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Przedstawienia ikonograficzne elementów wyposażenia zbrojnych stanowią bardzo istotny dodatek uzupełniający wiedzę badaczy zajmujących
się uzbrojeniem średniowiecznym. Nierzadko jest
to dla nas jedyna okazja zaobserwowania współwystępowania poszczególnych części rynsztunku
bojowego jako kompletnych „garniturów”. Znaleziska archeologiczne czy zabytki przechowywane w muzeach tylko w nielicznych przypadkach
dają taką możliwość. Z drugiej jednak strony,
biorąc pod uwagę często niedostateczny poziom
realizmu średniowiecznych przedstawień, czy też
celowe stylizacje mające na celu uzmysłowienie
oglądającemu znaczenie symboliczne danej sceny
(np. związanej z wydarzeniami biblijnymi), należy podchodzić do nich z należytą ostrożnością
interpretacyjną. Najlepszą metodą jest wyciąganie wniosków płynących z połączenia źródeł
archeologicznych, ikonograficznych oraz historycznych, w innym przypadku nasze sądy mogą
okazać się niekompletne, a nawet wypaczone.
Dlatego też studia nad uzbrojeniem średniowiecznym powinny mieć charakter interdyscyplinarny,
a najlepsze efekty zyskujemy przy wspólnej pracy archeologów, historyków i historyków sztuki
(Nadolski 1990, 20-27). Taką metodę zastosować
należy również przy interpretacji, przedstawionych niżej, elementów uzbrojenia, wyobrażonych
na ścianach kościoła w Haczowie1.
Drewniany, gotycki kościół w Haczowie
(pow. brzozowski, woj. podkarpackie) p.w. Wniebowzięcia Panny Marii i św. Michała Archanioła,
jest jednym z najokazalszych zabytków architektury średniowiecznej w południowo-wschodniej
Polsce (ryc. 1). Z racji swojego unikatowego
charakteru, od 2003 r. znajduje się pod ochroną
UNESCO, na Liście Światowego Dziedzictwa

Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Najnowsze badania, przeprowadzone metodami analizy
dendrochronologicznej dla próbek drewna pobranych z konstrukcji haczowskiego kościoła, pozwoliły ustalić datę pozyskania budulca na 1459 r.;
czas konsekracji kościoła można zatem umieścić
najwcześniej w l. 60. tegoż stulecia (Łopatkiewicz
2007, 357).
Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstały malowidła zdobiące wnętrze świątyni, ale najprawdopodobniej mogło to mieć miejsce w ostatniej
ćwierci XV w., wzmiankowane są one bowiem pod
datą 1494 r. w kronice parafialnej, prowadzonej od
1781 r. Wykonano je techniką temperową, z cienką
warstwą zaprawy-pobiałki, obecnie część z nich
przysłania polichromia z XIX w. (Małkiewiczówna
2004, 39). Z racji tematu niniejszego artykułu
skupimy się jedynie na tych scenach umieszczonych na ścianach haczowskiego kościoła, które
ukazują elementy uzbrojenia. Będą to w pierwszym rzędzie sceny wyobrażone na ścianach
prezbiterium: Chrystus przed Piłatem (ryc. 2)
i Niesienie Krzyża (ryc. 4) na ścianie północnej;
Ukrzyżowanie Chrystusa (chodzi tu o postaci
Longinusa przebijającego włócznią bok Chrystusa
oraz Stephatona podającego Chrystusowi gąbkę
z octem) na ścianie wschodniej (ryc. 6); Gra
w kości o szaty Chrystusa na ścianie północnowschodniej (ryc. 11); Zabójstwo św. Stanisława
(ryc. 13) i niewielki fragment przedstawiający
św. Piotra na ścianie południowej (ryc. 15). Pozostałe wyobrażenia znajdują się na ścianach
nawy kościoła: grupa zbrojnych w niezidentyfikowanej scenie na ścianie południowej (ryc. 16);
Męczeństwo św. Sebastiana na ścianie zachodniej
(ryc. 18); potwór morski w scenie Św. Krzysztof
na ścianie północnej (ryc. 20).

1 Autor pragnie złożyć serdeczne podziękowania dr. Piotrowi Łopatkiewiczowi za nieocenioną pomoc w trakcie pisania niniejszego artykułu oraz mgr. Arkadiuszowi Michalakowi za pomoc w kompletowaniu niezbędnej literatury.
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Ryc. 1. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Michała Archanioła w Haczowie, pow. brzozowski. Fot. D. Szuwalski.
Fig. 1. The church under the invocation of Assumption of the Virgin Mary and St Michael Archangel in Haczów, Brzozów distr. Photo by
D. Szuwalski.

Uzbrojenie ochronne
Biorąc pod uwagę prawdopodobną datę wykonania polichromii z haczowskiego kościoła,
(najpewniej po latach 60. XV w.), w uzbrojeniu
ochronnym mamy już do czynienia z rozkwitem pełnej zbroi białej, czyli takiej, w której odsłaniano jej całą polerowaną powierzchnię, nie
przykrywając jej materiałem tekstylnym czy skórą,
jak to bywało wcześniej (Blair 1958, 53-62). Tereny Królestwa Polskiego wydają się tu być pod
zdecydowanym wpływem stylistycznym południowoniemieckich ośrodków płatnerskich (Nowakowski 1998, 83, 85). Potwierdza to zdecydowana
dominacja tzw. zbroi gotyckich w przedstawieniach ikonograficznych z interesującego nas przedziału czasowego.
Zbroja gotycka charakteryzowała się smukłością i ostrymi konturami, jej powierzchnia pokryta była licznymi żłobkowaniami, a krawędzie
często ozdobnymi ażurami. Narodziny tego typu
osłon ciała datuje się na ok. połowę XV w. Za
pierwszy jej przykład uznaje się zbroję przechowywaną w Historisches Museum der Stadt Wien
(nr inw. 127.000-127.009), datowaną na 1450 r.

(Düriegl, Mikula, Sostek 1977, 79), natomiast
w Polsce typ ten pojawić się miał z początkiem
4. ćwierci XV w. (Nowakowski 1998, 83). Zbroje
takie pozostawały w użyciu na terenie Niemiec do
ok. 1500 r. (tamże, 83), w Królestwie Polskim mogły
występować w bojowym zastosowaniu nieco dłużej (Nadolski, Wawrzonowska 1982, 28). Dwoma
najczęściej przytaczanymi przykładami klasycznej zbroi gotyckiej są komplety przechowywane
w kolekcji Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorisches Museums w Wiedniu (nr inw. A60)
wykonane dla Arcyksięcia Maksymiliana (późniejszego cesarza) oraz Arcyksięcia Zygmunta
Tyrolskiego (nr inw. A62). Obydwa powstały prawdopodobnie ok. 1480 r., w warsztacie Lorenza
Helmschmieda i obecnie uchodzą, nie bez przyczyny, za arcydzieła sztuki płatnerskiej (Nadolski,
Wawrzonowska 1982, 28; Edge, Paddock 1988,
103-104). Na terenie dzisiejszej Polski nie możemy niestety pochwalić się zachowanymi zbrojami tego rodzaju, czy nawet ich fragmentami.
Odosobnionym przykładem znaleziska zbroi gotyckiej są szczątki odkryte w trakcie badań archeologicznych na terenie dworu obronnego w Spytko-
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Ryc. 2. Haczów, pow. brzozowski. Scena Chrystus przed Piłatem na północnej ścianie prezbiterium, strefa druga. Fot. D. Szuwalski.
Fig. 2. Haczów, Brzozów distr. The scene Christ in front of Pilate on the northern wall of chancel, second area. Photo by D. Szuwalski.

wicach, pow. wadowicki (Nadolski, Wawrzonowska
1982, 22-29). Natrafiono tam na silnie rozdrobnione i skorodowane fragmenty nałokcic, zarękawia,
naramiennika, kirysu oraz wiele nie dających się
określić części zbroi gotyckiej, którą autorzy opracowania datują na l. 1470-1500 (tamże, 28).
Malowidła zdobiące wnętrze haczowskiej
świątyni nie należą do szczególnie realistycznych,
niemniej jednak na niektórych z nich możemy
dostrzec elementy dające się, z pewną ostrożnością, odnieść do analogicznych przedstawień
wojowników z tego okresu czy nawet zachowanych zabytków uzbrojenia ochronnego.

Tułowia zbrojnych przedstawionych na ścianach kościoła w Haczowie chronione są najpewniej kirysami (wszystkie postaci przedstawione są od przodu, dlatego nie widać ewentualnego
naplecznika). Najbardziej czytelne pod względem
analizowanej części zbroi są tu dwie postaci
Longinusa i Stephatona (ryc. 7-10), stojących po
bokach ukrzyżowanego Chrystusa (scena Ukrzyżowanie Chrystusa – obecnie spora jej część jest
zniszczona z powodu wyciętego w centralnej części
otworu okiennego). Obydwaj zbrojni mają kirysy dopasowane do sylwetki poprzez wyraźnie zaznaczone wcięcie w talii. Szorca Longinusa jest
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Ryc. 3. Haczów, pow. brzozowski. Scena Chrystus przed Piłatem na
północnej ścianie prezbiterium, strefa druga. Rys. M. Glinianowicz.
Fig. 3. Haczów, Brzozów distr. The scene Christ in front of Pilate on
the northern wall of chancel, second area. Drawing by M. Glinianowicz.

