycie go 
woskami syntetycznymi i żywicami akrylowymi, tego typu różnice nie są możliwe 
do dostrzeżenia, co zostało zauważone w literaturze (Kola 1985, 79).
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Warto też odnieść się do innych informacji J. Piekalskiego, który pisze, że „nie-
czułe typologicznie trzpienie nie dają podstaw do formalnej lub funkcjonalnej klasy-
fikacji gwoździ” (Piekalski 1991, 66). Oczywiście podstawą podziałów typologicznych 
zawsze będzie kształt główki, tym niemniej wydaje się, że także cechy metryczne 
trzpienia, takie jak jego przekrój czy długość, mogą do pewnego stopnia informować 
nas o przeznaczeniu gwoździa, pośrednio wskazując, w jakich rozmiarów elementach 
miały docelowo być mocowane (przykładowo, grubość elementu drewnianego musi 
być w odpowiednim stosunku do przekroju gwoździa, by nie nastąpiło tzw. rozkucie 
drewna w wyniku rozszerzenia słojów). Inną, potencjalnie przydatną informacją 
może być długość oraz wyraźne zagięcie gwoździa, zwłaszcza gdy da się zaobser-
wować, że zostało ono dokonane poprzez pobijanie, a nie podczas zalegania przed-
miotu w ziemi. Zagięcie może nam sugerować grubość elementu, w który gwóźdź 
został wbity, co znowu pośrednio może wskazywać na zastosowanie gwoździa czy 
też rozmiary budynku (np. poprzez określenie przekrojów belek stosowanych na jego 
szkielet). Praca statyczna gwoździa realizuje się poprzez tarcie trzpienia i drewna, 
dlatego zarówno obecność główki (w przypadku łączenia dwu lub więcej elementów 
drewnianych), jak i zagięcie wychodzącego fragmentu gwoździa z punktu widzenia 
fizyki nie jest koniecznie, jednak użytkownik nie musiał być tego świadomy, lub też 
(co bardziej prawdopodobne) zagięcie wystającej z elementu części trzpienia mogło 
być kwestią wygody i bezpieczeństwa w dalszym użytkowaniu budynku. B. Gierlach 
w swojej pracy także odnosi się do cech metrycznych ostrzy łączników, uwzględnia-
jąc różnice w rozmiarach gwoździ tych samych kształtów, czego przykładem mogą 
być warianty A1a i A1b. Podstawą ich wydzielenia są wyłącznie różnice metryczne 
w przekroju i długości gwoździa (Gierlach 1972, 54).

Warto zaznaczyć także, że w przypadku części opisywanych w artykule gwoździ 
pochodzących z wykopalisk na zamku Chojnik nie udało się określić ich szczegółowej 
przynależności typologicznej (na poziomie rodzajów i wariantów), a tylko ogólną 
(na poziomie typów). Było to spowodowane ich stanem zachowania oraz, rzadziej, fak-
tem występowania gwoździ o cechach danego typu, jednak nieznajdujących analogii 
w żadnym z podtypów. Zastosowanie tylko ogólnej typologii nie powinno oznaczać 
utraty informacji co do ich funkcji, ponieważ, pomimo bardzo szczegółowego podziału 
typologicznego, jeśli chodzi o określenie funkcji, autor odnosi się głównie do ogólnych 
typów (które w tej części swojej pracy nazywa grupami) (Gierlach 1972, 127).

Podsumowując powyższe informacje, podział B. Gierlacha wydaje się możliwy 
do stosowania, przy założeniu jednak, że jest podziałem funkcjonalnym co najwyżej 
na ogólnym poziomie (typy, nie rodzaje, i wyjątkowo na poziomie wariantów, jak 
np. D4a) oraz przy wyraźnym zaznaczeniu, że celem jego zastosowania jest ujęcie 
tego rodzaju zabytków w typologię bardziej formalną niż funkcjonalną, oraz uzy-
skanie zwięzłości przekazu informacji o masowo odnajdowanych zabytkach, jakimi 
są gwoździe. Wartościowe są też obecne w pracy Gierlacha opisy sposobów produk-
cji określonych typów gwoździ, a także ich zastosowania. „Kowalstwo mazowiec-
kie w XIII–XVIII w.” B. Gierlacha jest, jak dotąd, najobszerniejszą pracą zajmującą 
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się m.in. rodzajem zabytków, jakim są gwoździe, i być może najlepszym argumentem 
za jej stosowaniem (z uwzględnieniem wyrażonych powyżej zastrzeżeń) jest fakt, 
że od czasu jej publikacji nie pojawiła się potrzeba napisania nowszej pracy, traktu-
jącej ten temat całościowo.

