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SALADA TYPU NIEMIECKIEGO
ZE ZBIORÓW LUBUSKIEGO MUZEUM WOJSKOWEGO
W DRZONOWIE KOŁO ZIELONEJ GÓRY
Istniejące w XIV w. podobieństwo wyrobów
niemieckich i północnowłoskich centrów zbrojeniowych w stuleciu następnym przekształciło
się w czytelnie rozpoznawalne style narodowe,
rozwijane niezależnie przez różne ośrodki rzemiosła płatnerskiego w obu regionach. Wykształcenie się w połowie XV w. stylu gotyckiego zbroi,
zdaniem wybitnego angielskiego bronioznawcy
J. G. Manna (1935, 81) związane było przede
wszystkim ze skróceniem długiego fartucha folgowego i dodaniem pary przymocowanych paskami
taszek. Napierśnik konstruowano poprzez nitowanie dwóch części, z których dolna zachodziła
na górną i była najczęściej wycinana w sposób
tworzący jeden lub kilka wierzchołków. Garnitury
zbroi gotyckich charakteryzowały się ostrością,
kanciastością i wysmukłością poszczególnych elementów, zwłaszcza osłon nóg i ramion. Ową smukłość uwydatniano zdobiąc powierzchnię blach
żłobkowaniem oraz wycinając i perforując ich
krawędzie (Gamber 1955, 45). Ważnym elementem powstania zbroi w stylu gotyckim była adaptacja salady i podbródka (ryc. 1).
Najwcześniejszy zapis w skali europejskiej
dotyczący salady (wł. celata) pochodzi z powstałego w 1407 r. tzw. Inwentarza Gonzagów,
gdzie została ona wyraźnie rozróżniona od barbuty (Blair 1958, 85)1. Oba typy hełmów miały
zbliżoną, wywodzącą się wprost z basinetu, wykutą z jednego kawałka blachy i sięgającą niemal
do ramion, owalną formę dzwonu, z wyraźnym
grzebieniem (Ffoulkes 1911, 385)2. Innowację

stanowił niewielki, wygięty do kształtu karku,
nakarczek (Viollet-le-Duc 1875, 258-259; Gelli
1968, 144). Różnicę między nimi stanowiła przede wszystkim forma ukształtowania części twarzowej. W celatach była ona prosta, o otwartych
łukach zwężających się nieznacznie u dołu hełmu (Blair 1958, 85; Kwaśniewicz 2006, 103).
W barbutach twarz była częściowo zasłonięta,
z wizurą o formie zbliżonej do litery T, odsłaniającej oczy, nos i usta3 (Kwaśniewicz 2006,
103). Dalsza ewolucja salad we Włoszech dokonywała się prawdopodobnie właśnie z barbuty (Blair 1958, 86).
Co prawda najwcześniejszy zapis dotyczący salady w krajach kręgu niemieckiego pochodzi z archiwum insbruckiego i datowany jest
na l. 1425-1426, jednak możemy przypuszczać,
że były to hełmy importowane z Włoch i miały
formę typową dla celat z tego okresu (Blair
1958, 105; Oakeshott 2000, 111). Wykształcenie się tego typu hełmu w Niemczech nastąpiło
prawdopodobnie z basineta i kapalina (Mann
1935, 81; por. Hewitt 1869; Curtis 1978), choć
ostatnio dostrzega się również wpływ francuskoburgundzkiej linii rozwoju celaty4 (Edge, Paddock
1988, 100). Szczególne znaczenie wydaje się
mieć tu wpływ niemieckich form kapalina. Wydatne i opuszczane mocno w dół krezy kapalinów wymagały dla ich właściwej funkcjonalności
wycinania szczelin wzrokowych. Spłaszczanie
części twarzowych wpłynęło z kolei na konieczność wydłużenia tylnej części ochraniającej kark.

1 Jedno z najwcześniejszych przedstawień obu typów hełmu pochodzi z ołtarza w katedrze w miejscowości Pistoia, Toskania,
Włochy, datowanego na 1370 r. (Oakeshott 2000, 109, Fig. 34). Te przesłanki skłaniają do przypuszczeń, że salada wynaleziona
została w jednej z włoskich pracowni płatnerskich (Blair 1958, 85; Edge, Paddock 1988, 99; Nowakowski 2003, 77).
2 G. F. Laking uważał barbuty za rodzaj włoskich salad (Laking 1919-1922, 5-10).
3 Ze względu na kształt wizury niektóre barbuty nawiązują wyraźnie do wzorów antycznych (hełmów korynckich).
4 Pochodzące z 1419 r. zamówienie Karola Orleańskiego na zbroję złożone w jednym z warsztatów północnowłoskich, zawiera
również zapis o saladzie z zasłoną oraz podbródku (Blair 1958, 110).
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Proces ten doskonale widoczny jest w okazach
kapalinów o wyciętych w rondzie wizurach5.
W wyniku poszukiwania coraz to doskonalszej ochrony głowy doszło w Niemczech do
kreacji niezwykle funkcjonalnego, popularnego
i pięknego w swej formie hełmu zamkniętego,
o dzwonie z reguły większym i głębszym niż
u salad używanych w innych krajach.
Najwcześniejsze egzemplarze salad typu niemieckiego są jeszcze bardzo zbliżone do kapalinów. Dzwon jest dość głęboki, nakarczek stosunkowo krótki, występuje wyraźnie wyodrębnione rondo,
a dolna krawędź hełmu jest łukowato wygięta6
(ryc. 2). Nieco młodsze okazy posiadają już z reguły dolną krawędź prostą, mniejszą tektonikę ma
rondo, nieco dłuższa jest osłona na kark, dzwon
wyraźnie płytszy, krótsza jest również w części
twarzowej osłona na brodę7 (ryc. 3). W ostatnich
dziesięcioleciach XV w. rondo w saladach typu
niemieckiego jest właściwie niewyodrębnione,
dzwon stanowi praktycznie jedną bryłę, znacznemu wydłużeniu ulega natomiast nakarczek8.
Proces ten nie we wszystkich wytwórniach
zbrojeniowych kręgu niemieckiego przebiegał jednolicie, stąd możliwe są pewne przesunięcia w chronologii tej ewolucji. Pamiętać należy, że hełmy co

prawda udoskonalano funkcjonalnie, dostosowując
je do panującej mody, jednak decydujące znaczenie miały indywidualne upodobania zamawiającego.
Tego typu osłony głowy rozpowszechnione były
głównie w krajach kręgu niemieckiego, więc ich
znaleziska na terenach położonych poza jego granicami (m.in. z Mścisławia na Białorusi czy z Muzeul Naţional Brukenthal w Sibiu w Transylwanii9)
mogą wskazywać na służbę najemników niemieckich w armii polsko-litewskiej czy węgierskiej (Bohan 1996, 36; 1997, 11; Niţoi 2007, 91). Z drugiej
strony jednak nie jest wykluczony eksport tego
typu uzbrojenia nawet w odległe rejony Europy.
Egzemplarz w pełni wykształconej, gotyckiej
salady typu niemieckiego (ryc. 4-6) jest przechowywany w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie (nr inw. LMW-KI-2734). Jej forma pozwala
dość precyzyjnie ustalić czas powstania hełmu na
4. ćwierć XV w. Niestety nic nie wiemy na temat
okoliczności i miejsca jego znalezienia. Wiadomo
jedynie, że hełm trafił do zbiorów muzeum drzonowskiego w 2003 r., przekazany przez anonimowego darczyńcę. Stan zachowania zabytku wyraźnie wskazuje, że wydobyto go ze środowiska
wodno-ziemnego10. Hełm wykuto z jednego kawałka blachy. Po konserwacji, mierząc od części

