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VIII. Militaria

Zbiór militariów znalezionych na placu Nowy Targ 
we Wrocławiu może stać się punktem wyjścia do rozwa-
żań na temat rozwoju osadnictwa, organizacji handlu, 
rzemiosła oraz komunikacji na terenie średniowieczne-
go miasta. Dyskusja na temat tej kategorii przedmiotów 
prowadzi do pytania: kto był odbiorcą i użytkownikiem 
uzbrojenia, którego relikty odkryto podczas wyko-
palisk na tym stanowisku? Warto zastanowić się nad 
problemem charakteru militariów, które można jedno-
cześnie zaliczyć do akcesoriów stroju. Czy były one ele-
mentem średniowiecznej ostentacji, a przez to oznaką 
statusu społecznego? Czy należy traktować znalezione 

1. Wstęp

na miejscu przedmioty jako przygotowane do handlu 
nowe produkty, egzemplarze naprawiane w miejsco-
wych warsztatach, odpady warsztatowe, czy wresz-
cie uzbrojenie zagubione lub zniszczone i odrzucone 
przez użytkowników? Czy broń odkrytą w tym miejscu 
można w jakikolwiek sposób wiązać z obowiązkami 
wojskowymi mieszczan wrocławskich? Każde z tych 
pytań skłania do podążania inną drogą badawczą. Do-
piero jednak po konfrontacji z pozostałymi źródłami 
będziemy mogli wskazać na bardziej i mniej prawdo-
podobne interpretacje dotyczące obecności militariów 
w zbiorze zabytków pozyskanych z placu Nowy Targ.

2. Oporządzenie jeździeckie

a. Ostrogi

Ostrogi są ikoniczne dla stanu rycerskiego. Ry-
cerz otrzymywał je podczas uroczystości akolady. Gdy 
sprzeniewierzył się jednak surowym zasadom L’Ordre 
de la Chevalerie, zgodnie z posępnym ceremoniałem 
odcinano mu je od pięt, na znak degradacji (Buttin 
1923, s. 2). Symboliczne właściwości ostróg czynią 
z nich oznakę przynależności do elity społeczeństwa 
średniowiecznego. Warto jednak na postawie krytycz-
nej analizy źródeł literackich, archeologicznych, histo-

rycznych oraz ikonograficznych rozważyć, czy zawsze 
i w każdym okresie przedmiot naszych badań miał 
tak ekskluzywny charakter. Wojowanie konno z pew-
nością postrzegano w społeczeństwie średniowiecz-
nym jako zajęcie o charakterze elitarnym. W późnym 
średniowieczu nie było ono jednak wyłączną dome-
ną szlachty. Problem istnienia jazdy mieszczańskiej 
w średniowiecznym Wrocławiu został naświetlony 
już w literaturze (Goliński 2003, s. 82). Wydaje się, że 
w świecie cywilizacji łacińskiej istniały ogólne zasady, 
według których nie same ostrogi, lecz ich wykończe-
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nie oraz zdobienie świadczyły o statusie społecznym 
właściciela. Nie sposób przytoczyć tutaj wszystkich 
argumentów na poparcie tej tezy. Warto jedynie wspo-
mnieć o wynikach badań Charles’a Buttina (1923) 
nad francuskimi dokumentami. Autor ten zacytował 
źródła potwierdzające, że na terenie królestwa Francji 
jedynie rycerzom wolno było nosić ostrogi złocone, 
giermkom przysługiwały srebrzone, paziom i czeladzi 
natomiast – cynowane (Buttin 1923, s. 1–2). Podobne 
regulacje wydawano na obszarze Hiszpanii już w XIII 
w. Zakazywano w nich noszenia złotych ostróg gierm-
kom (García Álvarez-Busto, Fernández Calderón 2014, 
s. 149). Nawet pod koniec XV w. złocone ostrogi pozo-
stawały emblematem rycerza. Na skrzydle przechowy-
wanego w National Gallery w Londynie, pochodzącego 
z 2. poł. XV w. Ołtarza z Werden ukazano nawrócenie 
św. Huberta. Patron myśliwych został przedstawiony 
w szlacheckim stroju łowieckim ze złoconymi ostro-
gami o długich bodźcach, podczas gdy jego konio-
wodny ma srebrzone lub cynowane ostrogi (por. Ellis 
1991, s. 61). Podobnie na obrazie Pokłon Trzech Króli 
z 1470 r. pędzla mistrza niderlandzkiego Hugona van 
der Goes królowie jako rycerze mają ostrogi złote, 
a ich czeladź – srebrne lub cynowane. Źródła archeolo-
giczne w postaci złoconych ostróg z grobów rycerskich 
i królewskich na terenie Włoch (Fortunati 2007, 
s. 27, 29, 32), Hiszpanii (Moreno 1946, s. 95; Blair 1959, 
s. 42; García Álvarez-Busto, Fernández Calderón 2014, 
s. 137–145), Niemiec, Węgier (Goßler 1998, s. 489) oraz 
Polski (Byrne 1959, s. 106) wydają się świadczyć o uni-
wersalnym charakterze omawianego „dress code”. Już 
z tylko samych źródeł pisanych możemy zatem wnio-
skować, że ostrogi nie były wyłącznym atrybutem elit. 
Norbert Goßler (1998, s. 493), analizując kontekst wy-
stępowania ostróg z bodźcem kolcowym z X–XIV w., 
starał się obronić tezę o elitarnym charakterze omawia-
nych przedmiotów, mimo świadomości istnienia argu-
mentów, które mogłyby ją podważyć. Z ekskluzywny-
mi okazami mamy do czynienia w przypadku ostróg 
pochodzących z kościołów, gdzie umieszczano je jako 
wota, lub z grobów, w których stanowiły emblemat wo-
jownika walczącego konno. N. Goßler (1998, s. 488–

489), badając ostrogi pochodzące z terenu dzisiejszych 
Niemiec, zaobserwował interesującą prawidłowość, 
polegającą na występowaniu na obszarach objętych 
osadnictwem słowiańskim aż do ok. 1250 r.152 zwyczaju 
wyposażania zmarłych w ostrogi. Z 25 wszystkich zna-
nych mu przypadków odkrycia ostróg w grobach aż 22 
dotyczyły pochówków słowiańskich na obszarze pół-
nocnych i wschodnich Niemiec (Goßler 1998, s. 488). 
Na pozostałych terenach groby z ostrogami zanikają 
już w VIII w., a jeżeli się zdarzają, to sporadycznie i są 
związane ze ścisłą elitą społeczeństwa średniowieczne-
go (Goßler 1998, s. 488–489). Z przytoczonych przez 
N. Goßlera informacji wynika, że na terenie południo-
wych, a przede wszystkim zachodnich Niemiec, od 
ok. IX w. częściej przestrzegano karolińskiego zakazu 
wyposażania zmarłych w broń i kosztowności. Jedynie 
w sporadycznych przypadkach, zwłaszcza pochówków 
władców, w których ostrogi były traktowane jako insy-
gnium, a nie dar grobowy, pozostawiano je przy zmar-
łym. Na terenach wschodnich, do których chrześcijań-
stwo dotarło później, bardziej powszechnego zwyczaju 
chowania elitarnych wojowników w ostrogach długo 
jeszcze nie dawało się wyrugować. Generalnie groby 
z ostrogami można potraktować jako należące do ry-
cerzy153.

Znacznie trudniej niż znaleziska grobowe zinter-
pretować te, które pochodzą ze stanowisk osadniczych. 
W pełnym i późnym średniowieczu są one najliczniej-
sze na tle odkryć z innych kontekstów. W zestawieniu 
N. Goßlera (1998, s. 490) ostrogi najczęściej odnoto-
wano na zamkach i podobnych zamkom umocnionych 
osadach. Stanowią one zgodnie z przedstawionym 
wyliczeniem aż 82% znalezisk ze stanowisk osadni-
czych z terenu całych Niemiec. Na drugim miejscu są 
odkrycia z osad otwartych. Autor omawianego opraco-
wania prawdopodobnie na tej podstawie stwierdził, że 
noszenie ostróg i uzbrojenia było zarezerwowane dla 
elity społeczeństwa średniowiecznego (Goßler 1998, 
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152 Użył on określenia „Hochmittelalter”, które oznacza 
czas od XI do połowy XIII w.

153 Słowa „rycerz” użyto tutaj w jego ścisłym znaczeniu: 
wojownik konny.
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s. 493). Ów pogląd wydaje się dyskusyjny w świetle 
licznych źródeł dotyczących noszenia zarówno uzbro-
jenia, jak i ostróg. Fakt, że na zamkach odnotowano 
więcej znalezisk interesujących nas przedmiotów niż 
w innych kontekstach, może wynikać ze stanu badań, 
który charakteryzuje się znacznie wyższym poziomem 
w odniesieniu do warowni niż do średniowiecznych 
osad otwartych. Błędem wydaje się ograniczenie przez 
N. Goßlera (1998) do analizy rozpowszechnienia ostróg 
z bodźcem kolcowym, bez uwzględnienia współwystę-
pujących z nimi od XIII w. okazów z kółkiem gwiaź-
dzistym. W późniejszym opracowaniu oporządzenia 
jeździeckiego z obszaru Niemiec badacz słusznie za-
mieścił rozdział uzupełniający ten brak (por. Goßler 
2011). Mało uwagi w literaturze poświęcono ostrogom 
odkrytym na terenie średniowiecznych miast. Badania 
w ramach archeologii miejskiej zaowocowały liczny-
mi znaleziskami ostróg w kontekstach niezwiązanych 
z uprzywilejowanymi warstwami społeczeństwa śre-
dniowiecznego (por. Ellis 1995; Marcinkowski 2003). 
Ostrogami posługiwali się nie tylko rycerze, ale też 
osoby wywodzące się z pospólstwa, duchowni podró-
żujący wierzchem (Szymczak 1997, s. 279, tam określe-
nie: ostrogi kapłańskie), a nawet dzieci (por. Ellis 1995, 
s. 124; Szymczak 1997, s. 278)154. Dziecięcą ostrogę 
z XV w. znaleziono np. w Salisbury na terenie połu-
dniowej Anglii (Ellis 1991, s. 67, nr kat. 36, ryc. 20). Eg-
zemplarza z XIII–XIV w. należącego prawdopodobnie 
do dziecka dostarczyły wykopaliska na zamku Murnau 
w Bawarii (Goßler 2011, s. 60, 89). Mało poruszanym 
w literaturze problemem jest używanie w średniowie-
czu ostróg przez kobiety (jedynie Ellis 1991, s. 54; 1995, 
s. 124). W prologu Opowieści kanterberyjskich G. Cha-
ucera (1961, s. 29–30) opisana jest postać Żony z Bath, 
która podróżowała trzy razy do Jerozolimy, do Rzymu, 
Composteli, Kolonii i innych znanych ośrodków piel-
grzymkowych. Opisując jej strój podróżny przygoto-
wany na pielgrzymkę do Canterbury, G. Chaucer wspo-
mina o parze wyostrzonych ostróg, które miała przy 

piętach (1961, s. 30). Owa wzmianka, będąca jedynie 
wtrąceniem, a nie opisem zjawiska nadzwyczajnego, 
mogłaby wskazywać na powszechność używania przez 
kobiety ostróg w trakcie podróżowania wierzchem. 
Podobnie jak przytoczone wcześniej argumenty, naka-
zuje ona ponadto przedyskutować powszechny pogląd 
o przynależności wszystkich ostróg do grupy milita-
riów. Wydaje się bowiem, że charakter militarny mia-
ło zdecydowanie mniej ostróg znajdywanych podczas 
badań archeologicznych, niż dotychczas sądzono.

Imponujący zbiór ok. 130 ostróg oraz ich elemen-
tów pochodzi z systematycznych badań placu Nowy 
Targ we Wrocławiu. Należałoby zastanowić się nad 
funkcją oraz użytkownikami omawianych przedmio-
tów. Pewne przesłanki pozwalają stwierdzić, że ostrogi 
na obszarze placu Nowy Targ nie były w średniowie-
czu wyłącznie sprzedawane, lecz także produkowane 
i ostatecznie wykańczane. Niektóre z nich są bowiem 
okazami nigdy nieukończonymi, co może świadczyć 
o działalności warsztatów ostrożniczych w tym miej-
scu. Jeżeli sprzedawano ostrogi przy placu, to – natu-
ralnie – osobami nabywającymi nie musieli być wca-
le mieszczanie. Powszechność występowania okazów 
uszkodzonych, najprawdopodobniej zagubionych, 
zdaje się jednak świadczyć, że wiele z odkrytych ostróg 
należało pierwotnie do użytkowników placu, w tym 
mieszkańców miasta.

Problem najstarszych ostróg

Typologicznie najstarszymi ostrogami odnalezio-
nymi na Nowym Targu są dwa okazy typu I odmiany 
1 oraz jeden egzemplarz typu I odmiany 2 wg Hilczerów-
ny (1956, s. 22–26). Na podstawie pozycji stratygraficz-
nej należałoby datować je na 2. poł. XII – 1. poł. XIII w. 
Dysonans chronologiczny między czasem ich wyko-
nania a momentem zdeponowania jest zauważalny. Na 
podstawie formy można określić ich wiek na X, ewen-
tualnie 1. poł. XI stulecia (Hilczerówna 1956, s. 31). 
Najbardziej archaiczną formę reprezentuje ostroga o nr. 
inw. 7094/11 (ryc. 419 a), zaopatrzona w zaczepy płyt-
kowo-nitowe typu A1 wg Wachowskiego (Wachowski 
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154 J. Szymczak (1997, s. 278) przytoczył cennik ostróg 
z 1396 r., w którym mowa o: „calcaria pro iuvenibus”, 
„calcaria communia” oraz „calcaria pro militibus”.
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1984, s. 37). Można ją porównać z egzemplarzami od-
nalezionymi na cmentarzysku w Lutomiersku, datowa-
nymi na X/XI w., lub z luźnymi znaleziskami z Brześcia 
Kujawskiego oraz Żakowa (Hilczerówna 1956, s. 23–
25, tabl. 1). Niemal identyczny egzemplarz znaleziono 
wewnątrz jednego z budynków na Ostrowie Tumskim 
we Wrocławiu, a badacze tego stanowiska określili czas 
jego zdeponowania na 2. ćw. XI w. (Kaźmierczyk 1991–
1995 cz. 3, s. 105, ryc. 58.1). Na kolejny, bardzo do nie-
go podobny egzemplarz z tego samego stanowiska na-
trafiono w nawarstwieniach z X i początku XI w. poza 
zabudową grodu (Kaźmierczyk et al. 1979, s. 131–132, 
ryc. 12). Cztery okazy z Ostrowa Tumskiego należą do 
tego samego typu co zabytek z placu Nowy Targ. Są one 
jednak od niego okazalsze, bogato ornamentowane, 
a w niektórych przypadkach powierzchnię wykończono 
metalem koloru srebrnego lub złotego (por. Hilczerów-
na 1956, s. 107–108, ryc. 19b). Ostroga z X w. znalezio-
na podczas badań J. Kaźmierczyka, zdobiona ornamen-
tem złożonym z niewielkich dołków (Rzeźnik 2000, 
s. 142, ryc. 4), jest analogiczna do okazu odkrytego 
w tym samym rejonie jeszcze przed II wojną światową 
(Langenheim 1936, s. 295, ryc. 30: 4). Na inną, należącą 
do typu I.1, natrafiono na Ostrowie Tumskim w war-
stwie datowanej na połowę XI w. – ostroga ta jest wykła-
dana folią o złotym kolorze i pokryta wężykowo punk-
towym ornamentem (Kaźmierczyk et al. 1977, s. 194, 
ryc. 10 d, 12). Generalnie, na Ostrowie Tumskim mamy 
do czynienia z bardziej elitarnym niż we Wrocławiu le-
wobrzeżnym charakterze ostróg z X i początku XI w.

Prawdopodobnie do typu I.1 w odmianie niezdo-
bionej należały też znaleziska ramion kabłąków z ba-
dań na Ostrówku w Opolu (Wachowski 1984, s. 40–
41). Przed II wojną światową ostrogę typu I.1 odkryto 
w miejscowości Grodziszcze, pow. polkowicki. Kolejny 
pochodzi z grodziska w Obiszowie, pow. polkowicki 
(Kara 2009, s. 235, ryc. 77: 9). Znaleziska ostróg typu 
I.1 na terenie Polski wyraźnie koncentrują się w ośrod-
kach o charakterze elitarnym. Prawie wszystkie egzem-
plarze małopolskie pochodzą z Krakowa. Aż dwa od-
naleziono na Wawelu (Górecki 2001, ryc. 98D; Strzyż 
2006, s. 114, 262–263, ryc. 30.11; ryc. 31.1, 7). Cztery 

okazy pozyskano podczas badań na Ostrowie Lednic-
kim (Górecki 2001, s. 145, ryc. 88: 2–5). W położonym 
nieopodal Ostrowa Moraczewie, jednym z potężniej-
szych grodów państwa pierwszych Piastów z X w., 
natrafiono na kolejne dwie ostrogi typu I.2, zdobione 
profilowaniem i blisko spokrewnione z omawianymi 
(Kara 2009, s. 235, ryc. 77: 4 A–B). Ostrogę typu I.1 
z X/XI w. pozyskano też podczas wykopalisk w Gnieź-
nie (Górecki 2001, s. 145, Sawicki (red.) 2003, s. 44, 
nr kat. I.85). Dwie analogicznie datowane znaleziono 
w Brześciu Kujawskim (Sawicki (red.) 2003, s. 45, 
nr kat. I.87). Jeden X-wieczny egzemplarz pochodzi 
z Santoka, pow. gorzowski (Kara 2009, s. 235, ryc. 77: 
7), który był niezwykle ważnym, granicznym kaszte-
lańskim grodem wymienionym przez Galla Anonima 
jako klucz do Królestwa Polskiego. Elitarne z uwagi na 
kontekst oraz zdobienie są egzemplarze znalezione na 
grodzisku w Tumie pod Łęczycą (Strzyż 2006, s. 115). 
Na Pomorzu Zachodnim ostrogi typu I.1 znaleziono 
na Wolinie oraz na grodziskach w Radaczu i Ostrowcu 
(Świątkiewicz 2002, s. 175, tabl. XVIII: 11, 13, 17). Do 
zabytku z placu Nowy Targ analogiczne są ostrogi typów 
AIa oraz AIb wg Goßlera (1998, s. 511–515). Dosyć za-
skakująca jest zgodność w datowaniu tych ostróg na X 
oraz ewentualnie 1. poł. XI w., niezależnie od miejsca, 
w którym je odkryto. Dobrze udokumentowane meto-
dami archeologicznymi są X- i XI-wieczne egzempla-
rze z terenu Niemiec, Danii, Czech, Szwajcarii (Goßler 
1998, s. 512–514), a nawet Anglii (de Lacy 1911, tabl. 
8). Zbliżone formą egzemplarze z Andaluzji, a więc po-
granicza świata chrześcijańskiego i muzułmańskiego, 
pochodzą głównie z XI w. (del Campo 1984, s. 263–
264, ryc. 1, 2). Najpóźniej ostrogi typu I.1 datowane są 
na Rusi. A. Kirpičnikov (1973, s. 63–64) stwierdził, że 
popularność zyskują one na tym terenie dopiero w XI–
XII w., a sporadycznie spotykane są jeszcze w 1. poł. 
XIII w. Trudno zweryfikować na obecnym etapie badań 
owe ustalenia. W razie ich potwierdzenia należałoby 
traktować teren Rusi jako izolowany obszar późnego 
występowania ostróg typu I.1. Omawiane ostrogi mają 
genezę jeszcze karolińsko-wielkomorawską i można 
potraktować je jako dalszą formę rozwojową egzem-
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plarzy karolińskich typu VII wg Wachowskiego (1984, 
s. 40–41; 1989, s. 62–66; 1992, s. 37). Sposób ich przy-
pinania możemy poznać dzięki spektakularnemu zna-
lezisku z badań grodziska w Oldenburgu (Gabriel 1984, 
s. 127). W jednym z grobów związanych z funkcjono-
waniem tego grodziska odkryto ostrogę z zaczepami 
płytkowo-nitowymi oraz zachowanym rzemieniem ze 
sprzączką (Gabriel 1984, s. 127, ryc. 38: 9c). Rzemień 
ów tworzył opaskę nitowaną w połowie, prostopadle 
w stosunku do kabłąka. Opaska przechodziła pod po-
deszwą buta i była spinana sprzączką przy górnej po-
wierzchni stopy w okolicy kości skokowej.

Ostroga o nr. inw. 7711/11 (ryc. 419 b) stanowi 
dalszą formę rozwojową w stosunku do poprzedniej. 
Zgodnie z klasyfikacją Z. Hilczerówny należy zaliczyć 
ją do typu I odmiany 2, gdyż jej bodziec jest nieznacz-
nie odgięty. Pojawienie się owej funkcjonalnej mody-
fikacji jest trudno uchwytne w źródłach archeologicz-
nych. Wiadomo, że istniała ona już od X w. na terenach 
skandynawskich. W Polsce ostrogi typu I.2 częściej są 
spotykane w 1. poł. XI w. (Hilczerówna 1956, s. 30–31). 
Badacze niemieccy odgięcie bodźca uznali za mało 
znaczące kryterium klasyfikacyjne i włączyli okazy 
z bodźcem prostym i odgiętym do tej samej odmiany 
(Goßler 1998, s. 512). Inną z kolei cechę, którą ma no-
wotarska ostroga – a mianowicie istnienie zaczepów 
sprzączkowych155 typu D1 wg Wachowskiego (1984, 
s. 37–38) – potraktowali oni jako diagnostyczną. We-
dług N. Goßlera (1998, s. 527–528) ostrogi typu AIIf 
lub AIIg, do którego można zaliczyć okaz nowotarski, 
w przeciwieństwie do egzemplarzy z płytkowo-nitowy-
mi zaczepami pojawiają się nie tylko na przełomie X 
i XI, lecz także w XII w. Analizując znaleziska, doszedł 
on do wniosku, że sprzączkowe zaczepy przy ostrogach 
występują w Europie od X do XIII w. (Goßler 1998, 
s. 527). Wiemy wszakże, że rozwiązanie to ma nieco 
starszą chronologię. Zaczepy sprzączkowe (niem. Dop-
pelösen) obserwujemy bowiem już przy pochodzą-
cych z 2. poł. IX w. karolińskich ostrogach typu VIII 

wg klasyfikacji K. Wachowskiego (1989, s. 66–67). Ty-
pologiczna analiza detali niewiele może nam pomóc 
w uściśleniu chronologii ostrogi typu I.2 z Nowego Tar-
gu. Patrząc na nią całościowo, czas jej powstania nale-
żałoby określić na X – 1. poł. XI w. Okres jej użytko-
wania mógł ewentualnie sięgać XII w., co byłoby mniej 
więcej zgodne z datowaniem tego zabytku na podsta-
wie pozycji stratygraficznej.

Dotychczas omówione ostrogi z Nowego Targu od-
znaczały się surowością formy. Wykonano je z żelaza, 
rezygnując z wszelkich zdobień. W przypadku trzecie-
go z omawianych egzemplarzy (ryc. 419 c) mamy do 
czynienia z oszczędną dekoracją bodźca oraz ramion 
za pomocą profilowania. Ostroga należy do typu I.1 
według Z. Hilczerówny (1956) i zaopatrzona jest w za-
czepy typu A2 według K. Wachowskiego (1984). Zgod-
nie z klasyfikacją N. Goßlera (1998, s. 517–518) okaz 
nowotarski można zaliczyć do typu AId, datowanego 
głównie na X i XI w. Analogią do niego jest np. ostroga 
odkryta w grodzisku koło Caldern w Hesji, nie później-
sza niż X/XI w. (Goßler 1998, s. 518). Warto jednak za-
znaczyć, że sporadycznie znaleziska tej kategorii ostróg 
pojawiają się w nawarstwieniach datowanych na XII, 
a nawet na 1. poł. XIII w., jak miało to miejsce w przy-
padku ostrogi odnalezionej w Bninie na terenie Polski 
(Goßler 1998, s. 517).

Podsumowując, należy podkreślić, że najstarsze 
pod względem formalnym ostrogi znalezione przy 
placu Nowy Targ we Wrocławiu najprawdopodobniej 
wyprodukowano na przełomie X i XI w. Prostota ich 
formy wskazuje, że mamy do czynienia z egzemplarza-
mi funkcjonalnymi o znikomej wartości materialnej. 
Pomimo tego czas ich użytkowania na podstawie usta-
leń stratygraficznych wydaje się dosyć długi – obejmuje 
ok. 200 lat. Dane z innych stanowisk wskazują, że po-
dobne egzemplarze mogły incydentalnie występować 
w kontekstach z XII, a nawet początku XIII w. Niepoko-
jąca wydaje się owa sporadyczność późno datowanych 
znalezisk, podczas gdy aż trzy egzemplarze znaleziono 
w różnych miejscach placu Nowy Targ (ary: 21, 23, 
45) w nawarstwieniach z XII/XIII w. Wytłumaczeniem 
owej niecodziennej sytuacji może być istnienie mało 
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155 Ostrogi z zaczepami sprzączkowymi w niemieckojęzycz-
nej literaturze nazywają się Doppelösensporen.
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uchwytnych, starszych obiektów zniszczonych w pro-
cesie tworzenia młodszych warstw użytkowych placu, 
w efekcie czego nastąpiło przemieszanie starszego ma-
teriału zabytkowego z młodszym. Ewentualny postulat 
zweryfikowania dotychczasowego datowania ostróg 

typu I.1 i I.2 wg Hilczerówny na podstawie znalezisk 
nowotarskich wydaje się na obecnym etapie badań bez-
zasadny. Zdecydowana większość analogicznych znale-
zisk z terenu Europy datowana jest bowiem na okres 
wcześniejszy niż XII – 1. poł. XIII w. (por. Goßler 1998).

VIII. Militaria

Ryc. 419. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Ostrogi, X – pocz. XI w.: a – nr inw. 7094/11, faza osadnicza II; 
b – nr inw. 7711/11, faza osadnicza III; c – nr inw. 6866/11, faza osadnicza II. Fot. J. Sawicki

Fig. 419. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Spurs, 10th century-beginning of the 11th century: 
a – inv. no. 7094/11, occupation phase II; b – inv. no. 7711/11, occupation phase III; c – inv. no. 6866/11, occupation phase 

III Phot. J. Sawicki
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Faza osadnicza I

Brak dysonansu chronologicznego zauważalny jest 
w przypadku ramienia ostrogi (ryc. 420) z zaczepem 
typu C2 wg Wachowskiego (1984, s. 38). Znaleziono 
go w najwcześniej datowanych nawarstwieniach na 
placu Nowy Targ, w obrębie obiektu pochodzącego z 
XII w. Typ zaczepu C2 – oczkowy – występuje już przy 
ostrogach merowińskich i karolińskich (Wachowski 
1984, s. 38). Niemalże identyczny znajduje się przy 
ostrodze z 1. poł. X w. znalezionej w miejscowości Dą-
browa, pow. bartoszycki (Żak 1959, s. 153, tabl. IX: 4). 
Bardziej istotnym wyznacznikiem chronologicznym 
w przypadku zabytku nowotarskiego wydaje się jednak 
dosyć znaczny stopień wygięcia kabłąka, charaktery-
styczny dla ostróg typu II odmiany 4 wg Hilczerówny 
(1956, s. 50–51, tabl. 4). Na terenie Polski zabytki takie 
datowane są przede wszystkim na 2. poł. XII i 1. poł. 
XIII w., choć występują też czasem jeszcze do początku 
XIV w. (Hilczerówna 1956, s. 57). Najbliższe pod wzglę-
dem geograficznym i formalnym analogie do naszej 
ostrogi odnaleziono na Ostrówku w Opolu, w nawar-
stwieniach z XII w. (Wachowski 1984, s. 49, 52, ryc. 31 d). 
Z XII i XII/XIII w. pochodzą ostrogi o podobnie 
ukształtowanych ramionach znalezione na terenie Nie-
miec (np. Goßler 1998, nr kat. 250, 251, 296).

Faza osadnicza II

Chronologii II fazy osadniczej, a więc XII – po-
czątek XIII w., typologicznie odpowiadają ostrogi 
z bodźcem kolcowym należące do odmian 3–5 typu II 
wg Hilczerówny. Jednym z najbardziej interesujących 
przedmiotów jest okaz nieukończony, którego nigdy 
nie oszlifowano po odkuciu (ryc. 421 a). Prawdopo-
dobnie odrzucono go jako nieudany produkt po tym, 
jak odłamaniu uległo jedno ramię. Spękania widoczne 
na powierzchni istniejącego ramienia kabłąka świad-
czą o wadzie materiałowej lub błędach rzemieślnika w 
procesie obróbki nieukończonej ostrogi. Zabytek na-
leży do typu II.3 wg Hilczerówny z zaczepami oczko-
wymi typu C1 wg Wachowskiego. Większość analo-
gicznych ostróg pochodzi z 2. poł. XI – 1. poł. XII w. 
(Hilczerówna 1956, s. 52–53). Materiał porównawczy 
z terenu Niemiec wskazuje na podobną chronologię 
ostróg typu II.3 (Goßler 1998, nr kat. 205, 209, 213). 
Najwcześniejsze okazy występują już na przełomie X 
i XI w. (Wachowski 1984, s. 43). Najpóźniej pojawia-
ją się one wszakże i pod koniec XII oraz na początku 
XIII w. (por. Hilczerówna 1956, s. 53; Goßler 1998, 
nr kat. 207). Opinia Z. Hilczerówny (1956, s. 53), że w tym 
późnym okresie nie można mówić jednak o produkcji 
omawianych ostróg, w świetle odkrycia nowotarskiego 
może być negatywnie zweryfikowana. Na placu Nowy 
Targ odkryto jeszcze jedną ostrogę (ryc. 421 b) typu II.3 
wg Hilczerówny zaopatrzoną w bodziec typu IIa1 wg 
Wachowskiego. Ostrogi analogiczne do egzemplarza 
z Nowego Targu odkryto podczas badań na Ostrów-
ku w Opolu. Pochodzą one z nawarstwień datowanych 
na XII i 1. poł. XIII w. (Wachowski 1984, s. 44–46, ryc. 
28). Okazy o podobnym dwupiramidalnym bodźcu 
znaleziono na terenie Niemiec na stanowiskach z XI/
XII oraz XII w. (Goßler 1998, nr kat. 191, 209, 213, 214, 
241, 284). Analogiczną ostrogę znaleziono w Londynie, 
w warstwach datowanych na 2. poł. XII w. (Ellis 1995, 
s. 131–133, nr kat. 319).

Fragment ramienia (ryc. 421 c) z zaczepem typu 
B2 wg Wachowskiego należał do ostrogi o kabłąku pro-
stym typu I lub II odmiany 1 lub 2. Zgodnie z ustale-
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Ryc. 420. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza 
osadnicza I. Ramię ostrogi, nr inw. 2725/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 420. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase I. Spur arm, inv. no. 2725/11.

Phot. J. Sawicki
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niami Z. Hilczerówny (1956, s. 47) należałoby określić 
jego chronologię najpóźniej na XI stulecie, gdyż ostrogi 
typu II.2, najmłodsze okazy średniowieczne o kabłąku 
prostym, występują głównie w nawarstwieniach XI-
-wiecznych. Wspomniana autorka była świadoma 
istnienia aż dwóch egzemplarzy odkrytych w Opolu, 
w kontekście XIII-wiecznym. Wyraziła jednak swój 
sceptycyzm w stosunku do przeżytkowego stosowania 
tych ostróg w XIII w., skłaniając się do opinii, że eg-
zemplarze opolskie znalazły się na tzw. wtórnym złożu 
(Hilczerówna 1956, s. 47). K. Wachowski (1984, s. 43) 
był z kolei zdania, że nawet w 1. poł. XIII w. możemy 
mieć do czynienia z produkcją ostróg typu II.2. Badania 
N. Goßlera (1998, s. 602–603) nad materiałami z terenu 
Niemiec wydają się potwierdzać, że najmłodsze ostrogi 
z kabłąkiem prostym (grupy D wg Goßlera) występu-
ją w XII, a przeżywają się jeszcze w XIII w. Omawiane 
ramię kabłąka z placu Nowy Targ, z uwagi na pozycję 
stratygraficzną, może być dodatkowym dowodem na 
późną chronologię ostróg o kabłąku prostym. Jego nie-
mal identyczne odpowiedniki odnajdziemy wśród za-
bytków z Ostrówka w Opolu (Wachowski 1984, s. 41, 
ryc. 23 c–e).

W II fazie osadniczej stosunkowo dobrze repre-
zentowane są ostrogi o cechach charakterystycznych 
dla typu II odmiany 4 wg Hilczerówny (1956, s. 39–41) 
(ryc. 421 d–f), których datowanie przypada przede 
wszystkim na XII i 1. poł. XIII w.

Na Ostrówku w Opolu najwcześniejsze egzempla-
rze pochodzą z nawarstwień z ok. 1125–1160 r. (Wa-
chowski 1984, s. 49). Ostrogi z II fazy osadniczej na pla-
cu Nowy Targ zaopatrzono w piramidalne bodźce typu 
IIa2 oraz zaczepy typu B2 (ósemkowe) i C3 (oczkowe 
z płytką) wg Wachowskiego. Na terenie Niemiec oka-
zy o podobnie ukształtowanych bodźcach datowane 
są metodami archeologicznymi na XII–XII/XIII w. 
(Goßler 1998, nr kat. 236, 237, 253, 277, 281, 296).

Kolejną formą rozwojową ostróg w fazie osadniczej 
II na placu Nowy Targ są okazy typu II odmiany 5 (ryc. 
422 a–d) wg Hilczerówny, odznaczające się mocnym 
wygięciem ramion kabłąka w niewielkiej odległości 
od zaczepów. Ich datowanie na terenie Polski przypada 

na XIII i początek XIV w., przy czym zdaniem wspo-
mnianej autorki (Hilczerówna 1956, s. 58) występują 
one przede wszystkim w 2. poł. XIII w. Na Ostrówku 
w Opolu identyczne ostrogi pojawiły się już w nawar-
stwieniach z XII/XIII w. (Wachowski 1984, s. 53). Po-
dobnie w Niemczech ostrogi z bodźcem kolcowym 
o analogicznie wygiętych przy zaczepach ramionach 
kabłąka datowane są od XII/XIII do XIII w. (Goßler 
1998, nr kat. 324, 329, 335, 344).

Wydatne wygięcie kabłąka potrzebne jest w przy-
padku ostróg przypinanych do miękkiego obuwia, 
stosowanego w późnym średniowieczu. Anatomiczny 
kształt ludzkiej stopy wymuszał wygięcie kabłąka, które 
omijało kostkę jeźdźca.

Ewolucja ostróg typu II odmiany 5 doprowadziła 
do wykształcenia się form z bodźcem zaopatrzonym 
w kulę (bodziec typu IId1) lub tarczę u podstawy (bo-
dziec typu IIe1), aby ograniczyć niebezpieczeństwo 
zadania głębokich ran koniowi. Współwystępowanie 
rozmaitych odmian ostróg, które moglibyśmy uznać 
za mniej lub bardziej groźne dla wierzchowca, spo-
wodowane było prawdopodobnie znacznym zróżni-
cowaniem doświadczenia poszczególnych jeźdźców 
oraz charakterów koni. Starano się jednak wypracować 
optymalne rozwiązania techniczne, co w XIII w. dopro-
wadziło do rozpowszechnienia się ostróg z bodźcem 
gwiaździstym. Ostrogi z tarczami lub kulami u podsta-
wy stanowiły stadium poprzedzające wykształcenie się 
okazów z widełkami i obracającą się na osi gwiazdką.

Okaz z ogranicznikiem w kształcie kuli (ryc. 422 c) 
pochodzi ze zbioru przedmiotów związanych z II fazą 
osadniczą na placu Nowy Targ we Wrocławiu. Ustalenia 
typologiczne pozostają w tym przypadku w zgodności 
z datowaniem na podstawie pozycji stratygraficznej za-
bytku (XII/XIII w.). Egzemplarz o identycznej budowie 
bodźca, należący jednak do typu II.3, odkryto w nawar-
stwieniach XIII-wiecznych podczas badań na Ostrów-
ku w Opolu (Wachowski 1984, s. 47, ryc. 29 e). Bardziej 
ścisła analogia pochodzi z grobu nr 39 w Növenthien, 
Lkr. Uelzen, w północnych Niemczech, datowanego na 
1. poł. XIII w. (Goßler 1998, s. 653, nr kat. 308). Inne 
ostrogi o podobnie wygiętych ramionach kabłąków, 
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z bodźcami typu IId1 znalezione na obszarze Niemiec 
datowane są na XII/XIII lub ogólnie na XIII w. (Goßler 
1998, nr kat. 291, 306, 331, 336, 344).

Dysonansu chronologicznego między typologią 
a pozycją stratygraficzną nie da się zauważyć w przypad-
ku ostrogi o nr. inw. 3069/11 (ryc. 422 d) z placu Nowy 
Targ we Wrocławiu. Odznacza się ona wydatną tarczą 
u podstawy bodźca (typu IIe1), V-kształtnym kabłąkiem 
oraz płasko rozklepanymi, taśmowatymi ramionami. 
Niemal identyczna ostroga pochodzi z wcześniejszych 
badań J. Kaźmierczyka na placu Nowy Targ we Wrocła-

wiu; znaleziono ją we wnętrzu budynku datowanego na 
1. poł. XIII w. (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, s. 404–
405, ryc. 114: s; s. 418). Bliski pod względem formy do 
ostróg z Wrocławia jest okaz znaleziony w Bad Harz-
burg, Lkr. Goslar, w Niemczech (Goßler 1998, nr kat. 
267), datowany na XIII w. oraz zabytek z osady, na wy-
spie Hanfwerder niedaleko Prillwitz w Meklemburgii, 
pochodzący z 1. poł. XIII w. (tamże, nr kat. 329). Ana-
logiczne ostrogi znajdowano na terenie dawnej Rusi, 
gdzie występowały w nawarstwieniach z 2. poł. XII – 1. 
poł. XIII w. (Kirpičnikov 1973, nr kat. 438, ryc. 71: 4).
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Ryc. 421. Wrocław,  pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza osadnicza II. Ostrogi:  a – nr inw. 4858/11;  b – nr inw. 3304/11; 
 c – nr inw. 8206/11;  d – nr inw. 4563/11;  e – nr inw. 3570/11;  f – nr inw. 4577/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 421. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Occupation phase II. Spurs: a – inv. no. 4858/11;  b – inv. no. 
3304/11;  c – inv. no. 8206/11;  d – inv. no. 4563/11;  e – inv. no. 3570/11;  f – inv. no. 4577/11. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 422. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 

Faza osadnicza II. 
Ostrogi: a – nr inw. 4662/11;  

b – nr inw. 2527/11; 
c – nr inw. 9145/11;  
d – nr inw. 3069/11. 

Fot. J. Sawicki 

Fig. 422. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 

Occupation phase II. 
Spurs:  a – inv. no. 4662/11; 

b – inv. no. 2527/11; 
 c – inv. no. 9145/11; 
d – inv. no. 3069/11. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 423. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Faza osadnicza II. Ostrogi: 

a – nr inw. 11554/11; b – nr inw. 8055/11; 
c – nr inw. 7932/11. 

Fot. a–b: J. Sawicki; c: L. Marek

Fig. 423. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation phase II. 

Spurs: a – inv. no. 11554/11; b – inv. no. 8055/11; 
c – inv. no. 7932/11 

Phot. a–b: J. Sawicki; c – L. Marek
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Najstarsze ostrogi typu III, dyskusja

Dyskusja na temat pojawienia się ostróg z bodź-
cem gwiaździstym na terenie średniowiecznej Europy 
toczyła się w literaturze niemal od początków studiów 
nad tym zagadnieniem (por. Demmin 1911, s. 342). 
G. F. Laking (1920, s. 164, ryc. 969) wskazał na najstar-
sze przedstawienie takich egzemplarzy z terenu Anglii 
występujące na fragmentach nagrobka rycerskiego z 1. 
poł. XIII w. przechowywanych w Wallace Collection. 
Okazało się, że przedstawienie to należy datować jednak 
później (Ward Perkins 1967, s. 103). Na obszarze Hisz-
panii i Portugalii, zdaniem tamtejszych badaczy, oma-
wiane ostrogi pojawiają się około połowy XIII w. (Gar-
cía Álvarez-Busto, Fernández Calderón 2014, s. 145,
 przyp. 9). Wczesne przykłady ostróg z bodźcem gwiaź-
dzistym przedstawiono na witrażach z ok. 1230 r. 
w katedrze w Chartres, a także na fresku w kaplicy św. 
Sylwestra należącej do kościoła Quattro Santi Coro-
nati w Rzymie, konsekrowanego w 1246 r. (Ellis 1995, 
s. 128). W Anglii najwcześniejsze przedstawienia takich 
ostróg znane są z tzw. witraży cudów z lat 1220–1230 
w katedrze w Canterbury (Ellis 1995, s. 128) oraz z pie-
częci Henryka III z ok. 1240 r. (de Lacy 1911, s. 35). 
Z. Hilczerówna okazy z bodźcem gwiaździstym zali-
czone przez nią do typu III była skłonna datować raczej 
na 2. poł. XIII w. (Hilczerówna 1956, s. 66–69). Dowo-
dy na wczesną chronologię średniowiecznych ostróg 
z bodźcem gwiaździstym wydają się jednak świadczyć 
o występowaniu ich w Europie co najmniej od po-
czątku XIII w. (Kirpičnikov 1973, s. 68; Ruttkay 1976, 
s. 351; Nowakowski 1976, s. 75–82; Kołodziejski 1985, 
s. 176). Prawdopodobnie nie było to jednak rozwiąza-
nie nowatorskie, lecz powrót do wzorów rzymskich, 
gdyż ostrogi z bodźcem gwiaździstym znane już były 
w starożytności (Kołodziejski 1985, s. 176).

Jedną ostrogę z fazy osadniczej II (ryc. 423 a) moż-
na potraktować jako awangardową w tym czasie i da-
tować na początek XIII w. Należy ona do ostróg typu 
III wg Hilczerówny. Pomimo dosyć dużego stopnia 
uszkodzeń można stwierdzić, że odpowiada zasadniczo 
charakterystyce typu A, ostróg z bodźcem gwiaździ-

stym wg Kołodziejskiego (1985, s. 165). Wymiary takie 
jak grubość ramion mieszczą się w ustalonych przez 
tego autora kryteriach. Ponadto widełki, na których 
pierwotnie zamocowano kółko gwiaździste, nie mają 
wyodrębnionej szyjki, lecz wyrastają już rozdzielone 
z zapiętka, co stanowi m.in. wyróżnik okazów typu A. 
Ostrogi należące do wymienionej kategorii w Mało-
polsce użytkowane są mniej więcej od połowy XIII w., 
choć S. Kołodziejski (1985, s. 165) nie wyklucza, że mo-
gły pojawić się nieco wcześniej. Ostroga z placu Nowy 
Targ może stanowić dowód na poparcie tezy, że ostrogi 
z bodźcem gwiaździstym występują już w nawarstwie-
niach z początku XIII w. W Opolu odnotowano, że 
większość okazów typu III wg Hilczerówny pochodzi 
dopiero z 2. poł. XIII w. (Wachowski 1984, s. 54). Jed-
na taka ostroga z warstwy XII-wiecznej na opolskim 
Ostrówku raczej dostała się tam w wyniku procesów 
postdepozycyjnych, jak sugerował już K. Wachowski 
(1984, s. 54). Można zatem potwierdzić, że wcześnie 
datowana ostroga z Nowego Targu jest do pewnego 
stopnia awangardowa. Ramiona z zaczepami typu E2 
(ryc. 423 b, c) mogły należeć do ostróg typu III, gdyż 
są one popularne przy egzemplarzach tej kategorii. Nie 
możemy wszakże, z uwagi na ich fragmentaryczność, 
wykluczyć, że pochodzą one z ostróg typu II wg Hil-
czerówny.

Faza osadnicza III

Nieznaczną przewagę w liczbie ostróg z bodźcem 
kolcowym nad okazami typu III wg Hilczerówny spo-
tykamy w materiałach z kolejnej, III fazy osadniczej 
na placu Nowy Targ. Jest ona datowana od 2. poł. XII 
do 1. poł. XIII w. Najstarszy okaz z omawianej fazy 
osadniczej to opisany już egzemplarz typu I.2, D1, Ib4 
(ryc. 419 b). Datowana metodą typologiczną na okres 
wcześniejszy niż nawarstwienia, w których się znala-
zła, może być też ostroga typu II odmiany 2 wg Hil-
czerówny (1956, s. 35–38) (ryc. 424). Zaopatrzono ją 
w bardzo archaiczne zaczepy płytkowo-nitowe typu A1 
oraz bodziec dwupiramidalny IIc1 wg Wachowskiego 
(1984). Ścisłymi analogiami do niej są dwie ostrogi 
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znalezione na przedzamczu pfalzu w Tilledzie, na tere-
nie Niemiec, datowane na XI i XI/XII w. (Goßler 1998, 
s. 648, nr kat. 191–192). Przedstawiono już ustalenia na 
temat chronologii egzemplarzy typu II.2. Na obecnym 
etapie badań wiemy, że nie zawęża się ona do XI stu-
lecia, lecz obejmuje też XII, a nawet początek XIII w.
Kwestią dyskusyjną jest natomiast produkcja tych 
ostróg w czasach późniejszych niż okres ich najwięk-
szej popularności, czyli XI w. (por. Hilczerówna 1956, 
s. 53). K. Wachowski na podstawie materiałów z Opo-
la stwierdził, że wytwarzanie okazów typu II.2 mogło 
mieć miejsce w 1. poł. XIII w. Z tego, co nam wiado-
mo, wynika, że wśród materiałów z Ostrówka nie ma 
jednak półproduktów ostróg, jakie wystąpiły na placu 
Nowy Targ we Wrocławiu i które mogłyby świadczyć 
o lokalnym ich wykonywaniu. Pozostałe ostrogi z bodź-
cem kolcowym z III fazy osadniczej należą do typów 
II.4 i II.5 wg Hilczerówny, a ich chronologię w oparciu 
o metodę typologiczną już wyczerpująco omówiono. 
Najbardziej archaiczne egzemplarze odmiany 4 odzna-
czają się bodźcami typu IIa2 (ryc. 425 a, b; ryc. 427 a) 
wg Wachowskiego. Płytkowo-nitowe zaczepy typu A1 
wg Wachowskiego wystąpiły przy ostrodze należącej 
do omawianego typu, lecz wykonanej w przeciwień-
stwie do pozostałych egzemplarzy (typu II.4, IIa2) ze 
stopu miedzi (ryc. 427 a). W jednym przypadku odno-
towano zaczepy typu D1, które w całym XIII w. cieszy-
ły się znowu dosyć dużą popularnością (por. Koóšová 
2004, s. 542, tab. 3) przy okazach z bodźcem kolcowym.

Ewolucyjnie bardziej zaawansowaną formę prezen-
tują okazy z bodźcami zaopatrzonymi w ogranicznik, 
niepozwalający na zadanie ostrogą groźnej rany wierz-
chowcowi (ryc. 426 a–e). Do grupy tej należą ostrogi 
typu II.4 wg Hilczerówny z bodźcami typu IId wg Wa-
chowskiego. Częstą cechą egzemplarzy z placu Nowy 
Targ jest występowanie czworokątnej płytki u podsta-
wy kolca (typ IId2) (ryc. 426 a–e). Wśród zaczepów 
spotykane są oczkowe typu C1 (ryc. 426 b, c) i C2 (ryc. 
426a) oraz bardziej od nich zaawansowane zaczepy 
typu G (ryc. 426 d, e) wg Wachowskiego, złożone z 1 
zaczepu oczkowego typu C1 oraz ogniwka typu E, do 
którego mocowano sprzączkę i okucie rzemienia (Wa-

chowski 1984, s. 38). Jeden egzemplarz ma zachowane 
oryginalne cynowanie i zdobiony jest dodatkowo kar-
bami na ramionach kabłąka przy zapiętku oraz na kra-
wędzi czworokątnej tarczki przy bodźcu (ryc. 426 d).
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Ryc. 424. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza 
osadnicza III. Ostroga, typ II.2, nr inw. 7394/11. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 424. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Spur, occupation phase III, type II.2: inv. no. 7394/11

Phot. J. Sawicki

Bliskie analogie do ostróg nowotarskich typu II.4 z 
bodźcami typu IId2 odnajdziemy w materiałach z ba-
dań na Ostrówku w Opolu. Egzemplarze opolskie da-
towane są od XII do połowy XIII w. (Wachowski 1984, 
s. 49), co pozostaje w zgodności z chronologią egzem-
plarzy z placu Nowy Targ we Wrocławiu. Analogicz-
ne zabytki z obszaru Niemiec pochodzą z XII/XIII w. 
Wśród nich szczególnie bliskie okazom z placu Nowy 
Targ pod względem formy są znaleziska z osady w Mu-
chow, Lkr. Ludwigslust, Römhild, Lkr. Meiningen, oraz 
Usadel, Lkr. Neustrelitz (Goßler 1998, nr kat. 261, 324, 
327). Dwa egzemplarze typu II.4 z III fazy osadniczej 
mają bodźce typu IId1 z ogranicznikiem u podstawy w 
kształcie kuli (ryc. 429 a, b), który wydaje się bardziej 
zaawansowaną modyfikacją w stosunku do wielokątnej 
tarczki. Zaczepy omawianych ostróg reprezentują typ 
C1 oraz płytkowo-nitowy typ A1 wg Wachowskiego 
(1984).