PREZENTACJA MATERIAŁÓW Z ZAMKU CHOJNIK

Na zamku Chojnik w sezonach 2013–2015 udało się wyeksplorować 1499 gwoździ, 
z czego typologicznie uporządkowano 1070 zabytków. Badania wykopaliskowe sku-
piały się w trzech strefach zamku.

Pierwsza strefa to mieszkalna część zamku, określana jako Dom Wysoki, gdzie 
badania prowadzone były zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie jego 
murów (Łuczak et al. 2014, 3). Na tym obszarze wykopaliska prowadzone były w se-
zonach 2013 (wykopy I/2013, II/2013, III/2013 oraz sondaże 1 i 2), 2014 (wykop I/2014) 
oraz 2015 (wykop VI/2015). Szczegółowe informacje na temat zbioru gwoździ wyeks-
plorowanych na opisywanym obszarze podane są w tabelach 1 i 2.

Strefa druga obejmuje wieżę w północno-wschodnim narożu zamku dolnego, 
gdzie badania prowadzone były w sezonach 2014 (wykopy IVa/2014 oraz IVb/2014) 
oraz 2015 (wykop VII/2015, zob. tabele 3 i 4).

Trzecim obszarem prowadzonych badań jest północno-zachodnie przedpole 
zamku dolnego. W wykopach tam umiejscowionych (wykopy Va/2014 oraz Vb/2014) 
odnaleziono i zidentyfikowano jedynie trzy gwoździe. Ta niewielka liczba nie pozwala 
na żadne wnioskowanie na ich podstawie dla opisywanego rejonu zamku.

Stosując typologię Gierlacha, zbiór gwoździ z zamku Chojnik można przedstawić 
następująco:

Gwoździe typu A. Ich cechą charakterystyczną jest brak wyraźnie wyodrębnionej 
główki (ryc. 1: 5, 6). W literaturze określane są jako uniwersalne, służące do łączenia 
elementów drewnianych (w tej sytuacji obecność główki nie jest wymagana dla wła-
ściwej pracy łącznika), i są bezpośrednią kontynuacją drewnianych kołków (Gierlach 
1972, 54, 127). W literaturze czeskiej gwoździe bez uformowanej główki określane 
są jako tzw. klince, co można tłumaczyć jako „gwoździe klinowe” (Nekuda 1985, 149). 
W dużej liczbie obecne są w zbiorze gwoździe A1b – to proste w wykonaniu łączniki 
bez żadnych elementów dodatkowych w miejscu główki.

Gwoździe typu B. Wyposażone w główkę, powstałą poprzez sklepanie wyrostka 
uformowanego przy odcinaniu półproduktu od pręta (ryc. 1: 7–9). W literaturze są one 
określane jako gwoździe szkudelne – służyły prawdopodobnie do przymocowywania 
gontów do łat, a być może także dranic (Gierlach 1972, 56, 127). Podczas przyporząd-
kowywania gwoździ typu B do konkretnych podgrup najwięcej trudności sprawiał 
wybór pomiędzy wariantami B1a, B1c, B2a oraz B5a. Niewielkie różnice między 
wymienionymi wariantami mogą wynikać zarówno ze stanu zachowania, jak i znie-
kształceń powstałych w procesie użytkowania, a także mogły zaistnieć (niekoniecznie 
intencjonalnie) już w procesie produkcji.
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Omawiany tutaj ogólny typ B miał być pierwszym, w którym rozpoczęto tworzenie 
wyraźnej główki. Ta konieczna jest tylko w przypadkach łączenia różnych materia-
łów (przymocowywania przedmiotów metalowych do drewnianych) i, wyjątkowo, 
podczas mocowania gontów do łat (Gierlach 1972, 127). Duża liczba gwoździ typu B 
może sugerować rodzaj zadaszenia funkcjonującego pierwotnie w miejscu badań, 
jednak należy zaznaczyć, że podczas wykopalisk na zamku Chojnik wyeksplorowano 
także dachówki z łupku. Należy też zaznaczyć, że gwoździe w wariancie B5a nie mu-
siały służyć na badanym stanowisku jedynie jako gwoździe konstrukcyjne – ostrza 
pracujące dwóch egzemplarzy zostały ozdobnie zawinięte (ryc. 1: 8, 9). Tego rodzaju 
walor estetyczny byłby niecelowy w przypadku, gdyby te konkretne egzemplarze były 
wykorzystywane w elementach zadaszenia.