5 Na przykład w wyeksplorowanym z warstwy datowanej na 1453 r. okazie w dawnym Konstantynopolu (Stöcklein 1937-1939,
2, Abb. 3), egzemplarzu CH S27 ze zbrojowni w Churburgu, 1460 r. (Scalini 1996, 275), zabytku H46 z Musée d’Artillerie
w Draguignan (Laking 1919-1922, Fig. 331) czy Fürstenwalde w Brandenburgii (Engel 1900-1902, 402, Fig. 1-3) oraz
pochodzących z l. 1450-1460 (nr inw. W613, W623) z Deutsche Historische Museum w Berlinie (Müller, Kunter 1984, 135, 258,
kat. 24-25). Występują również dość licznie na europejskiej ikonografii, m.in. na powierzchni burgundzkiej tarczki (nr inw. G 533)
z kolekcji Musée d’Artillerie (Viollet-le-Duc 1875, 309; Laking 1919-1922, Fig. 332). Kapalin taki znany jest również z płyty
nagrobnej Jana z Garbowa z kościoła Krzyża Świętego w Kole, datowanej na ok. 1454 r. (Mrozowski 1994, 173-174, il. 18)
i tryptyku św. Trójcy z katedry na Wawelu z ok. 1467 r. w scenie przedstawiającej nawrócenie Szawła (Nowakowski 2003, il. 32).
Okazy te G. F. Laking (1919-1922, 2-3) uważał już za wczesne salady.
6 Okazy takie (ryc. 2) znane są ze zbiorów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (nr inw. 04.3.229, 29.150.12 i 14.25.576),
Colezione Odeschalchi (nr inw. 760), Wallace Collection (nr inw. A79), Muzeul Naţional Brukenthal w Sibiu (nr inw. M 3878)
oraz Tower of London Museum (nr inw. IV.429), Kolekcji Carla Otto von Kienbuscha w Philadelphia Museum of Art (nr inw.
1977-167-62) i Historisches Museum w Dreźnie (nr inw. N18) (Grancsay 1955, Pl. 21; Peterson 1956, Pl. 115; Mann 1962,
Pl. 56:A79; Dufty 1968, Pl. LXXIX:a; Carpegna di 1969, 9, il. 29; Nickel, Pyhrr, Tarassuk 1982, 28-29, cat. 4; Stone 1999,
fig. 687:3; Niţoi 2007, 91; archiwum www.fotomarburg.de: negatyw nr FD400856).
7 Cechy te widoczne są w eksponatach z: Tower of London Museum (nr inw. II.3), Deutsche Historisches Museum w Berlinie
(nr inw. AD14324, PC14321), Kolekcji Carla Otto von Kienbuscha w Philadelphia Museum of Art (nr inw. 1977-167-62),
Kaplicy Zakonu Łabędzia w kościele pw. Św. Gumberta w Ansbach, Kolekcji Barona de Cosson, Mścisławia, Historisches
Museum w Dreźnie (nr inw. N20-21), Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (nr inw. 14.25.576), kościoła Krzyża
Świętego w Schwäbisch-Gmünd (Cosson de 1881; 1901; Laking 1919-1922, Fig. 367; Povenashe de 1929-1931, Abb. 4; Mann
1935, Fig. 3; Gamber 1955, Abb. 46-47; Grancsay 1955, kat. 21; Peterson 1956, Pl. 115; Dufty 1968, LXXIX:b; Müller, Kunter 1984,
26, 31; Bohan 1996, 36; 1997, 11; 2003, 10; 2007, 102, Mal. I; archiwum www.fotomarburg.de: negatyw nr FD400855).
Według G. F. Lakinga (1919-1922, 26-28) okazy o takiej charakterystyce mogły powstać w niemieckich warsztatach zbrojeniowych, jednak utrzymane są we francuskim stylu płatnerskim. Opinię tę wyraził wcześniej również Baron de Cosson (1881).
8 Wyraźnie widoczne jest to w przypadku egzemplarzy z Wallace Collection (nr inw. A80), Hofjagd- und Rüstkammer w Wiedniu (nr inw. A105), Trondheim, z domu aukcyjnego Hermann Historica, Bayerische Nationalmuseum, Muzeum Narodowego
w Budapeszcie (Gross, Thomas 1936, I/7; Thordemann 1943, Fig. 1, 3; Blair 1959, 112; Mann 1962, 99, Pl. 56:A80; Kalmar
1971, 268, 32 kep.; Thomas, Gamber 1976, 97; Hermann... 2003, los 320).
9 W tym wypadku brać należy pod uwagę wpływ długotrwałego osadnictwa kolonistów niemieckich w tym rejonie. Nie można
również zapomnieć o transylwańskim epizodzie krzyżackim, który, choć ograniczony przede wszystkim do 1. ćwierci XIII w.,
odcisnął wyraźne piętno na charakterze miast niemieckich w Siedmiogrodzie.
10 Według opinii wykonującej konserwację zabytku mgr inż. B. Krukowskiej z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, w momencie przekazania był on pokryty grubą warstwą korozji z dużymi narostami tlenków i soli żelaza ze środowiska
kwaśnego, o czym świadczy obecność wykwitów i łuszczących się płatów chlorków żelaza. Widoczne były również wyraźnie
ślady płynięcia metalu w warstwie korozyjnej oraz różnego rodzaju muszle i włókna roślinne. Na podstawie przekroju warstwy
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twarzowej do zachowanego końca nakarczka, ma
dł. 30 cm. Brakuje prawdopodobnie ok. 10 cm nakarczka11. Zachowana wysokość i szerokość hełmu
wynosi odpowiednio 24,5 i 20,3 cm. Wymiary te
mieszczą się w granicach średnich wartości zachowanych egzemplarzy salad niemieckich, datowanych na ostatnią ćwierć XV w.12 Przez oś hełmu
przebiega wyraźna w części twarzowej i nieco
spłaszczona w tylnej partii, grań, która dzieli zabytek na dwie symetryczne części. Na szczycie
hełmu grań zmienia się w nie zachowany, szeroki
na 2,8 cm, grzebień. Z tej przyczyny nie jesteśmy
w stanie określić jego formy. Wśród hełmów tego
typu występują bowiem zarówno okazy o grzebieniach litych, uformowanych ze szczytowej partii
dzwonu, jak i o graniastych, przymocowywanych
nitami do płaskiej, wierzchołkowej części hełmu13.
W twarzowej partii zabytku, 5,8 cm od dolnej
krawędzi, wycięto, długą na 22,6 cm i szeroką na
0,6 cm szczelinę wzrokową. Oddziela ona wzmacniającą, lekko wysuniętą ku przodowi i wygiętą
na zewnątrz partię hełmu osłaniającą podbródek
od części czołowej. Ze względu na duże ubytki
w strukturze hełmu i związane z tym zabiegi konserwatorskie, trudno oszacować pierwotną grubość
blachy, z której hełm wykuto. Obecnie wynosi ona
0,2-0,3 cm, co, jak wskazują pomiary grubości blach
hełmów z tego okresu, mogło być wartością wystarczającą by skutecznie chronić głowę zbrojnego (por. Williams 2004). Dolne obrzeże hełmu,
wyraźnie pogrubione (0,5 cm), wykonane zostało
poprzez zagięcie i zgrzanie ze sobą krawędzi
blachy, dla wzmocnienia której dodano wewnątrz
żelazny drut14.
Mniej więcej w jednej trzeciej wysokości
dzwonu występuje 12 otworów na nity (po sześć
z każdej strony), z których zachowały się dwa
o półkulistych główkach, do umocowania fasunku
hełmu15. W większości, z ok. 30 okazów tego typu
w amerykańskich i europejskich kolekcjach, nity
umieszczono również powyżej oczu. W omawianym hełmie, podobnie jak w 10 innych eksponatach m.in. z Wallace Collection (nr inw. A80),
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Ryc. 1. Przedstawienie stylu gotyckiego w uzbrojeniu ochronnym:
Grafika Św. Jerzy i smok, ok. 1481 r. Liechtenstein Museum w Wiedniu (wg Mann 1935, Fig. I).
Fig. 1. Image of Gothic style in armament: Graphics St George and
a dragon, c. 1481. Liechtenstein Museum in Vienna (after Mann
1935, Fig. I).

Mścisławia, Jagd- und Rüstkammer w Wiedniu
(nr inw. A105) czy kolekcji barona de Cosson, są
one umieszczane do wysokości skroni (Povenashe
de 1929-1931, Abb. 4; Mann 1962, 99, Pl. 56:A80;

korozyjnej przypuszczać można, że nieznacznie skorodowany hełm poddany został działaniu wysokiej temperatury, a następnie
środowiska wodnego o odczynie kwaśnym z obecnością skorupiaków i roślin.
11 W momencie przekazania do muzeum hełm nakarczek ten jeszcze posiadał.
12 Wys. – 22,0-24,8 cm, dł. – 35,5-42,0 cm; szer. – 21,2-23,2 cm; waga – 2,1-2,92 kg (waga salady z Wallace Collection,
nr inw. A80 – 3,62 kg).
13 Znane są nam salady typu niemieckiego zaopatrzone w tej formy grzebień z Deutsche Historisches Museum w Berlinie (ryc. 7),
Philadelphia Museum of Art – Kolekcji Carla Otto von Kienbuscha oraz z Trondheim (Thordemann 1943, Fig. 4; Peterson 1956,
Pl. 114; Müller, Kunter 1984, 31).
14 W nieco późniejszych saladach tego typu częste było dodatkowe jej zdobienie przy pomocy żelaznej bądź mosiężnej,
kanelurowanej lamówki. Takie elementy znane są m.in. z hełmów: z kolekcji Ryszarda Janiaka (Janiak, Latour de, KwaśnikGliwińska 2007, 204, I:223 – gdzie jednak zbyt wczesne jego datowanie na 1470 r.), Historisches Museum w Dreźnie czy
Vojenského Historického Muzea w Pradze (Čepička, Dolínek 1991, 19, kat. 16).
15 Za wszelką pomoc oraz interesujące uwagi autorzy dziękują mgr. Marcinowi Glinianowiczowi z Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku.
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Ryc. 2. Salady z 3. ćwierci XV w. w europejskich i amerykańskich kolekcjach muzealnych: 1 – Colezione Odeschalchi, nr inw. 760 (wg Carpegna
di 1969, il. 29); 2 – Muzeul Naţional Brukenthal w Sibiu, nr inw. M3878 (wg Niţoi 2007, 91); 3 – Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku,
nr inw. 04.3.229 (wg Nickel, Pyhrr, Tarassuk 1982, 28-29, cat. 4); 4 – Rodos, Tower of London, nr inw. IV. 429 (wg Dufty 1968, Pl. LXXIX:a);
5 – Wallace Collection, nr inw. A79 (wg Mann 1962, Pl. 56:A79); 6 – miejscowość nieznana, Niemcy (wg Stone 1999, fig. 687:3); 7 – kolekcja
Carla Otto von Kienbuscha w Philadelphia Museum of Art, nr inw. 1977-167-62 (wg Peterson 1956, Pl. 115); 8 – Metropolitan Museum of Art
w Nowym Jorku, nr inw. 14.25.576 (wg Grancsay 1955, Pl. 21).
Fig. 2. Sallets from the third quarter of the 15th cent. in European and American museums collections: 1 – Colezione Odeschalchi, No. 760 (after
Carpegna di 1969, il. 29); 2 – Muzeul Naţional Brukenthal in Sibiu, No. M3878 (after Niţoi 2007, 91); 3 – Metropolitan Museum of Art in New
York, No. 04.3.229 (after Nickel, Pyhrr, Tarassuk 1982, 28-29, cat. 4); 4 – Rodos, the Tower of London, No. IV. 429 (after Dufty 1968, Pl.
LXXIX:a); 5 – Wallace Collection, No. A79 (after Mann 1962, Pl. 56:A79); 6 – unknown locality, Germany (after Stone 1999, fig. 687:3);
7 – collection of Carl Otto von Kienbusch in Philadelphia Museum of Art, No. 1977-167-62 (after Peterson 1956, Pl. 115); 8 – Metropolitan
Museum of Art in New York, No. 14.25.576 (after Grancsay 1955, Pl. 21).

