
Zamek w Rawie Mazowieckiej, pow. rawski, go zdarzenia prace remontowe przeprowadzono 
powsta³ na niewielkim wyniesieniu w wid³ach rzek w l. 1509-1519. W ich efekcie m.in. podwy¿szono 
Rawki i Rylskiej, na wschodnim skraju miasta. wie¿ê oraz nadbudowano mury obronne. Wyko-
Fortyfikacjê zaprojektowano na planie regular- nany remont sprawi³, ¿e fortalicja w Rawie by³a 
nego czworoboku o wymiarach 64 x 66 m (po- jedn¹ z silniejszych w ówczesnej Koronie i z tego 

2wierzchnia ok. 4200 m ). Wzd³u¿ pó³nocnej kur- wzglêdu od l. 1562-1563 przechowywano w niej 
tyny muru sta³ du¿y pa³ac ksi¹¿êcy, piêtrowy podatek kwarciany na utrzymanie wojska. Zamek, 
i jednotraktowy, z piêcioma izbami w przyziemiu, zaniedbany ju¿ w pocz¹tkach XVII w., zniszczyli 
natomiast w naro¿niku po³udniowo-zachodnim, Szwedzi w czasie Potopu. Nigdy ju¿ nie powróci³ 
wzmocnionym skarpowaniem, ulokowano oœmio- do dawnej œwietnoœci, a w l. 1794-1806 zosta³ 
boczn¹ wie¿ê g³ówn¹, któr¹ w XVI stuleciu nad- czêœciowo rozebrany z polecania w³adz prus-
budowano, przystosowuj¹c do u¿ytkowania broni kich. Do dzisiaj zachowa³a siê wie¿a zamkowa 
palnej. Czworoboczna, trzykondygnacyjna wie¿a oraz fragmenty murów obronnych (Grzybkow-
bramna znajdowa³a siê niemal¿e w osi kurtyny ski 1979, 205-208; Kajzer, Ko³odziejski, Salm 
po³udniowej murów, naprzeciwko pa³acu. Wielki 2001,  422).
dziedziniec otacza³y tak¿e budynki drewniane, Zamek rawski odbudowano dopiero pod ko-
a w trakcie prac archeologicznych odkryto pozo- niec l. 50. XX w., a w l. 1955, 1967-1968 oraz 
sta³oœci drugiego murowanego domu, usytuowa- 1970-1973 sta³ siê on terenem prac archeologiczno- 
nego pomiêdzy bram¹, a po³udniowo-wschodnim architektonicznych prowadzonych m.in. przez 
naro¿nikiem murów (ryc. 1). Jeœli chodzi o czas J. Augustyniaka oraz J. Gulê z PPKZ, Oddzia³ 
powstania za³o¿enia, to pomimo pewnych w¹tpli- w Warszawie (Gula 1971, 243-244; 1972, 261-
woœci, najczêœciej przyjmuje siê, i¿ zasadnicz¹ 262). Niestety, w przeciwieñstwie do s¹siednie-
bry³ê zamku wzniesiono z inicjatywy ksiêcia go zamku, w Inow³odzu, pow. tomaszowski, wy-
Siemowita IV w 4. æwierci XIV lub w pocz¹t- niki tych badañ nigdy nie zosta³y ca³oœciowo 
kach XV w. (Grzybkowski 1979, 205, 216; Au- opracowane, a pozyskany w ich trakcie mate-
gustyniak 1992, 136-137; Kajzer, Ko³odziejski, ria³ zmagazynowany jest czêœciowo w baszcie 
Salm 2001, 421-423; Galicka, Sygietyñska 2006, zamkowej. Korzystaj¹c z uprzejmoœci Dyrekcji 
536-537). i Pracowników Muzeum w Rawie Mazowieckiej, 

W 1507 r. zamek wraz z miastem zosta³ autorzy zdecydowali siê na, w miarê mo¿liwoœci, 
zniszczony w trakcie po¿aru, a wynikaj¹ce z te- ca³oœciowe opracowanie militariów pozyskanych 
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w trakcie przeprowadzonych prac . S¹ to kord, 46,8 cm, a na rêkojeœæ 13,1 cm. Szerokoœæ trzpie-
dwa groty be³tów i dwa zbrojniki, dwie ostrogi nia rêkojeœci to 2,8 cm, a szerokoœæ g³owni przy 
i fragment strzemienia, cztery zachowane w ró¿- jelcu równa jest 4,0 cm. G³ownia ma kszta³t 
nym stanie podkowy oraz sprz¹czka od pasa ry- wyd³u¿onego trójk¹ta prostok¹tnego, a jej maksy-
cerskiego lub poprêgu. Na wstêpie nale¿y jednak malna gruboœæ na styku z rêkojeœci¹ wynosi 8 mm. 
zastrzec, i¿ omawiane elementy uzbrojenia, po- Wzd³u¿ grzbietu g³owni, przez ca³¹ jej d³ugoœæ, po 
mimo ¿e pozyskane w trakcie systematycznych jednej stronie biegnie w¹skie zbrocze o szerokoœci 
prac archeologicznych, opracowane zosta³y w³aœ- ok. 8-9 mm. Wydaje siê, i¿ pierwotnie rêkojeœæ 
ciwie bez uwzglêdnienia kontekstu kulturowego, zakoñczona by³a kapturkow¹ g³owic¹, o czym 
który pierwotnie im towarzyszy³. Wynika to za- œwiadczy zarówno szcz¹tkowo zachowane 
równo z faktu, i¿ ca³oœciowy materia³ (g³ównie ³ukowate uformowanie trzpienia, jak i wyraŸnie 
ceramika) z badañ zamku nie zosta³ dotychczas grubszy sam jego koniec, maj¹cy postaæ prosto-
opublikowany i do czasów obecnych uleg³ roz- k¹tnego prêta o wymiarach 6 x 8 mm. Rêkojeœæ 
proszeniu, jak równie¿ z powodu braku dostêpu zaopatrzona jest w trzy otwory na nity, znajduj¹-

2do  dokumentacji  z  prowadzonych  prac . ce siê w prostok¹tnym wg³êbieniu na trzpieniu. 
Pierwszy, znajduj¹cy siê na wysokoœci jelca, ma 