Typ, rodzaj, 
wariant

Liczba 
zabytków

B (razem) 343
B (zident. ogólnie) 66
B5a 59
B1c 40
B1d 36
B1e 32
B2a 31
B1a 28
B1b 21
B4a 15
B3a 9
B3b 6
A (razem) 189
A1b 132
A4a 17
A (zident. ogólnie) 16
A2a 10
A1a 6
A4b 5
A3a 3
D (razem) 149
D (zident. ogólnie) 55
D4a 36
D3b 26

Typ, rodzaj, 
wariant

Liczba 
zabytków

D3a 17
D1a 4
D2b 4
D2a 3
D1b 2
D6a 2
P (razem) 89
P1c 35
P1a 32
P1b 13
P (zident. ogólnie) 9
M (razem) 53
M2a 35
M2b 12
M (zident. ogólnie) 3
M1a 3
E (razem) 46
E1d 20
E1b 13
E (zident. ogólnie) 10
E2a 3
N (razem) 34
N3b 12
N3a 10

Typ, rodzaj, 
wariant

Liczba 
zabytków

N1c 8
N (zident. ogólnie) 4
C (razem) 15
C1a 10
C2c 4
C (zident. ogólnie) 1
S (razem) 12
S1a 12
F (razem) 8
F3a 4
F1a 2
F1d 2
J (razem) 7
J1a 7
L (razem) 4
L1a 4
H (razem) 3
H1a 2
H2a 1
G (razem) 2
G1a 2
R (razem) 1
R1a 1

Tabela 2. Udział liczbowy wariantów zabytków w zbiorze zidentyfikowanych gwoździ wyeksploro-
wanych na obszarze zamku wysokiego (wykopy I/2013, II/2013, III/2013, I/2014, VI/2015, sondaże 
1/2013, 2/2013)
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Część egzemplarzy charakteryzuje się zagięciami ostrzy pracujących o kącie 
ponad, umownie przyjętym, 70 stopni. Ta informacja może sugerować, w jakiej gru-
bości elementy były one wbijane, a następnie zaginane. Możliwe, że służyły one do 
mocowania łat dachowych.

Gwoździe typu C. Charakterystyczna dla grupy jest niesymetryczna główka, wy-
odrębniona najczęściej ze wszystkich stron. Według literatury łączyły one zarówno 
elementy drewniane z drewnianymi, jak i metalowe z drewnianymi (Gierlach 1972, 
58, 127).

Gwoździe typu D. Łączniki z wyraźnie uformowaną główką, o dwustronnym 
symetrycznym wysunięciu (ryc. 1: 10, 11). W literaturze są one określane jako używane 
głównie do wykonywania i okuwania mebli i skrzyń, część też wykorzystywana była 
jako podkowiaki – głównie warianty D2a i D4a (Gierlach 1972, 59, 127). W literatu-
rze czeskiej gwoździe D4a określane są jako kladivovité („gwoździe młotkowate”), 
zbliżone typologiczne do podkowiaków (Nekuda 1985, 151). Znaczna długość w pełni 
zachowanych egzemplarzy wariantu D4a sugeruje, że nie służyły one do przymoco-
wywania podków jako hufnale/ufnale. Duża liczba fragmentów okuć wydobytych na 
obszarze stanowiska sugeruje, że opisywane łączniki mogły służyć do ich mocowania. 
Niewykluczone, że gwoździe te były też wykorzystywane jako łączniki budowlane. 
Część egzemplarzy charakteryzują wyraźne zagięcia ostrzy pracujących – mogą one 
sugerować zarówno wykorzystanie do okuwania mebli i skrzyń, jak i zastosowania 
budowlane.