Osobnego omówienia wymagają ostrogi wykonane 
najprawdopodobniej ze stopu miedzi, reprezentowane 
w materiale z badań placu Nowy Targ jedynie przez 
dwa egzemplarze. Wspomniano już o ustaleniach ty-
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pologicznych dotyczących egzemplarza bardziej ar-
chaicznego (ryc. 427 a), należącego do typu II.4, A1, 
IIa2 wg Hilczerówny oraz Wachowskiego. Drugi moż-
na sklasyfikować jako II.5, G, IId1 (ryc. 427 c, d). Do 
zbioru tego można jeszcze włączyć sprzączkę typu III 
wg Wachowskiego. Na tle licznych zabytków z III fazy 
osadniczej (por. katalog VIII.2.a) wykonanych z żelaza 
strogi z kolorowego metalu można uznać za wyjątko-
we. Unikatowość takich ostróg nie jest specyfiką Wro-
cławia czy nawet Śląska, lecz odnosi się do całej Euro-
py. Dla przykładu, z analizowanego zbioru 450 ostróg 
z bodźcem kolcowym z X–XIV w., znalezionych na 
obszarze Niemiec, tylko 4,8% (21 egzemplarzy) wyko-
nano ze stopu miedzi, a 94,4% z żelaza (Goßler 1998, 
s. 594). Sporadyczne występowanie ostróg z koloro-
wego metalu, wśród późniejszych okazów z bodźcem 
gwiaździstym, było już przedmiotem dyskusji w lite-
raturze (Marciniak-Kajzer 2007, s. 201–203). Wydaje 
się, że owa rzadkość nie wynika z problemów techno-
logicznych związanych z odlewaniem ostróg z koloro-
wego metalu. Skłonny byłbym raczej tłumaczyć ją kwe-
stiami ideologicznymi, związanymi z ich złotą barwą. 
B. Ellis (1991, s. 54), badając ostrogi z terenu Anglii, 
doszła do wniosku, że okazy ze stopu miedzi były za-
zwyczaj złocone, stanowiąc oznakę rycerza. Wpraw-
dzie stalowe ostrogi też niekiedy bywały złocone, czego 
przykładem są egzemplarze z grobów władców i ryce-
rzy na terenie Półwyspu Iberyjskiego (Moreno 1946, 
s. 95; García Álvarez-Busto, Fernández Calderón 2014, 
s. 137–145), lecz było to trudniejsze niż złocenie ostróg 
z kolorowego metalu. Należało bowiem przed złoce-
niem ogniowym pokryć je cienką warstwą miedzi jako 
podkładem. W świetle uwag dotyczących ponadregio-
nalnych zasad noszenia ostróg złoconych, które sta-
nowiły symbol statusu społecznego lub szczególnego 
wyróżnienia, można zaliczyć okazy z placu Nowy Targ 
do nielicznego zbioru przedmiotów o charakterze eli-
tarnym. Nawet jeżeli nie były one pierwotnie złocone 
lub przygotowane do złocenia, miały barwę pozłocistą, 
którą zarezerwowano dla rycerstwa. Typologicznie nie 
różnią się one natomiast od pozostałych okazów z tego 
stanowiska.

Stalowe ostrogi typu II.4 (ryc. 429 a,b) i II.5 z III 
fazy osadniczej różnią się od siebie na ogół ukształto-
waniem kolca (typ IIa2, IId1, IId2, por. ryc. 428, 430, 
431), formą zaczepów (typ D1, G, C1, E2, por. ryc. 428, 
430, 431) oraz dekoracją. Najbardziej archaiczne kolce 
w formie stożka (typ IIa2) wystąpiły przy dwóch oka-
zach, zaopatrzonych w popularne przy tym typie zacze-
py sprzączkowe (ryc. 428 b, c). Jeden z nich (ryc. 428 b), 
odznaczający się masywnym, trójkątnym w przekroju 
i pozbawionym dekoracji kabłąkiem, ma bezpośrednią 
analogię w materiałach z badań na Ostrówku w Opolu 
(Wachowski 1984, s. 51, ryc. 33a). Drugi z wymienio-
nych okazów ozdobiono inkrustowanymi cyną lub sre-
brem punktami pokrywającymi ramiona, zaczepy oraz 
bodziec (ryc. 428 c). Inne ostrogi omawianego typu 
mają bodźce z ogranicznikiem w formie czworokątnej 
płytki (ryc. 428 a) lub kuli (ryc. 429 a, b; ryc. 430 a; ryc. 
431 b). Na szczególną uwagę zasługuje ostroga z zacho-
waną, profilowaną sprzączką, zdobiona na ramionach 
skośnymi, równoległymi liniami rytymi wypełnionymi 
najprawdopodobniej cynowaniem (ryc. 430). Zaopa-
trzono ją w zaczepy typu G wg Wachowskiego. W ana-
logicznie ukształtowanym systemie mocowania ostrogi 
ogniwo, do którego przyłączano sprzączkę oraz płytkę 
do przytwierdzenia rzemienia, noszono zawsze od ze-
wnętrznej strony stopy (Ellis 1995, s. 127). Do płytki 
przyczepiony był długi rzemień przewlekany z drugiej 
strony przez oczko, a następnie ściągany sprzączką przy 
ogniwie. Opisany sposób zapinania ostróg z zaczepami 
typu G możemy zaobserwować na nagrobku Willia-
ma Longespée (zm. 1226), earla Salisbury, w katedrze 
w Salisbury (Ellis 1991, s. 56) lub na innych przedsta-
wieniach z 1. poł. XIII w. (por Bauch 1976, s. 130, ryc. 
206). Na terenie zachodniej Europy rozwiązanie takie 
było popularne do mniej więcej połowy XIV w. (Ellis 
1995, s. 128). Potem przy ostrogach spotykamy już ra-
czej zaczepy ukształtowane symetrycznie.

Wśród wszystkich ostróg z bodźcem kolcowym 
znalezionych przy placu Nowy Targ w nawarstwieniach 
III fazy osadniczej egzemplarze należące do typu II.5 
należą do najczęściej ornamentowanych. Wspomniana 
ostroga z zachowaną sprzączką (ryc. 430), charaktery-
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zująca się dodatkowo taśmowatymi, płasko rozklepa-
nymi ramionami kabłąka, jest podobna do egzempla-
rzy ornamentowanych z terenu Niemiec, datowanych 
na XII/XIII oraz XIII w. (Goßler 1998, nr kat. 253, 344). 
Niestety, żaden z nich nie pochodzi z dobrze udoku-
mentowanych metodami archeologicznymi nawar-
stwień. Inny okaz z bodźcem o ograniczniku kulistym 
(ryc. 431 b) formą odpowiada XIII-wiecznemu zabyt-
kowi z Anklam w Meklemburgii (Goßler 1998, nr kat. 
335). W tym przypadku nie mamy dokładnych danych 
co do okoliczności znalezienia ostrogi. Okaz z placu 
Nowy Targ, przypuszczalnie cynowany, ozdobiono do-
datkowo karbowaniem i profilowaniem zapiętka.

Rzadko spotykaną ostrogą jest egzemplarz z placu 
Nowy Targ we Wrocławiu o zawiasowej konstrukcji 
kabłąka (ryc. 431 a). Na problem wytwarzania takich 
ostróg w 1. poł. XIII w. jako pierwszy zwrócił uwagę 
w literaturze Krzysztof Wachowski przy okazji omawia-
nia znaleziska z miejscowości Smolna, pow. oleśnicki, 
oraz analogicznego do niego egzemplarza z Dollkeim 
koło Królewca (Wachowski 1998a, s. 448). Na podsta-
wie lokalizacji odkryć w miejscach, gdzie znajdowały 
się posiadłości Zakonu Szpitala Najświętszej Marii 
Panny, sformułował on interesującą hipotezę o związku 
konstrukcji zawiasowej z uzbrojeniem krzyżackim na-
leżącym do zakonnych braci służebnych (Wachowski 
1998a, s. 449). Jako że nie mogli oni posiadać własnego 
uzbrojenia, mieliby zaopatrywać się w razie potrzeby 
w komunalnych, zakonnych arsenałach. Uniwersal-
ność tych ostróg i łatwość dopasowania do stopy róż-
nych użytkowników byłaby w tym przypadku szczegól-
nie pożądana. Z datowaniem zaproponowanym przez                                                                                            
K. Wachowskiego zgodna jest chronologia ostrogi 
z placu Nowy Targ, ustalona na podstawie stratygra-
fii stanowiska. Podobnie jak okaz z Dollkeim, okaz 
z placu Nowy Targ zaopatrzono w bodziec kolcowy 
typu IId2, z ogranicznikiem w kształcie kuli. Zabytek 
z miejscowości Smolna miał pierwotnie bodziec z kół-
kiem gwiaździstym, co nie wyklucza możliwości jego 
datowania na 1. poł. XIII w. Kolejna ostroga z XIII w. 
o zawiasowej konstrukcji kabłąka przechowywana 
jest w kolekcji Veste Coburg na terenie Niemiec; za-

opatrzono ją w bodziec gwiaździsty (Goßler 2011, 
s. 89, tabl.22: 396.1). Na późniejszą – pochodzącą 
z rozwiniętego XV w. – ostrogę o zawiasowej kon-
strukcji kabłąka i bodźcu gwiaździstym natrafiono 
na gródku stożkowatym w miejscowości Skorošice 
koło Javorníka na Śląsku Czeskim (Kouřil, Prix 2008, 
s. 174, ryc. 4.4). Kolejną odnaleziono w bliżej nieokre-
ślonych okolicznościach koło Úsova w Republice Cze-
skiej (Žákovský 2011, s. 147, ryc. 28 d). Obecnie zabytek 
ten, datowany na XVII–XVIII w., przechowywany jest 
w Lesnicko-loveckéhim muzeum w Úsove na Morawach 
(nr inw. HU, 123, 597/73). Para ostróg zawiasowych 
z cyzelowanej stali pochodzących z ok. 1700 r. znajduje 
się też w Kaiserburg w Norymberdze (nr inw. W 1647, 
W 1648). XVII-wieczny egzemplarz o kabłąku zawia-
sowym znajduje się też w Metropolitan Museum of Art 
w Nowym Jorku (nr inw. 42.50.375) (Grancsay 1955, nr 
kat. 109). Dwa inne z XVIII w. można podziwiać w mu-
zeum Poldi Pezzoli w Mediolanie (Boccia, Godoy 1985, 
s. 133–134, 312, 314, ryc. 397, 402, nr kat. 364, 365).

Przegląd zbioru ostróg o analogicznej budowie
prowadzi do wniosku, że zawiasowa konstrukcja kabłą-
ka nie może być cechą pomocną przy określeniu chro-
nologii danego zabytku. Raczej należy ją rozpatrywać 
w szerszym kontekście wraz z innymi cechami, jak 
ukształtowanie bodźca, końcówek ramion kabłąka 
oraz zaczepów. Hipoteza o krzyżackiej genezie ostróg 
zawiasowych, choć interesująca i niepozbawiona pod-
staw, wymaga dalszej weryfikacji. Wczesny okaz z pla-
cu Nowy Targ, pochodzący z warstw datowanych na 
2. poł. XII–1. poł. XIII w. trudno powiązać z Krzyżaka-
mi. Ponadto dysponujemy jeszcze zbyt małą podstawą 
źródłową, aby pozytywnie lub negatywnie zweryfiko-
wać przytoczoną teorię.

W nawarstwieniach III fazy osadniczej znaleziono 
wiele elementów ostróg, których nie da się dokładnie 
przyporządkować określonemu typowi ostrogi. Odła-
mane ramiona z zaczepami oczkowymi typu C1 (ryc. 
432 a) mogły należeć np. do ostróg zarówno typu II.4 
(ryc. 429 a), jak i typu III z systemem mocowania typu 
G (ryc. 433 a–d). Większe prawdopodobieństwo, że 
mamy do czynienia z elementami ostróg o bodźcu kol-
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cowym, istnieje w przypadku fragmentów ramion z za-
czepami typu C3 (ryc. 432 c), a przede wszystkim D1 
(ryc. 432 b), które raczej nie występują przy okazach 
z bodźcem gwiaździstym w XIII w.

Pochodzące z III fazy osadniczej ostrogi typu III 
wg Hilczerówny mają kilka cech wspólnych świadczą-
cych o ich XIII-wiecznej metryce, potwierdzonej przez 
stratygrafię stanowiska. Generalnie, pod względem wy-
miarów i formy, zbliżone są do typu B wg Kołodziej-
skiego (1985, s. 165–166), datowanych na terenie Ma-
łopolski na okres od połowy XIII do początku XIVw. 
Różnice polegają na: innym przekroju ramion kabłąka, 
który niekiedy przybiera formę szeroką, taśmowatą 
(ryc. 433 a, b), i częstym występowaniu przy okazach 
z placu Nowy Targ zaczepów oczkowo-ogniwkowych 
typu G wg Wachowskiego156 (ryc. 433 a–d) oraz gwiaz-
dek (ryc. 434 a, b), które mają większą średnicę (np. ryc. 
436 a) od okazów należących do wczesnych odmian 
z bodźcem gwiaździstym w Małopolsce. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że wśród ostróg małopolskich typu B 
tylko jedna miała zachowane kółko gwiaździste z sze-
ścioma krótkimi promieniami (Kołodziejski 1985, 
s. 166). Kształt gwiazdki, podobnie jak jej wymiary, wy-
dają się mało przydatnymi kryteriami klasyfikacyjnymi 
w odniesieniu do zabytków wrocławskich. Kółka o sto-
sunkowo niewielkich wymiarach (1,6–2,5 cm) wystę-
pują przy ostrogach pochodzących z faz osadniczych 
III–VII przy placu Nowy Targ, a więc z okresu od 
1. poł. XIII do XIV/XV w. Jedyną prawidłowością, jaką 
da się zauważyć, jest to, że średnica kółka gwiaździste-
go powyżej 4 cm spotykana jest już tylko wśród egzem-
plarzy datowanych na XIII/XIV i XIV w. (por. katalog 
VIII.2.a). Zróżnicowanie zaczepów obserwowane przy 
ostrogach z III fazy osadniczej na placu Nowy Targ 
świadczy, że w tym wczesnym okresie rozwoju ostróg 
z bodźcem gwiaździstym eksperymentowano jeszcze 
intensywnie, aby wypracować optymalny sposób ich 
przypinania. Spotykamy archaiczne przy omawianym 

typie ostróg zaczepy typu C1 występujące w parze (ryc. 
435 a) oraz rozwinięte i przystosowane do bardziej no-
woczesnego mocowania pasków zaczepy typu B2 (ryc. 
434 a). Reszta należy do odmiany ogniwkowej typu E2 
lub E1 (por. ryc. 434, 435), choć w tych przypadkach 
nie możemy mieć pewności, czy owe zaczepy nie two-
rzyły pary niesymetrycznej z oczkami (typ G), z uwagi 
na fragmentaryczny stan zachowania ostróg, przy któ-
rych wystąpiły. Ostróg ornamentowanych w omawia-
nym zbiorze jest niewiele. W jednym przypadku ra-
miona są zdobione nacinaną kratką, a szyjka i widełki 
bodźca – pionowymi karbami, w których zachowały 
się pozostałości bielenia, prawdopodobnie za pomocą 
cyny (ryc. 433 b). Na kolejnej ostrodze wystąpiły pozio-
me żłobki zdobiące zapiętek oraz profilowane zakoń-
czenia widełek (ryc. 434 c; por. ryc. 437 b). Jeszcze inna 
jest dekorowana oszczędnie pionowymi karbami na 
szyjce bodźca (ryc. 434 a). Ma ona też zachowaną przy 
zaczepie sprzączkę profilowaną, charakterystyczną dla 
XIII w. (por. Fingerlin 1971, s. 60–64). Wiele z ostróg 
oraz ich fragmentów pochodzących z III fazy osad-
niczej ma zachowane na powierzchni ślady bielenia 
prawdopodobnie cyną (np. ryc. 436 b).

W omawianym zbiorze warto zwrócić uwagę na 
ostrogę pozbawioną wszelkiej dekoracji, lecz reprezen-
tującą praktyczną, wypracowaną formę. Charakteryzu-
je się ona bardzo masywną budową, grubymi ramio-
nami kabłąka oraz widełkami, które dla wzmocnienia 
mają na końcach pogrubienia w kształcie dwóch półkul 
(ryc. 435 e). Analogicznie ukształtowane widełki mia-
ły niektóre egzemplarze znalezione podczas badań na 
Ostrówku w Opolu (Wachowski 1984, s. 57, ryc. 38 d).

Podsumowując, można stwierdzić, że w stosun-
ku do materiałów z II fazy osadniczej w omawianym 
okresie nastąpił znaczny przyrost liczby ostróg typu 
III, które stanowią blisko połowę wszystkich odkry-
tych egzemplarzy. Datowanie faz osadniczych II i III 
w znacznym stopniu pokrywa się. Wydaje się jednak, 
że najbardziej zaawansowane technicznie ostrogi typu 
III z III fazy osadniczej mogą być datowane na 2. ćw., 
ewentualnie połowę XIII w.

156 Występowanie zaczepów ogniwkowo-oczkowych jest 
też cechą ostróg znalezionych na Ostrówku w Opolu, 
które można datować na okres około połowy i po poło-
wie XIII w. (Wachowski 1984, s. 54).

Oporządzenie jeździeckie
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Ryc. 425. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza osadnicza III. Ostrogi, typ II.4: a – nr inw. 7786/11; 
b – nr inw. 9426/11; c – nr inw. 2279/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 425. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Occupation phase III Spurs, type II.4,: a – inv. no. 7786/11; 
b – inv. no. 9426/11; c – inv. no. 2279/11. Phot. J. Sawicki

Ryc. 426. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza osadnicza III. Ostrogi, typ II.4: a – nr inw. 4483/11; 
b, c – nr inw. 2293/11; d, e – nr inw. 6673/11 (skala dotyczy: a–c, e). Fot. J. Sawicki

Fig. 426. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Occupation phase III. Spurs, type II.4:
a – inv. no. 4483/11; b, c – inv. no. 2293/11; d, e – inv. no. 6673/11 (scale valid for: a-c, e). Phot. J. Sawicki
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Ryc. 427. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza osadnicza III. Ostrogi oraz ich elementy ze stopu miedzi: a – typ II.4, 
nr inw. 6454/11; b – typ III, nr inw. 11161/11; c, d – typ II.5, nr inw. 4270/11 (skala dotyczy: a–c). Fot. J. Sawicki

Fig. 427. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Occupation phase III. Spurs and their elements of copper alloy: 
a – type II.4, inv. no. 6454/11; b – type III, inv. no. 11161/11; c, d – type II.5, inv. no. 4270/11 (scale valid for: a-c). 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 428. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza osadnicza III. Ostrogi, typ II.5: a – nr inw. 3399/11; 
b – nr inw. 10261/11; c – nr inw. 8622/11 (skala dotyczy: a, c). Fot. J. Sawicki

Fig. 428. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Occupation phase III. Spurs, type II.5: a – inv. no. 3399/11;
 b – inv. no. 10261/11; c – inv. no. 8622/11 (scale valid for: a, c). Phot. J. Sawicki
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Ryc. 429. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Faza osadnicza III. Ostrogi, typ II.4: 

a – nr inw. 2503/11; b – nr inw. 7565/11.
 Fot. J. Sawicki

Fig. 429. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation phase III. 

Spurs, type II.4: a – inv. no. 2503/11; 
b – inv. no. 7565/11. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 430. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Faza osadnicza III. Ostroga, 

typ II.5: a, b: – nr inw. 6913/11. 
Fot. a: L. Marek; b: J. Sawicki

Fig. 430. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation phase III. 

Spur, type II.5: a, b: – inv. no. 6913/11.
Phot. J. Sawicki 

Ryc. 431. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Faza osadnicza III. Ostrogi, typ II: 

a – nr inw. 10578/11; b – nr inw. 11129/11.
 Fot. J. Sawicki

Fig. 431. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation phase III. 

Spurs, type II: a – inv. no. 10578/11; 
b – inv. no. 11129/11. 

Phot. J. Sawicki
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Ryc. 432. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Faza osadnicza III. 
Elementy ostróg: a – nr inw. 6737/11; 
b – nr inw. 3786/11; c – nr inw. 
7807/11; d – nr inw. 6954/11; 
e – nr inw. 10219/11. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 432. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation 
phase III. Spur elements: a – inv. no. 
6737/11; b – inv. no. 3786/11; 
c – inv. no. 7807/11; d – inv. no. 
6954/11; e – inv. no. 10219/11. 
Phot. J. Sawicki 

Ryc. 433. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza osadnicza III. Ostrogi, typ III: a, b – nr inw. 10416/11; 
c – nr inw. 9684/11; d – nr inw. 8246/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 433. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Occupation phase III. Spurs, type III: a, b – inv. no. 10416/11;
 c – inv. no. 9684/11; d – inv. no. 8246/11. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 434. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Faza osadnicza III. Ostrogi, 
typ III: a – nr inw. 4406/11; b – nr inw. 

11589/11; c – nr inw. 3910/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 434. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation phase 

III. Spurs, type III: a – inv. no. 4406/11; 
b – inv. no. 11589/11; c – inv. no. 3910/11. 

Phot. J. Sawicki 

Ryc. 435. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Faza osadnicza

 III. Ostrogi, typ III: a – nr inw. 
6037/11; b – nr inw. 6767/11; 

c – nr inw. 7312/11; d – nr inw. 
9436/11; e – nr inw. 9625/11. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 435. Wrocław, Nowy Targ squ-
are, excavations 2010-2012. Occupa-

tion phase III. Spurs, type III: 
a – inv. no. 6037/11; b – inv. no. 

6767/11; c – inv. no. 7312/11; 
d – inv. no. 9436/11; 
e – inv. no. 9625/11.

Phot. J. Sawicki 
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Ryc. 436. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Faza osadnicza III. Elementy 
ostróg: a – nr inw. 4352/11; b – nr inw. 
4071/11; c – nr inw. 6443/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 436. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation phase 
III. Spur elements: a – inv. no. 4352/11; 
b – inv. no. 4071/11; c – inv. no. 6443/11. 
Phot. J. Sawicki

Ryc. 437. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Fazy osadnicze III–V. Elementy
ostróg: a – nr inw. 3953/11; b – nr inw. 
5793/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 437. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation phases 
III-V. Spur elements: a – inv. no. 3953/11; 
b – inv. no. 5793/11. Phot. J. Sawicki
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Faza osadnicza IV

Ostrogi z fazy osadniczej IV przy placu Nowy Targ 
we Wrocławiu można datować od 2. poł. XIII do XIII/
XIV w. Obserwujemy w niej prawie całkowitą domi-
nację ostróg typu III wg Hilczerówny. Sporadyczne 
są dowody na przeżytkowe utrzymywanie się ostróg 
z bodźcem kolcowym. Jedna z nich zaopatrzona jest 
w osobliwy, wielokrotnie fasetkowy bodziec zbliżony 
do typu IId2 wg Wachowskiego, z tym że nie można tu-
taj mówić o ograniczniku kulowym, lecz o całkowitym 
zastąpieniu kolca ostrogi elementem w kształcie kuli 
(ryc. 438 b). Inna ostroga z profilowanym zapiętkiem 
zdobionym pionowymi karbami na krawędziach nale-
żała pierwotnie do typu III, lecz po utracie kółka gwiaź-
dzistego właściciel postanowił przerobić jej bodziec na 
kolcowy, sklepując ze sobą na zimno końcówki widełek 
(ryc. 438 a). Typologicznie ostrogę tę można datować 
na XII/XIII w. (por. uwagi dotyczące analogicznych 
ostróg z Nowego Targu).

Wśród ostróg typu III dominują zaczepy odmiany 
B2 (ryc. 439 a), E1 (ryc. 439 b) i E2 (ryc. 438 a; ryc. 
440 a, b). Sprzączka o ramie trapezowatej przy jednym 
z egzemplarzy nie jest dobrym wyznacznikiem chrono-
logicznym, gdyż w materiałach z terenu Europy analo-
giczne elementy garnituru występują już przy ostrogach 
z XII/XIII w. (Goßler 1998, s. 590). Wiemy, że podob-
nie ukształtowane sprzączki o różnych zastosowaniach 
pochodzą też z XIII/XIV w. (Goßler 1998, s. 590), 
a więc czasów zdeponowania w ziemi naszej ostrogi.

Wśród zabytków z IV fazy osadniczej znalazło się 
ponadto kółko gwiaździste o znacznej średnicy (5,4 
cm), odlane ze stopu miedzi, więc prawdopodobnie 
należące do ostrogi rycerskiej (ryc. 440 c).

W trakcie eksploracji nawarstwień w wykopie na 
placu Nowy Targ niektóre zabytki zostały zakwalifiko-
wane jako zawarte między fazami IV i V. Zgodnie ze 
stratygrafią mogą one być datowane na koniec XIII 
i początek XIV w. Jako relikt, który dostał się do młod-
szego kontekstu należy potraktować ostrogę typu II.4, 
D1, IIa2, o niepewnej pozycji stratygraficznej, odkrytą 
w nawarstwieniach związanych z omawianym etapem 

rozwoju osadnictwa (ryc. 441). Jej cechą charaktery-
styczną jest zdobienie ramienia motywem wężowym.

Poza jednym wymienionym przypadkiem nie 
mamy w tym przejściowym podzbiorze do czynienia 
z ostrogami innymi niż należące do typu III (ryc. 442, 
443). Istnieją tu natomiast dowody na występowanie 
przy ostrogach typu III zaczepów odmiany C1, praw-
dopodobnie wchodzących w skład systemu ogniwko-
wo-oczkowego (ryc. 443 b). Jedna ostroga zaopatrzona 
jest w wydatne kółko gwiaździste o 10 ramionach (ryc. 
442 c). Elementy o tak dużej liczbie ramion nie wystąpiły 
na placu Nowy Targ w nawarstwieniach wcześniejszych 
niż XIII/XIV w. Niektóre ostrogi ozdobiono profilowa-
niem ramion kabłąka i widełek, które jednak ograni-
cza się zazwyczaj do partii przy zapiętku (ryc. 442 a, c).

W jednym przypadku na płytce sprzączki wyryto 
gwiazdę z punktami między ramionami (ryc. 442 b). 
Znak ten przypomina nieco tzw. charaktery – symbole 
magiczne umieszczane na starożytnych talizmanach, 
które w średniowieczu były popularne m.in. na pier-
ścieniach. Na niektórych ostrogach zachowały się wy-
raźne ślady bielenia (ryc. 443 a).

Faza osadnicza V

Ostrogi z V fazy osadniczej datowane są na XIII/
XIV w. Wszystkie należą już do typu III wg Hilczerów-
ny. Nie ma wśród nich egzemplarzy, które miałyby za-
czepy inne niż ogniwkowe typu E1 lub E2. Preferowano 
w owym czasie zasadniczo dwie odmiany konstrukcji 
kabłąka. W jednej ramiona wykonywano z płasko roz-
klepanej taśmy (ryc. 444 b, c; ryc. 445 b), czasem dla 
wzmocnienia zaopatrzonej w ość od strony zewnętrz-
nej. Druga charakteryzuje się okrągłym, w niektórych 
przypadkach niemal drutowatym przekrojem (ryc. 444 
a, d). Cechą występującą przy ostrogach XIV-wiecz-
nych jest bodziec gwiaździsty z dużą liczbą promieni, 
które są upakowane tak gęsto i blisko osi obrotu, że nie-
mal tworzą pełne koło. Wśród materiałów z omawia-
nej fazy osadniczej odnotowano jeden taki egzemplarz 
(ryc. 445 c). Niektóre kółka gwiaździste mają średnicę 
przekraczającą 4 cm (ryc. 444 d), co jest charaktery-
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styczne dla zabytków z placu Nowy Targ datowanych 
nie wcześniej niż na XIII/XIV w.

Odnaleziono też wiele elementów garniturów 
ostróg związanych z omawianą fazą osadniczą (ryc. 446 
a–e). Należy do nich sprzączka z płytką zdobioną mo-
tywem trójlistnym (ryc. 446 e), prawie identyczna z od-
krytą podczas badań na Ostrówku w Opolu (Wachowski 
1984 s. 64, ryc. 43 x). Podobne sprzączki występowały 
już przy ostrogach datowanych na 1. poł. XIII w. z tere-
nu Niemiec (por. Goßler 1998, nr kat. 423, ryc. 17: 14).

Ornament w partii zapiętka złożony z pionowych 
karbów widoczny jest na zapiętku ostrogi, na której 
dodatkowo zaobserwowano ślady bielenia (ryc. 444 c). 
Przy kabłąkach ostróg z fazy osadniczej V datowanych 
na XIV w. występują drutowate ramiona o przekroju 

zbliżonym do okrągłego (ryc. 447 a, d) oraz ramiona 
wykonane z płaskiej taśmy (ryc. 447 b, c; ryc. 448 c). 
Bardziej popularne niż w okresach wcześniejszych są 
ramiona ostro załamane (ryc. 447 a–d), a nie łagodnie 
zagięte, co było cechą starszych odmian ostróg typu III. 
Analogiczne ostrogi na terenie zachodniej Europy wy-
stępują też w XIV w. (Ellis 1995, s. 140–141, nr kat. 338, 
339, ryc. 99). Kółka gwiaździste pochodzące z omawia-
nego okresu (ryc. 447 a; ryc. 448 e) mają stosunkowo 
niewielką średnicę (2,3–2,4 cm). Jedno, prawdopodob-
nie powiązane z fazą osadniczą V (ryc. 449), jest śred-
niej wielkości (3,3 cm). Analogicznie do okresu po-
przedniego dominują najbardziej uniwersalne zaczepy 
typu E1 i E2 wg Wachowskiego, które przy zachowa-

nych okazach występują symetrycznie.

Oporządzenie jeździeckie

Ryc. 438. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza IV. Ostrogi: a – nr inw. 5757/11; 

b – nr inw. 2571/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 438. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase IV. Spurs: a – inv. no. 5757/11;

 b – inv. no. 2571/11. Phot. J. Sawicki

Ryc. 439. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza IV. Ostrogi, typ III: a – nr inw. 3929/11; 

b – nr inw. 11076/11; c – nr inw. 10402/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 439. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase IV. Spurs, type III: a – inv. no. 3929/11; 

b – inv. no. 11076/11; c – inv. no. 10402/11. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 440. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza IV. Elementy ostróg: a – nr inw. 5555/11; 

b – nr inw. 3537/11; c – nr inw. 261/11; d – nr inw. 3369/11. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 440. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase IV. Spur elements: a – inv. no. 5555/11; 

b – inv. no. 3537/11; c – inv. no. 261/11; d – inv. no. 3369/11. 
Phot. J. Sawicki

Ryc. 441. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fazy osadnicze IV/V. Ostroga, typ II.4, nr inw. 9198/11. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 441. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phases IV/V. Spur, type II.4, inv. no. 9198/11. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 442. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fazy osadnicze IV/V. Ostrogi, typ III: a – nr inw. 479/11; 

b – nr inw. 1096/11; c – nr inw. 5692/11 (skala dotyczy: a, b). 
Fot. J. Sawicki

Fig. 442. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phases IV/V. Spurs, type III: a – inv. no. 479/11; 

b – inv. no. 1096/11; c – inv. no. 5692/11 (scale valid for: a-b). 
Phot. J. Sawicki

Ryc. 443. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fazy osadnicze IV/V. Ostrogi, typ III: a – nr inw. 10867/11; 

b – nr inw. 3453/11; c – nr inw. 4165/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 443. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Occupation phases IV/V. Spurs, type III:

 a – inv. no. 10867/11; b – inv. no. 3453/11; c – inv. no. 
4165/11. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 444. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza V. Ostrogi, typ III: a – nr inw. 222/11; 
b – nr inw. 222/11; c – nr inw. 793/11; d – nr inw. 
3960/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 444. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Occupation phase V. Spurs, type III: 
a – inv. no. 222/11; b – inv. no. 222/11; c – inv. no. 
793/11; d – inv. no. 3960/11. Phot. J. Sawicki 

Ryc. 445. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Faza osadnicza V. Ostrogi, 
typ III: a – nr inw. 9594/11; b – nr inw. 
5507/11; c – nr inw. 8499/11.
Fot. J. Sawicki

Fig. 445. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation 
phase V. Spurs, type III: a – inv. no. 
9594/11; b – inv. no. 5507/11; c – inv. no. 
8499/11. Phot. J. Sawicki 
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Ryc. 446. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza V. Elementy ostróg: a – nr inw. 3449/11; 
b – nr inw. 10048/11; c – nr inw. 10053/11; d – nr inw. 

3202/11; e – nr inw. 4328/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 446. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase V. Spur elements: a – inv. no. 3449/11; 
b – inv. no. 10048/11; c – inv. no. 10053/11; d – inv. no. 

3202/11; e – inv. no. 4328/11. Phot. J. Sawicki

Ryc. 447. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza 
osadnicza V. Ostrogi, typ III: a – nr inw. 9767/11; b – nr inw. 
472/11; c – nr inw. 493/11; d – nr inw. 378/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 447. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase V. Spurs, type III: a – inv. no. 9767/11;

 b – inv. no. 472/11; c – inv. no. 493/11; d – inv. no. 378/11. 
Phot. J. Sawicki
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Ryc. 448. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza osadnicza V. Elementy ostróg: a – nr inw. 9823/11; 
b – nr inw. 4442/11; c – nr inw. 9562/11; d – nr inw. 1039/11; e – nr inw. 7251/11; f – nr inw. 8223/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 448. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Occupation phase V. Spur elements: a – inv. no. 9823/11; 
b – inv. no. 4442/11; c – inv. no. 9562/11; d – inv. no. 1039/11; e – inv. no. 7251/11; f – inv. no. 8223/11. Phot. J. Sawicki

Ryc. 449. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fazy osadnicze V–VII. Kółko gwiaździste od ostrogi, typ III, 

nr inw. 2847/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 449. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Occupation phases V-VII. Spur rowel, type III, 

inv. no. 2847/11. Phot. J. Sawicki 

Faza osadnicza VI

Ostrogi pochodzące z tej fazy osadniczej należą 
do typu III wg Hilczerówny i nie odbiegają formą od 
egzemplarzy z okresu poprzedniego (ryc. 450, 451). 
Wszystkie można datować na XIV w. Dosyć osobliwym 
znaleziskiem jest odłamane ramię ostrogi, które roz-
klepano i zaostrzono wtórnie na końcu przeciwległym 
w stosunku do zaczepu (ryc. 451 a). Raczej nie jest to 
półprodukt ostrogi, lecz improwizowane narzędzie nie-
wiadomego zastosowania.
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Faza osadnicza VII

Wszystkie ostrogi oraz ich elementy pochodzące 
z VII fazy osadniczej datowane są na XIV/XV w. (ryc. 
452, 453). Występują przy nich wyłącznie zaczepy typu 
E1 i E2 wg Wachowskiego. Ramiona są taśmowate (ryc. 
452 b) i drutowate (ryc. 452 a, c, d), we wszystkich przy-
padkach załamane, co jest w zbiorze zabytków z placu 
Nowy Targ dosyć późną cechą ostróg typu III.

Faza osadnicza VIII oraz ostrogi 
o niezidentyfikowanej pozycji stratygraficznej

Faza osadnicza VIII przy placu Nowy Targ da-
towana jest szeroko na czasy nowożytne. Fragmenty 
ostróg, które można zaliczyć do tego etapu osadnictwa, 
są nieliczne i prawdopodobnie należy je wiązać ze star-
szymi okresami na podstawie ustaleń typologicznych. 
Trudno cokolwiek powiedzieć o dokładnym datowaniu 
fragmentarycznie zachowanej ostrogi typu III z łagod-
nie wygiętymi ramionami, poza tym, że reprezentuje 
ona formę charakterystyczną dla średniowiecza (ryc. 

454). Podobne ostrogi oraz ich elementy odnalezione 
bez jakiegokolwiek kontekstu można na podstawie for-
my datować na XIII – koniec XIV w. (ryc. 455 c, d), 
gdyż ostrogi z rozwiniętego XV w. nie są reprezento-
wane w zbiorze zabytków z placu Nowy Targ, a ostrogi 
z XVI w. przybierają zazwyczaj zupełnie inną formę. 
Pochodząca z fazy VIII ostroga o taśmowatym kabłąku 
(ryc. 456) oraz okaz o nieustalonej pozycji stratygra-
ficznej, zaopatrzony w drutowate ramię (ryc. 455 a), 
mają z kolei formy charakterystyczne dla XIV w., kiedy 
to popularne stały się ostrogi z załamanymi ramionami 
kabłąka. Użytkowanie tego typu ostróg miało miejsce 
i w XV w., na co dowody możemy znaleźć w zbiorze 
zabytków z badań grodziska stożkowatego w Żerni-
kach-Jaryszkach, zniszczonego w drugiej połowie tego 
stulecia (Stępnik 2010, s. 162, ryc. 11: 3).

Elementy służące do mocowania ostróg

Na zachodzie Europy w okresie od ok. 2. ćw. XIII 
do mniej więcej połowy XIV w., gdy ostrogi z kółkiem 
gwiaździstym sukcesywnie zastępowały okazy z bodź-

VIII. Militaria

Ryc. 450. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza VI. Ostrogi, typ III: a – nr inw. 1843/11; 

b – nr inw. 1878/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 450. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase VI. Spurs, type III: a – inv. no. 1843/11; 

b – inv. no. 1878/11. Phot. J. Sawicki

Ryc. 451. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza VI. Ramiona ostróg: a – nr inw. 186/11; 
b – nr inw. 2896/11; c – nr inw. 3496/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 451. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase VI. Spur arms: a – inv. no. 186/11; 

b – inv. no. 2896/11; c – inv. no. 3496/11. Phot. J. Sawicki
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cem kolcowym, tracił też powoli popularność system 
zapinania ostrogi wykorzystujący zaczepy typu G (El-
lis 1991, s. 56). Podobny proces miał miejsce na Śląsku 
oraz innych obszarach kontynentu europejskiego. Dwa 
paski, zamiast jednego, zaczęto mocować do jedna-
kowo ukształtowanych zaczepów osobnymi okuciami 
i sprzączką. Ten bardziej zaawansowany system mo-
cowania ostrogi możemy obserwować w przypadku 
zabytku odkrytego podczas badań masowego grobu 
poległych w bitwie pod Visby w 1361 r. (Thordeman 
2001, ryc. 128). Znaleziona tam ostroga znajdowała 
się przy kościach stopy zabitego podczas starcia ryce-
rza. Na dokumentacji sporządzonej przez autora badań 
widać wyraźnie, że pasek biegnący pod podeszwą był 
mocowany na stałe płytkami przy zaczepach ostrogi. 
Pasek służący do zapinania miał jedno stałe połącze-
nie za pomocą płytki, a z drugiej strony ściągany był 
sprzączką. Dominacja opisanego systemu przypinania 
ostrogi zaznacza się wyraźnie od połowy XIV w. i trwa 
do końca średniowiecza (Ellis 1995, s. 128).

Płytki z garnituru ostrogi miały z jednej strony 
zazwyczaj zagięty haczyk, którym mocowano je do za-
czepu, a z drugiej nit, kolec (ryc. 433 a; ryc. 446) lub 
zakończenie w kształcie litery T (ryc. 452 c; ryc. 455 c; 
ryc. 457; ryc. 458 c–e; ryc. 459 a), przetykane przez 
otwór w rzemieniu lub tekstylnym pasku, a następnie 
zaciskane.

Sprzączki ostróg, które nigdy nie były przedmio-
tem bardziej wnikliwych badań, reprezentują znaczne 
zróżnicowanie formalne. Najwięcej należałoby zaliczyć 
do typu III, którego cechą charakterystyczną było mo-
cowanie do zaczepu zagiętym haczykiem wyrastającym 
z płytki sprzączki (ryc. 427 b; ryc. 430 b; ryc. 432 d–e; 
ryc. 434 a; ryc. 437 a; ryc. 439 b; ryc. 442 b; ryc. 446 e, ryc. 
459 b). Tylko jedna, wykonana z kolorowego metalu, 
z dużą ostrożnością może być sklasyfikowana do typu 
II, łączonego nitem z rzemiennym paskiem (ryc. 440 d). 
Inna reprezentuje typ I, z osią środkową i przewleczką 
(ryc. 452 c), którą na podstawie materiałów z Ostrów-
ka w Opolu należałoby potraktować jako najpóźniej 
XII-wieczną (por. Wachowski 1984, s. 63). Tymczasem 
fragment ostrogi, przy którym ją znaleziono, można 

metodą typologiczną datować najwcześniej na XIII/
XIV w. Zdecydowana większość analogicznych sprzą-
czek do ostróg z terenu Niemiec pochodzi z X–XIII w.
(Goßler 1998, s. 589). Pozycja stratygraficzna wszak-
że sugeruje datę jeszcze późniejszą, związaną z VII 
fazą osadniczą na placu Nowy Targ, a więc XIV/XV w.

Zagadnienie produkcji ostróg

Unikatowymi znaleziskami w zbiorze zabytków 
z placu Nowy Targ są półprodukty ostróg. Trud-

no w materiałach ze stanowisk europejskich zna-
leźć porównywalną pod względem liczby serię takich 
przedmiotów (por. Goßler 1998, s. 598–599)157. Naj-
wcześniejszym dowodem potwierdzającym działal-
ność wytwórców ostróg przy placu Nowy Targ jest 
wspomniany fragment nieoszlifowanej i uszkodzo-
nej ostrogi z bodźcem kolcowym, z fazy osadniczej II 
(ryc. 421a). Kolejny, należący już do typu III, może być 
datowany dopiero na XIII/XIV w. i wiąże się z V fazą 
osadniczą (ryc. 445 a). Jest to część ostrogi o nierównej, 
nieoszlifowanej jeszcze powierzchni – prosto od młota. 
Wokół otworu zaczepu wybitego przecinakiem widać 
też nieusunięte naddatki materiału. Najbardziej intere-
sującym zabytkiem związanym z produkcją ostróg jest 
wszakże okaz z fazy osadniczej VI (XIV w.), w którym 
nie przebito jeszcze otworów w zaczepach i nie ukształ-
towano do końca widełek bodźca (ryc. 450 b). Odrzu-
cenie tego przedmiotu jako odpadu spowodowane było 
prawdopodobnie odłamaniem jednego ramienia pod-
czas kucia oraz spękaniami na istniejącym ramieniu, 
które pojawiły się podczas obróbki. Owe uszkodzenia 
mogły powstać w wyniku wad materiałowych lub błę-
dów popełnionych przez rzemieślnika. Podobne okazy 
są znane z zaledwie kilku znalezisk na terenie Europy. 
Interesującą analogią do zabytku z placu Nowy Targ 
może być ostroga znaleziona w fosie miejskiej Londynu 
przy Newgate, datowana na XIV/XV w. (Ward Perkins 
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157  Na stanowiskach, gdzie odkryto warsztaty uznawane za 
miejsca produkcji ostróg, znajdowano przede wszystkim 
już gotowe wyroby (Goßler 1998, s. 598–599).
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1967, s. 108, nr inw. A2425). Reprezentuje ona jednak 
bardziej zaawansowane stadium produkcji; ma forem-
nie ukształtowane zaczepy typu B2 wg Wachowskie-
go, z przebitymi otworami. Widełki są nieukończone 
i podobnie jak przy egzemplarzu wrocławskim mają 
formę sztabki rozdzielonej na dwie części uderzeniem 
przecinaka. Na podstawie tych dwóch okazów możemy 
przypuszczać, że podczas wytwarzania ostrogi typu III 
formowanie widełek i osadzanie kółka gwiaździstego 
następowało dopiero po ukształtowaniu ramion kabłą-

ka oraz przebiciu otworów w zaczepach. Ostatecznie 
stalową ostrogę szlifowano, czasem grawerowano i 
bielono cyną lub pokrywano innym szlachetniejszym 
metalem.

W Londynie odkryto jeszcze inny półprodukt 
ostrogi. Jest to nieobrobiony odlew kółka gwiaździste-
go ze stopu miedzi (Ellis 1995, s. 125, 149, ryc. 108, nr 
kat. 364). Ma on zatem dla naszego materiału ograni-
czoną wartość porównawczą.

VIII. Militaria

Ryc. 452. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Faza osadnicza VII. Ostrogi, 

typ III: a – nr inw. 7153/11; b – nr inw. 
378/10; c – nr inw. 7114/11; d – nr inw. 

1295/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 452. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation phase 

VII. Spurs, type III: a – inv. no. 7153/11; 
b – inv. no. 378/10; c – inv. no. 7114/11; 

d – inv. no. 1295/11.
Phot. J. Sawicki 
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Ryc. 453. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza VII. Elementy ostróg: a – nr inw. 119/10; 

b – nr inw. 83/10. Fot. J. Sawicki

Fig. 453. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase VII. Spur elements: a – inv. no. 119/10; 

b – inv. no. 83/10. Phot. J. Sawicki

Ryc. 454. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fazy osadnicze VII–VIII. Ostroga, typ III, nr inw. 7204/11. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 454. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phases VII-VIII. Spur, type III, inv. no. 7204/11. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 455. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Znaleziska luźne. Ostrogi oraz ich elementy: a – nr inw. 1045/11; 
b – nr inw. 7198/11; c – nr inw. 5339/11; d – nr inw. 10752/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 455. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stray finds. Spurs and their elements: a – inv. no. 1045/11; 
b – inv. no. 7198/11; c – inv. no. 5339/11; d – inv. no. 10752/11. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 456. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza VIII. Ostroga, typ III, nr inw. 1443/11. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 456. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase VIII. Spur, type III, inv. no. 1443/11.

 Phot. J. Sawicki

Ryc. 457. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fazy osadnicze IV–VI. Ramię kabłąka ostrogi, nr inw. 

9969/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 457. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phases IV-VI. Spur arm, inv. no. 9969/11.

 Phot. J. Sawicki

Ryc. 458. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza VI. Elementy ostróg: a – nr inw. 3440/11; 

b – nr inw. 237/11; c – nr inw. 3150/11; d – nr inw. 3384/11; 
e – nr inw. 3532/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 458. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase VI. Spur elements: a – inv. no. 3440/11; 

b – inv. no. 237/11; c – inv. no. 3150/11; d – inv. no. 3384/11; 
e – inv. no. 3532/11. Phot. J. Sawicki

Ryc. 459. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fazy osadnicze III–VII. Elementy garnituru ostrogi: 

a – nr inw. 2855/11; b – nr inw. 7299/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 459. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phases III-VII. Spur strap mounts:

 a – inv. no. 2855/11; b – inv. no. 7299/11. 
Phot. J. Sawicki



595

b. Strzemiona

Strzemiona średniowieczne nie cieszyły się nigdy 
szczególnym zainteresowaniem badaczy europejskich. 
Zwłaszcza okazy późnośredniowieczne rzadko były 
przedmiotem wnikliwych studiów. W XIX w. opubli-
kowano krótkie opracowanie o strzemionach, pióra 
R. Zschillego i R. Forrera (1896), które miało jednak 
charakter kolekcjonerski. Książka o oporządzeniu jeź-
dzieckim autorstwa S. Grancsaya (1955) jest w zasa-
dzie naukowo opracowanym inwentarzem wystawy, 
która miała miejsce w Metropolitan Museum of Art 
w Nowym Jorku. W katalogu znalezisk z badań śre-
dniowiecznego Londynu (Clark 1995, s. 71) w zaled-
wie kilku zdaniach wstępu zaznaczono, że stan studiów 
nad strzemionami pozostawia wiele do życzenia. Na tle 
europejskich badań nad oporządzeniem jeździeckim 
wyróżnia się jedno z dotychczas najpełniejszych i naj-
bardziej wnikliwych studiów na temat strzemion, au-
torstwa Witolda Świętosławskiego (1990). Autor oma-
wia w nim wprawdzie zabytki z ziem Polski, lecz jego 
wnioski mają też charakter ogólny, pozwalający zaob-
serwować pewne tendencje rozwojowe i prawidłowości 
w odniesieniu do znalezisk z bardziej rozległego ob-
szaru Europy Środkowej. Dopiero niedawno strzemio-
na z terenu Niemiec opracował w ramach wyczerpu-
jącej monografii na temat oporządzenia jeździeckiego 
N. Goßler (2011). Istotnym dokonaniem tego auto-
ra było też opracowanie pokaźnego zbioru strzemion 
przechowywanych przed II wojną światową w muzeum 
w Królewcu (Goßler 2013). Pochodzą one z bałtyjskich 
grobów z IX–XV w. badanych głównie na obszarze 
Półwyspu Sambijskiego. Wymienione opracowania 
niemieckojęzyczne mają przede wszystkim charakter 
źródłoznawczy. Kładziono w nich szczególny nacisk na 
rozpoznanie ewolucji oraz chronologii strzemion.

Wydaje się, że stosunek mieszkańców średnio-
wiecznej Europy do omawianych elementów oporzą-
dzenia jeździeckiego miał charakter szczególny z uwagi 
na ich symbolikę. Według XIV-wiecznego prawa mia-
sta Åbernå na Jutlandii przybywający do tego ośrod-
ka,jeżeli podróżował konno, mógł w razie konfliktu 

z prawem przysięgać w sądzie na strzemię (La Cour, 
1959–1961, s. 24). Podawanie strzemienia przy wsiada-
niu lub trzymanie przy zsiadaniu z wierzchowca było 
w średniowieczu gestem uznania zależności od swego 
suwerena (por. Althoff 2011, s. 44).

Podczas wykopalisk przy placu Nowy Targ odkryto 
siedem fragmentów strzemion oraz jeden egzemplarz 
zachowany w całości. Wszystkie wykonano z żelaza, 
w niektórych przypadkach bielonego prawdopodob-
nie cyną. Pięć okazów można zaliczyć do strzemion 
typu IVF (ryc. 460 a–c) wg Świętosławskiego (1990, 
s. 51–52). W jednym przypadku mamy do czynienia 
z typem IVD wg Świętosławskiego lub CI wg Goßle-
ra, charakteryzującym się okrągłym kształtem kabłąka 
(ryc. 461 a). Dwa (ryc. 461 b, d) hipotetycznie należały 
do typu IVD, choć nie jesteśmy tego w stanie stwier-
dzić z pewnością z uwagi na fragmentaryczny stan ich 
zachowania. Zgodnie z ustaleniami W. Świętosławskie-
go okazy tej odmiany można datować na terenie Polski 
na 2. poł. XIII – początek XIV w. (Świętosławski 1990, 
s. 50). Z XIII/XIV w. pochodzą dwa strzemiona od-
kryte w piwnicy średniowiecznego budynku na tere-
nie Leśnicy, pow. strzelecki (Świętosławski 1990, s. 49). 
Jedno, o niepewnej pozycji stratygraficznej, odkryto na 
Ostrówku w Opolu (Wachowski 1984, ryc. 46 a). Ana-
logiczne egzemplarze pojawiły się najwcześniej na ste-
pach Europy Wschodniej i na Kaukazie w X w. (Świę-
tosławski 1990, s. 50). Z tego samego czasu pochodzą 
okazy znajdowane w grobach na terenie Litwy i Ukra-
iny (Goßler 2011, s. 75). Według najnowszych ustaleń 
cieszyły się one największą popularnością na obszarach 
środkowej i wschodniej Europy w okresie od XI do 
XIV w. (por. Goßler 2011, s. 76; 2013, s. 140–142). Do-
tychczas sądzono, że okazy z terenu Polski występujące 
w XIV-wiecznych kontekstach należy traktować jako 
formę przeżytkową (Świętosławski 1990, s. 50). Być 
może należałoby jeszcze raz tę kwestię przedyskutować 
w świetle znalezisk o bardzo późnej chronologii z ob-
szaru Niemiec. Strzemiona typu IVD (CI wg Goßlera) 
znalezione na zamkach Tannenberg oraz w Burgthann 
pochodzą bowiem z nawarstwień datowanych na XIV/
XV w. (Goßler 2011, s. 76).

