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XIII. Akcesoria stroju

1. Wprowadzenie

W trakcie badań prowadzonych na placu Nowy 
Targ odkryto 514 zabytków z metali kolorowych 
i z żelaza, które można zaliczyć do akcesoriów stroju. 
Jest to dość znaczny zbiór ze specyficznej przestrzeni 
miejskiej. Przypomnijmy, że najstarsza faza użytkowa-
nia tego terenu wiąże się z osadnictwem lewobrzeżnym, 
a później z osadą książęcą i jej zasiedleniem. Następnie 
obserwujemy powstawanie placu handlowego i jego 
ewolucję (por. Mackiewicz et al. 2014; a także rozdz. 
III w pierwszym tomie). Oczywiście inny jest kontekst 

zabytków z nawarstwień związanych z każdą z wymie-
nionych faz. Oprócz analizy typologicznej i rozważań 
społeczno-kulturowych ta grupa przedmiotów pozwa-
la na sformułowanie pytań dotyczących funkcjonowa-
nia przestrzeni miejskiej: od potencjalnego przebiegu 
ścieżek komunikacyjnych po miejsce handlu czy pro-
dukcji konkretnych przedmiotów. Ponadto tak liczny 
zbiór jest dobrym pretekstem do omówienia zagadnień 
związanych z metodami wytwarzania i zdobienia po-
szczególnych przedmiotów.

2. Stan badań

Stan badań nad akcesoriami strojów można oce-
nić jednocześnie jako dobry i niedostateczny. Z jednej 
strony większość zabytków w skali lokalnej jest dość 
dobrze opracowana. Są to najczęściej teksty prezentu-
jące mniejsze lub większe grupy zabytków, często okre-
ślające zasięg oraz kontekst, także kulturowy i symbo-
liczny, tych przedmiotów. Wyróżniają się zwłaszcza 
prace Krzysztofa Wachowskiego (por. bibliografia tego 
autora), a także publikacje wyników z Gdańska194 (por. 
m.in. Trawicka 2010) czy innych ośrodków z północ-
nej Polski, m.in. opracowanie badań w Kołobrzegu 

(Rębkowski 1996; 1998). Duża część przedmiotów jest 
publikowana na zasadzie sprawozdawczej, porozrzuca-
nych po różnych czasopismach z całej Europy.

Wyróżniają się monografie skarbów. Do najważ-
niejszych należą: skarb z Opola (Masner 1904), Środy 
Śląskiej (Katalog Środa 1996), Szczecina (Frankowska-
-Makała 2004), Pritzwalk (Krabath et al. 2006), Erfurtu 
(Opitz, Speitel 2010), a przede wszystkim Fuchsenhof 
(Prokisch, Kühtreiber 2004). Ta ostatnia praca jest o tyle 
istotna, że autorzy zebrali ważniejsze zdjęcia innych du-
żych pełno- i późnośredniowiecznych skarbów. Pracą 
tematyczną – dotyczącą pasów – jest także książka Ilse 
Fingerlin (1971), bazuje ona jednak na zabytkach muze-
alnych, które można łączyć z najwyższą klasą społeczną.

194 W trakcie pisania tego tekstu wyniki badań prowadzo-
nych przy ul. Chmielnej w Gdańsku nie zostały jeszcze 
opublikowane (zob. Krzywdziński 2016).
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Są też opracowania kolekcji muzealnych, gdzie prze-
ważają zabytki pozyskane z wykopalisk, jednak nie jest 
ich dużo. Przykładem są ostatnio wydane zbiory z Lejdy 
(Willemsen 2012), które należały do prywatnego kolek-
cjonera i są niestety pozbawione kontekstu znalezienia.

Najważniejszą pracą na temat akcesoriów, wciąż 
aktualną, jest opracowanie części londyńskich zbiorów 
(Egan, Pritchard 2008). Należy zauważyć, że zabytki 
z Wysp Brytyjskich są bardzo dobrze przeanalizowane, 
a wyniki studiów nad nimi szeroko rozpowszechnione. 
Zaburza to, moim zdaniem, generalny obraz kultury 
materialnej późnego średniowiecza, jako że analogie 
brytyjskie mimowolnie stają się punktem odniesienia. 
Należy zresztą zauważyć, że prawo zezwala w Anglii na 
używanie detektora metali przez poszukiwaczy-ama-
torów, co sprawia, że dzięki internetowym bazom da-
nych, uzupełnianym przez hobbystów (m.in. finds.org.
uk), mamy dostęp do olbrzymiej ilości danych.

W dalszym ciągu brakuje tekstów zbierających 
omawianą problematykę w całość. Taką próbę podjął 
Stefan Krabath (2001). Bazując na znaleziskach z Exe-
ter i Höxter, rozszerzył tło porównawcze na całą Europę 
na północ od Alp. Praca ta, mimo bezspornych zalet, 
ma też wady – przedstawiona w niej klasyfikacja przed-
miotów jest nieczytelna i niemożliwa do wykorzysta-
nia w praktyce. Należy też wspomnieć o wydawanych 
cyklicznie lubeckich kolokwiach hanzeatyckich pod 
redakcją Manfreda Gläsera. Najbardziej istotny z punk-
tu widzenia omawianej przeze mnie tematyki jest tom 
poświęcony zagadnieniu luksusu (Gläser 2008). Za-
gadnienie to jest już problematyczne samo w sobie, po-
nieważ luksusem zależnie od ośrodka można nazwać 
zupełnie inne towary, jednak tom ten daje dobry wgląd 
w ogólną „kulturę materialną” ważniejszych miast han-
zeatyckich.

3. Chronologia i struktura placu Nowy Targ a rozmieszczenie zabytków

Przedmioty odkryte na placu Nowy Targ pochodzą 
z nawarstwień datowanych od XI po XV w., a niekiedy 
nawet z jednostek stratygraficznych o młodszej chrono-
logii. Różnią się od siebie nie tylko pod względem mor-
fologicznym; wyrażają także zmiany zachodzące w mo-
dzie. Należy więc rozpatrzeć problematykę tych znalezisk 
na kilku płaszczyznach chronologicznych (tab. XIII.1).

Przed powstaniem placu targowego w omawianym 
przez nas miejscu funkcjonowała osada. Na ten okres 
składają się trzy fazy: I, II i III (por. Mackiewicz et al. 
2014, s. 170 i n.). Zdecydowałem się na uproszczenie 
analizy rozmieszczenia przestrzennego znalezisk. Za-
bytki z wymienionych faz potraktowałem na mapach 
planigraficznych wspólnie, co było spowodowane 
przede wszystkim niewielką liczbą znalezisk z omawia-
nych jednostek stratygraficznych. Z fazy I są to tylko 
3 zabytki. Pierwszym jest niczym nie wyróżniająca się 
prosta sprzączka żelazna (nr kat. 86195), odkryta w ja-
mie. Pozostałe 2 to kabłączki skroniowe (nr kat. 501, 
502), których datowanie na XI–XII w. nie jest niczym 

zaskakującym. Z fazy II mamy niewiele więcej znale-
zisk. Jest to 21 egzemplarzy, z których ponad połowa to 
sprzączki żelazne (12 sztuk). Na zbiorczych zestawie-
niach i mapach zabytki z faz I–II są więc przedstawiane 
razem ze znaleziskami z fazy III, o charakterze proto-
miejskim (90 przedmiotów), co nie powoduje znacz-
nego przekłamania wyników. Podsumowując, z nawar-
stwień związanych z okresem „przedtargowym” mamy 
114 zabytków, co stanowi 22% całego zbioru.

Zupełnie inny charakter mają przedmioty odkryte 
w nawarstwieniach powstałych po powstaniu placu tar-
gowego, czyli w fazach V–VIII.

Pierwsza z tych faz, faza V, dotyczy przede wszyst-
kim początku istnienia placu i teoretycznie powinna 
odzwierciedlać pierwszą organizację miejsc handlu. 
Charakteryzuje się ona brakiem konstrukcji, oprócz 
reliktu drogi w części południowo-wschodniej (js. 528) 
oraz kilku prawdopodobnych obiektów związanych 
z targowiskiem (m.in. js. 482, 260, 52 i 55). Z tej fazy 
znamy 103 zabytki, które stanowią 20% całego zbioru.

W fazie VI następuje dalszy rozwój targowiska. 
W nawarstwieniach związanych z tym okresem obser-

195 Określenie „nr kat.” odnosi się do numeru zabytku 
 w katalogu stanowiącym załącznik do tego rozdziału.
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wujemy funkcjonowanie ciągu konstrukcji związanych 
z gospodarowaniem wodą (js. 253, 262, 327). Warto 
podkreślić, że na arach 52 i 53 w tym okresie wydzie-
lono konstrukcję słupową (js. 27), która prawdopodob-
nie pełniła funkcję wiaty handlowej. Z tym okresem 
łączymy 118 zabytków (23%).

Ze względu na liczbę i rodzaj znalezisk zdecydo-
wałem się przy analizie przestrzennej połączyć fazy VII 
i VIII. Z młodszej fazy VIII, datowanej na koniec XV–
XVIII w., pochodzi 49 znalezisk (9,5% całego zbioru). 
Wśród nich, oprócz kilku wyjątków, nie zaobserwo-
wano przedmiotów o charakterze ewidentnie nowo-
żytnym. Z fazy VII, datowanej na koniec XIV–XV w., 
pochodzi natomiast 80 zabytków (15,5% całego zbio-
ru). W obu tych fazach obserwujemy pewne przeor-
ganizowanie struktury placu. Znaczna część zabytków 
z obu wymienionych faz pochodzi z zachodniej strefy 
badanego obszaru – z arów 31, 32, 41, 42, 43. W tym 
miejscu, w fazie VII, zarejestrowano także relikty kon-
strukcji drewnianych (js. 17, 30, 37) z drewnianymi 
chodnikami, tworzące prawdopodobnie stragany i po-
dejścia do nich.

W celu ułatwienia analizy przestrzennej rozmiesz-
czenia zabytków zdecydowałem się na pewne uprosz-
czenie. Zabytki z faz poprzedzających powstanie placu 
zestawiłem na mapach razem, tak jak znaleziska z faz 
VII i VIII, które nie wykazywały dużego zróżnicowania 
chronologicznego, a także w dużej mierze pochodziły 
ze zbliżonego kontekstu – prawdopodobnego rejonu 
handlowego.

Rozmieszczenie zabytków odkrytych na placu 
Nowy Targ jest różne, jeśli chodzi o poszczególne kate-
gorie, jednak ogólne tendencje można zaobserwować, 
analizując cały zbiór. Główne różnice spowodowane 
są zanikaniem lub pojawianiem się pewnych kategorii 
przedmiotów, jak kabłączki skroniowe w pierwszym 
przypadku czy dwudzielne zapięcia stroju (haftele) 
i metalowe elementy torebek w drugim.

Ze względu na dużą liczbę danych oraz niedokład-
ne niekiedy informacje planigrafia znalezisk dla każde-
go z czterech okresów została przedstawiona na sche-
matycznej mapie. Każdy kwadrat przedstawia dany ar, 

a liczba w środku określa liczbę znalezisk. Dodatkowo, 
na zasadzie mapy hipsometrycznej, gradientem kolo-
rów oznaczono intensywność znalezisk (ryc. 826–829).

W pierwszym okresie (fazy I–III) obserwujemy 
dość równomierne rozmieszczenie znalezisk na ca-
łej przestrzeni badanego obszaru. Więcej zabytków 
pochodzi jedynie z arów 42, 52 i 83, co w pierwszych 
dwóch przypadkach być może należy wiązać ze zlo-
kalizowanymi tam ciągami komunikacyjnymi (js. 57 
i 71). Podobnie większe skupiska oznaczone kolorem 
pomarańczowym na arach 31, 32, 33, 34 wydają się po-
jawiać w miejscach, gdzie nie ma zabudowań w fazie 
III. Podobnie jest na arach 64, 75, 85 i 95, na których 
funkcjonował najprawdopodobniej kolejny ciąg komu-
nikacyjny, oraz na arach 34, 44, 54 i 55, gdzie istniała 
kolejna większa niezabudowana przestrzeń (ryc. 826).

Koncepcję mówiącą, że większość zabytków 
w pierwszym okresie odkryto w miejscach funkcjo-
nowania ciągów komunikacyjnych, wydaje się burzyć 
jedynie duża intensywność znalezisk na arze 83. Jed-
nak tam w fazie III funkcjonował wprawdzie budynek 
słupowy (js. 50), ale także starszy od niego, znajdujący 
się w tym samym miejscu, ciąg komunikacyjny (js. 66 
i 66A).

W fazie V planigrafia zabytków przedstawia się 
nieco inaczej (ryc. 827). Najwięcej znalezisk pochodzi 
ewidentnie z części zachodniej, a zwłaszcza południo-
wo-zachodniej badanego obszaru. Pozostałe zabyt-
ki odkryto w mniej więcej w tych samych miejscach, 
gdzie w poprzednim okresie odkryto relikty dróg 
i ustalono funkcjonowanie ciągów komunikacyjnych. 
Być może zatem nawet po wytyczeniu placu handlowe-
go, mimo że powstała nowa przestrzeń, układ ścieżek 
się zachował, a ludność w dalszym ciągu korzystała 
z alejek zlokalizowanych w tym samym miejscu? Praw-
dopodobnie wpisywały się one w układ komunikacyj-
ny całego miasta i w sposób najprostszy łączyły różne 
punkty ze sobą. Podobną sytuację obserwujemy także 
w następnym okresie.

W fazie VI stwierdzono zbliżony układ znalezisk 
(ryc. 828), należy jednak zauważyć, że w tym czasie 
na południu placu funkcjonowały konstrukcje zwią-

Chronologia i struktura placu Nowy Targ a rozmieszczenie zabytków
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zane z gospodarką wodną (js. 327, 525). W ich okoli-
cy, zwłaszcza na arach 65 i 76, można zaobserwować 
znaczne skupisko przedmiotów. Ewidentnie jednak 
najwięcej zabytków – aż 27 – pochodzi z ara 23. Może 
to mieć związek z istniejącą w tym miejscu konstrukcją 
drewnianą, pełniącą prawdopodobnie funkcję koryta 
do segregowania zwierząt (js. 262). Z arów przyległych 
(22, 32, 33, 34) pochodzi również znaczna liczba zna-
lezisk; tak jak w poprzednim okresie, najwięcej zabyt-
ków mieściło się w zachodniej części placu. Kolejne 
duże nagromadzenie jest natomiast w okolicy arów 84 
i przyległych doń 83 i 94. Należy pamiętać, że odkryte 
koryto, związane z fazą VI, niekoniecznie musiało tam 
funkcjonować przez cały okres „trwania fazy”.

W ostatnim okresie, związanym z fazami VII–VIII, 
największa liczba znalezisk znów pochodzi z zachod-
niej części placu (ryc. 829). Tym razem jednak można 
je łączyć z przebiegiem drewnianych chodników-kła-
dek na arach 42 i 43 oraz ze zlokalizowanymi w pobli-
żu (ary 41 i 42) prawdopodobnymi pozostałościami 
straganów w postaci powbijanych w ziemię słupów, 
a także fragmentem drewnianej podłogi (?) na arze 
23. Być może konstrukcje te zakreślały pewien sek-
tor handlowy. Obserwujemy również nowe skupiska. 
Wyraźne nagromadzenie znalezisk jest na arze 52, 
w okolicy reliktu konstrukcji słupowej (js. 27), praw-
dopodobnie o charakterze targowym, a także na połu-
dnie i południowy wschód od niego. Skupisko na arze 
83 należałoby w rzeczywistości zaznaczyć jako znacz-
nie mniejsze, gdyż 8 ze znalezionych tam przedmiotów 
stanowi część tego samego depozytu.

Najważniejsze pytanie jednak brzmi: co oznacza 
duża ilość zabytków odkryta w danej strefie placu tar-
gowego? Warto w tym miejscu zauważyć, że przedmiot, 
który spadł w błotnistą mierzwę, w zasadzie natych-
miast znikał z oczu. Niektóre akcesoria stroju łatwo 
można zgubić. Należą do nich z pewnością elementy 
torebek, zapinki, guziki, aplikacje lub nawet okucia 
końca pasa. Duża liczba znalezisk pochodzi najpraw-
dopodobniej z okolicy ciągów komunikacyjnych lub 
ze stref, w których było tłoczno i mogło dochodzić do 
szarpaniny lub przepychanek, co dodatkowo zwiększa-

ło szanse na zgubienie jakiegoś elementu. Może to ob-
razować sytuacja z fazy VI, ponieważ zarówno miejsce 
segregacji zwierząt (js. 206), jak i zbiorniki na wodę po-
tencjalnie przyciągały dużą liczbę osób, co zwiększało 
ryzyko utraty jakiegoś akcesorium.

Trudno jednak nie zauważyć nagłej nieobecności 
takiego przedmiotu jak pas ze sprzączką czy klamrą 
(pomijając oczywiście rzemienie butów i patynek, 
podwiązki czy też rzemienie rzędu końskiego). W tych 
przypadkach należałoby rozważać raczej funkcjonowa-
nie straganów zaopatrzonych w tego typu przedmioty. 
Czy jednak duża liczba znalezisk „z warstwy” może 
świadczyć o funkcjonowaniu w danym miejscu straga-
nu? Wydaje się, że handlarze raczej pilnują swojego to-
waru, klienci natomiast nie gubią właśnie kupionej rze-
czy. Liczba przedmiotów pochodząca z obiektów jest 
jednak zbyt mała (poniżej 5% całego zbioru), aby móc 
stwierdzić pewne prawidłowości, a stragany mogły 
mieć lekką konstrukcję, nieuchwytną w trakcie prowa-
dzenia badań archeologicznych. Odkryte półfabrykaty, 
nieujęte w zestawieniach na mapie, również nie wska-
zują miejsc produkcyjnych. Są to tylko 3 przedmioty. 
Pierwszy, półfabrykat lunuli (nr kat. 514), został odkry-
ty za pomocą wykrywacza metali; drugi, półprodukt 
aplikacji (nr kat. 394), związany z fazą VIII, ma dość 
nowożytny charakter; jedynie trzeci może dostarczyć 
dodatkowych informacji o wyrobie hafteli (nr kat. 468).

Jeśli rozważać problem interpretacji planigrafii 
omawianych zabytków tylko pod kątem statystyki, to w 
okresie od XII do połowy XV w. rocznie „gubiono” ok. 
1,68 przedmiotu. Ta sucha informacja wskazuje przede 
wszystkim na niebezpieczeństwo traktowania jako jed-
noczasowych znalezisk z poszczególnych faz. Należy 
pamiętać, że dwa podobne przedmioty – odkryte na 
tym samym arze, na tej samej ćwiartce i w tej samej fa-
zie – mogły tak naprawdę znaleźć się tam w odstępie 
10 lub więcej lat, w zupełnie innych okolicznościach i 
przy zupełnie innym otoczeniu. Druga kwestia, o której 
należy pamiętać, to fakt, że funkcjonowanie poszcze-
gólnych konstrukcji niekoniecznie musiało trwać tyle, 
ile określona przez nas faza.

XIII. Akcesoria stroju
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Ryc. 826. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia akcesoriów stroju w fazach I–III. 
Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 826. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of dress accessories in phase I- III. 
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki

Ryc. 827. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia akcesoriów stroju w fazie V. Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 827. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of dress accessories in phase V. 
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki



910

Ryc. 828. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia akcesoriów stroju w fazie VI. 
Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 828. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of dress accessories in phase VI. 
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki

Ryc. 829. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia akcesoriów stroju w fazach VII–VIII. 
Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 829. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of dress accessories in phase VII–VIII. 
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki
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Moim zdaniem, mimo przedstawionych wątpliwo-
ści, w okresie „przedtargowym” (fazy I–III) rozlokowa-
nie zabytków ma związek przede wszystkim z funkcjo-
nowaniem ciągów komunikacyjnych, co również jest 
widoczne w fazie V, aczkolwiek ścieżki wydają się nieco 
przesunięte. W fazie VI wyraźniej widać, że nagroma-
dzenie znalezisk istnieje zwłaszcza w miejscach spoty-
kania się większej liczby ludzi – jak urządzenia wodne 

czy też miejsce segregacji zwierząt – należy pamiętać 
jednak, że te konstrukcje mogły funkcjonować jedynie 
przez kilka lat. Niemniej przez cały okres „targowy” 
duże skupisko różnych akcesoriów stroju w zachodniej 
części omawianego obszaru wydaje się wskazywać na 
funkcjonowanie na tym obszarze straganów specjalizu-
jących się w handlu tego typu przedmiotami.

4. Konstrukcja przedmiotów

We współczesnej polskiej literaturze dotychczas nie 
nastąpiła próba ujednolicenia nazewnictwa poszczegól-
nych elementów konstrukcyjnych różnych akcesoriów 
stroju. Przy okazji tego opracowania postanowiłem 
opisać sposób działania poszczególnych typów zapięć 
oraz elementów składowych ich konstrukcji, niekiedy 
wprowadzając nowe terminy dla poszczególnych czę-
ści196.

a. Elementy pasa

Zasadniczo, aby pas mógł pełnić swoją podstawo-
wą funkcję, niezbędne są jedynie sprzączka lub klamra 
oraz taśma nośna – często wykonana z kawałka skóry, 
ale także z tekstyliów. Wiele egzemplarzy ozdabiano też 
dodatkowo licznymi aplikacjami. W późnym średnio-
wieczu modne było, co pokazuje często ikonografia, 
noszenie tzw. pasa naddługiego (por. Fingerlin 1971; 
Wachowski 1997), którego luźny koniec, obciążony 
okuciem, sięgał często kolan, a niekiedy nawet niemal 
stóp osoby go noszącej. Jak wskazują prace kostiumolo-
gów, kieszenie są wynalazkiem dopiero z końca XVI w. 
(por. m.in. Gutkowska-Rychlewska 1968; Bartkiewicz 
1979; Arnold 1985). W związku z tym to przy pasie 
noszono klucze, noże, a w sakiewkach i kaletkach inne 
przedmioty osobiste. Mogły być one podwiązane bez-

pośrednio do samego rzemienia, lub też przypięte do 
przymocowanych na stałe kabłąków-podwieszaczy lub 
zdejmowanych nakładek wyposażonych w oczko. Ta-
kie rozwiązanie powodowało, że ciężar noszonych przy 
pasie przedmiotów rozkładał się równomierniej i nie 
niszczył taśmy nośnej.

Odkryty na placu Nowy Targ cały pas (nr kat. 1) 
wskazuje, że rzemienie stanowiące taśmę nośną bywały 
sztukowane – w takim przypadku aplikacje nie tylko 
pełniły funkcję ozdobną, ale też spajały i dodatkowo 
usztywniały całą konstrukcję, a być może również ma-
skowały uszkodzenia.

Sprzączki

Sprzączka, z punktu widzenia konstrukcji, skła-
da się z dwóch zasadniczych elementów (ryc. 830 a). 
Jednym jest kolec, drugim zaś ramka, która przybie-
ra różne kształty i najczęściej jest podstawą typologii 
(Fingerlin 1971; Whithead 1996; Krabath 2001; Egan, 
Pritchard 2008).

Kolec zamocowany jest do osi sprzączki – może 
ona zarówno stanowić fragment ramki, jak i być dodat-
kowym elementem w jej wnętrzu, jak przy tzw. sprzącz-
kach podwójnych. Fragment ramki, na którym opiera 
się kolec, w niniejszym tekście określany jest jako front 
ramki, zagłębienie dla kolca natomiast nazwano żłob-
kiem. W przypadku sprzączek z osią wewnętrzną na-
przeciwległy do frontu ramki bok określany jest tyłem 
ramki. W niektórych sprzączkach oś ramki jest specjal-
nie wyprofilowana tak, aby jej szerokość mogła być do-
pasowana do szerokości skuwki.

196  Nie będę odnosił się tutaj do tego, jak poszczególne ele-
menty bywają nazywane przez innych badaczy, nie                      
z braku szacunku do tradycji czy ich pracy, lecz ze wzglę-
du na to, że rzetelne przygotowanie takiego zestawienia 
mogłoby być pracą badawczą samą w sobie, jednak  
o dość wątpliwych wartościach poznawczych innych niż 
naukoznawcze.
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W przypadku sprzączek żelaznych, które zostały 
wykute, a nie odlane, warto jeszcze rozróżnić prze-
krój ramki. Najczęściej jest on owalny, niekiedy jednak 
spłaszczony, romboidalny lub kwadratowy. Często ram-
ka sprzączki jest cieńsza na długości całej osi lub tylko 
w miejscu mocowania kolca. Ten szczegół pozwala 
niekiedy odróżnić potencjalną sprzączkę od skobla lub 
przedmiotu żelaznego o innym zastosowaniu. Niekiedy 
ramka w miejscu osi jest jedynie zagięta, a nie skuta.

Wśród sprzączek żelaznych wyróżniają się jeszcze 
egzemplarze z ruchomym frontem (ryc. 830 b). Front 
ramki tego typu jest osobnym, walcowatym elemen-
tem, przypominającym zabezpieczony z obu stron 
sworzeń. Niekiedy na froncie ramki zamieszczona jest 
tuleja, również z możliwością obracania się (ryc. 830 c).

Kolce sprzączek również mają różne konstrukcje. 
Często wykonane są z drutu żelaznego lub ze stopu mie-
dzi. Jeden z ich końców jest wtedy zagięty bezpośred-
nio na ramce sprzączki. Analogiczną konstrukcję mają 
kolce z większych prętów żelaznych oraz z fragmentów 
blachy miedzianej – zarówno odlane i następnie zagię-
te, jak i bezpośrednio z niej wycięte. Osobną kategorią 
są kolce odlewane w formie – pierścień do mocowania 
na ramce może być wtedy rozcięty w połowie. Tak jest 
zwłaszcza w przypadku przedmiotów ze stopu ołowiu.

Sprzączki zapadkowe

Nieco inną konstrukcję mają sprzączki zapadkowe 
(ryc. 831). W przeciwieństwie do zwykłych sprzączek 
o konstrukcji ramka-kolec, wszystkie egzemplarze z 
Nowego Targu zostały wykonane ze znitowanych ze 
sobą kawałków blachy. Ponadto wszystkie sprzączki 
są scalone ze skuwką, a ich ramka przypomina swo-
ją konstrukcją sprzączkę z belką. Front jest osobnym 
elementem, możemy rozróżnić dwa jego rodzaje. W 
pierwszym przypadku (ryc. 831 a) pełni funkcję języka 
– płaskiej blaszki, która zakleszcza się w otworze w rze-
mieniu lub w blokadce i nie pozwala na rozpięcie pasa. 
W drugim rodzaju konstrukcji (ryc. 831 b) frontem jest 
prosty nit lub przynitowany zwitek blachy – wtedy ję-
zyk umieszczony jest na osi wewnątrz ramki. Do całego 
mechanizmu na tyle ramki zamocowana jest skuwka 

wykonana z kawałka blachy. Wszystkie ramki w miej-
scu styku z blachą mają otwór na nit, jednak tylko przy 
nielicznych egzemplarzach ten element się zachował. 
Nie jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowa-
nia zapięcia, jednak usztywnia całą konstrukcję. Oce-
niając jakość i sposób wykonania tych zapięć, możemy 
sądzić, że była to jedynie chwilowa moda.

Ryc. 830. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Konstrukcje sprzączek i elementów z nimi związanych: a – 

sprzączka prosta; b – sprzączka z belką; c – sprzączka 
z tuleją. Rys. M. Dobrowolski

Fig. 830. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Buckle patterns and buckle elements: a – single-loop 

buckle; b – single-loop buckle with bar; c – roller buckle; 
Drawing by M. Dobrowolski
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Skuwki

Wszystkie skuwki z metali kolorowych są wykona-
ne z zagiętego kawałka blachy (Ryc. 832). Ta część ma w 
środku otwór na kolec oraz często wyprofilowane – pod-
cięte – boki, co sprawia, że skuwka ma jedną szerokość 
z osią sprzączki. Znane są też egzemplarze, gdzie skuw-
ka nie ma profilu i przymocowana jest do sprzączki, 
tak że cała mieści się w wewnętrznej szerokości jej osi.