Gwoździe typu E. Główka opisywanego typu wyodrębniona jest wyraźnie i równo-
miernie względem ostrza pracującego (ryc. 1: 12). W literaturze są one określane jako 

Tabela 3. Udział liczbowy, procentowy oraz dane metryczne, dotyczące zbioru zidentyfikowanych 
gwoździ wyeksplorowanych na obszarze przy wieży w północno-wschodnim narożu najstarszej części 
zamku dolnego (wykopy IVa/2014, IVb/2014, VII/2015). Łącznie wyeksplorowano 156 gwoździ, z czego 
112 zostało zidentyfikowanych, a 44 nie udało się przyporządkować typologicznie

Typ
Liczba 
zabyt-
ków

Udział procen-
towy w zbio-
rze gwoździ 

zidentyfikowanych

Liczba zachowa-
nych zabyt-

ków w pełnej 
długości

Średnia długość 
(wartości 

skrajne) w mm

Liczba zabyt-
ków zagiętych 

(ponad 70°)

Średnia długość 
do zagięcia 
(wartości 

skrajne) w mm
B 30 26,80% 25 75 (46–172) 4 17 (11–23)

D 23 20,50% 19 89 (58–129) 3 65 (60–75)

M 18 16,10% 18 87 (73–113) 2 38 (33–43)

A 17 15,20% 13 60 (39–75) 1 44

P 17 15,20% 14 87 (72–98) 2 33 (21–46)

S 4 3,60% 3 89 (79–96) –  – 

C 1 0,90% 88 88 1 45

E 1 0,90% 97 97 –  – 

N 1 0,90% 71 71 –  – 
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łączniki o przeznaczeniu uniwersalnym (Gielrach 1972, 61, 127). Zależnie od kształtu 
główki gwoździe tego typu w literaturze czeskiej, określane są jako hráněný („kwa-
dratowy”) lub kruhový („owalny”), (Nekuda 1985, 149). Część z wyeksplorowanych 
gwoździ typu E (egzemplarze z owalną główką i owalnym przekrojem trzpienia) 
mogła być gwoździami wyprodukowanymi w XX wieku.

Gwoździe typu F. Charakteryzują się główką dwustronną, z jednej strony wy-
raźniej wychodzącą poza obrys ostrza pracującego.  Są to gwoździe o przeznaczeniu 
uniwersalnym (Gierlach 1972, 62, 127).

Gwoździe typu G. Egzemplarze o niewielkich rozmiarach. Służyły do mocowania 
okuć na małych przedmiotach (Gierlach 1972, 63, 127).

Gwoździe typu H. Charakteryzują się sześcienną główką i prostokątnym ostrzem. 
Identyfikowane jako te o przeznaczeniu meblowym (Gierlach 1972, 63, 127).

Gwoździe typu J. Charakterystyczna dla nich jest główka płaska, w rzucie pozio-
mym zbliżona do prostokąta. Gwoździe te mogły służyć do okuwania kół wozów, lub 
też jako gwoździe meblowe (Gierlach 1972, 64, 127).

Główka gwoździ typu L jest płaska i dwustronnie wysunięta względem ostrza, 
które jest prostokątne i usytuowane poprzecznie względem główki. Ten typ także 
określany jest jako mający przeznaczenie meblowe (Gierlach 1972, 63, 127).