Bohan 1996, 36; 1997, 11; 2003, 10; 2007, 102,
mal. I). Główki nitów mają z reguły formę półkolistą, zaś w egzemplarzach z Metropolitan Museum
of Art w Nowym Jorku (nr inw. 04.3.229, 14.25.576)
i kaplicy Zakonu Łabędzia w kościele Św. Gumberta w Ansbach, ozdobnych gwiazd (Mann 1935,
Fig. 3; Grancsay 1955, kat. 21; Nickel, Pyhrr,
Tarassuk 1982, 28-29). Fasunki zachowane przy
saladzie A 80 z Wallace Collection (Laking 1910, 19;

Mann 1962, 99), Deutsche Historisches Museum
w Berlinie (Altes Zeughaus – nr inw. PC 14321),
zbrojowni w Churburgu (nr inw. S17), ale, przede
wszystkim, w tzw. czarnej saladzie (ang. Black
Sallet, niem. Grosser Schaller) z kolekcji barona de Cosson, przechowywanej obecnie w Royal
Armouries w Leeds (nr inw. IV.13), wykonano
przynitowując do wewnętrznej części dzwonu skórzany pas szerokości 2,5 cm. Do jego dolnej kra-
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Ryc. 3. Salady z ostatniej ćwierci XV w. w europejskich i amerykańskich kolekcjach muzealnych: 1 – kolekcja Carla Otto von Kienbuscha
w Philadelphia Museum of Art (wg Peterson 1956, Pl. 114); 2 – Kaplica Zakonu Łabędzia w kościele pw. Św. Gumberta w Ansbach (wg Mann
1935, Fig. 3); 3 – Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, nr inw. 42.50.32 (wg Scalini 1996, 104); 4 – Tower of London, nr inw. II.3
(wg Dufty 1968, LXXIX:b); 5 – Trondheim, od 1865 r. w Muzeum Narodowych Starożytności w Sztokholmie (wg Thordemann 1943, Fig. 3);
6 – kolekcja Barona de Cosson (wg Povenashe de 1929-1931, Abb. 4); 7 – Hofjagd- und Rüstkammer w Wiedniu, nr inw. A105 (wg Blair 1959,
112); 8 – Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (wg Stone 1935, Fig. 687:6); 9 – Wallace Collection, nr inw. A80 (wg Mann 1962,
Pl. 56:A80).
Fig. 3. Sallets fom the last quarter of the 15th cent. in European and American museums collections: 1 – Carl Otto von Kienbusch Collection in
Philadelphia Museum of Art (after Peterson 1956, Pl. 114); 2 – Order of the Swan’s chapel in St Gumbert church in Ansbach (after Mann 1935,
Fig. 3); 3 – Metropolitan Museum of Art in New York, No. 42.50.32 (after Scalini 1996, 104); 4 – the Tower of London, No. II.3 (after Dufty 1968,
LXXIX:b); 5 – Trondheim, after 1865 in Museum of National Antiquities in Stockholm (after Thordemann 1943, Fig. 3); 6 – Collection of Baron
de Cosson (after Povenashe de 1929-1931, Abb. 4); 7 – Hofjagd- und Rüstkammer in Vienna, No. A105 (after Blair 1959, 112); 8 – Metropolitan
Museum of Art in New York (after Stone 1935, Fig. 687:6); 9 – Wallace Collection, No. A80 (after Mann 1962, Pl. 56:A80).

wędzi przyszyto fasunek składający się z dwóch
warstw lnianej tkaniny16 (zewnętrznej grubszej,
wewnętrznej cieńszej) wypełnionych końskim włosiem, wełną lub pakułami, gęsto przepikowanych.
Sam fasunek ma formę czterech połączonych ze
sobą trójkątów, w których górnych wierzchołkach

przebito po jednym otworze dla regulującego głębokość hełmu rzemienia. Dodatkowo dla lepszego
dopasowania hełmu do głowy i zapewnienia amortyzacji u nasady fasunku umieszczono jeszcze
płócienny wałek, nabity włosiem (SASA 2002).
Prawdopodobnie taką konstrukcję mają również

16 Z materiału tego wykonano również wyścielenia zbroi końskich z kolekcji zbrojowni w Churburgu (Paggiarino 2006, 128)
oraz Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (Pyhrr, LaRocca, Breiding 2005, 51).
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Ryc. 4. Salada typu niemieckiego ze zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Stan przed konserwacją. Rys. I. ChrzanowskaWawrzyniak, J. Kędelska.
Fig. 4. German type sallet from the collection of Lubuskie Military Museum in Drzonów. Specimen before conservation. Drawing by
I. Chrzanowska-Wawrzyniak, J. Kędelska.

zachowane fasunki czarnych salad ze zbrojowni
w Churburgu (nr inw. CH S63, CH S64, CH S65),
choć kształt materiału użytego do ich wykonania
jest nieco inny (Scalini 1984, 15-18; 1996, 99, 283;
Paggiarino 2006, 127; więcej na temat fasunków
średniowiecznych hełmów i ich roli, por. Ffoulkes
1912, 88-95; Blackburn, Edge, Williams, Adams
2000; Oakeshott 2000, 124). Nagrobek Dietricha
von Berlichingen († 1484) z kościoła Św. Franciszka w Rothenburgu pokazuje, że by znieść ucisk
salady i podbródka bandażowano głowę i szczękę
(Mann 1935, 84, pl. XXV:2). Ikonografia (m.in.
Zbrojny z koniuszym Paolo Morando Cavazzoli
z ok. 1522 r., Galeria Uffizich we Florencji; Ołtarz
Paumgartnerów Albrechta Dürera z ok. l. 14981504, obecnie zbiory Alte Pinakothek w Monachium) pokazuje nam również, że pod saladami

i innymi hełmami, niezależnie od fasunków hełmów, noszono także specjalne, pikowane włosiem czapki/czepce (Ffoulkes 1912, 89)17.
Przy saladzie z Royal Armouries i Churburga
po dolnym skraju korpusu i po krawędzi zasłony
biegnie rząd podwójnych maleńkich otworków,
które służyły prawdopodobnie do przyszycia dekoracyjnego i efektownego materiału pokrywającego
całą wewnętrzną powierzchnię hełmu. O wykonywaniu tego typu ozdobnych wyścieleń również
do salad typu niemieckiego informuje nas obraz
fundacyjny opactwa benedyktyńskiego w Hirschau
(obecnie Hirsau), datowany na ok. 1480 r. (Putze,
Teschauer 1989, 263, Abb. 196). Na przedstawieniu tym fundator klasztoru książę Adalbert
z Calw trzyma w dłoniach interesujący nas hełm
z czerwoną wyściółką (ryc. 8:1). Wyścielenie sa-

17 Pod hełmy typu żabi pysk wkładano rodzaj wypełnionego włosiem i pikowanego lnianego czepca, który pozostawiał odsłoniętą
jedynie szczelinę wzrokową. Zachowany egzemplarz tego typu ochrony należący do Zygmunta Habsburga, księcia austriackiego
i władcy Tyrolu († 1496), przechowywany jest w Hofjagd- und Rüstkammer w Wiedniu, nr inw. B47) (Thomas, Gamber 1976,
152, Abb. 72).
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Ryc. 5. Salada typu niemieckiego ze zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Stan po konserwacji. Fot. P. Wolanin.
Fig. 5. German type sallet from the collection of Lubuskie Military Museum in Drzonów. Specimen after conservation. Photo by P. Wolanin.
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Ryc. 6. Salada typu niemieckiego ze zbiorów Lubuskiego Muzeum
Wojskowego w Drzonowie. Stan po konserwacji. Fot. P. Wolanin.
Fig. 6. German type sallet from the collection of Lubuskie Military
Museum in Drzonów. Specimen after conservation. Photo by P. Wolanin.