Skuwki w wielu wypadkach nie są zagięte dokład-
nie w połowie blachy. Często część dolna – określana 
jako podkładka – jest krótsza.

Okucia końca pasa

Pod względem konstrukcyjnym można wyróż-
nić kilka typów okuć końca pasa. Z placu Nowy Targ 
w zasadzie nie znamy najprostszego wariantu – wy-

konanego ze zgiętego kawałka blachy i przynitowane-
go do końca rzemienia. Jedyny takie okucie pochodzi 
z zachowanego w całości pasa (nr kat. 1).

Z pozostałych zakończeń pasa najbardziej liczne są 
okucia warstwowe (ryc. 833 a). Składają się one z kil-
ku warstw blachy (2–5), połączonych ze sobą najpraw-
dopodobniej lutem cynowym. Przekrój niektórych 
egzemplarzy wskazuje, że blaszki tworzące warstwy 
mogą być wewnątrz podwinięte i zachodzić na siebie. 
Niektóre okucia mają bardzo grubą warstwę lutu – być 
może zostały wykonane nieco inną techniką? Górna 
i dolna warstwa określane są jako okładziny, dodatko-
wo dolna zaś pełni funkcję podkładki, analogicznie do 
przypadku skuwek. Wszystkie egzemplarze są równo 
przycięte i oszlifowane, tak że na pierwszy rzut oka 
sprawiają wrażenie, jakby zostały odlane w formie. 
Z Nowego Targu znane są 2 egzemplarze, gdzie do oku-
cia warstwowego dolutowano (?) plastyczne zakończe-
nie o kształcie pąka kwiatu wykonane również techniką 
warstwową (nr kat. 267, 268).

Kolejnym typem są okucia o konstrukcji określa-
nej jako skrzynkowa (ryc. 833 b). Koniec rzemienia był 
wsuwany w przygotowaną z blachy skrzynkę. Składa się 
ona z okładziny wierzchniej i spodniej, a także z okucia 
boków rzemienia. Niestety żaden z egzemplarzy z placu 
Nowy Targ nie zachował się w takim stanie, aby móc 
określić konstrukcję bocznych wstawek – znamy je na-
tomiast m.in. z londyńskich analogii (Egan, Pritchard 
2008, s. 124, ryc. 81).

Wyróżniono również okucia pseudoskrzynkowe, 
które stanowią różne próby naśladownictwa poprzed-
niego wariantu. Są to np. prostokątne kawałki blaszki 
zagięte wzdłuż dłuższego boku.

Z okuć końca pasa wykonywanych techniką od-
lewu na pierwszy plan wybijają się przede wszystkim 
okucia ażurowe. Egzemplarze ze stopu miedzi odlano 
bez podkładki (nr kat. 208, 209, 211). Bogato ornamen-
towany element pasa ze stopu ołowiu miał natomiast 
formę okucia skrzynkowego (nr kat. 210).

Osobno wyróżniono okucia odlewane wraz z pod-
kładką (nr kat. 212, 213). Z Nowego Targu znamy tylko 
dwa takie egzemplarze, oba ze stopu cyny i ołowiu.

Ryc. 831. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Kon-
strukcje sprzączki zapadkowej: a – język na froncie ramki, 

b – język wewnątrz ramki. Rys. M. Dobrowolski

Fig. 831. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Folding strap clasp patterns: a – folding plate at the 
front of the frame; b – folding plate inside of the frame. 

Drawing by M. Dobrowolski.
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Ryc. 832. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. 

Konstrukcja skuwek. 
Rys. M. Dobrowolski

Fig. 832. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 

2010-2012. Design of buckle 
plates. Drawing by 

M. Dobrowolski.

Ryc. 833. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Konstrukcja 

okuć końca pasa: a – okucie war-
stwowe; b – okucie skrzynkowe. 

Rys. M. Dobrowolski

Fig. 833. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 

Strap end patterns: a – composite 
strap end; b – composite strap 

end with side stripes. Drawing by 
M. Dobrowolski.

Aplikacje pasa

Pod tym terminem rozumiem wszystkie mocowa-
ne na stałe elementy pasa lub stroju, pełniące funkcję 
przede wszystkim ozdobną. Wyjątek stanowią jedynie 

okucia dziurek oraz proste, prostokątne kawałki blasz-
ki, które mogły być blokadami mechanizmu sprzączki 
zapadkowej. W tym drugim przypadku nie jesteśmy 
jednak w stanie odróżnić ich od zwykłych ozdób w tej 
formie.
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Aplikacje przynitowywano lub przyszywano do 
materiału lub skórzanej taśmy nośnej pasa. Można je 
podzielić na 3 zasadnicze typy. W pierwszym przypad-
ku mają one wewnątrz aplikacji dziurki na nit lub nić 
(ryc. 834 a). Zazwyczaj egzemplarze podłużne zaopa-
trzone są w otwory w narożnikach lub na osi przedmio-
tu, formy owalne natomiast lub rozety mają pojedynczy 
otwór w centrum lub kilka dziurek na obrzeżach. Eg-
zemplarze przynitowywane miały często od spodniej 
strony jeszcze niewielką podkładkę z kawałka blaszki.

Aplikacje drugiego typu są najczęściej nitami 
w formie tulei z ozdobną główką. Wykonywano je tech-
niką odlewania. Pełniły one zazwyczaj funkcję okucia 
dziurki pasa (ryc. 834 b).

Do trzeciego typu zaliczono aplikacje wyposa-
żone w uszka na zewnątrz właściwej części aplikacji 
(nr kat. 362, 363). Najprawdopodobniej przyszywano 
je do pasa z materii lub do stroju.

Niekiedy aplikacje, zwłaszcza lekkie, wykonane 
techniką trybowania, z powodzeniem mogły pełnić 
funkcję ozdób stroju. Podobne aplikacje znane są m.in. 
z tzw. Marienmäntelchen – płaszczy narzucanych na 
święte figury w trakcie ceremonii kościelnych (zob. 
http:www.bildindex.de/document/obj20635235?me-
dium=mi00772g08).

Elementy pasa do podwieszania sakiewek: aplikacje 
kabłąkowe i podwieszacze (châteleine)

Elementy pasa do podwieszania sakiewek dzielą 
się na dwa rodzaje. Do pierwszego należą egzemplarze 
nitowane do taśmy nośnej na stałe, złożone z kabłąka 
oraz skuwki lub skuwek, które przytwierdzają kabłąk 
do pasa (ryc. 835 a). Ten pierwszy element może przy-
bierać różne kształty, od prostego pierścienia, przez 
formy zwielokrotnione (z możliwością podczepienia 
kilku różnych przedmiotów w tym samym miejscu), 
po dłuższe, wygięte kabłąki podłużne (przymocowa-
ne najczęściej w dwóch miejscach do taśmy nośnej). 
W pasach nowożytnych cała konstrukcja bywa bardziej 
rozbudowana – pojawiają się tzw. okucia kabłąkowe, 
które mają formę całych wstawek w taśmę nośną pasa 
(Sawicki 2015, s. 64). Omawiany więc typ przedmio-
tów, złożony ze skuwki i kabłąka, proponuję analogicz-
nie do tego terminu nazwać aplikacjami kabłąkowymi.

Drugim typem są nakładki zakładane na taśmę 
nośną pasa. Brakuje w języku polskim terminu, który 
by precyzyjnie określał tę kategorię zabytków. W opra-
cowaniu zabytków z wrocławskiego cmentarza Salwa-
tora proponowałem słowo „podwieszacz” oraz fran-
cuski termin „châteleine” (Sawicki 2015, s. 64). Należy 
zaznaczyć, że ten termin pojawia jednak się dopiero 
w XIX w. (Kowalska J. 2009, s. 27 i n., 47 i n.) i doty-
czy ozdobnych haków, do których podwieszano różne 
przedmioty, tj. przybory do robótek, klucze, flakoniki 
perfum czy lusterka. Podwieszacze z Nowego Targu 
nawlekano jednak na rzemień (ryc. 835 b). Umożli-
wiała to szczelina znajdująca się wewnątrz podłużnego 
korpusu zwieńczonego z jednej strony pierścieniem, 
z drugiej zaś ozdobnikiem. Przedmioty znane z innych 
stanowisk oraz kolekcji muzealnych mają często formę 
haków, które można było zdjąć bez rozpinania pasa 
(Heindel 1990, ryc. 1).

b. Zapięcia i ozdoby stroju

Do tej grupy zaliczono wszystkie przedmioty słu-
żące do połączenia krawędzi stroju. Są to więc zapięcia 

Ryc. 834. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Konstrukcja aplikacji: a – aplikacja z centralnym nitem; 

b – aplikacja z tuleją (z okucia dziurki). Rys. M. Dobrowolski

Fig. 834. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Mount patterns: a – mount with rivet in the 

centre; b – mount with pipe rivet. 
Drawing by M. Dobrowolski
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frontów lub rękawów szat męskich i damskich w posta-
ci hafteli, guzików i zapinek. Zostały pominięte okucia 
sznurowadeł, ze względu na to, że na placu Nowy Targ 
nie odkryto tego typu przedmiotów. Być może spowo-
dowane jest to faktem, że moda na sznurowane stroje 
pojawia się w zasadzie dopiero pod koniec XIV w., 
a swoje apogeum osiąga w drugiej połowie następnego 
stulecia.

Haftele

Termin ten został przyjęty z języka niemieckie-
go i zastosował go Krzysztof Wachowski (2013, s. 42). 
W Polsce używa się niekiedy pojęcia „zapięcia dwu-
dzielne” (Frankowska-Makała 2004). Są to rozbudo-
wane haftki, o konstrukcji haczyk-oczko, często z roz-
budowaną, ozdobną częścią – określaną jako tarczka 
– która pozwala je przyszyć lub przynitować do stroju 
(ryc. 836). Niektóre egzemplarze mają jeszcze dodatko-
wą ozdobną tarczkę maskującą haczyk bądź oczko. Tra-
dycyjnie, według encyklopedii staropolskiej Zygmunta 
Glogera (1900–1903, s. 229), haczyk określano mianem 
konika, oczko zaś – kobyłki. Pojęcia te obecnie wyszły 
już z powszechnego użycia.

Guziki

Prosty podział guzików pod kątem konstruk-
cji zaproponowano przy okazji omawiania znalezisk 

z cmentarza Salwatora we Wrocławiu (Sawicki 
2015). Bazuje on na konstrukcji nóżki. Do pierwszego 
typu należą guziki pozbawione tego elementu. Są to eg-
zemplarze z płaską główką, często wykonaną z materia-
łów organicznych, które mają wywiercone najczęściej 
2 lub 4 otwory.

Drugi typ stanowią guziki z nóżką z uszkiem (ryc. 
837 a). Są to egzemplarze wykonane na różne sposoby 
– mogą być m.in. odlane w całości z formy, wykonane 
z półsferycznych zlutowanych ze sobą kopuł, czy też 
z masy szklanej, w której zanurzono drucianą nóżkę 
(por. Krabath 2001). Dla uproszczenia opisu zewnętrz-
ną, reprezentacyjną część główki nazywam awersem, 
a spodnią, zawierającą najczęściej różne ślady kon-
strukcyjne, rewersem.

Do trzeciej kategorii należą egzemplarze z nóżką ze 
stopką w kształcie tarczki równoległej do główki pła-
skiej tarczki o tej samej średnicy (ryc. 837 b). Guzik taki 
nie był przyszywany na stałe do stroju, lecz przekładano 
go przez dziurki w obu połach stroju. Pozwalało to na 
posiadanie jednego kompletu guzików do kilku okryć. 
Znane są także nowożytne guziki, o nóżkach połączo-

Ryc. 835. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Konstrukcja elementów torebek: a – aplikacja kabłąkowa; 

b – podwieszacz. Rys. M. Dobrowolski

Fig. 835. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Patterns of pouch accessories: a – mounted 

purse hanger; b – purse hanger. 
Drawing by M. Dobrowolski
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nych drutem, które mogły mieć podobne zastosowanie, 
lub też zapinano nimi szerokie mankiety.

Wydaje się też, że tylko egzemplarze z nóżką z usz-
kiem stosowano w szeroko pojętym średniowieczu. 
Ikonografia oraz nieliczne znaleziska poświadczają też 
użytkowanie guzików tekstylnych, przyszywanych do 
stroju (Crowfoot et al. 2001).

Zapinki

Zapinki są jedną z lepiej opracowanych grup za-
bytków. Przedmioty te, podobnie jak sprzączki, składa-
ją się zasadniczo z ramki i kolca (ryc. 838). Podobnie 

jak w przypadku sprzączek, ten pierwszy element jest 
główną podstawą dalszej klasyfikacji.

Wielokrotnie podkreślana jest problematyka funk-
cji omawianych przedmiotów i ich treści symbolicz-
nych (Wachowski 2012). Zapinki mogły pełnić swoją 
funkcję eponimiczną, czyli zapinać strój, ale także sta-
nowić jedynie ozdobę – wówczas używany jest termin 
„broszka”. Niekiedy pełniły funkcję breloka, podobnie 
jak podwieszacze na pas. Świadczą o tym znaleziska za-
pinek z przywiązanymi sznurkami (por. m.in. Wachow-
ski 2012; Deevy 1998; Enzenberger 2007, s. 61, ryc. 26) 
lub z uszkami na ramce, do których przymocowano 
łańcuszki (Prokisch, Kühtreiber 2004, s. 459, ryc. 54).

Ryc. 836. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. 
Konstrukcja hafteli. 
Rys. M. Dobrowolski

Fig. 836. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Design of 
hook-and-eye clasps. 
Drawing by 
M. Dobrowolski.

Ryc. 837. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Guziki: a – z nóżką; b – z nóżką ze stopką w formie tarczki.

 Rys. M. Dobrowolski

Fig. 837. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Buttons: a – with foot; b – with disc-shaped foot 

Drawing by M. Dobrowolski

Ryc. 838. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Konstrukcja zapinek. Rys. M. Dobrowolski

Fig. 838. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012  
Brooch patterns. Drawing by M. Dobrowolski

Konstrukcja przedmiotów
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Akcesoria stroju z metali odkryte na Nowym Targu 
zostały wykonane w trzech zasadniczych technikach: 
kucie, repusowanie lub odlewanie.

a. Kucie

Przedmioty żelazne, do których należą przede 
wszystkim sprzączki, zostały wykute. Produkcja przed-
miotów z żelaza wymaga paleniska, aby móc podgrzać 
żelazo do temperatury pozwalającej na swobodną 
obróbkę, oraz warsztatu wyposażonego w odpowied-
nie narzędzia. Na placu Nowy Targ nie stwierdzono 
tak przygotowanego miejsca. Być może jako warsz-
tat kowalski należałoby interpretować relikt budynku 
z piecem, paleniskiem oraz klepiskiem (js. 73) usytu-
owany na arze 42 i związany z fazą III, jednak jest to 
mało prawdopodobne. Nie znaleziono w jego obrębie 
żadnych pozostałości produkcyjnych, które mogłyby 
o tym świadczyć. Należy jednak pamiętać, że nie mu-
siały to być duże, długo użytkowane paleniska. Może-
my przypuszczać, że sprzączki z żelaza, które wymagały 
obróbki cieplnej, były najprawdopodobniej wykonywa-
ne poza obszarem samego placu, jednak na samym pla-
cu (w fazie III) odkryto militaria ze śladami obróbki 
kowalskiej, które świadczą o produkcji na miejscu (por. 
rozdz. VIII w tym tomie).

Obróbka metali kolorowych jest mniej wymagająca, 
ale również konieczne jest posiadanie podstawowego 
warsztatu. Spis podstawowych narzędzi uniwersalnych 
przedstawia Michał Gradowski (1984, s. 30–35). Należy 
jednak zauważyć, że sposoby przygotowywania przed-
miotów ze stopu miedzi i ołowiu z cyną różnią się od siebie.

b. Repusowanie

Repusowanie (nazywane też z języka niemieckie-
go trybowaniem) polega na „wykuwaniu na zimno 
elementów reliefowych w blasze” (Gradowski 1984, 
s. 48). Stosuje się do tego celu przede wszystkim lekkie 
młotki (cyzelerskie), puncyny – czyli pręty o różnych 

głowicach, które pozwalają uzyskać rozmaite kształty, 
oraz tzw. kowadła miękkie. Michał Gradowski (1984, 
s. 40) opisuje różne kowadła miękkie zrobione z drew-
na, filcu lub ołowiu, a także poduszki skórzane wyp-
chane piaskiem. Przede wszystkim przy tej technice ko-
rzystano z kowadeł smołowych, wykonanych ze smoły 
repuserskiej. Przepis na tę substancję podaje Teofil Pre-
zbiter w swoim traktacie z XII w. (Teofil 1998, s. 106). 
Interesujące doświadczenie przeprowadziła Nina Ru-
cińska (http://eligius=hammer.blogspot.cz/2012/09/re-
pouse-work-and-mixture-caled-tenax_.30.html), która 
jest złotnikiem i zajmuje się rekonstrukcją średnio-
wiecznych zabytków. Wykonała kowadło według poda-
nego przepisu, a następnie w tak przygotowanej formie 
odtworzyła zabytki znane ze skarbu z Salzburga (ryc. 
839). Wpierw w masie „kowadła” przygotowuje się żą-
daną formę, następnie wycina z blachy kształty, kolej-
nym etapem jest już odbicie ich w formie za pomocą 
młotka. Praktyczne zastosowanie kowadeł ołowianych 
i drewnianych przedstawiają natomiast Estella Otten-
welter i Ludmila Barčakova (2014) w artykule o rekon-
strukcji wczesnośredniowiecznej biżuterii z Lumbeho 
zahrady na praskich Hradczanach.

Repusowanie uchodzi za jedną z trudniejszych 
technik złotniczych, wymagających starannego dobo-
ru surowca. Tłumaczyć to może stan zachowania oraz 
spękania widoczne na wielu zabytkach. Podobną tech-
niką, stosowaną przy bardzo cienkiej blasze, jest także 
wygniatanie wzoru na miękkim podkładzie, co – jak 
zauważa Michał Gradowski – należy raczej do sztuki 
jarmarcznej.

Do metod naśladujących repusowanie należą 
sztancowanie i wytłaczanie, przy których korzysta się 
ze starannie przygotowanych matryc i stempli (patryc). 
Pełne zastosowanie tych technik zakłada użycie prasy 
oraz dobrego dopasowania pozytywu i negatywu (Gra-
dowski 1984, s. 53). Najprawdopodobniej nie mamy 
przykładów użycia tego typu narzędzi na placu Nowy 
Targ, a zastosowanie tej techniki przypada na czasy 
znacznie późniejsze.

5. Sposoby produkcji i techniki wykonywania ornamentów
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Możemy przyjąć, że produkcja prostych ozdób tą 
techniką wymagała jedynie blachy oraz narzędzi i kowa-
dła miękkiego. Prace tego typu mogły być prowadzone 
bez potrzeby posiadania dobrze wyposażonego warszta-
tu z dostępem do ognia, wymagały jednak dużo wprawy.

c. Odlewanie w formie

Technika ta polega na wlaniu roztopionego meta-
lu do formy. Wymaga wykorzystania tygli, w których 
na palenisku można stopić żądany metal, oraz formy 
odlewniczej (Gradowski 1984, s. 55). Najstarszą tech-
niką jest odlewanie na wosk tracony. Na stanowiskach 
z interesującego nas okresu odkrywane są za to licz-
ne, często bardzo skomplikowane formy odlewnicze z 
kamienia. Bardzo duży zbiór pochodzi z wykopalisk 
w Magdeburgu i Zerbst (Berger 2006; Berger, Malliaris 
2014).

Istniały też formy składane – zrobione z dopaso-
wanych dwóch lub więcej płyt, często połączonych na 
czopy; oraz formy pojedyncze – gdzie dodatkowa płyta 
była płaska lub też nie stosowano jej w ogóle, co powo-
dowało niekiedy nierównomierne układanie się metalu 
w formie i gotowe odlewy miały „wklęsłe”, nierówne 
dno. Obserwujemy takie ślady na haftelach ze stopu 
cyny z ołowiem (ryc. 840). Wzory na przedmiotach 
z cyny często są bardziej rozbudowane niż na egzem-
plarzach ze stopów miedzi, co spowodowane jest więk-
szą plastycznością tego pierwszego surowca. Ponadto 
bogata ornamentyka miała na celu ukrycie niedosko-
nałości i skaz samych odlewów (por. Egan 2000). Nie-
liczne tygle i proste formy odlewnicze odkryto na placu 
Nowy Targ, co świadczy o lokalnej produkcji, raczej na 
niewielką skalę. Trudno też na ich podstawie mówić 
o bardziej zorganizowanych warsztatach.

d. Lutowanie

Ta technika polega na „łączeniu ze sobą kawałków 
metalu za pomocą roztopionego metalu, który w miej-
scu styku stapia się z łączonymi elementami” (Gradow-
ski 1984, s. 95). Luty stosowane w złotnictwie bazują 

Ryc. 839. Rekonstrukcja kowadła miękkiego i techniki 
repusowania. Fot. N. Rucińska, za: http://eligius-hammer.

blogspot.com/

Fig. 839. Soft anvil reconstruction and repoussé techniques. 
Phot. N. Rucińska, after: http://eligius-hammer.blogspot.

com/
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przede wszystkim na srebrze. Najczęściej stosowano lut 
złożony z dwóch części srebra i jednej miedzi, co zale-
cają zarówno Teofil Prezbiter, jak i XVI-wieczny złot-
nik-awanturnik Benvenuto Cellini (Gradowski 1984, 
s. 96).

Najprawdopodobniej jednak do lutowania prostych 
przedmiotów ze stopów miedzi stosowano lut cynowy, 
który ma bardzo niską temperaturę topnienia (232°C). 
Michał Gradowski podaje, że ta technika nie wyma-
ga specjalnych umiejętności i może zostać wykonana 
„domowym sposobem” (Gradowski 1984, s. 96). Okre-
ślenie typu lutu na wrocławskich zabytkach wyma-
ga jednak przeprowadzenia badań specjalistycznych.

Obecnie lut przygotowuje się w formie cienkiej 
blachy, którą następnie tnie się w paski lub kwadraciki 

zwane „pelki” lub też używa się go w formie opiłków 
bądź drutu lutowniczego (tinol). Obserwując zacho-
wane ślady tej techniki na wrocławskich końcówkach 
pasa, możemy przypuszczać, że lut w postaci paska 
blachy (najprawdopodobniej cynowej) wkładano po-
między okładziny okucia końca pasa, następnie pod-
grzewano przedmiot do temperatury topnienia lutu, 
po czym zostawiano go do wystygnięcia i następnie 
obrabiano mechanicznie.

Ślady lutowania widoczne są zwłaszcza na war-
stwowych końcówkach pasa, a niektóre egzemplarze 
mają bardzo grubą jego warstwę (ryc. 841 a). Tą tech-
niką przymocowano także haczyk do jednego z hafteli 
(ryc. 841 b).

Ryc. 840. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Rewers haftela nr kat. 489. Fot. J. Sawicki

Fig. 840. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012  
Reverse side of hook-and-eye clasp, cat. no. 489. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 841. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Ślady lutowa-

nia: a – przekrój przez warstwy 
okucia końca pasa nr kat. 233; 

b – haftel z haczykiem nr kat. 488.  
Fot. J. Sawicki

Fig. 841. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 

Soldering traces: a – section 
through strap end layers, 

cat. no. 233; b – hook-and-eye 
clasp, cat. no. 488. 

Phot. J. Sawicki
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e. Ozdabianie gotowej powierzchni

Powierzchnia przedmiotów ze stopu miedzi była 
poddawana różnym omówionym poniżej zabiegom 
zdobniczym.

Sztancowanie, puncowanie

Sztancowanie jest to technika podobna do wytła-
czania. Jej uproszczona forma polega na uderzaniu 
w blachę ułożoną na miękkim kowadle stemplem lub 
puncyną. Tego typu zdobienia obserwujemy przede 
wszystkim na niektórych zapinkach (ryc. 842 a), ale nie 
tylko. Najczęściej ornament ten przybiera formę punk-
tów. Często pojawiają się też oczka – owalne zagłę-
bienia (ryc. 842 b) lub też trójkąty, niekiedy wybijane 
w podwójnych lub zwielokrotnionych liniach (ryc. 842 c).

Przy opisach katalogowych „oczkowaniem” nazy-
wam linie złożone z rzędów oczek, „punktowaniem” 
natomiast linie wybite z niewielkich otworków; analo-
gicznie używane są jeszcze pojęcia takie jak „trójkątne 
punktowanie”.

Rycie

Polega na wykonywaniu mechanicznych zagłębień 
w powierzchni za pomocą rysika naciskanego ręką. 
Głębsze ślady wykonywano najprawdopodobniej za 
pomocą młotka, którym uderzano w rysik, co zosta-
wia lekkie, jakby szarpane ślady na powierzchni (ryc. 
843 a). Ślady te mają najczęściej formę prostych linii 
lub zygzaków (ryc. 843 b). W opisach katalogowych 
używam terminów w rodzaju „pola zdobione zygzako-
waniem”.

Zdarzają się też oczka wykonane cyrklem, jednak 
przede wszystkim zabieg ten pojawia się na okładzinach 
przedmiotów kościanych, np. grzebieni. W przeciwień-
stwie do oczek sztancowanych mają one zaznaczone 
centralne zagłębienie, które jest śladem po osi cyrkla.

Ryc. 842. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Zdobienie powierzchni: a – ślady sztancowania na zapince 
nr kat. 413; b – ślady oczkowania na zapince nr kat. 423,                 
c – ślady trójkątnych punc na półfabrykacie (?) okucia nr 

kat. 228. Fot. J. Sawicki

Fig. 842. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Decorations: a – punch-marks on brooch, cat. 

no. 413; b – circular punch-marks on brooch, cat. no. 423; c 
– triangular punch-marks on unfinished (?) fitting,

 cat. no. 228. Phot. J. Sawicki
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Wiercenie otworów

Niektóre zabytki mają wywiercone otwory, które 
pełnią funkcję ozdobną lub użytkową – jako otwory 
na nity (nr kat. 330–343); niekiedy nie są wywiercone 
na wylot, lecz są jedynie zagłębieniami w powierzchni 
przedmiotu.

Emaliowanie

Najbardziej skomplikowaną techniką, jaką wy-
korzystano do zdobienia wrocławskich zabytków, jest 
emaliowanie. W uproszczeniu (por. Gradowski 1984, 
s. 74–80) proces ten polega na nałożeniu specjal-
nie spreparowanej papki ze szkliwa na powierzchnię 
przedmiotu, który następnie wypala się w piecu i po-

Ryc. 843. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. 

Zdobienie powierzchni – ślady 
rycia: a – głębokie na skuwce 

nr kat. 207; b – płytkie, zygzaki 
na okuciu nr kat. 236.

 Fot. J. Sawicki

Fig. 843. Wrocław, Nowy Targ 
square excavations 2010-2012. 

Decorative engravings: 
a – deep on buckle plate, 
cat. no. 207; b – shallow 

zigzags on fitting, c
at. no. 236.

Phot. J. Sawicki

leruje, często wypalając po raz kolejny. Mnich Teofil 
zaleca bardzo staranne polerowanie emalii na kozłowej 
skórce, tak aby „gdy jedna jej część stanie się wilgotna 
a druga będzie sucha, nikt nie będzie mógł rozpoznać, 
która część jest sucha a która zwilżona” (Teofil 1998, 
s. 103).

W przypadku wrocławskich znalezisk stosowano 
emalię żłobkową (lub rowkową), której gniazda deko-
rowane emalią były zagłębione w danym przedmiocie 
– wykonywano je mechanicznie albo poprzez odlanie 
podstawy przedmiotu w odpowiednio przygotowanej 
formie. Niewiele jest zabytków zdobionych tą techniką. 
Są to przede wszystkim zapinki oraz pojedyncze haftele 
i aplikacje pasa (ryc. 844).

Ryc. 844. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Ślady emalii lub niello na zapince nr kat. 440.

 Fot. J. Sawicki

Fig. 844. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Traces of enamel or niello on brooch, cat. no. 440.