Oporządzenie jeździeckie
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Pozostałe strzemiona z placu Nowy Targ, w tym 
egzemplarz zachowany w całości, należą do typu IVF 
(CII wg Goßlera), którego chronologię występowa-
nia na obszarze Polski W. Świętosławski (1990, s. 52) 
określił na 2. poł. XIII – początek XV w. Pochodzą one 
w przeważającej liczbie z grodzisk, zamków oraz miast 
średniowiecznych (t Świętosławski 1990, s. 51, 109–
112). Aż trzy okazy, datowane niestety jedynie ogólnie 
na późne średniowiecze, odkryto podczas badań na 
Ostrówku w Opolu (Wachowski 1984, ryc. 45 a, b, d). 
Znalazło się wśród nich wykonane w technice odlewu 
miniaturowe strzemię przeznaczone prawdopodobnie 
dla pacholęcia (Wachowski 1984, s. 66–67).

Zgodnie z ustaleniami W. Świętosławskiego (1990, 
s. 52) pierwowzorami strzemion typu IVF były egzem-
plarze z IX–X w. znajdowane w pieczyńskich kurhanach 
nad Donem. Ich wschodnia geneza jest potwierdzona 
także na podstawie nowszych badań nad strzemiona-

mi (Goßler 2011, s. 76; 2013, s. 142). Okazy z grobów 
bałtyjskich i ugrofińskich pochodzą z XI/XII–XIII w. 
(Goßler 2013, s. 142–146). Podobną chronologię mają 
na Rusi, gdzie zaliczane były do typu VII (Kirpični-
kov 1973, ryc. 66: 3–6). Na terenie Niemiec w sposób 
pewny datuje się je na XIII w. (Goßler 2011, s. 76). 
W Świętosławski (1990, s. 52) sugerował, że pewną 
rolę w rozprzestrzenieniu tych strzemion na rozległych 
obszarach Europy i Azji odegrały migracje ludów ste-
powych spowodowane ekspansją Mongołów w XIII 
w. Okazy typu IVF należały do wyjątkowo powszech-
nych na terenach Złotej Ordy. Powiązanie znalezisk 
wrocławskich z najazdem mongolskim, choć kuszące, 
byłoby jednak nadużyciem. Udowodniono już bowiem 
w sposób przekonywający, że strzemiona odmiany F 
produkowano lokalnie na terenie Polski, ponadto róż-
nią się one od swych wschodnich odpowiedników de-
talami (Świętosławski 1990, s. 52).
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Ryc. 460. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Strzemiona 

typu IVF, 2. poł. XII–XV w.: 
a – nr inw. 5338/11; b – nr inw. 
11674/11; c – nr inw. 3373/11. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 460. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 

Stirrups type IVF, 2nd half of the 
12th-15th century: 

a – inv. no. 5338/11; b – inv. no. 
11674/11; c – inv. no. 3373/11.

Phot. J. Sawicki 
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c. Kiełzna (katalog VIII.2.c)

Przypisanie określonym typom wędzideł i munsztu-
ków wyłącznie funkcji militarnej jest niezwykle utrud-
nione. W tradycyjnym ujęciu kiełzna wyposażone 
w czanki158, służące do powodowania końmi o tzw. 
twardym pysku, uznawano za atrybut konia rycerskie-
go (por. Goßler 2011, s. 142). Sztuka średniowieczna 
dostarcza nam wszakże przedstawień koni ciągnących 
brony, które mają w pysku kiełzno z czankami (Clark 
1995a, s. 46). Nie wiemy, czy mamy tutaj do czy-
nienia z błędami artystów, którzy raczej obracali się 
w sferach dworskich, czy z wiernym odzwierciedleniem 
obserwowanych przez nich scen (Clark 1995a, s. 46). 
Na obszarach niemieckojęzycznych czanki pojawiły się 
w XIII w. (Goßler 2011, s. 143). Słabszym oddziaływa-
niem na pysk koński w obrębie tej kategorii odznaczały 
się kiełzna z wędzidłem złożonym z dwóch ruchomych 

ogniw, z czankami i paskiem lub łańcuchem pod-
bródkowym. Najmocniejszym rodzajem kiełzna był 
munsztuk – lity pręt (ścięgierz) zaopatrzony w kabłąk 
w środku, czasami wymyślnie profilowany, z przymo-
cowanymi łańcuszkami (tzw. igrzyszczem) naciskający 
na podniebienie konia. Często munsztuk stosowano 
w kombinacji z klasycznym wędzidłem, wykorzystując 
dwie pary wodzy – tzw. wodze wędzidłowo-munsztu-
kowe (Clark 1995a, s. 45; Świętosławski 1998, s. 112). 
Czanki działają na zasadzie dźwigni, wzmacniając wie-
lokrotnie działanie wodzy na koński pysk. Niewpraw-
ne posługiwanie się munsztukiem może doprowadzić 
do poważnego zranienia zwierzęcia, a nawet złamań. 
Może nim więc operować tylko doświadczony jeździec. 
Dlatego też powstało słynne staropolskie powiedzenie: 
„Munsztuk w ręku nowicjusza jest jak miecz w rękach 
szalonego”. Z powyższych uwag wynika, że kiełzna 
z czankami stosowano tylko w przypadku trudnych do 
opanowania koni i posługiwali się nimi jeźdźcy dys-
ponujący odpowiednim doświadczeniem. Znane one 
były w Europie Środkowej już co najmniej od młod-
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Ryc. 461. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Strzemiona 
typu IVD, 2. poł. XII–XIII/XIV 
w.: a – nr inw. 4103/11; b – nr inw. 
8493/11; c – nr inw. 5546/11; 
d – nr inw. 4895/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 461. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Stirrups type IVD, 2nd half of the 
12th-13th/14th century: 
a – inv. no. 4103.11; b – inv. no. 
8493.11; c – inv. no. 5546.11; 
d – inv. no. 4895.11.
Phot. J. Sawicki 

158  Czanki – długie ramiona po bokach wędzidła lub munsz-
tuka wzmacniające działanie wodzy na zasadzie dźwi-
gni.
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szego okresu przedrzymskiego (Goßler 2011, s. 144), 
lecz rozpowszechniły się w późnym średniowieczu. 
Niektórzy sugerują, że kiełzna z czankami zyskały po-
pularność, gdy w XIII–XIV w. na terenie Europy wyho-
dowano konie masywniejsze i wyższe w kłębie (Goßler 
2011, s. 144–145). Rosłe konie rzeczywiście preferowa-
ło rycerstwo, stąd kiełzna z czankami częściej znajdo-
wały zastosowanie militarne. Źródła archeologiczne 
świadczą jednak, że w ściśle militarnych kontekstach 
występują też klasyczne wędzidła z pierścieniami – np. 
w nawarstwieniach związanych z działaniami wojenny-
mi i zniszczeniem zamku podczas jednej akcji zbrojnej 
(Goßler 2011, s. 143). W zespołach zabytków znalezio-
nych w średniowiecznych warowniach zawierających 
elementy uzbrojenia turniejowego odkryto też klasycz-
ne kiełzna z pierścieniami, co sugeruje, że posługiwano 
się nimi podczas ćwiczeń z kopią albo w konkurencjach 
turniejowych (Goßler 2011, s. 143).

Analizując jedynie ikonografię, w której często 
przedstawiano świętych rycerzy, moglibyśmy odnieść 
wrażenie, że kiełzna z czankami cieszyły się największą 
popularnością w późnym średniowieczu (por. Clark 
1995a, s. 45–46; Świętosławski 1998, s. 112; Goßler 
2011, s. 143). W źródłach archeologicznych z kolei 
występują one dosyć rzadko. Na Wyspach Brytyjskich 
należą do znalezisk wyjątkowych (Clark 1995a, s. 45). 
Na terenie Niemiec zaledwie 22 ze 150 znanych eg-
zemplarzy to okazy z czankami, a więc występują one 
w proporcji 1 : 7 (Goßler 2011, s. 143). Omawiane ele-
menty średniowiecznych uzd są prawie nieuchwytne 
wśród znalezisk z terenu Polski (Wawrzonowska 1990, 
s. 182; Świętosławski 1998, s. 112), choć pojawiają się 
w miejscowej sztuce (Świętosławski 1998, s. 112). Ko-
lekcja zabytków z placu Nowy Targ we Wrocławiu nie 
odbiega pod tym względem od ogólnopolskiej ten-
dencji (ryc. 462–467). Nie występuje w niej ani jedno 
kiełzno z czankami. Wszystkie egzemplarze należą do 
wędzideł z międzyzębiem złożonym z dwóch rucho-
mych ogniw ograniczonych pierścieniami, do których 
mocowano wodze. W jednym przypadku z XIII/XIV w. 
pierścień zaopatrzono dodatkowo w wąsy (ryc. 465c). 
Element ten należałoby zaliczyć do wędzideł typu 

II wg Nadolskiego (1954, s. 87). Większość okazów 
ma ogniwa o przekroju czworobocznym, co wynika-
ło przypuszczalnie z łatwości wykuwania ich w takiej 
formie. Prawdopodobnie miały one ponadto mocniej-
sze działanie na koński pysk niż okazy z wyoblonymi 
graniami, jakich wyłącznie używa się w naszych cza-
sach. Z najwcześniejszych faz osadniczych przy placu 
Nowy Targ pochodzą okazy o czworobocznym prze-
kroju ogniw (ryc. 462 a, b). Okaz z ogniwami zakoń-
czonymi ozdobnymi łezkami na końcach ogniw przy 
pierścieniach datowany jest na XIV/XV w. (ryc. 466 b). 
Niepewną pozycję stratygraficzną ma z kolei masyw-
ne wędzidło z otworami na pierścienie zaopatrzonymi 
w dodatkowe tuleje, prawdopodobnie chroniące pysk 
koński przed uszczypnięciem przez przesuwające się 
ruchome elementy kiełzna (ryc. 467 a). Pochodzi ono 
z nawarstwień datowanych szeroko na XV–XVIII w. 
Z kolei XIII-wieczną chronologię ma niemal identycz-
nie ukształtowany egzemplarz odkryty na Ostrówku 
w Opolu (Gediga 1995, s. 55, ryc. 15). Żadnych istot-
nych prawidłowości w rozwoju wędzideł z pierścienia-
mi, pomocnych w określaniu ich chronologii, nie mo-
żemy zatem zaobserwować w odniesieniu do zabytków 
z placu Nowy Targ. Mogły one służyć wierzchowcom 
rycerskim i cywilnym oraz koniom pociągowym, wy-
korzystywanym w najbardziej codziennych sytuacjach. 
Badacze sugerują, że przewaga podobnych elementów 
uzd może świadczyć o powszechnym wykorzystywaniu 
ich do powodowania końmi raczej pociągowymi niż 
wierzchowymi (Clark 1995a, s. 46). W świetle przyto-
czonych już argumentów hipoteza owa wydaje się dys-
kusyjna, gdyż wędzidła z pierścieniami używane były 
także przez rycerstwo. Podczas badań późnośrednio-
wiecznych wędzideł z pierścieniami z terenu Polski 
stwierdzono, że niewiele różnią się one od egzempla-
rzy z wczesnego średniowiecza, co było spowodowane 
wczesnym wypracowaniem najbardziej uniwersalnej 
i funkcjonalnej formy (Wawrzonowska 1990, s. 182). 
Okazy z placu Nowy Targ charakteryzują się podob-
nym kształtem niezależnie od okresu, z którego pocho-
dzą. Niezwykle trudno zatem dokonać charakterystyki 
średniowiecznego kiełzna na podstawie dostępnych 
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źródeł archeologicznych. Interesującej obserwacji do-
tyczącej wymiarów poszczególnych elementów wędzi-
deł i munsztuków średniowiecznych w porównaniu ze 
współczesnymi dokonano, analizując materiał zabyt-
kowy z obszaru Niemiec. Uznano, że okazy średnio-
wieczne odznaczały się zdecydowanie mocniejszym 
działaniem, gdyż ich parametry – np. długość czanek 
lub grubość ogniw wędzideł czy ścięgierza159 – nie mie-
ściłyby się we współczesnych normach bezpieczeństwa 
ustalanych przez organizacje jeździeckie na świecie 
(Goßler 2011, s. 144).

Warto jednak zastanowić się, czy próba wyciąg-
nięcia ogólnych wniosków na podstawie fragmenta-
rycznie zachowanych źródeł archeologicznych nie jest 
przedwczesna. Budzi też wątpliwości tendencja archeo-
logów do tworzenia ciągów typologicznych zwłaszcza 
w odniesieniu do elementów uzdy końskiej i przedsta-
wiania hipotez na temat ich rozwoju w czasie. Lektura 
dawnych traktatów hippologicznych uświadamia nam, 
że odpowiednio ukształtowane kiełzna dobierano do 
indywidualnych cech konia. W jednym okresie można 
obserwować przytłaczającą wręcz różnorodność form. 
Kiełznem poprawiano rozmaite końskie wady. Infor-
muje nas o tym K. Drohostajski (1861) w swoim trak-
tacie Hippika z 1603 r., opisując i ilustrując wiele ro-
dzajów kiełzna. Warto przytoczyć jego opinię ze wstępu 
do rozdziału „O istności gęby końskiej, i o zrozumieniu 
onej” (Drohostajski 1861, s. 129): „Jako by najmędrszy 
lekarz nie zrozumiawszy bólu, choroby i przyczyny 
onej, z trudna przynależnemi lekarstwami szafować 
i przystojnego ratunku choremu sposób trafić może: 
tak też by się najbliżej bajało i najwięcej malowało, nie 
wiedząc, która przyczyna w istności wnętrznej gęby 
końskiej, złość, upór, dobroć abo powolność sprawuje, 
żadną miarą przynależnego munsztuka, wadę odejmu-
jącego prawdziwie i właśnie przybrać nikt nie może”.

Wymiary kiełzna zdaniem Drohostajskiego (1861, 
s. 126) musiały być dobierane indywidualnie, zależnie 
od budowy końskiego pyska, gdyż kiełzno za luźne lub 

zbyt ścisłe „gębę psować lub naruszać musi”. Szerokość 
standardowa miała być „na dłoń i na palec wielki”.

Z cytowanego traktatu dowiadujemy się, że kształt 
czanek też miał swoje funkcjonalne uzasadnienie. Były 
ich trzy rodzaje: „proste prawie abo w przód pochylo-
ne; zakrzywione nieco nazad i bardzo krzywe. Pierwsze 
głowę końską ku górze podnoszą, wtóre onę według 
potrzeby miarkują, trzecie pod się łamią” (Drohostajski 
1861, s. 123).

Znaczną część swego dzieła Drohostajski (1861, 
s. 131–167) poświęcił kiełznom – każde zostało zilu-
strowane i dokładnie omówione. Warto przytoczyć 
kilka opisów, aby uświadomić sobie ścisłą zależność 
poszczególnych elementów uzdy od funkcji, jaką miały 
pełnić. Zilustrowano m.in. w traktacie Hippika:

– „munsztuk dęty, z pochyłemi czankami, na młodego 
konia krótką szyję mającego, tejże władzy jako 
i pierwszy, z podbródkiem dętym, ołowiem nala-
nym (s. 132)”;

– „munsztuk dęty (…) wolność daje językowi i zabawkę,
załamuje kark a nie obraża podniebienia (s. 137); 
wędzidło otworzyste (…) należy właśnie koniom, 
które albo kły wysokie mają, albo na kieł biorą 
(s. 160); to wędzidło właśnie należy szkapom, któ-
re język nazbyt wywieszają; wędzidło otworzyste 
z dwiema dzwonkami okrągłemi, dziurkowanemi, 
dla nasypania soli miasto gałek (…) należy koniowi 
suchej i twardej gęby (s. 166)”.

Z przytoczonych cytatów wynika, że w dawnych 
czasach kiełzna bardzo często miały charakter korek-
cyjny i były dobierane indywidualnie zależnie od bu-
dowy pyska oraz charakteru konia. Niemożliwością 
wydaje się zatem wtłoczenie odnajdywanych przez 
archeologów wędzideł i munsztuków w sztywne ramy 
typologii wypracowanej w oderwaniu od szerokiej wie-
dzy hippologicznej.
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159  Im cieńsze międzyzębie ścięgierza lub wędzidła, tym 
mocniejsze jego działanie.
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Ryc. 462. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Najstarsze 
znalezione wędzidła: a – faza 

osadnicza II, XII/XIII w., nr inw. 
3327/11; b – fazy osadnicze I–II, 

XII–XII/XIII w., 
nr inw. 5011/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 462. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Earliest finds of horse bits from 

the Nowy Targ square: a – occupa-
tion phase II, 12th/13th century, 
inv. no. 3327.11; b – occupation 

phase III, 13th century,
 inv. no. 5011.11. 

Phot. J. Sawicki 

Ryc. 463. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Faza osadnicza 

III, XII–1. poł. XIII w. Elementy 
wędzideł: a – nr inw. 11061/11; 

b – nr inw. 5915/11; c – 11217/11. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 463. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. , 
Occupation phase III, 12th - 1st 

half of the 13th century. Horse bit 
elements: a – inv. no. 11061/11; 

b – inv. no. 5915/11; 
c – inv. no. 11217/11.

Phot. J. Sawicki 
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Ryc. 464. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Fazy osadni-
cze III–V, 2. poł. XII–XII/XIII w. 
Wędzidło, nr inw. 10233/11. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 464. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Occupation phases III-V, 2nd half 
of the 12th - 12th/13th Horse bit, 
inv. no. 10233/11. Phot. J. Sawicki 

Ryc. 465. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Faza osadnicza IV, XIII/XIV 
w.: Wędzidła, a – nr inw. 10998/11; 
b – nr inw. 3928/11; c – nr inw. 5741/11; 
d – nr inw. 5389/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 465. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation phase 
IV, 13th/14th century. Horse bits, 
a – inv. no. 10998/11; b – inv. no. 3928/11; 
c – inv. no. 5741/11; d – inv. no. 5389/11.
Phot. J. Sawicki 
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Ryc. 466. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Wędzidła: a – faza osadnicza VI, 
XIV w., nr inw. 3122/11; b – faza osadnicza 
VII, XIV/XV w., nr inw. 478/11. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 466. Wrocław, Nowy Targ square, exca-
vations 2010-2012. Horse bits: a – occupation 
phase VI, 14th century, inv. no. 3122/11; 
b – occupation phase VII, 14th/15th century, 
inv. no. 478/11. 
Phot. J. Sawicki 

Ryc. 467. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza VIII, XV–XVIII w. Wędzidła: 

a – nr inw. 3504/11; b – nr inw. 3580/11; 
c – nr inw. 11370/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 467. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Occupation phase VIII, 15th - 18th 

century. Horse bits: a – inv. no. 3504/11; b – inv. no. 
3580/11; c – inv. no.  11370/11. Phot. J. Sawicki 
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d. Zgrzebła (katalog VIII.2.d)

Stalowe zgrzebła nie należą do kategorii militariów, 
lecz – jako że mogły być też używane do pielęgnacji 
koni rycerskich – zostaną tutaj uwzględnione. Używa-
no ich na ogół do rozczesywania zmierzwionej sierści 
zwierzęcia rano, po jego przebudzeniu, oraz po pracy 
przed powrotem do stajni. Był to zabieg higieniczny 
niezbędny do utrzymywania konia w dobrym zdrowiu. 
Wyczesywano z sierści błoto, martwe włosy oraz inne 
zabrudzenia, które mogłyby stworzyć ogniska namna-
żania się groźnych bakterii. Choć nie zdawano sobie 
wówczas sprawy z istnienia drobnoustrojów, to dobrze 
znano skutki ich działalności. Zgrzebło składało się 
z metalowej części pracującej w kształcie prostokąta, 
połówki cylindra lub trapezu zaopatrzonego w dwie lub 
trzy listwy w formie ząbkowanych grzebieni oraz trzon-
ka drewnianego, nasadzanego na żelazny trzpień lub 
osadzanego w tulei. Trzpień ów nitowano najczęściej 
do części pracującej. W literaturze niemieckojęzycznej 
wypracowano typologiczny schemat ewolucji zgrzebeł 
w średniowieczu (Goßler 2011, s. 95–96). Do typu A 
zaliczono okazy wykonane z jednego kawałka żelaza 
w formie przypominającej motykę oraz nieco od nich 
młodsze egzemplarze z nierozwidlonym trzpieniem, 
nitowanym pojedynczym nitem do części pracującej 
wykutej w kształcie półcylindra. Starszy wariant typu A 
występował w X i XI w., młodszy znany był na terenie 
Niemiec od XIII do XV w., lecz we Francji pojawił się 
już co najmniej w XI w.. Egzemplarze zaliczone do typu 
B z podwójnie rozwidlonym trzpieniem nitowanym do 
części pracującej znajdowane są na obszarach niemiec-
kojęzycznych w nawarstwieniach datowanych od XII do 
XIV w. Zgrzebła typu C, charakteryzujące się podwój-
nie rozwidlonym trzpieniem nitowanym do części pra-
cującej, datowane są w Niemczech od początku XIII w. 
aż do czasów nowożytnych. Wobec mało zaawansowa-
nych studiów nad omawianymi przedmiotami przyto-
czona klasyfikacja ma jedynie wstępny charakter i wraz 
z przyrostem bazy źródłowej może być jeszcze zna-
cząco zaktualizowana (por. Clark 1995b, s. 165 – uwa-
gi na temat chronologii zgrzebeł; Goßler 2011, s. 96).

Podczas badań placu Nowy Targ we Wrocławiu na-
trafiono na jedno zgrzebło typu B. Pochodzi ono z III 
fazy osadniczej, z warstwy datowanej na 2. poł. XII–1. 
poł. XIII w. (ryc. 468 b).

Wszystkie pozostałe można zaliczyć do typu C. Po-
chodzą one z 2. poł. XII–1. poł. XIII w. (ryc. 468 a, c) 
oraz XIII/XIV w. (ryc. 469 a, b). W dwóch przypad-
kach odnotowano ruchome pierścienie nanizane na 
rozwidlenia trzpienia lub zamocowane na specjalnych 
haczykach przy części pracującej zgrzebła (ryc. 468 a; 
ryc. 469 a). Wydają się one nie mieć żadnego znaczenia 
funkcjonalnego. Zawieszanie zgrzebła byłoby łatwiej-
sze za pomocą pierścienia na zakończeniu rękojeści. 
Często sugerowano, że omawiane pierścienie umiesz-
czano na zgrzebłach, aby wydawały z siebie brzęczą-
cy dźwięk ostrzegający, czy raczej informujący konia 
o zbliżającej się ręce ludzkiej trzymającej zgrzebło (Clark 
1995b, s. 162; Goßler 2011, s. 63). Każdy, kto kiedykol-
wiek odwiedził stajnię i miał okazję czyścić wierzchow-
ca, był prawdopodobnie uprzedzany, że podchodząc 
do konia od strony znajdującej się poza polem widze-
nia zwierzęcia, należy do niego łagodnie przemawiać, 
aby go nie przestraszyć i nie wywołać niebezpiecznej 
reakcji. Proponowana przez badaczy interpretacja pier-
ścieni na zgrzebłach w świetle wiedzy z zakresu „koń-
skiej psychologii” wydaje się zatem prawdopodobna.

Uszkodzenia obserwowane na zgrzebłach z placu 
Nowy Targ powstały prawdopodobnie w wyniku wy-
trzepywania z nich brudu poprzez uderzanie o posadz-
kę lub inną twardą powierzchnię w stajni (ryc. 468 b; 
ryc. 469 a). Nowożytne egzemplarze zaopatrywano 
czasem w specjalne kowadełka wystające po bokach, 
zapobiegające uszkodzeniu zgrzebła podczas uderza-
nia (por. Clark 1995b, s. 162). Podobną funkcję pełniło 
prawdopodobnie pogrubienie jednej z krawędzi zgrze-
bła o nr. inw. 2003/11 (ryc. 469 b), poprzez zawinięcie 
i podwójne złożenie blachy. Druga krawędź tego eg-
zemplarza nie ma takiego wzmocnienia.

Przedmioty, które można interpretować jako zgrze-
bła, pojawiły się na terenie Europy już w okresie rzym-
skim. Udokumentowane są one dobrze w prowincjach 
rzymskich, m.in. na obszarze Wielkiej Brytanii (Goßler 
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2011, s. 138–139). Nie możemy mieć wszakże pew-
ności, czy nie służyły one do obróbki drewna lub skór 
zwierzęcych, jak sugerowano już w literaturze (Goßler 
2011, s. 138–139). W średniowieczu pomniejszonych 
zgrzebeł używano też prawdopodobnie do utrzymywa-
nia higieny przez ludzi, gdyż występują one w sztuce 
z tego czasu w scenach kąpieli (Goßler 2011, s. 63). Po-
nadto znane jest XV-wieczne przedstawienie zgrzebeł 
obok grzebieni i luster wyłożonych na ladzie w sklepie 
kupca handlującego drogimi tekstyliami (Clark 1995b, 
s. 160, ryc. 118). Omawiane przedmioty mogły zatem 
służyć do celów higienicznych lub kosmetycznych. 
Trzeba jednak pamiętać, że sztuka średniowieczna 
była nasycona symboliką i nie zawsze odzwierciedlała 
rzeczywistość. Zgrzebło traktowane było czasem jako 
symbol fałszywego pochlebstwa. Z terenu Wysp Brytyj-
skich pochodzą niewielkie, XV-wieczne odznaki w for-
mie zgrzebła z napisem FAUEL, które są wyraźną aluzją 
do popularnego już w średniowieczu zwrotu „to curry 
a favel” (lub „to curry favour”), oznaczającego dosłow-

nie: zgrzebianie łaski, czyli uzyskiwanie łaski od swego 
pana w wyniku fałszywego pochlebstwa i lizusostwa 
(Clark 1995b, s. 159–160). Polskim odpowiednikiem 
tego porzekadła mógłby być zwrot „brać kogoś pod włos”.

Na obszarach niemieckojęzycznych więcej niż 90% 
znalezisk zgrzebeł pochodzi z zamków. Zjawisko czę-
stego występowania tych przedmiotów w warstwach 
osadniczych na obszarze średniowiecznych warowni 
tłumaczone jest znaczeniem, jakie mieszkańcy zamku 
przywiązywali do wyglądu swojego wierzchowca. Wy-
pielęgnowany rumak sam w sobie jawił się jako ozna-
ka statusu społecznego (Goßler 2011, s. 151). Należy 
wszakże pamiętać o higienicznym i zdrowotnym, a nie 
tylko estetycznym walorze czyszczenia sierści końskiej. 
Przewaga odkryć pochodzących z zamków może być 
ponadto jedynie odzwierciedleniem stanu badań. Dzię-
ki m.in. katalogowi znalezisk z wykopalisk na terenie 
Londynu wiemy natomiast, że zgrzebła występują też 
dosyć licznie w kontekście miejskim (por. Clark 1995b, 
s. 165–168).
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Ryc. 468. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza osadnicza III, 2. poł. XII–1. poł. XIII w. Zgrzebła: a – typ C, 
nr inw. 10892/11; b – typ B, nr inw. 10891/11; c – typ C, nr inw. 2194/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 468. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Occupation phase III, 2nd half of the 12th - 1st half of the 13th 
century. Curry combs, a – type C, inv. no. 10892/11; b – type B, inv. no. 10891/11; c – type C, inv. no. 2194/11. Phot. J. Sawicki
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Broń strzelcza odgrywała szczególną rolę w arsena-
le mieszczańskim. Stanowiła prywatną własność każde-
go obywatela i posesjonata (Heer 1973, s. 59). Wyma-
gano od mieszczan regularnych ćwiczeń strzeleckich, 
przez co produkcja pocisków do broni strzelczej miała 
charakter masowy.

Problemem przy badaniu najbardziej pospolitych 
zabytków związanych z bronią strzelczą, jakimi są że-
lazne groty, jest określenie ich funkcji, a przede wszyst-
kim odróżnienie egzemplarzy wystrzeliwanych z łuku, 
kuszy oraz broni palnej. Strzały do broni palnej z 1. poł. 
XIV w. odkryto na zamku Eltz w Nadrenii-Palatyna-
cie (por. Marek 2014, s. 32–34, tam dyskusja na temat 
strzał do broni palnej). Przechowywano je w zamkowej 
zbrojowni jako trofea z czasów wojny domowej w la-
tach 1331–1333, kiedy miało miejsce oblężenie warow-
ni przez biskupa Trewiru Baldwina (Tittmann 1995, s. 

53–55). Dodatkowo jeden egzemplarz odnaleziono w 
2. poł. XX w. w warstwie gruzu związanej z oblężeniem 
warowni (Tittmann 1995, s. 57–58). Wszystkie strza-
ły do broni palnej mają brzechwy z drewna dębowe-
go (Tittmann 1995, s. 55). Są one uzbrojone w sposób 
zróżnicowany, zależnie od przeznaczenia. W ramach 
tego samego zbioru jedne miały groty masywne i krę-
pe, a inne zaopatrzono w okazy wąskie, nadające się do 
przebijania pancerzy (Tittmann 1995, s. 57).

Najstarsze archeologiczne dowody na używanie 
kuszy w średniowieczu pochodzą ze Szkocji i Anglii. 
Są to orzechy o kształcie młotkowatym, elementy kol-
by kuszy oraz kościane okładziny kuszy dekorowane 
„w stylu rzymskim” (Gaier 1993, s. 208). Wszystkie 
pochodzą z okresu od VI–VII do VIII–IX w. (Ga-
ier 1993, s. 208; Zimmermann 2000, s. 19). Na trzech 
szkockich kamieniach z wczesnośredniowiecznymi ry-
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Ryc. 469. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Fazy osadnicze 
IV–V, XIII/XIV w. Zgrzebła, typ 
C: a – nr inw. 5530/11; b – nr inw. 
2003/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 469. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. , 
Occupation phases IV-V, 13th/14th 
century, type C. Curry combs, a – 
inv. no. 5530/11; b – type C, inv. no. 
2003/11. Phot. J. Sawicki 
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tami przedstawiono kusze. Najdokładniejszy jej rysu-
nek odnajdziemy na tzw. Drosten Stone z X w. (Gaier 
1993, s. 208). Prawdopodobnie wymienione orzechy 
należały do mechanizmu spustowego spotykanego już 
w kuszach rzymskich (Serdon 2005, s. 153). Wyspy 
Brytyjskie można potraktować jako wyjątkowy obszar, 
gdzie tradycja używania kusz przetrwała wraz z kon-
tynuacją rzymskiego rzemiosła zbrojeniowego w głąb 
wczesnego średniowiecza. W Europie kontynentalnej 
ze stosowaniem tej broni należy liczyć się co najmniej 
od X–XI w. Wśród wczesnych źródeł ikonograficznych 
ukazujących kuszę należałoby wymienić miniaturę 
z X w. w dziele mnicha Haimo z Auxerre, przedstawia-
jącą oblężenie Jerozolimy (Gaier 1993, s. 210, ryc. 3). 
Najstarsze znaleziska elementów kusz oraz całkowicie 
zachowanych bełtów na terenie Europy (Zimmermann 
2000, s. 19) w przeważającej liczbie pochodzą jednak 
dopiero z XI w. Co najmniej od XI stulecia mamy 
więc do czynienia z pociskami do kusz, a od początku 
XIV w. – do broni palnej, które łatwo pomylić z grotami 
wystrzeliwanymi z łuku.

W tradycyjnym ujęciu, jako pomocne przy odróż-
nieniu grotów bełtów od strzał, przyjęto kryteria wagi 
oraz średnicy wylotu tulei. Uznano, że bełty średnio-
wieczne miały przeciętnie ok. 39 cm długości i 1,5 cm 
grubości, a ich waga całkowita wynosiła 60–70 g. Waga 
grotów miała oscylować wokół wartości 30–40 g. Nie-
którzy badacze byli zdania, że groty o wadze mniejszej 
niż 28 g nie mogą być klasyfikowane jako bełty (por. 
Zimmermann 2000, s. 20, tam obszerna dyskusja).

R. Přihoda (1932, s. 45) i M. Krenn (1985, s. 47) 
jako górną wagę graniczną dla strzał do łuku przyję-
li z kolei 25 g. K. Wachowski (1982, s. 186) uznał na 
podstawie wnikliwej analizy zabytków z Ostrówka 
w Opolu, że groty o wadze przekraczającej 22 g mo-
gły być wystrzeliwane raczej tylko z kuszy. B. Zim-
mermann (2000, s. 20–21) podważył jednak w sposób 
przekonywający zasadność wprowadzania podobnych, 
bardzo często funkcjonujących w literaturze kryteriów 
wagowych. W analizowanym przez niego zbiorze cał-
kowicie zachowanych bełtów z zamku Habsburg oraz 
z Lötschenpass (w sumie 58 egzemplarzy) w przypadku 

17 z nich możliwe było zbadanie grotów osobno. Wa-
żyły one od 11,1 do 46,6 g. Brzechwy ważyły od 14,3 
do 37,3 g. Ze zbioru 17 badanych grotów bełtów aż 2/3 
ważyło poniżej 25, a pojedyncze egzemplarze nawet 
poniżej 20 g (Zimmermann 2000, s. 20). Porównując 
tę wagę z wagą strzał, można posłużyć się badaniami 
M. Stricklanda i R. Hardy’ego (2011, s. 26) nad strzała-
mi do tzw. łuku angielskiego. Na podstawie wyników 
eksperymentów ustalili oni, że strzała ważąca 58–75 g
mogła być wystrzelona na odległość 292,6 m z łuku 
długiego o naciągu 31–42 kg, a na 320 m z łuku o na-
ciągu 70–79 kg. W czasach bitwy pod Azincourt, gdy 
powszechniejsze były już zbroje płytowe, strzały stały 
się cięższe. Aby osiągnąć zdolność penetracji uzbro-
jenia ochronnego, musiały osiągnąć wagę aż 113 g. 
Wraz z pojawieniem się zbroi płytowych groty strzał 
przybierały formy krótsze, bardziej krępe, masywne 
i ciężkie. Wiele późnośredniowiecznych grotów strzał, 
wcześniej uważanych za elementy bełtów, wykonywa-
no z myślą o długim łuku prostym, charakteryzują-
cym się znacznym naciągiem (Strickland, Hardy 2011, 
s. 27). Jeżeli porównamy przytoczone wartości wago-
we strzał z wagą najcięższych zabytków z placu Nowy 
Targ, możemy sobie uświadomić, że nawet najcięższe 
groty z tego stanowiska w połączeniu z wagą odnalezio-
nych brzechw mają ciężar co najwyżej równy strzałom. 
Brzechwa bełtu odnaleziona przy placu Nowy Targ 
w nawarstwieniach datowanych od 2. poł. XII do XIII/
XIV w. (ryc. 479 a) waży ledwie 15,41 g. Wykonano ją 
z drewna świerkowego i opalono koniec, aby dostoso-
wać do kształtu tulei grotu. Oczywiście należy uwzględ-
nić znaczny ubytek oryginalnej wagi brzechwy, który 
powstał w wyniku setek lat depozycji. Warto tutaj przy-
toczyć dla przykładu wagę kilku dobrze zachowanych 
brzechw bełtów znalezionych w XV-wiecznej części 
Wieży św. Piotra na zamku legnickim (Lewandowski 
1986a, s. 49). Trzy okazy z tego pokaźnego zbioru, które 
miałem okazję badać, ważyły kolejno: 27,87, 30,2 oraz 
27,3 g. Jeżeli przyjmiemy, że nasza brzechwa ważyła 
pierwotnie nawet 30 g, dodamy do niej wagę najcięż-
szego grotu z placu Nowy Targ – 34,66 g – to otrzymamy 
jedynie 64,66 g, a więc przeciętną wagę bełtu (por. Alm 
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1998, s. 43; Zimmermann 2000, s. 20) oraz strzały (por. 
Strickland, Hardy 2011, s. 26). Wydaje się, że waga po-
cisków była istotna przy dobieraniu ich do indywidual-
nego rodzaju broni, charakteryzującego się określonym 
naciągiem. Większe znaczenie dla skuteczności grotów 
niż ich waga miała raczej prędkość początkowa, jaką 
można było nadać pociskowi, przy zachowaniu stabilno-
ści jego lotu. Z licznych źródeł możemy się dowiedzieć, 
że z kusz o znacznej sile naciągu wystrzeliwano bełty 
krótsze niż z broni o słabszym łuczysku (Ekdahl 1992, s. 
28). Systematyczne zwiększanie mocy kuszy wymuszało 
zarazem stosowanie coraz krótszych bełtów. Skracanie 
„starych” bełtów przechowywanych w arsenałach było 
częstą praktyką, udokumentowaną licznymi wzmiankami 
w źródłach pisanych (Ekdahl 1992, s. 28).

Ukształtowanie grotów nie może posłużyć nam jako 
kryterium do odróżnienia okazów wystrzeliwanych 
z łuku czy kuszy, o czym już wspomniano. Nie może 
nim być też raczej średnica wylotu tulei. Wiele strzał, 
podobnie jak bełtów, miało bowiem średnicę tulei rów-
ną ok. 1–1,2 cm (Zimmermann 2000, s. 21). Niektórzy 
badacze są zdania, że groty o średnicy wylotu tulei prze-
kraczającym 1,4 cm należą już raczej do bełtów (Stric-
kland, Hardy 2011, s. 27), choć wydaje się, że może być 
to kolejna sztucznie wyznaczona granica, którą zweryfi-
kują przyszłe analizy.

a. Groty (katalog VIII.3.a)
Groty strzał

Najstarszy grot z zadziorami z placu Nowy Targ 
(ryc. 470 b) można datować na 2. poł. XII–1. poł. XIII w.
 Analogiczne egzemplarze były popularne przede 
wszystkim we wczesnym średniowieczu. W późnym 
kontekście zdarzają się sporadycznie, z wyjątkiem 
okazów myśliwskich. Przedstawienia w późnośrednio-
wiecznej sztuce wydają się świadczyć o ich powszech-
nym użytkowaniu do polowania (Zimmermann 2000, 
s. 64). Nasz egzemplarz należałoby zaliczyć do typu I 
wg Nadolskiego (1954, s. 64). Analogiczne okazy zna-
ne są na Śląsku już ze stanowisk datowanych najwcze-
śniej na VII/VIII w. (por. Petersen 1939, s. 65, ryc. 92: 

2, 3). Podobne pochodzą z Ostrowa Tumskiego i Wroc-
ławia lewobrzeżnego (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 2, 
s. 135–136, ryc. 43: 20). Dosyć liczna seria grotów typu 
I pochodzi też z badań na Ostrówku w Opolu, z warstw 
datowanych od X do XII w. (Wachowski 1982, s. 180). 
W Małopolsce groty należące do tej kategorii pojawiają 
się w okresie od VII do początku XIV w., przy czym 
największa ich popularność przypada na okres od IX 
do XII w. (Strzyż 2006, s. 81). Podobne okazy z tere-
nów niemieckojęzycznych Bernd Zimmermann (2000, 
s. 64–65) zaliczył do typu T5-8. W przeważającej licz-
bie do grupy tej należą groty o delikatnej budowie, 
podobne do opisywanego zabytku wrocławskiego. 
Zdarzają się wszakże egzemplarze masywne, o wadze 
dochodzącej do 30–40 g. Te można było wystrzeliwać 
także z kuszy myśliwskiej (por. Mucha 2007, s. 95–96). 
Ich okazjonalne, militarne zastosowanie wydaje się 
potwierdzać znalezienie jednego takiego egzemplarza 
w nawarstwieniach związanych z oblężeniem i znisz-
czeniem zamku Kolno koło Brzegu w XV w. (Marek et 
al. 2011, s. 68). Groty z wydatnymi zadziorami czasem 
interpretowane są jako pociski zapalające (Marek et al. 
2011, s. 68). Zadziory ułatwiały bowiem mocowanie 
pakuł nasączonych łatwopalną substancją. Nasz zaby-
tek, odosobniony w zbiorze znalezisk z placu Nowy 
Targ, z uwagi na delikatniejszą budowę i krótką tuleję 
należałoby traktować jako raczej myśliwski. Na tere-
nach niemieckojęzycznych podobne groty datowane 
są na XI–XIII w., choć większa ich liczba pochodzi 
z początku tego okresu (por. Zimmerman 2000, s. 65). 
Na obszarze Polski były one najbardziej popularne 
w X–XII w., choć należy zaznaczyć, że forma grotu ma 
genezę sięgającą jeszcze epoki brązu (por. Nadolski 
1954, s. 64, uwagi na temat typu I).

Z tradycją wczesnośredniowieczną wiążą się for-
my pozostałych grotów strzał znalezionych przy placu 
Nowy Targ we Wrocławiu. Ich cechą charakterystycz-
ną jest płaski przekrój liścia. Czasem grot szlifowano 
w słabo zaznaczoną ość, choć nie jest to regułą. Według 
klasyfikacji Andrzeja Nadolskiego (1954, s. 64) groty 
płaskie o liściu trójkątnym lub lancetowatym należą 
do typu II. Badacz ten wymienił w swoim opracowa-
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niu egzemplarze z Gniezna i Gniewa (Nadolski 1954, 
tabl. XXX: 7, 8), obydwa niestety trudne do datowania 
metodami archeologicznymi. Przyjęto, że ich chrono-
logia przypada na 2. poł. X–1. poł. XI w. Na terenie 
Małopolski najstarsze groty omawianej kategorii po-
chodzą z IX–X, najmłodsze zaś z XIII stulecia (Strzyż 
2006, s. 84). B. Zimmermann (2000, s. 61) sklasyfiko-
wał większość grotów o spłaszczonym liściu do wyróż-
nionego przez siebie typu T5-4. Według niego podob-
ne egzemplarze były popularne przede wszystkim we 
wczesnym średniowieczu, a w późnośredniowiecznych 
kontekstach spotykane są bardzo rzadko. Na obsza-
rach niemieckojęzycznych występują one w XI i XII w., 
w Italii natomiast utrzymują swoją popularność do 
XIII–XIV w. (Zimmermann 2000, s. 61). V. Serdon 
(2005, s. 116–117) na podstawie wykroju liścia dokona-
ła jeszcze wewnętrznego podziału typologicznego kate-
gorii wyróżnionej przez B. Zimmermanna. Do typu A 
zaliczyła ona groty w kształcie wierzbowego liścia, do 
typu B „romboidalne”, a do typu C „trójkątne”.

Okazy typu A na terenie Francji wystąpiły na stano-
wiskach datowanych od XI do początku XIII w. (Serdon 
2005, s. 116). Na Wyspach Brytyjskich najwięcej egzem-
plarzy pochodzi z połowy XIII w. (Jessop 1996, s. 196). 
We Włoszech spotykane są z kolei jeszcze w XIII/XIV w.,
a sporadycznie nawet w XIV/XV w. (Serdon 2005, 
s. 116). Na Rusi i w krajach skandynawskich najbardziej 
rozpowszechnione były w IX–XIII w. (Medvedev 1966, 
s. 57). Najstarsze znaleziska z placu Nowy Targ związa-
ne są dopiero z V fazą osadniczą, a więc trafiły do ziemi 
w XIII/XIV w. (ryc. 476 a, d). Jeden egzemplarz moż-
na datować jeszcze później, na XIV/XV w. (ryc. 478 e).

Groty typu B, o romboidalnym wykroju liścia, 
znajdowano w nawarstwieniach datowanych od XI do 
XIV w., lecz niewielka jeszcze liczba datowanych źró-
deł nie pozwala zdaniem badaczy na ustalenie dobrze 
zdefiniowanych ram chronologicznych ich występo-
wania (Serdon 2005, s. 117). Na obszarze Rusi groty 
te, sklasyfikowane do typu 3 wg Medvedeva (1966, s. 
56), datowane są od VII–VIII do XIV w. Jedyny okaz 
odkryty przy placu Nowy Targ pochodzi z XIV w. (ryc. 
477 b).

Na terenie Francji groty typu C, o trójkątnym liściu, 
pochodzą z okresu od końca XII do XIV w. (Serdon 
2005, s. 117). Na Wyspach Brytyjskich są spotykane 
w kontekstach z X–XVI w. (Jessop 1996, s. 196). Na pla-
cu Nowy Targ odkryto dwa egzemplarze związane z III 
fazą osadniczą z 2. poł. XII–1. poł. XIII w. (ryc. 471 b, e).

Dalszą formą rozwojową grotów odmiany T5-4 
były rzadko spotykane okazy typu T5-5 wg Zimmer-
manna (2000, s. 63–64), odznaczające się krępym, sze-
rokim i krótkim liściem oraz stosunkowo długą tuleją. 
Na terenach niemieckojęzycznych są spotykane w kon-
tekstach z XIII–XV w. (Zimmermann 2000, s. 64). Od 
stanowiska, na którym znaleziono ich najwięcej, na-
zywane są czasem grotami typu Grimmenstein (Zim-
mermann 2000, s s. 63). Okaz z placu Nowy Targ (ryc. 
471e) można datować na 2. poł. XII–1. poł. XIII w., co 
jest zasadniczo zgodne z chronologią podobnych gro-
tów na terenie Europy.

Grot strzały do łuku kompozytowego

Jedynym zabytkiem o wschodniej proweniencji, 
pochodzącym jednak ze starszych badań przy placu 
Nowy Targ, jest okaz zaliczany do grotów grupy VII 
wg Świętosławskiego (1997, s. 82–83, nr kat. 21, ryc. 
28). Odznacza się on romboidalnym kształtem oraz 
trzpieniem, który – obok płaskiego przekroju liścia – 
jest cechą rozpoznawczą grotów używanych przez ludy 
Wielkiego Stepu (Świętosławski 1997, s. 74). Przed-
miot ów znaleziono w południowo-zachodniej czę-
ści placu Nowy Targ w nawarstwieniach związanych 
z poziomem osadniczym, w którego skład wchodziły 
budynki drewniane wzniesione w technice zrębowej, 
półziemianka oraz dwie konstrukcje plecionkowe. 
Cała zabudowa uległa zniszczeniu w wyniku pożaru, 
który miał miejsce w 1. poł. XIII w. Znalezienie grotu 
o wschodniej proweniencji w zgliszczach budynków 
z tego okresu nasunęło badaczom naturalne skojarze-
nie z funkcjonującą od jakiegoś czasu w historiografii 
hipotezą o zniszczeniu lewobrzeżnej części Wrocławia 
przez wojska mongolskie w 1241 r. (por. Buśko 2004, 
s. 529–530, tam dyskusja na temat omawianego zna-
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leziska). Starano się – sumując wyniki badań archeo-
logicznych Starego Miasta we Wrocławiu – wykazać, 
że mniej więcej w czasie najazdu mongolskiego tereny 
lewobrzeżne miasta uległy gruntownemu zniszcze-
niu. Sugestia, że bezpośrednimi sprawcami pożarów 
i zniszczeń byli Mongołowie, budzi jednak wątpliwości 
(Buśko 2004, s. 532–533). Ilość pocisków broni miota-
jącej wystrzelonych nawet podczas krótkotrwałej akcji 
zbrojnej obejmowała bowiem setki, jeżeli nie tysiące 
egzemplarzy (por. Strickland, Hardy 2011, s. 125; Ma-
rek 2014a, s. 137). Każdy konflikt pozostawia reprezen-
tatywny w materiale zabytkowym z danego stanowiska 
zbiór pocisków broni strzelczej. Przykładowo podczas 
badań archeologicznych gródka stożkowatego w Ple-
miętach na terenie Ziemi Chełmińskiej odkryto aż 27 
grotów strzał w typie wschodnim, co mogłoby sugero-
wać obecność wojsk litewsko-tatarskich wśród oble-
gających warownię w 1414 r. (por. Kola, Wilke 1985, 
s. 111–114; Nadolski 1985, s. 7, 10). Z placu Nowy 
Targ mamy zaledwie jeden grot strzały do orientalnego 
łuku. Szerokopłaszczyznowe badania na placu Nowy 
Targ w latach 2010–2012 dostarczyły natomiast 37 oka-
zów w typie środkowo- i zachodnioeuropejskim oraz 
ani jednego grotu używanego przez koczowników. Na 
Ostrówku w Opolu odnaleziono w latach 30. XX w. 
dwa groty strzał do łuku wschodniego, także łączone 
z najazdem tatarskim w 1241 r., gdyż pochodziły one 
z XIII-wiecznej warstwy pożarowej (Świętosławski 
1997, s. 50–51). Ze Strzegomia, czyli terenu, na którym 
obecność Tatarów nie została potwierdzona źródłami 
pisanymi, pochodzi z kolei inny grot w typie wschod-
nim (Świętosławski 1997, s. 58–59).

Wobec przedstawionych wątpliwości i na podsta-
wie znalezisk grotów ze Śląska o proweniencji wschod-
niej nie da się na obecnym etapie badań wykazać 
jednoznacznie, że mają one związek z najazdem mon-
golskim.

Groty z trzpieniem

Grot strzały lub bełtu, który wiąże się z pierwszą 
wydzieloną, XII-wieczną fazą zasiedlenia placu Nowy 

Targ (ryc. 470 a), można zaliczyć do typu D2-4 wg Zim-
mermanna (2000, s. 75). Do tej kategorii należą groty 
z trzpieniem o liściach o przekroju romboidalnym. Od-
znaczają się one stosunkowo niewielkimi wymiarami 
(długość całkowita 6–11 cm, szerokość liścia 0,8–0,6) 
(Zimmermann 2000, s. 75). Nasz zabytek charakte-
ryzuje się bardziej delikatną budową niż egzemplarze 
zarejestrowane na terenach niemieckojęzycznych, lecz 
poza tym dobrze odpowiada charakterystyce oma-
wianego typu. Według B. Zimmermanna (2000, s. 75) 
trudne do podważenia dowody na pojawienie się ana-
logicznych grotów pochodzą dopiero z XII w. Popular-
ność grotów z trzpieniem kończy się natomiast w XIV 
w. Zabytki z placu Nowy Targ stanowią kolejne dowody 
na poparcie istniejących już ustaleń chronologicznych. 
Następny egzemplarz typu D2-4 pochodzi bowiem 
z fazy osadniczej III i jest datowany na 2. poł. XII–1. 
poł. XIII w. (ryc. 471 d). Okaz typu D2-4 znaleziono 
też w nawarstwieniach związanych z V fazą osadniczą, 
z XIII/XIV w. (ryc. 476 b), lecz jest to już najpóźniejszy 
reprezentant omawianej kategorii zabytków.