Kord œrednicê 4 mm, a jego funkcj¹ mog³o byæ moco-
Wœród broni zaczepnej odkrytej na zamku wanie tarczki ochronnej. W drugim z otworów 

w Rawie Mazowieckiej wyró¿nia siê ¿elazny kord zachowa³y siê resztki ¿elaznego nitu o takiej w³aœ-
(nr inw. MZR/A/3). Zachowa³ siê on w stanie nie œrednicy. Otwór znajduj¹cy siê w g³owicy 
raczej s³abym, brak jest bowiem sztychu, a ca- ma wiêksze wymiary, bo 8 x 9 mm. Taki rozmiar 
³oœæ jest silnie skorodowana. Brak równie¿ ja- mo¿e byæ wynikiem zastosowania wiêkszego nitu; 
kichkolwiek œladów po ok³adzinach rêkojeœci jego przeznaczeniem mog³o te¿ byæ przewieszenie 
broni (ryc. 2). D³ugoœæ ogólna zabytku wynosi rzemiennego temblaka, tak jak to zosta³o wyo-

3obecnie 59,9 cm , z czego na g³owniê przypada bra¿one na sztychu A. Dürera z 1511 r. (Marek 
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Ryc. 1. Zamek w Rawie Mazowieckiej. Plan zamku oraz rekonstrukcja bry³y za³o¿enia (wg Kajzer, Ko³odziejski, Salm 2001).

Fig. 1. Castle in Rawa Mazowiecka. Layout plan and reconstruction of the castle (after Kajzer, Ko³odziejski, Salm 2001). 

1 Niestety, kilka zabytków zaginê³o. Brak ostrogi znalezionej w l. 1970-1972 (nr inw. MZR/A/-), fragmentu drugiego ze strze-
mion (typ VIA, por. Œwiêtos³awski 1990, 119, nr kat. 155) oraz jednego z grotów be³tów skradzionego z wystawy przez zwie-
dzaj¹cych! Za udostêpnienie materia³ów autorzy sk³adaj¹ podziêkowania Pani mgr Annie Paw³owskiej z Muzeum Ziemi Rawskiej.
2 Jest to, niestety, niemal typowe dla badañ nad obiektami póŸnoœredniowiecznej architektury w Polsce, gdzie materia³y zalega-
j¹ w wilgotnych piwnicach instytutów czy muzeów, stopniowo przekszta³caj¹c siê w bezkszta³tn¹ masê zbutwia³ej ceramiki i pa-
pieru. Skorzystanie po kilkudziesiêciu latach z takich materia³ów czêsto okazuje siê niemo¿liwe. 
3 Pierwotnie by³o to zapewne ok. 65 cm.



wyró¿nia siê g³owni¹ przypominaj¹c¹ wielki nó¿, 
z ma³o wydatnym, stalowym jelcem lub skuwk¹ 
w miejscu przejœcia g³owni w trzpieñ oraz kap-
turkow¹ g³owic¹. KrawêdŸ trzpienia rêkojeœci le¿y 
w tej samej linii co grzbiet g³owni, która zaopa-
trzona jest w jedno- lub dwustronne zbrocze, 
a trzpieñ na rêkojeœæ jest z jednej strony wklês³y, 
a p³aski z drugiej, co u³atwia³o przebijanie otwo-
rów na nity. Przed³u¿eniem trzpienia u jego szczy-
tu jest okr¹g³y lub prostok¹tny w przekroju, kró-
tki prêt mocuj¹cy kapturkowat¹ g³owicê (tam¿e, 
46-47). 

Wœród najbli¿szych analogii wymieniæ nale¿y 
przede wszystkim znalezisko z Czerska, pow. pia-
seczyñski, na Mazowszu, które jest datowane na 
XV w. Zachowany w dobrym stanie zabytek cha-
rakteryzuje siê d³ugoœci¹ 85,7 cm przy szerokoœci 
g³owni 5,4 cm. Zbli¿ony wygl¹dem jest równie¿ 
kord o nieznanej lokalizacji odkrycia, a przecho-
wywany w Muzeum Archeologicznym w Pozna-
niu, o d³ugoœci 52,8 i szerokoœci g³owni 3,2 cm. 
Datowany jest ogólnie na póŸne œredniowiecze 
(G³osek, Kajzer, Nadolski 1978, kat. 102, tabl. 
24:102, 111; G³osek 1990, 123, ryc. 14; Michalak 
2004, 333, ryc. 1:5-6). Na 1. po³owê XV stulecia 
datowany jest, pochodz¹cy z Muszkowic, pow. 
z¹bkowicki, kord o d³ugoœci 62,5 cm i szerokoœci 
g³owni 4,6 cm (Marek 2006, 191, ryc. 1:a; 2008a, 
47-48, ryc. 42:a-b). Bior¹c pod uwagê powy¿sze 
informacje, kord z Rawy mo¿na chronologicznie 
umieœciæ  w  koñcu  XIV-XV  w.

Groty  be³tów
W trakcie prac badawczych znaleziono trzy 

groty be³tów, z których do dzisiaj zachowa³y siê 
dwa egzemplarze (ryc. 3:1-2). Oba maj¹ grot 
w postaci ostros³upa ³agodnie przechodz¹cego 
w tulejkê. Wymiary wiêkszego z grotów s¹ na-
stêpuj¹ce: d³. – 83,5 mm, d³. tulejki – 34 mm, 
przekrój romboidalnego liœcia – 11 x 11 mm. 
Œrednica zewnêtrzna tulejki wynosi 13 mm, a we-
wnêtrzna 11 mm. Mniejszy z grotów, o uszkodzonej 
lekko osadzie, jest d³ugi na 73 mm, z czego na tulej-
kê przypada 30 mm. Liœæ ma przekrój poprzecz-
ny kwadratowy o wymiarach 12,5 x 11,5 mm. 
Tulejka na zewn¹trz ma œrednicê 11,5 mm, która 
wewn¹trz jest o 1 mm mniejsza. Warto zauwa¿yæ, 
i¿ obie tulejki omawianych grotów uformowano, 
zaklepuj¹c  blachê  na  szerok¹  zak³adkê.