lady (ryc. 8:2), widoczne na iluminacji sceny walki
Husytów z krzyżowcami pochodzącej z Jensky’ego
kodeksu, jest koloru brązowego18 (Koči, Vondruška 1989, 95, 97). Zaznaczyć należy, że oprócz
ozdobnego charakteru mogła ona również zabezpieczać hełm przed korozją, uniemożliwiając bez-

pośredni styk przepoconego fasunku z wewnętrzną
powierzchnią dzwonu.
Dopełnieniem fasunku hełmu był skórzany
trok pod brodę. Wydaje się, że w ten element był
wyposażony również zabytek z Drzonowa. Wskazują na to dwa pojedyncze nity umieszczone po
prawej stronie hełmu, tuż przy dolnej krawędzi
(ryc. 5). W saladzie z kolekcji barona de Cosson ma
on postać dwóch rzemieni o długości 12,5 i 30,0 cm,
z których krótszy zakończony jest małą, ozdobną
sprzączką. Górne końce rzemieni, rozdwajające się
w kształcie litery Y, przynitowano bezpośrednio do
dzwonu (SASA 2002; por. Oakeshott 2000, 124).
W sprzączkę wyposażony był również czerwonej
barwy trok w saladzie (ryc. 8:2) wyobrażonej, na
datowanym na przełom XV i XVI stulecia Jenskym
kodeksie (Koči, Vondruška 1989, 95, 97).
Ze sposobem noszenia salad związane są
prawdopodobnie dwa pojedyncze nity, występujące na nakarczku, ok. 5 cm od zachowanego
końca, poniżej linii nitów fasunkowych, po obu
stronach grani hełmu. Nity takie występują również na saladach z kolekcji Bayerische Nationalmuseum w Monachium, Trondheim oraz Royal
Armouries Museum w Leeds, co wskazuje, że
mógł być to powtarzalny element konstrukcyjny (Thordemann 1943, 191). Wydaje się możliwe, że nitami mocowano pasek, którym przypinano hełm do naplecznika. Takie rozwiązanie
konstrukcyjne, znane z ikonografii wcześniejszych
hełmów: garnczkowych (m.in. ze sceny walki
turniejowej z manuskryptu Guiron le Courtois;
Biblioteque National de France, Nouv. Acq. Fr.
5243; XIII w.), basinetów i kapalinów (Poliptyk
Grudziądzki, obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, przełom XIV i XV w.).
Stosowano je również w XV w., czego przykładem może być zbroja (nr inw. A2) Fryderyka
Zwycięskiego Wittelsbacha, elektora Palatynatu Reńskiego (1449-1476), w skład której wchodził tzw. wielki basinet (gran bascinet), a która
datowana jest na ok. 1450 r. (Boeheim 1890, Fig.
159-160; Thomas, Gamber 1976, 56, Abb. 20-21).
Pasek silniej stabilizował hełm na głowie, uniemożliwiając jego przesuwanie się ku przodowi,
ale także zagubienie w trakcie walki. Nie można
również wykluczyć możliwości, że podobny efekt
uzyskiwano wykorzystując wspomniane nity do
zamocowaniu jednego z pasków troka do hełmu19.
Kiedy zbrojny nie uczestniczył w walce, nosił
saladę przesuniętą na tył, co odsłaniało mu niemal
zupełnie twarz i zapewniało lepszą widoczność
i łatwiejsze oddychanie (Oakeshott 1999, 65). Taki

18 Nie można wykluczyć również, że jest to dostosowane do ogólnej kolorystyki przedstawienia autorskie oddanie głębi hełmu.
19 Taką możliwość potwierdziły próby eksperymentalne.
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Ryc. 7. Salada z nitowanym grzebieniem z Deutsche Historische Museum w Berlinie, nr inw. PC14321 (wg Müller, Kunter 1984, 26, 31).
Fig. 5. Sallet with riveted comb from the collection of Deutsche Historische Museum in Berlin. No. PC14321 (after Müller, Kunter 1984, 26, 31).

sposób noszenia salady ukazany jest m.in. na jednej z figur wrocławskiej drogi krzyżowej (ryc. 9),
pochodzącej z kaplicy rodziny Krappów w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu20, datowanej na
ok. 1500 r. (por. Z dziejów... 1996), w scenie ukarania niewiernych żon z kwatery ołtarza z legendą
św. Stanisława, Warsztat Mistrza Ołtarza św. Jana Jałmużnika, ok. 1504 r. (Otto-Michałowska 1982, 26),
na malowidle średniowiecznym z kościoła w Kalmarze, Szwecja (Ekdahl 1998, 28, Abb. 9) oraz
nagrobka księcia Ottona IV z Hennebergu, datowanego na 3. ćwierć XV w. z kościoła Römhild
Saxe Meiningen (Laking 1919-1922, 170, Fig. 205).

Kilka słów poświęcić musimy również malowaniu powierzchni salad. Całkowite zasłonięcie
twarzy zbrojnego wymusiło wprowadzenie charakterystycznych elementów, umożliwiających rozpoznawanie się na polu walki (Szymczak 1995, 185).
Stan zachowania drzonowskiego zabytku uniemożliwił pobranie próbki, która określiłaby, czy
poddano go takim zabiegom, jednak zachowane
egzemplarze czarnych salad z malaturami21, a także
informacje w źródłach pisanych22 wskazują, że
taki sposób przyzdabiania nie był obcy ich wytwórcom. W kolekcji Metropolitan Museum of Art
w Nowym Jorku znajduje się salada interesującego

20 Za udostępnienie fotografii tego zabytku oraz pomoc w dotarciu do kilku trudno dostępnych pozycji bibliograficznych autorzy
serdecznie dziękują dr. Lechowi Markowi z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
21 Mamy na myśli: zdobiony w czerwono-białą szachownicę, na polach której wyobrażono prostą i skośną kratę oraz sześcioramienne gwiazdy, egzemplarz z kolekcji profesora Bahra z Drezna i barona Peukera z Berlina, pochodzący z zamku Ort w Bawarii
i przechowywany obecnie w Royal Armouries Museum w Leeds (nr inw. FV.12; Scalini 1996, 99) oraz malowaną w biało-czerwonozielone romby z białymi bądź czerwonymi sześcioramiennymi gwiazdami saladę z kolekcji zamku Ambras koło Insbrucku, noszącą
na wyścieleniu nazwę bawarskiego miasta Ulm, obecnie w zbiorach Hofjagd- und Rüstkammer w Wiedniu (nr inw. A3; Boeheim
1890, fig. 161; Thomas, Gamber 1976, 97-98). Wspomnieć należy również o malowanej (emaliowanej) saladzie turniejowej z zasłoną Radziwiłła Czarnego ze zbiorów Musée de l’Armée w Paryżu, datowanej na połowę XVI w. (Żygulski 1975, il. 97). W kolekcji
Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku przechowywana jest natomiast złocona salada, dekorowana emalią cloisonne w stylu
hiszpańsko-mauretańskim oraz opatrzona arabskimi inskrypcjami, która jest przypisywana Abu Abd Allach Muhammadowi,
ostatniemu królowi Granady (1482-1492), z dynastii Nasrydów (Pyhrr, Alexander 1983/1984, 20-25).
22 Wymieniane przez T. Grabarczyka (2000, 164) określenia albus, cisty dotyczą sytuacji, w której hełm miał naturalny kolor
metalu i nie poddawano go dodatkowemu zdobieniu. Spis uzbrojenia mieszczan głogowskich z 1479 r. wymienia salady swarcze
i reyne (Goliński 1990, 15). Pojawiające się w przekazach pisanych przymiotniki czarny, niger, mundus, cirwony, rubeus mogą
określać natomiast zarówno kolor farby, jak i tkaniny jaką pokrywano hełmy. Ten ostatni rodzaj zdobienia ogromną popularność
osiągnął we Włoszech, a w szczególności w Wenecji, gdzie celaty i szturmaki okrywano aksamitem (por. Dufty 1968, Pl.
LXXVII; Nickel, Pyhrr, Tarassuk 1982, 25-27). Trudno ocenić historyczność salady o formie niemieckiej, pokrytej jednak zbliżoną
dekoracją, występującą na krakowskim ołtarzu Wita Stwosza (Bocheński 1935, 141-143, rys. 3). Brak bowiem oryginalnych
egzemplarzy salad typu niemieckiego, pokrytych tkaninami i roślinnymi aplikacjami. Z. Żygulski (jun.) (1978, 598-599; 1984,
91-92) uznał wyobrażenia te za przedstawienia szydercze, w których świadomie obniżano rangę uzbrojenia oprawców Chrystusa.
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Ryc. 8. Wyścielenia salad typu niemieckiego: 1 – Obraz fundacyjny opactwa benedyktyńskiego w Hirschau, ok. 1480 r., Klostermuseum Hirsau,
Calw (fot. dzięki uprzejmości Klostermuseum Hirsau, Calw); 2 – Walka Husytów z krzyżowcami, Jensky Kodeks (wg Koči, Vondruška 1989, 97).
Fig. 8. Lining of German type sallets: 1 – Foundational painting of Benedictine abbey in Hirschau, c. 1480, Klostermuseum Hirsau, Calw (Photo
by permission of the Klostermuseum Hirsau, Calw); 2 – Battle beetwen the Hussites and Crusaders, Jensky Codex (after Koči, Vondruška 1989, 97).

nas stylu o czernionej powierzchni (Dean 1905,
29.150.8; Grancsay 1955, 5, Fig. 1). Pochodząca
z ilustrowanego rękopisu Mittelalterliche Hausbuch
z zamku Wolfegg, scena (ryc. 10:2) ukazująca gonitwę na ostre (datowana na ok. 1480 r.) obrazuje salady o, przede wszystkim, czernionej powierzchni (Mittelalterliche Hausbuch... 1866, fol.
21v-22r, 51v-52r, 51v-52r1; Sterzel 1912-1914,
284-285, Abb. 3-4; Waldburg Wolfegg 1999, 58-59).
Przynajmniej kilka hełmów z tego wyobrażenia ma wyraźnie widoczne kolorowe malatury.
Zdobieniu podlegać mogło również tylko rondo
bądź zewnętrzna jego krawędź, co pokazuje fresk
Tomasza z Villach Gotesplagenbild z katedry
pw. Św. Idziego w Grazu, datowany na ok. 1485 r.
(ryc. 10:1). Farba, prócz właściwości zdobniczych,
mogła również zabezpieczać hełm przed korozją23.
Na wspomnianym już obrazie fundacyjnym klasztoru w Hirsau wyobrażono hełm o naturalnym
kolorze metalu, którego nie poddano dodatkowemu zdobieniu (ryc. 8:1). Oba wymienione wyżej