Wśród grotów z trzpieniem na placu Nowy Targ 
wystąpiły okazy zaliczane do typu D2-5 wg Zimmer-
manna (2000, s. 76). Charakteryzują się one bardziej 
masywną budową od okazów typu D2-4 oraz szerszym 
od nich liściem. Na terenie Europy pojawiają się one na 
stanowiskach datowanych od początku XIII do XV w. 
(Zimmermann 2000, s. 76). Trzy zabytki z placu Nowy 
Targ dobrze wpisują się w tak ustaloną chronologię, 
gdyż starszy (ryc. 475 a) z nich pochodzi z XIII/XIV w., 
młodsze zaś z XIV/XV w. (ryc. 478 a, d). Jeden z grotów 
ma jeszcze zachowany fragment drewnianej brzechwy 
z drewna jodłowego.

Groty do przebijania uzbrojenia ochronnego

Groty o trójkątnym przekroju liścia

Dwa groty z masywnymi liśćmi o trójkątnym prze-
kroju odkryto przy placu Nowy Targ w nawarstwieniach 
z 2. poł. XII–1. poł. XIII w. (ryc. 473). W literaturze po-
dobne zabytki traktowane są jako broń przeznaczona 
do niszczenia pancerzy (ang. armour piercing arrow-
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-heads) (Zimmermann 2000, s. 25). Okazy spotykane 
na terenach Europy, głównie na obszarze alpejskim 
(Zimmermann 2000, s. 56), odznaczają się krótszymi 
od okazów wrocławskich i bardziej krępymi liśćmi. Na-
leżą one do typu T3-7 wg Zimmermanna lub typu N 
zgodnie z klasyfikacją V. Serdon (2005, s. 110). Trzy eg-
zemplarze zachowane wraz z drewnianymi brzechwa-
mi i opierzeniem znajdują się w kolekcji XV-wiecznych 
bełtów w Bernisches Historisches Museum w Bernie 
(Alm 1998, s. 43, ryc. 27: 1). Sądzono dotychczas, że 
groty należące do omawianej kategorii nie pojawiły się 
wcześniej niż w XIV w., a ich największa popularność 
przypadała na XV i XVI w. (Zimmermann 2000, s. 58). 
Zabytki znalezione przy placu Nowy Targ mogłyby re-
prezentować starszą formę grotów typu T3-7c. Poprzez 
bardziej wydłużony, a jednocześnie masywny liść, le-
piej niż późniejsze odmiany, nadawały się one do prze-
bijania kolczug. V. Serdon (2005, s. 110) jest zdania, że 
groty typu N (T3-7), o krępych liściach, były wystrze-
liwane z wielkich kusz oblężniczych, montowanych na 
podstawach kołowych. Niszczycielska siła, groźna dla 
uzbrojenia ochronnego, jej zdaniem kryła się przede 
wszystkim w prędkości pocisku, nie zaś w jego kon-
strukcji (Serdon 2005, s. 110). Wtedy jednak nie byłoby 
potrzeby wykonywania grotów o przekroju trójkątnym, 
który zapewniał lepsze wnikanie grotu w szczeliny mię-
dzy ogniwami kolczugi. Konstrukcja grotów znalezio-
nych we Wrocławiu wydaje się bardzo dobrze przemy-
ślana. Tuleje zakończone szyjką o niewielkiej średnicy 
po uderzeniu w jakikolwiek cel z dużym prawdopodo-
bieństwem wykrzywiały się i pękały, uniemożliwiając 
powtórne użycie pocisku na polu walki160.

Groty szydłowate

W angielskim traktacie o łucznictwie, który ukazał 
się w 1545 r., niejaki Ascham napisał na temat grotów, 

że: „te, które robią niewielki, lecz głęboki otwór, lepiej 
nadają się na wojnę od szybko grzęznących i powodu-
jących szerokie rany” (Hildred 2011, s. 671). Odmianę 
przydatną zdaniem Aschama na wojnie reprezentuje 
wyjątkowo długi (13,4 cm) grot (ryc. 474 b), który nale-
żałoby zaliczyć do typu T1-3 wg Zimmermanna (2000, 
s. 41–42) lub typu A wg Serdon (2005, s. 95–97). Z uwagi 
na szydłowaty kształt, powodujący, że cała energia poci-
sku wynikająca z jego masy oraz prędkości kumulowa-
ła się w bardzo niewielkim punkcie, badacze uznali, że 
analogiczne groty dobrze nadawały się do rozrywania 
kolczugi (Serdon 2005, s. 96; Strickland, Hardy 2011, 
s. 26). Zgodnie z badaniami policyjnymi pozbawienie 
młodego, zdrowego człowieka możliwości jakiejkol-
wiek obrony następuje po wniknięciu ostrza lub grotu 
w jego ciało na głębokość ledwie 5–7,5 cm (Strickland, 
Hardy 2011, s. 26). Omawiane groty osiągały długość 
15 (Zimmermann 2000, s. 41), a nawet 21 cm (Serdon 
2005, s. 95), co raczej świadczy o ich bojowym charak-
terze. B. Zimmermann (2000, s. 41) użył do ich określe-
nia nazwy „typ igłowaty”. Egzemplarz znaleziony przy 
placu Nowy Targ różni się nieznacznie od klasycznych 
form z łagodnie rozszerzającym się w połowie liściem. 
Jego chronologia przypada na IV fazę zasiedlenia placu 
Nowy Targ, która miała miejsce w XIII/XIV w. Na tere-
nie Francji i Włoch największe okazy typu T1-3 (A wg 
Serdon), do których należy też omawiany egzemplarz, 
pochodzą głównie z nawarstwień datowanych od po-
łowy XIII do połowy XIV w. (Serdon 2005, s. 96). Gro-
ty odznaczające się mniejszymi wymiarami mogą być 
z kolei wcześniejsze, jak np. znaleziska z południowych 
Niemiec oraz Szwajcarii, które pochodzą z X–XII w. 
(Zimmermann 2000, s. 42). Oczywiście obserwacja ta 
nie może skłaniać nas do traktowania wszystkich krót-
kich okazów typu T1-3 jako starszych. Według przy-
toczonego już autora traktatu łuczniczego, Aschama, 
krótkie groty są lepsze od długich: po pierwsze dlatego, 
że długi grot jest trudniejszy do równego wyszlifowa-
nia przez rzemieślnika, po drugie jest też trudniejszy 
do równego osadzenia na brzechwie, po trzecie zaś już 
po umocowaniu na brzechwie jest bardziej zagrożony 
odłamaniem (Hildred 2011, s. 671).
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Z tego samego czasu co opisany wcześniej długi 
grot z placu Nowy Targ pochodzi krótszy okaz należą-
cy do omawianego typu (ryc. 474 a). Na XIV stulecie 
przypada z kolei wiek egzemplarza o nr. inw. 1874/11 
(ryc. 477 a).

Groty szydłowate były produkowane na terenie Eu-
ropy co najmniej w II–III w., czego dowodem są okazy 
odkryte na stanowiskach bagiennych z terenu Danii 
(Strickland, Hardy 2011, s. 268). Badania dowiodły, 
że na dystansie 15 stóp grot szydłowaty, wystrzelony 
z łuku o słabym naciągu, wynoszącym zaledwie 31 kg, 
był w stanie z łatwością przebić kolczugę (por. Stric-
kland, Hardy 2011, s. 277, tam dyskusja na temat po-
dobnych eksperymentów). Szydłowate groty szczegól-
nie upodobali sobie strzelcy na terenie Skandynawii. Ich 
specyficzna odmiana wzięła swoją nazwę od szwedzkiej 
prowincji Dalarna i była określana mianem „Dalpilar” 
– strzały z Dalarny (Ekdahl 1998, s. 31). Owe pociski 
charakteryzowały się długimi (ponad 10 cm), wąskimi 
i szydłowatymi grotami, które z łatwością przeszywały 
każdy pancerz. Dwa średniowieczne bełty z prowincji 
Dalarna zaopatrzone w groty szydłowate zachowały się 
w szwedzkich kolekcjach muzealnych (Ekdahl 1998, 
ryc. 12). Wraz z upowszechnieniem się zbroi płyto-
wych groty szydłowate przestały być skuteczne, czego 
wyrazem jest m.in. zarządzenie króla szwedzkiego Gu-
stawa Wazy z 1521 r. nakazujące produkcję krótkich 
i masywnych grotów bełtów, analogicznych do okazów 
kontynentalnych, w miejsce tradycyjnych, charaktery-
zujących się wąskimi liśćmi (Ekdahl 1998, s. 31). Groty 
szydłowate popularne były na terenie Wysp Brytyjskich 
co najmniej od XI do XIII/XIV w. (Strickland, Hardy 
2011, s. 268). W warstwach związanych z oblężeniami 
niektórych zamków typ ten jest najczęściej spotykany 
(Strickland, Hardy 2011, s. 154).

Prawdopodobnie do przebijania kolczug służył też 
grot znaleziony w nawarstwieniach XIV-wiecznych na 
placu Nowy Targ (ryc. 476 e). Trudno sklasyfikować 
go według jakichkolwiek istniejących systemów typo-
logicznych. Ma on wyraźnie wyodrębniony, laurowaty 
liść o przekroju romboidalnym, zbliżonym do kwadra-
towego.

Groty o wąskim liściu

Dwa groty z placu Nowy Targ (ryc. 471 c; ryc. 478 c) 
odznaczają się delikatną budową, przekrojem kwadra-
towym lub zbliżonym do kwadratowego oraz propor-
cjami, które pozwalają zaklasyfikować je do typu T1-1 
wg Zimmermanna lub D wg Serdon (2005, s. 99–101). 
Na terenie Europy podobne okazy datowane są od XI do 
XV w. (Serdon 2005, s. 100–101). Egzemplarze z placu 
Nowy Targ nie wnoszą więc nic nowego do dyskusji na 
temat chronologii tych grotów. Pojawiały się w literatu-
rze głosy, że ze względu na niewielkie rozmiary i wagę 
omawiane okazy nadawały się wyłącznie do polowania 
na małe zwierzęta. V. Serdon (2005, s. 100) podważy-
ła tę hipotezę, wykazując, że wiele z nich odnaleziono 
w kontekście militarnym. Dosyć osobliwym wariantem 
grotów typu T1-1 jest znaleziony na placu Nowy Targ 
egzemplarz, którego przekrój w dolnej części liścia jest 
okrągły, a w górnej przechodzi w kwadratowy (ryc. 471 
a). Można mieć pewne wątpliwości co do funkcji owe-
go przedmiotu, choć większość jego cech raczej wska-
zuje, że mamy do czynienia z grotem broni miotającej.

Standardowe groty bełtów

Najliczniejszą grupę grotów broni strzelczej z pla-
cu Nowy Targ, zazwyczaj traktowanych jako elemen-
ty bełtów, tworzą okazy typu T2-5 wg Zimmermanna 
(2000, s. 51) lub H wg Serdon (2005, s. 104). Na tere-
nach niemieckojęzycznych są one też najczęściej spo-
tykaną odmianą, którą datuje się od XII w. do końca 
średniowiecza (Zimmermann 2000, s. 51–53). Na pla-
cu Nowy Targ wystąpiły one w warstwach datowanych 
od 2. poł. XII do XIV/XV w. (ryc. 470 c, d; ryc. 472 
a–e; ryc. 475 b; ryc. 476 c; ryc. 477 c, d, f). W jednym 
przypadku (ryc. 472 a) zachował się w tulei fragment 
drewna jodłowego.

Groty zapalające

Najczęściej jako groty pocisków zapalających trak-
tuje się egzemplarze o znacznie wydłużonej szyi i wy-
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odrębnionym liściu. Na terenach niemieckojęzycznych 
były to przede wszystkim okazy z zadziorami, na któ-
rych szyjkach mocowano pakuły lub szmatę nasączo-
ną substancją zapalającą. Całkowicie zachowane bełty 
zapalające z XV w. przechowywane są w Kaiserburg 
w Norymberdze (nr inw. W 1788, 1789) oraz Muzeum 
Historycznym w Bernie (Zimmermann 2000, s. 67, 
ryc. 20). Egzemplarze te mają tuleje owinięte paku-
łami nasączonymi substancją powstałą z mieszaniny 
węgla drzewnego siarki i saletry161. Analogiczny grot 
bełtu, lecz pozbawiony masy zapalającej, odkryto pod-
czas badań zamku Wildberg w kantonie Zurych (Zim-
mermann 2000, s. 67, ryc. 19). Całkowicie zachowany 
bełt, bez materiałów łatwopalnych, znajduje się też 
w kolekcji Bayerisches Armeemuseum Ingolstadt (nr 
inw. W 6123). W południowo-zachodniej Francji gro-
ty o podobnym kształcie mają liście o zróżnicowanym 
przekroju, czasem trójkątnym. Pochodzą one z nawar-
stwień XII–XIII-wiecznych (Serdon 2005, s. 111).

Brzechwy bełtów

Szczególną uwagę warto poświęcić brzechwom 
oraz ich fragmentom zachowanym przy grotach z placu 
Nowy Targ, gdyż należą one do znalezisk rzadko spoty-

kanych podczas wykopalisk. Egzemplarze z 2. poł. XII–
1. poł. XIII w. (nr inw. 9435/11) oraz 2. poł. XII–XIII/
XIV w. (ryc. 479 a) wykonano ze świerka. Przy grotach 
zachowały się też fragmenty drewnianych brzechw 
z jodły z 2. poł. XII–1. poł. XIII w. (nr inw. 5924/11) 
raz buka z XIV w. (nr inw. 9204/11). Jeden z grotów 
miał w tulei pozostałości brzechwy z olszy (ryc. 478 b). 
Wszystkie wymienione brzechwy lub ich fragmenty 
należały do grotów zaopatrzonych w tuleje. Przy jed-
nym tylko grocie z trzpieniem (nr inw. 289/10) z XIV/
XV w. zachował się z kolei ułamek jodłowego drewna.

Kilkaset brzechw dębowych z XV w. w różnych sta-
diach produkcji odkryto podczas badań architektonicz-
nych Wieży św. Piotra w Legnicy, w dwóch miejscach: 
pod parkietem na piętrze zajmowanym przez straż oraz 
we wnęce pod tynkiem na klatce schodowej prowadzą-
cej do stanowisk bojowych (Lewandowski 1986a, s. 49). 
Zbiór legnicki jest największym tego typu gromadnym 
znaleziskiem z obszaru naszego kraju. Imponująco też 
przedstawia się na tle podobnych depozytów w zam-
kach z terenu Europy (por. Marek 2013, s. 294, tam 
dalsza literatura). Podczas wykopalisk brzechwy odnaj-
dowane są sporadycznie. Jeszcze rzadziej poddaje się je 
analizom specjalistycznym w celu określenia gatunku 
drewna. Wyniki, którymi dysponujemy, nie pozwalają 
wskazać jakichkolwiek preferencji w doborze surowca 
do produkcji bełtów. Przykładowo na XI-wiecznym 
stanowisku osadniczym Colletière à Charavines we 
Francji odnaleziono 44 brzechwy, z których 26 wycię-
to z jesionu, a resztę z wierzby, leszczyny i klonu (Ser-
don 2005, s. 148). Z fosy miasta Wangen w Szwajcarii 
pochodzą z kolei XIV-wieczne brzechwy wykonane ze 
świerka oraz modrzewia (Boschetti-Maradi et al. 2004, 
s. 729). Na zamku książęcym w Starych Kolniach koło 
Brzegu w XV-wiecznych nawarstwieniach fosy znale-
ziono fragment brzechwy z olchy (Marek 2013, s. 293). 
Zbiór ośmiu brzechw i ich fragmentów z tego zamku 
stanowi niezwykle interesujący materiał badawczy, 
gdyż wiemy, że pocisków tych użyto podczas oblęże-
nia warowni. Większość z nich wycięto ze świerka. 
W pojedynczych przypadkach były to jodła i jesion (por. 
aneks Analizy specjalistyczne, oznaczenia: Wb zab). 

VIII. Militaria

161 Przepisy na wykonanie strzał zapalających znajdują się 
w anonimowym niemieckim traktacie Das Feuerwerk-
buch z początku XV w. (Kramer 2001, s. 21). W jednej 
z wersji tego dzieła (MS 362, Biblioteka Uniwersytecka 
we Fryburgu Bryzgowijskim) napisano: „Aby przygoto-
wać proch do wykonania ognistych strzał, należy bar-
dzo drobno zemleć saletrę i przepuścić przez specjalne 
sito, jak do pieprzu (…) to samo trzeba zrobić z węglem 
i siarką. Składniki przechowywać osobno aż do momen-
tu, kiedy strzały będą sporządzane – wtedy dopiero moż-
na je wymieszać” (Kramer 2001, s. 36). „Jeżeli chcesz 
zrobić strzały zapalające, weź 5 funtów saletry, jeden 
funt siarki i pół funta węgla, rozetrzyj dobrze, a następnie 
dodaj oleum benedictum oraz wina – zrób z tego pastę 
i nałóż na strzały patykiem. Włóż do ciepłego pieca, aby 
wyschły, potem ukształtuj nożem jak chcesz. Następnie 
owiń każdy niewielką szmatką i obwiąż. Na koniec tak 
sporządzony ładunek należy pokryć mieszaniną siarki 
i żywicy” (Kramer 2001, s. 55). W tym samym rękopisie 
zamieszczono kolejny przepis na strzały (bełty) zapalają-
ce z innymi proporcjami składników (Kramer 2001, s. 60).
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Ich lotki wykonano najprawdopodobniej z naturalnych 
piór, klejonych do brzechwy i mocowanych oplotem. 
Miejsce oplotu wyznacza prostokątne nacięcie przy 
tylcu brzechwy obserwowane na kilku egzemplarzach. 
Wydaje się, że w podobny sposób zamocowano opie-
rzenie na brzechwie z placu Nowy Targ.

Drewniane lotki brzechw legnickich wykonane 
z lipowego drewna osadzono skośnie w specjalnie 
przygotowanych nacięciach, aby nadać pociskowi ruch 
obrotowy podczas lotu, poprawiając jego celność. Dys-
ponujemy dowodami, że opierzenie bełtów do kuszy 
wykonywano w średniowieczu nie tylko z drewna, lecz 
także z pergaminu (Richter 2006, s. 108; Marek 2013, 
s. 294), blachy miedzianej (Alm 1998, s. 42), brązowej 
lub żelaznej cynowanej oraz z naturalnych piór (Serdon 
2005, s. 149).

Wydaje się, że materiał do produkcji bełtów miał 
jeszcze mniejsze znaczenie niż dobór drewna na 
brzechwy strzał, które bardziej dostosowywano do 
indywidualnych cech łucznika. Okazy z placu Nowy 

Targ też nie mogą świadczyć o jakiejkolwiek preferen-
cji w zakresie doboru materiału na brzechwy w danym 
kontekście czy okresie. W przypadku strzał do łuku 
liczyły się do pewnego stopnia gatunek drewna i dłu-
gość brzechwy, lecz i tak wykonywano je z rozmaite-
go materiału. Autorzy dawnych traktatów łuczniczych 
zalecali wycinanie strzał przede wszystkim z jesionu, 
pisząc jednocześnie, że praktyka w ich czasach była 
inna (Hildred 2013, s. 669). Spośród kilku tysięcy strzał 
wyłowionych z wraku okrętu flagowego Henryka VIII, 
Mary Rose, który zatonął u wybrzeży Anglii w 1545 
r., przebadano 6,73% całego zbioru pod kątem gatun-
ków drewna użytych do ich produkcji (Hildred 2011, 
s. 674, tab. 8.35). Analizy wykazały, że 501 egzemplarzy 
wykonano z topoli, 90 z brzozy, 38 z olchy, 7 z wierz-
by, 3 z dzikiego bzu, 2 z topoli lub brzozy i po jednym 
z głogu, jesionu i orzecha. Być może zatem generalnie 
przy produkcji pocisków do broni strzelczej większą 
rolę odgrywała dostępność materiału niż właściwości 

danego gatunku drewna.
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Ryc. 470. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Groty pocisków broni strzel-
czej: a – faza osadnicza I, XII w., nr inw. 
7744/11; b – fazy osadnicze II–III, 2. poł. 
XII–1. poł. XIII w., nr inw. 6900/11; 
c – fazy osadnicze III–IV, 2. poł. XII–XIII/
XIV w., nr inw. 3958/11; d – fazy osadnicze 
IV–VI, XIII/XIV–XIV w., nr inw. 10970/11. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 470. Wrocław, Nowy Targ square, exca-
vations 2010-2012. Bolt- and arrowheads: 
a – occupation phase I, 12th century, 
inv. no. 7744/11; b – occupation phases 
II-III, 2nd half of the 12th century-1st half 
of the 13th century, inv. no. 6900/11; 
c – occupation phases III-IV, 2nd half of 
the 12th century-13th/14th century, inv. 
no. 3958/11; d – occupation phases IV-VI, 
13th/14th-14th century w., 
inv. no. 10970/11. Phot. J. Sawicki 
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Ryc. 471. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Faza osadnicza III, 
2. poł. XII–1. poł. XIII w. Groty poci-

sków broni strzelczej: 
a – nr inw. 7785/11;

 b – nr inw. 6188/11; c – nr inw. 
6074/11; d – nr inw. 6060/11; 

e – nr inw. 5980/11. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 471. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation 

phase III, 2nd half of the 12th-1st half 
of the 13th century. Bolt- and arrowhe-

ads: a – inv. no. 7785/11; b – inv. no. 
6188/11; c – inv. no. 6074/11; 

d – inv. no. 6060.11; e – inv. no. 
5980/11. Phot. J. Sawicki 

Ryc. 472. Wrocław, pl. Nowy Targ, wy-
kop 2010–2012. Faza osadnicza III, 2. 

poł. XII–1. poł. XIII w. Groty bełtów do 
kuszy: a – nr inw. 5924/11; b – nr inw. 

9435/11; c – nr inw. 6444/11; 
d – nr inw. 11189/11; e – nr inw. 

7784/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 472. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation 

phase III, 2nd half of the 12th-1st half 
of the 13th century. Boltheads: 

a – inv. no. 5924.11; b – inv. no. 
9435.11; c – inv. no. 6444.11; d – inv. 

no. 11189.11; e – inv. no. 7784.11. 
Phot. J. Sawicki 
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Ryc. 473. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza III, 2. poł. XII–1. poł. XIII w. Groty pocisków 

broni strzelczej, nr inw. 7986/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 473. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase III, 2nd half of the 12th-1st half of the 13th 

century. Bolt- and arrowheads, inv. no. 7986/11. 
Phot. J. Sawicki

Ryc. 474. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza IV, XIII/XIV w. Groty pocisków broni 

strzelczej: a – nr inw. 852/11; b – nr inw. 3581/11.
 Fot. J. Sawicki

Fig. 474. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase IV, 13th/14th century. Bolt- and arrowhe-
ads: a – inv. no. 85/.11; b – inv. no. 3581/11. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 475. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza IV, XIII/XIV w. Groty pocisków broni 
strzelczej: a – nr inw. 3587/11; b – nr inw. 11042/11; 
c – nr inw. 10874/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 475. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase IV, 13th/14th century. Bolt- and arrowhe-
ads: a – inv. no. 3587.11; b – inv. no. 11042/11; c – inv. no. 
10874.11. Phot. J. Sawicki

Ryc. 476. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Faza osadnicza V. 

Groty pocisków broni strzelczej: 
a – XIII/XIV w., nr inw. 8520/11; 
b – XIII/XIV w., nr inw. 3916/11; 
c – XIII/XIV w., nr inw. 9381/11; 
d – XIII/XIV w., nr inw. 3370/11; 

e – XIV w., nr inw. 4043/11.
 Fot. J. Sawicki

Fig. 476. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation 

phase V. Bolt- and arrowheads: 
a – 13th/14th century, inv. no. 8520/11; 
b – 13th/14th century, inv. no. 3916/11; 
c – 13th/14th century, inv. no. 9381/11; 
d – 13th/14th century, inv. no. 3370/11; 

e – 14th century, inv. no. 4043/11. 
Phot. J. Sawicki
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Ryc. 478. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Faza osadnicza 
VII, XIV/XV w. Groty pocisków broni 
strzelczej: a – nr inw. 289/10; 
b – nr inw. 4860/11; c – nr inw. 
8968/11; d – nr inw. 1962/11;
 e – nr inw. 1254/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 478. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation 
phase VII, 14th/15th century. Bolt- and 
arrowheads: a – inv. no. 289/10; 
b – inv. no. 4860/11; c – inv. no. 
8968/11; d – inv. no. 1962/11; 
e – inv. no. 1254/11. 
Phot. J. Sawicki 

Ryc. 477. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Faza osadnicza VI, XIV w. Groty 

pocisków broni strzelczej: a – nr inw. 1874/11; 
b – nr inw. 3186/11; c – nr inw. 3383/11; d – 

nr inw. 9204/11; e – nr inw. 9067/11; f – nr 
inw. 3496/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 477. Wrocław, Nowy Targ square, exca-
vations 2010-2012. Bolt- and arrowheads, 

occupation phase VI, 14th century: a – inv. 
no. 1874/11; b – inv. no. 3186/11; c – inv. no. 

3383/11; d – inv. no. 9204/11; e – inv. no. 
9067/11; f – inv. no. 3496.11. 

Phot. J. Sawicki 
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b. Elementy kuszy (katalog VIII.3.b)

Części łoża kuszy zachowują się w ziemi dosyć 
słabo, jako że wykonywano je przeważnie z drewna. 
Wyjątkiem są płytki z prowadnicą bełtu, które moco-
wano do górnej części łoża, wycinane z kości lub po-
roża. Do ich montowania na łożu służyły otwory na 
gwoździe lub nity. Ponadto powierzchnię dolną takich 
płytek nacinano ostrym narzędziem w kratkę lub li-
nie równoległe, a następnie klejono do łoża. Kościana 
okładzina kuszy znaleziona w nawarstwieniach z XIII/
XIV w. przy placu Nowy Targ odznacza się wszystki-
mi wymienionymi cechami (ryc. 479 d). Jest ona jedy-
nie nieznacznie uszkodzona w okolicach otworów na 
gwoździe. Na chropowaconej powierzchni dolnej tego 
elementu zachowały się prawdopodobnie resztki orygi-
nalnego kleju. Analogiczne, późnośredniowieczne za-
bytki znaleziono na zamku w Pułtusku (Wojciechowski 
1989, s. 493, ryc. 8: 2, 3).

Całkowicie zachowane, XV-wieczne kusze z po-
dobnymi okładzinami pochodzą z dawnej zbrojowni 
zamku Hohenschau na pograniczu bawarsko-tyrol-
skim (Durdík 1973, s. 345).

Liczne znaleziska archeologiczne prowadnic znane 
są z terenu Czech i Moraw. Natrafiano na nie przede 
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Ryc. 479. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Zabytki związane z kuszą: a – brzechwa, faza osadnicza III, 
XIII–XIII/XIV w., nr inw. 5803/11; b – orzech kuszy, faza 
osadnicza IV, XIII/XIV w., nr inw. 3458/11; c – orzech kuszy, 
faza osadnicza VII, XIV/XV w., nr inw. 272/10; d – okładzi-
na kolumny kuszy, faza osadnicza IV, XIII/XIV w., nr inw. 
3977/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 479. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Finds related to crossbow: a – shaft, occupation phase III, 
13th-13th/14th century, inv. no. 5803/11; b – crossbow nut, 
occupation phase IV, 13th/14th century, inv. no. 3458/11; 
c – crossbow nut, occupation phase VII, 14th/15th century, 
inv. no. 272/10; d – ivory plate from a crossbow stock, oc-
cupation phase IV, 13th/14th century, inv. no. 3977/11.
Phot. J. Sawicki 
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wszystkim podczas wykopalisk na zamkach, w nawar-
stwieniach z XIV i XV w. (Durdík 1973, s. 345, ryc. 1: 1, 
2; Měřínský 2007, s. 112, ryc. 60: 9; Unger 1999, s. 121, 
ryc. 131: 5). Aż 10 fragmentów takich okładzin oraz 
jeden cały egzemplarz odkryto podczas badań zamku 
w Wilnie, w warstwach datowanych od 2. poł. XIV do 
1. poł. XVI w. (Rackevičius 2002, s. 26–29, ryc. 4). Na 
przykładzie znalezisk z terenu Litwy możemy stwier-
dzić, że prowadnice bełtów miały zazwyczaj podob-
ny kształt, niezależnie od czasu, w którym je wypro-
dukowano. Owa niezmienność formy była związana 
prawdopodobnie z czysto funkcjonalnym charakterem 
omawianego elementu kuszy. Szersza część prowadnicy 
z wyprofilowanym rowkiem na bełt sięgała zazwyczaj 
łuczyska kuszy, podczas gdy jej węższy, trzpieniowaty 
koniec dochodził do orzecha.

Orzechy

Najczęściej spotykanymi na stanowiskach póź-
nośredniowiecznych z terenu Polski elementami kuszy 
są orzechy (por. Wojciechowski 1989, s. 481–482, ryc. 1;
Mucha 2007, s. 26–27, ryc. 188–190), które produko-
wano przede wszystkim z kości i poroża. Wśród zna-
lezisk europejskich rzadko trafiają się okazy z metalu, 
jak brązowy zabytek znaleziony na zamku Rougiers, 
pochodzący z XIII/XIV w. (Serdon 2005, s. 152). Od 
XI w. orzechy zaczęto produkować w formie krążków 
zaopatrzonych w wycięcia na cięciwę, tylec bełtu oraz 
ramię dźwigni spustowej. Miejsce, w którym owo ra-
mię spoczywało, zabezpieczano dodatkowo stalowym 
trzpieniem przechodzącym czasem przez całą długość 
orzecha. Funkcję trzpienia, zapobiegającego przed-
wczesnemu zużyciu orzecha, dobrze wyjaśniono już 
w literaturze, m.in. na podstawie badań rentgenow-
skich orzechów (Harmuth 1977, s. 129, ryc. 1). Istotna 
rola, jaką w mechanizmie spustowym kuszy odgrywał 
orzech, wymagała niezwykłej precyzji wykonania, 
której nie można było raczej osiągnąć metodami cha-
łupniczymi. Orzechy z racji swej specyfiki mogły być 
wytwarzane jedynie przez wyspecjalizowane warsztaty 
funkcjonujące w ramach zorganizowanego rzemiosła 

miejskiego. Już sama obserwacja śladów na zachowa-
nych egzemplarzach uświadamia nam, że do ich pro-
dukcji wykorzystywano tokarkę, a więc sprzęt na owe 
czasy specjalistyczny.

Orzech był poddawany potężnym naprężeniom, 
dlatego często ulegał uszkodzeniom i należało go re-
gularnie wymieniać. Na placu Nowy Targ znaleziono 
okaz z XIII/XIV w., noszący wyraźne ślady zużycia oraz 
uszkodzenie jednego z zębów, o które zahaczano cięci-
wę (ryc. 479 b). Prawdopodobnie wyrzucono go pod-
czas wymiany na nowy, w warsztacie naprawiającym 
kusze, który mógł się znajdować przy placu Nowy Targ. 
Warto zwrócić uwagę na zachowany żelazny trzpień, 
który tkwi w orzechu i jest zakończony stalową płyt-
ką chroniącą miejsce, gdzie opierał się koniec dźwigni 
spustowej. Analogicznego elementu pozbawiony jest 
kolejny orzech, tym razem z XIV/XV w., znaleziony na 
tym samym stanowisku (ryc. 479 c). Sprawia on wraże-
nie produktu wadliwego, nienadającego się do wyko-
rzystania i odrzuconego. Otwór na trzpień wywiercono 
w nim asymetrycznie, przypuszczalnie osłabiając w ten 
sposób konstrukcję całości. Na omawianym orzechu 
brak jakichkolwiek śladów zużycia. Pierwszy z zabyt-
ków miał średnicę 3,2, drugi zaś 2,5 cm. Jest to o tyle 
istotna informacja, że w literaturze funkcjonuje hipo-
teza o zależności między średnicą orzechów a ich chro-
nologią. Według niektórych badaczy starsze orzechy, 
pochodzące z XI w., częściej mają średnice ok. 2 cm, 
młodsze zaś ok. 3–4 cm (Serdon 2005, s. 152, zob. też 
ryc. 66). Systematyczne powiększanie tego elementu 
miało prawdopodobnie związek z rosnącym stopnio-
wo od XII–XIII w. naciągiem kusz (Mucha 2007, s. 29), 
gdy zaczęto stosować w nich łuczyska kompozytowe 
(Marek 2014, s. 23). Oznacza to, że trudno byłoby zna-
leźć na stanowisku datowanym na XI w. orzech kuszy 
o 3–4-centymetrowej średnicy. W późniejszych kon-
tekstach mogły jednak występować formy o nieznacz-
nych rozmiarach przeznaczone np. do kusz myśliw-
skich o nieznacznym naciągu. Zabytki z placu Nowy 
Targ niewiele wnoszą do dyskusji na temat chronologii 
i zasady działania mechanizmu spustowego średnio-
wiecznej kuszy.

Broń miotająca
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c. Łuk (katalog VIII.3.c)

Łuk prosty odkryty na placu Nowy Targ (ryc. 
480 a, b), w studni datowanej na XIII/XIV w. (js. 
548), jest znaleziskiem unikatowym (por. Stric-
kland, Hardy 2011). Wykonano go z drewna ci-
sowego w sposób świadczący o głębokiej wiedzy 
wytwórcy. Od strony wewnętrznej łęczyska znaj-
duje się warstwa twardzieli – drewna odpornego 
na ściskanie. Warstwę zewnętrzną tworzy biel – 
drewno bardziej elastyczne, odporne na rozciąga-
nie. Intencjonalnie nie szlifowano zbyt mocno po-
wierzchni łęczyska, aby nie zniszczyć naturalnych 
włókien drewna i nie osłabić jego odporności na 
naprężenia. Pozostawienie niewyrównanych sęków 
w naszym egzemplarzu też służyło zachowaniu natu-
ralnej struktury drewna i było praktyką powszechnie 
stosowaną w średniowieczu oraz czasach nowożyt-
nych. Warto w tym miejscu oddać głos Geraldowi 
z Walii, który w 1188 r., w swoim „Itinerarium Kam-
briae”, napisał o łukach stosowanych przez ludzi z hrab-
stwa Gwent: „łuków, których używają, nie wytwarza się 
z rogu, z bieli ani z cisu. Walijczycy wykonują swoje łuki 
z karłowatych wiązów (wiązu górskiego – L.M.) rosną-
cych w lesie. Łuki owe nie stanowią obiektu godnego 
podziwiania, nawet ich nie wygładzano, tylko pozo-
stawiano chropawe i niewypolerowane. Są one jednak 
solidne i silne. Można z nich nie tylko daleko strzelać, 
lecz są też do tego stopnia mocne, aby w bliskim boju 
powodować poważne rany” (Strickland, Hardy 2011, s. 
43). Sękatość łuków z wraku Mary Rose, okrętu króla 
Anglii Henryka VIII, początkowo zaskoczyła badaczy 
obecnych przy ich wydobywaniu i przyzwyczajonych 
do pięknie wygładzonych łuków przedstawianych 
w XV-wiecznej sztuce; wkrótce jednak przekonali 
się, że taki wygląd broni wynikał z wieloletniego do-
świadczenia rzemieślników ją wykonujących (Hildred 
2011, s. 589). Łuki te wytwarzano według tradycji 
średniowiecznej. Są to jednak egzemplarze bojowe 
o znacznym naciągu w przeciwieństwie do okazu z 
placu Nowy Targ, który raczej skłonny jestem trakto-
wać jako myśliwski z uwagi na niewielkie wymiary i 

delikatną budowę162. Analogiczny fragment łęczyska 
cisowego (ryc. 480 c), datowany od połowy XIII do 
XIII/XIV w., znaleziono w Opawie przy ul. Pekařskej 
i Kolářskej (Kolář 2013, s. 232). Szacunkowa, pier-
wotna długość łuków z Wrocławia i Opawy wynosiła 
prawdopodobnie ok. 120 cm. Odpowiadałyby zatem 
wymiarami łukowi z drewna cisowego znalezionemu 
w Brzegu przy ul. Mlecznej 1, w studni zamienionej 
później na kloakę (Głosek, Kajzer 1977, s. 242–249). 
Jest on uważany za egzemplarz myśliwski i datowany 
na XIV w. Jego powierzchnię pozostawiono sękatą 
i chropawą, przez co badacze stwierdzili, że łęczysko 
łuku wykonano prymitywnie. Niestarannie obrobio-
nymi nazwali oni też łęczyska dwóch sękatych łuków 
znalezionych wraz z cięciwami w nawarstwieniach 
z X–XII w. na Ostrówku w Opolu, które niestety nie 
dochowały się do naszych czasów (Głosek, Kajzer 
1977, s. 246). Sugerowano, że okazy opolskie mo-
gły być egzemplarzami bojowymi (Wachowski 1982, 
s. 187). Sękatość powierzchni i brak ostatecznego wy-
kończenia wynikały jednak, jak wspomniano, z prze-
myślanej decyzji wytwórcy, nie zaś z niestaranności. 
Jako łuk myśliwski interpretowany jest egzemplarz 
z XIV/XV w. znaleziony w Nysie podczas badań studni 
zamienionej w kloakę (Wachowski 1982, s. 186). Dwa 
kolejne pochodzące z wykopalisk w tym mieście uzna-
je się za łuki dziecięce z uwagi na nieznaczną długość, 
dochodzącą do ok. 70 cm (Wachowski 1982, s. 186). 
Istotne przy określeniu funkcji danego łuku wydaje się 
ustalenie gatunku drewna, z którego go wycięto. Dzie-
cięce łuki prawdopodobnie rzadziej wytwarzano z naj-
lepszego materiału, czyli cisu. Wydaje się to sugerować 
dokument angielski z czasów Henryka VIII podtrzy-

162 Identycznie ukształtowane gryfy miały drewniane łu-
czyska prymitywnych kusz znalezionych w fosie zam-
ku Lillöhus na terenie Skanii (Alm 1998, s. 8). Uważa 
się, że mogły one być pozostałością po chłopskiej rewol-
cie, która miała miejsce w 1525 r. Łuczyska różnią się 
jednak znacznie od okazu z placu Nowy Targ grubością 
wynoszącą aż 3,5 cm i szerokością dochodzącą do 4 cm 
(Alm 1998, s. 8). Można więc bezpiecznie stwierdzić, że 
zabytek z placu Nowy Targ jest łęczyskiem łuku odmien-
nie ukształtowanym od potężnych łuczysk przy kuszach 
z Lillöhus.
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mujący rozporządzenie królewskie z 1369 r. w jego ory-
ginalnym brzmieniu. Według niego wszyscy poddani 
poniżej 60. roku życia, z wyjątkiem niepełnospraw-
nych lub kalek, musieli doskonalić swe umiejętności 
strzelania z długiego łuku. Rodzice byli zobowiązani 
do zaopatrzenia w łuk i dwie strzały każdego chłopca 
w wieku 7–17 lat. Powyżej 17 lat każdy mężczyzna był 
zobowiązany do posiadania łuku i czterech strzał. Każ-
dy wytwórca łuków na jeden łuk z drewna cisowego był 
zobowiązany wykonać dwa z wiązu górskiego lub inne-
go drewna za średnią (czyli rozsądną) cenę. Za niesto-
sowanie się do owych przepisów groziła kara więzienia 
do ośmiu dni (Hildred 2011, s. 588–589). Zwłaszcza 
zapis nakazujący rzemieślnikom produkowanie łuków 
z tańszego materiału wydaje się wychodzić naprzeciw 

ludziom uboższym, zobowiązanym do kupowania 
swoim dzieciom łuków.

Śląsk jawi się na tle pozostałych ziem polskich jako 
rejon szczególnie bogaty w znaleziska średniowiecz-
nych łuków prostych, gdyż wraz z okazem wrocław-
skim jest ich aż siedem. Z Małopolski, o ile mi wiado-
mo, znany jest dotychczas jeden egzemplarz, odkryty 
podczas badań południowo-zachodniej części wzgórza 
zamkowego na Wawelu, datowany na XI w. (Żaki 1956, 
s. 104, ryc. 2 a). Fragmenty przypuszczalnie łuków 
z 2. poł. X–1. poł. XI w. odkryto przy reliktach mostu 
traktu gnieźnieńskiego na jeziorze Lednica (Tokarski 
2000, s. 77, ryc. VI: 12, 14). Podobnie datowany egzem-
plarz pochodzi ze stanowiska nr 4 – Wolin Ogrody (Fi-
lipowiak 2004, s. 67, ryc. 21: l).

Broń miotająca

Ryc. 480. Fragmenty łęczysk łuków 
prostych: a, b – pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012, XIII/XIV w., nr inw. 
11248/11, fot. J. Sawicki; c – Opawa, 
blok zabudowy między Horní náměstí, 
ul. Pekařską i Kolářską, połowa 
XIII–XIII/XIV w., za: Kolář 2013

Fig. 480. Fragments of hunting bow: 
a-b – Nowy Targ square, excavations 
2010-2012, 13th/14th century inv. no. 
11248/11; c – Opava, block of buildings 
between Horní náměstí, Pekařska St. 
and Kolářska St., 2nd half of the 13th-
-13th/14th century, after: Kolář 2013
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a. Miecze (katalog VIII.4.a)

Zależnie od sytuacji prawnej w danym regionie 
miecz już we wczesnym średniowieczu nie stanowił 
atrybutu wyłącznie wojownika elitarnego. Dla przykła-
du na obszarze wczesnośredniowiecznej Norwegii mog-
li się nim posługiwać wszyscy wolni ludzie (por. Ma-
rek 2014, s. 46). W późnym średniowieczu zwłaszcza 
w miastach lokacyjnych pełnoprawni obywatele oraz 
mistrzowie cechowi cieszyli się często przywilejem no-
szenia długiej broni białej. Obowiązki wojenne miesz-
czan wrocławskich sprzyjały rozpowszechnieniu się 
wśród nich mieczy. Już w 1290 r. mowa jest o tym, że do 
obrony każdego murowanego domu oraz bram miej-
skich mają w razie potrzeby stawić się knechci „cum 
gladios” (CDS Grünhagen, s. 150). We wrocławskich 
zapisach testamentowych z XV w., jak choćby w tym 
z 1427 r., mowa jest o przekazywaniu spadkobiercom 
przez mistrzów cechowych mieczy wraz z pasami do 
ich noszenia (Schultz 1871a, szp. 12–104). W miastach 
europejskich ograniczenia co do typu oraz długości 
broni były ostrzejsze dla ludzi z zewnątrz, przekraczają-
cych bramy miejskie (por. Zijlstra-Zweens 1987, s. 396; 
Pyupe 2014, s. 86).

Przy placu Nowy Targ odkryto fragmenty broni 
białej, które jako źródło informacji są nawet cenniejsze 
od kompletnych przedmiotów. Stanowią one bowiem 
dowód na użycie miecza oraz kordu w tym miejscu. Są 
to odłamane w wyniku uderzenia ostrzem sztychy mie-
czy oraz kordów. Bardzo trudno z uwagi na fragmen-
taryczny stan zachowania zaszeregować je precyzyjnie 
do określonej odmiany. Najstarszy okaz (ryc. 481 a) 
mógł należeć do głowni miecza typu Xa wg Oakeshotta 
(Oakeshott 2000, s. 52), XI (s. 60), XIII lub XIIIa (s. 97–
107). Zabytki z XIV w. mogły być elementami mieczy 
z głowniami XIIa wg Oakeshotta (Oakeshott 2000, 
s. 90) (ryc. 481 b) oraz XIIIa (s. 97–107) (ryc. 481 c). 
Sztych kordu (ryc. 481 d) jest znaleziskiem luźnym, 
przez co trudno datować go metodami archeologiczny-
mi. Na podstawie formy można sądzić, że należał on 

do broni powstałej w XIV–XV w. (por. Marek 2008). 
Obecność śladów użycia broni białej na placu Nowy 
Targ można interpretować na różne sposoby. Najprost-
szym wytłumaczeniem występowania tam odłamanych 
sztychów jest tumult lub zwada, do których mogło 
dojść przy straganach lub – w przypadku przedlokacyj-
nego Nowego Targu – w pobliżu zabudowań. Być może 
na targu istnieli kuglarze popisujący się zręcznością we 
władaniu mieczem ku uciesze gawiedzi. Zgodnie z inną 
interpretacją można by omawiane zabytki wiązać z po-
jedynkami sądowymi, które odbywałyby się w towa-
rzystwie sędziego na placu. Według prawa kasztelań-
skiego istniała instytucja tzw. sędziego targu, będącego 
gwarantem tzw. miru targowego. W jego towarzystwie 
rozsądzano spory między użytkownikami placu. On 
też reprezentował władzę książęcą. W prawie magde-
burskim, także w odpisach wykonanych specjalnie dla 
miast śląskich, istniał rozdział, w którym zawarto do-
kładny opis zasad pojedynku sądowego prowadzonego 
w obecności sędziego, oficjalnie kończącego spór na 
drodze prawnej (por. Marek 2008, s. 70, 258, ryc. 85 b). 
Sceny ze średniowiecznych traktatów o sztukach walki 
stworzonych wokół idei pojedynku sądowego przed-
stawiono z kolei na XV-wiecznych fryzach zdobiących 
południową elewację ratusza wrocławskiego (Marek 
2008, s. 252, 258, ryc. 79 b, ryc. 85 c). Warto przypo-
mnieć także relację Bartłomieja Steina (1995, s. 21) 
z początku XVI w. informującą, że w ratuszu we Wrocła-
wiu odbywały się na najwyższym z pięter pojedynki na 
pięści. Z przytoczonych źródeł zdaje się wynikać, że po-
jedynki sądowe we Wrocławiu, jeżeli miały miejsce, od-
bywały się przy głównych placach targowych oraz w są-
siedztwie lub bezpośrednio wewnątrz budynków, gdzie 
znajdowali się przedstawiciele władzy sądowniczej.

Prawdopodobnie jako element miecza sędziowskie-
go lub ceremonialnego należałoby potraktować jelec 
z drewna cisu znaleziony na placu Nowy Targ (ryc. 482). 
Wykonywanie jelców mieczy ceremonialnych z drewna 
jest potwierdzone przykładem tzw. miecza inwestytury 
(Zeremonienschwert), należącego do insygniów Świę-

4. Broń biała
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tego Cesarstwa Rzymskiego. Należał on pierwotnie do 
cesarza Fryderyka II Hohenstaufa i jest produktem 
warsztatów sycylijskich z ok. 1220 r. (Boccia, Coelho 
1975, s. 323, nr kat. 1). Drewniany jelec tego miecza ob-
łożono emaliowanymi blaszkami ze złoconego srebra. 
Miecz ów służył cesarzom do pasowania rycerzy. Nasz 
zabytek jest zdecydowanie skromniejszy i nie był praw-
dopodobnie nigdy zdobiony na zewnątrz metalem. Na 
całej jego powierzchni widnieją ryty. Na płaszczyźnie 
jelca skierowanej do sztychu widnieje wizerunek wieży 
zamkowej z zatkniętym na jej szczycie hełmem garncz-
kowym. Hełm wieńczy dodatkowo wachlarzowaty pió-
ropusz przypominający klejnoty hełmowe książąt ślą-
skich (ryc. 483 a–d). Zwyczaj umieszczania hełmów na 
wieżach potwierdzony jest dla obszaru Karyntii, gdzie 
wiele okazów średniowiecznych odnaleziono na szczy-
tach dzwonnic kościelnych; prawdopodobnie były to 
okazy wotywne, możliwe, że należące do dobroczyń-
ców kościoła (Marek 2014, s. 95). Mogłyby one wtedy 

symbolizować opiekę i obronę kościoła, jaką zapewniał 
dany rycerz. Hełm pełniłby także rolę amuletu chronią-
cego dzwonnicę lub wieżę przed niebezpieczeństwem. 
Przekaz ideologiczny dosyć prymitywnie wykonanego 
rytu na drewnianym jelcu z Nowego Targu mógł doty-
czyć opieki i władzy księcia, jaka rozciągała się nad mia-
stem. Pasowałby doskonale do oręża ceremonialnego, 
być może kładzionego na stole sędziowskim podczas 
posiedzenia sądu, lecz także niesionego przed sędzią 
sztychem do góry, jako symbol jego władzy sprawowa-
nej w imieniu księcia. Znamienne, że rysunek wieży był 
widoczny tylko gdy miecz niesiono sztychem do góry. 
Na powierzchni jelca skierowanej ku głowicy widnieją 
jedynie rozety oraz bardzo schematyczne przedstawie-
nie ptaka. Zgodnie z pozycją stratygraficzną omawiany 
zabytek należałoby datować na XIV/XV w. Ryty na nim 
wydają się wszakże pochodzić z XIII/XIV w., przez co 
wykonanie przedmiotu moim zdaniem miało miejsce 
ok. 100 lat wcześniej, zanim trafił on do ziemi.

Broń biała

Ryc. 481. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Odłamane sztychy 
mieczy i kordów: a – 2. poł. XII–XIIIw.,
 nr inw. 5561/11; b – XIV w., nr inw. 
1086/11; c – XIV w., nr inw. 5259/11; 
d – XIV/XV w., nr inw. 102/11. 
Fot. a, b: J. Sawicki; c, d: L. Marek

Fig. 481. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Broken tips of 
swords and falchions: a – 2nd half of 
the 12th-13th century, inv. no. 5561/11; 
b – 14th century inv. no. 1086/11; 
c – 14th century, inv. no. 5259/11; 
d – 14th/15th century, inv. no. 102/11.
Phot. a, b: J. Sawicki; c, d: L. Marek
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Ryc. 482. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fragment jelca miecza z drewna cisowego, pocz. XIV w., 
nr inw. 8482/11. Rys. N. Lenkow

Fig. 482. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Sword quillon of yew wood, beginning of the 
14th century, inv. no. 8482/11. Drawing N. Lenkow

Ryc. 483. Klejnoty na hełmach książąt 
śląskich w dziełach sztuki XIV w.: 

a – nagrobek Henryka II Pobożnego; 
b – miniatura z przedstawieniem 

Henryka IV Probusa; c – nagrobek 
Bolka II Małego; d – nagrobek Bolka I 

Surowego. Fot. a, c, d: L. Marek; 
b: za: Wachowski 2013

Fig. 483. 14th century art representa-
tions of helmet crests worn by Silesian 

dukes: a – tombstone of Henry II 
the Pious; b – miniature with represen-

tation of Henry IV the Probus; 
c – tombstone of Bolko II the Small; 
d – tombstone of Bolko I the Strict. 