Jak powszechnie wiadomo, groty be³tów nie 
2008a, ryc. 50). Wszystkie trzy otwory zosta- poddaj¹ siê takiej klasyfikacji, która umo¿liwi³aby 
³y przebite na stronê prostok¹tnego wg³êbienia, ich dok³adne datowanie, dlatego mo¿na je umieœ-
o  czym  œwiadczy  wywiniêcie  ich  brzegów. ciæ jedynie w szerokich ramach funkcjonowania 

Proporcje i kszta³t korda z Rawy wrêcz mo- zamku  w  koñcu  XIV  i  w  XV  w.
delowo konweniuj¹ z cechami charakterystycz- Najbli¿szym, zarówno terytorialnie, jak i chro-
nymi dla typu 1 kordów wg L. Marka, który to typ nologicznie, odpowiednikiem dla klasycznej for-
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Ryc. 2. Rawa Mazowiecka, pow. loco. Kord. Rys. E. Wtorkiewicz-
Marosik.

Fig. 2. Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka distr. Falchion. Drawing 
by E. Wtorkiewicz-Marosik.
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my grotów be³tów z tulejk¹ jest zbiór siedmiu Wœród ochron tu³owia, w jakich stosowano 
egzemplarzy ³¹czonych z najstarsz¹ faz¹ funk- zbli¿one kszta³tem zbrojniki, dla XIV i XV stu-
cjonowania zamku w Inow³odzu, datowan¹ na lecia wymieniæ nale¿y jedynie zbrojê typu p³aty 
2. po³owê XIV stulecia (Augustyniak 1992, 81). oraz kirys p³ytowy kryty. Jak wiadomo, najstarsze 
BliŸniaczo podobne s¹ równie¿ trzy egzemplarze wyobra¿enia p³atów w Polsce pochodz¹ z pieczêci 
znalezione na gródku w Borówku, pow. ³owicki, Przemys³a Ziemomys³owica, ksiêcia kujawskiego 
datowane od 3. æwierci XIV po pocz¹tek XVI w. z 1307 r. oraz z pieczêci ksi¹¿¹t œl¹skich Bernarda 
(Kosiorek 2002, 230-231, tabl. V:4) oraz cztery œwidnickiego z l. 1307-1326 i Bolka II, ksiêcia 
kolejne groty znalezione na gródku w Dmosinie, ziêbickiego z 1324 r. (Piech 1993, 219, 239-242, 
pow. skierniewicki z 2. po³owy XIV w. (Horbacz, fot. 34, 68, 70; Heœ 2007, 132, ryc. 32-34). 
Lechowicz  1982,  279-282;  1984,  72,  rys.  4:a-d). Z kolei kirys p³ytowy kryty pojawia siê ok. po³o-

wy XIV stulecia i dominuje a¿ po 2. æwieræ XV w., 
Elementy  ochrony  tu³owia kiedy to pojawia³a siê jego odmiana bia³a (No-
W bli¿ej nieokreœlonych wykopach na zam- wakowski  1990,  67-69). 

4ku rawskim odnaleziono dwa metalowe zbroj- Z bliskich terytorialnie analogii  dla oma-
niki, które mo¿na interpretowaæ jako elementy wianego zabytku wyszczególniæ nale¿y przede 
ochrony tu³owia. Pierwszy z nich (ryc. 3:3) ma wszystkim zbrojniki z grodziska w Borówku, 
postaæ prostok¹tnej, ³ukowato wygiêtej p³ytki o wy- pow. ³owicki. Odkryto tam, prócz naplecznika ki-
miarach 8,4 x 3,6 cm i wykonany zosta³ z blachy, rysu p³ytowego krytego, tak¿e szeœæ (lub osiem) 
która dzisiaj ma gruboœæ 1,5-2,0 mm. Na jednej p³ytek o wymiarach 6,2-7,5 x 2,8-3,2 cm wy-
z jego d³u¿szych krawêdzi zachowa³y siê dwa konanych z blachy o gruboœci 2 mm. Ka¿da z nich 
nity o œrednicy ³ebków 6 mm i wysokoœci 3 mm by³a zaopatrzona w szeœæ nitów o œrednicy 7 mm. 
oraz znajduj¹cy siê pomiêdzy nimi otwór, œred- Znalezisko to mo¿na datowaæ od 3. æwierci XIV 

5nicy  2  mm,  po  trzecim  nicie. po  pocz¹tek  XV  stulecia .
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Ryc. 3. Rawa Mazowiecka, pow. loco. 1-2 – groty be³tów; 3-4 zbrojniki ochrony tu³owia. Rys. I. Spannbauer.

Fig. 3. Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka distr. 1-2 – boltheads; 3-4 – plates. Drawing by M. I. Spannbauer.

– M. 

4 Prawdopodobnie najbli¿szym terytorialnie znaleziskiem zbrojnika jest niepublikowany zabytek z grodziska w miejscowoœci 
Kurzeszyn Stary, pow. rawski, stan. 1, datowanego na koniec XIII – koniec XIV stulecia (por. Kosiorek 2001, 86-87). Grodzisko to, 
podobnie jak zamek w Rawie, usytuowane jest nad rzek¹ Rawk¹. Materia³ ruchomy pozyskany w trakcie jego badañ w l. 1984-1985 
nie zosta³, niestety, opublikowany.
5 A. Nadolski i A. Kosiorek (1986, 33-40, ryc. 2:A) omawiaj¹ szeœæ zbrojników, natomiast Kosiorek (2002, 230-231, tabl. 1) 
wymienia ju¿ osiem egzemplarzy. 
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Kolejne odpowiedniki znane s¹ z s¹siadu- Ostrogi
j¹cych ze sob¹ pozosta³oœci siedzib rycerskich Z badañ zamku w Rawie pochodz¹ dwie 
w Popowie i Siedl¹tkowie, pow. poddêbicki, nad fragmentarycznie zachowane ostrogi. Pierwszej 
Wart¹. W trakcie badañ archeologicznych w Po- z omawianych (ryc. 4:1) brakuje jednego z ramion 
powie odkryto m.in. 15 silnie skorodowanych p³y- oraz kó³ka gwiaŸdzistego (nr inw. MZR/A/5). 
tek, o kszta³cie wyd³u¿onych prostok¹tów, wœród Zaczep ma postaæ ósemkowatej p³ytki z dwoma 
których by³o dziewiêæ egzemplarzy o wymiarach otworkami o œrednicy 5 mm. D³ugoœæ ogólna os-
71-95 x 36-41 mm oraz dwa zbrojniki 54-60 x trogi wynosi 12 cm, z czego na wide³ki przypada 
42-47 mm. Gruboœæ blachy u¿ytej do ich wyko- 3,3 cm. Rozpiêtoœæ ramion pierwotnie wynosi³a 
nania wynosi³a od 1 do 3 mm. Datowane s¹ one ok. 9 cm. Wide³ki maj¹ profilowane zgrubienia 
na 2. po³owê XIV w. (£aszkiewicz, Wawrzyniak poni¿ej miejsca osadzenia osi kó³ka gwiaŸdzi-
1987, 140; Dudak 2004-2005, 206-207, ryc. 2-3). stego. Ramiona w partii przyzaczepowej maj¹ 
Z kolei zbrojniki z Siedl¹tkowa odnaleziono wraz przekrój owalny, który przechodzi w trójk¹tny. 
z doskonale znanymi fragmentami he³mu oraz W kilku partiach ostrogi, szczególnie na styku 
napierœnika zbroi krytej pochodz¹cymi z 4. æwier- wide³ek z ramionami, widoczne s¹ œlady bia³ego 
ci XIV w. (Nadolski 1968, 89-93, ryc. 7; 1969, metalu, co zapewne jest pozosta³oœci¹ cynowa-
5-24). nia  lub  srebrzenia  jej  powierzchni. 