Phot. J. Sawicki
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a. Elementy pasa

Jednym z ważniejszych zabytków z placu Nowy 
targ we Wrocławiu jest cały pas (nr kat. 1), odkryty 
w studni (js. 548) datowanej na podstawie dat dendro 
na mniej więcej połowę XIII w., a użytkowanej jeszcze 
prawdopodobnie w XIV w., o czym świadczy ceramika 
z tego obiektu. Warto podkreślić, że jest to dotychczas 
drugi (po Elblągu) cały pas z późnego średniowiecza 
(ostatnio publikowane m.in. w Czuba, Marcinkowski 
2014, s. 140) odkryty na terenie współczesnej Polski 
i że wnosi on sporo informacji o konstrukcji tego typu 
przedmiotów.

Mimo pozornego bogactwa, o czym wydają się 
świadczyć liczne aplikacje (pierwotnie ponad 40 sztuk), 
pasa tego nie można zakwalifikować do przedmiotów 
luksusowych (ryc. 845). Wszystkie wykorzystane ele-
menty, od rzemienia po sprzączkę, w porównaniu 
z licznymi analogicznymi znaleziskami z tego same-
go stanowiska, są tandetne. W tym przypadku ilość 
przewyższa jakość. Rzemień pasa jest złożony z dwóch 
warstw, co ma ukryć jego sztukowanie, gdyż składa się 
z kilku fragmentów skóry, które są znitowane ze sobą – 
być może w tym właśnie celu użyto również znacznej 
liczby aplikacji. Te ostatnie wykonano z cienkiej blachy 

techniką repusowania, a wzór na nich wybity jest mało 
dokładny. Podobnie okucie końca pasa – wykonane 
jest jedynie z zagiętego kawałka blachy. W tym miejscu 
należy jednak zaznaczyć, że jest to jedno z nielicznych 
okuć pasa z III fazy. Sprzączka natomiast, mimo dopa-
sowanej osi, jest przymocowana prostą skuwką wyciętą 
z kawałka blachy i złożoną na pół. Obserwując sam rze-
mień, trudno także ustalić, gdzie znajdowały się dziurki 
do jego zapięcia. Widoczna jest (?) tylko jedna, umiesz-
czona nie pośrodku taśmy dziurka, świadcząca, że oso-
ba która mogła się opasać tym egzemplarzem, miała 
obwód pasa (lub bioder) ok. 83 cm, przy całkowitej 
długości omawianego znaleziska równej 115 cm. Za-
gadką również pozostaje, jak cały pas (w towarzystwie 
łuku) znalazł się w studni. Przedmiot ten wydaje się 
jednak dość dobrze obrazować charakterystykę innych 
znalezisk z Nowego Targu we Wrocławiu – stosunkowo 
prostych „mieszczańskich” (?) ozdób, aspirujących jed-
nak, poprzez naśladownictwo formy, do klasy wyższej.

Pozostałe fragmenty skóry wraz z okuciami (nr kat. 
2–6) stanowią jedynie części całych pasów, lub innych skó-
rzanych elementów. Zostały omówione w podrozdziałach 
z odpowiednimi częściami, które zawierają. Należy za-
uważyć, że dwa fragmenty rzemienia (nr kat. 5) stanowiły 
najprawdopodobniej element obroży (zob. Matóg 2013).

6. Analiza zabytków

Ryc. 845. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Pas z aplikacjami, 
okuciem końca pasa, sprzączka i skuwka, 
nr kat. 1. Fot. J. Sawicki

Fig. 845. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Belt with applica-
tions, strap end, buckle and buckle plate, 
cat. no. 1. Phot. J. Sawicki

Analiza zabytków
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Sprzączki i skuwki

Sprzączki, skuwki oraz aplikacje i okucia końca 
pasa są najliczniejszą kategorią zabytków w omawia-
nym zbiorze. Stanowią one ponad 75% wszystkich zna-
lezisk zaliczonych do grupy akcesoriów stroju.

Sprzączki zostały rozdzielone na dwie główne ka-
tegorie na podstawie surowca, z którego je wykonano. 
Wyróżniono więc sprzączki żelazne oraz z metali kolo-
rowych – stopów bazujących na miedzi oraz na ołowiu 
z cyną. Kolejne podziały są już jednak czysto „typolo-
giczne” – na podstawie kształtu i zdobnictwa ramki.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że w tym opra-
cowaniu zrezygnowałem z oddzielania sprzączek 
D-kształtnych od owalnych i im podobnych, co jest 
przyjęte w innych opracowaniach m.in. Stefana Kraba-
tha (2001) czy Geoffa Egana i Frances Pritchard (2008). 
Autorzy opracowania z Londynu wyróżniają wręcz 
egzemplarze koliste (round), z 3/4 koła (sub-round), 
owalne (oval) i D-kształtne. Podział ten „na papierze” 
jest całkiem logiczny (Egan, Pritchard 2008, s. 52), 
jednak niemożliwe jest tak szczegółowe rozróżnienie 
zabytków charakteryzujących się złym stanem zacho-
wania, a niekiedy także mało dokładnym wykonaniem. 
Niepraktyczna w zastosowaniu jest także młodsza kla-
syfikacja Stefana Krabatha (2001), na co zwracałem 
uwagę już wcześniej (Sawicki 2015, s. 67). Uważam, 
ze bardziej szczegółowy podział owalnych ramek jest 
jedynie subiektywny i nie można na jego podstawie 
tworzyć klasyfikacji, zwłaszcza egzemplarzy żelaznych. 
Przyjąłem więc w tej materii schemat uproszczony.

Sprzączki koliste (stosując nazwę analogiczną do 
zapinek) mają ramkę okrągłą – wyróżnienie osi jest 
trudne lub wręcz niemożliwe.

Sprzączki owalne mają ramkę łukowato wygiętą i 
oś prostą lub niemal prostą. Zaliczają się tu także eg-
zemplarze o froncie i osi prostych, a bokach łukowa-
to wygiętych. Jakiekolwiek dalsze podziały związane z 
różnicami w kształcie ramki lub cechami ozdobnymi, 
które pozwalają połączyć sprzączki w większe charak-
terystyczne grupy, wyróżniane są na tym poziomie po-
działu.

Sprzączki z metali kolorowych (nr kat. 7–64)
Łącznie odkryto 58 sprzączek z metali kolorowych, 

które zostały podzielone na grupy na podstawie kształ-
tu ramki. W tabeli (tab. XIII.2) uwzględniono również 
podział na niektóre podgrupy.

Sprzączki profilowane (nr kat. 7–21)
Termin „sprzączki profilowane” wprowadził do pol-

skiej literatury archeologicznej Krzysztof Wachowski 
(1994), bazując na wcześniejszych pracach Ilse Finger-
lin (1971) i Ingo Heindla (1990). Głównym kryterium 
wydzielenia tej grupy jest profilowany front ramki, któ-
rej kształt jest zasadniczo nieistotny. Wyróżniają się tu 
zwłaszcza egzemplarze z wyraźnie zaznaczonymi guz-
kami przy żłobku (nr kat. 7–9). Dwa z nich pochodzą 
z fazy III, a jeden z V (ryc. 846 a), co generalnie pozwa-
la je datować na XIII – początek XIV w. Pokrywa się to 
zasadniczo z ustaleniami Ilse Fingerlin (1971, ryc. 336; 
Wachowski 1995b, s. 250), ale angielskie egzemplarze 
tego typu wytwarzano nawet do końca XIV w.

Pozostałe wydzielone w tej grupie egzemplarze 
mają front ramki profilowany w różny sposób. Są to 
guzki (nr kat. 20), liczne rowki przy żłobku (nr kat. 
15) lub też inne plastyczne formy w tym miejscu (nr 
kat. 14, 17–19, 21) czy zdobienia przy prostym froncie 
(nr kat. 10, 13, 16). Wyróżnia się tutaj nietypowy eg-
zemplarz przypominający nieco literę majuskułową D 
z guzkami na bokach frontu ramki (nr kat. 12), z bar-
dzo wąskim światłem względem szerokości sprzącz-
ki (ryc. 846 b). Wymienione egzemplarze, pomijając 
sprzączki odkryte bez kontekstu, również datowane 
są przede wszystkim na XIII w. i początek następnego 
stulecia (fazy III i V). Wszystkie artefakty przypisane 
do fazy VI są to niewielkie sprzączki ze stopu ołowiu 
z cyną, stosowane przede wszystkim do zapięć butów, 
patynek czy też podwiązek (por. Egan, Pritchard 2008).

Sprzączki koliste (nr kat. 22–26)
Na placu Nowy Targ odkryto 5 takich sprzączek. 

Są to bardzo proste egzemplarze wykonane najczęściej 
z odlanej, owalnej w przekroju ramki, ze stopu miedzi 
(nr kat. 24) lub częściej z ołowiu (nr kat. 23, 25, 26). 
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Ramki z tego ostatniego surowca zaopatrzone są w ko-
lec z żelaznego drutu (ryc. 847). Ostatnia sprzączka, 
a zarazem najstarsza z tego zbioru, została wykonana 
z wygiętego drutu, na którego łączeniu zamocowano 
kolec (nr kat. 22). Omówione przedmioty zostały od-
kryte w różnych częściach placu i pochodzą z niemal 
wszystkich faz.

Sprzączki owalne (nr kat. 27–41)
Można tutaj rozróżnić egzemplarze z osią dopa-

sowaną do skuwki oraz bez takiej osi. W tej drugiej 
grupie są tylko 2 egzemplarze (nr kat. 27, 28), które ze 
względu na ich konstrukcję najprawdopodobniej przy-
szyto bezpośrednio do taśmy nośnej pasa lub zasto-
sowano w nich skuwkę niedopasowaną do szerokości 
ramki. Odwrotnie jest w zabytkach z pierwszej grupy, 
co dobrze obrazują egzemplarze z zachowaną skuwką 
(nr kat. 30, 33, 37). Trzy egzemplarze pochodzą z fazy 
III. Widać tutaj różnice pomiędzy młodszymi zabytka-
mi z tej samej grupy. Sprzączka odkryta wraz ze skuwką 
ma ramkę nie odlaną, lecz wygiętą z kawałka blachy 
i znitowaną w miejscu osi (nr kat. 30; ryc. 848). Po-
zostałe egzemplarze mają zaznaczoną oś tylko od we-
wnątrz (ryc. 849). Nie jest to jednak wyznacznik chro-
nologiczny, gdyż egzemplarze profilowane z tej samej 
fazy mają wyraźne dopasowanie osi do sprzączki z obu 
stron. W tym miejscu warto przypomnieć sprzączkę od 
całego pasa (nr kat. 1), która również ma tą cechę, jed-
nak użyto przy niej prostej skuwki.

Wyróżniają się też sprzączki owalne ze szpicem, 
mniej lub bardziej wyraźnie zaznaczonym (nr kat. 39–
41; ryc. 850). W jednym przypadku (nr kat. 40), szpic 
ma żłobek na kolec, czym przypomina nieco sprzączkę 
profilowaną. Pozostałe dwa egzemplarze pozbawione 
są zdobień.

Sprzączki prostokątne (nr kat. 42–44)
Sprzączki prostokątne, niekiedy niemal trapezowa-

te, wykonane ze stopów metali kolorowych, są – 
w przeciwieństwie do ich żelaznych odpowiedników 
– rzadkimi znaleziskami na późnośredniowiecznych 
stanowiskach. Z Wrocławia mamy jedynie 3 takie eg-

zemplarze (nr kat. 42–44). Jeden odkryto bez konteks-
tu, pozostałe są datowane według nawarstwień dato-
wanych najwcześniej na XV w. Chronologię podobnej 
sprzączki odkrytej we Wrocławiu przy ul. Więziennej 
Krzysztof Wachowski ustala wręcz na XVI w., przyta-
czając analogie o dość pewnym datowaniu z zamków 
(Wachowski 1999, s. 67).

Ryc. 846. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączki profilowane: a – nr kat. 8; b – nr kat. 12.

 Fot. J. Sawicki

Fig. 846. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Buckles with knops and grooves on the outer edge: 

a – cat. no. 8; b – cat. no. 12. Phot. J. Sawicki

Ryc. 847. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączka kolista. nr kat. 24. Fot. J. Sawicki

Fig. 847. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012.  Round buckle, cat. no. 24. Phot. J. Sawicki
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Sprzączki lirowate (nr kat. 45–49)
Nazwa „lirowate” nawiązuje do wczesnośrednio-

wiecznych egzemplarzy o zbliżonym kształcie. Oma-
wiane egzemplarze przypominają sprzączki owalne z 
dopasowaną osią, są jednak „rozciągnięte” – dłuższe niż 
szersze. Odkryto 5 takich przedmiotów (nr kat. 45–49). 
Wykonano je głównie ze stopu cyny z ołowiem, a jeden 
z miedzi (nr kat. 46). Większość z nich jest pozbawiona 
zdobień. Wyróżnia się pod tym względem jedynie naj-
większy egzemplarz (nr kat. 48), odlany wraz ze skuw-
ką, zdobiony gwiazdą na froncie ramki i ażurowymi (?) 
ozdobnikami przy osi (ryc. 851).

Ryc. 848. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączka owalna z dopasowaną osią do skuwki wraz 

z zachowaną skuwką, nr kat. 30. Fot. J. Sawicki

Fig. 848. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Oval buckle with offset bar and preserved plate, cat. 

no. 30. Phot. J. Sawicki

Ryc. 849. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączka owalna z dopasowaną osią, nr kat. 31. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 849. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Oval buckle with offset bar, cat. no. 31. Phot. J. Sawicki

Ryc. 850. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączki owalne ze szpicem, nr kat. 39. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 850. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Oval, lipped buckles, cat. no. 39. Phot. J. Sawicki

Ryc. 851. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączka lirowata nr kat. 48. Fot. J. Sawicki

Fig. 851. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012.  Lyre-shaped buckle, cat. no. 48. Phot. J. Sawicki

Sprzączki rozetowate (nr kat. 50–51)
Odkryto 2 takie egzemplarze (nr kat. 50, 51). Jest to 

forma stosunkowo rzadka, o czym świadczy niewielka 
liczba znalezisk (por. Krabath 2001). Charakteryzu-
je ją ramka w kształcie połowy sześcioliścia. Pierwsza 
sprzączka zachowała się wraz z prostą skuwką, zdobio-
ną przykrawędną ramką (nr kat. 50). Sama sprzączka, 
prócz kilku plastycznych listewek, pozbawiona jest or-
namentyki (ryc. 852 a). Pojawia się ona natomiast na 
drugim egzemplarzu, który zachował się jedynie frag-
mentarycznie (nr kat. 51). Na froncie ramki – środ-
kowym „płatku” widnieje tarcza herbowa z wspiętym 
lwem (ryc. 852 b). Warto zwrócić uwagę, że sprzącz-
ka ta nie została odlana w całości. Oś była mocowana 
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osobno, podobnie jak w przypadku niektórych innych 
egzemplarzy z tego stanowiska.

Sprzączka antropomorficzna z otwartą ramką (nr kat. 52)
Przedmiot ten należy do najciekawszych zabytków 

odkrytych na placu Nowy Targ (nr kat. 52). Jest to frag-
ment kabłąka stanowiącego otwartą ramkę sprzączki 
mocowaną następnie do skuwki (ryc. 853). Oś jest pro-
sta, front ramki przedstawia zaś najprawdopodobniej 
kobietę197 w długiej sukni spodniej i założonej na to 
wierzchniej (tzw. surcot – por. Gutkowska-Rychlewska 
1968), które można datować na początek XIV w. Zaby-
tek ten odkryto w nawarstwieniach związanych z fazą 
VII, jednak jego datowanie nie jest pewne. Cały pas ze 
sprzączką dokładnie tego samego typu znany jest m.in. 
z Erfurtu (Opitz, Speitel 2010, s. 229, ryc. 22, tam też 
więcej analogii). W przeciwieństwie do wrocławskiego 
odkrycia, surowcem do wykonania jego metalowych 
elementów było złoto. Pasy tego typu znaleziono także 
na terenie Włoch i uważa się, że mogły stanowić po-
darunek zaręczynowy dla panny młodej (http://www.
metmuseum.org/collection/the-collection-online/
search/464760). O tego typu podarkach pisał również 
Krzysztof Wachowski (2013).

Sprzączki podwójne (nr kat. 53–61)
Egzemplarzy o podwójnej ramce jest bardzo dużo 

wśród sprzączek z metali kolorowych, stanowią one 
blisko 16% całego zbioru (9 z 58 sztuk). Sprzączki po-
dwójne znane są w dwóch wariantach: owalnym – na-
zywane są wtedy najczęściej ósemkowatymi (nr kat. 
53–59) – i prostokątnym. Prostokątne są znacznie 
rzadsze. Z Nowego Targu znamy jedynie 2 takie przed-
mioty (nr kat. 60, 61).

Ósemkowatych sprzączek odkryto natomiast 7. 
Są one do siebie zbliżone wyglądem. Wśród nich wy-

różniają się 3 egzemplarze: pierwszy – mało starannie 
odlany i wycyzelowany (nr kat. 58); drugi – wygięty 
z drutu, zachowany wraz z paskiem skóry, który jednak 
go nie zapina, lecz jest na niego nałożony (nr kat. 53); 
oraz ostatni – charakteryzujący się niewielkimi rozmia-
rami (nr kat. 55).

Pozostałe egzemplarze (nr kat. 54, 56, 57, 59) są 
niemal identyczne, także pod względem rozmiarów – 
ok. 2,5 cm szerokości i 3 cm długości. Jeden tylko eg-
zemplarz wyróżnia się śladami cynowania na ramce 
(ryc. 854). Odkryto je w nawarstwieniach datowanych 
na różne fazy: III, VI i VII. Ich chronologię na tej pod-
stawie można zatem ustalić na XIII–XV w. Nie jest to 
jednak jedyne miejsce we Wrocławiu, gdzie odkryto 
sprzączki tego typu. Egzemplarz o identycznych wy-
miarach pochodzi z badań przy ul. Katedralnej 4, gdzie 
znaleziono go w warstwie datowanej na XVI–XVII w. 
(Sawicki 2012, s. 104). Ponadto jeszcze jedna została 
odkryta na ul. Więziennej, w nawarstwieniach z XV w. 
(Wachowski 1999, s. 66, ryc. 6.1) oraz w fosie miejskiej 
na pl. Dominikańskim (Wachowski 1995a, s. 228, ryc. 
1 d). Przede wszystkim tam też znaleziono półfabrykat 
złożony z całej sprzączki i połowy następnej połączo-
nych ramką (Wachowski 1995a, s. 228, ryc. 1 d). Podob-
ne, lecz zniszczone egzemplarze odkryto również w po-
chówkach wtórnych na cmentarzu Salwatora (Sawicki 
2015, s. 89, ryc. II/490, II/613). Nie można wykluczyć, 
że wszystkie omówione egzemplarze pochodzą z tego 
samego warsztatu, a może nawet z tej samej formy (por. 
Sawicki 2012, s. 104). Problematyczny jest tylko zakres 
chronologiczny tych znalezisk. Mało prawdopodobne 
wydaje się, aby sprzączki w niezmienionej formie funk-
cjonowały przez cztery stulecia. Największy znak za-
pytania należy postawić przy egzemplarzu datowanym 
na XIII w. (nr kat. 54). Należy zwrócić też uwagę, że 
w dotychczasowej literaturze sprzączki ósemkowate da-
towane są różnie: na XV w. przez Ilse Fingerlin (1971), 
od połowy XIV w., jak podaje Whitehead (1996), lub 
też od początku XIII w. (Krabath 2001). Kwestiono-
wany zabytek został dobrze zadokumentowany, jed-
nak nie należy wykluczyć, że przedmiot ten pochodzi 
z młodszego wkopu w starszą warstwę, którego prze-

197 Jak na typowe przedstawienie kobiety z tego okresu, 
włosy wydają się za krótkie, jednak należy pamiętać, że 
modne były wtedy siatki do włosów, zarówno wśród ko-
biet, jak i mężczyzn. Dodatkowo na analogicznych pa-
sach postacie kobiece przedstawione są często z włosami 
zbliżonej długości.
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oczenie podczas badania mierzwy nie jest wykluczone. 
W takim przypadku omawiane sprzączki ósemkowate 
można byłoby bezpiecznie datować na okres od XIV/
XV po XVI w.

Sprzączki (przewleczki?) z osią wewnętrzną (nr kat. 62–
64)

Z placu Nowy Targ znamy 3 takie przedmioty (nr 
kat. 62–64): 2 mają ramkę trapezowatą, jeden zaś liro-
watą. Należy zaznaczyć, że mimo podobieństwa do 
sprzączek raczej nie pełniły one takiej funkcji. Naj-
prawdopodobniej nakładano je na pas, przewlekając 
go dodatkowo przez bolce wewnątrz ramki (ryc. 855). 
Tworzyło to kabłąk przymocowany do pasa, do które-
go można było coś doczepić. Uważa się, że brak całej 
osi wewnętrznej miał umożliwić założenie tych przed-
miotów na pasy z aplikacjami (Egan, Pritchard 2008, s. 
231). Dwa z wrocławskich znalezisk datowane są bar-
dzo wcześnie: jedno (nr kat. 62) na fazę II, drugie (nr 
kat. 63) na fazę III. Potwierdzają to egzemplarze odkry-
te w Londynie, które również datowane są na XII i XIII 
w. (Egan, Pritchard 2008, s. 233).

Ryc. 852. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączki rozetowate: a – nr kat. 50; b – nr kat. 51. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 852. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Buckles with trilobed edges: a – cat. no. 50; 

b – cat. no. 51. Phot. J. Sawicki

Ryc. 853. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączka otwarta antropomorficzna, nr kat. 52. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 853. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Open anthropomorphic buckle, cat. no. 52. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 854. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączka ósemkowata nr kat. 54. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 854. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Double oval buckle, cat. no. 54. Phot. J. Sawicki

Ryc. 855. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Szlufka (sprzączka) z osią wewnętrzną, nr kat. 64. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 855. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Buckle with central bar, cat. no. 64. Phot. J. Sawicki
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Sprzączki żelazne (nr kat. 65–174)
Na placu Nowy Targ odkryto ok. 110 sprzączek że-

laznych (tab. XIII.3). Niedokładna liczba znalezisk wy-
nika z trudności, jakich niekiedy nastręcza odróżnienie 
sprzączek owalnych od skobli.

Sprzączki z żelaza są zazwyczaj pomijane w więk-
szości opracowań dotyczących akcesoriów stroju, które 
skupiają się przede wszystkim na egzemplarzach z me-
tali kolorowych (Krabath 2001; Egan, Pritchard 2008; 
Fingerlin 1971; Whitehead 1996). Nie można jednak 
na tej podstawie sądzić, że egzemplarzy omawianych 
w tym podrozdziale nie noszono do stroju, zwłaszcza 
że niektóre są bardzo dokładnie wykonane i ozdobio-
ne. Część z nich ma także ślady cynowania (ok. 14%). 
Sprzączki żelazne, oprócz kilku wspaniale wykonanych 
i bogato zdobionych egzemplarzy, wydają się prost-
szym i tańszym rodzajem zapięcia pasa niż analogicz-
ne przedmioty wykonane ze stopu miedzi. Są też od 
nich znacznie cięższe i bardziej masywne. Szerokość 
rzemienia używanego przy tych sprzączkach wynosiła 
(pomijając mniejsze sprzączki owalne) niemal zawsze 
powyżej 3 cm, średnio ok. 4,3 cm, a niekiedy nawet bli-
sko 7 cm. Należy w tym miejscu należy zaznaczyć, że 
w przypadku sprzączek żelaznych nie używano skuwek, 
czyli w celu określenia szerokości pasa należy mierzyć 
wewnętrzną część osi. Szersze egzemplarze stosowano 
prawdopodobnie do rzędu końskiego.

Sprzączki zostały podzielone na 7 typów, zależnie 
od kształtu ramki. Są to najczęściej przedmioty stosun-
kowo proste, różniące się sposobem wykonania.

Sprzączki żelazne profilowane (nr kat. 65–74)
Podobnie jak w przypadku sprzączek z metali ko-

lorowych, wśród egzemplarzy żelaznych możemy wy-
różnić sprzączki profilowane. Do tej kategorii zaliczono 
10 egzemplarzy (nr kat. 65–74). Są one mniej różnorod-
ne niż ich odpowiedniki ze stopu miedzi, co jest spo-
wodowane przede wszystkim mniejszą plastycznością 
żelaza. Najczęściej front ramki jest bardziej zarysowany 
i przybiera formę wysuniętej do przodu zaznaczonej 
belki zdobionej nacięciami, przy jednoczesnych łuko-
watych bokach (m.in. nr kat. 71, 73; ryc. 856). Niekiedy 

ten efekt jest dodatkowo podkreślony intencjonalnym 
ich spłaszczeniem (nr kat. 69, 70).

Trzy egzemplarze mają otwartą ramkę i front wy-
konany ze żłobkowanego bolca (nr kat. 65, 68, 74) – 
czym przypominają zdecydowanie większe sprzączki 
prostokątne o takiej samej konstrukcji. Na wielu eg-
zemplarzach tej grupy widzimy również pozostałości 
cynowania.

Podobnie jak w przypadku sprzączek profilowa-
nych z metali kolorowych, omawiane zabytki związane 
są przede wszystkim z XIII w., chociaż 4 egzemplarze 
należy datować na następne stulecie (faza VI). Warto 
zauważyć, że te najmłodsze egzemplarze zostały odkry-
te w zachodniej strefie placu (wszystkie na arze 23). Za-
gadnienie to zostało już wcześniej omówione.

Ryc. 856. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Profilowana sprzączka żelazna scalona ze skuwką nr kat. 73. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 856. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Iron buckle with decorated outside edge and integral 

plate, cat. no. 73. Phot. J. Sawicki

Sprzączki koliste (nr kat. 75–85)
Żelazne sprzączki koliste są jedną z bardziej 

problematycznych grup. Spowodowane jest to tym, 
że niekiedy trudno je jednoznacznie odróżnić od 
skobli. W tym opracowaniu przyjąłem założenie, że 
za sprzączkę uważam ten egzemplarz, który ma żło-
bek lub też wyraźne przewężenie na ramce w miejscu 
zamontowania kolca. Na tej podstawie wydzieliłem 11 
egzemplarzy (nr kat. 75–85). Należy jednak zaznaczyć, 
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że egzemplarze pozbawione tych cech również mogły
 z powodzeniem pełnić funkcję prostych sprzączek. 
Warto zwrócić uwagę, że kolista ramka zasadniczo 
uniemożliwia przymocowanie skuwki, a użycie szero-
kiego i grubego rzemienia również jest utrudnione.

Wśród sprzączek kolistych wyróżniają się zwłasz-
cza 3 małe egzemplarze (nr kat. 79, 81, 84), których 
średnica wynosi niewiele ponad 1 cm. Ramka jednej 
z nich wykonana jest ze znitowanego kółka od kolczugi 
(nr kat. 79; ryc. 857). Pozostałe wykonano najprawdo-
podobniej tą samą techniką, jednak stan ich zachowa-
nia uniemożliwia potwierdzenie tej sugestii (nr kat. 81, 
84). Pochodzą one z różnych faz, jednak odkryto je 
w niewielkiej odległości od siebie. Lech Marek zauwa-
ża, że mogły tam funkcjonować pracownie płatnerskie 
(zob. rozdz. VIII w tym tomie). Ze względu na niewiel-
ki rozmiar, najprawdopodobniej służyły jako sprzączki 
od butów, patynek lub podwiązek.

Sprzączki owalne (nr kat. 86–132)
Zdecydowanie najwięcej jest sprzączek owalnych – 

aż 47 egzemplarzy (por. tab. XIII.3), co stanowi 43% ca-
łego zbioru. Dużo sprzączek owalnych odkryto w naj-
starszych fazach (I–III) funkcjonowania przestrzeni na 
placu Nowy Targ (nr kat. 86–106). Jednak odkrywane 
są równie często w młodszych nawarstwieniach. Ramki 
te, obok sprzączek prostokątnych, stanowią najbardziej 
rozpowszechnioną grupę. Są to zazwyczaj proste, mało 
zdobne przedmioty. Spora część z nich ma nieskuty 
fragment ramki przy osi (ryc. 858), zapewne dlatego, że 
po przyszyciu do rzemienia element ten i tak był ukryty 
pod warstwą zawiniętej skóry.