stosunkowo krótka, wykonana z kilku poziomych
folg, bez dodatkowych taszek. W dolnej foldze,
w jej centralnej części, widoczne jest łukowate
podcięcie, które miało zapewne ułatwiać dosiadanie wierzchowca. Same brzuśce obydwu napierśników wykonane są prawdopodobnie z dwóch
części, złączonych ze sobą na stałe nitami, w ten
sposób, że niższe partie nachodziły na wyższe.
U zbrojnego po lewej stronie górna krawędź dolnej części brzuśca wycięta jest w szpic. Dodatkowo
na napierśniku widoczne są trzy pionowe linie,
zapewne w ten sposób artysta chciał zaznaczyć
„ości” wybijane na powierzchni napierśnika i przechodzące na szorcę. Stephaton ma napierśnik o gładkiej powierzchni, natomiast górna krawędź dolnej części brzuśca jest wycięta w wysoki szpic,
z dodatkowymi łukowatymi wcięciami po bokach

wierzchołka. Niestety w obecnym stanie zachowania polichromii nie widać na tym przedstawieniu podziału na folgi szorcy, ale jej kształt
i dolna krawędź jest analogiczna jak u Longinusa.
W poszukiwaniu przykładów zachowanych
kirysów gotyckich zbliżonych stylistycznie do
tych z polichromii haczowskich musimy sięgnąć
do analogii z terenu Europy Zachodniej. Znowu
należy odwołać się tu do przykładów wspomnianych już powyżej kompletów z Hofjagdund Rüstkammer des Kunsthistorisches Museums
w Wiedniu (Edge, Paddock 1988, 103-104), które
oczywiście z racji swej bogatej formy mają wiele
dodatkowych elementów ozdobnych, np. ażurowe
wycinanki i mosiężne listwy na krawędziach czy
liczne żłobkowania na powierzchni. Jeśli jednak
popatrzymy na nie pod kątem czysto konstrukcyjnym to zauważymy wiele wspólnych cech takich
jak bardzo wyraźne wcięcie w pasie, napierśnik
skonstruowany z kilku nachodzących na siebie
płyt z wybitymi pionowymi „ościami”, szpiczaste
i łukowate zarysy górnych krawędzi części tychże
napierśników czy wreszcie stosunkowo krótkie,
obręczowe szorce, wyraźnie rozszerzające się
ku dołowi, z łukowatym wycięciem na środku
najniższej folgi. Dla pełnego obrazu warto tu
wspomnieć o znacznie prostszym w formie ale
identycznym w zarysie kirysie gotyckim przechowywanym w zbrojowni zamku Churburg, datowanym na l. 1490-1500 (Blair 1958, 105, ryc. 36).
Na terenie naszego kraju możemy w tym
temacie liczyć jedynie na analogie ikonograficzne. Najlepszymi przykładami mogą tu być płyty
nagrobne: Łukasza Górki z katedry w Poznaniu,
datowana na ok. 1488 r. (Mrozowski 1994, 219,
ryc. 98); rycerza herbu Łabędź w Wąchocku, datowana na 2. połowę XV w. (tamże, 234, ryc. 122);
Jana Taszki z Koniecpola i jego dwóch synów
znajdujące się w Wielgomłynach, datowane na
4. ćwierć XV w. (tamże, 235-236, ryc. 124). Podobnych przedstawień napierśników gotyckich
można dopatrywać się także w licznych przykładach malarstwa późnośredniowiecznego, wymienimy tu scenę z tryptyku z Lipnicy Murowanej,
datowanego na ok. 1500 r. (Nowakowski 1998,
ryc. 57), Archanioła Gabriela z obrazu z Międzyrzecza Górnego, datowanego także na ok. 1500 r.
(tamże, ryc. 58) czy Archanioła Michała z tak
samo datowanego tryptyku z Dębna Podhalańskiego (tamże, ryc. 65). Nie można także pominąć bardzo realistycznych przedstawień zbroi gotyckich, w tym napierśników, jakie mają na sobie
dwaj śpiący strażnicy grobu Chrystusa w scenie
z Ołtarza Mariackiego, ukończonego przez Wita
Stwosza w 1489 r. (Chrzanowski 1985, 108) oraz
kilku innych, podobnie datowanych rzeźbach tegoż
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Ryc. 4. Haczów, pow. brzozowski. Scena Niesienie Krzyża na północnej ścianie prezbiterium, strefa druga. Fot. M. Kraczkowski.
Fig. 4. Haczów, Brzozów distr. The scene Carrying of the Cross on the northern wall of chancel, second area. Photo by M. Kraczkowski.

artysty przechowywanych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (Bocheński 1935, ryc. 6, 8).
Mało charakterystyczne odmiany kirysów płytowych noszą także oprawcy w scenach Niesienie
krzyża i Chrystus przed Piłatem (ryc. 2-5). Niestety poziom realizmu w oddaniu tej części zbroi
jest znacznie niższy niż w scenie Ukrzyżowania.
Widoczne są u nich pionowe linie ukazujące zapewne „ości” na napierśniku, poziome linie odwzorowujące podział szorc na folgi. Uwagę zwraca zwłaszcza postać żołnierza stojącego najbliżej
(po lewej stronie) Chrystusa upadającego pod ciężarem krzyża (ryc. 5:D). Pionowa ość biegnąca

przez środek brzuśca napierśnika, rozdwajająca
się w dolnej partii, przywodzi na myśl analogię
z postaci św. Jerzego zabijającego smoka w scenie
z tryptyku św. Trójcy, znajdującego się w Katedrze
na Wawelu, a datowanego na około 1467 r., oraz
z krakowskiego tryptyku dominikańskiego, datowanego na l. 1460-1470 (Gadomski 1988, ryc. 48;
Nowakowski 1998, 85, ryc. 32:b, 39). Byłaby to
wtedy jedna z odmian napierśnika skrzyńcowego
(niem. kastenbrust). Napierśniki takie charakteryzowały się gładkimi powierzchniami i ostrymi,
wyraźnie zaznaczonymi, poziomymi i pionowymi, załomami i „dzwonowatymi”, folgowymi szor-
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Ryc. 5. Haczów, pow. brzozowski. Scena Niesienie Krzyża na północnej ścianie prezbiterium, strefa druga. Rys. M. Glinianowicz.
Fig. 5. Haczów, Brzozów distr. The scene Carrying of the Cross on the northern wall of chancel, second area. Drawing by M. Glinianowicz.

cami. Klasyczny przykład kastenbrusta przedstawiony jest na tablicy Ołtarza Zwierciadła
Zbawienia: Bohaterowie Dawida – Sabothaj i Benajasz autorstwa Konrada Witza, przechowywanej w Öffentliche Kunstsammlung w Bazylei,
a datowanej na 1435 r. (Krüger 1978, ryc. 9). Ten
rodzaj osłony tułowia to także wytwór niemieckich warsztatów płatnerskich. Wydaje się jednak,
że nie była to moda trwająca zbyt długo, bo jej
popularność na terenach na zachód od naszego
kraju ustala się na l. 1420-1450 (Blair 1958, 92-93;
Edge, Paddock 1988, 100). W Królestwie Polskim
kirysy tego typu miały funkcjonować w 2. połowie
XV w. (Nowakowski 1998, 85).
W pozostałych przypadkach malowideł z Haczowa, gdzie zbrojni osłonięci są kirysami płytowymi (trzech żołnierzy w scenie Chrystus przed
Piłatem – ryc. 3, i dwóch w scenie Niesienie krzyża – ryc. 5:B, E), sposób ich ukazania nie pozwala
nam na jednoznaczną interpretację. Zwraca uwagę
pewne podobieństwo do bardziej realistycznych
przedstawień z tegoż kościoła, zwłaszcza w konstrukcji szorc oraz brzuśca (zbrojny na ryc. 5:B wydaje się mieć napierśnik z dwóch części, z których
dolna jest wycięta w wysoki szpic – podobnie jak
u Stephatona – i zaopatrzony w pionową ość),
ale przedstawienia te są zbyt niewyraźne i frag-

mentaryczne, aby na ich podstawie wysunąć dokładniejsze wnioski.
Górne kończyny zbrojnych w 2. połowie
XV w. chronione były płytowymi naręczakami,
w skład których wchodziły: opacha, nałokcica
i zarękawie, całość uzupełniały płytowe naramienniki i rękawice. Tak skonstruowane osłony
rąk posiadają także niektórzy, odziani w zbroje
płytowe, żołnierze na scenach przedstawionych
w haczowskim kościele. Niestety te elementy
uzbrojenia ochronnego artysta potraktował bardzo schematycznie i niezwykle ciężko jest nam
doszukać się tu odniesień do oryginalnych elementów zbroi. Żadna z postaci nie ma wyraźnie
odznaczających się poszczególnych części osłon
rąk. Jedynie naramienniki i rękawice stanowią
elementy, w których można dopatrzyć się jakichś
cech konstrukcyjnych.
Naramienniki przedstawiono w formie miski,
albo pojedynczej, stosunkowo dużej i okrągłej, dopasowanej do kształtu szczytu ramienia (ryc. 3:A;
10), albo nieco mniejszej z jedną lub kilkoma
podłużnymi, poziomymi folgami przytwierdzonymi do dolnej krawędzi (ryc. 3:B; 5:B,D-E; 8).
W zbrojach płytowych z 2. połowy XV w. występują naramienniki konstruowane z różnej ilości
folg (por. np. Edge, Paddock 1988, 103-104, 116;
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Ryc. 6. Haczów, pow. brzozowski. Scena Ukrzyżowanie na wschodniej ścianie prezbiterium. Fot. D. Szuwalski.
Fig. 6. Haczów, Brzozów distr. The scene Crucifixion on the eastern wall of chancel. Photo by D. Szuwalski.