Z dalszych terytorialnie analogii wymieniæ Niew¹tpliwie zabytek ten nale¿y zaliczyæ do 
nale¿y odkrycia z Nowego Miasta nad Wart¹, pow. typu E ostróg z bodŸcem gwiaŸdzistym w kla-
œredzki, z po³owy XIV w. (Grygiel, Jurek 1996, syfikacji S. Ko³odziejskiego. Charakteryzuje siê 
84-90, ryc. 73-90, 102-103), Czchowa, pow. brze- on kab³¹kiem V-kszta³tnym w rzucie z góry, ³u-
ski, z XIV w. (Mirek-Kuku³ka 1994, 290-291, kowato wygiêtymi ramionami w rzucie bocznym 
tabl. II:d-e; Szpunar, Glinianowicz 2006, 142-153, oraz zaczepami w typie 2 wg tego¿ badacza, czyli 
tabl. 7-9) czy zamku Sobieñ nad Sanem w Ma- ósemkowatymi p³ytkami z dwoma otworami. Na 
nastercu, pow. leski (Kotowicz 2004, 11, tabl. IX). podstawie znanych sobie tylko trzech zabytków 
Na Œl¹sku s¹ to relikty z zamku Szczerba k. Gnie- autor okreœli³ okres ich stosowania w Ma³opolsce na 
woszowa, pow. k³odzki, zniszczonego na prze- 2. po³owê XIV – 1. po³owê XV w. (Ko³odziejski 
³omie 1. i 2. æwierci XV w. (Francke 1999, 100- 1985, 167, 170, ryc. 6:1). Dwa kolejne, ale frag-
113, ryc. 1-5, 8; Marek 2008b, 87-120, ryc. 3-28). mentarycznie zachowane, egzemplarze z terenu 
Najm³odszym znaleziskiem zbroi typu p³aty z te- Ma³opolski odkryto na zamku w Czchowie i mo¿-
renu obecnych ziem polskich s¹ pozosta³oœci od- na je równie¿ datowaæ na 2. po³owê XIV stulecia 
kryte we wnêtrzu spalonej w 1414 r. siedziby (Szpunar, Glinianowicz 2006, 164, ryc. 13:a-b, d). 
w Plemiêtach, pow. grudzi¹dzki, w ziemi che³- Czêœciowo zachowany zabytek z 4. æwierci XIV w. 
miñskiej (Nadolski, Grabarczykowa 1985, 87-91, odkryto w Siedl¹tkowie nad Wart¹ (Kamiñska 
22-24,  tabl.  VI). 1968, tabl. XIII:3). Mog³y byæ one, zw³aszcza 

Na podstawie omówionych wy¿ej analogii poza terenem Ma³opolski, u¿ywane w g³¹b XV 
oraz posi³kuj¹c siê schematem rozwoju form uzb- stulecia, co poœrednio poœwiadcza przyk³ad br¹-
rojenia ochronnego dla terenu Polski mo¿na stwier- zowej ostrogi z Narzymia, pow. dzia³dowski, zde-
dziæ, i¿ okolice 1. po³owy XV w. stanowi¹ gór- ponowanej w koñcu XV w. (Marciniak-Kajzer 
n¹ granicê chronologiczn¹ u¿ytkowania zbrojnika 2007,  204-206,  ryc.  1-3).
z  Rawy.  Druga ostroga (nr inw. MZR/A/4) posiada 