Znaczna część egzemplarzy jest stosunkowo duża 
– o szerokości powyżej 6 cm, nie ma natomiast egzem-
plarza węższego niż 3,3 cm. Możemy przypuszczać, 
że stosowano przy nich również dość szerokie paski, 
znacznie powyżej 3 cm.

Wyróżnia się jeden egzemplarz, odkryty w zasypie 
zniszczonego budynku z fazy III. Na ramce zachowały 
się ślady intarsji ze stopu miedzi i cyny (nr kat. 98 – ryc. 
859).

Ryc. 857. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączka żelazna, ze znitowanego kółka od kolczugi,

 nr kat. 79. Fot. J. Sawicki

Fig. 857. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Iron buckle made of a riveted mail link, cat. no. 79. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 858. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączka żelazna owalna, z nieskutym fragmentem ramki 

przy osi, nr kat. 96. Fot. J. Sawicki

Fig. 858. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Iron oval buckle with unwelded bar, cat. no. 96. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 859. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączka żelazna owalna z intarsją z miedzi, nr kat. 98. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 859. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Iron oval buckle with copper inlay, cat. no. 98. 

Phot. J. Sawicki
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Sprzączki prostokątne (nr kat. 133–159)
Sprzączki o ramce prostokątnej są drugą najlicz-

niejszą grupą, liczącą łącznie 27 sztuk (nr kat. 133–
159). Wyróżniają się wśród nich egzemplarze z otwartą 
ramką i sworzniem na froncie, które zostały wymienio-
ne osobno w zbiorczej tabeli (por. tab. XIII.3). Z No-
wego Targu znamy 11 takich egzemplarzy oraz jeden 
luźno odkryty sworzeń (nr kat. 159). Są to znaleziska 
związane z najstarszymi nawarstwieniami. Znaczna ich 
część – 8 egzemplarzy – pochodzi z nawarstwień z fazy 
III, 2 natomiast jeszcze z fazy II. Tylko jeden egzem-
plarz jest znacznie młodszy – możemy go łączyć z fazą 
VI (nr kat. 153). Sprzączki te różnią się znacznie jako-
ścią wykonania. Najbardziej wyróżnia się egzemplarz, 
którego uchwyty sworznia są stylizowane na ludzkie 
dłonie (nr kat. 136; ryc. 860). Ponadto w tej grupie są 
też egzemplarze z obracaną wewnętrzna osią zintegro-
waną wraz z kolcem (nr kat. 144, 146; ryc. 861). Uważa 
się, że sprzączki o tej konstrukcji stosowano do zapięcia 
popręgu końskiego (por. Goßler 2011). Nie jest to wy-
kluczone, jednak należy zauważyć, że w grobie męskim 
na nowożytnym cmentarzu Salwatora we Wrocławia 
odkryto tego rodzaju sprzączkę (Sawicki 2015).

Wśród sprzączek prostokątnych są egzemplarze 
z tuleją na froncie. Znamy tylko 3 takie przedmioty 
(nr kat. 133, 147, 158). Ponadto wyróżnia się kilka eg-
zemplarzy o ramce cynowanej (m.in. nr kat. 135, 141), 
a także egzemplarz z bolcami na froncie ramki, które 
miały najprawdopodobniej jakąś dodatkową funkcję 
użytkową (nr kat. 154), być może pozwalały coś do-
czepić do ramki. Generalnie sprzączki prostokątne obu 
typów są dość duże. Znaczna część egzemplarzy jest 
szersza niż 6 cm, a największy ma ponad 8,5 × 6 cm. 
Znane są też mniejsze, o szerokości boków pomiędzy 
2,5 a 4 cm, które z dużą pewnością stosowano jako za-
pięcia codziennego pasa.

Sprzączki „lirowate” (nr kat. 160–169)
Sprzączki lirowate z żelaza mają taką samą formę 

jak ich odpowiedniki z metali kolorowych. Łącznie od-
kryto 10 takich egzemplarzy (nr kat. 160–169). Są to, 
oprócz owalnych, najmniejsze sprzączki z wszystkich 

żelaznych egzemplarzy – ich szerokość rzadko prze-
kracza 3 cm, a najszerszy egzemplarz ma nieco ponad 
4 cm (nr kat. 168). Część egzemplarzy ma zdobiony 
front (nr kat. 161, 169). Na pierwszy plan wysuwa się 
jednak bardzo długi egzemplarz z równie długim zdo-
bionym kolcem oraz starannie wykończoną ramką (nr 
kat. 166; ryc. 862). Podobny kolec odkryto także osob-
no w nawarstwieniach nieco młodszych (nr kat. 177).

Ryc. 860. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączka żelazna z „belką” i dłońmi, nr kat. 136. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 860. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Iron buckle with hands holding a „beam”, cat. no. 136. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 861. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączka z ruchomą osią wewnętrzną, nr kat. 144.

 Fot. J. Sawicki

Fig. 861. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Buckle with pin integrated into the central bar, 

cat. no. 144. Phot. J. Sawicki
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Sprzączki ósemkowate i podwójne (nr kat. 170–173)
Bardzo niewiele jest sprzączek ósemkowatych 

wykonanych z żelaza – tylko 3 sztuki, a co ciekawe, 
wszystkie mają ewidentne ślady cynowania na całej 
ramce (ryc. 863). Być może próby cynowania żelaznych 
egzemplarzy miały przekonać do zakupu (oszukać?) 
potencjalnych klientów. Warto zwrócić uwagę, że je-
den egzemplarz zachował się bez osi, za to ma do ramki 
przywiązany kawałek rzemienia (nr kat. 172), nie jeste-
śmy jednak w stanie ustalić, w jakim celu.

Omawiane żelazne sprzączki ósemkowate pocho-
dzą z faz V i VI, co nie odbiega od datowania analo-
gicznych egzemplarzy z metali kolorowych. Są to więc 
znaleziska, jak na sprzączki podwójne, dość wczesne 
(por. wyżej opis ósemkowatych sprzączek kolorowych) 
– datowane na koniec XIII i (raczej początek) XIV w.

Na placu Nowy Targ odkryto tylko jedną sprzączkę 
podwójną nieregularną, tj. z frontem owalnym, tyłem 
zaś prostokątnym (nr kat. 170). Zabytek ten jest zdo-
biony cynowaniem na ramce.

Sprzączka w kształcie karo (nr kat. 174)
Zachował się tylko jeden taki egzemplarz. Jest to 

fragment ramki prostokątnej lub karo (nr kat. 174), 
która mogłaby pełnić funkcję zarówno, zapinki jak 
i sprzączki (ryc. 864). Niestety zachowały się tylko 

2 narożniki i nie jesteśmy w stanie określić, gdzie był 
pierwotnie zamocowany kolec. Zbliżony egzemplarz, 
jednak ze stopu miedzi, pochodzi z Londynu (Egan, 
Pritchard 2008, s. 103, nr inw. 471).

Ryc. 862. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączka żelazna „lirowata” z długim zdobionym kolcem 

nr kat. 166. Fot. J. Sawicki

Fig. 862. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Iron lyre-shaped buckle with long, decorated pin, 

cat. no. 166. Phot. J. Sawicki

Ryc. 863. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Żelazna sprzączka podwójna, nr kat. 173. Fot. J. Sawicki

Fig. 863. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Iron double-loop buckle, cat. no. 173. Phot. J. Sawicki

Ryc. 864. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Żelazna sprzączka w kształcie karo, nr kat. 174. 166. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 864. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Iron lozenge-shaped buckle frame, cat. no. 174. 

Phot. J. Sawicki
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Kolce (nr kat. 175–179)
Odkryto łącznie 5 kolców, które nie były zamon-

towane do ramek sprzączek albo zapinek (nr kat. 
175–179). Jeden egzemplarz jest identyczny z kolcem 
pięknie zdobionej sprzączki lirowatej (nr kat. 166). Po-
zostałe egzemplarze nie wyróżniają się niczym charak-
terystycznym. Warto jednak zwrócić uwagę, że wszyst-
kie egzemplarze żelazne, z których większość pochodzi 
z fazy VI, odkryto w zachodniej strefie, co znów może 
potwierdzać istnienie warsztatów produkcyjnych (ko-
walskich?) w tym rejonie.

Sprzączki żelazne są generalnie bardziej masyw-
ne niż ich odpowiedniki z metali kolorowych. Jest to 
widoczne zwłaszcza w przypadku form kolistych oraz 
prostokątnych. Ponadto tylko niewiele egzemplarzy 
zachowało się ze skuwkami, najprawdopodobniej przy-
szywano je bezpośrednio do taśmy nośnej. Nie są znane 

przypadki stosowania sprzączki żelaznej wraz ze skuw-
ką ze stopu miedzi, chociaż takie połączenie jest bardzo 
częste w przypadku ramek i kolców. Sprzączki żelazne 
są też, jako cały zbiór, starsze. Egzemplarzy żelaznych 
z faz I–III jest łącznie 49%, z metali kolorowych nato-
miast jedynie 27%.

Obie główne grupy zaznaczyłem na bardziej szcze-
gółowych mapach. Nie przyniosło to jednak informacji 
innych niż te uzyskane z analizy ogólnej, schematycz-
nej planigrafii. Na przykładzie egzemplarzy żelaznych 
wyraźnie rysuje się układ szlaków komunikacyjnych 
z fazy III (ryc. 865), co jest już jednak mniej wyraźne 
w przypadku sprzączek z metali kolorowych (ryc. 866). 
Ogólne prawidłowości, opisane przy okazji rozdziału 
o planigrafii ogólnej, w kolejnych fazach są jednak mało 
widoczne (ryc. 867, 868).

Ryc. 865. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia sprzączek żelaznych w fazach I–III. 
Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 865. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of iron buckles in phases I–III. 
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki
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Ryc. 866. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia sprzączek z metali kolorowych w fazach I–III. 
Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 866. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of coloured metal buckles in phases I–III. 
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki

Ryc. 867. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia sprzączek żelaznych w fazach V–VII. 
Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 867. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of iron buckles in phases V–VII.
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki
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Sprzączki zapadkowe (nr kat. 180–197)
Sprzączki zapadkowe są stosunkowo rzadką grupą 

zabytków. Najlepiej opracowane są egzemplarze z Lon-
dynu (Egan, Pritchard 2008, s. 116–120). Dotychczas 
zabytki tego typu z terenu Polski nie zostały opubli-
kowane. We Wrocławiu na placu Nowy Targ odkryto 
13 takich sprzączek w różnym stanie zachowania oraz 
5 języków (tab. XIII.4). Należy jednak zwrócić uwagę, 
że jeden przedmiot (nr kat. 188) najprawdopodobniej 
jest nowożytną klamrą od szelek, mimo że został zare-
jestrowany w nawarstwieniach fazy VI.

Omawiane przedmioty można podzielić na dwa ro-
dzaje. W pierwszym język był przymocowany do fron-
tu ramki (nr kat. 181, 182, 184–189, 191, 192; ryc. 869), 
w drugim znajdował się w jej wnętrzu (nr kat. 180, 183, 
189, 190). Poza tym szczegółem wszystkie wrocławskie 
egzemplarze mają jednakową budowę. Złożone są z kil-
ku wyciętych z blachy elementów następnie znitowa-
nych ze sobą. Konstrukcja ta nie jest specjalnie solidna, 
a same przedmioty są mało dokładnie wykonane.

Zachowane są nieliczne pasy tego typu w kolek-
cjach muzealnych. Przykładem jest pas, określany nie-
kiedy mieczowym198, Fernanda de la Cerda z drugiej 
połowy XIII w., przechowywany obecnie w Museo de 
Telas Ricas w Burgos (Wild 2011, s. 378–381). Najpraw-
dopodobniej jego zapięcie trzymało się na którymś 
z licznych bortenstreckerów. Podobne rozwiązanie 
konstrukcyjne sugerują Geoff Egan i Frances Pritchard 
(2008, s. 116, 156–157). Proste okucia omawianego 
typu również odkryto na placu Nowy Targ. Szerzej opi-
sano je w rozdziale o aplikacjach w tym tekście.

Warto zwrócić uwagę, że niemal wszystkie angiel-
skie języki mają natomiast przynitowaną prostokątną 
blaszkę na końcu (Egan, Pritchard 2008, s. 118–119), 
która ma zapewne lepiej blokować pas. Takie rozwią-
zanie jest zupełnie nieznane z Wrocławia, jednak nasze 
języki często mają pojedynczy lub potrójny kolec (ryc. 

Ryc. 868. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia sprzączek z metali kolorowych w fazach V–VII. 
Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 868. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of coloured metal buckles in phases V–VII.  
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki

198 Nie jest to raczej pas mieczowy, gdyż przymocowana 
jest do niego aplikacja kabłąkowa, która przeszkadzała-
by w noszeniu na nim miecza.
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870). Sugeruje to, że tego typu zapięcia stosowano ra-
czej do pasów z taśmą nośną tekstylną – wtedy kolec 
blokowałby się o splot tkaniny. Nie wyklucza to jednak, 
że kolec mógł się blokować o dziurkę w pasie skórza-
nym lub też o aplikację stanowiącą jej okucie.

Wrocławskie egzemplarze są wąskie, zwłaszcza 
w porównaniu do sprzączek żelaznych. Najmniejszy 
egzemplarz ma jedynie 0,8 cm szerokości. Noszono je 
więc raczej przy delikatnych i cienkich pasach, ale dość 
duża długość skuwek wyklucza użycie ich przy butach 
lub podwiązkach.

Najstarsze dwa egzemplarze pochodzą z XIII w., 
z fazy III. Najprawdopodobniej jednak pasy tego typu 
należy datować na drugą połowę tego stulecia. Najstar-
szy egzemplarz z Londynu pochodzi z lat 1270–1350, 
podobnie jak znaczna część wrocławskich egzemplarzy.

Analiza układu klamer zapadkowych na bardziej 
szczegółowej mapie z planigrafią wykazuje większe 
zagęszczenie tych przedmiotów w zachodniej strefie, 
zwłaszcza w fazie VI (ryc. 871).

Ryc. 869. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sprzączka zapadkowa, nr kat. 185. Fot. J. Sawicki

Fig. 869. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Folding strap clasp, cat. no. 185. Phot. J. Sawicki

Ryc. 870. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Język klamry zapadkowej z potrójnym kolcem, nr kat. 193. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 870. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Terminal part of folding strap clasp with three 

projections, cat. no. 193. Phot. J. Sawicki

Ryc. 871. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia sprzączek zapadkowych. Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 871. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of folding strap clasps. 
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki
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Skuwki i okładziny (nr kat. 198–207)
Na omawianym stanowisku odkryto 10 skuwek 

oraz fragmentów okładzin, które najprawdopodobniej 
mogły pełnić taką funkcję (tab. XIII.5). Egzemplarzy 
z charakterystycznym przewężeniem, co do których 
funkcji nie ma wątpliwości, jest 4 (nr kat. 198, 199, 201, 
202). Tylko jeden z nich jest zdobiony motywem geo-
metrycznej plecionki (nr kat. 201). Najprawdopodob-
niej jeszcze jeden egzemplarz należałoby zaliczyć do tej 
grupy (nr kat. 200). Jest to przypuszczalnie półfabry-
kat – nie ma wyciętego miejsca na oś sprzączki, ale bez 
tego również mógłby pełnić swoją funkcję. Odkryto go 
w nawarstwieniach fazy VI, w zachodniej części placu 
(ar 23 B), czyli w rejonie, gdzie najprawdopodobniej 
funkcjonowały miejsca handlu (naprawy i wytwarza-
nia) tego typu przedmiotów.

Pozostałe znaleziska z tej grupy zachowały się frag-
mentarycznie. Nie mamy więc pewności, czy pierwot-
nie były skuwkami, czy też końcówkami pasa (nr kat. 
203–207).

Okucia końca pasa (nr kat. 208–268)
Zostały podzielone na kilka grup (tab. XIII.6), za-

leżnie od sposobu ich wykonania i charakterystycznych 
cech zdobniczych. Wyróżniono więc okucia odlane 
z formy (ażurowe i z odlaną podkładką), skrzynkowe 
– okuwające rzemień ze wszystkich stron, oraz war-
stwowe – złożone z okładzin zlutowanych ze sobą lub 
z dodatkowymi usztywniającymi i obciążającymi kon-
strukcję blaszkami. W tym ostatnim przypadku wyróż-
niono dużą podgrupę na podstawie cechy zdobniczej 
– zakończenia w postaci stylizowanego liścia.

Ażurowe zakończenia pasa (nr kat. 208–211)
Znamy tylko 4 takie egzemplarze, wszystkie wy-

konane techniką odlewu. Jeden odkryto bez kontek-
stu (nr kat. 211). Jest to fragment prostokątnej blaszki 
z 2 owalnymi otworami oraz otworem w kształcie 
czwórliścia, z powierzchnią zdobioną punktowaniem.

Pozostałe są zachowane niemal w całości i są bar-
dzo efektowne. Wyróżnia się zwłaszcza egzemplarz 
z lwem wspiętym (nr kat. 208; ryc. 872). Sylwetka zwie-

rzęcia była wyraźnie widoczna, kiedy koniec pasa swo-
bodnie zwisał. Podobne, lecz starsze zabytki znane są z 
terenu Anglii (Rohde 2008), a skuwka z lwem kroczą-
cym jest znana z Höxter (Krabath 2001, s. 678, ryc. 1). 
Kolejne okucie jest nieco gorzej wykonane. Przedstawia 
fantastyczne stworzenie – smoka z długim ogonem, za-
znaczonym pyskiem, okiem i łapami (nr kat. 209; ryc. 
873). Na ostatnim egzemplarzu również pojawia się ten 
motyw, jednak nie wewnątrz ramki, która zawiera ażu-
rowy motyw architektoniczny, lecz przy jej zakończe-
niu (nr kat. 210; ryc. 874). Stwór ten dodatkowo wydaje 
się ziać ogniem. Należy zwrócić uwagę, że stylistycznie 
przedmioty te wydają się starsze, niż wskazuje na to da-
towanie nawarstwień, z których pochodzą. Trudno jed-
noznacznie stwierdzić, czy spowodowane jest to opóź-
nieniami w recepcji nowych trendów, czy też błędami 
w dokumentacji. Ażurowe egzemplarze pochodzą ze 
stosunkowo młodych nawarstwień, związanych z fa-
zami VI i VII. Wszystkie odkryto również w jednym 
obszarze – w zachodniej strefie placu, z prawdopodob-
nymi straganami.

Ryc. 872. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Ażurowe okucie końca pasa z motywem lwa, nr kat. 208. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 872. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Openwork strap end with a lion, cat. no. 208. 

Phot. J. Sawicki

Analiza zabytków
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Skrzynkowe i pseudoskrzynkowe zakończenia pasa       
(nr kat. 215–222)

Skrzynkowych okuć pasa z placu Nowy Targ zna-
my tylko 5 (nr kat. 215–219). Różnią się od siebie wiel-
kością i rozmiarami. Stosowano je przy pasach o sze-
rokości ok. 4 cm, ale i znacznie węższych, mierzących 
niewiele ponad 1 cm. Są to generalnie przedmioty nie-
zdobione (nr kat. 218; ryc. 876). Tylko jeden wyróżnia 
się ornamentem bardziej skomplikowanym niż blanko-
wanie przy wylocie – zwieńczony jest u dołu motywem 
lilii (nr kat. 215; ryc. 877). Boczne listwy wrocławskich 
egzemplarzy są wykonane jedynie z wygiętego kawałka 
blachy. Nie znamy żadnych odlanych masywnych szta-
bek w kształcie litery U, które powszechnie stosowano 
w londyńskich zakończeniach pasa.

Do kategorii okuć pseudoskrzynkowych zaliczono 
jedynie 3 zabytki (nr kat. 220–222), z których każdy 
jest wykonany nieco inaczej. W pierwszym przypadku 
górna warstwa została odlana wraz z brzegami, jedy-
nie spodnia okładzina jest domontowana osobno (nr 
kat. 222). Drugi egzemplarz jest okuciem warstwowym 
z podwiniętymi brzegami (nr kat. 220), trzeci zaś skła-
da się z pojedynczego paska blachy, który złożono na 
pół wzdłuż dłuższej krawędzi, w ten sposób z jednej 
strony bok przysłaniał taśmę nośną (nr kat. 221). Te 
egzemplarze są zdobione na wierzchniej okładzinie: 
motywem geometrycznej plecionki (nr kat. 222) oraz 
podziałem na pola (nr kat. 220; ryc. 878).

Ryc. 873. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Ażurowe okucie końca pasa z motywem lwa, nr kat. 209. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 873. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Openwork strap end with a lion, cat. no. 209. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 874. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Skrzynkowe okucie końca pasa ze smokiem, nr kat. 210. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 874. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Composite strap end with side stripes with a dragon, 

cat. no. 210. Phot. J. Sawicki

Ryc. 875. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Okucie końca pasa odlane wraz z podkładką, nr kat. 213. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 875. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Strap end cast with bottom pad, cat. no. 213. 

Phot. J. Sawicki

Zakończenia pasa z odlaną podkładką (nr kat. 212–214)
Są to niewielkie okucia końca pasa (nr kat. 212–

214). Ich szerokość wynosi od 0,75 do 1,1 cm, co świad-
czy, że stosowano je do bardzo wąskich rzemieni, być 
może do podwiązek (?). Odlano je ze stopu cyny wraz 
z podkładką (ryc. 875). Podobne egzemplarze znane są 
z Londynu, gdzie są datowane podobnie jak wrocław-
skie – na lata 1350–1400 (Egan, Pritchard 2008, s. 152, 
ryc. 719).

Do tej grupy zaliczono jeszcze jeden egzemplarz. 
Różni się od swoich poprzedników sposobem kon-
strukcji – podkładka została donitowana do wierzch-
niej okładziny, a nie odlana wraz z całością (nr kat. 214). 
Przedmiot ten wykonano z żelaza, a dopiero następnie 
pokryto warstwą cyny. Jest on także od poprzednich 
cynowych zakończeń znacznie większy.

XIII. Akcesoria stroju
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Warstwowe okucia końca pasa (nr kat. 223–248)
Można tu wydzielić 2 zasadnicze typy konstruk-

cji: egzemplarze z pojedynczym, masywnym rdzeniem 
i dwiema okładzinami, oraz okucia złożone z blaszek 
w liczbie od dwóch do kilku.

Do pierwszej grupy należy tylko parę egzemplarzy 
(nr kat. 236, 240, 248). Są one większe i cięższe niż po-
zostałe okucia warstwowe (nr kat. 240; ryc. 879). Stoso-
wano je też do szerszych pasów – najczęściej powyżej 
2 cm. W pozostałych wypadkach tylko jeden przekra-
cza ten wymiar (nr kat. 237), inne mają zazwyczaj od 1 
do 1,3 cm.

W tym zbiorze (por. tab. XIII.6) zostały uwzględ-
nione również egzemplarze, które najprawdopodobniej 
stanowiły okładziny okuć warstwowych.

Ryc. 875. Ryc. 876. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Skrzynkowe okucie końca pasa, nr kat. 218. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 876. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Composite strap end with side stripes, 

cat. no. 218. Phot. J. Sawicki

Ryc. 877. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Skrzynkowe okucie końca pasa, nr kat. 215. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 877. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Composite strap end with side stripes, cat. no. 215. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 878. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Pseudoskrzynkowe okucie końca pasa, nr kat. 222. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 878. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Composite strap end cast with side stripes, 

cat. no. 222. Phot. J. Sawicki

Ryc. 879. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Warstwowe okucie końca pasa z grubą warstwą „lutu”, 

nr kat. 240. Fot. J. Sawicki

Fig. 879. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Composite strap end with thick layer of „solder”, 

cat. no. 240. Phot. J. Sawicki

Analiza zabytków
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Okucia warstwowe z zakończeniem w formie liścia lub 
pąkiem kwiatu (nr kat. 249–268)

Jest to bardzo charakterystyczna grupa, do któ-
rej należą jedynie okucia warstwowe. Wyróżniają się 
tym, że są zwieńczone plastycznymi liśćmi (ryc. 880). 
Niekiedy wydaje się, że można ich formę identyfiko-
wać jako liści dębu (np. nr kat. 252; ryc. 880 b). Często 
zachowuje się tylko samo to zwieńczenie (nr kat. 250, 
251, 254, 255, 261, 264, 265; ryc. 881). Plastyczny liść 
najczęściej jest też podkreślony rytym kreskowaniem. 
Na dwóch przedmiotach na końcu okucia widnieje 
plastycznie oddany pąk kwiatu. Zachowały się: jedna 
końcówka w tej formie (nr kat. 267) oraz całe okucie 
z taką końcówką (nr kat. 268). Ma ono nietypową for-
mę – jest bardzo długie i wąskie (ryc. 882) – ponad 16 
cm długości i niecałe 0,6 cm szerokości.

Przedmioty te różnią się między sobą wielkością, 
nie mamy jednak egzemplarzy masywnych, z grubą 
warstwą lutu. Podobnie jak w poprzedniej grupie, naj-
więcej tych okuć związanych jest z fazami VI i VII. Nie 
możemy jednak stwierdzić, czy egzemplarze z liściem 
są młodsze od analogicznych wyrobów pozbawionych 
tego elementu. Wszystko wskazuje na to, że pojawiły 
się razem, w 2. poł. XIII w., co być może należy wiązać 
z modą związaną z napływem ludności niemieckiej.

Generalnie, porównując zbiór okuć końca pasa 
wrocławski z londyńskim, widzimy dużą różnicę. 
Wśród angielskich znalezisk przeważają egzempla-
rze wykonane z pojedynczej, złożonej na pół blaszki, 
a także konstrukcje skrzynkowe. Wrocławskie ozdoby 
to przede wszystkim okucia warstwowe złożone z kilku 
warstw – mało popularne na wyspach. Egzemplarze z 
placu Nowy Targ często są zdobione wzorami bardziej 
skomplikowanymi niż angielskie znaleziska.

Skuwki zawiasowe (elementy ksiąg?)(nr kat. 269–272)
W tej kategorii zdecydowałem się umieścić 4 zabyt-

ki (nr kat. 269–272). Pierwszym jest klamra od zapięcia 
księgi (nr kat. 269; ryc. 883) pochodząca z fazy VII. We 
Wrocławiu w trakcie wcześniejszych badań odkryto już 
2 takie zabytki. Pierwszy na Ołbinie (Lasota, Piekalski 
1989, tabl. XXIII), drugi zaś przy ul. Katedralnej 4 (Sa-

wicki 2012, s. 97, tam też więcej o tych przedmiotach). 
Oba zabytki są nieco starsze, ale według Stefana Kraba-
tha (2001, s. 107) podobne egzemplarze funkcjonowały 
jeszcze do XV w.

Kolejny zabytek przypomina skuwkę w konstrukcji 
skrzynkowej, lecz miejsce na ramkę ma zapchane (in-
tencjonalnie zatkane?) zwiniętymi blaszkami (nr kat. 
270; ryc. 884 a). Prawdopodobnie stanowił fragment 
zawiasu, do którego z drugiej strony przymocowano 
drugą ozdobną końcówkę. Z cmentarzyska w miejsco-
wości Tuzla w Bośni znane jest okucie końca pasa o ta-
kiej konstrukcji (Opitz, Speitel 2010, s. 286, ryc. 138).

Być może podobną funkcję pełniły pozostałe dwa 
przedmioty. Mają konstrukcję warstwową, jednak bez 
miejsca na przymocowanie do taśmy nośnej pasa. Na 
froncie natomiast są zawiasy (nr kat. 271; ryc. 884 b) lub 
zagięte druty (nr kat. 272), którymi najprawdopodob-
niej przyczepiono je do kolejnego elementu. Nie znam 
jednak bezpośrednich analogii do tego typu konstruk-
cji. Być może były to złożone okucia końca pasa, jak 
wspomniany egzemplarz z Bośni, lub też zapięcia księgi.

Podobne egzemplarze, zresztą zdobione podob-
nym ornamentem, znane są z Höxter (Krabath 2001, 
s. 721, ryc. 1), ale – jak wykazały znaleziska z pl. Czy-
stego – (Sawicki 2015) przedmioty te były elementami 
pasa.