Mrozowski 1994, ryc. 18, 47-48, 80, 98), jednak
przypisanie okazów z Haczowa do jakiegoś konkretnego typu nie jest możliwe.
Nieco lepiej przedstawiono rękawice płytowe (ryc. 3:B-C; 5:B,D-E; 8). Mają one formę pięciopalczastą, mankiet i część chroniąca śródręcze
są ze sobą połączone i wykonane z pojedynczych
kawałków blachy, natomiast każda z osłon palców
wykonana jest oddzielnie i działa niezależnie od
siebie. Podobnie ukazane osłony dłoni widnieją na
kwaterze, datowanego na 1470 r., ołtarza z Sienna,
znajdującego się w Muzeum Narodowym w Warszawie (Gadomski 1988, 133-134, ryc. 38). Pewne
podobieństwo do interesujących nas rękawic przedstawiają dwa zabytki ze zbrojowni w Churburgu,
datowane na połowę XV w., mają one mankiety
i osłony śródręcza połączone ze sobą przy pomocy nitów, co zapewniało użytkownikowi pewną

mobilność nadgarstka nie osłabiając równocześnie walorów ochronnych. Niestety, jeśli istniały
przy tych rękawicach jakieś osobne osłony palców,
to nie zachowały się do naszych czasów (Scalini
1996, 274, CH S26, CH S28). Innego rodzaju
rękawice z 2. połowy XV w. posiadają osłony
palców z odpowiednio modelowanych, niewielkich płytek, nitowanych do podkładu skórzanego,
który następnie doszywano do lnianej rękawiczki
(por. np. Scalini 1996, 280, CH S48; Paggiarino,
Blair, Eaves 2006, 122-123).
Bardzo schematycznie artysta przedstawił
również płytowe osłony nóg. Jedynymi elementami, których możemy się dopatrzyć, są linie
nakolanków oraz dolnych krawędzi nagolenic
(ryc. 3:A-B; 5:B; 10). Nakolanki mają ostre zarysy,
ich dolne i górne krawędzie, w środkowej części,
są mocno wyciągnięte, tworząc ostry szpic. Po-

68

Marcin Glinianowicz

Ryc. 8. Haczów, pow. brzozowski. Scena Ukrzyżowanie Chrystusa
na wschodniej ścianie prezbiterium kościoła: Longinus przebijający
bok Chrystusa włócznią. Rys. M. Glinianowicz.
Fig. 8. Haczów, Brzozów distr. The scene Crucifixion on the eastern
wall of chancel: Longinus piercing crucifixted Christ’s side. Drawing
by M. Glinianowicz.

Ryc. 7. Haczów, pow. brzozowski. Scena Ukrzyżowanie Chrystusa
na wschodniej ścianie prezbiterium kościoła: Longinus przebijający
bok Chrystusa włócznią. Fot. M. Kraczkowski.
Fig. 7. Haczów, Brzozów distr. The scene Crucifixion on the eastern
wall of chancel: Longinus piercing crucifixted Christ’s side. Photo
by M. Kraczkowski.

dobnie, choć dużo bardziej realistycznie, ukazane
zostały nakolanki i folgi w płytowych osłonach
nóg na nagrobku Łukasza Górki z katedry w Poznaniu (Mrozowski 1994, ryc. 98). Zwraca także
uwagę analogiczne ukształtowanie linii nakolanka
i folg w słynnych zbrojach gotyckich z Hofjagdund Rüstkammer des Kunsthistorisches Museums
w Wiedniu. Dolna krawędź nagolenic została
także ukazana w sposób znajdujący odpowiedniki w zachowanych oryginałach. Są one wysoko
wycięte w miejscu podbicia stopy aby umożliwić chodzenie, natomiast po bokach są dłuższe,
tak aby zapewnić sztywną osłonę kostki (Edge,
Paddock 1988, 103-104).
Wśród hełmów chroniących głowy zbrojnych przedstawionych na malowidłach zdecydowanie dominują kapaliny, czyli najprościej
mówiąc osłony głowy przypominające kształtem kapelusze. Noszą je na pewno trzy postacie
(ryc. 3:A,C; 5:E), ten typ hełmu, z nietypowo
ukazanym rondem, ma najprawdopodobniej na
głowie także trzeci zbrojny ze sceny Chrystus
przed Piłatem. Wszystkie te kapaliny mają wy-
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Ryc. 9. Haczów, pow. brzozowski. Scena Ukrzyżowanie Chrystusa
na wschodniej ścianie prezbiterium kościoła: Stephaton podający
Chrystusowi gąbkę z octem. Fot. M. Kraczkowski.

Ryc. 10. Haczów, pow. brzozowski. Scena Ukrzyżowanie Chrystusa
na wschodniej ścianie prezbiterium kościoła: Stephaton podający
Chrystusowi gąbkę z octem. Rys. M. Glinianowicz.

Fig. 9. Haczów, Brzozów distr. The scene Crucifixion on the eastern
wall of chancel. Stephanon lifting wine-soahed hyssop plant to Christ.
Photo by M. Kraczkowski

Fig. 10. Haczów, Brzozów distr. The scene Crucifixion on the eastern
wall of chancel. Stephanon lifting wine-soahed hyssop plant to Christ
Drawing by M. Glinianowicz.
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Ryc. 11. Haczów, pow. brzozowski. Scena Gra w kości o szaty Chrystusa na wschodniej ścianie prezbiterium kościoła. Fot. M. Kraczkowski.
Fig 11. Haczów, Brzozów distr. The scene Dicing of Christ’s clothes on the eastern wall of chancel. Photo by M. Kraczkowski.

raźnie zaznaczoną tektonikę kształtu, czyli z wyraźnie wyodrębniającym się rondem. Ich dzwony
zbliżone są do półkuli zakończonej na szczycie
niewielkim stożkiem, a pionowo przez ich środek
biegnie dokładnie zaznaczona grań. W przypadku
dwóch zbrojnych (ryc. 3:A; 5) ronda są zaopatrzone w dwa szerokie, łukowate wycięcia nad
oczodołami, tak że w centralnej części powstały na
nich wyraźne szpice. Dodatkowa linia biegnąca
wzdłuż dolnej krawędzi ronda może sugerować,
ukazane w ten sposób, jej wzmocnienie poprzez
zawinięcie rantu.
Kapaliny to hełmy bardzo rozpowszechnione
w całej Europie, występowały już w czasach starożytnych, a ponowną popularność zyskały najprawdopodobniej od XII w. (Blair 1958, 32; Nowakowski 1994, 224) i to z racji swej wysokiej
praktyczności wykorzystywane były przez niemal
wszystkie kategorie i warstwy kombatantów, zarówno pieszych, jak i konnych, zapewne z wyjątkiem najznamienitszych przedstawicieli wars-

twy rycerskiej (Nowakowski 1998, 75). W XV w.
kapaliny wykonywano już prawie wyłącznie z jednego kęsa metalu, ze stosunkowo szerokim rondem opadającym w dół na całym obwodzie. To
stopniowe „opuszczanie” ronda coraz niżej w celu
zwiększenia ochrony dolnej partii głowy wpływało negatywnie na widoczność, poprawiano ją więc
wykonując wspomniane wyżej łukowate wycięcia
nad oczodołami lub umieszczając w krezie prostokątne wizjery (Blair 1958, 105).
Tereny późnośredniowiecznej Polski nie stanowiły wyjątku jeśli chodzi o popularność kapalinów. Najlepszym potwierdzeniem takiego stanu
rzeczy są źródła pisane. Przykładami mogą tu
służyć popisy rot zaciężnych, w tym roty rotmistrza Rokosowskiego z 1471 r., gdzie na wyposażeniu zbrojnych, zwłaszcza konnych strzelców, były kapalin krzysny, kapalin cirny itp., czy
roty Jakuba Białego z 1498 r., gdzie znajduje się
wzmianka o kopijniku wyposażonym w capalin
mundus. Kapaliny zdają się także pełnić podsta-
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wo wy typ osłony głowy oddziałów miejskich –
spis arsenałów cechowych Krakowa z 1427 r.
mówi o potrzebie zebrania 169 hełmów, w tym
145 kapalinów (Nowakowski 1994, 225-226).
Także ikonografia potwierdza popularność kapalinów wśród kombatantów z terenu Królestwa
Polskiego. Warto w tym miejscu przytoczyć dla
przykładu scenę Ucieczki św. Pawła z Damaszku
w kwaterze tryptyku Rozesłanie apostołów znajdującego się w Muzeum Narodowym w Krakowie, a datowanego na ok. 1470 r. (Gadomski 1988,
ryc. 58), a także scenę Nawrócenie Szawła z tryptyku Św. Trójcy (tzw. tryptyk świętokrzyski), datowanego na ok. 1467 r., znajdującego się obecnie w katedrze na Wawelu (Nowakowski 1998,
ryc. 32:c), czy fragment poliptyku Mikołaja Haberschracka datowanego na ok. 1468 r. (tamże,
ryc. 31:b). Interesujące nas w tym miejscu osłony
głowy znajdujemy także na nagrobkach rycerskich
np.: Jana Czulickiego w kościele Św. Wojciecha
w Czulicach, datowany na 2. połowę XV w. (Mrozowski 1994, 165, ryc. 7); Jana z Garbowa z kościoła Św. Krzyża w Kole, datowany na ok. 1454 r.
(tamże, 173-174, ryc. 18) i Rafała z Tarnowa z kościoła Św. Ducha w Przeworsku, datowany na ok.
1441 r. (tamże, 223-224, ryc. 104). Uwagę zwraca
zwłaszcza ostatnie z przedstawień kapalina, przypominające nieco te znane nam z malowideł haczowskich, szczególnie kształtem szpiczastego
na przedzie ronda, będące dla nas równocześnie
najbliższą terytorialnie analogią.
Wśród hełmów średniowiecznych przechowywanych w polskich muzeach mamy także kilka kapalinów (por. Stefańska 1960, 20, ryc. 1-2;
Nadolski, Grabarczykowa 1985, 92-96; Walenta
1994, 152, ryc. 5), niestety żaden z tych zabytków nie stanowi analogii dla hełmów z malowideł
haczowskich.
Trzech zbrojnych (ryc. 5:D, 7-10) ma na głowach hełmy z dopasowanymi obłymi dzwonami.
Longinus (ryc. 7-8) oraz żołnierz ze sceny Niesienie Krzyża (ryc. 5:d) mają także przy hełmach
okrągłe tarczki skroniowe, a ostatnia ze wspomnianych postaci ma widoczny, wyraźny, jednoczęściowy nakarczek chroniący podstawę czaszki i tył
szyi. Przedstawienie Longinusa jest niestety uszkodzone i dużo słabiej czytelne, dlatego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy i tutaj taki nakarczek istniał, widoczny jest on natomiast przy
osłonie głowy Stephatona, ale jest on zdecydowanie krótszy i bardziej dopasowany do linii głowy i szyi.
Biorąc pod uwagę dostępne analogie w przypadku zbrojnego ze sceny Niesienie krzyża (ryc. 5:D)
możemy mieć do czynienia z hełmem typu salada.
Uważa się, że hełm tego typu jest wynalazkiem
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Ryc. 12. Haczów, pow. brzozowski. Scena Gra w kości o szaty
Chrystusa na wschodniej ścianie prezbiterium kościoła. Rys. M. Glinianowicz.
Fig 12. Haczów, Brzozów distr. The scene Dicing of Christ’s clothes on
the eastern wall of chancel. Drawing by M. Glinianowicz.

