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DWA GROTY (KORONKI) KOPII TURNIEJOWYCH
Z BADAŃ NA WAWELU

Abstract:
J. Firlet 2009, The two coronals of the tournament lances from the researches in Wawel, AMM 5: 229-240
The article is dedicated to the two finds from Royal Castle Wawel in Cracow – the coronals of the tournament lances. From the
written sources we have plenty of information about tournaments on the castle’s courtyard in the late medieval and early modern
times. Analised artifacts presents specimens with four spikes, known from the European collections, but very rare in Poland.
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A potem moc skruszono kopii,
Bo chcieli go uhonorować
Kruszeniem kopii i turniejem.
Więc, krótko mówiąc, był tam turniej.
A cesarz także, zdaje mi się,
Szedł w szranki z innymi królami,
Co byli świetnie wystrojeni,
Lecz go pokonał obcy król,
Bo lepiej znał wojenne dzieło.
Wilhelm de Machaut, Zdobycie Aleksandrii1

Wierszowana opowieść cytowanego wyżej
francuskiego trubadura to fragment kroniki dotyczącej europejskiej podróży króla Cypru, Piotra I
de Lusignan. Ekspresyjny przekaz odzwierciedla
kulminacyjne wydarzenie wielkiego zjazdu monarchów w Krakowie, we wrześniu 1364 r. W ramach opisanego przez Jana Długosza spotkania
odbył się wielki turniej rycerski, z udziałem koronowanych głów – wspomnianego Piotra I, cesarza Karola IV, króla Ludwika Andegaweńskiego, być może Waldemara IV duńskiego i licznych
książąt. Wawelski gospodarz kongresu, Kazimierz
Wielki, z racji podeszłego już wieku (53 lata),
zapewne nie występował w szrankach. Od tego
właśnie wydarzenia rozpoczyna się udokumentowana historycznie „kariera” turniejowego dzie1

Cytat za Brzustowicz 2003, 240-241.

dzińca zamku krakowskiego (Brzustowicz 2003,
239-242).
Złoty okres w dziejach turnieju rycerskiego
w Polsce przypada na panowanie ostatnich Piastów oraz dynastię Jagiellonów. Według Długosza
gonitwy turniejowe uświetniały dworskie uroczystości państwowe i dynastyczne – koronacje i śluby królewskie, narodziny i chrzty królewskich
potomków, ceremonialne wizyty zagranicznych
władców. Należy tu doliczyć dość częste pojedynki rycerskie, konne i piesze, z reguły odbywające się na dworze monarszym. Dość lakoniczne informacje źródłowe wymieniają zamek
krakowski jako miejsce hucznych ceremonii i orężnych zawodów (tamże, 244-252, 261-264, 278-296).
W XIV i XV w. dworskie turnieje odbywały się
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Ryc. 1. Kraków-Wawel. Dziedziniec turniejowy pałacu renesansowego z sienią wjazdową: 1 – wykop A. Żakiego z l. 1950-1952 oraz
miejsce znalezienia grotu nr 713/50; 2 – sonda 1/2000, miejsce
odkopania grotu nr 31257/00. Oprac. J. Firlet, rys. J. Lasek.
Fig. 1. Cracow-Wawel Castle. Tournament courtyard of Renaissance
palce with an entrance-hall: 1 – A. Żaki’s excavation from 1950-1952
and the place of finding the head of jousting Lance, No. 713/50;
2 – excavation 1/2000, the place of digging up the head of jousting
Lance, No. 31257/00. Graph. J. Firlet, drawing by J. Lasek.

niewątpliwie na wawelskim zamku górnym, gdzie
obszerny dziedziniec otaczały kolejno stawiane budowle, połączone gankiem. Natomiast turniej weselny Zygmunta Starego i królowej Bony (1518 r.)
urządzono, jak pisze towarzyszący królowej Mikołaj Carmignano, za bramą pałacu renesansowego, na długim i szerokim dziedzińcu (tamże, 280281, przyp. 73; Szymczak 2008, 188-189), a więc
zasadniczo w tym samym miejscu (ryc. 1).
Nasuwa się interesująca kwestia, czy te dziesiątki razy odbywające się zmagania rycerskie
pozostawiły jakieś materialne ślady w obrębie
nawarstwień dziedzińca arkadowego? Barwne
opisy oraz przekazy ikonograficzne upewniają,
iż po długich i zaciętych starciach na arenie wydarzeń wysypanej zwykle piaskiem2 musiały zostać
szczątki uzbrojenia ochronnego oraz wielka liczba
„skruszonych” kopii.
Prace wykopaliskowe Z. Hendla w 1906 r.
na dziedzińcu pałacu królewskiego można uznać