Gwoździe typu M. Cechują się owalną nieregularną główką i długim ostrzem 
pracującym (ryc. 1: 2–4). Korespondują one z obecnością gwoździ typu B, ponieważ 
także identyfikowane są jako budowlane (Gierlach 1972, 65, 127), a w literaturze cze-
skiej gwoździe z płaską główką, wychodzącą równomiernie na dwie strony, określane 
jako křídlové, czyli „gwoździe skrzydełkowe”, odnajdowane są często na obszarach 
budów i identyfikowane jako przeznaczone do mocowania pokrycia dachowego 
(Nekuda 1985, 148). Duża liczba gwoździ M2a najprawdopodobniej wynika z faktu 
wykorzystywania ich jako elementów mocujących dachówki łupkowe – trzy z czte-
rech zidentyfikowanych gwoździ, zamocowanych w wyeksplorowanych dachówkach 
łupkowych, należały do podtypu M2a.

Gwoździe typu N (ryc. 1: 13). Określane jako bratnale lub brahnale, były to gwoź-
dzie ozdobne i wzmacniające drzwi i skrzynie, dzięki swoim wyjątkowo dużych 
rozmiarów główkom (Gierlach 1972, 66, 127). Ich rozmiary oraz umiejscowienie po-
myślane były tak, by narzędzie wykorzystywane do zniszczenia drzwi lub skrzyni 
zawsze natrafiało na główki gwoździ. Inną, opisywaną w literaturze, możliwością 
wykorzystywania gwoździ w wariancie N3a jest zastosowanie ich do mocowania 
okuć kół wozu (Dwojak 1992, 41). Bratnale, czyli gwoździe z dużymi i lekko grzyb-
kowatymi główkami, miały też służyć do przybijania zawiasów i okuć (Konczewska, 
Konczewski 2004, 102).

Gwoździe typu P. Charakterystyczna dla nich jest owalna, ósemkowata główka 
z poprzecznie ustawionym ostrzem w miejscu jej przewężenia (ryc. 1: 14, 15). Co 
ciekawe, jak dotąd w literaturze identyfikowane były one jako gwoździe trumienne 
(Gierlach 1972, 67, 127). Obecność tego rodzaju łączników w stosunkowo dużej liczbie 
na średniowiecznym i nowożytnym zamku oznacza, że należy rozszerzyć zakres ich 
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użytkowania. Być może gwoździe tego typu wykorzystywane były na stanowisku do 
okuwania lub też jako łączniki budowlane. Prawdopodobne były też wykorzystywane 
jako gwoździe mocujące dachówki z łupków, ze względu na znaczne podobieństwo 
do gwoździ zamocowanych w wyeksplorowanych łupkach dachówkowych.

Gwoździe typu R. Z główką w kształcie sześcianu i niesymetrycznym względem 
niej ostrzem (Gierlach 1972, 68).

Gwoździe typu S. Charakteryzują się główką podłużną, wychodzącą na dwie stro-
ny ostrza, w rzucie poziomym zbliżoną do trójkąta, z zaokrąglonymi wierzchołkami 
(ryc. 1: 1). Podobnie jak gwoździe typu M, miały one służyć jako łączniki w drew-
nianych konstrukcjach budowlanych (Gierlach 1972, 68, 127). Jeden z opisywanych 
gwoździ został znaleziony w dachówce łupkowej, co wskazało jedną z funkcji tego 
typu łączników.

Osobną grupą gwoździ, którą należy tutaj wyodrębnić, są okazy zamocowane 
w odnalezionych łupkach, będących elementami poszycia dachowego zamku (ryc. 1: 
1-4). Pozwalają one stwierdzić, jakich typów gwoździ używano do mocowania tego 
rodzaju zadaszenia. W jednostce stratygraficznej nr 7 wykopu nr 6/2015 (rejon zamku 
wysokiego, po zewnętrznej stronie jego murów) odnaleziono dużą liczbę pozostałości 
dachówek z łupku, a w pięciu egzemplarzach zachowały się także wspomniane gwoź-
dzie. Jednego z nich nie udało się przyporządkować do żadnego z typów ze względu 
na jego zły stan zachowania, z pozostałych czterech jeden przynależy do wariantu 
S1a, a trzy kolejne do wariantu M2a (Gierlach 1972, 65, 68).