rzemieślników włoskich, pierwsza wzmianka o takiej osłonie głowy ma pochodzić już z 1407 r.,
z tzw. inwentarza Gonzagów (Nowakowski 1994,
232), należałoby jednak zachować znaczną ostrożność przy interpretowaniu części uzbrojenia
średniowiecznego jedynie na podstawie wzmianki
w tekście pisanym, gdyż nigdy nie możemy mieć
pewności, jaki dokładnie typ kryje się pod daną
nazwą. Wedle dwóch teorii salada mogła wyewoluować od kapalinu poprzez coraz większe
opuszczanie i wydłużanie ronda, co z kolei wymogło wprowadzenie wyciętych wizjer, a później
wycięcia na twarz, zakrywanego ruchomą zasłoną na zawiasach skroniowych (tamże, 231). Nie
odrzucając jednoznacznie powyższej tezy należałoby jednak zastanowić się, czy pojawianie się
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Ryc. 13. Haczów, pow. brzozowski. Scena Zabójstwo św. Stanisława na południowej ścianie prezbiterium kościoła. Fot. D. Szuwalski.
Fig 13. Haczów, Brzozów distr. The scene Murder of St Stanislaw on the southern wall of chancel. Photo by D. Szuwalski.

salady nie nastąpiło wskutek rozwoju innego włoskiego hełmu nazywanego celatą (por. np. Edge,
Paddock 1988, ryc. na s. 106). Był to hełm otwarty o profilu dopasowanym do kształtu głowy, bez
czepca kolczego i z dosyć krótkim, ale wyraźnym
zalążkiem nakarczka, który w saladach jest już
dużo dłuższy. Hełmy te zostały bardzo chętnie
przejęte przez niemieckie ośrodki płatnerskie, pierwsze wzmianki o tschëlërn i tschëleden pochodzą
odpowiednio z 1425 i 1426 r., jednakże w zabytkach malarstwa z tego kraju są raczej rzadkie aż
do ok. 1460 r. (Blair 1958, 105-106).
Salady zyskały dużą popularność na terenie
niemal całej Europy, były w użyciu zarówno wśród
szeregowych, pieszych żołnierzy jak i najznamie-

nitszych przedstawicieli stanu rycerskiego (por. np.
Edge, Paddock 1988, 103-104, 131-132). W najbardziej klasycznej, rozwiniętej formie miały wykonany z jednego kawałka metalu owalny lub lekko
szpiczasty dzwon z wyraźną granią lub grzebieniem biegnącymi przez środek; długi, szpiczasty
nakarczek wykonywano w całości lub z kilku ruchomych folg; otwór twarzowy osłaniała zasłona
na zawiasach skroniowych z pojedynczą wizjerą,
najczęściej zachodząca wysoko na czoło (tamże,
ryc. na s. 98). Znane są jednak także okazy z mniej
rozbudowaną zasłoną, nie zachodzącą na dzwon
hełmu (tamże, ryc. na s. 100) oraz tzw. salady
niemieckie bez wyodrębnionej, ruchomej zasłony
z wizjerą wyciętą na styku dzwonu z osłaniającą
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twarz kryzą (tamże, ryc. na s. 98-99). Funkcjonowały także odmiany w formie otwartej, całkowicie pozbawione zasłony (tamże, ryc. na s. 121)
i to właśnie ten rodzaj będzie nas interesował najbardziej, a to z tej racji, że najprawdopodobniej
właśnie z takim hełmem mamy do czynienia na
jednym z haczowskich przedstawień. Salady pozostały w użyciu aż do początków XVI stulecia,
choć w nieco zmienionej formie (tamże, ryc. na
s. 108), oraz jako elementy konnych zbroi turniejowych do gonitw na ostre (Blair 1958, 107;
Chodyński 1994, ryc. 4, tabl. 2; Edge, Paddock
1998, 167).
Termin salada, wedle polskich bronioznawców, nie jest do końca odpowiedni dla terenów
naszego kraju. W późnośredniowiecznych tekstach pisanych z obszaru Królestwa Polskiego hełm
taki najprawdopodobniej kryje się pod określeniem lepka, lepkin bądź lepke, a na przełomie
XV i XVI w. wzmiankowany jest już jako przyłbica (Nowakowski 1994, 231). Pierwsza polska
wzmianka o takim typie hełmu ma pochodzić
już z 1416 r. (tamże, 232), jednak, podobnie jak
w przypadku źródła z Włoch, należałoby zachować należytą ostrożność interpretacyjną. Nie zmienia to faktu, iż popisy rot zaciężnych potwierdzają dużą popularność salad w Królestwie Polskim
w 2. połowie XV w. Ośmioosobowy, przyboczny
poczet rotmistrza Rokosowskiego był w całości
wyposażony w ten typ hełmów, a spis roty Rosnowskiego z 1499 r. nie wymienia innych osłon
głowy niż lepka. Wymowny jest też popis roty
pana Marka, gdzie na 56 piechurów z pawężami
pięciu miało kapaliny, jeden był pozbawiony osłony
głowy, a reszta kombatantów wyposażyła się w salady (tamże, 232).
Salad nie brakuje także wśród źródeł ikonograficznych z ziem polskich (por. np. Bocheński
1935, ryc. 2-3, 6; Gadomski 1988, ryc. 58, 112,
383; Mrozowski 1994, ryc. 33, 98; Nowakowski
1998, ryc. 28:a, 66). Niestety nie natrafiliśmy wśród
nich na większą ilość, interesujących nas z racji
poszukiwania analogii dla malowidła z Haczowa,
okazów w formie hełmu otwartego pozbawionego
zasłony. Wyjątkiem jest tu osłona głowy oprawcy
ze sceny Rzeź niewiniątek na kwaterze poliptyku
olkuskiego, z kościoła parafialnego w Olkuszu,
ukończonego w 1485 r. (Gadomski 1988, 143,
ryc. 90). Co ciekawe salada przedstawiona na tym
malowidle zaopatrzona jest, identycznie jak w Haczowie, w okrągłe tarczki skroniowe, a kolczasty
grzebień biegnący przez środek hełmu ma najpewniej charakter „szyderczy”, mający na celu
podkreślenie „łotrowskiej” natury przedstawionej
postaci (Żygulski 1984, 95). Zdecydowanie więcej przedstawień salad bez zasłon możemy zna-
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Ryc. 14. Haczów, pow. brzozowski. Scena Zabójstwo św. Stanisława
na południowej ścianie prezbiterium kościoła. Rys. M. Glinianowicz.
Fig 14. Haczów, Brzozów distr. The scene Murder of St Stanislaw on
the southern wall of chancel. Drawing by M. Glinianowicz.

leźć w ikonografii zachodnioeuropejskiej, interesującym przykładem może tu być datowane na
1480 r. przedstawienie oddziału piechoty burgundzkiej (Edge, Paddock 1988, 132).
Wśród zabytków muzealnych z Polski nie
możemy niestety pochwalić się zbyt licznymi przykładami salad. Z terenem Królestwa Polskiego
można łączyć jedynie fragment zasłony wykonanej
w kształcie ludzkiej twarzy, datowany na początek
XVI w., a odkryty w trakcie badań archeologicznych w Spytkowicach (Nadolski, Wawrzonowska
1982, 22, ryc. 26-27). Pozostałe egzemplarze mają
niepotwierdzone lub nieznane miejsce pochodzenia (por. np. Nowakowski 1998, 76). Interesująca
może być dla nas salada bez zasłony, przechowywana w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (nr inw. sala 85 MWP), datowana na
2. połowę XV w., niestety w jej przypadku brakuje nam dokładniejszych informacji o pochodzeniu.
Więcej analogii wśród zachowanych zabytków możemy odnaleźć na południe od naszego
kraju. Przodują tutaj zabytki włoskie np.: włoska
salada datowana na ok. 1480 r., kryta aksamitem,
z grzebieniem i plakietami w kształcie lilijek wykonanymi z brązu (Edge, Paddock 1988, 121),
północnowłoska salada bez zasłony datowana na
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Ryc. 15. Haczów, pow. brzozowski. Fragment postaci św. Piotra na
południowej ścianie prezbiterium kościoła. Fot. D. Szuwalski.
Fig 15. Haczów, Brzozów distr. Fragment of St Peter’s figure on the
southern wall of chancel. Photo by D. Szuwalski.