Drugi zbrojnik (?) zachowa³ siê, niestety, w ca³oœci zachowane ramiona z zaczepami, oraz 
w du¿o gorszym stanie (ryc. 3:4). Jest to fragment d³ug¹, tordowan¹ szyjkê, która, niestety, poz-
blachy ¿elaznej gruboœci 2 mm, d³ugi na 11,2 cm bawiona jest wiêkszej czêœci wide³ek i kó³ka 
i szeroki na 3,9 cm, z jednym otworem po nicie. gwiaŸdzistego (ryc. 4:2). Ostroga jest d³uga a¿ 
Wygl¹d zabytku pozwala z du¿ym prawdopo- na 19,4 cm, z czego 10,3 cm przypada na szyjkê 
dobieñstwem po³¹czyæ go z ochron¹ tu³owia, o œrednicy 1 cm u nasady i 7 mm w czêœci 
a pierwotnie tworzy³ on zapewne czêœæ sk³ado- przeznaczonej na wide³ki. Ramiona kab³¹ka, po-
w¹ folgowej szorcy. Zbli¿one wygl¹dem folgi dobnie jak szyjka, s¹ tordowane, w przekroju po-
pochodz¹ z gródka w Siedl¹tkowie nad Wart¹ przecznym pó³okr¹g³e, maj¹ rozpiêtoœæ 8,5 cm. 
z 4. æwierci XIV w. (Nadolski 1968, ryc. 10, 13; Ka¿de z ramion zaopatrzone jest w trzy uszka 
1969, 5-24) czy z zamku Szczerba w Gniewo- z otworkami, o œrednicy od 3 do 5 mm, s³u¿¹ce 
szowie na Œl¹sku (Marek 2008b, ryc. 15, kat. 99, do prze³o¿enia rzemieni mocuj¹cych. Silna koro-
109). Nie mo¿na jednak równie¿ wykluczyæ zja nie pozwala z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, czy 
jego przyporz¹dkowania do zbroi bia³ej z 2. po- omawiana ostroga zaopatrzona by³a w zapiêtek, 
³owy  XV  w. ale  mo¿liwoœci  takiej  wykluczyæ  nie  mo¿na.
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W zwi¹zku z powy¿szymi cechami zabytek ostróg o d³ugiej szyjce zakoñczonej oœmiopro-
ten nale¿y zaliczyæ do wariantu K wg systematy- mienn¹ gwiazdk¹ znaleziono podczas badañ na 
ki S. Ko³odziejskiego. Wyró¿nia siê on w³aœnie zamku w Pucku, pow. loco. Ich dekoracja wyró¿-
szyjk¹ o d³ugoœci od 8 do 11 cm i œrednic¹ kó³ek nia siê wysokim kunsztem wykonania: kab³¹k jest 
w granicach ok. 3-5 cm, które posiadaj¹ najczêœ- zdobiony karbowaniem i rozetami, bodziec wici¹ 
ciej gwiazdkê o szeœciu promieniach. Zaczepy roœlinn¹, a promienie gwiazdek jode³k¹. S¹ one 
maj¹ przewa¿nie postaæ blaszki z dwoma okr¹- datowane ogólnie na 2. po³owê XV stulecia, ale 
g³ymi otworkami. Wariant ten autor klasyfikacji jeœli po³¹czyæ je z osob¹ szwedzkiego króla Karola 
datuje na XV w. (Ko³odziejski 1985, 170, ryc. 9:1-2). Knutsona Bonde, który w³ada³ puckim zamkiem 
Wydaje siê jednak, i¿ datowanie tego rodzaju w l. 1457-1460, to ich pozostawienie mo¿na by-
ostróg mo¿na zawêziæ do 2. po³owy XV stulecia. ³oby powi¹zaæ z jego ucieczk¹ w nocy z 13 na 14 
Podstawy do takiego uœciœlenia ich chronologii paŸdziernika 1460 r. (Biskup 1967, 577; Kruppé, 
daje nam ikonografia œredniowieczna, jak i za- Milewska 1997, 55, ryc. 10). Podobn¹ chronolo-
bytki materialne z terenu Polski. Ostrogi o d³u- giê posiada, szeroko omówiona w literaturze, para 
giej szyjce i kab³¹kach zaopatrzonych w napiê- ostróg wraz ze strzemionami bêd¹ca œlubnym 
tek maj¹ zbrojni z Tryptyku œw. Trójcy w Kaplicy darem El¿biety Rakuszanki dla króla W³adys³a-
œw. Krzy¿a Katedry Wawelskiej. Malowid³a te s¹ wa Jagielloñczyka (¯ygulski jun. 1975, 141-142, 
datowane na 1467 r. Podobnej konstrukcji ostrogi ryc. 36; Wawrzonowska 1990, 190, tabl. XVIII). 
posiada Œw. Jerzy z Tryptyku Koronacji Madonny Ma³¿eñstwo Kazimierza Jagielloñczyka z El¿biet¹ 
z Wielunia z l. ok. 1450-1460 (Nowakowski 1990, Habsbur¿ank¹ (Rakusk¹) zosta³o zawarte w lutym 
ryc.  78:b;  79:a-c). 1454 r. Do mniej reprezentacyjnych egzemplarzy 

Równie¿ wœród zabytków archeologicznych nale¿y znalezisko z po³o¿onego niedaleko Rawy 
6mo¿emy przytoczyæ kilka przyk³adów tak datowa- zamku w Inow³odzu . Szcz¹tkowo zachowane 

nych okazów. Zachowan¹ w dobrym stanie parê ostrogi s¹ datowane na 2. po³owê XV w. (Au-
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Ryc. 4. Rawa Mazowiecka, pow. loco. Ostrogi: 1 – nr inw. MZR/A/5; 2 – nr inw. MZR/A/4. Rys. M. I. Spannbauer.

Fig. 4. Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka distr. Spurs: 1 – No. MZR/A/5; 2 – No. MZR/A/4. Drawing by M. I. Spannbauer.

6 D³. szyjek  – ok. 10 cm, szer. ramion – 3 cm, œredn. gwiazdek zapewne ok. 3,5 cm.
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gustyniak 1992, 80-81, ryc. 81). W odniesieniu do koœæ strzemienia wynosi 12,7 cm, przy szerokoœci 
charakterystycznych zaczepów ostrogi z Rawy, stopki 4,5 cm. Kab³¹k wykonano z ¿elaznego prê-
odpowiednik znany jest m.in. w postaci zabytku ta o wymiarach 6 x 8 mm. Jest to jeden z bar-
z Boles³awca nad Prosn¹, datowanego na XV w., dziej popularnych wariantów strzemion obecnych 
ale raczej jego 2. po³owê (Maik 1997, s. 35-36, w materiale polskim, znany obecnie z ponad 
ryc.  29:  a, b). 30 znalezisk, z których najbli¿szy terytorialnie 

Ogó³em z terenu Europy Œrodkowej W. Pela jest zabytek z XIV-wiecznej warstwy osadniczej 
wymienia 43, w ró¿nym stanie zachowania, ostro- z Sieradza, pow. loco. Podobna wygl¹dem stopka 
gi charakteryzuj¹ce siê d³ug¹ szyjk¹ i napiêtkiem, strzemienia z zaznaczonym ¿eberkiem pochodzi 
a pochodz¹ce z 2. po³owy XV w. Wydaje siê z gródka w Siedl¹tkowie (Kamiñska 1968, tabl. 
zatem, i¿ upowszechnienie siê tego typu ostróg XIII:7). Ogólnie forma ta jest datowana od 2. po-
w uzbrojeniu polskim nast¹pi³o tak¿e po po³owie ³owy XIV po po³owê XV w. (Œwiêtos³awski 1990, 
XV stulecia. Nale¿y liczyæ siê ze stosowaniem 57-58, 67, kat. 128-153), co dobrze koresponduje 
takich ostróg g³ównie przez dworzan i znacz- z  pocz¹tkami  zamku  rawskiego.
niejsze rycerstwo (Pela 2008, 199, 205). Dopusz- Na zamku w Rawie znaleziono tak¿e, za-
czaj¹c tak¹ genezê ich pojawienia siê w Polsce, giniony obecnie, fragment strzemienia (nr inw. 
zdeponowanie ostrogi na dziedziñcu zamku w Ra- MZR/A/912) odmiany A typu VI wg Œwiê-
wie mo¿na po³¹czyæ z dzia³alnoœci¹ króla Ka- tos³awskiego. Z zabytku zachowaæ siê mia³a 
zimierza Jagielloñczyka, który w 1462 r., po jedynie górna jego czêœæ o d³ugoœci ucha rów-
bezpotomnej œmierci ostatnich ksi¹¿¹t rawskich nej 6 cm (tam¿e, 119, kat. 155). Strzemiona tej 
Siemowita VI i W³adys³awa II, w³¹czy³ ich po- odmiany datowane s¹ na 2. i 3. æwieræ XV stu-
siad³oœci w granice Królestwa Polskiego (Sam- lecia, a do najznakomitszych znanych egzem-
sonowicz, Supruniuk 2006, 277, 314-316). Byæ plarzy nale¿y para strzemion ³¹czona z osob¹ 
mo¿e ostroga z napiêtkiem nale¿a³a do jakie- Kazimierza Jagielloñczyka i zawartym przezeñ 
goœ królewskiego starosty, który zamówi³ j¹ dla ma³¿eñstwem z El¿biet¹ Habsbur¿ank¹ w 1454 r. 
siebie na wzór, podpatrzonych, ostróg królew- Strzemiona te, jak ju¿ wspomniano wy¿ej, sta-
skich. nowi³y komplet z paradnymi ostrogami zao-