XIII. Akcesoria stroju

b

Ryc. 880. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Warstwowe okucia końca pasa: a – zwieńczone motywem 
niezidentyfikowanego liścia nr kat. 256; b – zwieńczone 

liściem dębu, nr kat. 252. Fot. J. Sawicki

Fig. 880. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Composite strap end: a – terminating in an 

unidentified leaf, at. no. 256. b – terminating in an oak leaf, 
cat. no. 252. Phot. J. Sawicki
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Ornamentyka skuwek i okuć końca pasa
Na placu Nowy Targ odkryto 53 zdobione skuwki 

i okucia końca pasa ze stopu miedzi. Motywy zdobni-
cze można podzielić na 11 grup (tab. XIII.7; ryc. 885), 
których elementy pojawiają się nie tylko na zabytkach 
odkrytych w tym miejscu, ale także na innych przed-
miotach.

Czasami na jednym zabytku występuje więcej niż 
jeden motyw – np. linie tworzące romboidalne pola są 
w formie plecionki (nr kat. 253) – ale w każdym przy-
padku jesteśmy w stanie wyróżnić jeden dominują-
cy motyw. W przypadku trudności w jego określeniu 
przykrawędne kreskowanie czy zygzaki nie są brane 
pod uwagę.

W tab. XIII.7 zawarto wszystkie rodzaje ornamen-
tów występujących na skuwkach i okuciach końca pasa, 
a także liczbę egzemplarzy z każdym z ornamentów 
z podaniem fazy i miejsca znalezienia. Wyraźnie widać, 
że mało egzemplarzy odkryto w fazie III, co łączy się 
z faktem, że z tego okresu mamy również mało skuwek, 
okuć pasa itd. W fazie VI obserwujemy zagęszczenie na 
arze 23 i w jego okolicach (22, 33, 43), co również, ale 
nie tak silnie, jest widoczne w następnej fazie. Tę pra-
widłowość również przedstawiono na mapie (ryc. 886). 
W przypadku zabytków zdobionych geometryczną ple-
cionką widzimy natomiast, że także ich znaczną część 
odkryto niezależnie od fazy w tej strefie, jak zresztą 
liczne inne zabytki zdobione, co może potwierdzić tezę 
przedstawioną w części poświęconej planigrafii i loka-
cji warsztatów i punktów handlowych.

Omawiany zbiór liczy 53 egzemplarze. Pozwala to 
nam spróbować określić, kiedy dane ornamenty się po-
jawiły i jaka była ich popularność, jednak większa licz-
ba danych pozwoliłaby uściślić wyniki.

Najstarsze są egzemplarze zdobione prostymi 
szlaczkami (a). Są reprezentowane przez cały wiek 
XIII i zanikają w XIV (faza VI). Również od początku 
XIII w. obecne są egzemplarze zdobione przykrawęd-
nym kreskowaniem i zygzakami (b). Tak zdobione eg-
zemplarze znane są jeszcze z faz VI i VII, co pozwala 
nam sądzić, że ornament ten był mniej popularny, ale 
trwał jeszcze w XV w.

Analiza zabytków

Ryc. 881. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Zwieńczenie okucia końca pasa w kształcie liścia dębu,

 nr kat. 261. Fot. J. Sawicki

Fig. 881. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Terminal part of strap end in the form of an oak leaf, 

cat. no. 261. Phot. J. Sawicki

Ryc. 882. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Warstwowe okucie końca pasa zakończone plastycznym 

pąkiem kwiatu, nr kat. 268. Fot. J. Sawicki

Fig. 882. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Composite strap end terminating in a bud, cat. no. 268. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 883. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Klamra księgi nr kat. 269. Fot. J. Sawicki

Fig. 883. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Book clasp, cat. no. 269. Phot. J. Sawicki

Ryc. 884. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Złożone okucia końca pasa (?): a – nr kat. 270,

 b – nr kat. 271. Fot. J. Sawicki

Fig. 884. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Composite strap end (?): a – cat. no. 270; 

b – cat. no. 271. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 885. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Rodzaje rytych ornamentów na skuwkach i okuciach.
Rys. M. Dobrowolski

Fig. 885. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Types of engraved ornaments on buckle plates 
and fittings. Drawing by M. Dobrowolski

Również od XIII w. rejestrujemy ornament w po-
staci geometrycznej plecionki (e), który wydaje się roz-
winięciem tego motywu zdobniczego, bardzo popular-
nego, zwłaszcza na przedmiotach z kości i poroża, we 
wczesnym średniowieczu. Zdobione są nim okładziny 
różnych przedmiotów przez cały okres funkcjonowa-
nia placu, ze szczytem popularności w XIV w.

Jest natomiast liczna grupa ornamentów, która po-
jawia się dopiero w 2. poł. XIII lub nawet na początku 
XIV w. Jest to ornament dzielący przestrzeń na pola, 

trójkątne (f) i romboidalne (g). Pierwszy wariant ob-
serwujemy do najprawdopodobniej połowy XV w., 
drugi zaś do końca XIVstulecia (faza VI).

Również na koniec XIII lub początek XIV w. można 
datować pojawienie się zabytków zdobionych motywem 
wici roślinnej, zarówno z trójliśćmi (h), jak i z pączka-
mi (i). Ten drugi typ wici wydaje się jednak zanikać po 
upływie stulecia, pierwszy natomiast pojawia się jeszcze 
mało licznie w 1. poł. XV w. Zabytki zdobione podobną 
wicią znamy z cmentarza Salwatora (por. Sawicki 2015).
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Najmłodszy, a także mało popularny jest ornament 
w postaci skośnych pasów (c). Pojawia się dopiero 
w fazie VI, zanika zaś już w fazie VII. W tym samym 
czasie obserwujemy również pojawienie się dwóch nie-
typowych ornamentów z motywem roślinnym, o innej, 
centralnej osi symetrii.

Z całego zbioru wyróżnia się nietypowy, skompli-
kowany geometryczny ornament (k), umieszczony na 
skuwce z fazy VI (nr kat. 201 – ryc. 887). Trzeba pod-
kreślić, że przedmiot ten wykonano bardzo dokładnie, 
a wzór nie powtarza się na żadnym innym przedmiocie.

Należy zauważyć, że wymienione motywy zdobni-
cze są zdecydowanie inne od motywów pojawiających 
się na skuwkach od tzw. pasa rycerskiego (por. Wa-
chowski 2005d).

Warto zadać tu pytanie, czy możemy pojawienie się 
któregoś motywu zdobniczego w 2. poł. XIII w. wiązać 
z intensyfikacją napływu ludności niemieckiej i czy or-
nament na akcesoriach stroju może stanowić podobny 
wyznacznik miejsca pochodzenia jak ceramika. Wyma-

ga to dokładniejszych studiów oraz sprawdzenia zapre-
zentowanych koncepcji na większej grupie zabytków, 
a także na przedmiotach z różnych terenów. Analizując 
zabytki z placu Nowy Targ, można zauważyć, że oku-
cia końca pasa oraz sprzączki zapadkowe (oprócz kilku 
wyjątków) pochodzą z nawarstwień z 2. poł. XIII w. 
i młodszych. Powstaje więc pytanie, czy jest to świadec-
two zmieniającej się mody, czy też mody, która dociera 
wraz z przybyszami.

Analiza zabytków

Ryc. 886. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia skuwek i okuć końca pasa z ornamentem z faz II–VII. 
Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 886. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of ornamented strap ends and buckle plates 
in phases II-VII.  Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki

Ryc. 887. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Skuwka ze złożonym rytym ornamentem, nr kat. 201. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 887. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Buckle plate engraved with intricate ornament, 

cat. no. 201. Phot. J. Sawicki
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Aplikacje pasa (nr kat. 273–394)
Aplikacje pasa, nazywane potocznie nabijkami, są 

najbardziej liczną grupą akcesoriów stroju odkrytą na 
Nowym Targu, liczącą aż 122 egzemplarze (tab. XIII.8; 
nr kat. 273–394). Większość z nich pełniła funkcję 
ozdób pasa, jednak nie należy wykluczyć, że niektóre 
– zwłaszcza z uszkami na brzegu aplikacji – stosowa-
no jako ozdoby stroju. Nabijkami zdobiono także m.in. 
kaletki czy też fragmenty butów (Egan, Pritchard 2008, 
s. 162).

Egzemplarze znane z zachowanych fragmentów 
skóry (m.in. cały pas – nr kat. 1, a także inne: nr kat. 2, 
3, 5, 6) wskazują, że aplikacji nie stosowano jako poje-
dynczej ozdoby. Najczęściej pojawiają się jako seria eg-
zemplarzy o takiej samej formie lub powielająca się se-
ria z wykorzystaniem kilku różnych form, wykonanych 
najczęściej z tego samego stopu metalu. Nie są znane 
przypadki mieszania różnych metali na jednym pasie 
(Egan, Pritchard 2001).

Rodzaje konstrukcji aplikacji omówiłem w po-
przednim podrozdziale, jednak ten prosty podział nie 
wystarczy do rozsądnego posegregowania i omówienia 
materiału liczącego ponad 120 sztuk. Aplikacje z placu 
Nowy Targ podzieliłem więc na podstawie klasyfikacji 
proponowanej przez Geoffa Egana i Frances Pritchard 
(2008, s. 163), gdzie nadrzędnym kryterium jest kształt 
i zdobnictwo główki, dopiero drugim cechy konstruk-
cyjne, takie jak liczba i miejsce umieszczenia otworów 
na nity. Sposób wykonania – odlew, repusowanie czy 
też cięcie z blachy i dalsze cyzelowanie – ani surowiec 
nie są w tym zestawieniu brane pod uwagę.

Wyróżniono więc aplikacje, których główka jest 
(po dwukropkach podtypy):
– owalna: z nitami zintegrowanymi, z centralnym 

otworem na nit, z wzorem na główce;
– prostokątna: z dwoma otworami na nit, ażurowa, 

typu bortenstrecker, romboidalna;
– czterolistna: z centralnym otworem, z dwoma otwo-

rami, z motywem karo, ażurowa;
– sześciolistna: z centralnym otworem, z dwoma otwo-

rami (lub więcej), z uszkami na brzegu główki;
– gwiaździsta;

– inna: egzemplarze o nietypowym kształcie, głównie 
ażurowe oraz w kształcie tarczy herbowej itp.

Egzemplarze z tuleją oraz z otworem w środku zo-
stały omówione osobno jako okucia dziurek.

Aplikacje owalne z nitami zintegrowanymi (nr kat. 273–
280)

Do tej kategorii zaliczono 8 przedmiotów. Czte-
ry z nich mają główki płaskie (nr kat. 274, 277, 279, 
280), od spodu zaś widnieje bolec (lub pozostałość po 
nim) stanowiący zintegrowany nit. Jedna aplikacja ma 
główkę grzybkowatą (nr kat. 273), jest też najstarsza 
z całego zbioru – pochodzi z fazy III, z pewnością jed-
nak nie można na tej podstawie wyciągnąć wniosków 
o ewolucji formy. Wszystkie przedmioty z omawia-
nej grupy, oprócz dwóch (nr kat. 275, 276) wykonano 
ze stopu miedzi. Proste aplikacje tego typu znane są 
m.in. z wykopalisk londyńskich (Egan, Pritchard 2008, 
s. 167–169, 797, 801–802, 808). Datowane są, podobnie 
jak omawiane egzemplarze, na XIV–XV w.

Wyróżniają się w tej grupie 2 niewielkie egzempla-
rze z zaznaczonym wypukłym środkiem. Jeden ma od 
spodu pojedynczy długi zaczep (na kat. 278 – ryc. 888), 
drugi – 2 takie mocowania (nr kat. 275). Przedmioty te 
nie były przynitowane do rzemienia – tzn. przybite na 
twardej podkładce młotkiem – lecz bolce przekładano 
przez dziurki w skórze, a następnie zaginano.

Ryc. 888. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacja owalna ze zintegrowanymi nitami, nr kat. 278. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 888. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Oval mount with integrated rivets, cat. no. 278. 

Phot. J. Sawicki
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Aplikacje owalne z centralnym otworem na nit (nr kat. 
281–288)

Do tej grupy należy 8 przedmiotów. Najwięcej jest 
egzemplarzy półkulistych – pustych w środku, o śred-
nicy ok. 1 cm, wykonanych z cienkiej blachy ze stopu 
miedzi. Znaleziono 3 takie egzemplarze (nr kat. 283, 
287, 288 – ryc. 889 a), oraz jeden bardzo podobny, jed-
nak na górze płaski (nr kat. 285). Należy zaznaczyć, że 
tego typu ozdoby były jednym z dwóch rodzajów apli-
kacji zastosowanych do pasa odkrytego w całości. Tyl-
ko jeden egzemplarz wykonano z innego surowca – że-
laza (nr kat. 281). Jest on też znacznie większy (średnica 
2,8 cm). Nie należy wykluczyć, że pełnił on funkcję gło-
wicy-okucia rękojeści noża. Podobne znaleziska, wyko-
nane zarówno ze stopów miedzi, jak i z żelaza, znane są 
w dużej liczbie z Londynu (Egan, Pritchard 2008, s. 174 
i n., nr inw. 856–898). Datowane są tam przeważnie na 
czasy od około połowy XIV po połowę XV w., co za-
sadniczo pokrywa się z datowaniem wrocławskich zna-
lezisk, które oprócz żelaznego egzemplarza, łączonego 
z fazą III, mają taką samą chronologię.

W tej grupie mamy też 2 zdobione egzemplarze ze 
stopu miedzi. Pierwszy zachował się fragmentarycznie 
(nr kat. 283; ryc. 889 b). Ma on wypukły środek, jego brzeg 
(kryza) jest natomiast niemal płaski i zdobiony przy-
krawędnym oczkowaniem. Druga nabijka jest płaska, 
z pseudogranulacją na otoku oraz środkiem pierwotnie 
zdobionym (nr kat. 282; ryc. 889 c). Obecnie jest jednak 
zniszczona – być może przez złe wykonanie otworu.

Ostatni egzemplarz jest ze stopu ołowiu. Jest to ro-
zeta sześciolistna wpisana w owalną główkę zdobioną 
pseudogranulacją na bordiurze (nr kat. 286). Na re-
wersie zachowała się pozostałość po tulei lub, co bar-
dziej prawdopodobne, niedoczyszczona pozostałość po 
szwie odlewniczym.

Aplikacje owalne z otworami na nity i wzorem na główce 
(nr kat. 289–295)

W tej grupie wyróżniono 7 egzemplarzy. Wszyst-
kie, oprócz jednego, wykonano techniką trybowania 
z cienkiej owalnej blaszki. Najczęściej przedstawia-
ją rozetę o różnych formach: prostą dziesięciolistną 

(nr kat. 293), sześciolistną (nr kat. 289; ryc. 890 a), 
a także sześciolistną wpisaną w drugą rozetę sześciolist-
ną (nr kat. 291). Drugim motywem jest gwiazda. Znane 
są egzemplarze: z sześcioma wąskimi i długimi ramio-
nami, pomiędzy którymi znajduje się proste punktowa-
nie (nr kat. 294), oraz aplikacja z gwiazdą z pięcioma 
ramionami oddzielonymi prostymi rozetami (nr kat. 
292). Na kolejnym egzemplarzu przedstawiono lwa 
(nr kat. 290; ryc. 890 b). Bliska analogia do niego po-
chodzi z Londynu. Angielski egzemplarz wykonano tą 
samą techniką, lecz zawiera wizerunek psa (Egan, Prit-
chard 2008, s. 166, nr inw. 793).

Z całej grupy tylko jedną aplikacje odlano ze sto-
pu cyny z ołowiem (nr kat. 295). Ma ona formę koła. 
W centrum widnieje twarz ludzka, najprawdopodob-
niej w koronie. W otoku zamieszczono napis, niestety 
nieczytelny (ryc. 890 c). Przedmiot ten być może jest 
odznaką o charakterze świeckim lub znakiem pielgrzy-
mim z nieznanego miejsca kultu. W tym drugim przy-
padku najbardziej prawdopodobne byłoby interpreto-
wanie omawianego wizerunku jako jednego z Trzech 
Króli. Nie można wykluczyć, że przedmiot ten został 
przerobiony na aplikację pasa, o czym mogą świadczyć 
otwory na nity, które wywiercono w miejscach liter. 
Najmłodsze zabytki z tej kategorii są z fazy V.

Aplikacje owalne z uszkami na brzegu główki (nr kat. 
296)

Z całego zbioru znamy tylko jeden taki przedmiot, 
dodatkowo zachowany fragmentarycznie (nr kat. 296). 
Jest to kopułka z zachowanym na brzegu główki jed-
nym uszkiem. Trudno jednak ustalić, jak wyglądała 
pierwotnie.

Aplikacje prostokątne z centralnym otworem na nit      
(nr kat. 297–298)

Z placu Nowy Targu znamy 2 takie przedmioty (nr 
kat. 297, 298). Pierwszy (nr kat. 298) pochodzi z na-
warstwień z XV w. lub też nawet młodszych (faza VIII). 
Wykonano go techniką repusowania, ze środkiem wy-
raźnie wypukłym, przedstawiającym czwórliść (?). Jest 
on wgnieciony, dodatkowe otwory na brzegach po-
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wstały najprawdopodobniej również w wyniku uszko-
dzenia ozdoby.

Drugi egzemplarz związany jest z fazą VII i również 
został wykonany techniką repusowania (nr kat. 297; 
ryc. 891). Zdobiony jest motywem arabesek. Podob-
ny egzemplarz, jednak z 2 otworami na nity, odkryto 
w Londynie (Egan, Pritchard 2008, s. 204, nr inw. 1100).

Aplikacje prostokątne z dwoma otworami na nity (nr 
kat. 299–311)

Na placu Nowy Targ odkryto 10 tego typu przed-
miotów (nr kat. 299–308). Różnią się między sobą 
przed wszystkim długością od 1,47 do 4,07 cm. Więk-
szość z nich wycięto z kawałka blachy, a następnie 
obrobiono brzegi (ryc. 892 a). Jedynie 2 egzemplarze 
minimalnie się różnią. Jeden jest wygięty (nr kat. 301), 
drugi odlany (nr kat. 302) – w taki sposób, że na środku 
jest wyraźne wybrzuszenie.

W jednym przypadku (nr kat. 302; ryc. 892 b) apli-
kacja została przynitowana do prostokątnej blaszki 
zachowanej wraz z podkładką; druga podobna ma zaś 
donitowane 3 takie blaszki (nr kat. 310; ryc. 892 c). Być 
może przedmiot ten pełnił blokadę zapięcia klamry 
zapadkowej (Egan, Pritchard 2008, s. 117). Podobną 
funkcję z powodzeniem mogły też pełnić pozostałe 
blaszki bez dodatkowych podkładek. Ponadto tego typu 
prostokątne aplikacje stanowiły również częstą ozdobę 
pasa, co potwierdzają znaleziska rzemieni okutych po-
dobnymi ozdobami (Egan, Pritchard 2008, s. 212, ryc. 
133). Warto tu przywołać inną prostokątną aplikację, 
złożoną z 2 blaszek – wierzchniej oraz podkładki – któ-
re najprawdopodobniej pełniła funkcję skuwki łączącej 
2 części rzemienia (nr kat. 309).

Do tej grupy można zaliczyć także repusowaną od-
znakę z przedstawieniem twarzy ludzkiej (nr kat. 311; 
ryc. 893) i blankowaniem w górnej partii. Pochodzi ona 
z fazy VIII. Jest niewiele młodsza od haftela z podob-
nym przedstawieniem (nr kat. 487).

Ryc. 889. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacje owalne z centralnym otworem na nit: a – nr kat. 

287; b – nr kat. 283; c – nr kat. 282. Fot. J. Sawicki

Fig. 889. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Mount with central rivet hole: a – cat. no. 287;

 b – cat. no. 283; c – cat. no. 282. Phot. J. Sawicki

Ryc. 890. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacje owalne z otworami na nity i wzorem na główce: 

a – nr kat. 289; b – nr kat. 290; c – nr kat. 295. Fot. J. Sawicki

Fig. 890. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Decorated oval mounts with rivet holes: a – cat. no. 

289; b – cat. no. 290; c – cat. no. 295. Phot. J. Sawicki

Ryc. 891. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacja prostokątna z centralnym otworem na nit, nr kat. 

297. Fot. J. Sawicki

Fig. 891. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Decorated rectangular mount, cat. no. 297. 

Phot. J. Sawicki
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Aplikacje prostokątne ażurowe (nr kat. 312–315)
Tę grupę stanowią 4 aplikacje, najprawdopodobniej 

wycięte z kawałka blachy (nr kat. 312–315). Ich cechą 
wspólną jest ażurowy ornament w postaci 2 długich 
prostokątów zwieńczonego okręgiem (ryc. 894). 
Współcześnie ten kształt przypomina literę I, okna ka-
tedry (?) gotyckiej lub też palącą się świecę, co dodat-
kowo wydaje się podkreślać jedyny egzemplarz z rytym 
ornamentem dookoła ażuru (nr kat. 313). Aplikacje te 
pochodzą z warstw datowanych szeroko, na XIV–XV w.

Aplikacje prostokątne typu bortenstrecker (nr kat. 316–
324)

Do tej grupy należy 9 zabytków, różniących się 
między sobą konstrukcją i zdobnictwem (nr kat. 316–
324). Wspólny pozostaje tylko ich ogólny kształt. Są 
one podłużne, z 3 zgrubieniami – 2 na końcach i jed-
nym większym w środku. Niekiedy te ostatnie zaopa-
trzone są w otwór – wtedy mogą pełnić funkcję okucia 
dziurki od pasa199 (nr kat. 316, 319; ryc. 895). Niektóre 
bortenstreckery mają centralne zgrubienie zdobione 
pseudogranulacją (nr kat. 317, 320, 321) lub też rozetą 
sześciolistną (nr kat. 318).

Miejsca na nit lub nity umieszczone są albo w dy-
stalnych zgrubieniach lub, rzadziej, w centralnym (nr 
kat. 320). Jeden egzemplarz (nr kat. 319) nie ma miejsc 
na nity, lecz jego końce zagięte są do wewnątrz tak, że 
pełniły tę samą funkcję. Dwa bortenstreckery ze stopu 
ołowiu z cyną mają zaczepy odlane na rewersie (nr kat. 
323, 324).

Aplikacje tego typu bardzo często przedstawiano 
na rzeźbach, zwłaszcza z XIII i początku XIV w. Na 
ten okres przypada też największa popularność tych 
okuć. W różnych wersjach znane są z licznych skar-
bów. Wrocławskie egzemplarze pochodzą z nawar-
stwień fazy III, ale także z młodszych, datowanych 
na XV w. Liczne mapy z zasięgiem występowania 
bortenstreckerów przedstawił Stefan Krabath (2001).

Ryc. 892. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacje prostokątne z otworami na nity: a – nr kat. 305; 

b – nr kat. 302, c – nr kat. 310. Fot. J. Sawicki

Fig. 892. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Rectagular mounts with rivet holes: a – cat. no. 305;

 b – cat. no. 302, c – cat. no. 310. Phot. J. Sawicki

Ryc. 893. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacja prostokątna z dwoma otworami na nity, nr kat. 

311. Fot. J. Sawicki

Fig. 893. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Rectagular mount with rivet holes, cat. no. 311. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 894. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacja prostokątna ażurowa nr kat. 314. Fot. J. Sawicki

Fig. 894. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Rectangular openwork mount, cat. no. 314. 

Phot. J. Sawicki

199 Szerzej to zagadnienie zostanie omówione w osobnym 
punkcie.
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Aplikacje romboidalne (nr kat. 325–327)
Na placu Nowy Targ odkryto tylko 3 aplikacje w tej 

formie (nr kat. 325–327). Jedna z nich ma pojedynczy, 
centralnie umieszczony, duży otwór. Nie należy wyklu-
czać, że mogła pełnić inną funkcję; być może stano-
wiła okucie rękojeści puginału, zwłaszcza że jest dość 
masywna (nr kat. 325; ryc. 896). Zawiera wizerunek 
gwiazdy, dodatkowo podkreślonej emalią lub niello. 
Pozostałe dwie aplikacje romboidalne mają otwory na 
nity w węższych narożnikach. Zostały wykonane róż-
nymi technikami – trybowaniem (nr kat. 326) i odle-
waniem (nr kat. 327) – ale obie mają wizerunek lilii.

Aplikacje w kształcie czwórliścia ze zintegrowanym       
nitem (nr kat. 328–329)

Na placu Nowy Targ odkryto tylko jedną aplikację, 
którą można zakwalifikować do tej kategorii (nr kat. 
329; ryc. 897). Wykonano ją ze stopu cyny z ołowiem. 
Jej płatki ozdobiono motywem liścia, stylistycznie 
przypomina cynowe zapinki zdobione w podobnym 
stylu (nr kat. 439–441), jednak to za mało przesłanek, 
aby na ich podstawie wyprowadzać hipotezy o jednym 
warsztacie. Odkryto również jeden czwórliść w formie 
kopuły ze stopu cynowo-ołowianego. Nie ma on jednak 
ani zintegrowanego nitu, ani otworów (nr kat. 328). Być 

może jest to półfabrykat, lub też przedmiot ów miał 
mieć zupełnie inne zastosowanie.

Aplikacje w kształcie czwórliścia z centralnym otworem 
(nr kat. 330–331)

Do tej grupy należą jedynie 2 aplikacje. Jedna zo-
stała najprawdopodobniej wycięta z blachy, a dopiero 
następnie oszlifowana (nr kat. 330; ryc. 898 a). Druga 
jest znacznie mniejsza i została odlana z precyzyjnej 
formy, a jej płatki i otwór na nit zdobione są pseudo-
granulacją (nr kat. 331; ryc. 898 b).

Ryc. 895. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Aplikacja typu 

bortenstrecker nr kat. 316.
 Fot. J. Sawicki

Fig. 895. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. 

Bar mount, cat. no. 316.
Phot. J. Sawicki

Ryc. 896. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Apli-
kacja romboidalna z gwiazdą, nr kat. 325. Fot. J. Sawicki

Fig. 896. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Lozenge-shaped mount with fleur-de-lis motif, 

cat. no. 325. Phot. J. Sawicki

Ryc. 897. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacja w kształcie czwórliścia ze zintegrowanym nitem,

 nr kat. 329. Fot. J. Sawicki

Fig. 897. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Quatrefoil mount with integrated rivet, cat. no. 329. 

Phot. J. Sawicki
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Aplikacje w kształcie czwórliścia z dwoma otworami na 
nity (nr kat. 332)

Tylko jedna aplikacja z główką w tym kształcie ma 
2 nity i jest pozbawiona charakterystycznego motywu 
karo. Jest to dość masywny odlew, z centralną par-
tią uformowaną w pseudokasztę, zdobioną motywem 
czterolistnej rozety (nr kat. 332; ryc. 899).

Aplikacje w kształcie czwórliścia z dwoma otworami na 
nity zdobione motywem karo (nr kat. 333–335)

Do tej grupy należą 3 bardzo podobne do siebie 
aplikacje, wszystkie pochodzące z fazy VI. Są to czwór-
liście z wpisanym w środek motywem karo oraz zdo-
bionymi płatkami. Dwa z nich odkryto razem, na arze 
84 (nr kat. 334, 335). Trzeci egzemplarz (nr kat. 333; 
ryc. 900) jest od nich nieco gorzej wykonany, o czym 
świadczy sposób zdobienia płatków. Został też odkry-
ty w zachodniej części badanego obszaru – być może 
stanowił jedynie naśladownictwo poprzednich egzem-
plarzy.