l. 1460-1480 (Müller, Kunter 1984, ryc. 62-63) oraz
mediolańska datowana na l. 1480-1490 (tamże,
ryc. 64-65).
Dwa ostatnie hełmy ukazane na ścianach
haczowskiego kościoła nastręczają pewnych problemów interpretacyjnych z powodu niezbyt dobrego zachowania malowideł w tym miejscu
(postaci Longinusa i Stephatona – ryc. 7-10). Obydwaj zbrojni noszą osłony głowy o dopasowanych, obłych dzwonach, niestety nie widać jak
dokładnie uformowane są w tylnej części. Jedynie
u Stephatona możemy wysunąć przypuszczenie,
że ma on niewielki, dopasowany anatomicznie
nakarczek (dużo mniejszy niż w saladach). Longinus natomiast ma widoczną okrągłą tarczkę
skroniową przy hełmie. Tarczki takie są bardzo

często widoczne na XV-wiecznych przedstawieniach ikonograficznych, choć niestety nie jest nam
znany ani jeden hełm z zachowanym elementem
tego typu. Wśród zabytków i przedstawień ikonograficznych z terenu Europy występują dwa typy
hełmu, które mogą nam tu posłużyć jako analogie.
Chodzi tu o hełmy o zaokrąglonym, regularnym,
stosunkowo płytkim dzwonie, przypominającym
w zarysie połowę, wykonanej z jednego kawałka
blachy, sfery. Hełm taki chronił więc tylko górne
partie głowy, pozostawiając odsłoniętą całą twarz,
uszy i szyję. Przedstawienia takich osłon głowy
możemy odnaleźć np. na malowidłach zdobiących
relikwiarz św. Urszuli datowany na 1489 r., autorstwa Hansa Memlinga (Michael, Gambleton
1993, 33). Częste są także przypadki poprawiania ich walorów ochronnych poprzez dodawanie
okrągłych tarczek skroniowych z blachy, tak jak
w przypadku Longinusa. Dobrą analogią może tu
być ilustracja z francuskiego manuskryptu Histoire
de Charles Martel (Bibliothèque Royale, Ms. 8,
f.65v) datowanego na 1470 r., przedstawiającego scenę z oblężenia zamku (Nicolle, McBride
2000, 37). Kolejnym rodzajem hełmu, którym
mogą być przedstawienia z wizerunków Longinusa i Stephatona, okazy występujące w literaturze
przedmiotu pod włoską nazwą celata. Chodzi tu
o osłonę głowy, która miała kształt dzwonu podobny jak w przypadku omówionego powyżej,
ale posiadała przedłużone partie boczne i tylną,
przechodzącą w niewielki dopasowany nakarczek,
zapewniający użytkownikowi większe bezpieczeństwo. Zabytki tego typu znane są m.in. z kolekcji
muzealnych z terenu Europy Zachodniej. Wymieńmy dla przykładu dwa okazy pochodzące z zamku
Chalkis na Eubei, przechowywane obecnie w Muzeum Etnograficznym w Atenach, a datowane na
lata przed 1470 r. (Ffoulkes 1911, 382, pl. LIII:1-2),
a także angielski hełm odkryty w Londynie, datowany na późny XV w. (Blair 1958, 200, ryc. 108).
Celaty pojawiają się również na przedstawieniach
ikonograficznych z 2. połowy XV w. Także te
hełmy przedstawione są często z dodatkowymi,
okrągłymi tarczkami skroniowymi. Warto tu przywołać przedstawienie śpiącego żołnierza na datowanym na 1460 r. arrasie Żywot św. Piotra z Musée
de Cluny w Paryżu (Nicolle, McBride 2000, 35),
postaci zbrojnych oprawców na wspomnianych już
malowidłach z relikwiarza św. Urszuli z 1489 r.
(Michael, Gambleton 1993, 33) czy wreszcie
hełm wojownika z datowanego na ok. 1513 r.
epitafium Andrzeja Behra z kościoła parafialnego
św. Jana Ewangelisty z Oleśnicy (Marcinkowska
2004, 206, ryc. 376).
Nietrudno zauważyć, że hełmy takie jak kapaliny i salady, mimo swoich licznych, nieza-
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Ryc. 16. Haczów, pow. brzozowski. Zbrojni w niezidentyfikowanej scenie na południowej ścianie nawy kościoła. Fot. D. Szuwalski.
Fig 16. Haczów, Brzozów distr. Armed group in unidentified scene on the southern wall of nave of church. Photo by D. Szuwalski.

przeczalnych zalet, nie zapewniały kompleksowej
osłony głowy i szyi, dlatego też często uzupełniano je kolczymi kapturami bądź czepcami lub płytowymi podbródkami (Nowakowski 1994, 224,
231-232; 1998, 74-75). Wyposażenie zbrojnych
z haczowskich malowideł zdaje się potwierdzać tę
regułę – podbródki nosi najprawdopodobniej trzech
zbrojnych na scenie Niesienie krzyża (ryc. 5:B,
D-E), oraz najprawdopodobniej jeden z żołnierzy
ze sceny Chrystus przed Piłatem (ryc. 3:C).
Dostępne analogie pokazują nam, że górna
część podbródka osłaniająca szyję i dolną połowę
twarzy mogła być wykonywana z jednego kawałka
(por. np. podbródek wykonany wraz z kapalinem
w Innsbrucku ok. 1460 r.; Scalini 1996, 275, CH S27),

jak i z kilku ruchomych części – folg (por. np. niemiecki podbródek do salady datowany na 1480 r.;
Edge, Paddock 1988, 101). Dolna część podbródka
miała formę szerokiej kryzy dopasowanej do powierzchni napierśnika, do którego przytwierdzano ją rzemieniem, paskiem lub bardziej skomplikowanym mechanizmem w postaci zatrzasku.
Całość zapięcia dopełniał pasek ze sprzączką zapinany na tyle szyi użytkownika (Blair 1958, 105).
W przypadku zabytków muzealnych z terenu Polski nie dysponujemy niestety tak szerokim
materiałem porównawczym, jak w przypadku zachodniej Europy. Tylko jeden zabytek, pozyskany
w toku badań archeologicznych na zamku w Smoleniu, pow. olkuski, interpretowany jest przez au-
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Ryc. 17. Haczów, pow. brzozowski. Zbrojni w niezidentyfikowanej
scenie na południowej ścianie nawy kościoła. Rys. M. Glinianowicz.
Fig 17. Haczów, Brzozów distr. Armed group in unidentified scene
on the southern wall of nave of church. Drawing by M. Glinianowicz.

torów opracowania jako fragment podbródka datowanego na połowę XV w. (Głosek, Muzolf
2002, 42, ryc. 2). Egzemplarz ten jest zachowany jedynie szczątkowo, więc przypisanie mu roli
podbródka może zatem nastręczać pewnych wątpliwości; wydaje się równie prawdopodobne, że jest
to fragment ronda i bocznej części XV-wiecznego
kapalinu (por. np. Stefańska 1960, 20, ryc. 2).
Na terenie Polski znacznie częstsze są przykłady podbródków, ukazane w źródłach ikonograficznych. Dla przykładu warto wymienić, wspominaną już wyżej, kwaterę Ucieczka św. Pawła
z Damaszku z tryptyku Rozesłanie apostołów (Gadomski 1988, ryc. 58), św. Jerzego z datowanego
na 1460 r. tryptyku Koronacja Madonny w Wieluniu (Nowakowski 1998, ryc. 28:a) czy, także
wspominaną powyżej, płytę nagrobną Łukasza
Górki z Katedry w Poznaniu (Mrozowski 1994,
ryc. 98).
Nie jesteśmy niestety w stanie określić, czym
uzupełniają ochronę głowy dwaj pozostali kombatanci na ostatniej z wymienionych scen (ryc. 3:A-B).
Może są to bardzo schematycznie ukazane podbródki płytowe, kolcze kaptury lub czepce, a może
zwykłe kaptury uszyte z tkaniny, np. wełnianej,
jakie czasami noszono także pod hełmami późnośredniowiecznymi (por. np. Pokłon Trzech Króli
z kościoła św. Wawrzyńca w Norymberdze; Krüger

1978, ryc. 15, czy kwatera Nawrócenie św. Pawła
z Tryptyku Św. Trójcy; Otto-Michałowska 1982,
il. 14).
Na koniec rozważań dotyczących uzbrojenia
ochronnego należy zwrócić uwagę na tarczę, która
znajduje się przy lewym boku Stephatona (ryc. 9-10).
Widzimy ją tylko częściowo, ale wystarczy to,
aby uchwycić jej podstawowe cechy. Prostokątny
kształt z zaokrąglonymi wierzchołkami, stosunkowo znaczna wysokość (sięga do linii bioder
wojownika) oraz pionowy występ w środkowej
części mogą wskazywać, że mamy tu do czynienia z tzw. pawężą. W późnym średniowieczu na
terenie Królestwa Polskiego tarcza taka występowała w dwóch odmianach: mniejszej – kawaleryjskiej (tzw. pawężka), oraz większej, jako tarcza
piechoty (Nowakowski 1998, 102-103). W przypadku malowidła z Haczowa mamy zapewne do
czynienia z drugą odmianą tej ochrony ciała. Nie
dysponujemy niestety oryginalnymi zabytkami pawęży z terenu Królestwa Polskiego (okazy z polskich muzeów pochodzą spoza granic średniowiecznej Polski), dlatego też naszą wiedzę na ich
temat musimy czerpać ze źródeł pisanych. Wedle
przywoływanych już kilkukrotnie spisów rot zaciężnych pawęże mniejszych rozmiarów stosowali
do swej ochrony strzelcy, przykładem może tu
być Smyczek z roty pana Marka, spisanej w 1471 r.
(tamże, 104). Okazy nieco wyższe nosili natomiast
żołnierze z zewnętrznych szeregów szyku, osłaniający stojących za nimi strzelców i pikinierów.
Taki model polskich rot zaciężnych funkcjonuje
aż do końca XV w. (tamże, 104-105). Pawęże
wymieniane są także w wykazach uzbrojenia pospolitego ruszenia z lat 1474 i 1497 (tamże, 105).
Zachowane egzemplarze interesujących nas tarcz
pokazują, że wykonywano je z drewna oklejanego
następnie skórą bądź tkaniną lnianą, od wewnątrz
mocowano na nich skórzane uchwyty (tamże,
101), a zewnętrzną powierzchnię ozdobnie malowano (por. np. Edge, Paddock 1988, 123). Pawęż haczowska ma niestety powierzchnię bez
jakiegokolwiek śladu malunku.
Uzbrojenie zaczepne
Na malowidłach z kościoła w Haczowie pojawia się kilka rodzajów uzbrojenia zaczepnego.
Są to trzy miecze (ryc. 9-10, 13-15), dwa kordy
i puginał tarczowy (ryc. 11-12, 20-21), topór
(ryc. 5:C), kilka odmian broni drzewcowej (ryc.
3:A-B, 5:B-D, 8) oraz łuki i kusze (ryc. 16-19).
Miecz, w pełnej okazałości, ukazany jest na
scenie Zabójstwo św. Stanisława, gdzie symbolicznie przedstawiono dzierżącą go postać króla
Bolesława Śmiałego, wymierzającego cios w głowę biskupa męczennika (ryc. 13-14). Głownia jest
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Ryc. 18. Haczów, pow. brzozowski. Scena Męczeństwo św. Sebastiana na zachodniej ścianie nawy kościoła. Fot. D. Szuwalski.
Fig 18. Haczów, Brzozów distr. The scene Martyrdan of St Sebastian on the western wall of nave of church. Photo by D. Szuwalski.