patrzonymi w zapiêtki (¯ygulski jun. 1975, 
Strzemiona 141-142, ryc. 36; Wawrzonowska 1990, 190, 
Z pierwszego strzemienia (ryc. 5:1) zacho- tabl. XVIII). Prawdopodobnie królewsk¹ pro-

wa³a siê jedynie stopka z fragmentami kab³¹ka weniencjê ma równie¿ strzemiê przechowywa-
(nr inw. MZR/A/913). Na spodniej stronie jest ne w Muzeum Narodowym w Budapeszcie, da-
ona zaopatrzona we wrzecionowate ¿eberko. Za- towane na 2. po³owê XV stulecia i ³¹czone 
bytek nale¿y najprawdopodobniej do typu V od- z osob¹ króla wêgierskiego Ludwika II (Kal-
miany B wg W. Œwiêtos³awskiego, który grupuje már 1976, 348, ryc. 30). Egzemplarz tego typu 
okazy o gruszkowatej formie. Zachowana szero- pochodzi z warstw zasypiskowych na zamku 
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Ryc. 5. Rawa Mazowiecka, pow. loco. 1 strzemiê, nr inw. MZR/A/913; 2 – sprz¹czka pasa rycerskiego lub poprêgu. Rys. I. Spannbauer.

Fig. 5. Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka distr. 1 – stirrup, No. MZR/A/913; 2 – buckle to knight’s belt or girth. Drawing by M. I. Spannbauer.

– M. 



w Inow³odzu  i tak¿e w tym przypadku towa- 2001, 87-112; 2002, 239-264) i O. £awrynowicza 
rzyszy³o mu znalezisko wymienionej wy¿ej pary (£awrynowicz 1999; 2005, 3-17). Niemniej jed-
ostróg z zapiêtkiem i d³ug¹ szyjk¹ (Augustyniak nak zagadnienie to od strony zabytków archeo-
1992, 80-81, ryc. 88). Warto równie¿ w tym logicznych jest nadal s³abo rozpoznane, co utrud-
miejscu wymieniæ zabytek, o interesuj¹cej orna- nia identyfikacjê omawianej sprz¹czki. W pracach 
mentyce, pochodz¹cy z Miêdzyrzecza, pow. loco, poœwiêconych wspomnianemu zagadnieniu, za-
i datowany na 2. po³owê XV w. (£aszkiewicz, równo w Polsce (£awrynowicz 1999; 2005; Wa-
Michalak  2007,  133,  ryc.  15:2). chowski 2001; 2002), jak i Europie (np. Fingelrin 

Odnaleziony podczas badañ w Rawie frag- 1971; Egan, Pritchard 2002), autorzy nie odnaleŸli 
ment strzemiona o asymetrycznym kab³¹ku typu analogicznego egzemplarza, niemniej jednak wy-
VI A oraz ostroga typu K z d³ug¹ szyjk¹, wyko- daje siê, i¿ taka jej interpretacja jest mo¿liwa. Du¿a 
nana z tordowanej sztabki, pozwala wysun¹æ ro- szerokoœæ œwiat³a otworu na pas znajduje swoje 
bocz¹ hipotezê, i¿ mog³y one stanowiæ pewien odpowiedniki w materia³ach ze zniszczonych sie-
komplet, wzorowany na oporz¹dzeniu jeŸdzie- dzib rycerskich w Nowym Mieœcie, Siedl¹tkowie 
ckim króla Kazimierza Jagielloñczyka. Powy¿sza czy Plemiêtach, gdzie wraz z pozosta³oœciami 
mo¿liwoœæ sk³ania³aby do datowania tego zespo³u ochron tu³owia znaleziono sprz¹czki o szerokoœci 
na lata po 1462 r., czyli po wcieleniu ziemi raw- œwiat³a otworu w okolicach 5-6 cm. Stanowiska te 
skiej do Królestwa Polskiego, co z kolei wi¹zaæ s¹ datowane od 2. po³owy XIV po 1. æwieræ XV w. 
mo¿na z rozpowszechnieniem siê nowych tren- (Kamiñska 1968, tabl. III:1-9; Kochanowski 1985, 
dów mody rycerskiej tak¿e na terytorium Mazow- 165, 169, tabl. XXV, XXVII-XXVIII; Grygiel, 
sza. Górn¹ granicê ich u¿ytkowania stanowiæ Jurek 1996, ryc. 101:5). Porównywalne wymia-
móg³ po¿ar zamku, który nast¹pi³ w 1507 r. Wy- rami zabytki publikuje równie¿ B. Thordeman 
soce prawdopodobne jest równie¿, ¿e te styli- z pobojowiska pod Wisby na Gotlandii, z 1361 r. 
styczne pr¹dy p³ynê³y na zamek rawski z po- (Thordeman  1939,  ryc.  120:31,  66-69). 
bliskiego zamku w Inow³odzu. Jakkolwiek by nie Alternatywn¹ interpretacj¹ omawianego za-
by³o, wydaje siê, i¿ powy¿sza moda mia³a swe bytku mo¿e byæ uznanie jej za sprz¹czkê poprê-
Ÿród³o  na  dworze  królewskim. gu, czemu sprzyja przede wszystkim jej du¿a 

wielkoœæ. Niedostatek publikowanych znalezisk 
Sprz¹czka tego rodzaju utrudnia jednak weryfikacjê takiego 
Do omawianego zbioru militariów zdecydo- stwierdzenia.