Phot. a, c, d: L. Marek;
 b: after Wachowski 2013
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b. Puginały (katalog VIII.4.b)

Noszenie puginałów było w średniowiecznych mia-
stach obwarowane licznymi przepisami dotyczącymi 
zwłaszcza ich dozwolonej długości. Niekiedy obwiesz-
czenia z regulacjami prawnymi na temat legalnego 
w danym ośrodku oręża wystawiano na rynku, niekie-
dy zaś broń spełniającą normy wieszano przy bramach 
miejskich i na ratuszu (Zijlstra-Zweens 1987, s. 396). 
Jeżeli straż zauważyła kogoś z uzbrojeniem przekracza-
jącym dozwoloną długość, to broń konfiskowano, nisz-
czono lub odłamywano jej sztych, aby zaczęła spełniać 
określone przepisy. Podobne praktyki były stosowane 
np. w Londynie aż do czasów nowożytnych (Norman 
1980, s. 24). Niektórzy badacze sądzą, że znalezione 
u ujścia rzeki Amstel w Amsterdamie liczne, na ogół 
uszkodzone puginały są pozostałością po konfiskatach 
oręża przez straż miejską (Pyupe 2014, s. 86). W niektó-
rych średniowiecznych miastach całkowicie zakazywa-
no noszenia puginału. Nie wiemy niestety jakie regu-
lacje dotyczące długości noszonej broni wprowadzano 
w średniowiecznym Wrocławiu. W miastach europej-
skich omawiane normy odznaczały się dużym zróżni-
cowaniem. W Mühlhausen, w Turyngii, limit długo-
ści puginału stanowił jeden łokieć (Schoknecht 1980, 
s. 214). Na terenie niderlandzkich miast Flushing oraz 
Den Briel wynosił on pięć cali; w Brukseli – trzy dło-
nie, a w Kampen i Lejdzie – pół jarda (Zijlstra-Zweens 
1987, s. 396). We Wrocławiu w 1511 r. z rozkazu króla 
Władysława Jagiellończyka starano się wprowadzić ge-
neralny zakaz noszenia puginałów (Neugebauer 1876, 
s. 25), który okazał się jednak mało skuteczny.

Czasem zakazywano noszenia puginałów w specy-
ficznych miejscach, w których gorące dyskusje między 
ludźmi mogły prowadzić do rękoczynów, a nawet za-
bójstw. W Lubece zakazano np. w 1466 r. wnoszenia 
m.in. puginałów do oberży (Schoknecht 1992, s. 202). 
Już z XIV w. znane są na Śląsku zarządzenia książęce 
zakazujące przychodzenia na poranne zebrania cechów 
w mieście z mieczem lub puginałem (Goliński 1990a, 
s. 56). Na ogół przywilejem noszenia puginału cieszyli 
się mistrzowie cechowi, dziedziczni właściciele posesji 

oraz wolni ludzie posiadający prawa miejskie (por. Ull-
mann 1961, s. 2). Tak było też na terenie Wrocławia. 
Świadczą o tym zapisy testamentowe z XV w. informu-
jące o przekazywaniu potomnym nawet bardzo okaza-
łych puginałów ze srebrnymi okuciami (Schultz 1871a, 
szp. 80). Nie wolno było natomiast posiadać takiej broni 
w granicach murów miast europejskich najemnym ro-
botnikom (Ullmann 1961, s. 2) oraz parobkom rolnym 
(Schoknecht 1980, s. 214). Służba wojskowa upraw-
niała wszakże nawet ludzi niskiego stanu do noszenia 
broni (por. Goliński 1998, s. 46). Jedne z najstarszych 
regulacji prawnych związanych z posiadaniem oręża na 
terenie Gotlandii mówiły, że wieśniakom nie wolno no-
sić puginałów, wyjąwszy tych, którzy odbywają służbę 
wojskową (Ekdahl 1998, s. 35).

Puginały nerkowate

Przy placu Nowy Targ znaleziono cały puginał ner-
kowaty (ryc. 484 a), jedną rękojeść o kształcie nerkowa-
tym (ryc. 484 b; ryc. 485 b) oraz blachę ochronną gło-
wicy takiego puginału wykonaną ze stopu miedzi (ryc. 
485 a). Kompletnie zachowany zabytek ma rękojeść 
z drewna bukszpanowego i masywną, krótką głownię 
nożową (ryc. 484 a). Na podstawie ustaleń stratygra-
ficznych należałoby go datować na 1. poł. XIII w. Był-
by zatem jednym z najstarszych tego typu znalezisk na 
terenie Europy (por. Schoknecht 1980, s. 216; Nøttveit 
2006, s. 142). Przy oprawie głowni wypełniono prze-
strzeń między trzpieniem a rękojeścią za pomocą klinu, 
co było praktyką stosowaną w przypadku puginałów 
tego samego typu znalezionych w Pradze (Dragoun 
1983, s. 228). Świadczy to o niezależnej produkcji głow-
ni i rękojeści, które należało przy oprawianiu broni do 
siebie dopasować.

Kolejnym znaleziskiem z placu Nowy Targ jest 
bukszpanowa rękojeść nerkowata z uszkodzonym jel-
cem (ryc. 484 b; ryc. 485 b). Pochodzi ona z XIV/XV w. 
Na XIV stulecie datowana jest z kolei ozdobna blacha 
głowicy (ryc. 485 a), której kształt znany jest z licznych 
przykładów kompletnie zachowanych puginałów oma-
wianego typu (ryc. 485 c, d).

Broń biała
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Ryc. 484. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Puginały o rękojeściach fallicznych (nerkowate): a – pocz. XIII w. (?), 
nr inw. 4031/11; b – XIV/XV w., nr inw. 36/11. Rys. N. Lenkow

Fig. 484. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Ballock daggers: a – beginning of the 13th 
 century ?, inv. no. 4031/11; b – 14th/15th century, inv. no. 36/11. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 485. Puginały i blachy ochronne głowic puginałów nerkowatych: a – XIV w., nr inw. 3147/11; b – rękojeść, XIV/XV w., 
nr inw. 36/11; c – puginał, Muzeum Narodowe w Kopenhadze, XIV–XV w.; d – puginał z Neubrandenburg, XIII/XIV w. 

Fot. a, b: J. Sawicki; c: L. Marek; d – za: Schocknecht 1980

Fig. 485. Protective metal sheets from the pommels of ballock daggers: a – 14th century, inv. no. 3147/1; b – 14th/15th century 
handle, inv. no. 36/11; c – dagger, National Museum in Copenhagen, 14th-15th century; d – Neubrandenburg 

dagger, 13th/14th century. Phot. a, b: J. Sawicki; c: L. Marek; d – after: Schocknecht 1980
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Większość analizowanych rękojeści nerkowatych 
wykonano z bukszpanu. Niestety, liczba specjalistycz-
nych badań znalezisk europejskich w celu oznaczenia 
drewna, z którego wykonywano oprawy omawianej 
broni, jest w dalszym ciągu niezadowalająca (Teegen 
1993, s. 100). Seria nieudanych rękojeści takich pugi-
nałów z XV w., prawdopodobnie wykonanych przez 
czeladnika wprawiającego się dopiero w fachu nożow-
niczym, pochodzi z kloaki na posesji Kohlmarkt 19–21 
w Lubece. Wycięto je z bukszpanu, drewna różanego, 
a nawet brzozy (Mührenberg 2006, s. 260). Bardzo rzad-
ki sztylet nerkowaty zachowany wraz z pochwą, który 
znaleziono w kloace w Hameln na terenie Niemiec, 
też jest wyposażony w rękojeść bukszpanową (Teegen 
1993, s. 93). Na podstawie towarzyszącej mu ceramiki 
jego wiek ustalono na 1. poł. XIV stulecia (Teegen 1993, 
s. 88). Ze źródeł pisanych dowiadujemy się, że w Anglii 
rękojeści puginałów wytwarzano z bukszpanu (Peterson 
2001, s. 28). Drewno to, służące do produkcji omawianej 
broni, sprowadzali też nożownicy krakowscy w XV w. 
(Szymczak 1998, s. 261–262).

Zabytki z placu Nowy Targ nie są jedynymi przykła-
dami omawianych puginałów ze Śląska. Jeden nóż bo-
jowy z rękojeścią nerkowatą znaleziono w XIX w. przy 
pl. Długosza w Raciborzu (Marek 2008, s. 19). Niestety, 
znany on jest jedynie z dokumentacji archiwalnej. Na 
podstawie towarzyszącej zabytkowi ceramiki można go 
datować na 2. poł. XIV w. Do typu nerkowatego należy 
prawdopodobnie także puginał znaleziony w Nysie, po-
chodzący z 2. poł. XV – początku XVI w. (Marek 2008, 
s. 20–21).

Puginały nerkowate były powszechnie używane 
przez przedstawicieli wszystkich warstw społecznych na 
Śląsku, co możemy stwierdzić, przyglądając się przed-
stawieniom takiej broni w sztuce. Na XIV-wiecznych 
malowidłach ściennych w Strzelcach Świdnickich pod 
Sobótką znajdują się one w rękach siepaczy (Marek 
2008, ryc. 2 a). Spotykamy je wszakże i przy pasach ksią-
żąt w rzeźbie sepulkralnej i detalu architektonicznym 
z obszaru Śląska (ryc. 486–488).
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Ryc. 486. Puginał nerkowaty, 
nagrobek Bolesława I Wysokiego, 
pocz. XIV w., klasztor pocysterski 

w Lubiążu. Za: Luchs 1872

Fig. 486. Ballock dagger, tombstone 
of Bolesław I the Tall, beginning 

of the 14th century, post-Cistercian 
monastery in Lubiąż. 

After: Luchs 1872
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Ryc. 487. Puginał nerkowaty, nagrobek Przemka I 
ścinawsko-żagańskiego, pocz. XIV w., klasztor 
pocysterski w Lubiążu. Za: Luchs 1872

Fig. 487. Ballock dagger, tombstone of Przemko I 
of Ścinawa, beginning of the 14th century, post-
-Cistercian monastery in Lubiąż. 
After Luchs 1872

Ryc. 488. Puginały nerkowate: a – nagrobek 
Bolka I Surowego, klasztor pocysterski 
w Krzeszowie; b – przedstawienie Henryka IV 
Probusa, tympanon fundacyjny, kościół Świętego 
Krzyża we Wrocławiu. Fot. L. Marek

Fig. 488. Ballock daggers: a – tombstone of Bolko 
I the Strict, post-Cistercian monastery 
in Krzeszów; b – representation of Henry IV 
Probus, foundation tympanum, Church of the 
Holy Cross, Wrocław. Phot. L. Marek
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Termin „puginał nerkowaty” został wymyślony 
w XIX w., kiedy badacze angielscy, zdegustowani okre-
śleniem „ballock knife”163, występującym w źródłach 
średniowiecznych i odnoszącym się do charaktery-
stycznego, fallicznego kształtu rękojeści (por. Grieg 
1933, s. 298–299, ryc. 273; Rech 1993, s. 71–72, ryc. 2; 
Ullmann 1961, ryc. 2), postanowili nadać omawianej 
broni bardziej „cywilizowaną” nazwę (Reid 1976, s. 49; 
Nøttveit 2006, s. 143). Stosunkowo niedawno uznano, 
że ów osobliwy kształt oraz sposób noszenia puginału 
nerkowatego na środku pasa wiążą się z tradycją wcze-
snośredniowieczną charakterystyczną dla obszarów 
północnej Europy (por. Nøttveit 2006). Na tych tere-
nach panowało przekonanie o ścisłym związku pojęcia 
honoru z atrybutami męskości (Nøttveit 2006, s. 146). 
Słowne zakwestionowanie czyjejś męskości musiało zaś 
spotkać się z gwałtowną i krwawą reakcją obrażonego 
(Nøttveit 2006, s. 146–148). Kłam oszczercy zadawano 
poprzez użycie w obronie honoru puginału o fallicznej 
rękojeści. Mapy występowania znalezisk puginałów 
nerkowatych na terenie Europy rzeczywiście wyka-
zują większą częstotliwość występowania puginałów 
nerkowatych na obszarach północnych (Schoknecht 
1980, s. 209; Dragoun 1983, s. 256; Rech 1993, s. 73). 
W późnym średniowieczu prawdopodobnie nie zda-
wano sobie już sprawy z pierwotnego, symboliczne-
go znaczenia omawianego oręża. Osobliwa moda na 
obsceniczne puginały noszone w równie obsceniczny 
sposób jednak pozostała.

Puginały nożowe

Puginały nożowe są najczęściej spotykaną odmia-
ną broni białej w Europie późnośredniowiecznej. Za-
liczano je do kategorii oręża najbardziej osobistego, 
funkcjonującego w źródłach niemieckojęzycznych pod 
nazwą „Seitenwehren” (broń przyboczna). Noszono je 
w pochwach zaopatrzonych w dodatkowe kieszonki na 
narzędzia i inne akcesoria pomocne w codziennych 

sytuacjach lub podczas polowania (por di Carpegna 
1969, s. 56). Być może nadanie owej wielofunkcyjno-
ści okazom nożowym miało na celu obejście przepi-
sów regulujących noszenie puginału na terenie miasta. 
Upodobnienie puginału do zwykłego, powiększonego 
noża o rozmaitym zastosowaniu czyniłoby bezzasadny-
mi ewentualne zarzuty wobec właściciela o posiadanie 
niedozwolonej broni. Podstawowymi wyznacznikami 
funkcji bojowej omawianych puginałów są: masywna 
konstrukcja głowni, często występujące zaostrzenie 
pióra obecność przy przejściu rękojeści w głownię nitu 
o znacznie powiększonej, ozdobnej główce, przybie-
rającej czasem też formę tarczki ochronnej. Ostatnia 
z wymienionych części oprawy stanowiła ochronę ko-
stek prawej ręki przy walce puginałami, ponadto umoż-
liwiała pewniejszy chwyt przy zadawaniu pchnięcia. 
Ochronna rola omawianych elementów potwierdzona 
jest nazewnictwem, którym posługiwali się średnio-
wieczni mistrzowie fechtunku. W XV-wiecznych trak-
tatach dotyczących sztuk walki nazywano je „Wehrna-
gel” (Surdel, Maziarz 2005, s. 26) (dosłownie: gwóźdź 
ochronny), co wyjaśnia nam ich funkcję.

Przy placu Nowy Targ znaleziono trzy puginały no-
żowe (ryc. 489; ryc. 490 a, b) oraz jedną tarczkę boczną 
(ryc. 490 c). Mniej lub bardziej kompletne okazy od-
kryto w nawarstwieniach datowanych na XIII/XIV w.

Znaleziska te potwierdzałyby zatem ustalenia 
M. Glinianowicz i P.N. Kotowicza (2009, s. 225) do-
tyczące pojawiania się tarczek i tzw. gwoździ ochron-
nych już w nawarstwieniach z XIII/XIV w. Najlepiej 
zachowany puginał z placu Nowy Targ ma okładzinę 
z drewna klonowego nitowaną do trzpienia rurkowaty-
mi nitami ze stopu miedzi (ryc. 489). Gwóźdź ochronny 
wykuto w formie gałki o wielokątnym przekroju. Kolej-
ny puginał z odłamaną większą częścią głowni wykona-
no w niemal identycznym typie (ryc. 490 b). Zachował 
się przy nim analogiczny gwóźdź ochronny. Trzecie 
znalezisko (ryc. 490 a) pochodzące z tego samego czasu 
nie wyróżnia się znaczącą odmiennością konstrukcyjną 
od pozostałych. Wprawdzie brakuje przy nim gwoździa 
ochronnego, lecz o jego pierwotnym istnieniu świadczy 
poszerzony otwór znajdujący się w miejscu przejścia 
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163  Ballocks – określenie męskich genitaliów (jąder); knife 
– nóż.
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rękojeści w głownię. Płaz zdobi z jednej strony rząd 15 
krzyży wypełnionych srebrnym metalem. Mamy tutaj 
prawdopodobnie do czynienia z rodzajem amuletu 
odwołującego się do pomocy Boga. Być może ów ciąg 
krzyży wyrażał podobne treści ideowe do inskrypcji: 
„Chwała Bogu ponad wszystko” (Fettweis, De Gryse 
1992, s. 58–59, nr inw. H 519), „Boże, prowadź rękę, 
która mnie trzyma” (Laking 1920, s. 41–44, ryc. 814) 
lub „Wszystko pochodzi od Boga: szczęście i nieszczę-
ście, życie i śmierć, bieda i bogactwo” (Laking 1920, 
s. 46, ryc. 821) spotykanych na puginałach średnio-
wiecznych i wczesnonowożytnych reprezentujących 
tradycję średniowieczną.

Symboliczne znaczenie miała dekoracja tarczek 
bocznych puginałów nożowych oraz kordów. Można 
w niej zauważyć przede wszystkim nurt apotropaicz-
ny, prawdopodobnie związany z chęcią magicznego 
wzmocnienia słabej ochrony ręki, jaką zapewniały 
omawiane elementy. Bardzo często spotykanym na 

Śląsku motywem wśród tarczek bocznych jest muszla 
pielgrzymia św. Jakuba Większego (Marek 2008, s. 50), 
która stanowiła jeden z najważniejszych emblematów 
używanych przez krzyżowców. Prawdopodobnie kru-
cjata ogłoszona przez papieża przeciw husytom na po-
czątku XV w. przyczyniła się do upowszechnienia się 
muszli św. Jakuba w zdobnictwie broni białej na Śląsku.

Na XIV/XV w. datowana jest tarczka boczna 
w kształcie muszli pielgrzymiej znaleziona przy placu 
Nowy Targ (ryc. 490 c). Wykonano ją z żelaza i wy-
kończono najprawdopodobniej cynowaniem. Podobne 
emblematy niosące ważne przesłanie ideologiczne stały 
się w następstwie późnośredniowiecznego egalitary-
zmu w sferze dostępności oręża jedynie modnym mo-
tywem zdobniczym. Początkowo to mieszczanie byli 
tą warstwą społeczną, w której następowały recepcja 
i upowszechnianie wzorów kultury rycerskiej. Chłopi, 
jak wspomniano, uzyskiwali dostęp do oręża na drodze 
służby wojskowej (Ekdahl 1998, s. 35).
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Ryc. 489. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Puginał nożowy, XIII/XIV w., nr inw. 1274/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 489. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Fighting knife, 3th/14th century, inv. no. 1274/11. 
Phot. J. Sawicki
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c. Pochwy (katalogi VIII.4.c, VIII.4.d)

Skórzane elementy pochew

Elementy skórzane pochew broni białej pocho-
dzące z badań placu Nowy Targ, podobnie jak inne 
tego typu znaleziska z miast europejskich (por. van 
Driel-Murray 1980; 1990; Schnack 1998), znajdują się 
w bardzo fragmentarycznym stanie zachowania (ryc. 
491). Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z od-
padami po przerabianiu i wtórnym wykorzystywaniu 
niektórych elementów zniszczonych egzemplarzy. Są 
to głównie pocięte fragmenty skórzanych poszyć po-
chew, w przytłaczającej większości pozbawione trzasek 
drewnianych oraz okuć. Podobnymi cechami charak-
teryzował się zbiór pochew mieczowych z XIII i XIV 
w. znalezionych w Lejdzie, co skłoniło badaczy do 
wniosku, że mamy do czynienia z pozostałościami po 
średniowiecznym recyklingu (van Driel-Murray 1980, 
s. 39; 1990, s. 162). Na identyczną sytuację natknęli się 
archeolodzy w przypadku fragmentów pochew mie-
czowych znalezionych w Szlezwiku (Schnack 1998, 
s. 38). Większość z nich, datowanych na XIII–XIV w., 
należy zaliczyć do odpadów powstałych po odzyska-
niu okuć i innych przydatnych do produkcji pochew 
elementów (Schnack 1998, s. 44). Z uwagi na zły stan 
zachowania jako militaria można traktować w zasadzie 
tylko elementy skórzanego poszycia pochew długiej 
broni białej, czyli mieczy, tasaków lub kordów. W przy-
padku poszyć krótszych pochewek nie mamy pewno-
ści, czy nie służyły one też do noszenia zwykłych noży. 
W wyselekcjonowanym do badań zbiorze fragmentów 
pochew do długiej broni białej widać wyraźnie prefe-
rencje w doborze materiału do ich produkcji: 47% wy-
konano ze skóry bydlęcej; 31% – cielęcej, ok. 16% ze 
skóry zwierząt jeleniowatych, a ok. 5% ze skóry owcy 
lub kozy. Dla porównania krótsze pochewki, należące 
zarówno do noży, jak i do puginałów, odznaczały się 
większym zróżnicowaniem: 37% wykonano ze skó-
ry bydlęcej, ok. 4% z cielęcej, 18% z koziej, ok. 15% 
z owczej, ok. 11% ze skóry zwierząt jeleniowatych, a ok. 
4% ze skóry bobrów. Pierwotnej formy pochew długiej 
broni białej z placu Nowy Targ można się niestety je-
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Ryc. 490. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Puginały nożowe: a – XIII/XIV w., nr inw. 3456/11; b – XIII/

XIV w., nr inw. 1273/11; c – XIV/XV w., nr inw. 5321/11. 
Fot. a: L. Marek; b, c: J. Sawicki

Fig. 490. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Fighting knives: a – 13th/14th century , inv. no. 3456/11; 

b – inv. no. 1273/11, 13th/14th century; c – 14th/15th centu-
ry, inv. no. 5321/11. Phot. a: L. Marek; b, c: J. Sawicki
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dynie domyślać, z uwagi na ich zły stan zachowania. 
Tylko jeden egzemplarz z zachowaną połową żelazne-
go trzewika miał na zakończeniu fragmenty trzasek 
z drewna bukowego (ryc. 495 f).

Lepiej zachowane znaleziska pochew średnio-
wiecznych mieczy są znane głównie z miast północnej 
Polski, jak Gdańsk czy Elbląg. Mają one zachowane 
trzaski drewniane. Okaz gdański jest starszy i pocho-
dzi prawdopodobnie z XI w. (Głosek et al. 1978, s. 27). 
Znalezisko elbląskie, bardziej porównywalne do ele-
mentów pochew z placu Nowy Targ, datowane jest na 
XIII/XIV w. (Marek 2014, s. 65–66). Nie możemy mieć 
jednak pewności, czy i w tych rzadkich przypadkach 
pochew z zachowanym wewnątrz drewnem nie są to 
wyłącznie odpady po odzyskiwaniu okuć ze zużytych 
egzemplarzy. Trzewik przy pochwie z Nowego Targu 
(ryc. 495 f) zachował się prawdopodobnie wyłącznie 
dlatego, że jest ułamany w połowie.

Trzewiki pochew mieczy (katalog VIII.4.e)

Metalowe trzewiki należały do starannie wyko-
nanych elementów broni białej. Zdarzały się wszakże 
i luksusowe miecze pozbawione tych okuć, jak egzem-
plarz z płyty nagrobnej księcia wrocławskiego Henryka 
IV Probusa. Trzewiki nie były jedynym sposobem za-
bezpieczenia końca pochwy. Stosowano w tym celu też 
oploty z rzemieni lub sznurów (Schnack 1998, s. 39). 
Zabezpieczenia końców pochew z materiałów orga-
nicznych pojawiają się przy mieczach co najmniej od 
IX w., kiedy dobrze potwierdzone są przedstawieniami 
w sztuce (Geibig 1991, s. 108–109, ryc. 29). Występują 
one w tym czasie obok najprostszych i najbardziej roz-
powszechnionych w średniowieczu metalowych trze-
wików U-kształtnych (Krabath 2001, s. 62). Obecność 
okazów U-kształtnych zaznacza się w rzeźbie sepul-
kralnej od końca XII w. (Krabath 2001, s. 62). Często 
przytaczanym przykładem jest trzewik przy mieczu 
przedstawionym na płycie nagrobnej Henryka II (zm. 
1189) w opactwie Fontevrault (Ward Perkins 1967, 
s. 280, ryc. 86: 1). Na podobnie datowane znalezisko 
trzewika omawianego typu (XII/XIII w.) natrafiono na 

zamku Bielriet koło Kempten w Bawarii (Krabath 2001, 
s. 63). Z tego samego mniej więcej czasu pochodzą naj-
starsze analogie do niego odkryte na placu Nowy Targ 
we Wrocławiu (ryc. 492 a, b), zaliczane do warian-
tu 1 wg Krabatha. Proste okazy U-kształtne znane są 
z przedstawień w sztuce średniowiecznej aż do XV w. 
(Krabath 2001, s. 63). W śląskim malarstwie tablico-
wym spotykamy je także w latach 20. XVI w. (Marek 
2008, s. 251, ryc. 78 a).

Trzewiki U-kształtne z zagiętymi do środka kra-
wędziami oraz gałkami stały się popularne w XIII w. 
Przedstawiono je np. na rzeźbach z katedry w Naum-
burgu, datowanych na lata 60–70. XIII w. (Bäumer 
1941, s. 24, 56, 88, 96), na nagrobku arcybiskupa Zyg-
fryda III z Eppstein (zm. 1249) w katedrze w Moguncji 
oraz na tumbie Gintera ze Schwarzburga (zm. 1349) w 
katedrze św. Bartłomieja we Frankfurcie nad Menem 
(Krabath 2001, s. 63).

Znalezione egzemplarze na ogół wykonano ze stali 
lub stopów miedzi. Zdarzają się wszakże i odlewane ze 
srebra, jak ten, który odkryto w grobie króla Kastylii 
i Leónu Sancha IV Odważnego (zm. 1295). Zachował 
się on przy drewnianej pochwie obciągniętej czerwoną 
skórą z rzemieniami przy szyjce, służącymi do mocowa-
nia miecza do pasa. Pas mieczowy z zielonego brokatu 
z lamówkami z czerwonego jedwabiu owinięto wokół 
pochwy (Blair 1959, s. 42). Prawdopodobnie ze szla-
chetnego metalu mógł być wykonany trzewik miecza 
przedstawiony na płycie nagrobnej księcia ścinawsko-
-żagańskiego Przemka I z początku XIV w. (ryc. 493). 
O tym, że mamy do czynienia z bardziej luksusowym 
egzemplarzem, mogłyby świadczyć zakończenia kra-
wędzi wykonane w formie ozdobnych trójliści. Egzem-
plarze o prostej formie i wykonane ze stali znane są ze 
stanowisk na terenie Śląska (np. Wachowski 1984, s. 13).

Trzewiki typu 2 wg Krabatha z placu Nowy Targ 
datowane są na okres 2. poł. XII–XIV w. Większość 
z nich wykonano ze stali (ryc. 494; ryc. 495 a, b; ryc. 
496 b). Jeden tylko egzemplarz odlano ze stopu miedzi 
(ryc. 495 e). Specyficzną odmianą omawianych trzewi-
ków są okazy asymetryczne, o nierównej długości ra-
mion, do których należy jeden egzemplarz znaleziony 

Broń biała
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przy placu Nowy Targ (ryc. 496 a) oraz jego przedsta-
wienie na odkrytej na tym stanowisku akwamanili (ryc. 
496 c).

Bardziej ozdobną grupę trzewików tworzą okazy 
ażurowe. Wśród najwcześniejszych znalezisk tego typu 
należy wymienić okaz z zamku Kelheim, Lkr. Kelheim, 
z warstwy związanej ze zniszczeniem stołpu w XII w. 
(Krabath 2001, s. 63). Kolejny egzemplarz, z początku 
XII w., pochodzi z Altenrömhild koło Römhild, Lkr. 
Hildburghausen (Timpel 1995, s. 153–154, ryc. 20.36). 
Klasycznym przykładem typu ażurowego jest egzem-
plarz z 2. poł. XII–1. poł. XIII w. znaleziony przy placu 
Nowy Targ (ryc. 497). Odlano go ze stopu miedzi. Ana-
logiczne zabytki pochodzą z terenu południowych Nie-
miec i zaliczane są do wariantu 10 wg Krabatha (2001, 
s. 62–64, ryc. 11: 10).

Zdaniem niektórych badaczy (Krabath 2001, s. 64), 
jako że od XIV–XV w. zaczynają przeważać miecze 

o silnie zwężających się sztychach, w sztuce z tego czasu 
powoli zanikają szerokie trzewiki. Miały one ustępować 
miejsca egzemplarzom wąskim, które jednak są trudno 
uchwytne w materiałach z wykopalisk (Krabath 2001, 
s. 64). Potężne miecze o szerokich głowniach były 
wszakże popularne w XIV i XV w. na równi z egzem-
plarzami z wąskimi brzeszczotami. Długie i szerokie 
miecze wymagały stosowania z kolei szerokich trzewi-
ków, o czym informuje nas przedstawienie zbrojnych 
na kwaterze Ołtarza Pasji z 1470 r. pędzla Ruelanda 
Frueaufa Starszego. Trzeba też pamiętać, że miecz nie 
był jedynym rodzajem długiej broni białej używanej 
powszechnie w późnym średniowieczu. Kordy od-
znaczające się szerokimi głowniami trzymano także 
w pochwach zabezpieczanych szerokimi trzewikami. 
Nie jest więc niczym osobliwym występowanie sze-
rokich U-kształtnych trzewików na placu Nowy Targ 
w późno datowanych nawarstwieniach.
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Ryc. 491. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Fragment pochwy 
miecza, XIII/XIV w., nr inw. 5279/11. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 491. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Sword scabbard 

fragment, 13th/14th century, 
inv. no. 5279/11.
 Phot. J. Sawicki

Ryc. 492. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Faza osadnicza III, 2. poł. XII–1. poł. XIII w. Trzewiki 

pochew mieczy: a – nr inw. 4069/11; b – nr inw. 8554/11. 
Fot. L. Marek

Fig. 492. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phase III, 2nd half of the 12th-1st half of the 13th 

century. Sword scabbard chapes: a – inv. no. 4069/11; 
b – inv. no. 8554/11. Phot. L. Marek
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Ryc. 493. Trzewik pochwy miecza na płycie nagrobnej księcia 
ścinawsko-żagańskiego Przemka I, pocz. XIV w. 
Fot. L. Marek

Fig. 493. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Sword scabbard chape on the tombstone of Przemko I of 
Ścinawa, beginning of the 14th century.  Phot. L. Marek

Ryc. 494. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fazy osadnicze III–IV, 2. poł. XII–XIII/XIV w. Trzewiki 
typu 2 wg Krabatha: a – nr inw. 5621/11; b – nr inw. 5683/11. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 494. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012.  
occupation phases III-IV, 2nd half of the 12th-13th/14th 
century. Chapes type 2 (according to S. Krabath): a – inv. no. 
5621/11; b – inv. no. 5683/11. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 495. Wrocław, pl. Nowy Targ, wy-
kop 2010–2012. Fazy osadnicze IV–V, 
XIII/XIV w. Trzewiki pochew mieczy: 

a – nr inw. 4029/11; b – nr inw. 
9246/11; c – nr inw. 11051/11; 

d – nr inw. 9663/11; e – nr inw. 
8486/11; f – nr inw. 8522/11.

 Fot. J. Sawicki

Fig. 495. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Occupation 

phases IV-V, 13th/14th century. Sword 
scabbard chapes: a – inv. no. 4029/11; 

b – inv. no. 9246/11;
 c – inv. no. 11051/11; 

d – inv. no. 9663.11; 
e – inv. no. 8486/11;
 f – inv. no. 8522/11. 

Phot. J. Sawicki
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Ryc. 496. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza osadnicza VI. Trzewiki pochew mieczy: a – XIV w., nr inw. 1874/11; 
b – XIV w., nr inw. 1771/11; c – akwamanila, XIII/XIV w., nr inw. 5058/11. Fot. a: J. Sawicki; b: L. Marek

Fig. 496. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Occupation phase VI: a – 14th century. Sword scabbard chapes: 
inv. no. 1874/11; b – 14th century, inv. no. 1771/11; c – aquamanile, 13th/14th century, inv. no. 5058/11

 Phot. a: J. Sawicki; b: L. Marek

Ryc. 497. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fazy osadnicze II–III, 2. poł. XII–XIII w. Ażurowy trzewik 
pochwy miecza typu 2 wg Kocha. Fot. J. Sawicki

Fig. 497. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phases II-III, 2nd half of the 12th-13th century. 
Openwork chape type 2 (according to R. Koch).
Phot. J. Sawicki
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Okucia pochew puginałów (katalog VIII.4.f)

Trzewiki pochew puginałów z gałką na końcu znane 
były w Europie już w XII w. Używano ich w niezmie-
nionej formie do XV w. (Krabath 2001, s. 64, tabl. 7.4). 
Wzorcowy dla całej grupy egzemplarz występuje przy 
XIII-wiecznej figurze św. Maurycego z katedry w Mag-
deburgu (Krabath 2001, s. 64, ryc. 12). Proste w wykona-
niu trzewiki o kształcie kręgli, z uwagi na funkcjonalny 
charakter, cieszyły się wyjątkową popularnością. Rza-
dziej spotykamy okazy ozdobne, jak trzewik z ażurową 
gałką przy pochwie XIII-wiecznego puginału z Rehburg 
Loccum, w Niemczech (Krabath 2001, s. 64). Okazy 
z placu Nowy Targ to przeważnie egzemplarze niedeko-
rowane, wytwarzane z cienkiej blachy ze stopu miedzia-
nego i lutowane cyną. Prawie wszystkie (ryc. 498 b–e; 
ryc. 500 b, c) można zaliczyć do wariantu 15 wg Kraba-
tha (2001, ryc. 11). Wyjątkiem jest okaz z XII–XIII w. 
(ryc. 498 a), który mógł należeć do pochwy całkowicie 
metalowej lub wyposażonej w metalowy szkielet, po-
dobnej do spotykanych przy późniejszych XIII–XIV-
-wiecznych puginałach znajdowanych na terenie Szwaj-
carii (por. Marek 2008, s. 25). Fragmentaryczny stan 
zachowania tego zabytku nie pozwala jednak na daleko 
idącą rekonstrukcję jego pierwotnego kształtu. Użytko-
wanie trzewików wariantu 15 wg Krabatha jest potwier-
dzone śląskimi źródłami ikonograficznymi. Puginały 
nerkowate z takimi okuciami pochew widniały na XIII–
XIV wiecznych płytach nagrobnych Bolesława I Wyso-
kiego (ryc. 486) oraz Przemka I ścinawsko-żagańskiego 
(ryc. 487) w Lubiążu oraz Bolka I Surowego w klasztorze 
w Krzeszowie (ryc. 488 a). Na ani jednej ze śląskich płyt 
książęcych nie przedstawiono puginału luksusowego, 
zdobionego na pochwie motywami heraldycznymi.

Emblematy heraldyczne lub pseudoheraldyczne po-
jawiły się natomiast na dwóch trzewikach z placu Nowy 
Targ. Jeden okaz z tarczą podzieloną na cztery pola 
krzyżem św. Andrzeja pochodzi z kontekstu datowane-
go szeroko od 2. poł. XII do XIII/XIV w. (ryc. 499c). 
Z uwagi na kształt tarcz wydaje się jednak zasadne 
ustalenie jego chronologii na 2. poł. XIII–XIII/XIV w. 
Z warstw przemieszanych pochodzi drugi trzewik, tym 

razem z ciągiem tarcz przy krawędzi (ryc. 500 d). Ich 
godła są jednak już zupełnie nieczytelne. Prawdopodob-
nie zabytek ten też należałoby datować na XIII–XIV w.

Większość znalezisk puginałów ozdobionych moty-
wami heraldycznymi na pochwach znana jest z konteks-
tów miejskich (por. Blomquist 1937). Niektóre, bardzo 
okazałe przedmioty, jak XIV-wieczny puginał nerkowa-
ty z Borremose na terenie Danii (ryc. 499 e), wyposażo-
no w luksusową pochwę ze srebra, ozdobioną tarczami 
heraldycznymi (por. Liebgott 1976, s. 51, tam dyskusja), 
na których najprawdopodobniej umieszczono godła ce-
chowe. Właściciel broni, podkreślając swoją przynależ-
ność do cechu, akcentowałby w ten sposób swój status 
społeczny oraz prawo do noszenia oręża.

Na okuciach pochwy puginału z Lund widnieją tar-
cze heraldyczne przedstawiające lwa w pozycji rampant 
i liść pokrzywy (Blomquist 1937, s. 164–165, ryc. 45). 
Pomiędzy tarczami z lwem umieszczono romb z wpisa-
ną weń lilią heraldyczną (ryc. 499 a). Podobny program 
heraldyczny reprezentuje pochwa puginału znalezione-
go w Colmar w Alzacji (Blomquist 1937, s. 166, ryc. 47) 
(ryc. 499 d). Liść pokrzywy zinterpretowano jako godło 
hrabiów Holsztynu, lew zaś należał do książąt Brunszwi-
ku i Lüneburga (Blomquist 1937, s. 165–166). Elementy 
owych książęcych herbów stały się wkrótce też godłami 
miast w obrębie wymienionych hrabstw i księstw. Za-
bytki z Lund, w tym szyjka pochwy puginału z nieczy-
telnymi tarczami (ryc. 499 b), oraz znalezisko z Colmar 
trudno uznać za własność średniowiecznej arystokracji.

Prawdopodobnie należy liczyć się z możliwością, że 
do upowszechnienia się heraldyki książęcej i rycerskiej 
wśród skromniejszych przedstawicieli społeczeństwa 
średniowiecznego przyczynił się zwyczaj noszenia od-
znak świadczących o lojalności – tzw. livery badges164 

(Cowgill et al. 2008, s. 45). Książęce godło heraldycz-
ne noszone przez jego poddanych pozwalało innym 
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164 W XV w. Nicolas Upton twierdził, że znaki te nie były 
godłami heraldycznymi suwerena, lecz innymi znakami 
rozpoznawczymi, które nadawał on swoim poddanym 
(Spencer 1998, s. 278). Praktyka, jak dowodzą tego źró-
dła archeologiczne, była prawdopodobnie nieco inna. 
Suweren przyznawał swoim podanym prawo do nosze-
nia pars pro toto swojego oryginalnego godła.
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natychmiastowo rozpoznać, z czyimi ludźmi mają do 
czynienia. Noszenie takiego znaku mogło też wyrażać 
osobiste sympatie człowieka niekoniecznie należącego 
do świty danego wielmoży. Tą drogą emblemat począt-
kowo zarezerwowany dla księcia lub wysoko urodzo-
nego rycerza stał się czymś podobnym do współcze-
snego logo.

Prawdopodobnie opisany proces dotyczył Zachod-
niej oraz Środkowo-Wschodniej Europy. Dwa puginały 
nerkowate z Neubrandenburg w Meklemburgii mogą 

być argumentem na poparcie wymienionej hipote-
zy (Schoknecht 1980, s. 211, nr kat. 6, 7). Na głowicy 
jednego z nich (ryc. 485 d) w układzie antytetycznym 
widnieją tarcze z orłami, na drugim w analogiczny spo-
sób przedstawiono tarczę z gryfem pomorskim i orłem. 
Wprawdzie są to okazy luksusowe, odznaczające się 
wysokim poziomem wykonania, trudno jednak wiązać 
je bezpośrednio z książętami pomorskimi. Wydaje się 
raczej, że należały one do ludzi ze świty książęcej.
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Ryc. 498. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Fazy 
osadnicze III–V, 2. poł. XII–XIII/XIV w. Trzewiki pochew 
puginałów: a – nr inw. 8857/11; b – nr inw. 936/11; 
c – nr inw. 353/11; d – nr inw. 7285/11; e – nr inw. 4179/11. 
Fot. a: L. Marek; b–e: J. Sawicki

Fig. 498. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phases III-V, 2nd half of the 12th-13th/14th 
century. Knife scabbard chapes: a – inv. no. 8857/11;
 b – inv. no. 936/11; c – inv. no. 353/11; d – inv. no. 7285/11; 
e – inv. no. 4179/11. Phot. a: L. Marek; b–e: J. Sawicki
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Ryc. 499. Okucia pochew puginałów zdobione tarczami heraldycznymi, XIII–XIV w.: a – Lund, Kwartał Aptekarzy, nr 5; 
b – Lund, Kwartał Mincerzy, nr 9; c – pl. Nowy Targ, nr inw. 3933/11; d – okolice Colmar, Niemcy; e – Borremose, Dania. 

a, b, d – za: Blomquist 1937; c: J. Sawicki; d: L. Marek

Fig. 499. Knife scabbard mounts decorated with heraldic shields 13th-14th century: a – Lund, Pharmacists’ district, no. 5; b 
– Lund, Minters’ district, no. 9; c – Nowy Targ square inv. no. 3933/11; d – Colmar area, Germany; e – Borremose, Denmark. 

Phot. a ,b, d – after Blomquist 1937; c –  J. Sawicki; d – L. Marek
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Broń drzewcowa

Źródła pisane dobrze naświetlają nam problem 
używania włóczni na terenie miasta. Broń drzewcową 
zaliczano na ogół do kategorii tzw. uzbrojenia mor-
derczego, którego używano na wojnie. Starano się 
ograniczać noszenie tego typu oręża w czasie pokoju. 
We Wrocławiu pod rządami Jagiellonów wydano wie-
le zakazów dotyczących „broni morderczej”, z którą 
nie wolno było chodzić po ulicach miasta pod groźbą 
konfiskaty oręża i kary w wysokości jednej kopy gro-
szy. Do przedmiotów objętych restrykcjami zaliczono 
też włócznię (Spiess), w dokumentach wydawanych 
kolejno w latach 1513, 1519, 1520, 1524 i 1525 (Neuge-
bauer 1876, s. 25). Wielokrotne ponawianie zarządzeń 
świadczy o ich nieskuteczności. Możemy podejrzewać, 
że u progu czasów nowożytnych widok mieszczanina 
wrocławskiego niosącego broń drzewcową nie nale-
żał więc do rzadkości. Upowszechnieniu się włóczni 
na terenie miasta sprzyjały przepisy nakładające na 

mieszczan obowiązek posiadania broni drzewcowej 
w domach na wypadek wojny. W 1290 r. wydano do-
kument o obowiązkach wojennych mieszczan, którego 
uchwalenie znalazło w preambule następujące uzasad-
nienie: „jako że nasz książę (Henryk IV Probus) zmarł, 
od tego momentu musimy bronić się sami”. Rada miej-
ska Wrocławia uchwaliła więc, że do obrony każdego 
domu murowanego oraz bramy miejskiej musi stawić 
się załoga złożona z 20 ludzi pod dowództwem swojego 
kapitana, uzbrojona w broń przyboczną – miecze, pałki 
i włócznie nazywane lanceas (CDS Grünhagen, s. 150). 
Mieszczanie zobowiązani byli też pełnić wartę z bronią 
drzewcową podczas uroczystych przyjazdów monar-
chów do miasta, jak miało to miejsce podczas wizyty 
Jana Luksemburskiego we Wrocławiu w 1337 r. (Igert 
1939, s. 8). Cechy rzemieślnicze miały silnie zmilita-
ryzowany charakter. Statut wrocławskiego cechu ku-
śnierzy z 1439 r. wymagał, aby każdy nowo wstępujący 

Ryc. 500. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Fazy 
osadnicze IV–VIII, XIII/XIV–XIV/XV w. Okucia pochew 
puginałów: a – nr inw. 456/11; b – nr inw. 2926/11; 
c – nr inw. 8852/11; d – nr inw. 20/10. Fot. J. Sawicki

Fig. 500. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Occupation phases: IV-VIII 13th/14th-14th/15th centu-
ry. Knife scabbard mounts: a – inv. no. 456.11; b – inv. no. 
2926.11; c – inv. no. 8852.11; d – inv. no. 20.10. 
Phot. J. Sawicki

5. Broń drzewcowa (katalog VIII.5)
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do cechu okazał „1 dobrą włócznię, 1 hełm oraz broń 
przyboczną” (miecz, kord lub puginał) (Igert 1939, 
s. 16). Uchwałą sejmu grodkowskiego z 1421 r. każdy 
zbrojny musiał stawić się w razie potrzeby na wojnę 
z kacerzami, m.in. z najlepszą włócznią, jaką posiadał 
(por. Marek 2008, s. 100–101).

Nie wiemy, kim dokładnie byli właściciele broni 
drzewcowej, której elementy odnaleziono przy placu 
Nowy Targ. Noszą one ślady licznych uszkodzeń, któ-
re mogły powstać w wyniku ich użycia lub konfiskaty 
i zniszczenia przez straż miejską. Ostatnia z wymienio-
nych interpretacji wydaje się jednak mniej prawdopo-
dobna. Wszystkie groty włóczni mają odłamane szty-
chy. Najstarszy z nich pochodzi z XII/XIII w. (ryc. 501 
a) i jest analogiczny do późnośredniowiecznych grotów 
o tulejach zdobionych pierścieniami, które znaleziono 
na zamku Sokolec na Górze Krzyżnej (Marek 2008, 
s. 95). Stanowi on kolejny argument w dyskusji na te-
mat datowania znalezisk z Sokolca, których chronolo-
gię przed II wojną światową ustalono na VII w. (Peter-
sen 1939a, s. 133). Miały one służyć udowodnieniu tezy 
o istnieniu w tym czasie przy przełęczach sudeckich 
germańskich strażnic związanych z „alamańsko-ba-
juwarskim państwem Samona” (por. Petersen 1939a, 
s. 133). Wiele argumentów wskazuje jednak na ich
późnośredniowieczne datowanie (Marek 2008, s. 93–
94, tam rozwinięta dyskusja).

Kolejny grot odkryty na placu Nowy Targ, pocho-
dzący z 2. poł. XII–XIII w., należy do typu szydłowate-
go (ryc. 501 b). Ukształtowanie jego liścia powodowało, 
że bardzo dobrze nadawał się on do rozrywania ogniw 
kolczugi. Pod koniec XV w. zaczęły dominować okazy 

długie i masywne (Marek 2008, s. 99). Nasz egzemplarz 
prawdopodobnie należał do grotów o średniej długo-
ści, o czym świadczy stosunkowo krótka tuleja.

Dokładna pozycja stratygraficzna grotu o szero-
kim deltoidalnym liściu (ryc. 501 c) nie jest niestety 
możliwa do ustalenia, gdyż pochodzi on z najbardziej 
przemieszanych, wierzchnich nawarstwień odkrytych 
podczas wykopalisk na pl Nowy Targ. Związany jest 
on z VIII fazą osadniczą, datowaną ogólnie na no-
wożytność. Formą wydaje się najbardziej zbliżony do 
zabytku znalezionego podczas budowy nabrzeża przy 
północno-zachodnim przyczółku Mostu Uniwersytec-
kiego we Wrocławiu (Marek 2008, s. 88, ryc. 121 a). Na 
podstawie naczyń towarzyszących temu przedmiotowi 
ustalono jego wiek na schyłek XV stulecia (Marek 2008, 
s. 88). Podobnie też należałoby określić chronologię 
grotu z placu Nowy Targ.

Na obecnym etapie badań trudne jest precyzyjne 
wskazanie cech morfologicznych żeleźców, które ule-
gałyby znaczącym przemianom na przestrzeni wie-
ków. Problem zasadniczy przy określaniu chronologii 
omawianej broni stanowi długie utrzymywanie się 
identycznych form grotów od początków wczesnego 
do schyłku późnego średniowiecza, a nawet do czasów 
nowożytnych (por. Marek 2014, s. 82–83).

Inną kategorią zabytków najprawdopodobniej 
związaną z bronią drzewcową są odłamane odcinki że-
laznych wąsów – okuć, które miały zabezpieczać grot 
przed odcięciem od drzewca (ryc. 502). Wszystkie 
przystosowane są do drzewców o okrągłym przekroju, 
charakterystycznym dla włóczni. Pochodzą z nawar-
stwień datowanych od XII do XIV w.

6. Broń obuchowa (katalog VIII.6) 

Wydzielenie tej kategorii militariów wśród zabyt-
ków z placu Nowy Targ jest problematyczne. Topory 
reprezentują formy charakterystyczne przede wszyst-
kim dla narzędzi (ryc. 503 a, c). Niektóre z nich za-
opatrzono w skórzane futerały zabezpieczające przed 
czynnikami atmosferycznymi. Możemy jedynie przy-
puszczać, że narzędzia owe służyły w razie potrzeby 

jako broń. Przyjęto w literaturze, że niektóre czekany 
można częściej uznać za militaria niż za wielofunk-
cyjne topory czy siekiery. Miniaturowy czekan typu Ig 
z placu Nowy Targ (ryc. 503 b) mógł wszakże służyć nie 
tylko jako broń, lecz także jako narzędzie (por. Marek 
2008, s. 140).
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Broń obuchowa

Ryc. 501. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Groty włóczni: a – XII/XIII w., nr inw. 7030/11; b – 2. poł. 
XII–pocz. XIII w., nr inw. 2193/11; c – nowożytność, 
nr inw. 57/10. Fot. J. Sawicki

Fig. 501. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Spearheads: a – 12th/13th century, inv. no. 7030/11; 
b – 2nd half of the 12th-beginning of the 13th century, inv. 
no. 2193/11; c – Modern Age, inv. no. 57/10. 
Phot. J. Sawicki

Ryc. 502. Wąsy broni drzewcowej: 
a–c, e: Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012; a – XIII w. (?), nr inw. 5330/11; 
b – 2. poł. XII–XIII w., nr inw. 10899/11; 
c – XIII–XIV w., nr inw. 5336/11; 
d – Poliptyk Pięciu Boleści, Śląsk, 1507 r.; 
e – XIII–XIV w., nr inw. 9932/11. 
Fot. a–c, e: J. Sawicki; d: L. Marek

Fig. 502. Pole weapon langets: 
a-c, e: Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012; a – 13th century ?, inv. no. 5330/11; 
b – 2nd half of the 12th-13th centuryinv, inv. 
no. 10899/11; c – 13th/14th century,  inv. no. 
5336/11; d – 1507, Five Sorrows Polyptych, 
Silesia; e – 13th-14th century, inv. no. 9932/11. 
Phot. a–c, e: J. Sawicki; d: L. Marek
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a. Kolczugi

Pancerze złożone z kółek metalowych łączonych 
techniką 4 : 1 były używane na terenie Europy przez 
cały okres średniowiecza (por. Burgess 1953, s. 195). 
Mimo znacznej ilości źródeł archeologicznych poziom 
naszej wiedzy na temat ich chronologii, konstrukcji 
oraz warsztatów, w których powstawały, jest wysoce 
niezadowalający. Na terenie Europy Zachodniej kolczu-
gi mniej więcej od lat 30. XIII w. coraz częściej przykry-
wano tekstylną lub rzadziej skórzaną jaką (Hurtig 1979, 
s. 15). W następnym stuleciu pancerz ten był używany 
zazwyczaj do ochrony miejsc, które nie mogły być osło-
nięte pełnymi blachami ze względu na potrzebę zacho-

wania elastyczności łączeń poszczególnych części zbroi 
przy stawach (por. Chapman 2004, s. 41). Rzemieślnicy 
wytwarzający kolczugi wykonywali podobną pracę jak 
krawcy, nadając swoim wyrobom krój dostosowany do 
sylwetki zamawiającego. Stosowali więc w określonych 
miejscach zwężenia i zagęszczenia plecionki kolczej, 
uzyskiwane poprzez łączenie ogniw prostopadle lub 
wykorzystując schemat łączenia 5 : 1 i 3 : 1 (por. Burgess 
1953, s. 197). Mimo braku ustalonych, rozrysowanych 
schematów średniowieczni pancernicy bardzo rzadko 
się mylili. rozmieszczając w całej siatce owe ogniwa 
służące zwężeniom lub rozszerzeniom. Mieli zatem 
w głowie pewien wzór stosowany intuicyjnie zależnie 
od potrzeby. Jako że kolczuga z racji swej budowy była 

Ryc. 503. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Broń obuchowa: a – topór, XII/XIII w., nr inw. 11728/11; 
b – czekan, XIII/XIV w., nr inw. 1277/11; c – toporek, XIV/XV w., nr inw. 514/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 503. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Battle axes: a – axe, 12th/13th century, inv. no. 11728/11; 
b – axe, 13th/14th century, inv. no. 1277/11; c – axe, 14th/15th century, inv. no. 514/11. Phot. J. Sawicki

7. Uzbrojenie ochronne (katalog VIII.7)
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łatwa do przeróbek i napraw, warsztaty pancernicze 
zajmowały się naprawami oraz dostosowywaniem pan-
cerzy do indywidualnych gustów. Warsztat pancerniczy 
można było porównać z krawieckim atelier.