długa, sztych ucina się na styku z kielichem
mszalnym stojącym na ołtarzu, nie wiadomo
niestety, czy to celowe zamierzenie artysty ukazujące jego słabe wyodrębnienie i właściwe wymiary brzeszczotu. Zbrocze na płazie miecza sięga prawie do połowy widocznej długości głowni,
która przechodzi następnie w przekrój romboidalny z ukazaną granią. Rękojeść jest bardzo
długa, dwuręczna, można się nawet zastanowić,
czy malarz nie przesadził z jej rozmiarami w stosunku do długości całego miecza. Biorąc pod
uwagę klasyfikację R. E. Oakeshotta mamy pewne
kłopoty z jednoznacznym określeniem tej głowni.
Wydaje się, że najbliższe opisanej wyżej mogą być
głownie typu XVIa o chronologii zamykającej się

ogólnie w przedziale od końca XIV do początków
XV w. (Oakeshott 1964, 63-65; Głosek 1984, 29).
Nie należy jednak w tym przypadku, przywiązywać zbyt dużej wagi do cech typologicznych –
wprawdzie miecze o głowni w tym typie należą do najbardziej popularnych na terenie Polski późnośredniowiecznej, niewykluczone jednak
że malarz przedstawił po prostu miecz w jego
najbardziej klasycznej postaci, z długą, smukłą
głownią i wyraźnie zaznaczonym zbroczem. Mniej
problemów nastręcza interpretacja jelca w postaci prostego, najprawdopodobniej kwadratowego
w przekroju pręta, poszerzającego się równomiernie ku końcom, oraz z podobnym pogrubieniem
w części środkowej, która nie jest widoczna na
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Ryc. 19. Haczów, pow. brzozowski. Scena Męczeństwo św. Sebastiana na zachodniej ścianie nawy kościoła. Rys. M. Glinianowicz.
Fig 19. Haczów, Brzozów distr. The scene Martyrdan of St Sebastian on the western wall of nave of church. Drawing by M. Glinianowicz.

omawianym przedstawieniu – cechy takie odpowiadają typowi 2 wg Oakeshotta (Oakeshott
1964, 114). Większą uwagę warto zwrócić na
głowicę, w jaką zaopatrzony jest miecz Królaoprawcy. Ma ona kształt zbliżony do gruszkowatego, z ukośnymi nacięciami na powierzchni.
R. E. Oakeshott nie wydzielił typu o takich cechach w swojej systematyce, zauważył go dopiero M. Głosek, określając jako odmianę T6
(Głosek 1984, 35). Autor wymienia także przykłady dwóch mieczy, przechowywanych w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Spiskim Muzeum w Levočy, z głowicami tego typu
i określając ich chronologię na 2. połowę XV w.
(tamże, 35). Kolejny taki zabytek, o podobnej

chronologii, dotychczas niepublikowany, znajduje się w Muzeum Regionalnym w Jaśle (nr inw.
2036). Miecze z głowicami gruszkowatymi z ukośnie naciętymi powierzchniami pojawiają się także
na przedstawieniach ikonograficznych. Z pochodzących ze schyłku średniowiecza przykładów
przytoczyć tu można oręż św. Jerzego z datowanego na 1480 r. obrazu przechowywanego w Muzeum Chrześcijaństwa w Estergom na Węgrzech,
oraz Jana Melsztyńskiego uwiecznionego na tryptyku ze Szczepanowa, datowanego na 1500 r.
(tamże, ryc. 6-7).
Dwa pozostałe miecze nie zostały w pełni
ukazane. Pierwszy z nich, okaz jednoręczny,
o prostym jelcu (typ 2 wg R. E. Oakeshotta),
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Ryc. 20. Haczów, pow. brzozowski. Potwór morski w scenie Św. Krzysztof
na północnej ścianie nawy kościoła. Fot. D. Szuwalski.

Ryc. 21. Haczów, pow. brzozowski. Potwór morski w scenie Św. Krzysztof
na północnej ścianie nawy kościoła. Rys. M. Glinianowicz.

Fig 20. Haczów, Brzozów distr. Sea monster in the scene St Christopher
on the northern wall of nave of chrch. Photo by D. Szuwalski.

Fig 21. Haczów, Brzozów distr. Sea monster in the scene St Christopher
on the northern wall of nave of chrch. Drawing by M. Glinianowicz.

głowicy dyskoidalnej (najpewniej typ G lub H
wg R. E. Oakeshotta) – ewentualnie kulistej (typ R)
– spoczywa w pozbawionej okuć pochwie przy
pasie Stephatona (ryc. 9-10). Drugi miecz trzyma w ręku św. Piotr (ryc. 15). To przedstawienie
w znacznej części przysłaniają późniejsze malowidła, dlatego nie widać całej głowni miecza,
a jedynie jej fragment, zwężający się ku sztychowi
z widocznym zbroczem i półtoraręczną rękojeścią.
Jelec należy także do typu 2, głowica natomiast
jest najprawdopodobniej kulista (typ R), z dwiema ozdobnymi liniami rytymi lub bruzdami biegnącymi przez jej obwód, równolegle do linii jelca.
Wszystkie trzy miecze przedstawione na omawianych malowidłach posiadają, najprawdopodobniej skórzane, półokrągłe taszki, mocowane
na styku rękojeści i jelca, zabezpieczające wlot
pochwy przed dostawaniem się do jej środka wody i brudu. Element ten jest często spotykany na
średniowiecznych przedstawieniach ikonograficznych, co może świadczyć o jego popularności.
Czasami taszki takie pokrywano ozdobnymi tłoczeniami (por. np. Oakeshott 1964, fig. 26, 41, 79;
Krüger 1978, ryc. 9; Mrozowski 1994, ryc. 31-32).
Czas teraz zająć się kolejnym rodzajem broni
białej obecnej na malowidłach zdobiących wnętrze kościoła w Haczowie. Mamy tu na myśli
dwa kordy, z których pierwszy znajduje się w zdobionej pochwie przy pasie żołdaka rzucającego
losy o szatę Chrystusa (ryc. 11-12), a drugi dzierży w dłoni jeden ze stworów morskich w scenie
ze św. Krzysztofem (ryc. 20-21).
We współczesnej polskiej nomenklaturze bronioznawczej pod pojęciem kord kryje się broń
biała o głowni jedno- lub obusiecznej i asymetrycznej rękojeści. W średniowieczu podział na

kordy i tasaki nie był tak jasny, spotykane są
przypadki wymiennego stosowania obydwu terminów (Marek 2008, 38). W literaturze przedmiotu
dosyć często kordy przypisuje się niższym stanom
społeczeństwa średniowiecznego (Głosek 2004,
245; Michalak 2005, 96), choć zapewne nie można wykluczyć także ich stosowania, w określonych okolicznościach, takich jak np. polowania
czy podróż, przez osoby ze stanu rycerskiego,
w roli poręcznej broni bocznej (por. np. kord
cesarza Maximiliana I, datowany na 1496 r. –
Seitz 1965, 196-197). Zwraca także uwagę fakt
częstego wyposażania w różnego rodzaju kordy,
tasaki i szable oprawców ze scen biblijnych, tak
jakby miało to na celu, podobnie jak tzw. zbroja
szydercza, podkreślenie ich łotrowskiego charakteru (por. np. Chrzanowski 1985, 134, 140; Gadomski 1988, ryc. 90, Nowakowski 1998, ryc. 61).
Pierwszy kord (ryc. 11-12) ma widoczną jedynie asymetryczną rękojeść – jest ona stosunkowo krótka z widocznymi dwoma nitami mocującymi okładziny. W górnej części przybiera
formę zaokrąglonej głowicy odchylonej w stronę
ostrza, a w miejscu przejścia trzpienia rękojeści w głownię widać prosty jelec, nieco bardziej
wydłużony także od strony ostrza. Powierzchnia pochwy ozdobiona jest motywem roślinnym.
Możliwe, że ukazano tu skórzaną pochwę pokrytą
zdobnymi tłoczeniami. Z okazami tego typu możemy się spotkać w średniowiecznym materiale
zabytkowym z terenu Finlandii, gdzie pojawiają
się dobrze zachowane skórzane pochwy na noże
pokrywane takimi właśnie tłoczeniami (por. np.
Harjula 2005, 139, kat. 128). Zdobiona pochwa
znajduje się przy przechowywanym w Muzeum
Wiktorii i Alberta w Londynie puginale tarczowym