8waliœmy siê równie¿ w³¹czyæ ¿elazn¹ sprz¹czkê , 
która ze wzglêdu na swoje wymiary, jak i œlady Podkowy
dekoracji mo¿e byæ powi¹zana z pasem rycer- Podczas badañ zamku pozyskano równie¿ 
skim lub rzêdem koñskim (ryc. 5:2). Sprz¹czkê zbiór podków, obejmuj¹cy jeden egzemplarz za-
wykonano z ¿elaznej blachy, d³ugoœæ zewnêtrzna chowany  w  ca³oœci  oraz  trzy  fragmentarycznie.
ramy to 7,6 cm przy szerokoœci 5,6 cm. Œwiat³o Wydaje siê, i¿ najstarsz¹ formê (ryc. 6:1) re-
otworu ma wymiary 6,2 x 2,5 cm. Rama sprz¹cz- prezentuje silnie skorodowana podkowa (nr inw. 

9ki, lekko profilowana , wykonana zosta³a z bla- MZR/A/6), któr¹ zaliczyliœmy do typu IV/2 wg 
chy o gruboœci 4 x 5 mm, na powierzchni nosi J. KaŸmierczyka, charakteryzuj¹cego siê wymodelo-
jeszcze pozosta³oœci ornamentu rytego, w postaci wan¹, szerok¹ ram¹, op³ywowym kszta³tem brzegu 
trzech par równoleg³ych linii rozchodz¹cych siê ramion, owalnym przeœwitem ramy, brakiem gniazd 
promieniœcie od miejsca styku kolca z ram¹. Ko- i bruzdy oraz dwoma zaczepami na koñcach ramion. 
lec jest silnie skorodowany i nie zachowa³ siê Rama jest przy tym p³aska, najczêœciej z zaznaczo-
w  ca³oœci,  jest  szeroki  na  6  mm. nym stokiem i lekko uniesionym ku górze przod-

Elementy œredniowiecznego pasa rycerskie- kiem. Gniazd na podkowiaki jest z regu³y szeœæ, 
go do niedawna nie cieszy³y siê wiêkszym zain- rzadziej osiem, i s¹ one rozmieszczone blisko kra-
teresowaniem bronioznawców, ale w ostatnich la- wêdzi podkowy (KaŸmierczyk 1978, 75-76, ryc. 20). 
tach ten stan uleg³ znacz¹cej poprawie za spraw¹ Opisywany egzemplarz jest mocno zniszczo-
prac K. Wachowskiego (Wachowski 1984, 18-30; ny i ma silnie starty koniec jednego z ramion. Na 
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7 D³. kab³¹ków – 15,5 i 13 cm, szer. stopki – 10 cm, d³. ucha – 7,5 cm.
8 Pamiêtaæ w tym miejscu nale¿y, i¿ z ca³¹ pewnoœci¹ nie ka¿da sprz¹czka, nawet du¿a, musia³a byæ zwi¹zana z pasem rycer-
skim, poniewa¿ nadal nie dysponujemy kryteriami, które takie okreœlenie umo¿liwi³yby w stopniu bezdyskusyjnym (por. 
Œwiêtos³awski 1985, 92).
9 Za konsultacje dotycz¹ce formy sprz¹czki sk³adam serdeczne podziêkowania dr. Olgierdowi £awrynowiczowi z Katedry 
Bronioznawstwa Instytutu Archeologii Uniwersytetu £ódzkiego.
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drugim koñcu zachowa³ siê zaczep najpewniej wa- Tak¿e z typem IV, ale raczej odmian¹ 1, 
riantu B/3 o wysokoœci 15 mm. D³ugoœæ podkowy ³¹czyæ nale¿y po³ówkê podkowy (nr inw. MZR
to 13,3 cm przy maksymalnej rozpiêtoœci ramy /A/8) o cechach niemal identycznych jak w za-
11,4 cm. Wykonano j¹ z ¿elaznej taœmy o sze- bytku omówionym powy¿ej – jedyn¹ uchwyt-
rokoœci 4,5 cm, grubej obecnie na 4,5 mm. Pod- n¹ ró¿nic¹ jest obecnoœæ w¹skiej bruzdy, która 
kowa posiada³a pierwotnie osiem gniazd na pod- siêga a¿ do partii przyzaczepowej (ryc. 6:2). Pod-
kowiaki, z których zachowa³o siê jedynie siedem, kowa ma d³ugoœæ 13,4 cm i wykonana zosta³a 
czêsto w formie szcz¹tkowej. Przyjmuje siê, ¿e z szerokiej na 4 cm i grubej na 6 mm taœmy. 
pocz¹tki wytwarzania tego typu podków przypa- Zaczepy maj¹ starsz¹ formê zbli¿on¹ do A/1. 
daj¹ na 1. po³owê XIII w. (Sieradz), by przetrwaæ Tak¿e ta odmiana datowana jest pocz¹wszy od 
a¿ po XV w., a nawet wczesn¹ nowo¿ytnoœæ XIII po XV w., a nawet na okres nowo¿ytny 
(tam¿e,  77-78). (tam¿e,  73-74).
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Ryc. 6. Rawa Mazowiecka, pow. loco. Podkowy: 1  nr inw. MZR/A/6; 2 – nr inw. MZR/A/8; 3 – bez nr inw.; 4  nr inw. MZR/A/9. 
Rys. M. I. Spannabauer.