Niestety, rzadko zdarzają się takie okazy, które mają 
dołączone ogniwa z metalu kolorowego z wybitym na-
zwiskiem wytwórcy lub ośrodka produkcyjnego (Rose 
1928–1931, s. 78, 84; Reid, Burgess 1960, s. 46–47; Ri-
chardson 1999, s. 30). Jednak nawet w tak wydawałoby 
się klarownej sytuacji nie możemy mieć pewności, czy 
pancernik podpisany na ogniwie rzeczywiście jest auto-
rem danego pancerza. Przekonuje nas o tym dokument 
z 1443 r., w którym mowa o Erhardzie Küttnerze, pan-
cerniku z Norymbergi, odsprzedającym Hansowi Kast-
nerowi, pancernikowi z Schaffhausen, kolczugi wraz 
z pozwoleniem usunięcia istniejących znaków mi-
strzowskich i przynitowania w to miejsce własnych (Rose 
1928–1931, s. 82). Umowa była sporządzona w obec-
ności sędziego norymberskiego oraz zaprzysiężonej 
starszyzny cechu pancerników. Stanowiła zatem legal-
ną i prawdopodobnie wcale nie odosobnioną praktykę.

Wobec licznych wątpliwości będących nieodłącz-
nym elementem rozważań nad warsztatami pancer-
niczymi szczególnie cenne są źródła archeologiczne 
świadczące o produkcji kolczug w danym miejscu. 
Przy placu Nowy Targ, w nawarstwieniach z 2. poł. XII 
i 1. poł. XIII w., udało się odkryć półprodukty ogniw 
służących do wykonywania pancerzy (ryc. 504). Moż-
na domniemywać, że w tym stosunkowo wczesnym 
okresie rozwoju osadnictwa na omawianym terenie już 
działali wytwórcy kolczug. Na zespół ogniw składają 
się okazy o rozgiętych końcach, okazy przygotowane 
do nitowania oraz odcinki drucianego zwoju, z którego 
takie ogniwa wyrabiano. Ponadto znalazły się w nim 
okazy wybijane w całości z arkusza blachy. Półprodukty 
ostatniego z wymienionych typów ogniw wykonywano 
poprzez wybicie okrągłego otworu, a następnie przy-
cięcie z grubsza nożycami do odpowiedniego kształtu, 
o czym świadczą niektóre ze znalezionych zabytków. 
Następną fazą obróbki było kształtowanie poprzez ude-
rzenia młotkiem zewnętrznej powierzchni ogniw, któ-
re w czasie tego procesu były nawleczone na metalowy 

rdzeń. Ostatecznie ogniwa wybijane z arkusza blachy 
miały obrys poligonalny, co jest udokumentowane 
w przypadku całkowicie zachowanych, średniowiecz-
nych pancerzy. Kolczugi z rzędami ogniw nitowanych 
oraz sztancowanych o poligonalnym obrysie przecho-
wywane są w zbrojowni zamku Churburg w Tyrolu 
(Trapp 1929, s. 11, 13, nr kat. 9, 11). Prawdopodobnie 
pancerze te są datowane w literaturze zbyt późno na 
XV–XVI w.; kółka sztancowane mają w nich zarys po-
ligonalny, lecz kanty są zaokrąglone (Trapp 1929, s. 11, 
13).

Przedmioty z kolorowego metalu znalezione przy 
placu Nowy Targ, które można zinterpretować jako od-
lewane ogniwa kolczug, pochodzą z 2. poł. XII–1. poł. 
XIII w. (ryc. 505). Związane są z tą samą fazą rozwoju 
osadnictwa przy placu, co pozostałości po warsztacie 
pancerniczym. Moglibyśmy uznać je za ozdobne części 
pancerza. Czasem wszakże elementy kolczug sprawia-
jące wrażenie dekoracji mogły też mieć przeznaczenie 
praktyczne. Wydaje się, że tak było w przypadku mo-
siężnych pasów lub brązowych ogniw znajdujących się 
przy dolnym brzegu, wycięciach na szyję, kapturach 
oraz końcach rękawów pancerzy (Thordeman 2001, 
s. 105–106). Stwierdzono, że do rzędów ogniw z meta-
li kolorowych doszywano tekstylne kaftany oraz kap-
tury noszone pod pancerzem. Miało to zabezpieczać 
szwy przed mineralizacją i rozpadem spowodowanymi 
działaniem produktów korozji stali (por. Burgess 1957, 
s. 205; Thordeman 2001, s. 105–106). Na rękawach pan-
cernych datowanych na 2. poł. XV w. strefy ogniw z ko-
lorowego metalu występują w miejscach, które wiązano 
do tekstylnych kaftanów noszonych pod zbroję płyto-
wą (por. Chapman 2004, s. 45, ryc. 1). Choć nie należy 
całkowicie wykluczać dekoracyjnego charakteru opisa-
nych elementów pancerzy, trzeba pamiętać, że kaftany 
tekstylne na ogół stanowiły nierozerwalną, spodnią 
warstwę uzbrojenia ochronnego. Główki nitów w kol-
czugach oryginalnych zawsze znajdowały się po stronie 
zewnętrznej, a płaskie powierzchnie kółek skierowane 
były do wewnątrz, żeby nie uszkadzać kaftanów noszo-
nych pod pancerzem (Burgess 1953, s. 195). Noszenie 
kolczug bezpośrednio na skórę było praktykowane 
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w zakonach rycerskich w ramach ascezy, choć – jak wy-
nika ze źródeł – uznawano to za przejaw niepotrzeb-
nej ekstrawagancji (Piotr z Dusburga 2004, s.121m III, 
131).

Kolczugi z rzędów ogniw nitowanych i wybija-
nych lub zgrzewanych występujących naprzemiennie 
dominowały na terenie Europy do XIV w. Fragment 
wykonanej w tej konstrukcji bajdany, a więc kolczugi 
z płasko rozklepanymi ogniwami, znaleziono przy pla-
cu Nowy Targ w nawarstwieniach z 2. poł. XIII–XIII/
XIV w. (ryc. 506). Na omawianym stanowisku XIV w. 
to już okres przejściowy, w którym okazy z kółek ni-
towanych i wybijanych (ryc. 507 a) współwystępowały 
z pancerzami o wszystkich ogniwach nitowanych (ryc. 
507 b). Przez ogniwa jednej z plecionek całkowicie ni-
towanych przewleczony jest przy krawędzi drut, który 
trudno wobec fragmentarycznego stanu zachowania 
zabytku poprawnie zinterpretować. Być może był to 
drut, którym mocowano czepiec kolczy do szłomu, 
przewlekany przez specjalne tuleje na krawędzi dzwo-
nu – tzw. vervelles.

Zgodnie ze starszą literaturą kolczugi całkowicie ni-
towane należałoby datować nie wcześniej niż na XV w. 
(por. Blair 1958, s. 20; Burgess 1958, s. 200–201). 
Ostatnio coraz więcej przesłanek zdaje się świadczyć, 
że pancerze takie wytwarzano już wcześniej. Kolczu-
gę wykonaną wyłącznie z ogniw nitowanych odkryto 
podczas badań archeologicznych w Międzyrzeczu, 
w warstwie datowanej na schyłek XIV–XV w. (Łaszkie-
wicz, Michalak 2007, s. 105, ryc. 3), podobnie jak frag-
ment całkowicie nitowanej kolczugi z VII fazy rozwoju 
osadnictwa przy placu Nowy Targ (ryc. 508). Podobno 
analogicznie skonstruowane okazy sporadycznie spo-
tykane są już w kontekście wczesnośredniowiecznym, 
jak pancerze z Nowogrodu Wielkiego i Włodzimierza 
Wołyńskiego z XI–XII w. (Kotowicz, Muzyczuk 2008, 
s. 149). Nie przedstawiono wszakże w literaturze solid-
nych dowodów na ich datowanie.

Warto się zastanowić, skąd wzięły się fragmenty 
plecionek kolczych znalezionych na placu Nowy Targ. 
Wydaje się, że mogły mieć związek z produkcją pancer-
niczą lub działalnością warsztatu, w którym istniejące 

kolczugi skracano lub dostosowywano do indywidual-
nych potrzeb klientów. Mogły też pochodzić ze starych 
okazów, które rozmontowywano, aby uzyskać osobne 
osłony rąk lub nóg, potrzebne do uzupełniania innych 
rodzajów uzbrojenia ochronnego. Praktyka ta była spo-
wodowana jednak przede wszystkim rosnącym znacze-
niem zbroi płytowych w XV w. (por. Chapman 2004, 
s. 41), a więc przybrała na sile zbyt późno, aby można 
było nią wytłumaczyć fragmentaryczny stan zachowa-
nia plecionek z placu Nowy Targ. Różnice między wiel-
kością ogniw poszczególnych części kolczug wcale nie 
musiały oznaczać, że należały one do innych pancerzy. 
Znaczące różnice w średnicy kółek zaobserwowano 
w obrębie tych samych kolczug zależnie od miejsca, 
w którym się znajdowały (por. Chapman 2004, s. 45).

Fragmenty pancerzy mogły znaleźć się w nawar-
stwieniach przy placu Nowy Targ także jako rezultat 
cechowych kontroli jakościowych. Aby wyjaśnić tę 
kwestię, można posłużyć się przykładem Norymber-
gi, która była jednym z głównych ośrodków produk-
cji pancerniczej na terenie Europy (Richardson 1999, 
s. 31). Od XIII w. odbywało się w tym mieście komisyj-
ne badanie jakościowe produktów rzemieślników przed 
przekazaniem ich do handlu. Te, które starszyzna ce-
chowa uznała za nadające się do sprzedaży, opatrywano 
znakiem jakościowym w postaci herbu miasta lub litery 
N umieszczonej w widocznym miejscu; resztę niszczo-
no, tnąc na kawałki (Rose 1928–1931, s. 78). Za słynny 
towar eksportowy, podlegający ścisłej kontroli, rada 
miejska Norymbergi uważała produkty płatnerzy i pan-
cerników. Na kolczugach pochodzących z tego ośrodka 
przynitowane są często plakietki ze stopu miedzianego 
z tarczą heraldyczną miasta oraz różnie zniekształco-
nym lub skróconym napisem ZV STATT NVRMBERG 
(Rose 1928–1931, s. 78). Wrocław nie stanowił jednak, 
jak się wydaje, istotnego centrum eksportowego dla 
produktów płatnerzy i pancerników. Wewnętrzne kon-
trole oraz przepisy cechowe mogły wszakże prowadzić 
do komisyjnego niszczenia kolczug niespełniających 
wymagań jakościowych lub będących produktem osób 
nieuprawnionych do wytwarzania pancerzy. Być może 
też kupcom, którzy nie mieli według wrocławskiego ce-
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chu pancerników prawa do sprzedawania takich wyro-
bów, konfiskowano importowane przez nich pancerze, 
a następnie komisyjnie je niszczono. Dobrze udoku-
mentowaną działalnością związaną z rzemiosłem zbro-

jeniowym przy placu Nowy Targ, jak już wspomnia-
no, jest produkcja kolczug w 2. poł. XII i na początku 
XIII w. Udowodnienie pozostałych hipotez wymaga 
jednak dalszych badań.

Ryc. 505. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–
2012. Ogniwa kolczugi (?) odlewane z kolorowego 
metalu, 2. poł. XII–1. poł. XIII w., nr inw. 11145/11. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 505. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Chainmail links? cast of coloured metal, 
2nd half of the 12th-1st half of the 13th century, inv. 
no. 11145/11. Phot. J. Sawicki

Ryc. 504. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Pozostałości 
po produkcji lub naprawie kolczug, 
półprodukty ogniw, 2. poł. XII–
1. poł. XIII w., nr inw. 6939/11. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 504. Wrocław, Nowy Targ squ-
are, excavations 2010-2012. Cha-
inmail production and reparation 
scrap, unfinished chainmail links, 
2nd half of the 12th-1st half of the 
13th century, inv. no. 6939/11.
Phot. J. Sawicki
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Ryc. 506. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Fragment bajdany, 

2. poł. XIII–XIII/XIV w., 
nr inw. 5558/11. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 506. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Fragment of 

mail with flat rings, 2nd half of the 
13th-13th/14th century, 

inv. no. 5558/11. 
Phot. J. Sawicki

Ryc. 507. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Fragmenty plecionek wykonane w różnych technikach, XIV w.: 
a – z rzędów kółek nitowanych i wybijanych, nr inw. 8456/11; b – złożona w całości z ogniw nitowanych, nr inw. 491/11.

 Fot. J. Sawicki

Fig. 507. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Mail fragments manufactured with the use of various 
14th century techniques: a – made of rows of riveted and stamped links, inv. no. 8456/11; b – made exclusively of riveted links, 

inv. no. 491/11. Phot. J. Sawicki
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b. Pancerze skórzane

Wyjątkowym, choć przy pobieżnym oglądzie nie-
pozornym zabytkiem znalezionym przy placu Nowy 
Targ w nawarstwieniach związanych z II i III fazą osad-
niczą jest fragment grubej, cielęcej skóry nabijany żela-
znymi nitami rozmieszczonymi w trzech podłużnych 
rzędach (ryc. 509 a). Pomiędzy rzędami znajdują się 
odciski niezachowanych listew wykonanych z twardego 
materiału – prawdopodobnie żelaza. Jedyną znaną mi 
analogią do tego typu przedmiotu są identycznie skon-
struowane zarękawia, a więc ochrony przedramion, 
znalezione w jednej z latryn na terenie Tartu w Estonii 
(ryc. 509 b). Są one datowane na okres od 2. ćw. XIV 
do początku XV w. (Mäesalu 2013, s. 234). Stwierdzo-
no, że prawdopodobnie wykonano je z końskiej skóry 
(Mäesalu 2013, s. 231), choć w żadnym miejscu nie za-
mieszczono odnośników do specjalistycznych analiz165.

Na podstawie europejskiej rzeźby sepulkralnej na-
leżałoby określić największą popularność podobnych 
pancerzy przede wszystkim na okres ok. 1335–1380 
(Boccia, Scalini (red.) 1982, tabl. 22-23, 28-29, Mäesalu 
2013, s. 234) (ryc. 509 d). W wymienionych granicach 
chronologicznych mieści się także śląskie przedsta-
wienie nagrobne księcia brzeskiego Bolesława III Roz-
rzutnego (zm. 1352), na którym widnieją analogiczne 
zarękawia (ryc. 509 c). Znalezisk podobnych przed-
miotów jest w dalszym ciągu niewiele. Nasz zabytek, 
jeżeli dobrze datowany metodą stratygraficzną, nale-
żałoby potraktować jako awangardowy, gdyż pocho-
dzi on najpóźniej z 1. poł. XIII w. Jedynym znanym mi 
przedstawieniem nagrobnym, którego niezbyt jednak 
dokładna dokumentacja rysunkowa sugeruje istnienie 
w tym czasie opisywanych zarękawi, jest płyta z podo-
bizną Guyota de Perrigny (zm. 1239) w kościele św. 
Piotra w Arceaux na terenie Francji (Adhémar 1974, 
s. 88, nr kat. 465). Związek znaleziska z placu Nowy 
Targ z uzbrojeniem ochronnym zdaje się potwierdzać 
oprócz charakterystycznego kształtu znalezienie frag-
mentu kolczugi w jego bezpośrednim sąsiedztwie (nr 
inw. 2432/11).

165  Skóra, nawet pochodząca z zadu końskiego, nie jest naj-
lepszym materiałem do skonstruowania pancerza. Po-
nadto powoduje odparzenia. Z drugiej strony możliwe, 
że te niedogodności spowodowały, że wyrzucono zarę-
kawia do latryny.

Ryc. 508. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Fragment kolczugi w całości 
złożonej z ogniw nitowanych, XIV/XV w., 
nr inw. 485/11. Fot. J. Sawicki

Fig. 508. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Mail fragment 
made exclusively of riveted links, 14th/15th 
century inv. no. 485/11. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 509. Skórzane zarękawia zbrojone rzędami nitów i żelaznymi listwami: a – pl. Nowy Targ, 2. poł. XII–1. poł. XIII w., 
nr inw. 2730/11; b – Tartu, Estonia, XIV w.; c – Wrocław, nagrobek Bolesława III Rozrzutnego, po 1352 r.; d – Florencja,

 nagrobek Lorenzino Acciaiuoli, ok. 1353 r. Fot. a: J. Sawicki; c: L. Marek; b, d – za: Mäesalu 2013

Fig. 509. Leather forearm guards fitted with rows of rivets and iron splints: a – Nowy Targ square, 2nd half of the 12th-1st half of 
the 13th century; b – Tartu, Estonia, 14th century, inv. no. 2730/11; c – Wrocław, tombstone of Bolesław III the Generous, after 

1352; d – Florence, tombstone of Lorenzino Acciaiuoli, ca. 1353. Photo. J. Sawicki; c: L. Marek; b, d – after: Mäesalu 2013

c. Pancerze kryte

W polskiej nomenklaturze bronioznawczej wyróż-
nia się trzy typy pancerzy złożonych ze stalowych zbroj-
ników lub większych płyt, które nitowano do tekstylne-
go lub skórzanego pokrycia, tak, że na zewnątrz tylko 

układ nitów zdradzał obecność stalowych wzmocnień. 
Jedną ze starszych odmian opisanego uzbrojenia są tzw. 
płaty, złożone z folg ochraniających korpus. Konstruk-
cja ta pojawia się już w XIII w., co można zaobserwo-
wać m.in. na przykładzie figury św. Maurycego z 1250 r.
w katedrze w Magdeburgu. Prawdopodobnie była ona 
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inspirowana skórzanymi pancerzami z terenów Bli-
skiego Wschodu (Nicolle 2002, s. 221). Na Śląsku oraz 
terenach z nim bezpośrednio związanych płaty były 
używane do XV w., czego dowodzą ikonografia oraz 
zachowane zabytki (por. Marek 2008a). Kolejnym ty-
pem uzbrojenia ochronnego wywodzącego się z XIII w.
 była tzw. brygantyna – pancerz złożony z niewielkich, 
na ogół prostokątnych, zachodzących na siebie da-
chówkowato zbrojników nitowanych do wierzchniej 
warstwy skórzanego lub tekstylnego kaftana. Jej pokry-
cie wykonywano zależnie od zamożności wlaściciela 
z jedwabiu, aksamitu, lnu, wełny (Přihoda 1929, s. 111), 
a nawet złotogłowia (Grancsay 1950, s. 186). Czasem 
wewnętrzne warstwy tworzył len farbowany i surowy 
a najbardziej zewnętrzną jedwab, jak w przypadku 
luksusowej brygantyny znalezionej na zamku Tyrol 
(Stadler 2004, s. 20). Wreszcie trzecią, najpóźniejszą – 
pochodzącą z 2. poł. XIV w. – odmianą omawianego 
pancerza był tzw. kirys kryty, w którym cały napier-
śnik wykonywano z jednolitej blachy nitowanej wraz 
z szorcą folgową do tekstylnego pokrycia. Najbardziej 
reprezentatywnym okazem jest kirys kryty z Bayeri-
sches Nationalmuseum w Monachium, pochodzący 
z dawnej zbrojowni zamku Hochenschau, datowany na 
1380 r. (por. Marek 2008a, s. 105). Wszystkie wymie-

nione systemy mogły występować w jednym komplecie 
uzbrojenia ochronnego: np. folgi przypominające płaty 
dodane do większych płyt napierśnika lub napleczni-
ka. W kirysie krytym cała ochrona pleców mogła być 
wykonana w konstrukcji brygantynowej. Na podstawie 
szczątkowo zachowanych źródeł archeologicznych – na 
ogół osobno znajdowanych zbrojników – trudno bez 
rzetelnej planigrafii odtworzyć pierwotny wygląd pan-
cerza. Przy placu Nowy Targ znaleziono zaledwie dwie 
prostokątne płytki z pancerza krytego, który z uwagi na 
ich niewielkie rozmiary można by potraktować hipote-
tycznie jako brygantynę. Są one datowane na XIII/XIV 
(ryc. 510 a) oraz XIV w. (ryc. 510 b) i charakterystycz-
nie lekko wygięte na linii dłuższej osi. Mają łagodnie 
oszlifowane narożniki, co stanowi wyróżnik elementów 
pancerza krytego. Obydwie zaopatrzono w nity z głów-
kami wykonanymi z cyny w formie. Elementy pancerzy 
krytych z rozetowatymi główkami nitów znajdowane 
były dotychczas w kontekstach datowanych na ostatnie 
dekady XIV i 1. poł. XV w. (por. Wehse 1883, s. 136; 
Geßler 1944, s. 58; Grygiel, Jurek 1996, s. 18, ryc. 102; 
Leutenegger 2004, s. 98–99; Marek 2008a, s. 92). Zna-
leziska z Nowego Targu przesuwałyby tę chronologię 
wstecz, do początków XIV w.

Ryc. 510. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Elementy brygantyn: a – XIII/XIV w., nr inw. 3711/11; b – XIV w., 
nr inw. 3109/11. Fot. L. Marek

Fig. 510. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Brigandine elements: a – 13th/14th century, inv. no. 3711/11; 
b – 14th century, inv. no. 3109/11. Phot. L. Marek
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Używanie pancerzy krytych na terenie średnio-
wiecznego Śląska jest dobrze udokumentowane źródła-
mi pisanymi, archeologicznymi oraz ikonograficznymi 
(por. Marek 2008a, s. 116–118). Wzmianki historyczne 
potwierdzają, że zapotrzebowanie na omawiane uzbro-
jenie nie było pokrywane przez wyłącznie rodzimą 
produkcję, lecz pochodziło też z importu. M. Goliński 
na podstawie wnikliwej analizy dokumentów dowiódł, 
że pokaźną liczbę płatów zamówił w 1362 r. cesarz Ka-
rol IV w Norymberdze i Sulzbach, a następnie przeka-
zał je w 1370 r. do Wrocławia oraz zamków o istotnym 
znaczeniu strategicznym: w Kluczborku, Urazie i Na-
mysłowie (por. Goliński 1999, s. 133). Podobne pance-
rze stanowiły jeden z podstawowych rodzajów uzbroje-
nia mieszczan na Śląsku. Były one też ulubioną bronią 
łuczników i kuszników, gdyż dzięki swojej elastycznej 

konstrukcji nie krępowały ruchów, zapewniając jed-
nocześnie bardzo skuteczną ochronę przed pociskami 
broni miotającej (por. Marek 2008a, s. 116–117).

Dotychczas najwięcej znalezisk zbrojników pan-
cerzy krytych z terenu Śląska i Hrabstwa Kłodzkiego 
dokonano podczas badań zamków (por. Marek 2008a, 
s. 117–118; Marek, Konczewski 2010). Niektóre z tych 
zamków zniszczyły wszakże kontyngenty zbrojnych 
wystawione przez śląskie miasta. Można więc liczyć 
się z możliwością, że przynajmniej niektóre militaria 
z warstw pożarowych związanych ze zniszczeniem da-
nej warowni stanowily uzbrojenie mieszczańskie. Płyt-
ki pancerzy odkryte przy placu Nowy Targ prawdopo-
dobnie są pozostałością po naprawach lub produkcji 
uzbrojenia ochronnego w warsztacie pancerniczym 
zlokalizowanym w okolicy.

8. Elementy uzbrojenia na akwamanili z placu Nowy Targ

Akwamanilę odkrytą w studni przy placu Nowy 
Targ w nawarstwieniach datowanych na XIII/XIV w. 
(ryc. 255) można badać wielowątkowo. Przy analizie 
tego wyjątkowego przedmiotu do dyskusji skłaniają: 
kontekst znaleziska, pytanie o rolę kulturową, jaką peł-
nił on w środowisku miejskim, problem jego wartości 
materialnej oraz kontaktów handlowych średniowiecz-
nego Wrocławia, czy wreszcie kwestia programu iko-
nograficznego, jaki on reprezentuje.

Akwamanilę wykonano z gliny wypalonej w atmos-
ferze utleniającej, pokrytej na powierzchni zewnętrz-
nej bursztynowym, opalizującym tęczowo szkliwem 
(ryc. 496 c). Ulepiono ją w formie jeźdźca uzbrojonego 
w pełną kolczugę sięgającą bioder, z rękawami zakoń-
czonymi mitynkami. Pod tuniką rycerz ma pełne no-
gawice z plecionki kolczej. Pierwotnie jeździec trzymał 
w prawej ręce kopię, która skierowana była grotem 
w lewo na ukos – przy lewym końskim uchu, jak pod-
czas ataku (najazdu) (ryc. 256). W lewej ręce rycerz 
trzyma niewielką okrągłą tarczę z godłem przedstawia-
jącym lwa (ryc. 255). Na plecach spod kolczugi wycho-
dzą dwa krzyżujące się pasy złączone sprzączką. Suge-
ruje to, że artysta-rzemieślnik chciał przedstawić w tym 

miejscu zapięcie płytowego napierśnika noszonego pod 
kolczugę przez ciężkozbrojnego kopijnika. Analogicz-
ny system mocowania pasami funkcjonował np. przy 
XIV-wiecznym napierśniku ze zbrojowni zamku Chur-
burg w Tyrolu (Boccia, Coelho 1967, ryc. 5–6). Źródła 
pisane informują nas o istnieniu żelaznych płyt noszo-
nych wraz z kolczugą już w XII/XIII w. (Blair 1958, 
s. 37–38). Kopijnik ma ponadto przypasany miecz 
i puginał (ryc. 255). Rękojeść miecza przypomina nie-
co okazy używane w średniowieczu przez muzułma-
nów (Alexander 1985, s. 88, ryc. 1–2), choć może jest 
to jedynie pozorne podobieństwo, wynikające z niezbyt 
dokładnego wymodelowania tych detali przez artystę. 
Mocowanie miecza do pasa właściwe jest dla broni 
z XIII w., czego dowodzi np. grób Sancha IV Odważne-
go w katedrze w Toledo (Blair 1959), lecz zdarza się też 
na początku XIV w. Trzewik pochwy reprezentuje for-
mę o szerokiej chronologii – XIII–XIV-wiecznej (ryc. 
496 c). Niestety nic nie możemy powiedzieć o typie 
hełmu noszonego pierwotnie przez jeźdźca, gdyż ma 
on utłuczoną głowę. Generalnie na podstawie analizy 
bronioznawczej należałoby nowotarską akwamanilę 
datować na XIII w. Poważne wątpliwości przy określa-
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niu bardziej precyzyjnej chronologii budzą dwa detale: 
obecność niewielkiej, okrągłej tarczy w ręce kopijnika 
oraz fakt, że przedstawiono go w pełnej kolczudze nie-
przykrytej tekstylną lub skórzaną jaką. Okrągłe tarcze 
lekkiej jazdy były używane przez konnicę zachodnio-
europejską od wczesnego średniowiecza do ok. 1. poł. 
XIII w. Świadczą o tym liczne źródła ikonograficzne, 
z których można przytoczyć miniatury z Liber Testa-
mentorum Regnum z IX/X w. oraz Biblii z kolegiaty 
San Isidoro w Leónie z 1162 r. (Koch 1998, s. 40–41), 
XII-wieczny fryz z walkami rycerskimi w katedrze 
w Angoulem (Bouchard 2009, s. 42–43), akwamanilę 
z 1. poł. XIII w. znalezioną w Andernach, Kr. Mayen, 
w Nadrenii (Kasten 1976, s. 443–446, ryc. 27) (ryc. 
511a) oraz relief z katalońskiego klasztoru w Poblet 
(ryc. 511 b), który powstał przed 1276 r. (Dean 1913, 
s. 172). Ostatnie z wymienionych źródeł należy jednak 
traktować z ostrożnością, gdyż przedstawia ono jeźdźca 
z uzbrojeniem hiszpańskim iberyjskim inspirowanym 
tradycją mauretańską. W zachodnioeuropejskiej sztu-
ce w ciągu XIII w. okrągła tarcza stała się atrybutem 
jeźdźców saraceńskich. Na XIII-wiecznym malowidle 
z katedry w Teruel, w Hiszpanii, rycerz chrześcijań-
ski w kolczudze przykrytej jaką oraz chroniony tarczą 
trójkątną, która według symboliki chrześcijańskiej na-
wiązywała kształtem do znaku Świętej Trójcy, zrzuca 
z konia saracena z „niechrześcijańską” okrągłą tarczą, 
ozdobioną godłem „ślepej wiary”, noszącego tunikę 
z plecionki kolczej, nieprzykrytą tekstyliami (ryc. 512). 
Interesujące, że Piotr z Dusburga w XIV-wiecznej 
„Kronice Ziemi Pruskiej” wspomina o okrągłej tarczy 
(clippeus) używanej przez Krzyżaków (Bujack 1888, 
s. 11). Oprócz wymienionej relacji kronikarskiej brak 
wszakże dowodów na stosowanie przez braci rycerzy 
takich tarcz. Gdyby odzwierciedlała ona jednak rze-
czywistość, moglibyśmy wiązać puklerze jeździeckie 
z recepcją elementów uzbrojenia lekkiej konnicy sara-
ceńskiej przez Krzyżaków, podobną do przejmowania 
wzorów tarcz przez chrześcijańskich rycerzy z Półwy-
spu Iberyjskiego od ich mauretańskich adwersarzy.

Reasumując, akwamanilę z placu Nowy Targ moż-
na jedynie ogólnie datować na XIII w. Jeżeli miałaby 

przedstawiać rycerza zachodnioeuropejskiego, skłonny 
byłbym określić jej chronologię na pierwszą połowę 
tego stulecia. Bardziej prawdopodobne, że intencją ar-
tysty-rzemieślnika było jednak przedstawienie „rycerza 
pogańskiego”. Wtedy też lew na tarczy miałby charakter 
negatywny, lecz jak wiemy, symbolika tego zwierzęcia 
w średniowieczu była ambiwalentna.

Akwamanile antropo- i zoomorficzne upowszech-
niły się na terenach europejskich od czasów wypraw 
krzyżowych i pierwotnie były inspirowane estetyką 
perską. Jako naczynia liturgiczne służyły do rytualne-
go obmywania rąk przez kapłana przed odprawieniem 
mszy. Potrzeba rytualnej ablucji przy ołtarzu, która 
miała oczyszczać z grzechów, znajduje potwierdzenie 
w stosownych cytatach z Biblii; ręce symbolizowa-
ły działanie, należało więc obmyć je z potencjalnych 
złych uczynków (Barnet 2006, s. 4). W środowisku 
kościelnym upowszechniły się np. akwamanile w for-
mie lwa, które symbolizowały Zmartwychwstanie oraz 
uosabiały Chrystusa oczyszczającego ludzkość z grze-
chu przez chrzest i mękę na krzyżu. Komplementarne 
w stosunku do lwich akwamanil były używane wraz 
z nimi metalowe misy, na których grawerowano perso-
nifikacje grzechów. Ów program ideowy uświadamiał 
użytkowników o potrzebie pozbycia się zła, które po 
rytualnym obmyciu rąk (odpowiednim przygotowa-
niu duchowym) osadzało się na dnie misy (por. Müller 
2006, ryc. 101).

W środowisku świeckim akwamanile używane były 
początkowo przez władców zapraszających do wspól-
nego stołu swoich poddanych. Rytualna ablucja przed 
ucztą miała służyć umacnianiu więzi społecznych mię-
dzy współbiesiadnikami. Był to rodzaj „obmywania 
się” ze złych intencji, aby móc wspólnie i w harmonii 
zasiąść do stołu. Zestaw naczyń zarezerwowany po-
czątkowo dla królów i książąt stał się wkrótce wyposa-
żeniem skromniejszych domów rycerskich, a następnie 
patrycjuszowskich, gdzie w środowisku miejskim naj-
szybciej następowała recepcja wzorów kultury elitarnej. 
Sposób przygotowania wody do akwamanili znany ze 
źródeł pisanych świadczy, że naczynie to nie służyło 
do utrzymywania higieny sensu stricto, lecz do rytu-
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alnego oczyszczenia. W XIV-wiecznym traktacie „Le 
Menagier de Paris” napisano: „Aby przygotować wodę 
do obmywania rąk, należy zagotować wywar z szałwi, 
a następnie ostudzić do letniej temperatury, dodać za-
gotowanego wcześniej wywaru z rumianku, rozmarynu, 
majeranku gotowanego ze skórkami pomarańczowymi” 
(Barnet 2006, s. 7). O rytualnym charakterze akwamanil 
świadczą też wyryte na nich zaklęcia, jak np. hebrajskie 
błogosławieństwo wypowiadane podczas mycia rąk 
przed jedzeniem chleba (Barnet 2006, s. 17), które mo-
gło funkcjonować zarówno w kontekście liturgicznym, 
jak i w środowisku świeckim, niekoniecznie żydow-
skim. Czasami akwamanilom nadawano kształt fanta-
stycznych zwierząt, których części ciała, jak uważano, 
chroniły przed trucizną, co jest kolejnym świadectwem 
wiary w nadnaturalną moc tych naczyń. Nasza akwa-
manila mogła trafić do studni jako przedmiot bezuży-
teczny, który uprzednio uległ uszkodzeniu. Byłoby to 
najbardziej logicznym wytłumaczeniem powodu odna-
lezienia omawianego zabytku w tym kontekście. Zasta-
nawia jednak częstotliwość występowania akwamanil 
w studniach na terenach blisko związanych kulturowo 
ze Śląskiem. W Pilźnie, na obszarze Republiki Czeskiej, 
aż dwie ceramiczne akwamanile odkryto w studniach 
(Hus 1990, nr kat. 3, 4). Oczywiście mogło mieć to 
związek z naturalnym zapełnianiem studni odpadkami, 
lecz nie należy całkiem wykluczyć możliwości celowe-
go deponowania w studniach akwamanil, co miałoby 
związek z myśleniem magicznym ówczesnych ludzi.

Zazwyczaj w literaturze uznaje się, że metalowe 
akwamanile, ze względu na skomplikowaną technikę 
wykonania, należą do wyrobów najbardziej luksuso-
wych, ich ceramiczne odpowiedniki natomiast mogły 
być używane też przez skromniejszych przedstawicieli 
społeczeństwa średniowiecznego (por. Kasten 1976, 
s. 441). Poziom artystyczny omawianego naczynia 
zbliżony jest do egzemplarzy wykonanych z metalu, 
a wśród ceramicznych akwamanil przedstawiających 
jeźdźców, o ile mi wiadomo, nie ma ono ścisłej analogii. 
Podobieństwa formalne możemy odnaleźć w detalach 
rycerskiej akwamanili (ryc. 513 a) znalezionej w jamie 
odpadowej w Pilźnie przy ul. Františkánskiej 7, niestety 

jest ona datowana niepewnie na podstawie materiału 
ceramicznego z sąsiednich jam odpadowych na XIV w. 
(Dudková, Orna 2013, s. 560–561, ryc. 4). Ponadto wy-
konano ją w innej technice niż egzemplarz wrocławski: 
ma barwę stalowoszarą, wynikającą z wypału redukcyj-
nego, z powierzchnią wygładzaną, pozbawioną glazury.

Na terenie Nadrenii odkryto kilka egzemplarzy 
o zdecydowanie bardziej prymitywnym wykończeniu. 
W Saksonii nawet okazy z XIV w. są znacznie mniej 
starannie wykonane niż akwamanila z placu Nowy Targ 
(por. Kasten 1976, s. 497–498, ryc. 70). Poziomem od-
wzorowania detali nie ustępowała naszemu egzempla-
rzowi jedynie fragmentarycznie zachowana XIII-wiecz-
na akwamanila rycerska znaleziona na Piątkowym 
Targu w Gandawie (ryc. 513 b). Jej powierzchnię po-
kryto zieloną glazurą. Najwięcej znalezisk fragmentów 
rycerskich akwamanil glazurowanych pochodzi z tere-
nu Wysp Brytyjskich. Najstarszą odkryto w Wiltshire na 
terenie Anglii (ryc. 514 a) i datowano w literaturze na 
XI w. (Kasten 1976, s. 439, ryc. 24). Szczegółowa anali-
za uzbrojenia rycerza, a zwłaszcza kształtu jego tarczy, 
skłania do przesunięcia jej chronologii na XII w. Dwie 
głowy jeźdźców w hełmach garnczkowych z XIII w. od-
kryto na terenie Londynu (Pearce et al. 1985, s. 45, ryc. 
74: 405 a, b). Z tego samego miasta pochodzi fragment 
glazurowanej akwamanili, na którym widoczna jest 
pierś konia oraz fragment jaki i nogawica kolcza sie-
dzącego na nim rycerza (Pearce et al. 1985, s. 45, ryc. 
75: 406). W Southwark na terenie browaru Barclaya 
natrafiono na górny fragment XIV-wiecznej akwama-
nili przedstawiający rycerza atakującego kopią (Laking 
1920, ryc. 319). Bardziej kompletny XIII-wieczny eg-
zemplarz glazurowany przedstawiający rycerza odnale-
ziono w Ditchingham w hrabstwie Norfolk (ryc. 514 b). 
Ponadto na terenie Wysp Brytyjskich w XIII w. istniała 
bogata tradycja wykonywania naczyń pokrytych dosko-
nałej jakości glazurą z bogatymi plastycznymi reliefami 
przedstawiającymi rycerzy. Są to m.in. tzw. rycerskie 
dzbany, należące do nurtu w ceramice określanego mia-
nem „Scarborough ware” (por. Hillewaert 1992, s. 76).

Podsumowując rozważania na temat pochodzenia 
omawianego przedmiotu, naszą akwamanilę należa-
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łoby uznać raczej za przedmiot importowany niż za 
produkt lokalnych warsztatów. Poszukiwania analogii 
powinny zmierzać w trzech kierunkach. Z uwagi na 
podobieństwo formalne niektórych detali istnieje moż-
liwość, że ów luksusowy przedmiot powstał na terenie 
Czech. Technika oraz artystyczny poziom wykonania 
wrocławskiej akwamanili skłaniają jednak do brania 
pod uwagę możliwości, że pochodzi ona z obszaru An-
glii lub Niderlandów.

Akwamanila z placu Nowy Targ we Wrocławiu 
mogła należeć do przedstawicieli elity średniowieczne-
go miasta lub stanowić towar luksusowy, wystawiony 
na sprzedaż, który uległ uszkodzeniu. Wiadomo, że 
przy placu Nowy Targ znajdowały się nie tylko posesje 
mieszczańskie, lecz także pałace miejskie należące do 
książąt śląskich (por. rozdz. IV.3 w omie pierwszym). 
Niewykluczone, że zabytek ów jest dowodem na re-
cepcję wzorów kultury elitarnej przez przedstawicie-
li niższych warstw społeczeństwa średniowiecznego 
i należał do wyposażenia domu bogatszego mieszczani-

na. Omawiana akwamanila nie jest jedynym tego typu 
przedmiotem znalezionym we Wrocławiu. Podczas ba-
dań przy ul. Nożowniczej 13 w warstwie XIII-wiecznej 
wykopano fragment zoomorficznej akwamanili po-
krytej jasnobrązowym szkliwem (Piekalski et al. 1991, 
s. 234). Mniej więcej w tym samym rejonie, w wy-
kopie XI przy ul. Kuźniczej i Nożowniczej, w 2011 r. 
znaleziono zoomorficzną akwamanilę nieglazurowaną 
(nr inw. 90/W). Pochodzi ona z nawarstwień datowa-
nych na 2. poł. XIII – początek XIV w. Jeszcze jedną, 
przedstawiającą lwa, odkryto niedawno podczas wyko-
palisk przy ul. Wierzbowej we Wrocławiu (Wachowski 
2013, s. 87, ryc. XXXb). Wydaje się zatem, że akwama-
nile ceramiczne nie należały we Wrocławiu wyłącznie 
do przedmiotów luksusowych. O wyjątkowości egzem-
plarza z placu Nowy Targ świadczy jednak wysoki po-
ziom artystyczny wykonania tego przedmiotu, niezwy-
ke rzadko spotykany wśród ceramicznych akwamanil 
z terenu Europy.

Ryc. 511. Okrągłe tarcze używane przez rycerzy: a – akwamanila, 1. poł. XIII w., Andernach, Kr. Mayen, Niemcy, za: Kasten 
1976; b – relief, XIII w. Poblet, Hiszpania, miejsce przechowania: Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork; za: Dean 1913

Fig. 511. Round shields used by the chivalry: a – aquamanile, 1st half of the 13th century, Andernach, Kr. Mayen, Germany, 
after: Kasten 1976; b – relief, 13th century, Poblet, Spain, collection: Metropolitan Museum of Art, New York, 

after: Dean 1913

Elementy uzbrojenia na akwamanili z placu Nowy Targ
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Ryc. 512. Uzbrojenie zachodnio-
europejskie i mauretańskie, 

malowidło z XIII w., katedra Santa 
Maria w Teruel, Hiszpania,

 za: http://armourinart.com/

Fig. 512. Wrocław, European and 
Moorish arms and armours, 

13th century painting, Cathedral 
of Saint Mary of Mediavilla of 

Teruel, Spain, after: http://armo-
urinart.com/

Ryc. 513. Akwamanile ceramiczne 
przedstawiające rycerzy: 

a – Pilzno, ul. Františkánska 7, 
za: Dudková, Orna 2013;

 b – Gandawa, Piątkowy Targ, 
 za: www.fotomarburg.de

Fig. 513. Ceramic aquamaniles 
depicting knights: a – Pilsen, 7 

Františkánska St, after: Dudková, 
Orna 2013.; b – Ghent, 

Friday Market, 
after: www.fotomarburg.de, 

Ryc. 514. Glazurowane akwa-
manile przedstawiające rycerzy, 
Wielka Brytania: a – Wiltshire, 

XII w., za: Kasten 1976; 
b – Ditchingham, XIII w., 

za: www.britishmuseum.org

Fig. 514. Glazed aquamaniles 
depicting knights, Great Britain: 

a – Wiltshire, 12th century, 
after: Kasten 1976; b – Ditching-

ham, 13th century; after: 
http://www.britishmuseum.org

VIII. Militaria
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Przedstawione wyniki badań wydają się świadczyć, 
że większość militariów znalezionych przy placu Nowy 
Targ trafiła do ziemi w wyniku zgubienia lub znisz-
czenia przez użytkowników placu. Znaleziska grupują 
się przede wszystkim w części zachodniej, określanej 
w źródłach średniowiecznych z okresu lokacyjnego 
jako „Strona Pomorska” (Pommerische Seite). Owo 
zagęszczenie zabytków jest jednak obserwowane już 
w fazie przedlokacyjnej, gdy w miejscu późniejszego 
placu Nowy Targ funkcjonowała zabudowa mieszkal-
na. Koncentrację znalezisk odnotowujemy ponadto 
w pasie znajdującym się w południowej części placu. 
Mniejszą intensywność występowania zabytków da się 
zauważyć w partii wschodniej (zob. planigrafia znale-
zisk uzbrojenia, ryc. 515–520). Zastanawiający jest na-
tomiast brak odkryć w partiach centralnej i północnej. 
Wydaje się, że ciągi komunikacyjne ustalone w okresie 
przedlokacyjnym zostały też utrwalone po wytyczeniu 
placu Nowy Targ ok. 1266 r. Należałoby zatem trakto-
wać militaria znalezione na stanowisku przede wszyst-
kim jako związane z ożywionym ruchem wzdłuż arterii 
komunikacyjnych oraz przy straganach.

Większość odkrytych ostróg, które stanowią naj-
liczniejszą grupę przedmiotów uwzględnionych w tym 
rozdziale, to okazy intensywnie użytkowane i uszko-
dzone. Reprezentują one formy funkcjonalne, pozba-
wione luksusowego wykończenia i zdobienia. Jedyny-
mi okazami, które skłonny jestem uznać za rycerskie, to 
ostrogi wykonane ze stopu miedzi, nielicznie reprezen-
towane w całym zbiorze. Wszystko to raczej skłania do 
traktowania ostróg jako zagubionych przez osoby od-
wiedzające tę część miasta. Komunikacyjny charakter 
opisanych znalezisk, jeżeli by się potwierdził, mógłby 
stać się powodem do zrewidowania dotychczasowych 
poglądów na temat elitarnego charakteru ostróg znaj-
dowanych na zamkach. Warownie były bowiem nie tyl-
ko miejscem rozwoju kultury elitarnej, ale też ważnymi 
węzłami komunikacyjnymi.

Wyjątkiem na tle europejskim są stosunkowo licz-
ne znaleziska półproduktów ostróg, które świadczą 
o istnieniu na obszarze placu Nowy Targ warsztatów 

ostrożniczych, funkcjonujących od okresu przedlo-
kacyjnego do XIV w. Podczas badań innych kategorii 
przedmiotów także natrafiono na zabytki świadczące 
o rozwoju rzemiosła zbrojeniowego na omawianym 
terenie. Jednym z bardziej spektakularnych znalezisk 
jest zbiór ogniw kolczugi oraz ich półwytworów przy-
gotowanych do produkcji pancerniczej, pochodzący 
z okresu przedlokacyjnego. Już po oficjalnym powsta-
niu miasta działalność przy placu rozpoczął z kolei 
warsztat tokarski wykonujący orzechy do kuszy, cze-
go dowodem jest egzemplarz nieukończony, jeden 
z dwóch odnalezionych na stanowisku. Prawdopodob-
nie funkcjonowały też na placu Nowy Targ warsztaty 
wykonujące pochwy do broni białej, wtórnie wyko-
rzystujące zniszczone egzemplarze. Zjawisko średnio-
wiecznego recyklingu dobrze potwierdzone jest w tym 
miejscu na podstawie licznych znalezisk pochew, z któ-
rych wycinano i odzyskiwano okucia.

Wszystkie kategorie analizowanych przedmio-
tów mogą posłużyć do ilustracji przemian osadnictwa 
w interesującej nas części miasta. Niewiele z nich wszak-
że jest przydatnych do ustalenia początków zasiedlenia 
tego terenu. Trzy znaleziska ostróg, które na podstawie 
analizy typologicznej można datować najpóźniej na 
XI w., skłaniają jednak do dalszej dyskusji na temat naj-
starszych faz osadnictwa przy placu Nowy Targ.

Osobną kategorię stanowią dowody na użycie 
uzbrojenia na terenie miasta. Przy placu Nowy Targ 
znaleziono odłamane sztychy mieczy oraz kordów. Nie 
wiadomo, czy zdarzenia z bronią miały charakter nie-
legalny lub rozrywkowy (związany z pokazami zręcz-
nościowymi), czy też należy rozpatrywać je w ramach 
funkcjonującego prawa miejskiego, dopuszczające-
go możliwość organizowania pojedynków sądowych 
w wyznaczonych miejscach.

Poparcia dowodami wymaga jeszcze hipoteza na 
temat ewentualnego komisyjnego niszczenia elemen-
tów uzbrojenia przeznaczonego do handlu i niespełnia-
jącego surowych norm jakościowych. Niszczenie broni 
mogło wiązać się też z jej konfiskatą i niespełnianiem 
wymogów legalnych.

9. Podsumowanie
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Na podstawie naszej dyskusji na temat znalezisk 
z placu Nowy Targ rysuje się ponadto problem elitarne-
go lub plebejskiego charakteru uzbrojenia jako akceso-
rium stroju oraz części średniowiecznego „dress code”. 
Elementem ubioru, a zarazem oznaką statusu społecz-
nego mogły być przede wszystkim przedmioty osobi-
ste, jak np. ostrogi czy puginały lub długa broń biała 
w postaci mieczy i kordów. Wymienione kategorie 
przedmiotów nie były jednak zarezerwowane wyłącz-
nie dla określonej grupy społecznej. Wydaje się, że nie 
tyle przedmiot, ile jego dekoracja oraz materiał, z któ-

rego został wykonany, mogły być traktowane jako desy-
gnat stanu. Z problemem ostentacji i luksusu łączy się 
też znalezisko akwamanili przedstawiającej uzbrojone-
go jeźdźca. Wydaje się ona jednym ze świadectw recep-
cji wzorów kultury rycerskiej w środowisku miejskim. 
Także w tym przypadku nie sam przedmiot, lecz me-
dium, którym się posłużono przy jego produkcji, oraz 
poziom artystyczny jego wykonania mogą świadczyć 
o jego elitarnym bądź pospolitym charakterze.

Lech Marek

VIII. Militaria

10. Średniowieczna produkcja broni i elementów uzbrojenia w świetle
 metalograficznych badań wybranych zabytków

a. Wprowadzenie

Badania metaloznawcze militariów są prowadzone 
w celach poznawczo-technologicznych. Ustalenia, ja-
kich można dokonać dzięki tym analizom, pozwalają 
rozpoznać jakość surowca oraz sposób wytworzenia. 
W literaturze tematu znane są liczne prace poświęco-
ne temu zagadnieniu. Wykorzystywanie w archeologii 
analiz metaloznawczych, także broni, wiąże się w Pol-
sce z badaniami Jerzego Piaskowskiego, który publiko-
wał prace poświęcone licznym wyrobom z żelaza i stali. 
Omówienie zastosowania badań metalograficznych do 
określenia pochodzenia zabytkowych przedmiotów 
(Piaskowski 1964) zawiera cenne wskazówki dotyczące 
możliwości porównawczych wielu elementów uzbroje-
nia: grotów włóczni, grotów strzał, mieczy, ale również 
innych przedmiotów podejrzewanych o wspólne po-
chodzenie. Także m.in. Brian Scott (1977) badał różne 
groty i topory uznawane za wczesne wyroby żelazne 
lub stalowe. Od wielu lat analizy takie prowadzi Alan 
Williams (1980; 2003), skutecznie rozpowszechniając 
wiedzę na temat wytwórczości wielu typów uzbrojenia, 
pochodzącego z różnych okresów dziejów. W obecnym 
stuleciu prace określane jako metalograficzne są kon-
tynuowane, czego przykładem może być publikacja 
Michaela Fulforda i zespołu (2005), analizujących ele-

menty ochronne z czasów rzymskich, także pod kątem 
zróżnicowania stosowanych technik produkcji (kucie 
na zimo i gorąco, nawęglanie). Nie sposób, wyliczając 
istotne prace metalograficzne, nie wspomnieć Jiřígo 
Hoška, prowadzącego systematyczne studia metalo-
znawcze różnych zabytków archeologicznych, m.in. 
mieczy (Hošek et al. 2012). W Polsce szeroko pojętą 
problematyką archeologiczno-bronioznawczą zajmują 
się m.in. Marcin Biborski i Arkadiusz Michalak (Bibor-
ski et al. 2011; Michalak 2011; Michalak et al. 2012). 
Wchodzące w zakres tematyki metaloznawczo-bronio-
znawczej prace są nadal podejmowane, albowiem wy-
niki kolejnych badań wnoszą swój wkład w poznawa-
nie i rozumienie działań dawnych rzemieślników.