80

Marcin Glinianowicz

z końca XV w. (Marek 2008, ryc. 6:a). Kształtu
samej głowni możemy się jedynie domyślać,
sugerując się zarysem pochwy. Byłaby ona szeroka, nieznacznie poszerzająca się ku słabo wyodrębnionemu sztychowi. Analizując zabytki broni
białej z terenu Śląska L. Marek określił kordy
o takich cechach głowni jako typ II, występujący
od początków XV w. (tamże, 49, ryc. 45-58).
Bardzo podobny kształt ma pochwa, z kordem
w środku, z płaskorzeźby Ukrzyżowanie Chrystusa na Ołtarzu Mariackim w Krakowie (Bocheński
1935, ryc. 16; Chrzanowski 1985, 140). Nie ma
ona na powierzchni motywu ozdobnego, a jedynie
dodatkowe kieszonki na mniejsze nożyki i szydło.
W tym samym dziele Wita Stwosza, w scenie Pojmanie Chrystusa, kord o analogicznym kształcie
brzeszczotu trzyma w dłoni św. Piotr zamierzający się na sługę Malchusa (Chrzanowski 1985,
138-139). Głowica z malowidła w Haczowie ma
najprawdopodobniej konstrukcję kapturkową w typie C wg L. Marka, wedle którego ich występowanie na Śląsku można wyznaczyć na podstawie przedstawień ikonograficznych na koniec XV
i 1. połowę XVI w. (Marek 2008, 56). Zwracają
uwagę zwłaszcza dwa przedstawienia głowic kordów stanowiące tu bardzo bliskie analogie. Chodzi tu o epitafium Wawrzyńca Maasa z 1498 r.,
przechowywane w Muzeum Narodowym w Warszawie (tamże, ryc. 59:a), oraz poliptyk z kościoła
św. Wojciecha we Wrocławiu z 1513 r., przechowywany w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
(tamże, ryc. 59:b).
Drugi kord, trzymany w ręce przez potwora
morskiego (ryc. 20-21), ma analogiczną rękojeść
do broni omówionej wyżej, ale masywny jelec
jest lekko wygięty w stronę rękojeści. Głownia tej
broni niestety nie jest w całości widoczna z powodu niepełnego zachowania malowidła i częściowego zasłonięcia jej przez głowę namalowanej
postaci. Pierwotnie była ona wygięta, widoczna
jest też pojedyncza linia przygrzbietowa, być może
w ten sposób zaznaczono cienką strudzinę. Niekompletne przedstawienie głowni nie pozwala na
pełne określenie cech omawianej broni, mamy tu
zapewne do czynienia z jakąś odmianą kordu lub
szabli późnośredniowiecznej.
Kolejnym rodzajem broni białej, znajdującym się również na scenie Gra w kości o szaty
Chrystusa, jest puginał tarczowy także tkwiący
w pochwie zawieszonej przy pasie żołnierza
(ryc. 11-12). Sama pochwa ma czarny kolor i jest
zaopatrzona w dwa taśmowate okucia, z ozdobnymi żłobkowaniami, umiejscowione przy jej wlocie i w okolicach połowy długości. Okucia te, obok
walorów ozdobnych, mogły mieć jakiś związek
ze sposobem mocowania pochwy do pasa, co na

malowidle haczowskim jest niestety nieczytelne.
Rękojeść interesującego nas puginału jest prosta
i zaokrąglona na końcu, bez wyodrębnionej głowicy; charakterystyczna, okrągła tarczka, której
okazy takie zawdzięczają swą nazwę, stanowi
formę jelca. Także tutaj nie jesteśmy w stanie
precyzyjnie określić kształtu, a co za tym idzie
typu głowni. Wnioskując z kształtu pochwy można
wysunąć przypuszczenie, że jest ona stosunkowo
wąska i smukła. Dostępne analogie zachowanych
puginałów tarczowych pokazują nam, że zazwyczaj mają one ostrze w formie symetrycznej, jednosiecznej, czyli należącej do typu A wg M. Lewandowskiego (1986, 104-105), choć pojawiają
się także okazy o głowni trójgraniastej (por. np.
Müller, Kölling 1981, 174). Posiadają one dosyć
szeroką chronologię, znane są nam przedstawienia
takiej broni z 4. ćwierci XIV w. – np. na słynnym Poliptyku Grudziądzkim (Kochanowska-Reiche
2003, 40-41), ale również na datowanym na 1550 r.
nagrobku rycerza Haynolda z kościoła św. Elżbiety
we Wrocławiu (Marek 2008, ryc. 11). Wśród nielicznych puginałów tarczowych z terenu Polski
nie ma niestety ścisłej analogii do przedstawienia
z kościoła w Haczowie.
Oprawca ze sceny Niesienie krzyża ma przymocowany do pasa kosz, w którym przenosi
gwoździe oraz topór (ryc. 5:C). Topory zwykło się
zaliczać do broni obuchowej, choć zapewne tylko
część z nich wykonywana była z czysto bojowym
przeznaczeniem. Na haczowskim malowidle widzimy masywne żeleźce, bez wyodrębnionej osady, z krótką szyją; broda jest pokaźnych rozmiarów, ścięta pod lekkim skosem. Powyższe cechy
pozwalają nam na zakwalifikowanie tego topora
do podtypu VIIa wg M. Głoska. Autor opracowania na temat późnośredniowiecznej broni obuchowej z terenu Polski określa chronologię typu
VII na koniec XII-XV w., natomiast sam podtyp
VIIa na XII-XIV w. Zaznacza przy tym, że biorąc
pod uwagę znaczną masę tych egzemplarzy i brak
zdobień na ich powierzchniach, są to raczej siekiery przeznaczone do prac ciesielskich (Głosek
1996, 37-38, 105). Przeznaczenie typowo rzemieślnicze zdaje się mieć również wyobrażenie
haczowskie.
Broń drzewcowa pojawia się na kilku scenach namalowanych na ścianach kościoła w Haczowie (ryc. 3:A-B; 5:B-D; 8; 16-17). Niestety tylko
w paru przypadkach przedstawienia te przetrwały
do naszych czasów w stopniu na tyle dobrym,
że pozwalają na wyciągnięcie wniosków interpretacyjnych.
Rozważania nad tą grupą uzbrojenia wypada
rozpocząć od najprostszej włóczni. Analiza średniowiecznych grotów włóczni nastręcza pewne
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kłopoty z racji niskiej zmienności większości
form w ciągu upływających lat, co uniemożliwia,
w większości przypadków, pewne datowanie na
podstawie samych tylko cech typologicznych. Wydaje się, że w 2. połowie XV w. włócznia nie
spełnia już tak ważnej roli na polu bitewnym jak
w poprzednich latach, pozostając wedle ustaleń
M. Głoska, bronią używaną głównie przez piechotę z pospolitego ruszenia oraz w trakcie polowań (Głosek 1998, 40-42).
We wnętrzu kościoła z Haczowa włócznie
pojawiają się w rękach Longinusa (ryc. 8) oraz
jednego ze zbrojnych na niezidentyfikowanej scenie (ryc. 16-17). W pierwszym z wymienionych
przypadków ma ona oczywiście znaczenie symboliczne, bowiem to Longinus przebił swym orężem bok ukrzyżowanego Chrystusa. Grot zamocowany na trzymanym przez niego drzewcu jest
stosunkowo krótki i krępy, z ostro zarysowanymi
bokami liścia, co nadaje mu kształt zbliżony do
deltoidalnego. Groty o takim zarysie pojawiają
się w późnośredniowiecznym materiale zabytkowym (np. okaz z Nysy datowany na XIV –
początek XV w. – Marek 2008, ryc. 118:b). Mniej
więcej w połowie długości drzewca dzierżonego
przez Longinusa widoczna jest poprzeczka, możliwe, że jest to nawiązanie do przyjętego sposobu
ukazywania legendarnej broni Longinusa z grotem
zaopatrzonym w skrzydełka (Dulinicz 2004, 65).
Drugi ze wspomnianych zbrojnych trzyma włócznię oburącz i stanowi ona jedyną jego broń; grot
w tym przypadku ma kształt laurowaty o łagodnym zarysie. Forma taka wydaje się powszechna
i występująca już od czasów wczesnego średniowiecza (por. np. Świątkiewicz 2002, tabl. VII:9,
VIII:2, 8; Strzyż 2006, ryc. 13:6,12) aż do czasów
nowożytnych (por. np. Seitz 1965, Abb. 289).
Przejdźmy teraz z kolei do broni drzewcowej
o żeleźcu złożonym. Broń taką trzyma w rękach
dwóch zbrojnych ze sceny Chrystus przed Piłatem
(ryc. 3:A-B). Niestety, informacje na temat tego typu broni zanotowane w źródłach pisanych, a także
znaleziska archeologiczne, mogące potwierdzać
jej używanie na terenach Królestwa Polskiego są
bardzo mizerne (Głosek 1998, 44-45). Niewykluczone, że przyczyny tego zjawiska można się pośrednio doszukiwać w tym, iż w 2. połowie XV w.
piesze roty zaciężne w Polsce miały charakter
strzelczy, ze zdecydowaną przewagą żołnierzy
wyposażonych w kusze (Nadolski 1994, 196).
Pierwszy ze zbrojnych (ryc. 3:A) jest uzbrojony najprawdopodobniej w młot lucerneński,
czyli broń drzewcową, której żeleźce składa się
z rozszczepionego na końcu obucha, po przeciwnej stronie którego znajduje się pokaźny kolec,
natomiast od góry konstrukcję wieńczy grot po-
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dobny do włóczni. Samo drzewce jest na tyle
długie, że szczyt broni sięga nieco powyżej głowy zbrojnego. Drugi z nich (ryc. 3:B) ma oręż
o podobnych cechach i długości całkowitej, z tym
że w miejscu kolca znajduje się tu symetryczne,
wachlarzowate ostrze topora. Broń tego typu,
w zachodnioeuropejskiej literaturze bronioznawczej, posiada nazwę, która nie daje się jednoznacznie przetłumaczyć na język polski (ang.
Poleaxe, niem. Mordaxt), dlatego też uzasadnione jest, z racji pokrewieństwa formy z wcześniej
opisanym młotem, przyjęcie dla niej nazwy topór
lucerneński (Marek 2008, 127).
Jak już zostało wspomniane powyżej, nie
dysponujemy zbyt licznym materiałem porównawczym, dotyczącym późnośredniowiecznej broni
drzewcowej o żeleźcu złożonym z terenu Królestwa Polskiego. Dość wczesne przedstawienie
młotów i toporów lucerneńskich widnieje na kwaterach wymienianego już tutaj Poliptyku Grudziądzkiego – stanowią tam one uzbrojenie żołnierzy
w scenach Chrystus przed Piłatem, Niesienie krzyża
i Zmartwychwstanie (Kochanowska-Reiche 2003,
40-41). Znane są także późniejsze przedstawienia interesującego nas tu oręża, m.in. w scenie
Niesienie krzyża z kwatery ołtarza z Sienna, datowanego na ok. 1470 r., a przechowywanego
w Muzeum Narodowym w Warszawie (Gadomski
1988, 133-134, ryc. 38), czy w scenie Zmartwychwstanie z kwatery, datowanego na koniec
XV w., poliptyku z kościoła parafialnego w Książnicach Wielkich (tamże, 158, ryc. 156). Bardzo
podobne żeleźce ma też topór lucerneński z poliptyku Zwiastowania z Jednorożcem, datowanego na ok. 1480 r., znajdującego się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie (Marek 2008,
ryc. 174:a). W ikonografii zachodnioeuropejskiej
młoty i topory lucerneńskie często towarzyszą
rycerzom toczącym piesze starcia turniejowe,
jak np. na jednej z ilustracji z francuskiego manuskryptu datowanego na 1475 r. czy malowidle
z tarczy turniejowej pochodzącej z końca XV w.
(Edge, Paddock 1988, 162) oraz na stronach traktatów szermierczych, np. autorstwa Hansa Talhoffera, w wersji z 1459 r. (Hull 2007, 279-292).
Wśród zabytków muzealnych z terenu Polski wymienić możemy młot lucerneński, datowany
na przełom XV i XVI stulecia, przechowywany
w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, Oddziale
Muzeum Narodowego w Poznaniu (Marek 2008,
ryc. 174:b-c). Zdecydowanie więcej przykładów
takiej broni znanych jest z terenów na zachód od
naszego kraju (por. np. Mann 1962, Pl. 150; Seitz
1965, Abb. 318; Edge, Paddock 1988, 129, 170).
Warto tu zwrócić uwagę zwłaszcza na topór lucerneński z angielskiego Wallace Collection, da-
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towany na 2. połowę XV w., zaopatrzony w symetryczne, wachlarzowate ostrze i obuch z końcem podzielonym na cztery ostre części, podobnie
jak na malowidle z Haczowa (Mann 1962, Pl.
150:A925; Edge, Paddock 1988, 129).
Ostatnim już rodzajem uzbrojenia zaczepnego jest broń strzelcza, czyli łuki i kusze występujące na dwóch scenach z wnętrza kościoła
w Haczowie (ryc. 16-19). Zostały one przedstawione bardzo schematycznie, bez oddania takich
szczegółów jak mechanizmy spustowe kusz, kształty grotów strzał i bełtów, kołczanów, czy wreszcie
sposób ich trzymania. Uniemożliwia nam to niestety przeprowadzenie dogłębnej analizy tej grupy
militariów. Najprawdopodobniej artysta skupił się
na oddaniu symboliki sceny, zwłaszcza męczeństwa św. Sebastiana, nie wdając się w rozważania
nad realizmem malowanego ekwipunku. Wyposażanie oprawców św. Sebastiana męczennika w łuki
i kusze oraz ustawianie ich w dwóch osobnych
grupach po obydwu jego stronach to częsty zabieg
w przedstawieniach tego świętego. Z analogicznymi przypadkami mamy do czynienia np. na
zdobionych płaskorzeźbami okładzinach bawarskiej kuszy, datowanej na l. 1450-1470 (Edge,
Paddock 1988, 130), czy obrazie Hansa Holbeina
Starszego z 1516 r. Męczeństwo św. Sebastiana
(wg http://www.wga.hu/index1.html).
W interesującym nas przedziale chronologicznym, biorąc pod uwagę prawdopodobny czas
powstania malowideł haczowskich, łuki nie miały
już raczej zastosowania bojowego w polskich
siłach zbrojnych. Kusza jako podstawowa broń
strzelcza tak wojowników pieszych, jak i strzelców konnych, cieszy się w Polsce niezmiennym
powodzeniem aż do schyłku XV w., kiedy to
z wolna zaczyna ustępować ręcznej broni palnej
(Wawrzonowska 1998, 53-55).
Elementy oporządzenia jeździeckiego i rząd
koński
Przedstawienia konnej postaci w scenie Niesienie krzyża nie przynosi nam niestety zbyt wiele
informacji (ryc. 5:a). Strzemię, będące zazwy-