źródła informują nas również o umieszczaniu
na interesującym nas typie hełmu ozdobnych rycerskich klejnotów heraldycznych w postaci pawich i strusich piór. Na jednej z ilustracji traktatu szermierczego Paulusa Kala (datowanego
na l. 1459-1479), w której ofiarowuje on swoje
usługi Ludwikowi IX, księciu Górnej i Dolnej
Bawarii i palatynowi reńskiemu, wyobrażono go
w hełmie, który za pośrednictwem ozdobnej (czarnoczerwonej), wycinanej w trójkąty przepaski i złotej
korony rangowej, zwieńczony jest złotym lwem
i orlimi skrzydłami w biało-niebieską szachownicę
(Tobler 2006, 15).
Pióra z reguły umieszczano w przedniej części
dzwonu (ryc. 11:1), na naczółku (m.in. Augsburger
Plattnerbuch – niegdyś w posiadaniu księcia Thun
z Cieszyna, po 1945 r. zaginiony – Müller, Kunter 1984, 32). Tylko na hełmie wyobrażonym na
obrazie Droga na Kalwarię z kolekcji Carrand
w Bargello Muzeum we Florencji (ok. 1490 r.),
łączonego ze szkołą niemiecką, przytwierdzono

23 Nie można wykluczyć również pokrywania salad napisami, co znane jest m.in. z egzemplarza przypisywanego ostatniemu
królowi Granady (Nickel, Pyhrr, Tarassuk, Alexander 1983/1984, 20-25), ale również z kapalina Huldricha Zwingli (Schneider
1986, 30, Abb. 15).

Salada typu niemieckiego...

1

209

2

Ryc. 9. Sposób noszenia salad, gdy zbrojny nie znajdował się w walce: 1-2 – figura z wrocławskiej Drogi Krzyżowej, pochodzącej z kaplicy
rodziny Krappów w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu, obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, ok. 1500 r. Fot. L. Marek.
Fig. 9. The way of wearing sallets, when armed person didn’t take part in a battle: 1-2 – figure of Wrocław’s Way of the Cross, from the chapel
of the Krapp family in St Elisabeth’s Church in Wrocław, at present in the collection of the National Museum in Warsaw, c. 1500. Photo by L. Marek.

je z boku, tuż nad linią ronda (Mann 1935, Fig. 1).
Czasem, jak ukazano to w Hausbuch z zamku
Wolfegg (ryc. 11:2), klejnotom towarzyszyły również kolorowe szarfy zawiązywane dookoła ronda
(Mittelalterliche Hausbuch... 1866, fol. 21v-22r,
51v-52r). Zdaniem Z. Żygulskiego (1975, 103)
zwyczaj ten zaczerpnięty został z tradycji Orientu.
Poważnym mankamentem tego typu hełmów
był fakt, że chroniły one głowę zbrojnego jedynie
do wysokości brody. Potwierdzają to średniowieczne traktaty szermiercze, w których wyprowadzane
ciosy na głowę chronioną przez saladę kierowane
są przede wszystkim w kierunku nie osłoniętego
hełmem gardła. Datowany na koniec XV w. podręcznik fechtunku pochodzący ze szwajcarskiego
Solothurn (Das Solothurner Fechtbuch) w scenie
pojedynku konnego w zbroi na ostre kopie, nakazuje uderzenie w szyję adwersarza (Studer 1991,
14-15). Zagrożenie to próbowano niwelować dodając już od pierwszej ćwierci XV w. jako stały
element podbródek24. W późniejszej ikonografii,
m.in. grafice Św. Jerzy i smok (ryc. 1), datowanej
na 1481 r. podbródki stanowią już stały element
towarzyszący saladom typu niemieckiego (Mann
1935, Pl. XXVI:I). Przymocowywane do górnej części płyty napierśnej i utrzymywane we

właściwej pozycji za pomocą skórzanego paska
umieszczonego na karku rycerza, ochraniały jego
szyję i gardło aż do wysokości nosa (Oakeshott
2000, 113). Pas ten mógł stanowić jednak o słabości całej konstrukcji. W trakcie nierozstrzygniętej bitwy pod Montlhéry (16.07.1465 r.), stoczonej przez siły króla Francji Ludwika XI i wojska
Ligi Dobra Publicznego pod wodzą Karola, hrabiego Charolais, późniejszy Karol Zuchwały został
cięty mieczem w gardło. Zdaniem relacjonującego
te wydarzenia Philippesa de Comminesa, stało się
tak za sprawą utraty w trakcie zawieruchy bitewnej podbródka, który Karol niedbale założył przed
bojem (Oakeshott 2000, 113). Często jednak nawet to zabezpieczenie nie było wystarczające, co
pokazują ilustracje z dzieł dotyczących fechtunku
autorstwa Hansa Talhoffera (wersja z 1459 r.)
czy Paulusa Kala (z l. 1459-1479), gdzie szczelina
między podbródkiem a dolną krawędzią hełmu
oraz wizura nadal stanowiły jeden z celów ataku
(Hull 2006, 289, 290; Tobler 2006, 23). Ważny
element Harneschfechten (walki pieszo w zbroi),
w związku z małą przydatnością cięć i uderzeń
w starciu z adwersarzem noszącym pełną zbroję
płytową, stanowiły bowiem sztychy w miejsca
słabiej chronionych połączeń płyt (twarz, pachy,

24 Najstarsze przedstawienie wczesnej salady z tym elementem pochodzi z rękopisu nr 9005 z Królewskiej Biblioteki w Brukseli,
datowanego na l. 1415-1425 (Post 1935-1936, 102-103, Abb. 7).
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pachwiny). Jak pokazuje ikonografia, na polu walki, również ze względu na często niekompletny
ny ekwipunek kombatantów25, większość ciosów
kierowanych było na głowę. Znajduje to swoje
odzwierciedlenie w badaniach archeologicznych
XV-wiecznych pobojowisk26. Duża część urazów
na szkieletach wydobytych z masowej mogiły
bitwy pod Grunwaldem (15.07.1410 r.) występuje
przeważnie w okolicach czaszek – na kościach
ciemieniowej, czołowej, ale również potylicznej
(Łuczak 1996, 41; por. Rajchert 2002, 192-193).
Tył głowy był także najczęściej rażonym miejscem na ciałach poległych w bitwie pod Towton
(29.03.1461 r.) (Novak 2000, 96-97). Jest to spostrzeżenie o tyle istotne, że salada z zasłoną stanowiła główną ochronę głowy tego okresu i była
prawdopodobnie używana przez obie strony wojny
Dwóch Róż (Richardson 1997, 46-52; 2000, 138,
143). Nie wiemy co prawda, którzy z poległych
kombatantów nosili interesujące nas, czy jakiekolwiek inne, hełmy, jednak skuteczność takiego
uderzenia widoczna jest na tylnej partii salady typu
niemieckiego (ryc. 12) wydobytej z rzeki Wichry
w okolicach Mścisławia na Białorusi27 (Bohan
1996, 33, Mal. I; 1997, 9, Fig. 1, 4).
Z powyższego wywodu wynikać może, że
salady nie były doskonałymi ochronami głowy.
Skąd więc brała się ich nadzwyczajna, potwierdzona również źródłami pisanymi28 i ikonograficznymi, popularność? Duże znaczenie miała stosunkowo duża lekkość i funkcjonalność owych
ochron głowy. W związku ze wzrostem znaczenia na polu bitwy formacji piechoty, wzrosło zapotrzebowanie na hełmy, które dostosowane były
do prowadzonej przez nią sposobu walki. Opuszczana zasłona zapewniała z jednej strony dobrą
ochronę części twarzowej, z drugiej zaś pozwalała na swobodniejsze oddychanie i widoczność,
w momencie gdy była podniesiona do góry. Wydaje się że najważniejsza przyczyna leżała jednak

w niskiej cenie tego hełmu. W 1439 r. za saladę
zażądano w Polsce dwie grzywny, w roku następnym dwa egzemplarze wyceniono na dwie grzywny, a wzmianka z 1456 r. zanotowała cenę jednego
florena za tego typu hełm (Szymczak 1989, 113).
Niski koszt mógł być związany ze stosunkową
łatwością ich produkcji. Stopniowe upowszechnianie się technologii hartowania stali pozwalało
z czasem na stosowanie cieńszej (ale lżejszej)
i bardziej wytrzymałej blachy (Williams 2002,
51-52). W warsztatach niemieckich technikę tę
opanowano ze stuletnim opóźnieniem w stosunku
do pracowni północnowłoskich (Williams 1990, 64;
2002, 52). Najstarszym ewidentnie niemieckim
elementem ochronnym wykutym z hartowanej
stali jest salada turniejowa wykonana w Augsburgu dla Maksymiliana I, ok. 1486 r. (Williams
1987, 105). Inhibicję kowali niemieckich mogą
potwierdzać wyniki badań wczesnej salady typu
niemieckiego, datowanej na ok. 1450 r., z kolekcji
Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku
(nr inw. 29.150.12; Pyhrr 2000). Przeprowadzone analizy metalograficzne wykazały wykonanie
jej ze stali niskonawęglonej (mniej niż 0,1% C),
która została ostudzona po wykuciu (Williams
2003, 686).
Niestety niewiele powiedzieć możemy na
temat pracowni, w której wyprodukowano drzonowski eksponat. Gmerki rzemieślnicze, niezwykle pomocne przy ustaleniu warsztatu i nazwiska
wytwórców, zwykle umieszczano na nakarczku lub przedniej części dzwonu. Na hełmie z lubuskiego muzeum, być może ze względu na
poważne ubytki w wymienionych partiach, nie
zarejestrowano marek płatnerskich. Sytuacja ta
dotyczy dużej części analizowanych hełmów z kolekcji muzealnych, których miejsca produkcji
nie jesteśmy w stanie określić. Pewnych danych
mogłaby dostarczyć tu analiza metalograficzna,
która wykazałaby (lub nie) wykonanie hełmu