REZULTATY ORAZ DYSKUSJA

Przebadanie zbioru gwoździ, pochodzących z wykopalisk przeprowadzonych w latach 
2013, 2014 oraz 2015, pozwala na wysunięcie wniosków na temat wykorzystywania 
typów łączników w mocowaniu dachówek łupkowych, a także szerzej na przypusz-
czenia dotyczące form zadaszenia stosowanych na zamku Chojnik.

Ważnym odkryciem w sezonie 2015 było odnalezienie fragmentów dachówek 
łupkowych wraz z zachowanymi w nich gwoździami, służącymi pierwotnie do moco-
wania poszycia dachowego. Opisywane zabytki wyeksplorowane zostały w jednostce 
stratygraficznej nr 7 wykopu nr 6/2015 (usytuowanego na zewnątrz murów tzw. Domu 
Wysokiego), datowanej na XV–XVI w. Z pięciu łączników trzy zidentyfikowano jako 
należące do wariantu M2a, jeden do (zbliżonego, jeśli chodzi o wymiary i formę) wa-
riantu S1a, a ostatniego nie udało się przyporządkować do żadnego z typów ze względu 
na zły stan zachowania (Gierlach 1972, 65, 68). W przypadku dwóch gwoździ (wariant 
S1a oraz jeden z łączników w wariancie M2a) ich lekko ósemkowaty kształt główki 
wywołał wątpliwości, czy nie powinny zostać przyporządkowane do typu P. Różnice 
między wyglądem gwoździ typów M, P oraz S są niewielkie, a w trakcie swojego 
istnienia gwoździe tych typów mogły łatwo ulec zmianom kształtu, kwalifikującym 
je do innej ze wspomnianych trzech grup. Oczywiście nie oznacza to, że gwoździe 
wymienionych typów były jedynymi wykorzystywanymi do mocowania dachówek 
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łupkowych, tym niemniej z całą pewnością gwoździe typów M oraz S, a także być 
może P były do tego celu wykorzystywane, co po części potwierdza piśmiennictwo 
naukowe (Nekuda 1985, 148).

Ograniczone wnioski, potwierdzające używanie konkretnych typów gwoździ 
w mocowaniu dachówek łupkowych, można wysunąć też na podstawie różnic w liczbie 
gwoździ wymienionych typów w zależności od warstwy, w której zalegały w wykopie 
nr 6/2015. W jednostce stratygraficznej nr 5 (warstwa identyfikowana jako związana 
z pożarem zamku w 1675 r.) widoczna jest dominacja gwoździ typu B (44 egzemplarze 
na 145 przyporządkowanych w warstwie). Liczba gwoździ M oraz S, zidentyfikowa-
nych jako te służące do mocowania dachówek z łupku, wynosi w opisywanej warstwie 
odpowiednio 3 oraz 1 egzemplarz. Typ P, także mogący służyć do tych samych celów, 
pojawia się w liczbie 15 sztuk. Także jednostki stratygraficzne o numerach 1–6 charak-
teryzują się zbliżonymi proporcjami w liczbie typów gwoździ – dominują gwoździe 
typu B, w każdej z warstw zajmując pierwsze lub drugie miejsce pod względem liczby 
występowania, a liczba gwoździ typu M jest niewielka, szczególnie gdy porównać 
ją do liczby łącznikótypu B. Jak podano we wcześniejszej części artykułu, gwoździe 
typu B są określane w literaturze jako gwoździe szkudelne, służące prawdopodobnie 
do przymocowywania gontów do łat (Gierlach 1972, 127).

Wyjątkiem, jeśli chodzi o proporcje opisywanych typów zabytków, jest jednostka 
stratygraficzna nr 7 (warstwa z bardzo dużą liczbą łupków dachowych oraz ich frag-
mentów, datowana na XV–XVI wiek). Duża liczba zachowanych fragmentów dachó-
wek wykonanych z łupku sugeruje, że może to być warstwa z okresu remontu poszycia 
dachowego. To w niej właśnie znaleziono opisywane wyżej egzemplarze dachówek 
wraz z zachowanymi w nich gwoździami, które w trzech przypadkach okazały się 
tymi w wariancie M2a, w jednym – S1a. Jednostka stratygraficzna nr 7 jest jedyną, 
w której na pierwszym miejscu pod względem liczby występowania znajduje się typ 
gwoździ M (22 egzemplarze na 88 przyporządkowanych tej warstwie). Na drugim 
miejscu plasują się łączniki typu B (16 egzemplarzy), a następnie A (15 egzemplarzy), 
P (14 egzemplarzy) oraz dalsze, w liczbach jednocyfrowych, w tym typ S reprezento-
wany przez dwa egzemplarze.