Aplikacje w kształcie czwórliścia z dwoma otworami na 
nity, ażurowe (nr kat. 336–343)

Odkryto 8 tego typu aplikacji (nr kat. 336–343), 
różniących się między sobą jakością wykonania, cho-
ciaż wszystkie zostały najprawdopodobniej wycięte 
z blachy, a następnie wycyzelowane. Przedmioty te 
w swoim podstawowym kształcie przypominają koni-
czynę czterolistną, której każdy listek ma kształt ser-
ca. W środku każdego z serc przewiercono otwór na 
wylot, niekiedy przy brzegach znajdują się dodatkowe 
otwory. Aplikacje mocowano do pasa 2 nitami prze-
chodzącymi przez otwory przygotowane specjalnie 
w tym celu. Trzy egzemplarze stanowią przykłady form 
najlepiej wykonanych (nr kat. 340, 342, 343; ryc. 901). 
Inne jedynie je naśladują w większym (nr kat. 338, 339, 
341) lub mniejszym stopniu (nr kat. 336). Wszystkie 
egzemplarze, oprócz jednego (nr kat. 341), odkryto na 
czterech sąsiadujących ze sobą arach (23, 32, 33, 43) 
w zachodniej strefie badanego obszaru. Uznano, że 
3 z nich pochodzą z fazy VII, 3 – z fazy VI, jeden zaś 
z fazy V (ostatni odkryto bez kontekstu). Najmłodsze 
egzemplarze są z nawarstwień, które można łączyć 
również ze starszą fazą VI. Pozwala to nam przyjąć, że 
oprócz jednego egzemplarza wszystkie pozostałe po-
wstały w zbliżonym czasie, a ich stosunkowo bliskie 
skupienie wskazuje na jeden warsztat. W tym przypad-
ku gorsze egzemplarze byłyby półproduktami, lub też 
egzemplarzami, które wykonywał „czeladnik”. Nie są 
mi znane podobne znaleziska z innych stanowisk.

 Ryc. 898. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacje w kształcie czwórliścia z centralnym otworem: 

a – nr kat. 330; b – nr kat. 331. Fot. J. Sawicki

 Fig. 898. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Quatrefoil mounts with central rivet hole: a – cat. no. 

330; b – cat. no. 331. Phot. J. Sawicki

Ryc. 899. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacja w kształcie czwórliścia z dwoma otworami, 

nr kat. 332. Fot. J. Sawicki

 Fig. 899. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Quatrefoil mount with two rivet holes, cat. no. 332. 

Phot. J. Sawicki
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Aplikacje w kształcie sześcioliścia ze zintegrowanym      
nitem (nr kat. 344–345)

Reprezentują tę grupę tylko 2 aplikacje (nr kat. 344, 
345), obie wykonane ze stopu cyny z ołowiem. Mimo 
podobnego kształtu sposób ich mocowania był różny 
– albo centralnym nitem (nr kat. 345; ryc. 902), albo 2 
zaczepami (nr kat. 344), jak w wypadku analogicznych 
egzemplarzy z główką kolistą. Aplikacje w kształcie ro-
zety o 6 płatkach z takim samym typem mocowania 
znane są m.in. z Londynu (Egan, Pritchard 2008, s. 191, 
nr inw. 1018; s. 193, nr inw. 1029).

Aplikacje w kształcie sześcioliścia z centralnym otworem 
na nit (nr kat. 346–356)

Można tu wyróżnić 2 zasadnicze podtypy. Do 
pierwszego należą egzemplarze odlane z formy. Wszyst-

kie są bardzo dobrej jakości, z wyraźnie zaznaczonymi 
szczegółami – mają podkreślone, profilowane płatki 
oraz dodatkowe 4 ozdobne kulki na brzegu ramki. Trzy 
z nich mają zbliżone wymiary (nr kat. 353, 354, 356), 
jedna zaś jest większa i ma inaczej zdobione płatki (nr 
kat. 355). Mimo dużego podobieństwa tych aplikacji 
trudno nam na podstawie dostępnych danych ustalić, 
czy pochodziły z tego samego warsztatu, czy też były 
sprzedawane na tym samym straganie.

Wszystkie aplikacje drugiego podtypu (nr kat. 
346–352) wykonano techniką repusowania (ryc. 903 a).
Różnią się od siebie jedynie wielkością oraz stopem, 
z jakiego je wykonano. Warte uwagi są 2 egzemplarze, 
wyróżniające się wykończeniem powierzchni płatków. 
Jeden egzemplarz ma je dodatkowo wgłębione, tak że 
każdy płatek jest bardziej podkreślony (nr kat. 352; ryc. 
903 b); brzegi drugiego są nacięte w trójkąty (nr kat. 
348; ryc. 903 c). Ostatnia aplikacja z tej grupy została 
wycięta z blachy, jej płatki ozdobiono natomiast wy-
wierconymi na wylot otworami (nr kat. 347).

Aplikacje w kształcie sześcioliścia z otworami na nity      
(nr kat. 357–361)

Ze wszystkich 5 zabytków zaliczonych do tej kate-
gorii jedynie o 2 można powiedzieć, że taka miała być 
ich pierwotna forma. Są to odlewy ze stopu miedzi (nr 
kat. 360) i cyny z ołowiem (nr kat. 357), niezbyt do-
kładnie obrobione po wyjęciu z formy odlewniczej. 
Pozostałe egzemplarze noszą ślady wtórnej obróbki, a 
powstałe w nich otwory wykonano w trakcie użytko-
wania tych przedmiotów. Zaliczono je do omawianej 
grupy jedynie z powodu klasyfikacji formalnej. Jeden 
egzemplarz ma 2 otwory, najprawdopodobniej dlatego, 
że pierwszy z nich nie został wywiercony idealnie cen-
tralnie i rzemieślnik próbował naprawić uszkodzony 
w procesie produkcji przedmiot (nr kat. 359). W dru-
gim przypadku z prostej rozety z blachy intencjonalnie 
wycięto połowę płatka i wybito w niej aż 4 otwory (nr 
kat. 361; ryc. 904). Całość sprawia wrażenie, jakby go-
tową aplikacją ktoś się bawił lub ćwiczył na niej tech-
niki związane z produkcją. Ostatnia ozdoba, również 
wycięta z blachy i zdobiona przykrawędnymi nacięcia-

Ryc. 900. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacja w kształcie czwórliścia z dwoma otworami 
zdobiona motywem karo, nr kat. 333. Fot. J. Sawicki

Fig. 900. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Quatrefoil mount with two rivet holes, decorated with 

lozenge motif, cat. no. 333. Phot. J. Sawicki

Ryc. 901. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Ażurowa aplikacja w kształcie czwórliścia z dwoma 

otworami nr kat. 342. Fot. J. Sawicki

Fig. 901. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Openwork quatrefoil mount with two rivet holes, cat. 

no. 342. Phot. J. Sawicki
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mi, miała, z dużą pewnością intencjonalnie, wycięte 
2 otwory (nr kat. 358). Intencjonalnie też wycięto z niej 
jeden cały płatek i połówki 2 płatków sąsiadujących. 
Należy zauważyć, że w żadnym z opisanych przypad-
ków działania na gotowym produkcie nie pozbawiały 
go jego pierwotnej funkcji.

Aplikacje w kształcie sześcioliścia z uszkami na nity na 
brzegu ramki (nr kat. 362–363)

Znamy 2 takie aplikacje, odlane ze stopu cyny z 
ołowiem. Są bliźniaczo podobne do siebie, różniąc się 
jednak nieznacznie wielkością (nr kat. 362, 363; ryc. 
905). Zastosowanie zewnętrznych uszek sugeruje, że 
przedmioty te najprawdopodobniej przyszywano do 
stroju lub do pasów tekstylnych.

Aplikacje duże i złożone (nr kat. 364–368)
Jest to pewne odstępstwo od zaprezentowanej kla-

syfikacji, ale aplikacje tej grupy powinny zostać omó-
wione osobno. Zaliczono tutaj duże formy – o wy-
miarach pierwotnych przekraczających 6 cm – a także 
ozdoby złożone z kilku warstw, najczęściej również 
większe od pozostałych. Pierwsza grupa to większe 
aplikacje ze stopu miedzi w postaci sześcioliścia (nr 
kat. 364) lub gwiazdy (nr kat. 365, 366; ryc. 906 a), wy-
konane techniką trybowania, z centralnie umieszczo-
nym otworem. Nie można wykluczyć, że są to podsta-
wy aplikacji złożonych. Te z kolei składają się łącznie 
z 3 warstw, coraz mniejszych główek znitowanych jed-
nym centralnym nitem. Jeden egzemplarz (nr kat. 367; 
ryc. 906 b), z żelaza (!), zwieńczony jest podkładką, 
drugi zaś (nr kat. 368) ma podłużną blaszkę z 2 otwo-
rami na spodzie.

Ryc. 902. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Apli-
kacja w kształcie sześcioliścia ze zintegrowanym nitem nr 

kat. 345. Fot. J. Sawicki

Fig. 902. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Sexfoil mount with integrated rivet, cat. no. 345. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 903. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacje w kształcie sześcioliścia z centralnym otworem:

 a – nr kat. 350; b – nr kat. 352; c – nr kat. 348.
 Fot. J. Sawicki

Fig. 903. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Sexfoil mounts with central rivet hole: a – cat. no. 350; 

b – cat. no. 352; c – cat. no. 348. 
Phot. J. Sawicki

a

b

Ryc. 904. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Sześcioliść z otworami na nity (?), nr kat. 361. Fot. J. Sawicki

Fig. 904. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Sexfoil with rivet holes (?), cat. no. 361. 

Phot. J. Sawicki
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Często na ikonografii, zwłaszcza XIV-wiecznej, 
obserwujemy przedstawienia z wyolbrzymionymi 
ozdobami stroju. Duże aplikacje znane są również ze 
skarbów. Podobne przedmioty, wykonane jednak ze 
zdecydowanie bardziej szlachetnych kruszców, znane 
są jako ozdoby szaty kościelnej zwanej kapą (pluwiału). 
Przykładem może być Cappa Leonis z początku XVI w.
przechowywana w Akwizgranie (Krabath et al. 2006, 
s. 51, ryc. 35). Mogą to być też przedmioty do których 
(niebezpośrednio) odnosiły się ustawy antyzbytkowe. 
Ze względu na swój rozmiar rzucające się w oczy, miały 
podnosić status właściciela.

370–375; ryc. 907) pochodzi z js. 47, interpretowanej 
jako głęboki zasyp, datowanej ogólnie na XV–XVIII 
w. Wszystkie te przedmioty (odkryte wraz z 2 borten-
streckerami) były najprawdopodobniej pozostałościa-
mi jednego garnituru pasowego. Ostatnia aplikacja, 
w kształcie serca, mimo że odkryto ją w innym miejscu
i w nawarstwieniach starszej fazy funkcjonowania 
placu, jest niemal identyczna poprzednimi. Różni się 
jednak konstrukcją zaczepów, które w jej przypadku są 
prostymi zintegrowanymi nitami (nr kat. 369). O mo-
tywie serca na zabytkach archeologicznych w średnio-
wieczu pisał przede wszystkim Krzysztof Wachowski 
(m.in. 2013).

Aplikacja gwiaździsta ze zintegrowanym kolcem (nr kat. 
376)

Odkryto tylko jeden taki egzemplarz. Jest to nie-
wielka aplikacja w formie sześcioramiennej gwiazdy, 
odlana z precyzyjnie wykonanej formy, z pseudogranu-
lacją na bordiurze oraz uwypuklonym motywem we-
wnątrz (nr kat. 376; ryc. 908).

Aplikacja gwiaździsta z dwoma otworami na nity (nr kat. 
377–378)

Odkryto dwa takie egzemplarze. Jeden jest ażuro-
wy (nr kat. 378; ryc. 909). Na pierwszy rzut oka wydaje 
się zapinką, jednak nie ma śladów na mocowanie kolca, 
lecz 2 otwory na nity. Drugi egzemplarz to prosta ozdo-
ba (?) wycięta z bardzo cienkiej blachy ze stopu cyny 
z ołowiem w kształcie nieregularnej ośmioramiennej 
gwiazdy (nr kat. 377). W środku zrobiono 2 otwo-
ry, najprawdopodobniej przebijakiem lub wręcz igłą. 
Nie należy wykluczać, że przedmiot ten jest odpadem 
produkcyjnym.

Aplikacja w kształcie tarczy herbowej (nr kat. 379)
Odkryto jedną aplikację w tej formie (nr kat. 379; 

ryc. 910). Przedstawia lwa w pozycji wspiętej. Być może 
należy interpretować ten zabytek jako odznakę (por. 
Sawicki 2014, s. 31).

Ryc. 905. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012.
Sześcioliść z dziurkami na brzegach, nr kat. 362, 363. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 905. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Sexfoil with loops on the edges, cat. no. 362, 363. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 906. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacje o nietypowych rozmiarach: a – w formie dużej 
gwiazdy nr kat. 366; b – w formie rozety złożonej z kilku 

mniejszych, scalonych jednym nitem, nr kat. 367. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 906. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Mounts of untypical size: a – large star, cat. no. 366; 

b – three sexfoils joined together with a central rivet, 
cat. no. 367. Phot. J. Sawicki
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Aplikacje w kształcie serca (nr kat. 369–375)
Z placu Nowy Targ znamy łącznie 7 (nr kat. 369–

375) aplikacji w kształcie serca. Sześć z nich (nr kat. 
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Ażurowe aplikacje w formie liter (?) (nr kat. 380–381)
Są to 2 różne od siebie ażurowe aplikacje, których 

kształt przypomina zarys gotyckich liter. Jedna jest wy-
konana ze stopu miedzi (nr kat. 380; ryc. 911 a), druga 
zaś ze stopu ołowiu (nr kat. 381; ryc. 911 b). Aplikacje 
tego typu, wykonane jednak ze srebra, najprawdopo-
dobniej pierwotnie pozłacanego, znane są ze skarbów, 
m.in. z Weißenfels i Lingefeld (Opitz, Speitel 2010, 
s. 296, ryc. 162, 163).

Inne aplikacje (nr kat. 382–383)
Uwzględniłem tutaj 2 aplikacje, które nie pasują 

do pozostałych kategorii. Jedna ma geometryczno-
-antropomorficzną (?) formę zaopatrzoną w centralny 
otwór na nit (nr kat. 382). Druga ma bardziej skom-
plikowaną formę w postaci półksiężyca z zewnętrznym 
grzbietem zdobionym płatkami (?) (nr kat. 383; ryc. 
912). Kształtem przypomina nieco kołtkę. Jest bardzo 
prawdopodobne, że pełniła ona funkcję okucia końca 
pasa. Zbliżone, krótkie i dość szerokie warianty, często 
wykraczające poza taśmę nośną, pochodzą z Londynu 
(Egan, Pritchard 2008, s. 150, ryc. 98).

Ryc. 907. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacje w kształcie serca nr kat. 369–375. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 907. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Heart-shaped mounts, cat. no. 369-375. Phot. J. Sawicki

Ryc. 908. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacja gwiaździsta ze zintegrowanym nitem, nr kat. 376.

Fot. J. Sawicki

Fig. 908. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Star-shaped mount with integrated rivet, cat. no. 376. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 909. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacja gwiaździsta, ażurowa, nr kat. 378. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 909. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Openwork star-shaped mount, cat. no. 378. 

Phot. J. Sawicki

Ryc. 910. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacja w kształcie tarczy herbowej z wizerunkiem lwa nr 

kat. 379. Fot. J. Sawicki

Fig. 910. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Escutcheon-shaped mount with a lion, 

cat. no. 379. Phot. J. Sawicki
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Okucia dziurek (nr kat. 384–393)
Ta grupa została wydzielona na podstawie kon-

strukcji aplikacji, a nie kształtu główki, co stanowi od-
stępstwo od zastosowanej wyżej klasyfikacji. Można 
wyróżnić 2 kategorie tych przedmiotów. Do pierwszej 
należą okucia z tuleją, która przechodziła na wylot przez 
rzemień i dodatkowo go wzmacniała przed uszkodze-
niem. Z Nowego Targu pochodzą 3 takie egzemplarze. 
Mają one główkę owalną (nr kat. 387 – ryc. 913 a) lub 
też w postaci sześcioliścia (nr kat. 388, 390; ryc. 913 b).

Druga grupa to okucia z centralnym otworem oraz 
dodatkowymi otworami na nity. Przedmioty tego typu 
z Nowego Targu mają najczęściej główkę owalną, nie-
kiedy pozbawioną zdobień (nr kat. 389), czasem też 
z nawiercanymi otworami (nr kat. 386, 393; ryc. 913 c). 
Znane są też egzemplarze wypukłe, z otworem przesu-
niętym względem centrum oraz z 3 otworami na nity. 

Znamy 2 takie egzemplarze (nr kat. 384, 385). Odkryto 
je na tym samym arze, w zachodniej strefie placu (ar 
34), w warstwie związanej z fazą V. Zbliżony do nich, 
lecz płaski w przekroju, jest egzemplarz ze zwężającym 
się jednym bokiem i widocznym odlewem (nr kat. 391). 
Nie należy wykluczać, że wszystkie te aplikacje mogły 
pełnić funkcję okucia oprawy noża lub puginału, jed-
nak liczne, podobne znaleziska z Londynu wydają się 
potwierdzać ich funkcję jako ozdób pasa (por. Egan, 
Pritchard 2008, s. 177, 189). Tej funkcji z pewnością 
nie można odmówić także egzemplarzowi w kształcie 
sześcioliścia z otworami na nity w płatkach i central-
nym otworem na nity w środku (nr kat. 392), zwłaszcza 
że koresponduje z nim podobne okucie zachowane na 
fragmencie skóry (nr kat. 3; ryc. 913 d).

Omawiając aplikacje, należy też zwrócić uwagę na 
jedyny odkryty półfabrykat z tej kategorii zabytków. 
Ma on postać prostokątnej blaszki ze sztancowanymi 
wzorami w postaci litery S (nr kat. 394). Przedmiot ten 
jest jednak najprawdopodobniej nowożytny.

Dokładne rozmieszczenie poszczególnych znalezisk 
z tej grupy zostało przedstawione na mapach z okresów 
„przedtargowego” (ryc. 914) i „targowego” (ryc. 915).

Warto zwrócić uwagę, że repusowane aplikacje są 
bardzo lekkie i giętkie. Odkryty we Wrocławiu cały 
pas z pewnością potwierdza, że przedmioty tego typu 
stanowiły ozdobę rzemieni. Najprawdopodobniej na-
szywano je również na elementy odzieży, zwłaszcza 
aplikacje z uszkami na brzegu główki. Do dziś zacho-
wane są płaszczyki narzucane na figurkę Dzieciąt-
ka Jezus w trakcie świąt kościelnych, które całe były 
ponaszywane takimi blaszkami (Krabath et al. 2006, 
s. 80, ryc. 57). Prawdopodobnie forma odlewnicza lub 
matryca do sztancowania publikowana przez Stefana 
Krabatha (2001, s. 264) stanowiła środek do produkcji 
tego typu świecidełek. Biorąc pod uwagę liczne ustawy 
antyzbytkowe, wydawane nie tylko we Wrocławiu, oraz 
przedstawienia bogatych sukien na licznych obrazach 
z późnego XV w., możemy sądzić, że tego typu blaszki, 
ponaszywane na suknie, stanowiły dla mieszczan na-
miastkę luksusu.

Ryc. 911. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Ażurowe aplikacje w kształcie litery: a – nr kat. 380; 

b – nr kat. 381. Fot. J. Sawicki

Fig. 911. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Openwork, letter-shaped mounts: a – cat. no. 380; 

b – cat. no. 381. Phot. J. Sawicki

Ryc. 912. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Aplikacja lub okucie końca pasa, nr kat. 383. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 912. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Mount or strap end, cat. no. 383. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 913. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Okucia dziurek: a – nr kat. 387; b – nr kat. 390; 
c – nr kat. 393; d – nr kat. 3. Fot. J. Sawicki

Fig. 913. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Hole reinforcements: a – cat. no. 387; b – cat. no. 390; 
c – cat. no. 3903 d – cat. no. 3. Phot. J. Sawicki

Ryc. 914. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia aplikacji w fazie III. Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 914. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of mounts in phase III. 
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki

Analiza zabytków



956

Aplikacje kabłąkowe, châtelaine (podwieszacze) oraz 
okucia i elementy torebek (nr kat. 395–408)

W polskiej literaturze archeologicznej aplika-
cje kabłąkowe oraz okucia torebek to niemal w ogóle 
nieopracowana grupa zabytków. Przedmioty należące 
do tej kategorii są w zasadzie nierozpoznane, oprócz 
kilku nowożytnych egzemplarzy (por. Sawicki 2012, 
2015). Dotyczy to nie tylko samych podwieszaczy, ale 
także innych metalowych elementów torebek (Sawic-
ki 2015a). Wyjątkiem są jedynie nieliczne publikacje, 
głównie katalogi wystaw lub kolekcji muzealnych (Ko-
walska J. 2009, s. 27 i n., 47 i n.; Ceynowa, Trawicka 
2010, s. 50). Zagadnienie to jest natomiast dość dobrze 
omówione w literaturze zachodniej (Egan, Pritchard 
2008; Goubitz 2007).

Czternaście przedmiotów odkrytych na placu 
Nowy Targ można zaliczyć do tej rozbudowanej kate-
gorii (tab. XIII.9). Wśród nich jest 6 aplikacji kabłą-
kowych (nr kat. 395–400), 5 podwieszaczy (nr kat. 
401–405) oraz 3 przedmioty, które najprawdopodob-

niej stanowiły elementy torebek (nr kat. 406–408). 
Niemal wszystkie zabytki odkryto w nawarstwieniach 
związanych z funkcjonowaniem targu. Jedynie jeden 
egzemplarz w postaci prostej skuwki oraz owalnego 
pierścienia pochodzi z fazy III (nr kat. 395). Generalnie 
datowanie tych przedmiotów na 2. poł. XIII w. i czasy 
młodsze nie wydaje się dziwić. Najstarsze znaleziska 
z Londynu datowane są najwcześniej na lata 70. tego 
wieku (Egan, Pritchard 2008, s. 221 i n.), wtedy też stają 
się bardziej powszechne w ikonografii.

Aplikacje kabłąkowe (nr kat. 395–400)
Z placu Nowy Targ znamy 6 fragmentów aplikacji 

kabłąkowych (nr kat. 395–400). Jedynie jeden, wspo-
mniany już, najstarszy w zbiorze egzemplarz zacho-
wany jest w całości. Składa się z prostej skuwki oraz 
owalnego kabłąka (nr kat. 395). Tego typu egzemplarze 
odkryto w Londynie (Egan, Pritchard 2008, s. 221, ryc. 
138), ale także w Cedyni (Malinowska-Łazarczyk 1982, 
s. 163, tab. XXXI.6 – tam też inne podobne, por. tab. 

Ryc. 915. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia aplikacji w fazach V–VII. Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 915. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of mounts in phases V, VI, VII. 
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki
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XXXI.4, 5). Bardziej zdobna skuwka została wykonana 
z żelaza (nr kat. 396; ryc. 916 a). Jej wierzchnia część 
uformowana została w sześciolistną rozetę. Niestety nie 
zachował się używany z nią kabłąk. Dwa kolejne przed-
mioty pełniły natomiast właśnie taką funkcję (nr kat. 
397, 400; ryc. 916 b), jednak były pierwotnie mocowa-
ne do pasa 2 skuwkami, zakończonymi plastycznymi 
ramionami, i miały formę otwartą. W pierwszym przy-
padku jedna ze skuwek się zachowała. Wykonana jest 
z niewielkiego, zwłaszcza w stosunku do wielkości ca-
łego kabłąka, wyciętego paska blachy z otworem na nit. 
Niemal identyczny kabłąk, również w kształcie arkad 
z centralnym pierścieniem, odkryto w Anglii (Egan, 
Pritchard 2008, s. 223, ryc. 138). Datowany jest on na 
2. poł. XIV w., co częściowo pokrywa się z chronolo-
gią wrocławskiego znaleziska, która jest nieco szersza 
i mieści się ogólnie w XIV w. Ramiona drugiego kabłą-
ka (nr kat. 400) są zagięte do wewnątrz i zakończone 
plastycznymi guzkami. Również stosowanie takich 
rozwiązań poświadczają znaleziska londyńskie (Egan, 
Pritchard 2008, s. 223, ryc. 138).

Dwa ostatnie kabłąki mają nieco inną konstruk-
cję (nr kat. 398, 399; ryc. 916 c). Są to odlewy złożone 
z 3 pierścieni połączonych ze sobą brzegami, z do-
datkowym otworem w środku, i różnią się głównie 
wielkością. Najprawdopodobniej pełniły funkcję 
kabłąków, pozwalając na swobodne podwieszenie do 
jednej aplikacji kabłąkowej dwóch przedmiotów. Roz-
budowane formy kabłąków pochodzą z Anglii, mają 
one różne powyginane kształty (Volunteer 2015). Zna-
ne są podobne przedmioty, używane także jako roz-
dzielacze do łańcuchów czy też jako elementy pasów 
mieczowych, jednak o nowożytnej metryce (Basford 
2015).

Podwieszacze (châteleine) (nr kat. 401–405)
Wszystkie châteleine odkryte na placu Nowy Targ 

mają formę nakładek na pas (nr kat. 401–405). Dwa 
zachowały się jedynie fragmentarycznie (nr kat. 402, 
403), można jednak bez trudu stwierdzić, że pierwot-
nie stanowiły fragment takiej samej konstrukcji, jak 
zachowane w całości egzemplarze. Składała się ona 

z centralnej, podłużnej części zaopatrzonej w szczelinę, 
zwieńczonej z jednej strony oczkiem do przewleczenia 
sakiewki, kluczy czy też noża, a z drugiej elementem 
ozdobnym. Przybierał on formę kulistej głowicy (nr 
kat. 403, 405 – ryc. 916 d) lub motywu liścia (nr kat. 
404). Znane są również egzemplarze pozbawione tego 
ozdobnika (nr kat. 401 – ryc. 916 e). Szczelina na pas 
w omawianych egzemplarzach jest dość wąska – waha 
się od ok. 0,24 do 0,45 cm, co wymuszało stosowanie 
cienkiego, najprawdopodobniej tkanego pasa. Warto 
zaznaczyć, że wszystkie omówione nakładki wykonano 
techniką odlewu z formy.

Ryc. 916. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Różne typy podwieszaczy: a – nr kat. 396; b – nr kat. 397; 

c – nr kat. 399; d – nr kat.  405; e – nr kat. 401. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 916. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Various types of purse hangers: a – cat. no. 396; 

b – cat. no. 397; c – cat. no. 399; d – cat. no.  405; 
e – cat. no. 401. Phot. J. Sawicki
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Elementy torebek (nr kat. 406–408)
Trzy ostatnie zabytki łączą się bardziej z torebka-

mi podwieszanymi do pasa niż z jego właściwymi ak-
cesoriami. Jeden przedmiot to najprawdopodobniej 
fragment ramki portmonetki (nr kat. 407). Szerzej to 
zagadnienie omówiłem w komunikacie o tego typu 
znaleziskach z fosy miejskiej we Wrocławiu (Sawicki 
2015a). Kolejny przedmiot ma formę haka (nr kat. 406; 
ryc. 917), który prawdopodobnie zaczepiano o aplikację 
kabłąkową, a z drugiej strony zwieńczony jest prosto-
kątnym uszkiem, do którego mogła być przymocowana 
kaletka lub inne akcesorium. Podobne rozwiązanie jest 
znane z nieco późniejszych torebek litewskich (Svetikas 
2003, s. 254, ryc. 27). Brian Read w katalogu angielskich 
hafteli (hooked-clasp and eyes) określa podobne przed-
mioty jako wczesnonowożytne „sharp-hooked clasps” 
(Read 2008, s. 87). Przedstawia również ikonografię, 
gdzie tego typu haczyki używane są w strojach kobie-
cych do zaczepiania różnych elementów garderoby, aby 
się nie obsuwały, lub też do podwijania sukni w trakcie 
wykonywania prac (Read 2008, s. 48 i n., ryc. 12–14 s). 
Ostatni element w omawianym zbiorze jest najprawdo-
podobniej okuciem torebki (nr kat. 408). Nie można 

jednak stwierdzić tego z pewnością, mimo podobnych 
ozdób znanych z ikonografii. Mogą temu przeczyć dłu-
gie nity, które zbytnio uwypuklałyby go na kaletce. Jest 
to grupa przedmiotów, którą niemal wyłącznie może-
my łączyć z fazą funkcjonowania targu, gdyż w tym 
mniej więcej czasie obserwujemy pojawienie się i dal-
szy rozwój tej grupy zabytków. Zestawiając wszystkie 
3 okresy funkcjonowania tej przestrzeni (związane z fa-
zami V, VI oraz VII/VIII) z rozlokowaniem zabytków 
z tej grupy, wyraźnie obserwujemy ich zagęszczenie 
w zachodniej części placu, czyli tam, gdzie najpraw-
dopodobniej istniało miejsce handlu tego typu przed-
miotami (ryc. 918; por. rozdz. XIII.3. w tym tomie).