25 W Bridport muster roll z 1457 r., stanowiącym spis zaciągu, blisko 60% żołnierzy nie posiadało uzbrojenia ochronnego
(Richardson 1997, 46-52).
26 Oczywiście należy brać pod uwagę uderzenia zadawane w tkankę miękką, nie zostawiające śladów na szkielecie, jednak
przewaga urazów czaszek jest zdecydowana (Novak, 2000, 90, 99; por. Łuczak 1996, 41).
27 Na szczytowej partii salady z Trondheim widoczny jest natomiast ślad po cięciu (Thordemann 1943, Fig. 4).
28 Rejestry popisowe polskich wojsk zaciężnych wymieniają aż 295 takich hełmów. W zapisach z tego czasu występują one jako
lepka (Nowakowski, Szymczak 1985, 36). Źródła małopolskie wymieniają termin ten już od 1419 r. (Swaryczewski 1987, 70).
Na Śląsku pojawia się po raz pierwszy w tzw. fragmencie strzelińskim (lipke) odnośnie wydarzeń z czerwca 1432 r. Pod nazwą tą
kryją się salady również w źródłach krzyżackich (Nowakowski, Szymczak 1985, 36). Inwentarz zamku gdańskiego w 1422 r.
wymienia dziewięć osłon głowy tego typu (Możejko 2006, 162). W angielskim Bridport muster roll z 1457 r. na 201 żołnierzy
aż 74 nosiło salady z zasłoną (Richardson 1997, 46-52). Na dużą popularność tych hełmów wskazują również zapisy w prywatnych inwentarzach rycerzy polskich, m.in. Potencjana Słapowskiego z Dąbrówki Wielkiej z 1447 r. i Jana i Piotra z Kwaśniowa z 1451 r. (Tymieniecki 1928, 129; Nowakowski 2006, 116). Spis uzbrojenia mieszkańców węgierskiego Bardiowa z 1493 r.
wymienia 17 egzemplarzy tego typu hełmu i zaledwie jeden kapalin (Grabarczyk 2007, 94; 2007a, 467). W miejskim arsenale
francuskiego Dijon w l. 1423-1439, przechowywano 19 salad (Pipponier 2003, 76), a w Troyes (1474 r.) łącznie 895 salad
i wielkich basinetów (Contamine 1992, Tabl. 1). Hełmy te wzmiankowane są kilkakrotnie również w zestawieniach broni
mieszczan głogowskich z l. 1447, 1475 i 1479 (Goliński 1990, 14).
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w tradycji warsztatów bawarskich bądź austriackiego. Brać należy pod uwagę naśladownictwo
form typowych dla tych wytwórni przez kowali
spoza centrów zbrojeniowych. Niestety ze względu na poważne zmiany w strukturze żelaza omawianej salady, spowodowane jej przepaleniem,
niemożliwe było przeprowadzenie stosownych badań. Analizy takie mogłyby odpowiedzieć również
na pytania dotyczące chronologii.
Analizując znaki, którymi sygnowane były
niemieckie salady zauważyć można, że zabytki
tego typu wykonywane były przede wszystkim
w warsztatach płatnerskich w Innsbrucku/Mühlau
w Tyrolu oraz Norymberdze, Augsburgu i Landshut w Bawarii. Ośrodki te swoimi produktami
z powodzeniem rywalizowały z warsztatami północnowłoskimi. Wytwórni innsbruckiej i związanej z nią przez przynajmniej trzy pokolenia rodzinie Treytz29 przypisać możemy co najmniej
kilka hełmów interesującej nas formy. Zaliczyć
możemy do nich saladę z Metropolitan Museum
of Art w Nowym Jorku (nr inw. 04.3.229), noszącą sygnaturę w formie podkowy z półksiężycem (ryc. 13:1). B. Thomas (1974) markę tę
wiąże z Adrianem Treytz Starszym, pracującym
w Mühlau do 1492 r. Zbliżoną marką (ryc. 13:2),
wpisaną w podkowę gotycką literą I, posługiwał się Jörg Treytz, aktywny w l. 1466-1499
(Thomas, Gamber 1954, 55; Nickel 1974, 287;
Thomas 1974; Nickel, Pyhrr, Tarassuk 1982, 29).
Znakiem takim sygnowana jest salada typu niemieckiego ze zbiorów Tower of London Museum
(nr inw. II.3 – ryc. 13:2), datowana na l. 14701480 (Dufty 1968, Pl. LXXIX:b). Inny, zbliżony do podkowy znak, w który wpisano pojedynczy punkt (ryc. 13:3), widnieje również na
saladzie pochodzącej z siedziby norweskich arcybiskupów w Trondheim i wywiezionej w 1564 r.
przez wojska Eryka XIV do Sztokholmu – od
1865 r. w Muzeum Narodowych Starożytności
(Thordemann 1943, Fig. 3). Prawdopodobne są
jej związki z członkami rodziny Treytz, choć
pamiętać należy, że podkowa należała do najbardziej popularnych znaków używanych przez
kowali w różnych częściach Europy30 (Nickel,
Pyhrr, Tarassuk 1982, 29). W Jörgu upatrywać
należy również wytwórcy hełmu ze zbrojowni
w Churburgu (nr inw. S24), należącego prawdopodobnie do Gaudenza Vogta z Matsch, hrabiego Kirchbergu (przed 1440-1504) (Paggiarino
2006, 216-217, 282). Salada ta sygnowana jest
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Ryc. 10. Malowane powierzchnie salad: 1 – fresk Tomasza z Villach
Gotesplagenbild z katedry pw. Św. Idziego w Grazu, ok. 1485 r.
(wg http://www.burgenseite.com); 2 – Mittelalterliche Hausbuch
z zamku Wolfegg, ok. 1480 r. (wg Mittelalterliche Hausbuch... 1866,
fol. 21v-22r, 51v-52r).
Fig. 10. Painted surfaces of sallets: 1 – fresco of Thomas from Villach
Gotesplagenbild from St Egidius’s Cathedral in Graz, c. 1485 (after
http://www.burgenseite.com); 2 – Mittelalterliche Hausbuch from
Wolfegg Castle, c. 1480 (after Mittelalterliche Hausbuch... 1866,
fol. 21v-22r, 51v-52r).

29 J. Hayward i L. G. Boccia wywodzili ród ten z Lombardii, z miasta Trezzo. B. Thomas i O. Gamber odrzucali tę hipotezę
wskazując, że prawo mediolańskie zakazywało zakładania pracowni płatnerskich poza księstwem bez zgody władz (Scalini
1996, 96).
30 Posługiwali się nimi m.in. producenci halabard (Waldman 2005, Fig. 49-50).
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Ryc. 11. Przedstawienia klejnotów na saladach: 1 – Augsburger Plattnerbuch, 2. połowa XV w. (wg Müller, Kunter 1984, 32); 2 – Mittelalterliche
Hausbuch z zamku Woelfegg, ok. 1480 r. (wg Mittelalterliche Hausbuch... 1866, fol. 21v-22r, 51v-52r).
Fig. 11. Images of jewels on sallets: 1 – Augsburger Plattnerbuch, second half of the 15th cent. (after Müller, Kunter 1984, 32); 2 – Mittelalterliche
Hausbuch from Wolfegg Castle, c. 1480 (after Mittelalterliche Hausbuch... 1866, fol. 21v-22r, 51v-52r).

znakiem trójlistnej koniczyny, wiązanym bezsprzecznie z rodziną Treytz31 (Gamber, Thomas
1954, 55). Okazy z Royal Armouries Museum
w Leeds (nr inw. 429) oraz Bayerisches Armeemuseum w Ingolstadt (nr inw. 11778) sygnowane są natomiast znakiem, w którym łodyga
koniczyny wychylona była w prawo, łączonym
z Christianem Treytz’em32 (1484-1487) (Nickel
1974, 287; Williams 2003, 452). Inny hełm, do
1923 r. w zbrojowni w Churburgu, obecnie w zbiorach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku
(nr inw. 42.50.32) również łączyć można z wytwórnią w Mühlau. Nosi on na nakarczku markę Kaspara Riedera, wymienianego w wydatkach
dworu w 1483 r., jako producenta zbroi turniejowej arcyksięcia Zygmunta Habsburga (1446-1490)
(Williams 2003, 452).
Z ośrodkiem w Landshutt związana jest prawdopodobnie salada z Hofjagd- und Rüstkammer

w Wiedniu (nr inw. A105; Thomas, Gamber 1978,
97). Jest ona sygnowana znakiem kapalina, który
do dziś jest herbem miasta (Spitzlberger 1975).
Obok niej wybita została również gotycka minuskulna litera n (ryc. 13:5). Zdaniem B. Thomasa
i O. Gambera hełm ten wyprodukowano w warsztacie norymberskim, ale dalsza jego obróbka
i sprzedaż nastąpiła w Landshutt. Inna salada typu
niemieckiego z wiedeńskiej kolekcji (nr inw. A93)
sygnowana również gotycką, minuskulną literą n,
posiada wybity, dodatkowo zeschematyzowany
herb Norymbergii (ryc. 13:6): po prawej stronie
heraldycznej pół czarnego orła cesarskiego na złotym tle, po lewej stronie po trzy białe i czerwone pasy ustawione na skos – barwy Frankonii33
(Reitzenstein von 1959; Thomas, Gamber 1978, 97).
Potwierdzałoby to słuszność łączenia minuskulnej
n z warsztatem norymberskim (Williams 2003,
590). W wytwórni tej wykuto również hełm ze