Niestety tego rodzaju analizy nie są możliwe w przypadku wykopu nr I z lat 
2013 oraz 2014 (usytuowanego wewnątrz tzw. Domu Wysokiego), ze względu na fakt 
dużego przemieszania materiałów, spowodowanego zawaleniem się dachu i stropów 
podczas pożaru, a także wtórnymi działaniami (wkopami) na miejscu, już po pożarze. 
Warto tylko zauważyć, że w przypadku opisywanego wykopu jednostka stratygra-
ficzna nr 4 (identyfikowana jako ta związana z okresem pożaru i zawaleniu się stropu 
poziomu pierwszego Domu Wysokiego) zawiera dominującą liczbę gwoździ typu B 
(47 egzemplarzy na 109 przyporządkowanych w warstwie) i tylko dwa typu M, oraz 
18 egzemplarzy z grupy typów M-P-S.

Duża liczba gwoździ typu B może wskazywać na obecność zadaszenia pod po-
stacią dachu gontowego na pewnym etapie funkcjonowania zamku. W literaturze 
ten właśnie typ łączników określany jest jako gwoździe szkudelne i miał służyć do 
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przymocowywania gontów do łat, a przypuszczalnie także dranic (Gierlach 1972, 113). 
Być może moment zmiany poszycia dachowego (przynajmniej na obszarze Domu 
Wysokiego) z łupkowego na gontowy wyznacza nam jednostka stratygraficzna nr 7, 
obecna w wykopie 6/2015 i datowana na XV–XVI wiek. To w niej obecne były da-
chówki łupkowe z zamocowanymi jeszcze w nich gwoździami typu M oraz S, a także 
nieznaczna dominacja gwoździ typu M w warstwie, co jest odmienne od dominacji 
gwoździ typu B w jednostce stratygraficznej nr 5, identyfikowanej jako następstwo 
pożaru w 1675 r., a także w kolejnych warstwach młodszych.

Oczywiście nie jest to dowód poświadczający obecność poszycia gontowego w któ-
rymkolwiek etapie funkcjonowania zamku. Warto podkreślić, że do mocowania 
dachówek z łupku teoretycznie możliwe było zastosowanie jakichkolwiek gwoździ 
z ukształtowanymi główkami, w tym gwoździ typu B. Należy więc zastanowić się, 
dlaczego w tym przypadku wykorzystywano inne ich typy. Można sądzić, że typ B 
łączników wytwarzany był szybciej i łatwiej niż gwoździe grupy M-P-S – pozosta-
jący po przecinaniu z oddzielnych sztuk pręta wyrostek w chwili wbijania ulegał 
spłaszczeniu lub zagięciu, tworząc jednostronną główkę (Gierlach 1972, 56). Główka 
wykształcona w ten sposób nie jest duża ani szczególnie mocna, jednak w przypad-
ku mocowania gontu do elementów szkieletu dachu (czyli elementów drewnianych 
do drewna) ma ona drugorzędne znaczenie w przenoszeniu sił, a większość pracy 
wykonywana jest poprzez tarcie ostrza pracującego w obu elementach drewnianych. 
Gwoździe typów M-P-S, wykonywane w bardziej skomplikowany sposób poprzez ich 
nacinanie i formowanie na gwoździownicy, cechowały się natomiast masywniejszymi 
i przez to wytrzymalszymi główkami. Miało to większe znaczenie przy mocowaniu 
elementów niedrewnianych (łupku) do drewna, gdzie tarcie ostrza pracującego nie 
odgrywało roli w stabilizacji dachówki łupkowej na swoim miejscu, a wyłącznie przy-
trzymywanie jej za pomocą główki gwoździa. To właśnie mogło być powodem prefe-
rowania wymienionych typów łączników zamiast tych typu B, gdzie dodatkowo praca 
niewielkiej główki mogła być osłabiana przez sporą łupliwość elementu zadaszenia.