Fig. 6. Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka distr. Horseshoes: 1 – No. MZR/A/6; 2 – No.  MZR/A/8; 3 – without a number; 4 – No. MZR/A/9.
 Drawing by M. I. Spannbauer.
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Kolejny typ reprezentuj¹ dwa zabytki (ryc. * * *
6:3-4), z których jeden jest zachowany prawie 
w ca³oœci (bez nr. inw.), i ma jedynie u³aman¹ czêœæ Wszystkie omówione powy¿ej militaria od-
jednego z ramion, natomiast drugi dotrwa³ do kryto na dziedziñcu zamkowym, szczególnie 
naszych czasów jedynie w formie szcz¹tkowej w jego pó³nocnej czêœci, która s¹siadowa³a ze 
(nr inw. MZR/A/9). Zaliczono je do typu VI, znajduj¹cym siê przy pó³nocnej kurtynie mu-
odmiany 4 wg J. KaŸmierczyka, który charakte- rów pa³acem ksi¹¿êcym, maj¹cym postaæ jed-
ryzuje siê wymodelowan¹ ram¹ o owalnym lub notraktowego, piêtrowego budynku o piêciu 
ostro³ucznym przeœwicie, op³ywowym kszta³tem izbach, z których partie przyziemne pe³ni³y 
ramion, brakiem gniazd, ale obecnoœci¹ bruzdy, funkcje gospodarcze, a piêtro – reprezentacyjno-
która ma przekrój pó³owalny i obiega ca³¹ ramê, mieszkalne. Wydaje siê, i¿ z du¿ym prawdo-
g³ównie na linii otworów. Rama podkowy ma du- podobieñstwem z pierwszym okresem u¿ytko-
¿¹ szerokoœæ, a jej ramiona zakoñczone s¹ dwo- wania zamku, od koñca XIV do pocz¹tków 
ma zaczepami, przewa¿nie w wariancie E, cza- 2. po³owy XV stulecia, po³¹czyæ mo¿na od-
sem posiadaj¹ te¿ piêtkê. Ogólnie uznaje siê, nalezione relikty ochrony tu³owia w postaci 
¿e odmiana ta obrazuje koñcowy etap osi¹gniêæ prostok¹tnego zbrojnika, jak równie¿ ostrogi 
w rzemioœle kowalskim w budowie nowoczesnej gwiaŸdzistej (typ E) o cynowanej lub srebrzo-
podkowy  (tam¿e,  99-101,  ryc.  28,  29). nej powierzchni. Z drugim etapem funkcjono-

Pierwsza z opisanych podków ma d³ugoœæ wania zamku, który nast¹pi³ zapewne po wcie-
14,2 cm, a zachowana rozpiêtoœæ ramy wynosi leniu ziemi rawskiej w sk³ad Korony w 1462 r., 
12,6 cm. Taœma u¿yta do jej produkcji jest sze- a zakoñczy³ siê jego po¿arem w roku 1507, mo¿-
roka na 3,1 cm przy gruboœci 6 mm. Zaczepy na ³¹czyæ tordowan¹ ostrogê z d³ug¹ szyjk¹ 
wariantu E/1 maj¹ wysokoœæ 19 mm. Druga z nich (typ K) oraz fragment strzemienia o asymetrycz-
ma d³ugoœæ 15,2 cm, a wykonano j¹ z taœmy sze- nym kab³¹ku (typ VIA). Zabytki te stanowi¹ 
rokiej  na  3,2  cm  i  grubej  na  6  do  8  mm. równie¿ interesuj¹cy przyk³ad przenikania mo-

Typ VI/4 datowany jest na Œl¹sku na okres dy rycerskiej z górnych warstw drabiny spo-
XIV – 1. po³owa XV w., a podobn¹ chronologiê ³ecznej (król) ku jego ni¿szym szczeblom (szlach-
maj¹ zabytki z innych stanowisk, jak np. Grunwald, ta). Pozosta³e elementy uzbrojenia, ze wzglêdu 
pow. ostródzki, 1410 r., czy Siedl¹tków, 4. æwieræ na swój d³ugi okres u¿ytkowania, wymykaj¹ 
XIV w. (KaŸmierczyk 1978, 103; Kamiñska 1968, siê œciœlejszej chronologizacji, a wobec braku 
tabl. XIV:1-2). Egzemplarze z Miêdzyrzecza po- opracowanego materia³u masowego z poszcze-
œwiadczaj¹ natomiast ich stosowanie jeszcze gólnych wykopów oraz analizy nawarstwieñ stra-
w okresie nowo¿ytnym (£aszkiewicz, Michalak tygraficznych, ich œciœlejsze datowanie staje siê 
2007,  144,  ryc.  19:3,  6;  20:1,  3,  5;  21:5;  22:6). niemo¿liwe. 
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The castle in Rawa Mazowiecka was one of the It has a long twisted neck and possibly a heel counter 
major military objects in Masovia. It was built on a insert. Chronologically the E type spur is related to 
small eminence at the confluence of the Rawka and one of the two discovered fragments of stirrups (type 
the Rylska rivers, arranged on a regular quadrilateral VI A by Œwiêtos³awski). The genesis of the diffusion 
plan, dimensions: 64 × 66 m. Presumably it was erected of spurs with a long neck and a heel counter insert, and 

thby Duke Siemowit IV in the last quarter of the 14  or in stirrups with asymmetrical footplate in Poland can be 
th the  beginning  of  the  15  cent. found in the famous wedding set of king Casimir IV 

During archaeological researches in the 1960s Jagiellon from 1454. An iron buckle of a knight’s 
and 1970s a varied collection of militaria was obtained. belt or a girth and four horseshoes in various states of 
Among offensive weapons: an iron blade of a falchion, preservation were included into the discussed collection 
that can be classified as type 1, and two boltheads of  militaria  as  well.
stand out. Defensive armour is represented by two All of the militaria discussed above were discovered 
lames. One of them has a shape of a rectangular plate in the castle courtyard, especially in the northern part. 
and perhaps comes from a coat of plates. The other There is a high probability that the rectangular lame and 
lame originally could be a component of the skirt hoops rowel spur (type E) with tin or silver plated surface can 
but unfortunately it cannot be said for certain from be related to the first period of the use of the castle from 

th thwhich type of armour it comes. Fragmentarily preserved the end of the 14  until the second half of the 15  cent. 
spurs come from the researches in Rawa Mazowiecka as With the second stage of its functioning after the 
well. The first one stands out with tin or silver plated incorporation Rawa land into The Crown of the Polish 
surface and it should be categorized as the E type of Kingdom in 1462, a twisted spur with a long neck 
rowel spur by S. Ko³odziejski’s classification, which (K type) and a fragment of a stirrup with an asymmetrical 

this dated from the second half of the 14  until the first sidepiece (type VI A) can be linked. Other elements 
thhalf of the 15  cent. The other spur belongs to the K type of the armament because of their long usage time cannot 

thand can be dated back to the second half of the 15  cent. be  dated  more  precisely. 
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