31 Rodzina sygnowała swoje wyroby znakiem trójlistnej rośliny. Najstarszy z rodu Konrad Treytz Starszy († 1469) posługiwał się
trójlistną koniczyną (Gyngell 1959, 3). Jego syn Jörg (aktywny do 1499) mógł po prostu przejąć markę ojca i używać jej na równi
ze znakiem podkowy (Scalini 1996, 97). Jeden z braci Jörga, Adrian Starszy (czynny do 1492 r.), bądź Christian (pracujący
w Mühlau w l. 1484-1487), posługiwał się znakiem, w którym łodyga koniczyny wychylona była w prawo (Williams 2003, 452).
Konrad Treytz Młodszy (1498-1536), swoje wytwory opatrywał znakiem trójlistnej koniczyny w polu, w którym łodyga
wychylona była lekko w lewo (Williams 2003, 452). Gmerkiem w postaci trójlistnego liścia winnego miał posługiwać się
natomiast Adrian Treytz Młodszy, aktywny w l. 1503-1529 (Nickel 1974, 287; Williams 2003, 452).
32 M. Scalini (1996, 97) przypisuje znak ten Adrianowi, B. Thomas i O. Gamber (1954, 55), D. S. H. Gyngell (1959, 3) oraz
H. Nickel (1974, 287) – Christianowi. I. Eaves i T. Richardson (1990, 14) uważają natomiast, że marką tą sygnował swe wyroby Jörg.
33 Producenci z Landshut i Norymbergii sygnowali swoje wyroby herbami miast by wykazać, że spełniają one ich wysokie,
miejskie wymogi cechowe (Williams 2002, 53).
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Ryc. 12. Salada wydobyta z rzeki Wichry w okolicach Mścisławia, Białoruś (wg Bohan 1997, Fig. 4).
Fig. 12. Sallet excavated under the Wichra River in vicinity of Mscislaǔ town, Belarus (after Bohan 1997, Fig. 4).

zbiorów Deutsche Historisches Museum w Berlinie (nr inw. PC 14321), na co wskazuje mocno
zniekształcona sygnatura na nakarczku (ryc. 13:7 –
Müller, Kunter 1984, 31).
Inna salada tego typu z kolekcji Wallace
(nr inw. A80) nosi wybitą na nakarczku we wgłębionym polu minuskulną literę a. Analogiczny
znak odnaleźć można na niemieckiej saladzie
(nr inw. 134) ze zbioru barona de Cosson (później W. E. Hearsta) pochodzącej z kolekcji Soeter
w Augsburgu, datowanej na l. 1450-1490 (Cosson
1881, 503, No. 24, Pl. II:21; Povenashe de 1929-

1931, 72, Abb. 4). J. G. Mann (1962, 99) uważa, że sygnatura ta związana jest z ośrodkiem
w Augsburgu.
Hełm z kolekcji Wallace (nr inw. A80) nosi
dwie marki: umieszczoną poniżej wizury fleurde-lys oraz ukoronowaną majuskulną literę P
na nakarczku (ryc. 13:9). Drugi znak zdaniem
J. G. Manna (tamże, 99), może być znakiem
płatnerza, lilia natomiast sygnaturą cechu bądź
arsenału. Inna salada typu niemieckiego znakowana lilią znana jest z kolekcji K. O. von Kienbuscha (tamże, 99). Wspomnieć należy również
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Ryc. 13. Znaki płatnerskie występujące na saladach typu niemieckiego: 1 – Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, nr inw.
04.3.229 – Adrian Treytz Starszy (wg Nickel, Pyhrr, Tarassuk 1982,
29); 2 – Tower of London Museum, nr inw. II. 3 – Jörg Treytz
(wg Dufty 1968, Pl. LXXIX:b); 3 – Trondheim – rodzina Treytz (?)
(wg Thordemann 1943, Fig. 3); 4 – Colezione Odeschalchi,
nr inw. 760 (wg Carpegna di 1969, il. 29); 5 – Hofjagd- und
Rüstkammer w Wiedniu, nr inw. A105 – Landshutt-Norymberga
(wg Thomas, Gamber 1978, 97); 6 – Hofjagd- und Rüstkammer
w Wiedniu, nr A93 – Norymberga (wg Thomas, Gamber 1978, 97);
7 – Deutsche Historisches Museum w Berlinie, nr inw. PC 14321
– Norymberga (wg Müller, Kunter 1984, 31); 8-9 Wallace Collection,
nr inw. A79 i A80 (8-9 – wg Mann 1962, 99).
Fig. 13. Armourer’s marks on German type sallets: 1 – Metropolitan
Museum of Art in New York, No. 04.3.229 – Adrian Treytz Older
(after Nickel, Pyhrr, Tarassuk 1982, 29); 2 – the Tower of London
Museum, No. II. 3 – Jörg Treytz (after Dufty 1968, Pl. LXXIX:b);
3 – Trondheim – Treytz Family (?) (after Thordemann 1943, Fig. 3);
4 – Colezione Odeschalchi, No. 760 (after Carpegna di 1969, il. 29);
5 – Hofjagd- und Rüstkammer in Vienna, No. A105 – LandshuttNuremberg (after Thomas, Gamber 1978, 97); 6 – Hofjagd- und
Rüstkammer in Vienna, No. A93 – Nuremberg (after Thomas, Gamber
1978, 97); 7 – Deutsche Historisches Museum in Berlin, No. PC 14321
– Nuremberg (after Müller, Kunter 1984, 31); 8-9 Wallace Collection,
No. A79 i A80 (8-9 – after Mann 1962, 99).

o kapalinach oznaczonych taką sygnaturą ze zbiorów J. H. de Hefnera-Altenecka (Laking 19191922, fig. 282) oraz Deutsche Historisches Mu-

seum w Berlinie (nr inw. W613; Müller, Kunter
1984, 258, kat. 24).
Nie udało się również przyporządkować
do określonej wytwórni widłowatego znaku widniejącego na saladach z Collezione Odescalchi
w Rzymie (nr inw. 760) oraz Hessisches Landesmuseum w Darmstadt, choć ich związek z wytwórniami kręgu niemieckiego wydaje się być
prawdopodobny.
Zachowane pełne garnitury zbroi, a także
ikonografia, pokazują, że salady z reguły noszono
jako integralny element pełnych zbroi płytowych,
choć używano je czasem i bez nich. Wyobrażenia
te wyraźnie dowodzą, iż była ona używana przez
wojowników pieszych i konnych, żołnierzy zaciężnych oraz najbogatsze rycerstwo. W późniejszym czasie salady tego typu stały się również
immanentnym elementem zbroi turniejowych.
Ekwipunek wkładany na tego typu rywalizację
do końca XV w. stanowiła z reguły lekka polowa
zbroja, nie różniąca się niczym od tej używanej na
placu boju (Gamber 1957, 68-69). Oprócz wspomnianych już wyżej Mittelalterliche Hausbuch,
potwierdzone jest to wyobrażeniami na kaflach
przedstawiających jeźdźca w boju (ryc. 14:1-2),
datowanych na 2. połowę i koniec XV w., pochodzących z nieznanej miejscowości w Czechach
(Pavlík, Vitanovský 2004, 93, 241, obr. 549) oraz
Gorzanowa na Śląsku (Gündel 1934, 290, Taf.
XXIII:5; Dymek 1995, 33, tabl. LIV:5). Innym
źródłem potwierdzającym takie zastosowanie interesujących nas salad jest brązowa zabawka przedstawiająca rycerza uzbrojonego do scharfrennen, pochodząca ze zbiorów Royal Museum w Canterbury,
datowana na ok. 1480 r. (Blair 1965, 44, 46,
Fig. 3-6). Ze zbiorów Wallace Collection znana
jest salada turniejowa o formie analogicznej do
egzemplarzy z ostatniej ćwierci XV w., jednak
o wadze znacznie przekraczającej ciężar salad
bojowych. Do dolnej krawędzi jej części twarzowej przynitowano niewielki wałek, wspomagający zewnętrzny, drewniany podbródek/tarczkę
przed odpadnięciem w trakcie trafienia przez
adwersarza (Laking 1919-1922, 52). Pod koniec
XV w. salady wykonane z jednego kawałka blachy
używane były niemal wyłącznie w turniejowych
szrankach34. Zyskały one od tego czasu postać
osłon głowy o dość wąskich dzwonach, zdobionych na naczółkach nakładkami w formie lwiej