Warto jednak ponownie podkreślić, że funkcjonowanie dachu gontowego jest 
przypuszczeniem i na podstawie wyników dotychczasowych badań można być pew-
nym wyłącznie co do stosowania dachówek z łupków na zamku Chojnik.

Należy także podkreślić informację o wykorzystywaniu dachówek łupkowych 
w przypadku wieży w północno-wschodnim narożu zamku dolnego, gdzie jednostka 
stratygraficzna nr 6 wykopu 4b/2014 zawierała zwartą płaszczyznę, złożoną z fragmen-
tów dachówek z łupku. Trzeba jednak zaznaczyć, że tutaj pozostałości dachu z łupku 
odnalezione zostały w warstwie datowanej na czasy późnonowożytne i najnowsze, 
czyli już po pożarze zamku w 1675 r.

Podczas opracowywania zabytków porównano także liczbę egzemplarzy gwoździ 
kolejnych typów, zależnie od miejsca ich wyeksplorowania – wewnątrz oraz na ze-
wnątrz murów Domu Wysokiego – mając nadzieję, że ewentualne wyraźne różnice 
mogłyby pomóc w określeniu, czy nastąpiła zmiana materiału poszycia dachowego. 
Nie odnotowano na tyle wyraźnych różnic statystycznych, aby rozwiać wątpliwości 
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w kwestii, co może obniżać prawdopodobieństwo stosowania dachu gontowego na 
pewnym etapie funkcjonowania zamku. Być może też, że podczas pożaru duża część 
elementów poszycia dachu osuwała się po nim na zewnątrz murów i nie nastąpiła 
wyraźna separacja materiału ze zniszczonego dachu wewnątrz obrysu budowli wzglę-
dem terenu poza jej murami.

Wyniki badań na zamku Chojnik pozwalają na rozszerzenie naszej wiedzy na 
temat zakresu funkcji gwoździ typu P. Jak dotąd ten typ łącznika określany był jako 
gwóźdź trumienny (Gierlach 1972, 127). Obecność tego rodzaju gwoździ w stosun-
kowo dużej liczbie na opisywanym stanowisku oznacza, że powinno się rozszerzyć 
zakres ich użytkowania, być może określając je jako łączniki, służące do mocowania 
dachówek z łupku, obok łączników typów M oraz S.

UWAGI KOŃCOWE

Przebadanie zbioru gwoździ pochodzących z zamku Chojnik pozwala nam wysunąć 
wnioski na temat rodzaju stosowanego w części zamku zadaszenia. Pozwala także 
poszerzyć wiedzę na temat praktycznego zastosowania niektórych typów łączni-
ków, wyodrębnionych w typologii Gierlacha, rewiduje też praktyczną użyteczność 
wykorzystywanej typologii w badaniach opisywanej kategorii zabytków. Typologia 
opracowana przez B. Gierlacha jest użyteczna głównie na poziomie typów zabytków, 
co sugeruje konieczność jej uproszczenia (poprzez rezygnację z wariantów oraz części 
podtypów). Stosowanie opisywanej tutaj typologii (po uwzględnieniu uwag krytycz-
nych na jej temat) wobec masowo występującej w trakcie wykopalisk archeologicznych 
kategorii zabytków, jakimi są gwoździe, może dać szanse na uzyskanie dodatkowych 
informacji (dotyczących głównie szczegółów konstrukcyjnych budowli), niemożli-
wych do uzyskania innymi metodami. Jej konsekwentne stosowanie przy badaniu 
średniowiecznych i wczesnonowożytnych zabytków pozwoli poszerzyć naszą wiedzę 
na temat zakresu funkcjonalnego poszczególnych typów (i być może podtypów oraz 
wariantów) gwoździ, co z kolei zwiększy jeszcze użyteczność naukową opisywanej 
tutaj typologii dla przyszłych badań. 
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