Ryc. 917. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Element do zawieszania torebki (?), nr kat. 406. Fot. J. Sawicki

Fig. 917. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Purse hook(?), cat. no. 406. Phot. J. Sawicki

Ryc. 918. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia podwieszaczy, elementów torebek i aplikacji kabłąkowych. 
Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 918. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of purse accessories. 
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki
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b. Ozdoby i zapięcia stroju

Zapinki (nr kat. 409–457)
Z omawianego stanowiska pochodzi 48 zapinek 

oraz jedna szpila pierścieniowata. W niniejszym tekście 
przyjęto klasyfikację bazującą na kształcie ramki (tab. 
XIII.10).

Zapinki koliste (nr kat. 409–429)
Zapinki koliste stanowią największą grupę, liczącą aż 
21 egzemplarzy, czyli blisko połowę zbioru. Ponadto, 
aby móc sprawnie omówić ten dość liczny zbiór, po-
grupowałem je według rodzaju zdobienia na ramce (po 
przecinkach wyróżniające się podgrupy):
– zapinki koliste z plastycznym zdobieniem na ramce, 

w formie wianka;
– zapinki koliste z prostym puncowanym lub odlewa-

nym ornamentem na ramce;
– zapinki koliste z motywem floralnym;
– zapinki z inskrypcją;
– zapinki koliste z ażurową ramką.

Tylko 2 zapinki koliste datowane są na fazy związa-
ne z funkcjonowaniem osady (nr kat. 409, 410). Obie 
wykonano ze stopu ołowiu z cyną. Należą do grupy 
zapinek kolistych z plastycznym zdobieniem na ramce. 
Pierwszy egzemplarz ma 2 guzki tworzące pseudokasz-
tę oraz dookolne zdobienie w formie wieloramiennej 
gwiazdy (ryc. 919 a). Zapinkę datowaną również na 
XIII w., charakteryzującą się podobnie uformowany-
mi kasztami (jednak wypełnionymi szkłem) oraz ram-
ką zdobioną pseudoinskrypcją, odkryto w Londynie 
(Egan, Pritchard 2008, s. 249, nr inw. 1309). Drugi eg-
zemplarz (nr kat. 410) charakteryzują plastyczne guzki 
na brzegu ramki oraz listwa dookoła wewnętrznej kra-
wędzi. Do zapinek kolistych z plastycznym zdobieniem 
na ramce należy jeszcze egzemplarz odlany ze stopu 
miedzi, o ramce w połowie pseudotordowanej, z dru-
gą połową ozdobioną guzkiem i wyrytym (?) znakiem 
× (nr kat. 426). Ponadto wyróżnia się tu jeszcze frag-
ment egzemplarza z ramką na bazie koła, uformowaną 
w tarcze rycerskie zdobione puncowanymi oczkami 

układającymi się w kształt litery T (nr kat. 425, ryc. 
919 b). Osobną kategorię w grupie „plastycznych ra-
mek” stanowią zapinki koliste przypominające wianek. 
O tym problemie pisałem już w książce dotyczącej śre-
dniowiecznych świeckich odznak (Sawicki 2014, s. 52). 
Z Nowego Targu mamy 3 takie egzemplarze – wszystkie 
ze stopu cyny z ołowiem (nr kat. 427–429). Różnią się 
one liczbą przedstawionych kwiatków-rozet na ramce, 
poziomem precyzji ich przedstawienia i dodatkowymi 
zdobieniami w postaci pseudokaszt (nr kat. 427 – ryc. 
919 c). Tego typu zapinki znane są z Europy Zachod-
niej, m.in. z Londynu (Egan, Pritchard 2008, s. 254) czy 
Holandii (HP 3). Wszystkie egzemplarze z Wrocławia 
zostały niestety odkryte bez kontekstu, co uniemożli-
wia ich datowanie.

Kolejną podgrupę stanowią zapinki z prostym 
puncowanym lub odlewanym ornamentem. Wszystkie 
mają prostą, płaską w przekroju, odlaną z formy ram-
kę o różnej średnicy (od 2 do 4,66 cm). W 5 przypad-
kach ramka zdobiona jest wybijanym puncą wzorem. 
Przybiera on różne formy, od prostych oczek (nr kat. 
423; ryc. 920 a), przez różne formy sześcio- (nr kat. inw. 
422, 424; ryc. 920 b) i czterolistne (nr kat. 419; ryc. 920 
c), rozety, po krzyż maltański (nr kat. 413; ryc. 920 d). 
W każdym przypadku do ozdobienia ramki użyto tylko 
jednej puncy. Jeden egzemplarz ozdobiono inną tech-
niką (nr kat. 418; ryc. 920 e): odlew ramki z niewiel-
kimi zagłębieniami tworzącymi prosty geometryczny 
wzór ozdobiono emalią żłobkową. W tej grupie wyróż-
niają się jeszcze 2 zapinki. Obie zdobione są przykra-
wędnymi trójkątami, tak że ramka sprawia wrażenie 
zapinki gwiaździstej, wieloramiennej. Różnią się tech-
niką wykonania. Egzemplarz ze stopu miedzi był naj-
prawdopodobniej puncowany (nr kat. 416; ryc. 920 f), 
cynowo-ołowiany natomiast odlany z formy wraz 
z ornamentem (nr kat. 417).

Osobną podgrupę stanowią zapinki koliste zdobio-
ne motywem floralnym. Zachowały się: jeden cały eg-
zemplarz (nr kat. 412; ryc. 921) oraz niewielki fragment 
ramki (nr kat. 411). W pierwszym przypadku na po-
łowie ramki wydzielono ramką sekcję, która zdobiona 
jest dość głębokim, rytym, powtarzalnym ornamentem 

Analiza zabytków



960

floralnym – wicią roślinną, taką jak na okuciach końca 
pasa i skuwkach. Fragment drugiego egzemplarza za-
wiera dokładnie ten sam motyw, wykonany identycz-
ną techniką; ramka dodatkowo jest jeszcze cynowana. 
Oba przedmioty pochodzą ze „strefy zachodniej” placu 
Nowy Targ, z js. 22, należącej do fazy V funkcjonowa-
nia placu, co pozwala nam sądzić, że oba przedmioty 
wyszły z tego samego warsztatu (identyczny ornament 
wykonany ręcznie, a nie odlany z formy, wydaje się do-
datkowo to potwierdzać).

Na wielu zapinkach z terenu całej Europy widocz-
ne są inskrypcje. Tematykę tę szerzej porusza Krzysztof 
Wachowski w swojej pracy o symbolice tych przedmio-
tów (Wachowski 2013). Niektóre egzemplarze, wyko-
nane ze złota, mają bardzo rozbudowane napisy. Geoff 
Egan i Frances Pritchard (2008, s. 248) przywołują 
egzemplarz z Writtle w hrabstwie Essex, przechowy-
wany obecnie w British Museum w Londynie (nr inw. 
1929,0411.1) z legendą, która na awersie głosi: „Jestem 
broszą, która strzeże piersi”, na rewersie zaś: „aby ża-
den łajdak nie położył tam swych łap”. W przypadku 
2 egzemplarzy odkrytych na placu Nowy Targ twórcy 
nie wykazali się aż taką fantazją. Na mniejszej zapince 

ze stopu cyny (nr kat. 414; ryc. 922 a) widnieje jedynie 
pseudoinskrypcja ze znaków udających litery. Drugi, 
większy egzemplarz, ze stopu miedzi (nr kat. 421; ryc. 
922 b), na całej ramce zawiera powtarzające się litery 
I oraz V, które można interpretować, analogicznie do 
innej wrocławskiej zapinki (Wachowski 2012, s. 320), 
jako napis VIVI. Krzysztof Wachowski (2012, s. 320) 
sugeruje, że można ewentualnie go ewentualnie odczy-
tać jako VI[RGO] VI[RTUS], ale zauważa też, że napis 
brzmiący VIVILUN pojawia się na pierścionku ze skar-
bu z Fuchsenhof (Prokisch, Kühtreiber 2004). Powta-
rzalność liter na zapince z placu Nowy Targ wskazuje 
jednak, że należy napis umieszczony na tym przedmio-
cie uznać za pseudoinskrypcję.

Ostatnie 2 zapinki koliste mają ramkę ażurową. 
Jedna jest odlana ze stopu cyny z ołowiem (nr kat. 415). 
Z kolejnej, ze stopu miedzi, zachował się jedynie nie-
wielki fragment ramki (nr kat. 420). Ażur w tym przy-
padku wydaje się tworzyć kształt serca, co oczywiście 
można interpretować symbolicznie (por. Wachowski 
2013, s. 74 i n.). Podobną zapinkę o ażurowej ramce 
odkryto w Chojnicach przy ul. Szewskiej i Podmurnej 
(Walenta 2002, s. 45, tab. VI a).
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Ryc. 919. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zapinki koliste: a – nr kat. 409; b – nr kat. 425; c – nr kat. 427. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 919. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Annular brooches: a – cat. no. 409; b – cat. no. 425; 
c – cat. no. 427. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 920. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Zapinki koliste zdobione puncowa-
niem i emalią: a – nr kat. 423; b – nr kat. 424; 
c – nr kat. 419; d – nr kat. 413; e – nr kat. 418; 
f – nr kat. 416. Fot. J. Sawicki

Fig. 920. Wrocław, Nowy Targ square, excava-
tions 2010-2012. Annular brooches decorated 
with punch-marks and enamel: a – cat. no. 423; 
b – cat. no. 424; c – cat. no. 419; d – cat. no. 413; 
e – cat. no. 418; f – cat. no. 416. Phot. J. Sawicki

Ryc. 921. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Zapinka kolista z motywem floralnym, nr kat. 412.

 Fot. J. Sawicki

Fig. 921. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Annular brooches with floral motif: 
a – cat. no. 424; b – cat. no. 416. Phot. J. Sawicki

Ryc. 922. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Zapinki z pseudoinskrypcjami: a – nr kat. 414; b – nr kat. 

421. Fot. J. Sawicki

Fig. 922. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Brooches with pseudo-inscriptions: a – cat. no. 414; 

b – cat. no. 421. Phot. J. Sawicki
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Zapinki gwiaździste (nr kat. 430–442)
Drugą największą grupę stanowią zapinki gwiaź-

dziste. Można je próbować klasyfikować ze względu na 
liczbę ramion gwiazdy (najczęściej 6 lub 8) lub profil 
ich boków (wklęsłe-łukowate bądź rozwartokątne), 
jednak są to tylko cechy ułatwiające katalogowy opis. 
Niemal wszystkie (oprócz nr kat. 441 i 442) egzempla-
rze z placu Nowy Targ można przyporządkować do 
4 podstawowych podgrup wydzielonych na podstawie 
zdobnictwa i formy.

Najliczniejszą grupę, liczącą 4 egzemplarze, sta-
nowią zapinki gwiaździste o wklęsłych bokach. Trzy 
z nich (nr kat. 433–435; ryc. 923 a) mają po 6 ramion 
(w jednym przypadku zwieńczonych koliście) i światło 
w kształcie analogicznej gwiazdy; jedna zaś ma 8 ra-
mion oraz światło w kształcie okręgu (nr kat. 432; ryc. 
923 b). Wspólną ich cechą jest przede wszystkim cha-
rakterystyczny ornament w postaci uskrzydlonej litery 
T (?). Zajmuje on połowę boków ramki, a rozdziela go 
pole zdobione puncowanym oczkowaniem lub rytym 
motywem łuski (?). Skrzydlaty motyw na 2 zapinkach 
jest podkreślony emalią, na 2 pozostałych natomiast 
widać wyraźnie przygotowane pod to zagłębienia. Za-
pinki te pochodzą z różnych jednostek stratygraficz-
nych: 2 z fazy V oraz po jednej z faz VI i VII. Pozwala to 
nam je generalnie datować na okres od XIV (być może 
nawet końca XIII) po początek XV w. Należy dodać, że 
zostały znalezione w różnych częściach placu, jednak 
sprawiają wrażenie, jakby powstały w tym samym lo-
kalnym warsztacie, w którym tradycja tego typu zdob-
nictwa mogła długo się utrzymywać. Potwierdzać tę 
hipotezę może fakt, że dotąd nie są znane egzemplarze 
tego typu spoza Wrocławia.

Dwie niemal identyczne zapinki sześcioramienne 
o wklęsłych bokach można przyporządkować do osob-
nej grupy (nr kat. 430, 431). Zdobione są trójliśćmi na 
wierzchołkach oraz pojedynczym guzkiem na boku 
ramki (ryc. 924 a). Różnią się tylko nieznacznie wiel-
kością (ok. 2 mm). Znaczne podobieństwo sugeruje, że 
powstały z formy służącej do odlewania kilku identycz-
nych zapinek lub być może w tym samym warsztacie, 
chociaż odkryto je w innych warstwach oraz oddalo-

nych od siebie częściach placu targowego. Forma służą-
ca do odlewania kilku bardzo podobnych zapinek jed-
nocześnie została odkryta w Kołobrzegu (por. Blaschitz, 
Krabath 2004, ryc. 30; Wachowski 2013, ryc. XVIIIa).

W tym miejscu należy wymienić ostatnią zapinkę 
o wklęsłych ramionach, niepasującą jednak do „gru-
py skrzydlatej” (nr kat. 441). Ma ona niewielką ram-
kę, odlaną ze stopu cyny z ołowiem, z 7 ramionami. Jej 
powierzchnia jest zdobiona 6 plastycznymi oczkami, 
przypominającymi nieco niewielkie pseudokaszty, oraz 
kreskowaniem. Jest to najstarsza zapinka gwiaździsta 
z omawianego zbioru – jako jedyna pochodzi z fazy III.

Jedyna zapinka gwiaździsta o ostrołukowych ra-
mionach, niepasująca do innych znanych z Nowego 
Targu podgrup, jest najbardziej masywna z całego zbio-
ru (nr kat. 442 – ryc. 924 b). Ma 8 ramion z wierzchoł-
kami zwieńczonymi naprzemiennie owalem i stylizo-
wanym trójliściem bądź motywem lilii.

XIII. Akcesoria stroju

Ryc. 923. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Zapinki gwiaździste z motywem skrzydeł: a – nr kat. 435; 

b – nr kat. 432. Fot. J. Sawicki

Fig. 923. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Star brooches with wing motif: a – cat. no. 435; 

b – cat. no. 432. Phot. J. Sawicki

Ryc. 924. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zapin-
ki gwiaździste: a – nr kat. 430; b – nr kat. 442. Fot. J. Sawicki

Fig. 924. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Star brooches: a – cat. no. 430; b – cat. no. 442. 

Phot. J. Sawicki
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Pozostałe zapinki można podzielić na kolejne 2 
charakterystyczne podgrupy. Jedną tworzą 3 małe za-
pinki o zbliżonych rozmiarach i ornamentyce. Wszyst-
kie mają proste ramiona i światło w kształcie sześcio-
boku. Dwie z nich charakteryzuje podobny ornament 
floralny (nr kat. 437, 438; ryc. 925 a) w postaci trój- lub 
czwórliści wypełniających każde ramię. Trzeci egzem-
plarz (nr kat. 436; ryc. 925 b) ma bardziej skompliko-
wany podział pól i zdobiony jest trójliśćmi o innym 
kształcie. Przedmioty te pochodzą z okresu funkcjo-
nowania placu targowego, z faz VI i VII. Mają cechy, 
które pozwalają sądzić, że powstały w jednym warsz-
tacie, jednak odkryto je w dość oddalonych od siebie 
częściach placu. Należy zaznaczyć, że światło tych zapi-
nek jest bardzo małe – ok. 0,5 cm. Przedmioty te mogły 
więc spinać jedynie bardzo delikatne tkaniny lub, co 
bardziej prawdopodobne, miały funkcję ozdobną.

Dwie kolejne zapinki charakteryzuje natomiast 
ornament w postaci liści dębu podkreślonych emalią. 
W pierwszym przypadku (nr kat. 439; ryc. 926) jest to 
egzemplarz sześcioramienny, z wierzchołkami zwień-
czonymi okręgiem i światłem sześciokątnym, odkryty 
niestety bez kontekstu. Drugi (nr kat. 440) egzemplarz, 
który na podstawie stratygrafii można datować na 
XV w., ma 8 ramion i światło w formie gwiazdy. Tak 
samo jak w przypadku pozostałych podgrup zapinek 
gwiaździstych, można doszukiwać się podobieństwa 
warsztatowego. Próba takiej identyfikacji jest oczywi-
ście bardzo ryzykowna – zwłaszcza gdy nie odkryliśmy 
cech, które mogłyby z większą dokładnością potwier-

Analiza zabytków

Ryc. 925. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Nie-
wielkie zapinki gwiaździste: a – nr kat. 438; b – nr kat. 436. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 925. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Small star brooches: a – cat. no. 438; b – cat. no. 436. 

Phot. J. Sawicki

dzić warsztat, jak chociażby formy odlewnicze. Warto 
jednak o niej pamiętać w przypadku pojawienia się no-
wych danych.

Ryc. 926. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zapin-
ka gwiaździsta zdobiona motywem liściem dębu nr kat. 439. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 926. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Star brooch decorated with oak leaf motif, cat. no. 439. 

Phot. J. Sawicki

Zapinki wielopłatkowe (nr kat. 443–446)
Kolejną wyróżnioną grupą są zapinki, których 

ramka ma formę rozety o 8 liściach200 (ośmioliścia – 
stosując kalkę z języka niemieckiego) lub wieloliścia, 
złożonego jednak z 4 dużych płatków rozdzielonych 
4 mniejszymi. Odkryto tylko 3 takie zabytki. Dwa 
z nich są najprawdopodobniej odlane z tej samej for-
my, o czym świadczą identyczne rozmiary i taka sama 
ornamentyka. Jeden z nich możemy (nr kat. 444; ryc. 
927 a) łączyć z fazą V, co pozwala go datować na 2. poł. 
XIII – początek XIV w., drugi natomiast odkryto bez 
kontekstu (nr kat. 445). Oba te przedmioty są jednak 

200 Wykorzystując tłumaczenie tych terminów z języka 
angielskiego i niemieckiego, można kontynuować nazy-
wanie rozet zależnie od liczby płatków. Terminy takie 
jak „trójliść” (za angielskim „trefoil”), czwórliść (za 
„quatrefoil” czy niemieckim „vierspan”) są już stosowa-
ne w literaturze naukowej. W literaturze anglojęzycznej 
proces sukcesywnego dodawania przedrostka – liczby 
– jest kontynuowany do „octofoil”; nie spotkałem się 
z określeniem „nona-” czy też „decafoil”, lecz jedynie 
z „multifoil”.
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prostszą formą trzeciego znaleziska, którego datowa-
nie (być może na fazę VIII) jest jednak niepewne. Ten 
egzemplarz (nr kat. 446; ryc. 927 b) ma większe płatki 
ażurowe, zdobione motywem roślinnym, mniejsze zaś 
udają kaszty. W omówionych wcześniej prostszych eg-
zemplarzach ażur oddano za pomocą skośnej szachow-
nicy, a kaszty ledwo zaznaczono jako proste płatki. Być 
może do tej kategorii należałoby zaliczyć jeszcze frag-
menty zapinki (nr kat. 443), z której zachowały się tylko 
3 płatki. Mniejsze z nich mają kształt trójkątny, kształt 
ramki sugeruje jednak, że pierwotnie miała ona formę 
ośmioliścia. Omawiane zapinki są zbyt małe, aby mog-
ły „zapinać strój” – najprawdopodobniej pełniły tylko 
funkcję ozdobną.

Z fazy VII z zachodniej części placu (ar 23, ćw. B) 
pochodzą pozostałości cyny z ołowiem z przyczepio-
nymi pozostałościami zapinki wielopłatkowej (nr kat. 
457; ryc. 927 c). Świadczy to najprawdopodobniej o lo-
kalnej produkcji tego typu przedmiotów.

Zapinki karo i romboidalne (nr kat. 447–454)
Ostatnią wyróżnioną grupą są zapinki romboidal-

ne oraz w kształcie karo. Pod względem formalnym 
różnią się nieznacznie. Egzemplarze romboidalne mają 
proste ramiona ramki z miejscem do zaczepienia kol-
ca na rogu. Z Nowego Targu mamy 3 takie znaleziska, 
związane z fazami II (być może nawet I – nr kat. 452; 
ryc. 928 a) i III (nr kat. 453, 454). Zwłaszcza dwie z nich 
(nr kat. 452, 454) są bardzo delikatne. Ramka jest bar-
dzo cienka, tak że trudno sobie wyobrazić, że mogły coś 
spinać. Zapinka tego typu, o podobnych rozmiarach 
i datowaniu, została odkryta na Ołbinie we Wrocławiu 
(Piekalski 1991, ryc. XV: 8). Trzeci egzemplarz jest nie-
co większy (można nawet zaobserwować zdobienie na 
ramce) i mógłby z powodzeniem pełnić funkcję użyt-
kową (nr kat. 453; ryc. 928 b).

W zapinkach typu karo boki ramek są wklęsłe, 
a rogi najczęściej zwieńczone plastycznym owalem. 
Z omawianego stanowiska znamy 4 takie egzemplarze. 
Dwa z nich mają w przekroju owalną ramkę zdobioną tyl-
ko nacięciami przy rogach (nr kat. 448, 449; ryc. 929 a).
 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że oba te przedmioty 
pochodzą z tej samej warstwy i odkryto je w niedale-
kim sąsiedztwie – o czym więcej w dalszej partii tekstu. 
Kolejny egzemplarz ze stopu miedzi jest w przekroju 
niemal płaski (nr kat. 450; ryc. 929 b). Ponadto element 
ozdobny, który zwykle wieńczy ramiona, w tym przy-
padku umieszczono pomiędzy nimi. Z tej grupy (a tak-
że z całego zbioru) najbardziej wyróżnia się masywna 
cynowa zapinka (nr kat. 447; ryc. 929 c). Jej ramiona 
zwieńczone są okręgami wypełnionymi guzkami two-
rzącymi rozetę, na środku każdego z boków umiesz-
czono plastyczną lilię, a sama ramka zdobiona jest po-
lami i przypomina nieco planszę do gry. Datowana jest 
najwcześniej ze wszystkich zapinek karo – na połowę 
XIII w. Mimo że nie posiada bezpośrednich analogii, 
dobrze koresponduje z bogato zdobionymi cynowymi 
zapinkami publikowanymi często w zbiorach świec-
kich odznak. Zwraca tu uwagę egzemplarz o niezna-
nym miejscu znalezienia (www.kunera.nl, kat. 13203), 
również o kształcie karo, ale ze zintegrowanym kolcem 
oraz napisem AMOR na brzegach ramki. Proste zapin-

XIII. Akcesoria stroju

Ryc. 927. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Zapinki wielopłatkowe i półfabrykat: a – nr kat. 444; 

b – nr kat. 446; c – nr kat. 457. Fot. J. Sawicki

Fig. 927. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Octofoil brooches and an unfinished specimen: a – cat. 

no. 444; b – cat. no. 446; c – cat. no. 457. Phot. J. Sawicki
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ki typu karo są stosunkowo częstymi znaleziskami (por. 
Wachowski 2007, s. 150). Warto wspomnieć, że zapin-
ka tego typu (lub też sprzączka) widnieje na miniaturze 
w Kodeksie Manesse, gdzie przebrany za sprzedawcę 
minnesanger Dietmar von Ast oferuje ją eleganckiej 
damie. Omawiając zapinki typu karo, należy również 
wspomnieć o żelaznym egzemplarzu ze zniszczoną, 
najprawdopodobniej kwadratową (?) ramką i narożni-
kach podkreślonych okręgami (nr kat. 451).

Inne (nr kat. 455–456)
Zapinki z ramką w kształcie krzyża są bardzo 

rzadkie. Z Nowego Targu, z nawarstwień związanych 
z funkcjonowaniem osady (faza III), pochodzi właśnie 
taki egzemplarz (nr kat. 455; ryc. 930). Charakteryzu-
je go 12 bardzo wysokich kaszt na każdym narożniku 
ramki, pierwotnie wypełnionych najprawdopodobniej 
szkłem. Rewers jest zdobiony niewielkimi plastycznymi 
guzkami, a w miejscu każdej kaszty umieszczono pro-
stą pięciolistną rozetę. Zapinki z wysokimi kasztami są 
ogólnie znane – zarówno ze skarbów, m.in. z Fuchsen-
hof, jak i ze stanowisk miejskich, m.in. Londynu (Egan, 
Pritchard 2008, s. 257–258, nr inw. 1344, 1345). Nie-
mal identyczną zapinkę odkryto w Dordrechcie (HP 
2, s. 427). Jest ona niewiele mniejsza od wrocławskie-
go znaleziska, a także trochę młodsza. Wydatowano ją 
na ostatnią ćwierć XIII – 1. poł. XIV w. W omawianej 
kategorii ujęto też jedyną odkrytą na placu Nowy Targ 
szpilę pierścieniowatą, typową dla wczesnośrednio-
wiecznych stanowisk (nr kat. 456). Jest to bardzo pro-
sty, pozbawiony zdobień egzemplarz.

W nawarstwieniach związanych z najstarszymi 
(II i III) fazami funkcjonowania placu Nowy Targ od-
kryto łącznie 9 zapinek (ryc. 931). Wśród nich wy-
różnia się grupa niewielkich zapinek romboidalnych. 
Warto zaznaczyć, że najbardziej ozdobne egzemplarze, 
wykonane ze stopu ołowiu, również pochodzą z tego 
okresu. Niestety znaczną część zapinek z tego surowca 
odkryto bez kontekstu, co nie pozwala nam wysunąć 
wiarygodnych przypuszczeń, czy był on wyraźnie bar-
dziej popularny w którymś okresie (tab. XIII.11). Na 
tym zestawieniu widać jednak, że egzemplarze zdobio-

ne emalią pojawiają się najwcześniej w fazie VI.
W okresie funkcjonowania targu obserwujemy sil-

ne nagromadzenie zapinek, tak jak pozostałych grup 
przedmiotów, w części zachodniej badanego terenu. 
Wyraźnie rysuje się skupisko na arze 52 (ryc. 932) koło 
js. 27, interpretowanej jako wiata o charakterze handlo-
wym. Z 4 zapinek, które przy niej odkryto, 2 to zapinki 
typu karo, bardzo do siebie podobne (nr kat. 448, 449). 
Pozostałe 2 to egzemplarze gwiaździste ze stopu miedzi, 
dodatkowo jeszcze zawierające ślady zdobienia emalią 
(nr kat. 435, 439). Ponadto z tej fazy i z tego ara po-
chodzi jeszcze 6 zabytków. Są to: miedziana sprzączka 
ósemkowata (nr kat. 57), żelazna sprzączka D-kształtna 
(nr kat. 124), proste warstwowe okucie końca pasa (nr 
kat. 243), ramka klamry zapadkowej (nr kat. 190) oraz 
2 aplikacje – jedna trybowana (nr kat. 288), druga od-
lana ze stopu ołowiu (nr kat. 363). Duże zagęszczenie 
zabytków, którymi prawdopodobnie handlowano ra-
zem, może świadczyć o funkcjonowaniu w tym miejscu 
straganu, być może specjalizującego się w ozdobach i 
akcesoriach stroju.

Analiza zabytków

Ryc. 928. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012.
 Zapinki romboidalne: a – nr kat. 452; b – nr kat. 453. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 928. Wrocław, Nowy Targ square, excavations
 2010-2012. Diamond-shaped brooches: a – cat. no. 452; 

b – cat. no. 453. Phot. J. Sawicki
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c

Ryc. 929. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Zapinki typu karo: a – nr kat. 448; b – nr kat. 450; 
c – nr kat. 447. Fot. J. Sawicki

Fig. 929. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Lozenge-type brooches: a – cat. no. 448; 
b – cat. no. 450; c – cat. no. 447. Phot. J. Sawicki

Ryc. 930. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Zapinka w kształcie krzyża, nr kat. 455. Fot. J. Sawicki

Fig. 930. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Cross-shaped brooch, cat. no. 455. Phot. J. Sawicki

Ryc. 931. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia zapinek w fazie III. Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 931. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of brooches in phase III. 
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki

XIII. Akcesoria stroju
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Guziki (nr kat. 458–465)
Na placu Nowy Targ odkryto 8 guzików (nr kat. 