za początek badań archeologicznych na Wawelu
– w 2006 r. obchodzono stulecie podjęcia na
wzgórzu tego rodzaju działalności naukowej. Odkryto wtedy, na znacznej głębokości w południowowschodnim narożniku dziedzińca arkadowego,
potężne mury dawnego pałacu gotyckiego (ryc. 2).
Przekopane zostały towarzyszące reliktom nawarstwienia, stanowiące podbudowę kolejnych nawierzchni średniowiecznego dziedzińca (Pianowski
1984, 43-44, 124). Ruchomy materiał zabytkowy
nie został przez badacza-architekta wydobyty, bowiem weryfikacyjne wykopaliska w l. 1994-1997
ujawniły w zasypach wykopów Z. Hendla liczne
i cenne artefakty.
Wzrost zainteresowania badaniami obecnego
renesansowego dziedzińca nastąpił w 1949 r.,
po odkryciu w nadzorowanym przez G. Leńczyka wykopie pierwszych fragmentów przedromańskiej budowli czworokątnej (Leńczyk 1955,
418-419). W latach następnych (1950-1952)
A. Żaki, działając z ramienia Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego, podjął
z grupą współpracowników eksploracje znacznie
rozszerzające pierwotny przekop instalacyjny. Wykonano szerokoprzestrzenne badania (ponad 4 ary)
północnej partii dziedzińca, na północ od linii
sieni bramnej pałacu, drobiazgowo eksplorując
rejon budowli przedromańskiej. Wprowadzenie
metody badania warstw kulturowych na tym stanowisku stanowiło istotny przełom w stosunku
do dotychczas prowadzonych wykopalisk. Przekopanie terenu do poziomu skały wapiennej zaowocowało licznym inwentarzem zabytków ruchomych. Rejestracja nawarstwień, w obrębie
siatki przekrojów, pozwoliła na opracowanie przez
A. Żakiego schematu stratygrafii kulturowej, powiązanej z przemianami architektury pałacu, niejednokrotnie mającymi ścisłą metrykę w źródłach
pisanych. Wyróżniono poziomy użytkowe, w tym
charakterystyczne warstwy tłucznia ceglanego,
którymi wyrównywano dziedziniec w okresie od
późnego średniowiecza do początku XVI w. (Żaki
1955, 420-422).
Wśród licznych materiałów ruchomych, w obrębie ara 271, ćwiartki B (przy północnej galerii krużganka), zainwentaryzowano (nr 713/50)
skorodowany zabytek żelazny, o czterech „nogach” (ryc. 3:1). Przedmiot zalegał na głębokości
180-200 cm (od powierzchni terenu), w obrębie humusowo-gruzowej, „renesansowej” warstwy
IVb3. Bezpośrednio wyżej rozpoznano utwardzony
poziom miału ceglanego (warstwa IVa), skojarzony

2 O wysypywaniu piasku na bruk dziedzińca wspomina Ś. Orzelski, opisując turniej koronacyjny Henryka Walezego w 1574 r.
(Brzustowicz 2003, 303).
3 Dane z karty katalogu muzealnego, opracowanej przez autora.
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Ryc. 2. Kraków-Wawel. Stan zabudowy średniowiecznego pałacu królewskiego (XV w.), z dziedzińcem turniejowym. Oprac. Z. Pianowski,
J. Firlet, rys. K. Musiał.
Fig. 2. Cracow-Wawel Castle. Building complex of the medieval royal palace (15th cent.), with a tournament courtyard. Graph. Z. Pianowski,
J. Firlet, drawing by K. Musiał.

przez A. Żakiego z etapem porządkowania nawierzchni po zakończeniu za Zygmunta Starego
przebudowy pałacu (ok. 1530 r.). To datowanie
wydają się potwierdzać znalezione w warstwie
numizmaty, pochodzące z l. 1468-1501 (tamże,
421). Czworonóg okazał się być mocno uszkodzonym grotem kopii o słabo zachowanej tulei,
pierwotnie rozszerzającej się ku drzewcu. Istniejącą partię tulei (ok. 2 cm długości), o przekroju
zbliżonym do kolistego i średnicy ok. 3 cm, wykonano z dość cienkiej blachy (skorodowanej).
Górna część grotu to cztery masywne, tulipanowato rozchylone ostre kolce. Są one dość krótkie
(ok. 2,7 cm), zwężające się ku końcom, ich przekroje zbliżone są do czworobocznych. Zachowana