34 Nie oznacza to, że hełmy tego typu przestały być używane na polu walki. Nie wszystkich kombatantów stać było na wymianę
dobrej, a niemodnej już zbroi gotyckiej, na inną i jeszcze do 1520 r. była ona noszona przez zbrojnych (Oakeshott 2000, 27).
Salady typu niemieckiego nosi kilku piechurów na przedstawieniu bitwy z 12.09.1504 r. pod Regensburgiem (Hummelberger
1977, ryc. 123). Przechowywana w kościele Krzyża Świętego w Schwäbisch-Gmünd salada typu niemieckiego przekazana
została do jego zbiorów przez mieszkańca miasta J. Rauchbeina, który nosił ją jeszcze w czasie wojny o Schmalkalden w 1525 r.
(Mann 1935, 86).
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Ryc. 14. Kafle przedstawiające jeźdźców w boju, 2. połowa i koniec XV w.: 1 – Gorzanów, pow. kłodzki, Śląsk (wg Gündel 1934, 290,
Taf. XXIII:5); 2 – miejscowość nieznana, Republika Czeska (wg Pavlík, Vitanovský 2004, obr. 549).
Fig. 14. Tiles with image of horsemen in a battle, second half and the end of the 15th cent.: 1 – Gorzanów, Kłodzko distr., Silesia (after Gündel
1934, 290, Taf. XXIII:5); 2 – unknown locality, the Czech Republic (after Pavlík, Vitanovský 2004, obr. 549).

grzywy, czy nietoperzowych skrzydeł oraz bardzo długich nakarczkach35. W takiej postaci używane były one aż do połowy XVI w., a na dworze Wettinów w Dreźnie nawet dłużej (Oakeshott
2000, 113).
***
Salada typu niemieckiego, przechowywana
w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie,
to jeden z niewielu egzemplarzy tego typu hełmów znajdujących się w zbiorach muzealnych

na terenie Polski36. Dość jednoznacznie datować można ją na 4. ćwierć XV stulecia. Brak
określonego miejsca znalezienia hełmu nie pozwala na stwierdzenie jego związku z terenem
środkowego Nadodrza, mimo że region ten bezsprzecznie znajdował się w zasięgu wpływów południowoniemieckich warsztatów zbrojeniowych,
gdzie prawdopodobnie powstał.
Wraz z końcem ery zbroi gotyckiej kończyła się również epoka dominacji ciężkiej jazdy na
polu bitwy. Piętnaste stulecie było świadkiem

35 Elementy te, luźno mocowane ponad wizurą, zdobione często kanelowaniem (tzw. Stirnplatten), oprócz funkcji zdobniczych, po uderzeniu kopią łatwo i efektownie odpadały od hełmu. Wysoko punktowane trafienie w taki cel mogło zostać
z łatwością zauważone przez sędziów podczas turnieju (Thomas, Gamber 1976, kat. Rennzeugen; por. Anglo 2000, 234).
Przywołać można tu salady ze zbrojowni zamku Ambrass, Veste Coburg czy Szczecina (Closs 1932-1934, Abb. 1; Williams
2003, 386). Wyobrażono je m.in. również na dziele Hansa Burgkmeiera Triumf cesarza Maksymiliana (Laking 1919-1922,
Fig. 399).
36 Oprócz omawianego okazu, salada znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Stanowi ona komplet, wraz ze zbroją turniejową wykonaną ok. 1500 r. w Augsburgu, do gonitw na ostre. Jest to typ salady niemieckiej ze
znacznie wydłużonym nakarczkiem. W skład kompletu wchodzi również podbródek, który był ześrubowany z napierśnikiem (Zbiory Muzeum... 1997, 13). Inny eksponat znajduje się w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu i przypisywany
jest warsztatowi włoskiemu Jacopa zwanego Bichignola z 2. połowy XV w. Charakteryzuje się on ruchomą zasłoną z wizurą oraz wydłużonym, ruchomym, trójfolgowym nakarczkiem, opatrzonym wybitym znakiem płatnerskim w postaci głowy
wołu (Zbiory... 1975, poz. 196). W kolekcji Biblioteki Kórnickiej PAN, w Dziale Muzealnym, przechowywany jest okaz
pochodzący z mediolańskiego warsztatu Missagliów z końca XV w. Kiedyś hełm wyposażony był w ruchomą zasłonę, która
się nie zachowała (Nowakowski 2003, 78). Egzemplarz salady niemieckiej znajduje się również w prywatnych zbiorach
R. Z. Janiaka z Łodzi. Na prawej stronie nakarczka, przy obrzeżu, wybita jest punca płatnerska w postaci litery T (?) na
nieregularnej tarczy (Janiak, Latour de, Kwaśnik-Gliwińska 2007, 204, I/223). Datowany na początek XVI w. fragment
zasłony salady stylizowanej na ludzką twarz, wyeksplorowano w trakcie badań dworu w Spytkowicach w Małopolsce
(Nadolski, Wawrzonowska 1982, 21-22, ryc. 25, 27).
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ostatecznego rozdziału między romantyczną teorią rycerstwa a zimnym realizmem wojny.
Wraz z początkiem wojen włoskich nastąpiły
istotne przeobrażenia w zakresie taktyki i uzbrojenia kombatantów. Niezwykle istotny był
tu wzrost znaczenia, już od połowy XV w.,
wspólnie ćwiczonych i wyspecjalizowanych oddziałów (często zaciężnej) piechoty, które ustawiane były taktycznie w pogłębionym szyku
(Contamine 1999, 148). Wykształcone w obu
(włoskim i niemieckim) dominujących ośrodkach style zbrojeniowe, około 1500 r. przekształciły się w jednolitą tendencję produkcji
uzbrojenia ochronnego (Klapsia 1937-1939). Rze-

mieślnicy po raz pierwszy produkowali zbroje
przeznaczone jednoznacznie dla piechoty i lekkiej konnicy (Blair 1958, 112).
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GERMAN TYPE SALLET FROM THE COLLECTION
OF LUBUSKIE MILITARY MUSEUM IN DRZONÓW NEAR ZIELONA GÓRA

Summary
Fully formed specimen of Gothic German type
sallet is being preserved in Lubuskie Military Museum
in Drzonów. Because of its form we can make sure that
it originated in the last quarter of the 15th cent.
Unfortunately, we know nothing about the place and
circumstances where it was found. We only know that
this helmet was given to the museum in 2003 by an
anonymous person and in this way it became a part of
its collection. The state of preservation of this artefact
indicates that it was excavated at water and terrestial
habitat. The helmet was forged from one piece of metal
plate. After conservation, when we measure it from face
part to preserved end of a gorget it has 30 cm length.
Probably about 20 cm of gorget is missing. Preserved
height of the helmet is 24,5 cm and its width is 20,3 cm.

These measures are within limits of medium values of
preserved German type sallets and are dating to the last
quarter of the 15th cent. Thorough the axle of the helmet
is a ridge, which is plainly in its face part and a little
flattern in its back part. The ridge divides the artefact on
two symmetrical pieces. On the top of the helmet, the ridge
changes into large 2,8 cm willow, but it didn’t preserve to
present-day. In face part of the artefact, 5,8 cm from the
bottom edge, was cut an optical chink, which has 22,6 cm
length and 0,6 cm width. It separates the strengthening
and lightly forward advanced and bent outside part of
the helmet, which protect the chin from forehead part.
It’ s hard to estimate the original thickness of metal plate
which was used to make the helmet, because of the huge
wastage in helmet’s structure and connected with it

Salada typu niemieckiego...

conservancy exertions. Actually it is 0,2-0,3 cm, which
could be (like measurements of metal plate thickness
from that period indicate) sufficiently value to protect an
armed person’s head. Bottom part of the hemet, which
was thicken (0,5 cm), was made by crooked and heated
metal plate edges and inside was added an iron wire to
consolidate it.
More or less in one third part of bell’s height
are twelve orifices on rivets (six on one side) but to
nowadays were preserved only two of them, which have
semicircular heads to make steady the lining-band of the
helmet. Thanks to iconography and preserved liningbands of the helmets we can suspect what its form
looked like. Supplement of the lining-band of the helmet
was a leather strap under the chin. It’s possible that this
element had also the artefact from Drzonów. Two single
rivets on the right side of the helmet, near the bottom
egde, indicate it. With the way of wearing sallets there
are probably connected two single rivets, which are on
the gorget, about 5 cm from its preserved end and under
the line of the lining-bands rivets, on both sides of the
ridge of the helmet. It was possible that they were used
to fix the belt, which the helmet was attached to the
gorget. It stabilized helmet on someone’s head and made
impossible to move it forward and also lose it during
a battle. When a fighter didn’t take part in a battle,
he was wearing a sallet moved back what completely
shown his face and quaranteed him better visibility and
easier respiration.
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The state of preservation the artefact from Drzonów
made imposssible to take some sample, which could
designate if it was being painted or not. Preserved
specimens of black sallets with painted designs and also
written sources indicate that this way of ornamentation
wasn’t unfamiliar to their makers.
Unfortunaltely, not much we can say about the
workshop, in which the sallet from Drzonów was
manufactured. Armourer’s marks, useful in designating
the workshop and the name of a maker, usually were on
the gorget or in the front side of the bell. On the helmet
from Lubuskie Museum, perhaps because of the huge
wastage in these parts, any armourer’s marks weren’t
registered. This situation also concerns a big part of
analysing helmets from the museum collections, which
the place of their manufacture we aren’t able to describe.
During the analysing marks, which were „German”
sallets signed by, we can notice that the artefacts of
this type were made mainly in armourer’s workshops
in Innsbruch/Mühlau in Tirol and also in Nuremberg,
Augsburg and Landshut in Bavaria.
Preserved suits of armours and also iconography
show that sallets mostly were wearing as integral element
of full plates armours, but they were used also without
them. These reflections confirm that the sallet was using
by walking and mounterd worriors, mercenary soldiers
and the richest knighthood. In later period this type of
sallets became also an immanent element of tournament’s
armours.
Translated by Diana Bilińska