Analiza danych metalograficznych wymaga dziś je-
dynie niewielkiej ingerencji w zabytkową strukturę ba-
danego przedmiotu – pobrania niewielkiego wycinka, 
stanowiącego dobrą reprezentację dla zabytku (przekrój 
poprzeczny lub podłużny). Próbkę zatapia się następ-
nie w żywicy, a potem kilkuetapowo szlifuje i poleruje, 
uzyskując odpowiedniej jakości powierzchnię. Badania 
mikroskopowe są wykonywane w stanie nietrawio-
nym oraz po trawieniu odczynnikiem chemicznym, 
właściwym dla badanego materiału (np. 4-procento-
wym roztworem nitalu dla żelaza). W kolejnym etapie 
wyznacza się także mikrotwardość w całym przekroju 
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badanej próbki, uzyskując dane charakterystyczne dla 
struktur określonego surowca. Zbiór tak pozyskanych 
informacji pozwala na lepsze poznanie warsztatu rze-
mieślników wytwarzających broń (chociaż nie tylko), 
a nawet ustalenie ewentualnych podobieństw lub róż-
nic na przestrzeni zarówno czasu, jak i miejsca wytwa-
rzania metalowych przedmiotów.

b. Płytki brygantynowe

Opis makroskopowy. Do badań metalograficz-
nych przeznaczono dwie płytki brygantynowe o róż-
nych wymiarach (ryc. 521). Jedna z nich, większa (nr 
inw. 3109/11), była zdobiona jednym nitem; mniejsza 
płytka natomiast (nr inw. 3711/11), o wymiarach 3,4 × 
2 cm, miała dwie ozdobne główki nitów o barwie sre-
brzystoszarej, prawdopodobnie o kształcie kwiatków. 
Badania składu chemicznego zdobionych nitów wska-
zały, że wykonano je ze stopu cyny i ołowiu (o prawie 
równowagowej zawartości cyny i ołowiu na poziomie 
45–50%). Obie płytki brygantynowe były wypukłe 
w części wierzchniej. Do badań przeznaczono próbkę 
przekroju poprzecznego, pobranego z krótszych boków 
płytek, oraz powierzchnię (wierzchnią lub spodnią). 
Dlatego uzyskano dwa zestawy danych metalograficz-
nych.

Obserwacje mikroskopowe. Próbki pobrane z pły-
tek brygantynowych wykazują w stanie nietrawionym 
nieznaczne ilości wtrąceń niemetalicznych, które są 
przeważnie niewielkie i raczej podłużne i układają się 
najczęściej w osi przekroju poprzecznego (ryc. 522, 
523). Podobnie wygląda powierzchnia zabytków: ilość 
wtrąceń niemetalicznych jest niewielka. Po trawie-
niu próbek nitalem uzyskano dane o strukturze mi-
krokrystalicznej zabytków. Pozyskane w toku badań 
wyniki wskazują na zupełnie odmienne surowce oraz 
technologię wykonania tych płytek. Próbka płytki o nr. 
inw. 3711/11 ma bardzo ciekawy obraz strukturalny 
w przekroju poprzecznym. Widoczne jest zróżnicowa-
nie wielkości ziaren: małe ziarna skupione są w paśmie 
powierzchni frontowej (o grubości warstwy wynoszą-
cej ponad 200 μm), podczas gdy tuż przy powierzch-

ni spodniej wielkość ziaren jest znacznie większa, 
a warstwa prawie trzykrotnie cieńsza (ryc. 524, 525). 
Powiększenie tych obrazów pozwala zidentyfikować 
strukturę drobnoziarnistą jako bardzo jednorodny, 
drobny perlit, z widocznym cementytem166 (ryc. 526). 
Obecność rejonów o niebieskim zabarwieniu wskazuje 
na obecność troostytu, stanowiącego odmianę perlitu 
(Scott, Eggert 2009, s. 8). Perlit w próbce brygantyny 
został otrzymany podczas szybkiego schłodzenia w po-
wietrzu po wykuciu przedmiotu, już po uformowaniu 
w płytkę z łukiem. W spodniej części przekroju płytki 
natomiast rozpoznano strukturę ferrytyczno-perlitycz-
ną (ryc. 527). Taką samą strukturę zarejestrowano dla 
całej powierzchni spodniej (ryc. 528). Może to być kon-
sekwencją miejscowego odwęglenia płytki podczas jej 
formowania.

Druga badana płytka ma zupełnie inną mikrostruk-
turę: charakterystyczna jest tu obecność znacznej ilości 
ziaren o dużym rozmiarze, zlokalizowanych tuż przy 
obu krawędziach przekroju poprzecznego (ryc. 529), 
i zdecydowanie mniejszych ziarnach w centralnej czę-
ści przekroju. Znaczne powiększenie pokazuje, że duże 
ziarna przy powierzchni to ferryt, w osi przekroju płyt-
ki natomiast zlokalizowany jest ferryt z perlitem (ryc. 
530).

Badania mikrotwardości różnych miejsc na prze-
kroju poprzecznym obu płytek brygantyny pokazały 
znaczące różnice twardości. Płytka oznaczona nr. inw. 
3109/11 okazała się stosunkowo miękka, średnia mi-
krotwardość wyniosła 128 HV (wartość min. 58 HV tuż 
przy powierzchni przekroju, a maks. 167 HV w środku 
przekroju). Mikrotwardość drugiej płytki wyznaczono 
dla dwu regionów w przekroju poprzecznym: w czę-
ści wierzchniej była zdecydowanie wyższa i wyniosła 
średnio 270 HV (zwarty perlit z bainitem), a w części 
spodniej – 130 HV (struktura ferrytyczno-perlityczna). 
Zbadano także twardość samej powierzchni spodniej, 
tu twardość wyniosła 158 HV (ferryt z perlitem).

Średniowieczna produkcja broni i elementów uzbrojenia w świetle metalograficznych badań wybranych zabytków

166 Taka struktura to perlit, otrzymany w wyniku szybkiego 
schłodzenia w powietrzu po wykuciu przedmiotu, w bry-
gantynie – po jej uformowaniu w płytkę z łukiem, zob. 
Biborski et al. 2011, s. 81–120; Williams 2012, s. 32.
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Podsumowanie badań brygantyn

Płytka brygantyny o nr. inw. 3711/11 została wy-
tworzona z surowca żelaznego (właściwie stalowego, 
ponieważ zawierającego niewielkie ilości węgla), który 
poddano dodatkowej obróbce termicznej (hartowanie 
i powolne studzenie w powietrzu), w efekcie czego po-
wstał perlit, także miejscami bainit.

Struktura ferrytyczno-perlityczna płytki o nr. inw. 
3109/11 dowodzi zastosowania prostego surowca żelaz-

nego (z niewielką ilością węgla), który ma strukturę 
ferrytu, podwyższona ilość węgla w części środkowej 
natomiast pozwoliła na powstanie perlitu. Takie zubo-
żenie okolic przypowierzchniowych przekroju (a ma-
kroskopowo powierzchni płytki) może być konse-
kwencją odwęglania tych obszarów, powstałego na 
skutek podniesienia temperatury, np. podczas delikat-
nego wygięcia przy ostatecznym kształtowaniu płytki, 
widocznym jako łuk na przekroju poprzecznym.

Ryc. 521. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz makroskopowy płytek brygantynowych 
nr inw. 3711/11, 3109/11. Fot. B. Miazga

Fig. 521. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Macroscopic view of brigandine plates, 
inv. no. 3711/11 and 3109/11. Phot. B. Miazga
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Ryc. 522. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Inkluzje niemetaliczne widoczne w przekroju poprzecznym 

brygantyny nr inw. 3109/11 (mikroskopia świetlna, 
pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 522. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Non-metallic inclusions visible in the cross-section of brigan-
dine, inv. no. 3109/11 (light microscopy, 50 × magnification). 

Phot. B. Miazga

Ryc. 523. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Inkluzje niemetaliczne widoczne w przekroju poprzecznym 

brygantyny nr inw. 3711/11 (mikroskopia świetlna, 
pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 523. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Non-metallic inclusions visible in the cross-section of brigan-
dine, inv. no. 3711/11 (light microscopy, 50 × magnification). 

Phot. B. Miazga
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Ryc. 524. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój poprzeczny płytki brygantyny nr inw. 3711/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 4%). 
Widoczna różnica struktury. Fot. B. Miazga

Fig. 524. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Cross-section of brigandine plate, inv. no. 3711/11 (light 
microscopy, 50 × magnification, etching with 4% nital). 

Visible structural difference. Phot. B. Miazga

Ryc. 525. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój poprzeczny płytki brygantyny nr inw. 3711/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 100 ×, trawienie nitalem 4%). 
Widoczna różnica grubości pasm w strukturze. 

Fot. B. Miazga

Fig. 525. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Cross-section of brigandine plate, inv. no. 3711/11 (light 
microscopy, 100 × magnification, etching with 4% nital). 

Visible differences in layer thicknesses within the structure.
 Phot. B. Miazga

Ryc. 526. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura perlitu z widocznym cementytem i miejscami 

ferrytem oraz bainitem, widoczna w wierzchniej warstwie 
przekroju poprzecznego próbki nr inw. 3711/11 (mikroskopia 

świetlna, pow. 500 ×, trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 526. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Pearlite structure with visible cementite and in some areas 

ferrite and bainite – visible in the outer layer of the cross-sec-
tion, inv. no. 3711/11 (light microscopy, 500 × magnification, 

etching with 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 527. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura ferrytyczno-perlityczna widoczna w spodniej 
części przekroju poprzecznego płytki nr inw. 3711/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, trawienie nitalem 4%). 
Fot. B. Miazga

Fig. 527. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Ferritic-pearlitic structure visible in the lower part
 of the cross-section of plate, inv. no. 3711/11 (light 

microscopy, 500 × magnification, etching with 4% nital).
 Phot. B. Miazga
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Ryc. 528. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna powierzchni spodniej płytki 
nr inw. 3711/11 (mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, 

trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 528. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Crystal structure of the bottom surface of plate, 

inv. no. 3711/11 (light microscopy, 500 × magnification, 
etching with 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 529. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój poprzeczny płytki brygantyny nr inw. 3109/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 100 ×, trawienie nitalem 4%). 
Widoczna różnica struktury w części centralnej. 

Fot. B. Miazga

Fig. 529. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Cross-section of brigandine plate, inv. no. 3109/11 (light 
microscopy, 100 × magnification, etching with 4% nital). 

Visible structural difference in central part. Phot. B. Miazga

Ryc. 530. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura ferrytyczna (przy powierzchni) oraz ferrytyczno-
-perlityczna (w części centralnej) przekroju poprzecznego 
płytki nr inw. 3109/11 (mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, 

trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 530. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Ferritic (by the surface) and ferritic-pearlitic (in the central 
part) structure in the cross-section of plate, inv. no. 3109/11 

(light microscopy, 500 × magnification, etching with 4% 
nital). Phot. B. Miazga

c. Nóż bojowy i miecze

Do badań wytypowano cztery zabytki: fragmenty 
jednego noża bojowego i trzech mieczy. Artefakty nie 
zachowały się w całości, dlatego można było pobrać 
próbki (niewielkie fragmenty odpowiadające całemu 
przekrojowi poprzecznemu) bez dużej straty dla zabyt-
kowej substancji. Wstępne wyniki badań metalograficz-
nych mieczy i kolczug odnalezionych na placu Nowy 
Targ we Wrocławiu zostały przedstawione w monogra-
fii Beaty Miazgi zatytułowanej Zabytek archeologiczny 
jako źródło informacji o przeszłości (2017).

Nóż bojowy o nr. inw. 102/11

Opis mikroskopowy. W stanie nietrawionym ujaw-
niono w próbce znaczną ilość inkluzji niemetalicznych 
o sporych rozmiarach. W części ostrza są one ułożo-
ne wzdłuż przekroju i z uwagi na wydłużony kształt są 
śladem po operacjach kowalskich (ryc. 531). W części 
tylca natomiast rozmiar inkluzji jest bardzo duży, wi-
doczne są także mikrouszkodzenia strukturalne (ryc. 
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532). Po trawieniu próbki nitalem widać rozbieżność 
na poziomie mikrostruktury tego zabytku. Ostrze jest 
zbudowane z bardzo drobnoziarnistej struktury (ryc. 
533), w części wewnętrznej zabytku i przy drugiej po-
wierzchni bocznej rozpoznano strukturę o zdecydowa-
nie większym ziarnie, pomiędzy obiema strukturami 
jest pasmo o charakterze przejściowym (ryc. 534). Po-
większenie obrazów w tych rejonach pokazało, że drob-
noziarnista struktura została utworzona przez odpusz-
czony martenzyt (ryc. 535), a w centralnej części noża 
widoczna jest struktura ferrytyczno-perlityczna (ryc. 
536). Analiza całości przekroju poprzecznego pokazała 
łączenie różnych materiałów, co pozwoliło zapropono-
wać możliwy sposób wykonania noża (ryc. 537).

Wykonanie badań mikrotwardości pokazało, że 
średnia twardość w części ostrza wyniosła 514 HV, 
podczas gdy w części centralnej ta wartość jest ponad-
dwukrotnie niższa i wynosi 237 HV (dla ferrytu z per-
litem) oraz ok. 300 HV dla rejonów pośrednich, utwo-
rzonych głównie przez bainit z martenzytem.

Analiza mikrosondą rentgenowską dołączoną do 
skaningowego mikroskopu elektronowego została prze-
prowadzona w dwu miejscach: na samym ostrzu noża 
oraz 10 mm powyżej ostrza. W obu badanych mikro-
obszarach nie stwierdzono występowania innych pier-
wiastków niż żelazo i węgiel, co świadczy o przeanali-
zowaniu samej osnowy metalicznej. W obu miejscach 
odnotowano porównywalną zawartość żelaza i węgla 
(ryc. 538).

Miecz o nr. inw. 1086/11

Obserwacje mikroskopowe. Badania mieczy roz-
poczęto od zabytku oznaczonego nr. inw. 1086/11. Cały 
przekrój poprzeczny widoczny przed trawieniem w nie-
wielkim powiększeniu pokazał znaczną ilość wtrąceń 
niemetalicznych widocznych w całym przekroju. Ich 
rozmiar jest bardzo zróżnicowany: od bardzo małych 
i nitkowatych przy jednym ostrzu, poprzez bardzo 
duże, o nieregularnym kształcie w grani oraz drugim 
ostrzu (ryc. 539). Inkluzje te układają się w kierunku 
wskazującym na świadomą działalność wytwórcy. Po 

trawieniu nitalem rozpoznane zostały intencje rze-
mieślnika. Miecz został przygotowany z dwu różnych 
materiałów: surowca o bardzo drobnym ziarnie w stre-
fie obu ostrzy oraz surowca gruboziarnistego we wnę-
trzu przekroju. Po powiększeniu obrazu próbki ziden-
tyfikowano strukturę drobnoiglasto-martenzytyczną 
w ostrzach i części przypowierzchniowej (ryc. 540). 
W części wewnętrznej natomiast została rozpoznana 
struktura ferrytyczno-perlityczna o przewadze ferrytu 
(ryc. 541).

Analiza danych mikrotwardości wykonana dla 
różnych miejsc w przekroju poprzecznym potwierdza 
znaczne różnice materiałowe: na zewnątrz przekroju, 
tuż przy powierzchni, średnia twardość wyniosła 638 
HV, delikatnie spadła nieco dalej w głąb – do 428 HV, 
i aż do 194 HV we wnętrzu przekroju. Największa róż-
nica mikrotwardości jest zatem ponadtrzykrotna.

Analiza mikrosondą rentgenowską podłączoną 
do skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM-
-EDX) wykazała, że oba wybrane mikroobszary zawie-
rają jedynie osnowę metaliczną (ryc. 542). Zidentyfi-
kowane są jedynie żelazo i węgiel, przy czym w ostrzu 
zawartość węgla oznaczona półilościowo jest około 
półtora raza większa niż w osi przekroju, 10 mm ponad 
ostrzem. Jest to konsekwencją użycia różnych materia-
łów stalowych do produkcji miecza.

Miecz o nr. inw. 5561/11

Opis mikroskopowy. Kolejny badany miecz także 
zachował się jedynie w niewielkim fragmencie (5 cm 
długości od sztycha). Uzyskany całkowity przekrój po-
przeczny pokazał przed trawieniem osnowę metaliczną 
wraz ze znaczną ilością drobnych inkluzji niemetalicz-
nych o długości nawet 150–400 μm. Po wytrawieniu 
próbki rozpoznano złożoną budowę miecza. Tuż przy 
powierzchni przekroju i w obszarach ostrzy struktu-
rę tworzą bardzo drobne ziarna (ryc. 543). Grubość 
tej warstwy jest zmienna, a tuż przy jednym z ostrzy 
przerwana jest jej ciągłość. W środkowej części prze-
kroju występuje inna, oddzielona licznymi wtrącenia-
mi niemetalicznymi, struktura o większym rozmiarze 
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ziarna, tworząca nowe pasmo (ryc. 544). Po znacznym 
powiększeniu obrazów można rozpoznać strukturę mi-
krokrystaliczną jako ferrytyczno-perlityczną, widzianą 
we wnętrzu przekroju (ryc. 545). Pod drobnym ziar-
nem struktury natomiast został rozpoznany martenzyt 
oraz martenzyt z wydzieleniem ferrytu (ryc. 546).

Wyznaczono także mikrotwardość dla tej próbki. 
Drobnoziarnista struktura przypowierzchniowa ma 
średnią twardość 458 HV (martenzyt), a minimalna 
średnia twardość we wnętrzu przekroju miecza wynosi 
289 HV (ferrytyczno-perlityczna).

Dodatkowo przeprowadzone analizy jakościowa 
i półilościowa, wykonane mikrosondą rentgenowską 
podłączoną do SEM, wykazały podwyższoną zawartość 
węgla w samym ostrzu w stosunku do centralnej części 
miecza, co dobrze widać przy porównaniu intensywno-
ści sygnałów tego pierwiastka (ryc. 547). Półilościowa 
analiza w wybranych punktach pokazuje, że różnica 
koncentracji węgla jest blisko dwukrotna.

Miecz o nr. inw. 5259/11

Ostatni badany miecz jest zachowany w najwięk-
szym fragmencie (długość ok. 9 cm). Badania jego 
przekroju poprzecznego przed trawieniem wykazały, że 
jedno ostrze jest bardziej zaokrąglone i zawiera więcej 
inkluzji niemetalicznych (ryc. 548). Drugie ostrze jest 
bardziej zaostrzone i ma zdecydowanie mniej wtrąceń 
niemetalicznych (ryc. 549). Po wytrawieniu próbki ni-
talem ukazała się struktura o zróżnicowanym rozmia-
rze ziaren na całej długości przekroju miecza. Powięk-
szenie tych obszarów pozwala na identyfikację struktur 
jako ferrytyczno-perlitycznej (widocznej głównie we 
wnętrzu miecza i jednym ostrzu – ryc. 550) oraz zwar-
tego perlitu (z widocznym miejscami ferrytem), zloka-
lizowanego tuż przy powierzchniach bocznych prze-
kroju – płazach (ryc. 551).

Wyznaczona mikrotwardość dla tego miecza poka-
zała stosunkowo niewielkie wartości średnie: 156 HV dla 
struktury ferrytyczno-perlitycznej oraz 197 HV dla perlitu.

Mikrosondą rentgenowską podłączoną do skanin-
gowego mikroskopu elektronowego wykonano badania 

dla dwu wybranych miejsc na przekroju poprzecznym: 
w ostrzu miecza oraz 13 mm powyżej ostrza w samej 
osi miecza. Analizy porównawcza widm oraz półilo-
ściowa wskazują na bardzo podobną zawartość żelaza, 
węgla i tlenu w obu mikroobszarach (ryc. 552).

Podsumowanie badań noża bojowego i mieczy

Budowa noża bojowego, określona na podsta-
wie wyników badań metalograficznych, wskazuje na 
przeprowadzenie kilku operacji technologicznych, od 
skuwania różnych materiałów (czego śladami są linie 
inkluzji oraz szwy i zgrzewy) po operacje utwardza-
nia, hartowanie i gwałtowne chłodzenie, powodujące 
powstawanie martenzytu przy powierzchni noża oraz 
struktury perlitycznej we wnętrzu, gdzie temperatura 
wolniej się obniża. Na podstawie danych metalogra-
ficznych można zaproponować technologię budowy 
noża (ryc. 537).

Analiza obrazów przekrojów poprzecznych uzy-
skanych z badań trzech fragmentów mieczy pokazuje 
ich wielowarstwową budowę (ryc. 553). Podstawowym 
wnioskiem jest wyróżnienie kilku struktur, będących 
konsekwencją zastosowania materiałów o odmien-
nych własnościach. Dwa z mieczy (nr inw. 1086/11 
i 5561/11) są połączeniami bardzo twardego martenzy-
tu, obecnego w strefach obu ostrzy i płazów, z wyraźnie 
bardziej miękkim perlitem w osi przekroju (rdzeniu 
miecza). Taka budowa wskazuje na przeprowadzenie 
zabiegów chemicznych i termicznych na surowcu że-
laznym podczas procesu wytwarzania mieczy. Trzeci 
analizowany fragment miecza (nr inw. 5259/11) jest 
zdecydowanie bardziej miękki. Odpowiedzialna za ten 
fakt jest struktura perlityczna, zidentyfikowana w prze-
kroju poprzecznym miecza, obecna w dwu postaciach: 
jako zwarty perlit przy powierzchniach bocznych oraz 
jako struktura ferrytyczno-perlityczna zlokalizowa-
na bardziej we wnętrzu, choć sięgająca także jednego 
ostrza (być może jest to skutek wielokrotnego zabiegu 
ostrzenia, zużywającego warstwę zwartego perlitu otu-
lającą miękki ferrytyczno-perlityczny rdzeń, lub dzia-
łań naprawczych nad uszkodzonym ostrzem).

VIII. Militaria
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Ryc. 531. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Obraz mikroskopowy ostrza noża nr inw. 102/11 

(pow. 50 ×, mikroskopia świetlna). 
Fot. B. Miazga

Fig. 531. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Microscopic view of knife edge, inv. no. 102/11 

(50 × magnification, light microscopy). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 532. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Obraz mikroskopowy tylca noża nr inw. 102/11 

(pow. 50 ×, mikroskopia świetlna). 
Fot. B. Miazga

Fig. 532. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Microscopic view of knife back, inv. no. 102/11 

(50 × magnification, light microscopy).
 Phot. B. Miazga

Ryc. 533. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura mikrokrystaliczna w ostrzu i rejonie przypo-

wierzchniowym noża nr inw. 102/11 (mikroskopia świetlna, 
pow. 50 ×, trawienie nitalem 4%). 

Fot. B. Miazga

Fig. 533. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Micro-crystal structure in the edge and close to the surface 

area of knife, inv. no. 102/11 (light microscopy, 50 × magnifi-
cation, etching with 4% nital). 

Phot. B. Miazga

Ryc. 534. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura mikrokrystaliczna widoczna w rejonie przypo-
wierzchniowym tylca noża nr inw. 102/11 (mikroskopia 

świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 4%). 
Fot. B. Miazga

Fig. 534. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Micro-crystal structure visible close to the surface of knife 

back. inv. no. 102/11 (light microscopy, 
50 × magnification, etching with 4% nital). 

Phot. B. Miazga
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Ryc. 535. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Odpuszczony martenzyt widoczny w ostrzu noża bojowego 
nr inw. 102/11 (mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, trawienie 

nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 535. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Tempered martensite, visible in the edge of fighting knife, 

inv. no. 102/11 (light microscopy, 500 × magnification, 
etching with 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 536. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struk-
tura ferrytyczno-perlityczna widziana w wewnętrznej części 

noża nr inw. 102/11 (mikroskopia świetlna, 
pow. 500 ×, trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 536. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Ferritic-pearlitic structure in the inner part of knife, 

inv. no. 102/11 (light microscopy, 500 × magnification, 
etching with 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 537. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Proponowana budowa noża bojowego 
nr inw. 102/11 (M – martenzyt; B – bainit; F + P – ferryt z perlitem). Oprac. B. Miazga

Fig. 537. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Suggested morphology of fighting knife, 
inv. no. 102/11 (M – martensite; B – bainite; F+P – ferrite with pearlite). Developed by B. Miazga



673

Średniowieczna produkcja broni i elementów uzbrojenia w świetle metalograficznych badań wybranych zabytków

Ryc. 538. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Porównanie widm 
energetycznych dla ostrza (a) 
oraz obszaru w środkowej części 
(b) noża bojowego nr inw. 102/11. 
Porównywalna zawartość węgla. 
Oprac. B. Miazga

Fig. 538. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Comparison 
of energy spectra of blade (a) 
and central part (b) of fighting knife, 
inv. no. 102/11. Comparable carbon 
content. Developed by B. Miazga

Ryc. 539. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Przekrój poprzeczny przez miecz nr inw. 1086/11 (mikroskopia świetlna, 
pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 539. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Sword, inv. no. 1086/11. Cross-section (light microscopy, 
50 × magnification). Phot. B. Miazga
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Ryc. 540. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Drobnoziarnista struktura martenzytu w ostrzu miecza 

nr inw. 1086/11 (mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, trawienie 
nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 540. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Sword, inv. no. 1086/11. Fine-grained martensite structure 
(light microscopy, 500 × magnification, etching with 4% 

nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 541. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura ferrytyczno-perlityczna widoczna w wewnętrznej 

części przekroju miecza nr inw. 1086/11 (mikroskopia świetl-
na, pow. 500 ×, trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 541. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Sword, inv. no. 1086/11. Ferritic-pearlitic structure visible 

in the inner part of the cross-section (light microscopy, 
500 × magnification, etching with 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 542. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Widma energetyczne 
miecza nr inw. 1086/11 w ostrzu (a) oraz 
w osi (b), oddalonej od ostrza o 10 mm. 

Widoczna czysta osnowa metaliczna, 
bez śladów inkluzji niemetalicznych. 

Oprac. B. Miazga

Fig. 542. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Sword, inv. no. 

1086/11. Energy spectra in the edge (a)
 and on the axis (b) located 10 mm from 
the edge. Visible pure metal matrix with 

no traces of non-metallic 
inclusions. Developed by B. Miazga
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Ryc. 543. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Drobnoziarnista struktura w ostrzu miecza nr inw. 5561/11 
(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 4%). 

Fot. B. Miazga

Fig. 543. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Sword, inv. no. 5561/11. Fine-grained structure in the edge 

(light microscopy, 50 × magnification, etching with 4% nital). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 544. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Pasmowa struktura widziana w przekroju poprzecznym 

miecza nr inw. 5561/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, 
trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 544. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Multi-layered structure visible in the cross-section of 

sword, inv.no. 5561/11 (light microscopy, 50 × magnification, 
etching with 4% nita)l. Phot. B. Miazga

Ryc. 545. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura ferrytyczno-perlityczna widoczna w wewnętrznej 

części przekroju miecza nr inw. 5561/11 (mikroskopia 
świetlna, pow. 1000 ×, trawienie nitalem 4%). 

Fot. B. Miazga

Fig. 545. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Ferritic-pearlitic structure visible in the inner part of sword 

cross-section, inv. no. 5561/11 (light microscopy, 
pow. 1000 ×, etching with 4% nital). 

Phot. B. Miazga

Ryc. 546. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura martenzytyczna widoczna w ostrzu miecza 
nr inw. 5561/11 (mikroskopia świetlna, pow. 1000 ×,

 trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 546. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Martensitic structure visible in the edge of sword, 

inv. no. 5561/11 (light microscopy, 1000 × magnification, 
etching with 4% nital). Phot. B. Miazga
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Ryc. 547. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Porównanie widm 
energetycznych mikroanalizy rentge-

nowskiej dla ostrza (a) i centralnej części 
przekroju (b) miecza nr inw. 5561/11. 

Widoczna różnica w intensywności 
sygnału węgla. Oprac. B. Miazga

Fig. 547. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Sword, 

inv. no. 5561/11. Comparison of energy 
spectra in X-ray microanalysis of (a) 

the edge, (b). central part of the cross-
-section. Visible difference in the intensi-

ty of the carbon signal. 
Developed by B. Miazga

Ryc. 548. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój poprzeczny zaokrąglonego ostrza miecza nr inw. 
5259/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 548. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Sword, inv. no. 5259/11. Cross-section of the rounded edge 

(light microscopy, 50 × magnification). Phot. B. Miazga

Ryc. 549. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Prze-
krój poprzeczny przy drugim ostrzu miecza nr inw. 5259/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 549. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Sword, inv. no. 5259/11. Cross-section of the other edge (light 

microscopy, 50 × magnification). Phot. B. Miazga
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Ryc. 550. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura ferrytyczno-perlityczna widoczna w wewnętrznej 

części przekroju miecza nr inw. 5259/11 (mikroskopia 
świetlna, pow. 500 ×, trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 550. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Sword, inv. no. 5259/11. Ferritic-pearlitic structure visible 

in the inner part of the cross-section (light microscopy, 500 × 
magnification, etching with 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 551. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura perlityczna widoczna w ostrzu i przy powierzchni 
płazów miecza nr inw. 5259/11 (mikroskopia świetlna, pow. 

500 ×, trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 551. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Sword, inv. no. 5259/11. Pearlitic structure visible in the edge 
and close to the surface of the flats (light microscopy, 500 × 

magnification, etching with 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 552. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Porównanie widm energetycz-
nych mikroanalizy rentgenowskiej dla ostrza 
(a), centralnej części przekroju (b) miecza 
nr inw. 5259/11. Oprac. B. Miazga

Fig. 552. Wrocław, Nowy Targ square, exca-
vations 2010-2012. Sword, inv. no. 5259/11. 
Comparison of energy spectra in X-ray 
microanalysis of a) the edge, b) central part 
of the cross-section. 
Developed by B. Miazga
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Ryc. 553. Wrocław, pl. Nowy Targ, wy-
kop 2010–2012. Proponowana technolo-

gia wykonania mieczy z pl. Nowy Targ: 
F – ferryt, P – perlit, M – martenzyt, 

TM – odpuszczony martenzyt. 
Oprac. B. Miazga

Fig. 553. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Suggested ma-

nufacturing technology of swords from 
the Nowy Targ square: F – ferrite, 

P – pearlite, M – martensite, TM – tem-
pered martensite. 

Developed by B. Miazga

d. Kolczugi

Kolczuga o nr. inw. 485/11, js. 7 (ryc. 554)

Opis makroskopowy. Fragment kolczugi złożony 
z połączonych kółek o średnicy ok. 5–6 mm każde, na 
każdym kółku widoczne jest zgrubienie, które wskazu-
je miejsce łączenia (ryc. 555). Dlatego do badań tego 
fragmentu kolczugi wybrano tylko jedno kółko.

Obserwacje mikroskopowe. Obraz kółka w stanie 
nietrawionym wskazuje miejsce łączenia – nitem (ryc. 
556). Wielkość nitu została określona na 642–1012 μm. 
Przekrój podłużny kółka wskazuje obszary w stanie 

metalicznym, praktycznie wolne od dużych inkluzji 
niemetalicznych (ryc. 557). Po trawieniu próbki nita-
lem rozpoznana została struktura krystaliczna drutu, 
w której zidentyfikowano ziarna ferrytu o zróżnicowa-
nym rozmiarze od ok. 15 do 150 μm (ryc. 558). Powięk-
szenie obszaru łączenia końców drutu pokazuje, że nit 
i jego najbliższe otoczenia mają także strukturę ferry-
tyczną z wydzieleniami cementytu na granicy ziaren 
(ryc. 559). Wskazuje to na zastosowanie przy produkcji 
tej kolczugi drutu z kutego żelaza, poddanego podczas 
łączenia końców nie specjalnej obróbce termicznej, 
lecz raczej mechanicznej.
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Badania mikrotwardości różnych miejsc na prze-
kroju podłużnym kółka kolczugi dały, zgodnie z prze-
widywaniami, różne wyniki. W drucie uśredniona war-
tość mikrotwardości to 120 HV (dla struktury ferrytu 
z perlitem), wokół nitu i w nim samym natomiast była 
jeszcze niższa i wyniosła odpowiednio 78 HV i 91 HV, 
co jest odpowiednie dla struktury ferrytu.

Kolczuga o nr. inw. 584/11, js. 19 (ryc. 560)

Opis makroskopowy. Fragment kolczugi złożony 
z połączonych kółek o średnicy ok. 5–7 mm każde, na 
wielu kółkach widoczne jest zgrubienie, które wskazuje 
miejsce łączenia (ryc. 561: 2, 4), inne elementy kolczugi 
wydają się wielokątami (ryc. 561: 1, 3). Dlatego do ba-
dań wybrano jedynie po dwa elementy każdego rodzaju.

Obserwacje mikroskopowe. Obraz elementów kol-
czugi oznaczonych numerami 1 i 3 już w stanie nietra-
wionym potwierdza kształt wielokątny obu elementów 
(ryc. 562) oraz wskazuje możliwe miejsce łączenia, 
dzięki układającym się warstwom produktów korozji. 
Widoczne są także liczne wtrącenia niemetaliczne, 
o znacznym rozmiarze. Trawienie nitalem tych części 
kolczugi pokazało strukturę mikrokrystaliczną o ziarnie 
dobrze widocznym nawet przy niewielkim powiększe-
niu (ryc. 563). Dalsze zwiększanie obrazów pokazało, że 
badane elementy mają strukturę ferrytyczną w rejonie 
powierzchni zewnętrznej oraz ferrytyczno-perlityczną 
w obszarze powierzchni wewnętrznej. Widoczna na 
ryc. 564 struktura ma drobne ziarna ferrytu o wielko-
ści 10–25 μm oraz mniejsze perlitu (3–10 μm), pod-
czas gdy duże ziarna ferrytu mogą mieć rozmiar nawet 
120 μm. Wymiar i kształt ziaren ferrytu rejonu zewnętrz-
nego jest także zróżnicowany, dodatkowo widoczne są 
także ziarna zdeformowane w jednym kierunku (ryc. 
565). Wyznaczona średnia mikrotwardość dla elemen-
tu oznaczonego numerem 1 wynosi 217 HV; dla dru-
giego badanego elementu, opisanego jako numer 3, to 
237 HV. Za tak wysoką – jak na strukturę ferrytyczną 
– twardością kryje się zidentyfikowany ferryt widmowy, 
który jest dowodem na zwiększoną zawartość fosforu 
w drucie, podnoszącego twardość materiału.

Kolejne dwa elementy są kółkami łączonymi ni-
tem. Zostaną omówione osobno z uwagi na różnice 
w obrazie mikroskopowym. Kółko numer 2 w stanie 
nietrawionym pokazuje znaczną ilość inkluzji nieme-
talicznych oraz znacznej grubości warstwę korozyjną, 
w rejonie zarówno nitu, jak i całego kółka (ryc. 566, 
567). Wielkość nitu została określona na 300 × 400 μm. 
Po trawieniu próbki nitalem rozpoznana została struk-
tura krystaliczna drutu (ryc. 568), w której zidentyfi-
kowano ferryt i perlit o zróżnicowanym rozmiarze ok. 
5–15 μm (ferryt) oraz 3–10 μm (perlit). Wskazuje to na 
użycie przetworzonego termicznie kutego żelaza jako 
surowca do produkcji drutu. Analiza nitu wskazała na 
występowanie struktury złożonej głównie z bainitu, sta-
nowiącego mieszaninę przesyconego ferrytu i węglików 
(ryc. 569). Wskazuje to na zastosowanie przy produkcji 
tego elementu kolczugi różnych surowców żelaznych.

Badania mikrotwardości różnych miejsc na prze-
kroju podłużnym kółka kolczugi dały, zgodnie z prze-
widywaniami, różne wyniki. W drucie uśredniona war-
tość mikrotwardości to 165 HV (dla struktury ferrytu 
z perlitem), w nicie natomiast jest zdecydowanie wyższa 
i wynosi 288 HV.

Ostatnie badane kółko z tej kolczugi oznaczo-
no numerem 4. W stanie nietrawionym widoczne są 
wtrącenia niemetaliczne (zwłaszcza w rejonie łączenia 
drutu) oraz zarys nitu. Szczegóły budowy elementu zo-
stają zauważone po trawieniu: zróżnicowanej wielkości 
ziarna, występujące w przekroju drutu (ryc. 570). Po 
powiększeniu można zmierzyć ziarna i ustalić, że przy 
powierzchni ferryt jest duży i mierzy nawet 100 μm, 
podczas gdy w osi przekroju wielkość ziaren wynosi 
5–20 μm. Zauważalne są także wydzielenia cementytu 
wewnątrz i na granicy ziaren. W rejonie łączenia koń-
ców drutu znajduje się także ferryt z wydzieleniami ce-
mentytu i perlitu, a sam nit buduje struktura zdecydo-
wanie bardziej drobnoziarnista, tworzona przez bainit 
(ryc. 571). Wyznaczona wartość mikrotwardości zosta-
ła uśredniona i wynosi 147 HV dla drutu (dla struktury 
ferrytu z cementytem) oraz 275 HV dla drobnoziarni-
stego nitu (pierzasty bainit).
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Ryc. 554. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz 
makroskopowy kolczugi nr inw. 485/11 z zaznaczonym 

łączeniem końców drutu kółek. Fot. B. Miazga

Fig. 554. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 485/11. Macroscopic view, assembly spots 

marked. Phot. B. Miazga

Ryc. 555. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Wybra-
ne do badań kółko z kolczugi nr inw. 485/11 z zaznaczonym 

miejscem łączenia końców drutu kółek. Fot. B. Miazga

Fig. 555. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Selected link from chainmail, inv. no. 485/11. Link closure 

marked. Phot. B. Miazga

Ryc. 556. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Nit 
łączący końce drutu w kolczudze nr inw. 485/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 556. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 485/11. Rivet joining the wire ends 
(light microscopy, 50 × magnification. Phot. B. Miazga

Ryc. 557. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny przez kółko z kolczugi nr inw. 485/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 557. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012.
Chainmail, inv. no. 485/11. Longitudinal section through 

chainmail link (light microscopy, 50 × magnification). 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 558. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struk-
tura krystaliczna drutu z kolczugi nr inw. 485/11 (mikrosko-
pia świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 558. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 485/11. Crystal structure of the wire (light 

microscopy, 50 × magnification, etching with 4% nital). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 559. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struk-
tura krystaliczna nitu z kolczugi nr inw. 485/11 (mikroskopia 
świetlna, pow. 500 ×, trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 559. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 485/11. Crystal structure of the rivet, 
(light microscopy, 500 × magnification, etching with 4% 

nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 560. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Obraz makroskopowy kolczugi 
nr inw. 584/11. Widoczne cztery kółka 
wybrane do badań, reprezentujące dwa 
typy: elementy nitowane i bez nitu. 
Fot. B. Miazga

Fig. 560. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Macroscopic view 
of chainmail, inv. no. 584/11. Four links 
selected for the study visible: two of them 
riveted and two without rivets. 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 561. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Wy-
brane do badań kółka z kolczugi nr inw. 584/11: 1, 3 – bez 

nitów; 2, 4 – nitowane. Rys. B. Miazga

Fig. 561. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 584/11. Links selected for the study: 

no. 1 and 3 without rivets, no. 2 and 4 riveted. 
Drawing B. Miazga

Ryc. 562. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny przez element kolczugi nr inw. 584/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 562. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Chainmail, inv. no. 584/11. Longitudinal section 
of the marked mail element (light microscopy, 50 × magnifi-

cation). Phot. B. Miazga

Ryc. 563. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna drutu z kółka numer 1 z kolczugi 

nr inw. 584/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie 
nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 563. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 584/11. Crystal structure of the wire in 

link no. 1 (light microscopy, 50 × magnification, etching with 
4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 564. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struk-
tura krystaliczna drutu z kółka numer 1 z kolczugi 

nr inw. 584/11 (mikroskopia świetlna, pow. 200 ×, trawienie 
nitalem 4%). Widoczna różnica w strukturze: powierzchnia 

zewnętrzna – ferryt, powierzchnia wewnętrzna – ferryt z 
perlitem. Widoczna także struktura widmowa. Fot. B. Miazga

Fig. 564. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 584/11. Crystal structure of the wire in 
link no. 1 (light microscopy, 200 × magnification, etching 

with 4% nital). Visible structural differences: outer surface – 
ferrite, inner surface – ferrite with pearlite. Spectral; structure 

also visible. Phot. B. Miazga
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Ryc. 565. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna drutu z kółka numer 1 z kolczugi 

nr inw. 584/11 (mikroskopia świetlna, pow. 200 ×, trawienie 
nitalem 4%). Widoczne zróżnicowane rozmiarem ziarna 

ferrytu. Fot. B. Miazga

Fig. 565. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 584/11. Crystal structure of the wire in 
link no. 1 (light microscopy, 200 × magnification, etching 
with 4% nital). Visible size differences between the ferrite 

grains. Phot. B. Miazga

Ryc. 566. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny przez kółko numer 2 z kolczugi nr inw. 
584/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 566. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 584/11. Longitudinal section through link 
no. 2 (light microscopy, 50 × magnification). Phot. B. Miazga

Ryc. 567. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Nit 
łączący końce drutu z kółka numer 2 w kolczudze nr inw. 

584/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 567. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 584/11. Rivet joining the ends of the 
wire – link no. 2 (light microscopy, 50 × magnification). 

Phot. B. Miazga

Ryc. 568. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna drutu z kółka numer 2 z kolczugi 

nr inw. 584/11 (mikroskopia świetlna, pow. 200 ×, trawienie 
nitalem 4%). Widoczna struktura ferrytyczno-perlityczna.

 Fot. B. Miazga

Fig. 568. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 584/11. Crystal structure of the wire in 
link no. 2 (light microscopy, 200 × magnification, etching 

with 4% nital). Visible ferritic-pearlitic structure. 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 569. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struk-
tura krystaliczna miejsca łączenia drutu z kółka numer 2 z 
kolczugi nr inw. 584/11 (mikroskopia świetlna, pow. 200 ×, 

trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 569. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 584/11. Crystal structure of the closure 

in link no. 2 (light microscopy, 200 × magnification, etching 
with 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 570. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struk-
tura mikrokrystaliczna drutu z kółka numer 4 z kolczugi 

nr inw. 584/11. Widoczne zróżnicowane wielkością ziarna 
(mikroskopia świetlna, pow. 100 ×, trawienie nitalem 4%). 

Fot. B. Miazga

Fig. 570. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 584/11. Microcrystal structure of the wire 

in link no. 4. Differences in grain sizes visible (light micro-
scopy, 100 × magnification, etching with 4% nital). 

Phot. B. Miazga

Ryc. 571. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struk-
tura mikrokrystaliczna w rejonie łączenia nitu kółka numer 4 
z kolczugi nr inw. 584/11, widoczne zróżnicowanie wielkości 
ziaren (mikroskopia świetlna, pow. 100 ×, trawienie nitalem 

4%). Fot. B. Miazga

Fig. 571. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. No 584/11. Microcrystal structure in the rivet 

area in link no. 4. Differences in grain sizes visible 
(light microscopy, 100 × magnification, etching with 4% 

nital). Phot. B. Miazga

Kolczuga o nr. inw. 1093/11, js. 19 (ryc. 572)

Opis makroskopowy. Fragment kolczugi złożony 
z połączonych kółek o średnicy ok. 8 mm każde, na 
wielu kółkach widoczne jest zgrubienie (nit), wiele kó-
łek ma jednak niewidoczne miejsce łączenia (ryc. 573). 
Dlatego do badań losowo wybrano trzy kółka.

Obserwacje mikroskopowe kółek bez nitu, oznaczo-
nych numerami 1 i 3. Obraz mikroskopowy tych kółek w 
stanie nietrawionym pokazuje osnowę metaliczną z licz-
nymi wtrąceniami niemetalicznymi, widocznymi w nie-
wielkim powiększeniu (ryc. 574). Po trawieniu próbek 
możliwe jest rozpoznanie struktury mikrokrystalicznej 
tych kółek, widocznej jako znacznej wielkości ziarna 
(ryc. 575). Dalsze powiększanie obrazu mikroskopowe-
go pozwala zauważyć przede wszystkim ziarna ferrytu 
(o bardzo zróżnicowanym rozmiarze) z wydzieleniami 
cementytu na granicy i wewnątrz ziaren (ryc. 576) oraz 
sporadycznie tworzący się szczątkowy perlit. Wyzna-
czona średnia mikrotwardość dla kółka numer 1 wynosi 
176 HV, a dla kółka numer 3 jest nieco niższa (150 HV).
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Ostatnie badane kółko z tej kolczugi (numer 2) jest 
łączone nitem. W stanie nietrawionym widoczna jest 
znaczna ilość wtrąceń niemetalicznych, układająca się 
osiowo w przekroju podłużnym kółka i w rejonie nitu 
(ryc. 577, 578). Po trawieniu próbki nitalem zauważony 
został niejednorodny obraz struktury, zarówno w dru-
cie (ryc. 579), jak i w rejonie nitu (ryc. 580). Powięk-
szenie tych obszarów pozwala rozpoznać, że w central-
nej części drutu, wokół inkluzji, widoczne są mniejsze 
ziarna ferrytu, z widocznym wydzieleniem cementytu 
oraz miejscami perlitu. Tuż przy powierzchni dru-
tu ziarno ferrytu jest zdecydowanie większe i wynosi 

nawet ponad 100 μm. W nicie także występuje struk-
tura ferrytyczna, ale przesycona węglikami, co można 
zidentyfikować jako bainit (tym bardziej że ziarna są 
odkształcone i zauważa się ogromną ilość wtrąceń nie-
metalicznych drobnych, raczej kolistych i o nieregular-
nym kształcie niż wydłużonych).

Badania mikrotwardości różnych miejsc na prze-
kroju podłużnym kółka kolczugi dały, zgodnie z prze-
widywaniami, różne wyniki. W drucie uśredniona 
wartość mikrotwardości to 155 HV (dla dominującej 
struktury ferrytycznej), w nicie natomiast jest wyższa 
i wynosi 225 HV (bainit).

Średniowieczna produkcja broni i elementów uzbrojenia w świetle metalograficznych badań wybranych zabytków

Ryc. 572. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz makroskopowy kolczugi nr inw. 1093/11. Fot. B. Miazga

Fig. 572. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Macroscopic view of chainmail, inv. no. 1093/11. Phot. B. Miazga

Ryc. 573. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Wybrane do badań kółka z kolczugi nr inw. 1093/11, 

widoczne dwa typy kółek: nitowane i bez nitu. 
Rys. B. Miazga

Fig. 573. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1093/11. Links selected for the study:

 riveted and without rivet. Drawing B. Miazga. 

Ryc. 574. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny przez element oznaczony numerem 

1 z kolczugi nr inw. 1093/11 (mikroskopia świetlna, 
pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 574. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1093/11. Longitudinal section through 

element marked with no. 1 (light microscopy, 50 × magnifi-
cation). Phot. B. Miazga
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Ryc. 575. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna drutu z kółka numer 1 z kolczugi 

nr inw. 1093/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie 
nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 575. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1093/11. Crystal structure of the wire in 

link no. 1 (light microscopy, 50 × magnification, etching with 
4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 576. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna drutu z kółka numer 1 z kolczugi 

nr inw. 1093/11 (mikroskopia świetlna, pow. 200 ×, trawienie 
nitalem 4%). Widoczne zróżnicowane rozmiarem ziarna 

ferrytu i cementyt na granicy ziaren. Fot. B. Miazga

Fig. 576. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1093/11. Crystal structure of the wire in 
link no. 1 (light microscopy, 200 × magnification, etching 
with 4% nital). Visible size differences between the ferrite 

grains and cementite on grain boundaries. Phot. B. Miazga

Ryc. 577. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny przez kółko numer 2 z kolczugi nr inw. 

1093/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 577. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1093/11. Longitudinal section through link 
no. 2 (light microscopy, 50 × magnification). Phot. B. Miazga

Ryc. 578. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Nit 
łączący końce drutu z kółka numer 2 w kolczudze nr inw. 
1093/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 578. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1093/11. Rivet joining the ends of the 
wire in link no. 2 (light microscopy, 50 × magnification). 

Phot. B. Miazga



687

Średniowieczna produkcja broni i elementów uzbrojenia w świetle metalograficznych badań wybranych zabytków

Ryc. 579. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struktu-
ra krystaliczna drutu z kółka numer 2 kolczugi nr inw. 1093/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 4%). 
Widoczna zróżnicowana struktura w osi druta. 

Fot. B. Miazga

Fig. 579. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 584/11. Crystal structure of the wire in link 
no. 2 (light microscopy, 50 × magnification, etching with 4% 

nital). Visible differentiated structure of the wire axis. 
Phot. B. Miazga

Ryc. 580. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struktu-
ra krystaliczna rejonu nitu z kółka numer 2 z kolczugi 

nr inw. 1093/11 (mikroskopia świetlna, pow. 200 ×, 
trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 580. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1093/11. Crystal structure of the rivet area 
in link no. 2 (light microscopy, 200 × magnification, etching 

with 4% nital). Phot. B. Miazga

Kolczuga o nr. inw. 1968/11, js. 19 (ryc. 581)

Opis makroskopowy. Fragment kolczugi złożony 
z połączonych kółek o średnicy ok. 8 mm każde, 

na wielu kółkach widoczne zgrubienie, które wskazuje 
miejsce łączenia (ryc. 582). Ze zbioru wybrano pięć kó-
łek do badań.