czaj dobrym wyznacznikiem chronologii, zostało namalowane bokiem tak, że trudno wiązać
je z jakimkolwiek znanym typem. Dobrze widocznymi elementami są jedynie ogłowie, wodze
i pas napierśny, pokryte ozdobnymi wzorami, zapewne wytłaczanymi w skórze, oraz fragment
siodła z wysokimi łękami zapewniającymi pewny i stabilny dosiad, a w wersji bojowej także
częściową osłonę podbrzusza i pachwin (Nowakowski 1994, 249-250). Układ rzędu końskiego
i kształt siodła w takiej formie jak na haczowskim malowidle jest często spotykany w późnośredniowiecznych źródłach ikonograficznych. Bardzo czytelnym przykładem może tu być postać
św. Jerzego zabijającego smoka z obrazu Rogera
van der Weydena, datowanego na 1432 r. (Edge,
Paddock 1988, 102).
***
Podsumowując nasze rozważania na temat
militarnego aspektu omówionych malowideł możemy powiedzieć, iż stanowią one ciekawy element uzupełniający wiedzę na temat uzbrojenia
polskiego w ostatnich dziesięcioleciach XV w.
Znaczenie to jest tym większe, że niestety nie
możemy się pochwalić nadmierną ilością takich źródeł ikonograficznych, zwłaszcza z Polski
południowo-wschodniej. Mimo wspomnianych
trudności interpretacyjnych większość elementów
ekwipunku zbrojnych da się określić i przypisać
do konkretnych typów uzbrojenia, jakie przetrwały
do naszych czasów w kolekcjach muzealnych, a co
za tym idzie ustalić ich przybliżoną chronologię, która oscyluje w granicach 2. połowy XV w.
Odpowiada to doskonale ustaleniom historyków sztuki odnośnie daty powstania haczowskich malowideł (Małkiewiczówna 2004, 39;
Łopatkiewicz 2007, 357) i wskazuje na względnie dobre rozeznanie malarza/malarzy w temacie używanego wówczas uzbrojenia ochronnego
i zaczepnego.
mgr Marcin Glinianowicz
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
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THE ELEMENTS OF ARMS AND ARMOUR ON LATE MEDIEVAL PAINTINGS
FROM THE CHURCH IN HACZÓW

Summary
Wooden, Gothic church in Haczów (Brzozów
distr., Poland) under the inovocation of the Assumption
of the Virgin Mary and St Michael Archangel is one of
the most important artefact of medieval architecture in
southern-east Poland (Fig 1). Because of its unique
character, the artefact is on the UNESCO World Cultural
Heritage List since 2003.
Dendrochronological examinations of the samples
of wood from the construction of the church in Haczów
assigned a date of cutting off the trees used to build this
church to 1459. Probably the consecration of the chuch
took place in the 60ties of the 15th cent. We don’t know

exactly when originated the paintings on the walls in the
shrine. However, we suppose it was in the last quarter
of the 15th cent.
This article describes the elements of arms and
armour, which are on the paintings form Haczów, on the
scenes: Christ in front of Pilate, Carrying of the Cross,
The Crucifixtion, Dicing of Christ’s clothes, Murder
of St Stanislaw, St Peter, Martyrdan of St Sebastian,
St Christopher.
On the paintings appear arms and armour known
from many analogies (iconography, preserved museum
artefacts) from Poland and Western Europe, dated to the
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second half of the 15th cent. These paintings are really
important and interesting for experts in arms, because
there aren’t enough presentations of armour from that
period on territory of southern-east Poland.
In the scene Christ in front of Pilate (Fig. 2-5) were
painted three armed persons wearing plates armours.
Unfortunaltely the presentations aren’t enough realistic,
so it’s hard to define their accurate type. In better way,
were shown head’s covers, which in all three cases are
kettles hats, completed by plates bevors or mail aventails.
The soldier, which stands the nearest of the Christ, is armed
in wooden club, two others have flagstaff weapon: polaxes.
In the scene Carrying of the Cross three soldiers
wearing plates armours are noticeable. The standard of
their presentation isn’t enough realistic what makes an
interpretation difficult. Person who stands on the left of
the Christ who carrying the Cross, is an exception (Fig. 5:D)
– he probably has got a breastplate in kastenburst type
and his head’s protected by sallet with a bevor. This soldier’s
helmet draw attention because it has got round shild on
a temple – this element often appears in iconography,
but it isn’t known from preserved artefacts. An armed
person on the right of the Christ has got on a head a kettle
hat with a bevor (Fig. 5:E). Almost all armed persons
from this presentation are equiped in flagstaff weapon,
however bad state of preservation of the upper part of the
painting make their accurate analysis impossible.
In the scene The Crucifixtion of the Christ two
armed soldiers are noticeable – there are Longinus and
Stephaton (Fig. 7-10), they often appear in medieval
scenes of the Crucifixtion. Their bodies are protected by
plates armours, most likely Gothic ones. Stephaton also
keeps in his left hand quite large shield of pavise type.
Helmets of the soldiers aren’t presentated enough well
to define their types without any doubts, but at Longinus
we can see, mentioned above, round temple shild. Most
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likely we have here helmets with Italian name celata.
Longinus is armed in a long spear, which piercing
crucified Christ’s side and has short, horizontal crosspiece and undoubtedly it has the meaning which refer
to Biblical tradition. On the other hand, Stephanon is
carrying in a scabbard a sword with one-handed hilt, short
stright cross-guard (type 2 according to R. Oakeshott) and
round pommel (type G or H according to R. Oakeshott).
Accurately presented sword keeps in his hand
a king, who kills a bishop – martyr in the scene Murder
of St Stanislaw (Fig. 13-14). Probably it is the sword
with blade in XVIa type, a stright cross-guard in type
2 according to R. Oakeshott and a pommel of a sword
similar to this pear-shaped one with slanting cuts (type
T6 according to M. Głosek).
In the scene Dicing of Christ’s clothes two armed
soldiers in civilian clothes are noticeable. They’ve got
short side-arms in the form of falchion and rondel
dagger (Fig. 11-12). These two weapons are in the
scabbards, which hang by the waist close to wearer’s left
side. The falchion with crooked blade keeps in its hands
also a sea monster in the scene with St Christopher.
Other elements of armour were shown really
systematically and they’ve got rather symbolic meaning,
which isn’t suitable for armateur analyses in detail.
The exapmles can be here the bows and cross-bows
from the scene Martyrdan of St Sebastian or mounted
figure in the scene Carrying of the Cross.
Despite the elements of arms and armour on the
paintings from the church in Haczów were shown
enough systematically, in much more cases there can
be submit of armateur analayse and date, which confirm
the historician establishments when we talk about their
origin in the last quarter of the 15th cent.
Translated by Diana Bilińska