partia grotu mierzy tylko ok. 5,5 cm długości
(ryc. 4:1), waga uszkodzonego zabytku wynosi 76 g.
W l. 1999-2000 realizowano na Wawelu
konserwatorski program przebudowy dziedzińca
pałacowego. Związane z tym zadaniem niwelacje
terenu zostały objęte nadzorem archeologicznym
(Z. Pianowski, J. Firlet), prowadzącym do zadokumentowania wyższych partii nawarstwień ziemnych. Dodatkowo udało się wykonać niewielki
sondaż 1/2000, w centralnej partii dziedzińca
(ar 341/A), do skały. Rozpoznano tu rozbudowane kompleksy nawarstwień, wydatowane na okres
od XI do XVIII w., w tym kilka poziomów użytkowych (ryc. 5). Wydają się tu istotne warstwy
miału i gruzu ceglanego, układające się w trzy
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Ryc. 3. Kraków-Wawel. Groty kopii odkryte na dziedzińcu pałacowym: 1 – nr inw. 713/50; 2 – nr inw. 31257/00. Rys. J. Lasek.
Fig. 3. Cracow-Wawel Castle. Heads of jousting lances discovered in the palace courtyard: 1 – No. 713/50; 2 – No. 31257/00. Drawing by J. Lasek.
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Ryc. 4. Kraków-Wawel. 1 – grot odkryty w trakcie badań A. Żakiego, nr inw. 713/50; 2 – grot odkryty w trakcie badań w 2000 r.,
nr inw. 31257/00. Fot. J. Firlet.
Fig. 4. Cracow-Wawel Castle. 1 – a head of jousting lance discovered during A. Żaki’s excavations, No. 713/50; 2 – a head of jousting lance
discovered during archaeological excavations in 2000, No. 31257/00. Photo by J. Firlet.
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Ryc. 5. Kraków-Wawel. Ściany sondy 1/2000 – strzałką oznaczona warstwa Vc. Fot. S. Michta.
Fig. 5. Cracow-Wawel Castle. Excavation 1/2000 walls – pointer indicates layer Vc. Photo by S. Michta.

(Va1-Va3) kolejno uzupełniane nawierzchnie dziedzińca pałacu gotyckiego (XV w.). Poniżej tych
poziomów, na głębokości 250-290 cm (od terenu), odkopano zabytek wydzielony nr 31257/00,
w obrębie warstwy Vc. Już tradycyjnie, ze względu na charakterystyczny kształt, żelazny przedmiot został w trakcie inwentaryzacji nazwany
trójnogiem. Sekwencja Vc to kilka nasypów
humusowo-gruzowych, z niezbyt licznym zespołem ceramiki, datowanym ogólnie na 2. połowę
XIV – początek XV w.
Żelazny trójnóg ostatecznie rozpoznano jako
masywny grot kopii, o rozszerzającej się mocno,
dość krótkiej tulei (ok. 4,5 cm). Przekrój silnie
uszkodzonej tulei (ubytki korozyjne) jest kolisty,
średnica wynosi od 2,4 do 3,6 cm. Blisko wylotu
zachowany jest fragment gwoździa, w niewielkim
otworze, do mocowania drzewca. Obok niewielki fragment powierzchni blachy tulei jest pokryty
żółtym metalem (miedź?). Z tulei płynnie wyra-

stają trzy, tulipanowato rozchylone na boki, masywne kolce grotu. Każdy z nich o tej samej
długości (6 cm), wszystkie zwężają się stopniowo ku ostremu szpicowi, ich przekroje są zbliżone do kwadratu. (ryc. 3:2, 4:2). Waga mocno
uszkodzonego grotu wynosi 202 g.
W Królewskiej Zbrojowni wawelskiej wystawiana jest kompletna kopia turniejowa z kolekcji
B. Konczakowskiego (nr inw. 4622). Zaopatrzona
w grot o czterech zębach, datowana jest, wraz
z odłączoną obecnie stalową tarczką kolistą, na
XVI stulecie (Petrus 1989, 13-14, 32). Na lekkim
drzewcu o długości 390 cm osadzono krótki grot
żelazny, nieco odmiennie wykonany niż zabytek
odkopany przez A. Żakiego. Walcowata tuleja
z niezbyt grubej blachy (średn. zewn. 2,6 cm)
bezpośrednio przechodzi w cztery płaskie, trójkątne zęby, łukowato nachylone ku sobie. Każdy
z zębów grotu (o długości ok. 0,6 cm) został
wycięty w blasze górnej partii tulei. Cały grot
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Ryc. 6. Kraków-Wawel. Grot kopii turniejowej ze zbrojowni królewskiej, nr inw. 4622 (Copyright © by Zamek Królewski na Wawelu). Fot. J. Firlet.
Fig. 6. Cracow-Wawel Castle. A head of jousting lance from the royal armoury, No. 4622 (Copyright © by Wawel Royal Castle). Photo by J. Firlet.