Obserwacje mikroskopowe. Obserwacja kółek pod 
niewielkim powiększeniem pozwala na ich wstępne 
rozdzielenie na dwie grupy, z widocznym łączeniem na 
nit oraz bez nitu. Kółka o numerach 1, 2 i 4 nie mają 
rozpoznanego połączenia na nit. Kółko numer 1 ma 
niewiele inkluzji niemetalicznych, widocznych przed 
trawieniem (ryc. 583). Są one bardzo wydłużone, uło-
żone w osi drutu, którego średnica wynosi 650–850 
μm. Trawienie kółka nitalem pozwala rozpoznać spo-
sób jego wytworzenia. Drut został wykonany z mate-
riału raczej niehomogenicznego, w którym widoczna 
jest delikatna struktura pasmowa: w osi znajdują się 
głównie ziarna mniejsze, a przy powierzchni drutu 
znacznie większe. Po powiększeniu struktura została 
rozpoznana jako ferrytyczna oraz ferrytyczno-perli-

tyczna, o ziarnach ferrytu z zakresu 10–75 μm i perlitu 
z zakresu 7–20 μm (ryc. 584).

Badania mikrotwardości różnych miejsc na prze-
kroju podłużnym kółka kolczugi pozwoliły uzyskać 
różny zestaw danych: dla ferrytu to 89 HV, dla struktu-
ry ferrytyczno-perlitycznej nieco więcej (175 HV).

Kółka numer 2 i 4 są podobne nie tylko dlatego, 
że nie zostały złączone nitem, ale także ze względu na 
strukturę. Inkluzje niemetaliczne są widoczne w osi 
drutu, ich rozmiar jest znaczny (ryc. 585). Próbki ele-
mentów po trawieniu pokazały obraz strukturalny bar-
dzo drobnoziarnisty (ryc. 586). Znaczne powiększenie 
tego obrazu pozwoliło rozpoznać strukturę ferrytycz-
no-perlityczną o ziarnach ferrytu w rozmiarze od 5 do 
20–50 μm, podczas gdy wielkość perlitu jest mniejsza 
(3–15 μm) (ryc. 587).

Zbadano mikrotwardości różnych miejsc na prze-
kroju podłużnym kółka kolczugi, a wartość uśredniona 
wyniosła 188 HV (kółko numer 2) oraz 157 HV (kółko 
numer 4). Wartości te odpowiadają strukturze ferrytu 
z perlitem.
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Następne kółko pobrane z tej kolczugi, oznaczo-
ne numerem 3, posiadało łączenie nitem (ryc. 588). 
W drucie stwierdzono nieznaczne ilości inkluzji nie-
metalicznych (ryc. 589). Po wytrawieniu próbki ukazała 
się dwoistość obrazu w kółku: w miejscu jego łączenia w 
rejonie nitu strukturą są ziarna znacznych rozmiarów, 
tak samo jest w drucie, sam nit natomiast ma bardzo 
drobnoziarnistą strukturę (ryc. 590, 591). Powiększenie 
tych obszarów pozwala domniemać, że nit ma struk-
turę mieszaną, złożoną głównie z produktów rozpadu 
austenitu, jakim najpewniej jest bainit (ryc. 592). Drut 
natomiast, zaprezentowany na ryc. 593, charakteryzuje 
się strukturą ferrytyczną, z wydzieleniem cementytu 
(na granicy ziaren i w ich wnętrzu).

Badania mikrotwardości pokazały znaczną różni-
cę wyników: dla nitu średnia wartość wynosi 269 HV 
(253–296 HV), podczas gdy kółko jest dwukrotnie bar-
dziej miękkie (średnia 134 HV).

Kółko numer 5 z tej kolczugi ma końce połączone 
nitem o wymiarach 470 × 480 μm, co doskonale widać 

na ryc. 594, pokazującej kółko w stanie nietrawionym. 
Na ryc. 595 pokazany jest przekrój podłużny przez 
drut z dużymi inkluzjami niemetalicznymi tuż przy 
jego powierzchni. Po wytrawieniu próbki widoczne 
są: drobnoziarnisty obraz nitu (ryc. 596) i otaczająca 
go struktura o większym ziarnie w drucie (ryc. 597). 
Powiększenie tych obrazów ukazuje, że nit najpewniej 
jest wykonany z materiału o strukturze mieszanej, ba-
initycznej (ryc. 598), poza nim pojawia się struktura 
ferrytyczno-perlityczna, a im bliżej powierzchni, tym 
mniej perlitu i ziarna ferrytu stają się większe (odwę-
glanie powierzchniowe podczas podgrzewania drutu) 
(ryc. 599).

Badania mikrotwardości różnych rejonów na prze-
kroju podłużnym kółka kolczugi dały rezultaty po-
dobne jak dla kółka numer 3: nit jest zdecydowanie 
twardszy – 241–281 HV, średnia 258 HV – podczas gdy 
kółko ma uśrednioną twardość 136 HV.

Ryc. 581. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz makroskopowy kolczugi nr inw. 1968/11 z kółkami wybranymi
 do badań. Fot. B. Miazga

Fig. 581. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Macroscopic view of chainmail, inv. no. 1968/11, with links, 
selected for the study. Phot. B. Miazga
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Ryc. 582. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Obraz mikroskopowy kółek z kolczugi nr inw. 1968/11 
(pow. 6,3 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 582. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Microscopic view of the links 
(6,3 × magnification). Phot. B. Miazga

Ryc. 583. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny przez drut kółka numer 1 z kolczugi 

nr inw. 1968/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). 
Fot. B. Miazga

Fig. 583. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Longitudinal section through the 

wire in link no. 1 (light microscopy, 50 × magnification). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 584. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna drutu z kółka numer 1 z kolczugi 

nr inw. 1968/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie 
nitalem 4%). Widoczna struktura ferrytyczna i 

ferrytyczno-perlityczna. Fot. B. Miazga

Fig. 584. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Crystal structure in link no. 1 

(light microscopy, 50 × magnification, etching with 4% nital). 
Visible ferritic and ferritic-pearlitic structure. 

Phot. B. Miazga
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Ryc. 585. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz 
mikroskopowy przekroju drutu z kółka numer 2 z kolczugi 

nr inw. 1968/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×).
 Fot. B. Miazga

Fig. 585. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Microscopic view of wire cross-
-section in link no. 2 (light microscopy, 50 × magnification). 

Phot. B. Miazga

Ryc. 586. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna drutu z kółka numer 2 z kolczugi 

nr inw. 1968/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie 
nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 586. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Crystal structure of link no. 2 

(light microscopy, 50 × magnification, etching with 4% nital). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 587. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny drutu z kółka numer 4 z kolczugi nr 

inw. 1968/11 (mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, trawienie 
nitalem 4%). Widoczna drobnoziarnista struktura ferrytycz-

no-perlityczna. Fot. B. Miazga

Fig. 587. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Longitudinal section through 
link no. 4 (light microscopy, 500 × magnification, 4% nital). 

Visible fine-grained ferritic-pearlitic structure. 
Phot. B. Miazga

Ryc. 588. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Miej-
sce łączenia drutu z kółka numer 3 z kolczugi nr inw. 1968/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 588. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Closure in link no. 3 

(light microscopy, 50 × magnification). Phot. B. Miazga
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Ryc. 589. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny drutu z kółka numer 3 z kolczugi nr inw. 
1968/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 589. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Longitudinal section of the wire 

in link no. 3 (light microscopy, 50 × magnification). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 590. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Miej-
sce łączenia drutu z kółka numer 3 z kolczugi nr inw. 1968/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 4%).
 Fot. B. Miazga

Fig. 590. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Closure in link no. 3 (light mi-

croscopy, 50 × magnification, 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 591. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Przekrój 
podłużny drutu z kółka numer 3 z kolczugi nr inw. 1968/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 4%). 
Fot. B. Miazga

Fig. 591. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Longitudinal section of the wire 
in link no. 3 (light microscopy, 50 × magnification, 4% nital). 

Phot. B. Miazga

Ryc. 592. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz 
mikroskopowy nitu z kółka numer 3 z kolczugi nr inw. 
1968/11 (mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, trawienie 

nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 592. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Microscopic view of the rivet 
in link no. 3 (light microscopy, 500 × magnification, 4% 

nital). Phot. B. Miazga
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Ryc. 593. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz 
mikroskopowy obszaru wokół nitu z kółka numer 3 

z kolczugi nr inw. 1968/11 (mikroskopia świetlna, pow. 
500 ×, trawienie nitalem 4%). Widoczna struktura ferrytycz-
na z wydzieleniami cementytu wewnątrz i na granicy ziaren. 

Fot. B. Miazga

Fig. 593. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Microscopic view of the area 

around the rivet in link no. 3 (light microscopy, 500 × magni-
fication, 4% nital). Visible ferritic structure with cementite 
formations inside of the grains and on grain boundaries. 

Phot. B. Miazga

Ryc. 594. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Miejsce łączenia drutu z kółka numer 5 z kolczugi nr inw. 
1968/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 594. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Closure in link no. 5 

(light microscopy, 50 × magnification). Phot. B. Miazga

Ryc. 595. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Przekrój 
podłużny drutu z kółka numer 5 z kolczugi nr inw. 1968/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 595. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Longitudinal section through link 
no. 5 (light microscopy, 50 × magnification). Phot. B. Miazga

Ryc. 596. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Miejsce łączenia drutu z kółka numer 5 z kolczugi nr inw. 

1968/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 
4%). Drobnoziarnista struktura w nicie. Fot. B. Miazga

Fig. 596. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Closure in link no. 5 
(light microscopy, 50 × magnification, 4% nital). 

Fine-grained structure in the rivet. Phot. B. Miazga
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Kolczuga o nr. inw. 5558/11, js. 22/11 (ryc. 600)

Opis makroskopowy. Fragment kolczugi złożony z 
połączonych kółek o średnicy 15–17 mm każde, wyko-
nanych z taśmy o szerokości 2–3 mm, na wielu kółkach 
widoczne jest zgrubienie, które wskazuje miejsce łącze-
nia, inne elementy kolczugi nie mają widocznego ele-
mentu łączenia (ryc. 601). Dlatego do badań wybrano 
po jednym elemencie każdego rodzaju.

Obserwacje mikroskopowe. Obraz elementu kol-
czugi oznaczonego numerem 1 w stanie nietrawionym 
potwierdza brak miejsca łączenia tego elementu. Wi-
doczne są także znacznych rozmiarów wtrącenia nieme-
taliczne, umiejscowione w całym przekroju podłużnym 
tego elementu (ryc. 602). Po wytrawieniu nitalem tego 
kółka pokazała się struktura mikrokrystaliczna o zde-
cydowanie pasmowym charakterze (ryc. 603). Powięk-
szanie obrazu pokazało, że kółko ma strukturę zarówno 
ferrytyczną, ferrytyczno-perlityczną, jak i perlityczną. 
Widoczna na ryc. 604 struktura ma drobne ziarna o 
wielkości 80–300 μm (ferryt) oraz 10–100 μm (perlit).

Ryc. 597. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny drutu z kółka numer 5 z kolczugi nr inw. 
1968/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 
4%). Widoczne pasmowa struktura i liczne wtrącenia nieme-

taliczne. Fot. B. Miazga

Fig. 597. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Longitudinal section through 
link no. 5 (light microscopy, 50 × magnification, 4% nital). 

Laminated structure and numerous non-metallic inclusions 
visible. Phot. B. Miazga

Ryc. 598. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Obraz mikroskopowy nitu z kółka numer 5 (kolczuga nr inw. 
1968/11) z widoczną strukturą bainitu (mikroskopia świetl-

na, pow. 200 ×, trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 598. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Microscopic view of the rivet 

in link no. 5 with visible bainite structure (light microscopy, 
200 × magnification, 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 599. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz 
mikroskopowy przekroju drutu z kółka numer 5 z kolczugi 

nr inw. 1968/11). Widoczna jest struktura ferrytyczno-perli-
tyczna z większym ziarnem przy powierzchni i wydzielenia-
mi cementytu (mikroskopia świetlna, pow. 200 ×, trawienie 

nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 599. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Microscopic view of wire cross-
-section in link no. 5. Visible ferritic-pearlitic structure with 
larger grains by the surface and cementite inclusions (light 

microscopy, 200 × magnification, 4% nital). 
Phot. B. Miazga
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Wyznaczona średnia mikrotwardość na całej szero-
kości taśmy wyniosła 195 HV (wraz ze skorodowanymi 
obszarami przypowierzchniowymi, których twardość 
jest niższa), a średnia z 10 losowo wybranych miejsc 
wyniosła 265 HV.

Drugie badane kółko jest łączone nitem i zostało 
oznaczone numerem 2. W stanie nietrawionym widać 
sporą ilość inkluzji niemetalicznych o bardzo zróżni-
cowanym kształcie i rozmiarze (ryc. 605). Po trawieniu 
próbki nitalem widoczna staje się struktura o dużym 
ziarnie, przemieszana z licznymi pasmami wtrąceń 
niemetalicznych (ryc. 606). Zidentyfikowane w obra-

zie mikrostruktury zostają ferryt oraz cementyt. Inną 
strukturę ma rejon nitu, gdzie została rozpoznana 
struktura mieszana, zawierająca regularną strukturę 
perlityczno-ferrytyczną, odkształcony ferryt oraz miej-
scami bainit (ryc. 607, 608).

Badania mikrotwardości różnych miejsc na prze-
kroju podłużnym kółka kolczugi dały następujące wy-
niki: w taśmie uśredniona wartość mikrotwardości to 
147 HV (dla struktury ferrytu z cementytem), w nicie 
natomiast jest wyższa i wynosi 229 HV (perlit z ferry-
tem) oraz 299 HV (bainit).

Ryc. 600. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz makroskopowy kolczugi nr inw. 5558/11. Fot. B. Miazga

Fig. 600. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Macroscopic view of chainmail, inv. no. 5558/11. Phot. B. Miazga

Ryc. 601. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Wybrane 
do badań kółka z kolczugi nr inw. 5558/11, widoczne dwa typy kółek: 

nitowane i bez nitu. Rys. B. Miazga

Fig. 601. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 5558/11. Links selected for the study: riveted 

and without rivets. Drawing B. Miazga
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Ryc. 602. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny przez kółko numer 1 z kolczugi nr inw. 
5558/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 602. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 5558/11. Longitudinal section of element 

marked with no. 1 (light microscopy, 50 × magnification). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 603. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna taśmy z kółka numer 1 z kolczugi 

nr inw. 5558/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie 
nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 603. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 5558/11 Crystal structure of the wire 
in element no. 1 (light microscopy, 50 × magnification, 

etching with 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 604. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna taśmy z kółka numer 1 z kolczugi 

nr inw. 5558/11 (mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, trawienie 
nitalem 4%). Widoczna pasmowa struktura: ferryt występu-

jący naprzemiennie z warstwą ferrytyczno-perlityczną 
i struktura widmowa (typu ghost). Fot. B. Miazga

Fig. 604. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 5558/11. Crystal structure of the wire 

marked with no. 1 (light microscopy, 500 × magnification, 
etching with 4% nital). Laminated structure visible: 

sequences of ferrite and ferritic-pearlitic layers, as well 
as the so-called ghosting structure. Phot. B. Miazga

Ryc. 605. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Prze-
krój podłużny przez kółko numer 2 z kolczugi 

nr inw. 5558/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). 
Fot. B. Miazga

Fig. 605. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 5558/11. Longitudinal section through 

link no. 2 (light microscopy, 50 × magnification). 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 606. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna taśmy z kółka numer 2 z kolczugi 

nr inw. 5558/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie 
nitalem 4%). Widoczna struktura gruboziarnista. 

Fot. B. Miazga

Fig. 606. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 5558/11. Crystal structure of the wire 

in link no. 2 (light microscopy, 50 × magnification, etching 
with 4% nital). Visible coarse-grained structure. 

Phot. B. Miazga

Ryc. 607. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna wokół miejsca łączenia kółka numer 2 

z kolczugi nr inw. 5558/11 (mikroskopia świetlna, pow. 
50 ×, trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 607. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 5558/11. Visible crystal structure around 
the closure in link no. 2 (light microscopy, 50 × magnifica-

tion, etching with 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 608. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zróżnicowana struktura krystaliczna w nicie z kółka numer 2 
z kolczugi nr inw. 5558/11 (mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 608. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Chainmail, inv. no. 5558/11. Differentiated crystal structure 
in the rivet from link no. 2 (light microscopy, 500 × magnification, etching with 4% nital). Phot. B. Miazga
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Kolczuga o nr. inw. 491/11, js. 19 (ryc. 609)

Opis makroskopowy. Fragment kolczugi złożony 
z połączonych kółek o średnicy ok. 5–6 mm każde, na 
każdym kółku widoczne jest zgrubienie, które wskazuje 
miejsce łączenia (ryc. 610). W zbiorze znajdują się także 
luźne kółka i spośród nich wybrano pięć zabytków do 
badań.

Obserwacje mikroskopowe. Kółko numer 1 ma wi-
doczny nit (wymiary 300 × 400 μm) oraz ślad łączenia 
na zakładkę (ryc. 611). Przekrój podłużny kółka poka-
zuje strukturę metaliczną z niewielką ilością wtrąceń 
metalicznych, widocznych w osi drutu jako bardzo dłu-
gie i cienkie nitkowate struktury (ryc. 612). Po trawie-
niu próbki nitalem zidentyfikowano w drucie strukturę 
krystaliczną jako ferrytyczną (ryc. 613) z wydzieleniem 
cementytu na granicy ziaren. Wyznaczone wielkości 
ziaren ferrytu wynoszą od 15 do 40 μm długości w osi 
drutu i aż do nawet 100 μm tuż przy jego powierzchni. 
Inną strukturę rozpoznano w miejscu łączenia końców 
drutu, które połączono na zakładkę i znitowano. Wokół 
nitu widać zmianę kształtu ziaren ferrytu na podłużne 
i spłaszczone (ryc. 614), sam nit natomiast został pod-
dany obróbce termicznej, o czym świadczy drobnoziar-
nista struktura (w której można rozpoznać częściowo 
mocno skoagulowany perlit oraz wydzielenia ferrytu).

Badania mikrotwardości różnych miejsc na prze-
kroju podłużnym kółka kolczugi dały uśrednione war-
tości 140 HV (ferryt w przekroju drutu) oraz 181 HV 
(wokół nitu), co odpowiada strukturze ferrytyczno-per-
litycznej. Mikrotwardość samego nitu była natomiast 
wyższa (214 HV), co odpowiada strukturze perlitycznej.

Kółko numer 2 było także łączone nitem, który 
jednak nie zachował się i jest to widoczne jako czarny 
obszar (ryc. 615). W drucie zauważono drobne inkluzje 
niemetaliczne, rozsiane w całym przekroju podłużnym. 
Grubość drutu wynosi 400–500 μm (ryc. 616). Po tra-
wieniu nitalem rozpoznana została struktura mikrokry-
staliczna jako ferrytyczna z ziarnami o różnej wielkości, 
mniejszymi wokół nitu (długość 11–30 μm) oraz zde-
cydowanie większymi w przekroju drutu. Wokół nitu 
widoczny jest także cementyt na granicy ziaren oraz 

powstający perlit (ryc. 617). W osi drutu ziarna ferrytu 
mają długość 10–40 μm, podczas gdy przy powierzchni 
– 80–100 μm (ryc. 618). Na ich granicy widoczny jest 
także cementyt. Do wykonania tego kółka użyto drutu 
z kutego żelaza, który poddano działaniom mechanicz-
nym w miejscu łączenia, co odzwierciedlone jest jako 
mniejsze ziarna ferrytu w tym regionie.

Badania mikrotwardości różnych miejsc na przekro-
ju podłużnym kółka kolczugi dały zróżnicowane wyni-
ki, mieszczące się w przedziale od 143 (duże ziarna przy 
powierzchni) do 220 HV (drobne ziarna w osi drutu).

Nietrawione kółko numer 3 badane pod mikro-
skopem potwierdza połączenie drutu nitem, w któ-
rym widać sporo wtrąceń niemetalicznych (ryc. 619). 
W przekroju drutu wtrąceń jest znacznie mniej, są dłu-
gie, cienkie i ułożone osiowo (ryc. 620). Po trawieniu 
próbki nitalem rozpoznano pasmową strukturę mi-
krokrystaliczną surowca, z którego wykonano kółko. 
Miejsce łączenia ma zróżnicowaną strukturę: drob-
noziarnistą i o większym ziarnie; sam nit wykonano 
z materiału bardzo drobnoziarnistego (ryc. 621). Drut 
zagięty w kółko ma przy powierzchni strukturę o du-
żym ziarnie (40–160 μm), a w osi kolor trawionej prób-
ki jest ciemnobrązowy, zwarty, co wskazuje na bardzo 
drobnoziarnistą strukturę (ryc. 622). Struktura przy 
powierzchni drutu jest ferrytyczna z wydzieleniami 
cementytu i sporadycznie widocznym perlitem (wi-
docznym dopiero przy powiększeniu 1000-krotnym). 
W osi drutu jest widoczna bardzo drobna struktura 
ferrytyczna z perlitem, o wielkości ziarna 5–10 μm. Nit 
ma strukturę różnorodną, w znacznym powiększeniu 
(500-krotnym) jest ona bardzo drobnoziarnista perli-
tyczna, współistniejąca z innymi składnikami, jak bainit 
(ryc. 623).

Badania mikrotwardości wykonano w trzech re-
jonach kółka: w części przypowierzchniowej drutu, 
w jego osi oraz w nicie. Najwyższe wartości uzyskano 
dla nitu (średnia 281 HV), mniejsze dla osi drutu (śred-
nio 160 HV), a najmniejszą mikrotwardość miał obszar 
przy powierzchni (średnia to 142 HV). Dwie ostatnie 
wartości odpowiadają strukturze ferrytu z tworzącym 
się perlitem.

Średniowieczna produkcja broni i elementów uzbrojenia w świetle metalograficznych badań wybranych zabytków
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Kółko oznaczone numerem 4 już w stanie nietra-
wionym zdradza miejsce i sposób łączenia drutu (koń-
ce na zakładkę i nitowanie), co przedstawia ryc. 624. 
Przekrój podłużny kółka pokazuje kształt, wielkość 
i rozmieszczenie inkluzji niemetalicznych w drucie 
(ryc. 625). Wtrąceń niemetalicznych nie jest dużo, są 
wydłużone i położone bliżej powierzchni drutu. Po 
trawieniu widać strukturę mikrokrystaliczną, zło-
żoną głównie z drobnych ziaren, zarówno w drucie 
(ryc. 626), jak i w nicie i jego otoczeniu (ryc. 627). 
Po znacznym powiększeniu obrazu struktura w dru-
cie została rozpoznana jako ferrytyczno-perlityczna 
o ziarnach 5–15 μm w centralnej części i 10–40 μm przy 
powierzchni. Nit natomiast ma strukturę mieszaną, na 
którą składa się przede wszystkim bainit (ryc. 628).

Badania mikrotwardości przeprowadzono dla 
drutu, z którego wykonano kółko, oraz dla nitu. Śred-
nia mikrotwardość drutu wyniosła 170 HV (ferryt 
z perlitem), dla nitu natomiast była o 100 jednostek 
wyższa i wyniosła 217 HV (bainit), co odpowiada 
wartościom surowca żelaznego poddawanego inten-
cjonalnym działaniom termicznym (utwardzaniu 
przez podgrzewanie i gwałtowniejsze niż w powietrzu 
chłodzenie).

Kółko numer 5 z tej kolczugi jest bardzo słabo 
zachowane, w przekroju przed trawieniem widoczne 
są: znacznej grubości warstwa korozyjna oraz liczne 
inkluzje niemetaliczne, czytelne zarówno w drucie 
kółka (ryc. 629), jak i na jego łączeniu (ryc. 630). Po 
trawieniu zaobserwowana została drobnoziarnista 
struktura w otoczeniu nitu (ryc. 631) oraz pasmowa 
struktura drutu (ryc. 632). Powiększenie przekroju 
przez drut (ryc. 633) pokazało znaczny zakres pasm 
różnych struktur na drucie, ale także bardzo słaby 
stan zachowania kółka. Dalsze powiększanie ujawni-
ło, że powierzchnia drutu jest zbudowana z warstwy 
pojedynczej lub miejscami podwójnej ziaren ferrytu 
z cementytem oraz szczątkową ilością perlitu. Tuż pod 
tą warstwą, bliżej osi drutu, pojawia się bardzo drob-
noziarnista struktura ferrytyczno-perlityczna, gdzie 
wielkość ziaren nie przekracza 15 μm. Rejon nitu nato-
miast to także drobnoziarnista struktura ferrytyczno-
-perlityczna, a sam materiał użyty na nit ma strukturę 
martenzytu, znacznie odpuszczonego (ryc. 634).

Badania mikrotwardości wykazały podobieństwo 
do wcześniej badanych kółek: mikrotwardość nitu wy-
nosi 276 HV, a kółka 162 HV.

VIII. Militaria

Ryc. 609. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Obraz makroskopowy wybranych 

do badań kółek z kolczugi nr inw. 491/11 
z widocznymi łączeniami kółek. Fot. B. Miazga

Fig. 609. Wrocław, Nowy Targ square, excava-
tions 2010-2012. Chainmail, inv. no. 491/11. 

Macroscopic view of links selected for the study 
with visible closures. Phot. B. Miazga

1

3
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Ryc. 610. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Wybrane do badań kółko z kolczugi nr inw. 491/11 

z zaznaczonym miejscem łączenia końców drutu kółek. 
Fot. B. Miazga

Fig. 610. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Link selected for the study with 

marked closure. Phot. B. Miazga

Ryc. 611. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Miejsce i sposób łączenia drutu w kółku numer 1 z kolczugi 

nr inw. 491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). 
Fot. B. Miazga

Fig. 611. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Closure and closing type in link 

no. 1 (light microscopy, 50 × magnification). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 612. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny przez drut kółka numer 1 z kolczugi 

nr inw. 491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). 
Fot. B. Miazga

Fig. 612. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Longitudinal section of the wire 

in link no. 1 (light microscopy, 50 × magnification). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 613. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna drutu z kółka numer 1 z kolczugi 

nr inw. 491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 100 ×, trawienie 
nitalem 4%). Widoczny ferryt o zróżnicowanej wielkości 

ziaren. Fot. B. Miazga

Fig. 613. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Crystal structure of the wire 

in link no. 1 (light microscopy, 100 × magnification, etching 
with 4% nital). Visible ferrite grains of different sizes. 

Phot. B. Miazga
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Ryc. 614. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struk-
tura krystaliczna wokół miejsca łączenia drutu z kółka numer 
1 z kolczugi nr inw. 491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 100 
×, trawienie nitalem 4%). Widoczny ferryt oraz drobnoziar-

nista struktura w nicie. Fot. B. Miazga

Fig. 614. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Crystal structure around the 

closure in link no. 1 (light microscopy, 100 × magnification, 
etching with 4% nital). Visible ferrite and fine-grained 

structure in the rivet. Phot. B. Miazga

Ryc. 615. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struk-
tura krystaliczna w miejscu łączenia drutu z kółka numer 2 

z kolczugi nr inw. 491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 100 ×, 
trawienie nitalem 4%). Widoczna struktura ferrytu. 

Fot. B. Miazga

Fig. 615. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Crystal structure in the closure 

in link no. 2 (light microscopy, 100 × magnification, etching 
with 4% nital). Visible ferrite structure. Phot. B. Miazga

Ryc. 616. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna drutu z kółka numer 2 z kolczugi 

nr inw. 491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 100 ×, trawienie 
nitalem 4%). Widoczny ferryt o zróżnicowanej wielkości 

ziaren. Fot. B. Miazga 

Fig. 616. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Crystal structure of the wire 

in link no. 2 (light microscopy, 100 × magnification, etching 
with 4% nital). Visible ferrite grains of different sizes. 

Phot. B. Miazga 

Ryc. 617. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna nitu z kółka numer 2 z kolczugi 

nr inw. 491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, trawienie 
nitalem 4%). Widoczna struktura ferrytu z wydzieleniami 

cementytu i gdzieniegdzie perlitem. Fot. B. Miazga

Fig. 617. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Crystal structure of the rivet 

in link no. 2 (light microscopy, 500 × magnification, 
etching with 4% nital). Visible ferrite structure with 

cementite inclusions and pearlite in some places. 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 618. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna drutu z kółka numer 2 z kolczugi 

nr inw. 491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, 
trawienie nitalem 4%). Widoczny ferryt z cementytem 

na granicy ziaren. Fot. B. Miazga

Fig. 618. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012.
Chainmail, inv. no. 491/11. Crystal structure of the wire 

in link no. 2 (light microscopy, 500 × magnification, etching 
with 4% nital). Visible ferrite with cementite on grain 

boundaries. Phot. B. Miazga

Ryc. 619. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Miejsce łączenia drutu z kółka numer 3 z kolczugi 
nr inw. 491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). 

Fot. B. Miazga

Fig. 619. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Closure in link no. 3 

(light microscopy, 50 × magnification). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 620. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny drutu z kółka numer 3 z kolczugi 

nr inw. 491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). 
Fot. B. Miazga

Fig. 620. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Longitudinal section of the 

wire in link no. 3 (light microscopy, 50 × magnification). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 621. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Miejsce łączenia drutu z kółka numer 3 z kolczugi nr inw. 

491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie 
nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 621. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Chainmail, inv. no. 491/11. Closure in link no. 3 

(light microscopy, 50 × magnification, etching with 4% nital). 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 622. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny drutu z kółka numer 3 z kolczugi nr inw. 
491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 

4%). Fot. B. Miazga

Fig. 622. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Longitudinal section of the wire 
in link no. 3 (light microscopy, 50 × magnification, etching 

with 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 623. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz 
mikroskopowy nitu z kółka numer 3 z kolczugi nr inw. 

491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, trawienie nitalem 
4%). Fot. B. Miazga

Fig. 623. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Microscopic view of the rivet in 
link no. 3 (light microscopy, 500 × magnification, etching 

with 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 624. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Miejsce 
łączenia drutu kółka numer 4 z kolczugi nr inw. 491/11 (mi-

kroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 624. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Closure in link no. 4 (light micro-

scopy, 50 × magnification). Phot. B. Miazga 

Ryc. 625. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny drutu z kółka numer 4 z kolczugi nr inw. 

491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 625. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Longitudinal section of the wire 

in link no. 4 (light microscopy, 50 × magnification). 
Phot. B. Miazga
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Ryc. 626. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Miej-
sce łączenia drutu kółka numer 4 z kolczugi nr inw. 491/11 
(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 4%). 

Fot. B. Miazga

Fig. 626. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Closure in link no. 4 (light micro-

scopy, 50 × magnification, etching with 4% nital). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 627. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny drutu z kółka numer 4 z kolczugi nr inw. 
491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 100 ×, trawienie nitalem 
4%). Widoczna struktura ferrytyczna i ferrytyczno-perlitycz-

na. Fot. B. Miazga

Fig. 627. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Longitudinal section of the wire 
in link no. 4 (light microscopy, 100 × magnification, etching 
with 4% nital). Visible ferritic and ferritic-pearlitic structure. 

Phot. B. Miazga

Ryc. 628. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Obraz mikroskopowy nitu dla kółka numer 4 z kolczugi 

nr inw. 491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, trawienie 
nitalem 4%). Widoczne struktury to bainit ze znaczną ilością 

inkluzji niemetalicznych drobnych i kolistych. 
Fot. B. Miazga

Fig. 628. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Microscopic view of the rivet in 
link no. 4 (light microscopy, 500 × magnification, 4% nital). 
Bainite structure with large number of fine and circular non-

-metallic inclusions. Phot. B. Miazga

Ryc. 629. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Miejsce łączenia drutu kółka numer 5 z kolczugi nr inw. 
491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 629. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Closure in link no. 5 (light micro-

scopy, 50 × magnification). Phot. B. Miazga
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Ryc. 630. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny drutu z kółka numer 5 z kolczugi nr inw. 

491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 630. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Longitudinal section of the wire 
in link no. 5 (light microscopy, 50 × magnification). Phot. B. 

Miazga

Ryc. 631. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Miejsce łączenia drutu z kółka numer 5 z kolczugi nr inw. 

491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 
4%). Drobnoziarnista struktura. Fot. B. Miazga

Fig. 631. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012.
Chainmail, inv. no. 491/11. Closure in link no. 5 (light micro-
scopy, 50 × magnification, etching with 4% nital). Fine-gra-

ined structure. Phot. B. Miazga

Ryc. 632. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny drutu z kółka numer 5 z kolczugi 

nr inw. 491/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie 
nitalem 4%). Widoczna pasmowa struktura. 

Fot. B. Miazga

Fig. 632. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Longitudinal section of the wire 

in link no. 5 (light microscopy, 50 × magnification, 
etching with 4% nital). Visible laminated structure. 

Phot. B. Miazga

Ryc. 633. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz 
drutu z kółka numer 5 z kolczugi nr inw. 491/11 ze strukturą 

ferrytyczną o zróżnicowanej wielkości ziarna 
(mikroskopia świetlna, pow. 200 ×, trawienie nitalem 4%). 

Fot. B. Miazga

Fig. 633. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. View of the wire from link no. 
5 with ferritic structure of differentiated grain sizes (light 
microscopy, 200 × magnification, etching with 4% nital). 

Phot. B. Miazga
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Zbiór luźnych elementów kolczug o nr. inw. 6939/11, 
js. 16 (ryc. 635)

Opis makroskopowy: elementy kolczug, luźne 
ogniwa o średnicy ok. 8–9 mm każde, na wielu wi-
doczne są rozklepane końce, inne kółka są zamknięty-
mi pierścieniami, na których czasem można dostrzec 
miejsce łączenia, jeszcze inne zaś elementy kolczugi 
wydają się wielokątami (ryc. 636). Dlatego do badań 
wybrano elementy każdego rodzaju (wyjątkiem są dwa 
elementy wielokątne).

Obserwacje mikroskopowe dwu badanych ele-
mentów kolczugi (oznaczone numerami 1 i 2) w sta-
nie nietrawionym potwierdzają ich wielokątny kształt. 
Na ryc. 637, 638 widoczne są także drobne wtrącenia 
niemetaliczne i znacznej grubości warstwa korozyjna. 
Trawienie nitalem tych elementów pokazało bardzo 
zróżnicowaną strukturę mikrokrystaliczną pod wzglę-
dem wielkości ziarna, doskonale czytelną w niewiel-

kim powiększeniu (ryc. 639). Dalsze zwiększanie ob-
razu pokazało, że badane elementy posiadają zarówno 
strukturę ferrytyczną z widocznym wydzieleniem ce-
mentytu wewnątrz i na granicy ziaren (ryc. 640), jak 
i ferrytyczną z tworzącym się perlitem, występującą 
w innych rejonach elementów (ryc. 641). Dodatkowo 
w ogniwie numer 1 zaobserwowano strukturę widmo-
wą ferrytu.

Badania mikrotwardości przeprowadzone dla tych 
elementów dały uśrednione wyniki 243 HV dla elemen-
tu numer 1 oraz 129 HV dla elementu numer 2. Wyższa 
twardość elementu nr 1 jest spowodowana obecnością 
fosforu, potwierdzoną w strukturze widmowej.

Następny element jest kółkiem z rozklepanymi 
końcami i otworami po nicie. W stanie nietrawionym 
widoczne są inkluzje niemetaliczne, zlokalizowane 
wzdłużnie w przekroju podłużnym, oraz warstwa ko-
rozyjna (ryc. 642, 643). Poddanie kółka trawieniu nita-
lem pozwoliło rozpoznać strukturę zbudowaną z pasm 
widocznych jako struktury o zróżnicowanej wielkości 
(ryc. 644, 645). Dalsze powiększanie tych różniących 
się obszarów pokazało, że w kółku znajdują się struk-
tury ferrytyczno-perlityczne, różniące się wielkością 
ziaren ferrytu i ilością perlitu. Powiększenie 500-krotne 
pokazuje, że dominujące w strukturze są ziarna ferrytu 
(o rozmiarze 5–50 μm) ze szczątkowo wydzielonym na 
granicy ziaren cementytem i perlitem.

Badania mikrotwardości pozwoliły ustalić, że śred-
nia wartość tego parametru to 152 HV.

Ostatnie badane kółko z tej kolczugi nie ma wi-
docznego nitu, nie jest wielokątem i bardzo trudno 
jest odnaleźć miejsce łączenia. W stanie nietrawionym 
wytypowany został taki potencjalny rejon, który jed-
nak może być również śladem po uszkodzeniu kółka 
(mikropęknięcie) (ryc. 646). Na tej samej rycinie wi-
doczny jest nie najlepszy stan zachowania tego elemen-
tu: warstwa korozji oraz duże wtrącenia niemetaliczne. 
Po poddaniu próbki działaniu nitalu uwidoczniona 
została struktura o bardzo zróżnicowanej wielkości 
ziaren. W kółku są miejsca o bardzo drobnym ziarnie 
(ryc. 647), jak również pasma inkluzji przenikające 
strukturę o dużym i mniejszym ziarnie (ryc. 648), aż 

Ryc. 634. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz 
mikroskopowy nitu i jego sąsiedztwa z kółka numer 5 

z kolczugi nr inw. 491/11) z widoczną strukturą drobnoziar-
nistego ferrytu i perlitu (poza nitem) oraz martenzytu w nicie 

(mikroskopia świetlna, pow. 200 ×, trawienie nitalem 4%). 
Fot. B. Miazga

Fig. 634. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 491/11. Microscopic view of the rivet and 

the rivet area in link no. 5 with visible fine-grained ferritic 
and pearlitic structure around the rivet and martensite in the 

rivet (light microscopy, 200 × magnification, 4% nital). 
Phot. B. Miazga
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do miejsc, gdzie widoczne jest tylko duże ziarno: na-
wet 30–100 μm (ryc. 649). Powiększenie tych obrazów 
daje informację, że badana struktura to ferryt o różnej 
wielkości ziaren, z wydzieleniem cementytu wewnątrz 
i na granicy ziaren. Bardzo sporadycznie widoczny 
jest powstający perlit. Rejon wskazywany jako możli-
we miejsce łączenia w kółku ma natomiast strukturę 
także ferrytyczną, z widocznym cementytem i również 
szczątkowym perlitem, ale sam ferryt jest strukturą 
określaną jako widmowa. Wyznaczona średnia wartość 
mikrotwardości wynosi 142 HV.

Wnioski z badań kolczug

Kolczugi, które zostały poddane badaniom meta-
lograficznym, zostały wykonane z nie najlepszej jako-
ści surowca żelaznego. Do ich wytworzenia posłużyło 
najczęściej kute żelazo, z którego wykonano ogniwa 
kolczug (o kształcie obręczy lub wielokątów). Czasem 
surowiec poddawano obróbce termicznej, w efekcie 
której powstawała stal niestopowa (struktura ferrytycz-
no-perlityczna, twardsza od ferrytu), widziana zwłasz-
cza we wnętrzu przekroju drutu. Z miękkiego kutego 
żelaza powstawał czasem także nit (nr inw. 485/11). 
Najczęściej nity były wykonane z surowca stalowego, 
poddanego obróbce cieplnej przez hartowanie i/lub 
odpuszczenie. W większości badanych zabytków nity 
wykonano z bainitu, ale wśród surowców do produkcji 
nitów znalazły się także: odpuszczony martenzyt, zwar-
ty perlit oraz ferryt (nr inw. 485/11). Twardość nitów 
mieściła się w przedziale 90–300 HV, z przewagą war-
tości 200–300 HV. Taki zakres twardości wskazuje, że 
surowiec jest jednocześnie wytrzymalszy niż czyste że-
lazo, ale też niespecjalnie kruchy, jak czysty martenzyt.

Poza nitowaniem ogniw podejrzewa się także łą-
czenie końców drutu na zakładkę, a następnie ich pod-
grzewanie. Często takim operacjom towarzyszy odwę-
glenie rejonu łączenia, powstające jako konsekwencja 
podgrzewania łączonego drutu. W efekcie na przekroju 
podłużnym ogniwa możliwe powinno być rozpoznanie 
poprzecznej linii, która pozostałaby po takiej operacji. 
Potencjalne zastosowanie łączenia na zakładkę i zgrze-

wanie podejrzewa się w ogniwie numer 1 z kolczugi 
o nr. inw. 1968/11, mającym poprzeczną linię inkluzji 
niemetalicznych oraz większy rozmiar ziarna w części 
przekroju, co może być skutkiem podgrzania końców 
drutu i powolnego schładzania, dającego znów więk-
sze ziarna (ryc. 650). Podobne zmiany wielkości ziarna 
tylko w obszarze o zwiększonej ilości inkluzji niemeta-
licznych zaobserwowano dla ogniwa numer 3 z kolczu-
gi o nr. inw. 1093/11 (ryc. 651). Jednak taki dowód nie 
wydaje się wystarczająco przekonujący.

Analiza wyników badań pozwala odnotować fakt, 
że także kółka z jednej kolczugi są różne, i to nie tylko 
w obrazie makroskopowym (kształt i rozmiar) czy pod 
względem sposobu wytworzenia, ale przede wszystkim 
pod względem różnorodności materiałowej. I choć 
nie zawsze są to ogromne różnice, to jednak dają się 
uchwycić w badaniach, chociażby mikrotwardości, 
która daje wymierne właściwości użytkowe dla kol-
czug. Takie niewielkie różnice są odnotowane dla kol-
czugi o nr. inw. 584/11, gdzie ogniwa bez nitów mają 
podobną budowę, ale nitowane ogniwa nieco się od 
siebie różnią. Jedno (numer 2) ma strukturę drobno-
ziarnistą ferrytyczno-perlityczną, drugie (numer 4) – 
jedynie ferrytyczną.

Istnienie takich różnic w budowie krystalicznej 
elementów kolczug dowodzi niehomogeniczności 
zarówno surowca stosowanego na ogniwa (drut, bla-
cha), jak również drutu, z którego wykonywano nity, 
czego przykładem jest nit z ogniwa numer 2 z kolczugi 
o nr. inw. 5558/11, zawierający kilka struktur (m.in. 
perlit, bainit).

Podsumowując: badanie kilkunastu ogniw różnych 
średniowiecznych kolczug wykazało, że do ich produk-
cji nie stosowano materiałów najwyższej jakości. Su-
rowiec żelazny i stalowy nie był ani specjalnie twardy, 
ani dobrze oczyszczony, co potwierdzają liczne inkluzje 
niemetaliczne oraz żużle obecne w całych przekrojach 
analizowanych ogniw. Maksymalne twardości, jakie 
uzyskano dla ogniw i nitów, nie przekraczają 300 HV, 
należą więc do niespecjalnie twardych.
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Ryc. 636. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Wybrane do badań kółka z kolczugi nr inw. 6939/11, 

widoczne różne typy elementów. 
Rys. B. Miazga

Fig. 636. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Links selected for the study, inv. no. 6939/11. Different

 types of elements visible. 
Drawing B. Miazga

Ryc. 637. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny przez kółko numer 1 z kolczugi 
nr inw. 6939/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). 

Fot. B. Miazga

Fig. 637. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Loose mail links, inv. no. 6939/11. Longitudinal section 
through element marked with no. 1 (light microscopy, 

50 × magnification). Phot. B. Miazga

Ryc. 635. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obraz makroskopowy luźnych ogniw z kolczugi nr inw. 6939/11, 
zaznaczone kółka wybrane do badań. Fot. B. Miazga

Fig. 635. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Macroscopic view of loose mail links, inv. no. 6939/11. 
Links selected for the study marked on the picture. Phot. B. Miazga
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Ryc. 638. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny przez kółko numer 2 z kolczugi nr inw. 

6939/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). 
Fot. B. Miazga

Fig. 638. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Loose mail links, inv. no. 6939/11. Longitudinal 

section through element marked with no. 2 (light 
microscopy, 50 × magnification). 

Phot. B. Miazga

Ryc. 640. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struk-
tura ferrytu z cementytem kółka numer 1 z kolczugi nr inw. 
6939/11 (mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, trawienie nitalem 

4%). Fot. B. Miazga

Fig. 640. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Loose mail links, inv. no. 6939/11. Ferrite and cementite struc-
ture in element no. 1 (light microscopy, 500 × magnification, 

etching with 4% nital). Phot. B. Miazga

Ryc. 641. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struk-
tura ferrytyczna z wydzieleniami cementytu oraz tworzą-

cym się perlitem kółka numer 1 z kolczugi nr inw. 6939/11 
(mikroskopia świetlna, pow. 500 ×, trawienie nitalem 4%). 
Widoczna struktura widmowa (typu ghost). Fot. B. Miazga

Fig. 641. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Loose mail links, inv. no. 6939/11. Ferritic structure with 
cementite formations and emerging pearlite in link no. 1 
(light microscopy, 500 × magnification, etching with 4% 

nital). Ghosting structure visible. Phot. B. Miazga

Ryc. 639. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Struktura krystaliczna o dużym (a) i drobnym (b) ziarnie kółka numer 
1 z kolczugi nr inw. 6939/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 639. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Loose mail links, inv. no. 6939/11. Coarse- (a) and fine-grained 
(b) crystal structure in element no. 1 (light microscopy, 50 × magnification, etching with 4% nital). Phot. B. Miazga

VIII. Militaria
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Ryc. 642. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Przekrój podłużny przez kółko numer 3 z kolczugi nr inw. 
6939/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 642. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Loose mail links, inv. no. 6939/11. Longitudinal section 
through element marked with no. 3 (light microscopy, 50 × 

magnification). Phot. B. Miazga

Ryc. 643. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Miejsce po nicie w kółku numer 3 z kolczugi nr inw. 6939/11 

(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 643. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Loose mail links, inv. no. 6939/11. Rivet opening in link no. 3 

(light microscopy, 50 × magnification). Phot. B. Miazga

Ryc. 644. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna, pasmowa kółka numer 3 z kolczugi 

nr inw. 6939/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie 
nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 644. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012.
Loose mail links, inv. no. 6939/11. Crystal, laminated 

structure of link no. 3 (light microscopy, 50 × 
magnification, etching with 4% nital). 

Phot. B. Miazga

Ryc. 645. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Pasmowa struktura krystaliczna wokół pozostałości po nicie 

w kółku numer 3 z kolczugi nr inw. 6939/11 (mikroskopia 
świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 4%). 

Fot. B. Miazga

Fig. 645. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Loose mail links, inv. no. 6939/11. Laminated, crystal 

structure around the rivet opening in link no. 3 (light micro-
scopy, 50 × magnification, etching with 4% nital). 

Phot. B. Miazga
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Ryc. 646. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Prze-
krój podłużny przez kółko numer 4 z kolczugi 

nr inw. 6939/11 (mikroskopia świetlna, pow. 50 ×). 
Fot. B. Miazga

Fig. 646. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Loose mail links, inv. no. 6939/11. Longitudinal section 

through link no. 4 (light microscopy, 50 × magnification). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 647. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Drobnoziarnista struktura krystaliczna drutu z kółka numer 

4 z kolczugi nr inw. 6939/11 (mikroskopia świetlna, 
pow. 50 ×, trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 647. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Fine-grained crystal structure of the wire in link no. 4 

(light microscopy, 50 × magnification, etching with 4% nital). 
Phot. B. Miazga

Ryc. 648. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Struktura krystaliczna osnowy metalicznej i inkluzje 

niemetaliczne w kółku numer 4 z kolczugi nr inw. 6939/11 
(mikroskopia świetlna, pow. 50 ×, trawienie nitalem 4%). 

Fot. B. Miazga

Fig. 648. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Loose mail links, inv. no. 6939/11. Crystal structure of metal 

matrix and non-metallic inclusions in link no. 4 (light 
microscopy, 50 × magnification, etching with 4% nital). 

Phot. B. Miazga

Ryc. 649. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Gruboziarnista struktura krystaliczna kółka numer 4 kolczu-

gi nr inw. 6939/11 (mikroskopia świetlna, pow. 
50 ×, trawienie nitalem 4%). Fot. B. Miazga

Fig. 649. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Loose mail links, inv. no. 6939/11. Coarse-grained crystal 

structure in link no. 4 (light microscopy, 50 × magnification, 
etching with 4% nital). Phot. B. Miazga
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e. Podsumowanie

Przedmioty zakwalifikowane do militariów stano-
wią ciekawy materiał do rozważań o średniowiecznym 
rzemiośle, i to w dość szerokim zakresie. Noże i miecze 
można rozpatrywać w kategorii nie tylko technologicz-
nej, ale często również estetycznej, gdy zabytki takie 
są zdobione (poprzez wykorzystanie różnych zabie-
gów rzemieślniczych). Co więcej, miecze można także 
porównywać z nożami, nieposiadającymi charakteru 
bojowego. Wówczas można zauważyć znaczne podo-
bieństwo stosowanych technik podczas produkcji tych 
przedmiotów. Badane miecze i nóż bojowy z wrocław-
skiego placu Nowy Targ okazały się wyrobami bardzo 
przemyślanymi w kontekście ich wytworzenia oraz 
funkcjonowania. Ostrza mieczy były wyraźnie tward-
sze od rdzeni tych przedmiotów. Spełniało to określone 
dla nich zadanie, zapewniając jednocześnie jak naj-
dłuższe użytkowanie. Takie same świadome operacje 
technologiczne były stosowane podczas wytwarzania 
uzbrojenia ochronnego, co zaobserwowano, badając 
płytki brygantynowe.

Zbiór kolczug, które poddano analizom, pokazuje 
olbrzymią różnorodność tych wyrobów w zakresie od-
najdowanych form ogniw kolczug oraz sposobów ich 
wytworzenia. Surowiec, z którego wykonano elementy 
kolczug, nie jest wyjątkowej jakości; materiałem naj-
powszechniejszym jest żelazo o strukturze ferrytycznej 
oraz ferrytyczno-perlitycznej. W konsekwencji badane 
ogniwa kolczug mają nieszczególnie wysoką twardość. 
Inaczej nity, które zostały wykonane z surowca tward-
szego, o strukturze bardziej drobnoziarnistej. Zasto-
sowanie takich surowców oraz nielicznych zabiegów 
poprawiających właściwości mechaniczne w czasach, 
kiedy operowano już zdolnościami uzyskiwania surow-
ca żelaznego o wyrafinowanych własnościach, dowodzi 
świadomej decyzji dla takiego wyboru.

Beata Miazga

Ryc. 650. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Możliwe miejsce zgrzewania ogniwa numer 1 z kolczugi 

nr inw. 1968/11. Fot. B. Miazga

Fig. 650. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1968/11. Potential closure in link no. 1. 

Phot. B. Miazga

Ryc. 651. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Możliwe miejsce zgrzewania ogniwa numer 3 z kolczugi 

nr inw. 1093/11 (pow. 50 ×). Fot. B. Miazga

Fig. 651. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Chainmail, inv. no. 1093/11. Potential closure in link no. 3,

 50 × magnification. Phot. B. Miazga
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