458–465). Dwa egzemplarze (nr kat. 462, 463) należą 
do typu pierwszego – guzików bez nóżki. Dwa kolejne 
zostały odkryte wykrywaczem metali, dlatego nie jeste-
śmy w stanie ustalić ich chronologii (nr kat. 464, 465). 
Pierwszy z nich to połowa sfery, odlana z formy wraz 
z nóżką. Nie należy wykluczać, że jest to jedynie część 
całego guzika, mógł on jednak z pełnym powodzeniem 
być użytkowany także w obecnej formie. Główka 
drugiego ma formę grzybkowatą. Została odlana w 
całości, a nóżka z drutu została dolutowana. Najpraw-
dopodobniej wszystkie wymienione znaleziska mają 
metrykę nowożytną.

Najstarszy egzemplarz w całym zbiorze pochodzi z 
fazy III (nr kat. 458; ryc. 933 a). Jest on sferyczny, pusty 
w środku, z dolutowaną nóżką. Nie widać śladów łą-
czenia półkul, lecz najprawdopodobniej powstał przez 
zlutowanie 2 połówek. Tego typu guziki przedstawia 
Stefan Krabath (2001, s. 210–211, ryc. 42). Podobny 

do niego wizualnie jest artefakt z fazy V (nr kat. 461). 
Różni się jednak znacznie sposobem wykonania – jest 
pełny, odlany w całości z formy wraz z nóżką. Z oma-
wianego zbioru znamy też kolejny egzemplarz o główce 
z 2 połączonych części (nr kat. 460). W tym przypadku 
tulejowaty rewers jest obecnie uszkodzony i pozbawio-
ny nóżki, a awers nie w pełni sferyczny, lecz spłaszczo-
ny. Z całego zbioru wyróżnia się także jedyny guzik ze 
stopu cyny i ołowiu (nr kat. 459; ryc. 933 b). Jest to pro-
sty przedmiot z długą nóżką i główką grzybkowatą.

Ten niewielki zbiór nie pozwala niestety wyciągnąć 
bardziej ogólnych wniosków dotyczących omawianej 
kategorii przedmiotów. Guziki generalnie są kategorią 
zabytków rzadko odkrywaną w nawarstwieniach póź-
nośredniowiecznych (zob. Sawicki 2012, tam literatu-
ra). Z omawianych 8 guzików tylko 4 można nanieść 
na plan. Przedmioty te jednak nie tworzą żadnego sku-
piska – zostały znalezione w różnych częściach placu.

Studia ikonograficzne wskazują, że guziki w modzie 
zachodniej pojawiają się pod koniec XII, a popularyzu-

Ryc. 932. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia zapinek w fazach V–VII. Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 932. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of brooches in phases V-VII. 
Developed by M. Mackiewicz,  J. Sawicki

Analiza zabytków
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ją w XIII w. Na podstawie rzeźby w Naumburgu przed-
stawiającej Margrafa Dietricha (Prokish, Kühtreiber 
2004, s. 840, ryc. 127) możemy jednak sądzić, że pełnią 
one niekiedy funkcję jedynie ozdobną. Upowszechnie-
nie guzików może się łączyć z modą na wąskie rękawy, 
lecz – jak czytamy w literaturze z epoki – aby nadać 
rękawom idealną formę, niekiedy zszywano je po wło-
żeniu odzieży. Obrazuje to fragment XIII-wiecznej Po-
wieści o Róży (Powieść o Róży 1997, s. 49):

Z pięknej roboty igielnika
igiełkę srebrną wyciągnąłem,
aby gotowym być do szycia.
Gdyż chcąc wśród pól przechadzki zażyć
w majowy ten wiosenny ranek
i słuchać śpiewu ptasząt miłych,
kryjących się wśród drzew i krzewów,
musiałem wpierw rękawy zaszyć.
Guziki jako zapięcia stroju lub rękawów stają się 

jednak bardziej popularne w XIV w. Jest to czas, kiedy 
zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn zaczyna 
się rozpowszechniać moda na stroje obcisłe, przylega-
jące do ciała.

Jak już wspomniałem wcześniej, samych znalezisk 
guzików jest niewiele, co jest sprzeczne z popularnością 
tego zapięcia w ikonografii. Prawdopodobnie wynika to 
z powszechnego stosowania guzików tekstylnych, które 
rzadko zachowują się w nawarstwieniach archeologicz-
nych. Tego typu przedmioty odkryto m.in. w Londynie 
(Crowfoot et al. 2001, s. 166, ryc. 141).

Zapięcia dwudzielne (haftele) (nr kat. 466–491)
Haftele, czy też zapięcia dwudzielne o konstruk-

cji haczyk-oczko, jak są niekiedy nazywane, stanowią 
słabo opracowaną grupą zabytków, nie tylko w facho-
wej literaturze polskiej. Zdecydowanie największy 
zbiór tych przedmiotów omawia Stefan Krabath (2001, 
s. 195–208). W swojej pracy badacz ten przedstawia 
mapę z rozlokowaniem tych przedmiotów. Pocho-
dzą one głównie z terenu dzisiejszych Niemiec, Danii, 
Szwecji oraz z miejscowości portowych basenu Mo-
rza Bałtyckiego. Oprócz niektórych miejsc ze środko-
wych Niemiec są to głównie ośrodki objęte wpływa-
mi Hanzy. Wydaje się dziwić brak znalezisk z Anglii, 
jednak wydany w 2008 r. katalog tego typu przed-
miotów (określanych „hooked-clasps and eyes”) oraz 
negatywny wynik kwerendy w angielskich zbiorach 
(publikowanych zarówno drukiem – Read 2008, jak 
i w internecie – m.in. finds.org.uk) wskazują, że haftele 
późnośredniowieczne są charakterystyczne raczej dla 
części Europy Środkowo-Wschodniej objętej wpływa-
mi ligi hanzeatyckiej.

Należy też podkreślić, że większość tego typu przed-
miotów pochodzi ze skarbów, takich jak z Pritzwalk 
(Krabath et al. 2006), Fuchsenhof (Prokish, Kühtreiber 
2004) czy ze szczecińskiego Podzamcza (Frankowska-
-Makała 2004). Nie mają one jednak charakteru pro-
stych znalezisk miejskich wykonanych z surowców 
tańszych niż złoto i srebro. Na tym tle wrocławski zbiór 
z placu Nowy Targ wyraźnie się wyróżnia. Z tego sta-
nowiska pochodzi aż 26 egzemplarzy (tab. XIII.12). 
Haftele pojawiają się dopiero w fazie V. Dwa z nich 
mają bardzo proste formy (nr kat. 466 i 485). Bazują na 
żelaznym, drucianym rdzeniu, który jest wygięty z jed-
nej strony w haczyk, podobnie jak u zwykłych haftek. 
Uszka jednego (nr kat. 466) są tak wygięte, że całość 
przypomina lilię. Drugi egzemplarz ma za to fragment 
tarczki ze stopu ołowiu przypominający nieco krzyż 
(nr kat. 485). Nie można wykluczyć, że jest to jedynie 
zniszczony kawałek metalu lub półfabrykat. Także z tej 
warstwy mamy przedmiot, który można uznać wła-
śnie za półfabrykat lub raczej nieudany wyrób, gdyż 
blacha jest pęknięta (nr kat. 468 – ryc. 934 a). Dzięki 

Ryc. 933. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Guziki: a – nr kat. 458; b – nr kat. 459. Fot. J. Sawicki

Fig. 933. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Buttons: a – cat. no. 458; b – cat. no. 459.

 Phot. J. Sawicki
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niemu jesteśmy w stanie określić, jak przebiegał proces 
powstawania tego typu trybowanych hafteli. Wpierw 
wycinano z blachy trapezowaty zarys zapięcia, w węż-
szym boku wiercono otwór lub przygotowywano bolec 
pod haczyk, a w części szerszej wybijano lilię. Dopiero 
następnie obrabiano całość, docinając i szlifując brzegi. 
Ostatni egzemplarz z tej warstwy ma formę schema-
tycznej lilii z 3 otworami na nity (nr kat. 467).

Należy zauważyć, że w całym zbiorze najwięcej 
jest hafteli w formie lilii; wraz z wymienionymi już 
egzemplarzami jest ich 11 (nr kat. 466–476). Siedem 
z nich to przedmioty bardzo do siebie podobne (nr 
kat. 469–474, 476; ryc. 934 b, c), być może zostały wy-
konane z tej samej sztancy. Różnią się nieznacznie od 
siebie wielkością, ale mogłyby stanowić jeden garnitur 
zapięć. Zawierają wszystkie szczegóły jak wspomniany 
półfabrykat, ale są od niego znacznie lepiej wykonane. 
Niemal identyczny haftel znany jest z Wodzisławia Ślą-
skiego (Wachowski 2013, s. 126) i został wydatowany 
na XIV–XV w. W przypadku ostatniego egzemplarza 
z tej kategorii jest wprost przeciwnie – lilia oddana jest 
bardzo schematycznie (nr kat. 475).

Drugą najliczniejszą grupą są haftele w kształcie 
trójliści, najczęściej na tle trójkąta (nr kat. 477–481). 
Tylko jeden egzemplarz (nr kat. 478; ryc. 935 a) pozba-
wiony jest tego charakterystycznego elementu, o funk-
cji przede wszystkim użytkowej: trójkąt tworzył uszka, 
dzięki którym haftel można było przymocować do 
stroju. W omawianym egzemplarzu ślady po zaczepach 
znajdują się na rewersie odlewu. Niestety nie jesteśmy 
w stanie stwierdzić jego formy. W związku z tym nie 
należy wykluczać, że przedmiot ten pierwotnie pełnił 
funkcję aplikacji pasa.

Jeden haftel zachował się w całości – tj. z haczy-
kiem i oczkiem (nr kat. 479; ryc. 935 b). Egzemplarz 
ten jest wyjątkowy na tle grupy. Wykonano go techniką 
trybowania. Trójkąt, na którego tle znajdują się kopuł-
ki, został jedynie wycięty z blachy i nie pełni funkcji 
użytkowej. Haftele mają natomiast jeden, centralny 
otwór – prawdopodobnie na nit. Jest to bardzo proste 
i niedbale wykonane naśladownictwo bardziej rozbu-
dowanej formy. Z placu Nowy Targ znamy 3 takie eg-

zemplarze, wykonane techniką odlewu ze stopu cyny 
z ołowiem. Pierwszy z nich (nr kat. 477) jest prostszą, 
mniej zdobną wersją pozostałych dwóch (nr kat. 480, 
481; ryc. 935 c, d), które są warte szczególnej uwagi. 
Chociaż odkryto je osobno, to mogłyby z powodze-
niem stanowić komplet (co nie jest wykluczone, jako że 
znaleziono je w ciągu dwóch kolejnych dni i pochodzą 
ze zbliżonego areału oraz warstwy). Warto zauważyć, że 
haftel z oczkiem nie został porządnie wycyzelowany, co 
może wskazywać na produkcję w zachodniej części ba-
danego obszaru. Jakość wykonania tych przedmiotów 
jest wysoka – trójliście są zdobione pseudogranulacją, 
a haczyk jest ukryty pod dodatkową tarczką w postaci 
sześciolistnej rozety. Należy zaznaczyć, że oba przed-
mioty są dokładnym naśladownictwem hafteli znanych 
ze skarbu z Pritzwalk (Krabath et al. 2006), które jed-
nak wykonano ze stopu srebra, a pierwotnie mogły być 
jeszcze złocone.

Równie dobrze wykonany jest egzemplarz z dodat-
kową tarczką kryjącą haczyk (nr kat. 490; ryc. 936 b).
 Ma on formę plastycznego, wysokiego sześcioliścia 
w bordiurze zdobionej pseudogranulacją. Najbardziej 
wyróżniający się haftel ze stopu cyny z ołowiem ma 
kształt czwórliścia, a uszka ułożone są na planie kwa-
dratu (nr kat. 489; ryc. 936 a). Tak jak poprzednik, jest 
on również wysoki, a w centralnej partii umieszczono 
plastyczną, gotycką literę minuskułową – najprawdo-
podobniej „a” lub „e”. Akcesoria stroju zdobione litera-
mi są bardzo popularne w średniowieczu. Są to zarów-
no badge (por. m.in. Sawicki 2014, s. 46 i n., tam starsza 
literatura), jak i aplikacje pasa (Willemsen 2012), nie-
kiedy układające się w całe napisy (Sawicki 2014, s. 120, 
ryc. 34).

Jeden z wrocławskich hafteli ma formę innego po-
pularnego motywu – muszli św. Jakuba (nr kat. 486; ryc. 
937 a). Jest to niewielki przedmiot zaopatrzony tylko 
w jeden centralny otwór. Wykonano go techniką odle-
wu, podobnie jak haftel w formie trójkątnej tarczy her-
bowej (nr kat. 488; ryc. 937 b). Ten ostatni przedmiot 
ma nietypowe cechy. Zaopatrzono go (jedynie?) w 2 
owalne uszka, a haczyk dolutowano z drutu. Na tarczy 
umieszczono motyw floralny trudny do identyfikacji – 
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być może jest to lilia, podkreślona emalią. Wyróżnia się 
jeszcze jeden przedmiot. Jest to haftel wykonany tech-
niką trybowania, na planie owalu, z centralnie umiesz-
czoną twarzą kobiecą (?); podkreślony otok wokół niej 
– być może aureola – jest zwieńczony w centrum koro-
ną (nr kat. 487; ryc. 937 c). Należy jednak podkreślić, że 
jest to mało wyraźne przedstawienie i trudno je jedno-
znacznie zinterpretować. Najbliższa analogia znana jest 
z cmentarzyska w Cedyni (Malinowska-Łazarczyk 1982, 
s. 150, tab. XVIII.8) – jest to aplikacja pasa z męską twa-
rzą w koronie, również wykonana techniką trybowania.

Jako osobną kategorię wyróżniono haftele na pla-
nie koła lub owalu z wpisaną rozetą, najczęściej sześcio-
listną (nr kat. 482–484). W przeciwieństwie do hafteli 
w formie lilii lub trójliścia nie jest to tak wyraźnie wy-
różniająca się grupa. Reprezentują ją jedynie 3 egzem-
plarze, mocno różniące się między sobą. Są stosunko-
wo młode, gdyż pochodzą z faz VII (nr kat. 482) i VIII 
(nr kat. 483, 484), co pozwala nam je datować na XV w.

Haftele, zwłaszcza te wykonane techniką trybowa-
nia, są w większości delikatnymi przedmiotami, nie-
przystosowanymi do utrzymywania dużych naprężeń. 
Mało prawdopodobne, aby wykorzystywano je przy za-
pięciach pasa. Były najprawdopodobniej przyszywane 
do tkaniny przez otwory i uszka lub też je przynitowy-
wano. W tym przypadku nie należy wykluczyć, że sto-
sowano jakąś dodatkową podkładkę, być może ze skóry 
lub filcu. W skarbie z Pritzwalk (Krabath et al. 2006) zna-
leziono całe garnitury hafteli o jednakowej formie, ale 
o różnej wielkości – być może komplet od jednego stroju.

Niemal wszystkie haftele oprócz 4 wyróżnionych 
egzemplarzy pochodzą z fazy VI – 8 sztuk i wyróżnio-
nego przeze mnie czwartego okresu funkcjonowania 
placu (fazy VII i VIII) – 12 egzemplarzy. Haftele po-
jawiają się już pod koniec XIII w., co oprócz znalezisk 
z fazy V potwierdzają także egzemplarze odkryte 
w skarbach, m.in. w Salzburgu (https://histarch.univie.
ac.at/prof-dr-claudia-theune-vogt). Jednak zdecydo-
wanie więcej znalezisk pochodzi z młodszych nawar-
stwień. Ich chronologię można więc ogólnie określić 
na XIV–XV w., co potwierdzają datowania skarbów, 
w których tych przedmiotów jest dużo (m.in. Pritzwalk 

czy Szczecin). W ikonografii natomiast zapięcia te po-
jawiają się głównie w malarstwie z 2. poł. XV w. Nale-
ży tutaj zwrócić uwagę na kilka problemów. Znaczna 
część łatwo dostępnych źródeł ikonograficznych i opra-
cowań bazuje przede wszystkim na przedstawieniach 
z Anglii, Francji i Niderlandów, gdzie haftele były mało 
popularną lub wręcz nieznaną formą zapięcia. Naj-
więcej znanych mi obrazów z XV w. pochodzi z kolei 
z dzisiejszych terenów południowych Niemiec i Au-
strii, co nie do końca oddaje sytuację odzwierciedloną 
na mapie znalezisk hafteli zaprezentowaną przez Stefa-
na Krabatha.

Haftele, podobnie jak większość znalezisk akceso-
riów stroju, odkryto w zachodniej części stanowiska, 
z największym skupiskiem na arach 23 i 32, liczącym 
aż 11 egzemplarzy (ryc. 939). Sytuacja ta powtarza się 
w przypadku niemal wszystkich grup zabytków z okre-
su targowego, co – jak już zaznaczyłem – może świad-
czyć o istnieniu w tym miejscu sektora handlowego 
tego typu przedmiotami. Należy zaznaczyć, że w tym 
kontekście dziwi miejsce znalezienia półfabrykatu na 
znacznie oddalonym od tej strefy arze 94.

Ryc. 934. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Haftele z motywem lilii: a – półfabrykat, nr kat. 468; 

b – nr kat. 474; c – nr kat. 476. Fot. J. Sawicki

Fig. 934. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Hooked clasps and eyes: a – unfinished product, 

cat. no. 468; b – cat. no. 474; c – cat. no. 476. 
Phot. J. Sawicki
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Ryc. 935. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Haftele w formie trójliścia: a – nr kat. 478; b – nr kat. 479; 
c – nr kat. 480; d – nr kat. 481. Fot. J. Sawicki

Fig. 935. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Trefoil hooked clasps and eyes: a – cat. no. 478; 
b – cat. no. 479; c – cat. no. 480; d – cat. no. 481.
Phot. J. Sawicki

Ryc. 936. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Bogato zdobione haftele z cyny: a – nr kat. 489; 
b – nr kat. 490. Fot. J. Sawicki

Fig. 936. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Richly decorated tin hooked clasps: a – cat. no. 489; 
b – cat. no. 490. Phot. J. Sawicki

Ryc. 937. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Haftele w innych kształtach: a – w formie muszli nr kat. 486; 
b – w formie tarczy herbowej, nr kat. 488; c – owalny z motywem twarzy, nr kat. 487. Fot. J. Sawicki

Fig. 937. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Other shapes of hooked clasps and eyes: a – shell-formed, 
cat. no. 486; b – escutcheon-shaped, cat. no. 488; c – oval with face motif, cat. no. 487. Phot. J. Sawicki

Ryc. 938. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Haftel (?), nr kat. 491. Fot. J. Sawicki

Fig. 938. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Hooked clasp (?), cat. no. 491. Phot. J. Sawicki
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Zawieszki dzwoneczkowate (nr kat. 492–500)
Z omawianego stanowiska pochodzi 8 fragmen-

tów zawieszek dzwoneczkowatych oraz jedna kulka, 
stanowiąca najprawdopodobniej serce dzwonka (tab. 
XIII.13); 5 egzemplarzy wykonano ze stopu miedzi, 
a 3 ze stopu cyny z ołowiem. Zawieszki odkryto w na-
warstwieniach związanych ze wszystkimi etapami roz-
woju placu (fazy II–VII). Niezależnie jednak od fazy 
przedmioty te, zwłaszcza egzemplarze ze stopu miedzi, 
są do siebie bardzo podobne. Widać to wyraźnie, jeże-
li porównamy egzemplarz najstarszy (nr kat. 492; ryc. 
940 a) z jednym z najmłodszych (nr kat. 499; ryc. 940 
b). Tego typu przedmioty mają bardzo szeroką chrono-
logię. Znane są od X w. (a nieliczne okazy datowane są 
jeszcze na VIII w. (Malinowski 1993a, s. 96). Zawieszki 
dzwoneczkowate, mimo wczesnego pochodzenia, zna-
my z ikonografii głównie XIV- i XV-wiecznej. Obser-
wujemy je przypięte do pasów, zwłaszcza w scenach 
przedstawiających uroczystości czy tańce (Egan, Prit-
chard 2008). Potwierdzają to zresztą lokalne źródła 

ikonograficzne w postaci kafli piecowych, gdzie tak 
zdobione pasy mają nowożeńcy. Mogły być jednak sto-
sowane jako ozdoby innych elementów stroju czy rzę-
du końskiego. Uważa się, że mogły mieć funkcje apo-
tropaiczne i (zwłaszcza we wczesnym średniowieczu) 
być używane przy obrzędach taneczno-obrzędowych 
(Hensel 1987, s. 588, ryc. 439, 602–603).

Ryc. 939. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Planigrafia hafteli w fazach V–VII. Oprac. M. Mackiewicz, J. Sawicki

Fig. 939. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Distribution of hooked clasps and eyes in phases V–VII. 
Developed by M. Mackiewicz, J. Sawicki

Ryc. 940. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Zawieszki dzwoneczkowate: a – nr kat. 492; b – nr kat. 499. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 940. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Rumbler bell fragment a – cat. no. 492; 

b – cat. no.  499. Phot. J. Sawicki
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Kabłączki skroniowe, kołtka i półfabrykat lunuli  (nr kat. 
501–514)

Z omawianego stanowiska pochodzi 12 kabłącz-
ków skroniowych (tab. XIII.14, nr kat. 501–512; ryc. 
941 a). Odkryto je przede wszystkim w najstarszych na-
warstwieniach, związanych z fazami I–III, czyli z okre-
sem od XII do połowy XIII w. Jedynie 2 egzemplarze 
datowane są na fazę V, która jest wiązana z 2. poł. XIII 
i początkiem XIV w. Wszystkie kabłączki należą do 
typu III wg Musianowicz (1948), czyli kabłączków 
esowatych. Dodatkowo według podziału zapropono-
wanego przez Hannę Kóčkę-Krenz (1993) należą do 
odmiany wielkościowej B, która pomaga w ustaleniu 
chronologii. Na Śląsku przedmiotów tego typu uży-
wano głównie w XI–XIII w. Jeden kabłączek typu III 
wg Musianowicz jest mniejszy (nr kat. 502; ryc. 941 b),
został wykonany ze stopu miedzi z ołowiem. Odkry-
to go w jamie, której chronologię określono na fazę 
I. Odkrycia z placu Nowy Targ, zwłaszcza znaleziska 
z fazy V, wskazują ewidentnie na długie użytkowanie 
tych przedmiotów. Jest to interesujące szczególnie dla-
tego, że tradycyjnie wiąże się je z ludnością słowiańską. 
Kabłączki skroniowe przedstawiono w scenie miłosnej 
na łyżce utrzymanej w konwencji miłości dwornej, co 
może świadczyć o recepcji nowych zwyczajów (Sawicki 
2014, s. 39–42; 2014b, s. 214 i n.).

Kołtki są bardzo rzadkimi znaleziskami, zwłasz-
cza na terenach zachodnich (Haduch, Liwoch 2007, 
s. 43–50, tam dalsza literatura). Egzemplarz odkryty we 
Wrocławiu (nr kat. 513; ryc. 942) związany jest z fazą 
III. Należy go najprawdopodobniej uznać za import 
z terenu dzisiejszej wschodniej Polski lub z Ukrainy. 
Przedmioty tego typu wytwarzano pod wpływem bi-
zantyjskim na Rusi od XI do XIV w., najpierw ze złota i 
srebra, później z innych metali kolorowych. Wrocław-
ski egzemplarz wykonano ze stopu cyny z ołowiem, 
a kulki imitujące kamienie szlachetne są zrobione ze 
stopu niemal czystego ołowiu (badania stopów metalu 
wykonała dr inż. Beata Miazga). Na wrocławskim eg-
zemplarzu przedstawiono dwa ptaki w układzie anty-
tetycznym. Bardzo podobne przedstawienie znane jest 
z matrycy z Chełma i z Krilos (Haduch, Liwoch 2007, 

s. 48, ryc. 32–36). Niewykluczone, że kołtka ta jest 
świadectwem kontaktów handlowych, które Wrocław 
miał z Rusią (Myśliwski 2009, s. 325 i n.).

Warto też wspomnieć o półfabrykacie lunuli (nr 
kat. 514; ryc. 943) odkrytym na stanowisku, niestety 
bez kontekstu. Najprawdopodobniej jednak pochodzi 
z faz I–III i wskazuje na produkcję tego typu przedmio-
tów na placu. Innych odznak tego typu nie zarejestro-
wano.

Ryc. 941. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Kabłączki skroniowe: a – nr kat. 512; b – nr kat. 502. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 941. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Temple rings: a – cat. no. 512; b – cat. no. 502. 

Phot. J. Sawicki
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Kompleksowe omówienie atrybutów stroju z ba-
dań na placu Nowy Targ stanowczo wykracza poza ob-
jętość rozdziału w niniejszej monografii. Warto jednak 
zasygnalizować kilka problemów. Dużo przedmiotów 
ze stopu cyny z ołowiem (zwłaszcza haftele i otwarta 
sprzączka antropomorficzna) jest naśladownictwem 
niemal identycznych przedmiotów, które znamy z póź-
nośredniowiecznych skarbów. Duża plastyczność stopu 
cyny z ołowiem pozwala sprawnemu rzemieślnikowi 
odlewać bardzo skomplikowane wzory i tworzyć wręcz 
idealne naśladownictwa konkretnych przedmiotów. Po-
jawia się jednak pytanie o kwestie wzornictwa, zwłasz-
cza otwartej sprzączki antropomorficznej. Przedmioty 
tego typu są bardzo rzadkie w skali europejskiej (zna-
my jedynie ok. 5 pasów z kolekcji muzealnych w tym 
typie). Jeśli wzorowano się na tego typu przedmiocie, to 
rzemieślnik musiał mieć jakąś styczność z oryginałem, 
a także musiał istnieć popyt na towar, który ewidentnie 
naśladował przedmiot luksusowy.

Znaczna część zbioru, zwłaszcza aplikacje i haftele, 
to przedmioty repusowane lub wycięte z blachy, następ-
nie ozdobione. Jak zaznaczałem przy opisie technik, 
produkcja tego typu nie wymaga specjalnie przygoto-
wanego warsztatu, jedynie nieco wprawy. Najprostsze 
przedmioty mogły być wykonywane nawet w warsz-
tatach przydomowych lub bezpośrednio na straganie. 

Jakość repusowanych zabytków z placu Nowy Targ jest 
bardzo różna: od egzemplarzy bardzo prostych po wy-
magające umiejętności i dobrze wykonanej miękkiej 
formy.

Wyróżniają się też okucia pasa złożone z kilku 
okładzin połączonych lutem. Obecnie trudno jednak 
ustalić, czy jest to lokalna specyfika wrocławskich wy-
robów, czy przejaw ogólniejszej mody.

Trudno też na podstawie samych znalezisk akceso-
riów stroju wyznaczyć potencjalne miejsca produkcji 
na samym placu, zarówno w okresie „targowym”, jak 
i „przedtargowym”. Większe zagęszczenie zabytków na 
niektórych arach (zwłaszcza w „strefie zachodniej”) 
może wskazywać na istnienie w tym miejscu warszta-
tów lub straganów, jednak może też świadczyć jedynie 
o tym, że panował tam większy tłok i łatwiej było zgu-
bić jakąś ozdobę. Najprawdopodobniej większość zna-
lezisk z okresu funkcjonowania osady świadczy właśnie 
o przebiegu ścieżek i zasięgu wolnych placów, a układ 
zarówno osady, jak i placu trzeba rozpatrywać w jesz-
cze szerszym kontekście – całego miasta.

Jakub Sawicki

Ryc. 942. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Kołtka, nr kat. 513. Fot. J. Sawicki

Fig. 942. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Headdress pendant, cat. no. 513. Phot. J. Sawicki

Ryc. 943. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Półfabrykat lunuli, nr kat. 514. Fot. J. Sawicki

Fig. 943. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Unfinished lunula, cat. no. 514. Phot. J. Sawicki
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