posiada tylko 3,5 cm długości. Drzewce kopii
niewątpliwie nie jest oryginałem, gdyż autentyki
posiadały złożoną konstrukcję (por. niżej; także
Szymczak 1998, 236-237). Szczegóły wykonania
i nachylenie zębów grotu także budzą wątpliwości, co do pochodzenia z XVI w. (ryc. 6).
Bezpośrednie, dalsze analogie dla odkopanych wawelskich zakończeń kopii są niezbyt liczne4. Katalog praskiego Muzeum Historii Wojskowości prezentuje wykopaną w miejscowości
Orlík koronkę turniejową, z trzema mocno rozchylonymi kolcami. Długość grotu wynosi 9,7 cm,
waga 180 g. Silnie rozszerzająca się, masywna
tuleja posiada sygnaturę w postaci wybitych dwu
koncentrycznych kręgów. Chronologię zabytku
ustalono na XIV w. (Čepička, Dolinek 1991, 12,
ryc. 8).
Z terenu Węgier jest znany podobnie ukształtowany grot żelazny, o trzech krótkich „zębach”,
datowany na XV stulecie. Masywna tuleja rozszerza się lejkowato w kierunku wylotu. Uszkodzony zabytek pochodzi ze zbiorów Muzeum
Karola Ferenczy w Szentendre pod Budapesztem.
Inny grot z trójdzielnym zakończeniem, o wy4

dłużonej tulei, znajduje się w zbiorach Magyar
Nemzeti Muzeum w Budapeszcie (Kalmár 1971,
49, ryc. 78-79).
Archeologiczne badania gotyckiego dworu
rycerskiego w Herbede nad rzeką Ruhr (Niemcy)
przyniosły nieoczekiwane odkrycie. W zniszczonej pożarem i zasypanej piwnicy kamiennej odkopano uszkodzone przez ogień pozostałości dawnej zbrojowni dworskiej, w tym kilka części zbroi
z hełmem. Były tam również dwa żelazne groty
kopii turniejowych – jeden z nich zniszczony, drugi
natomiast (ryc. 7), nazwany Krönig lub Krönlein,
reprezentował znaną z dziedzińca wawelskiego
odmianę o trzech masywnych, rozchylonych „zębach” i rozszerzającej się tulei; zakończenia grotu
pokryte były białym metalem (cyna?). Długość
zabytku wynosiła 10,4 cm (czyli tyle samo, ile
posiadał grot wawelski, nr 31257/00), średnica
tulei miała 4,7 cm. Pozostałości zbrojowni datowano na w. XIV i 1. połowę XV (Peine 2004,
45-46, 51-53, 73-74, 77, ryc. 5-6, 18).
Bardzo podobny formalnie egzemplarz niemieckiego grotu został odkopany w obrębie pierścienia murów zamku Oberursel-Bommersheim

Autor składa podziękowanie Redakcji za pomoc w pozyskaniu literatury do analogii.
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Ryc. 7. Herbede, Niemcy. Grot z piwnicy dworu rycerskiego (wg
Peine 2004, ryc. 18).

Ryc. 8. Grot kopii z aukcji w Monachium (wg Hermann Historica...
2007, Nr 3694).

Fig. 7. Herbede, Germany. Head of jousting lance from a knight’s
mansion cellar (after Peine 2004, fig. 18).

Fig. 8. Head of jousting lance from auction in Munich (after Hermann
Historica... 2007, No 3694).

(kr. Hochtaunus). Pośrodku zrujnowanej rezydencji, w warstwach z okresu użytkowania i destrukcji obiektu, pojawił się zespół militariów (groty
kopii, oszczepu, strzały) oraz dobrze zachowana
koronka. Silnie rozszerzona, masywna tuleja, zaopatrzona była w trzy krótkie i szerokie kolce,
rozchylone na zewnątrz. Grot turniejowy został
wydatowany ogólnie na okres użytkowania zamku
– od 1. połowy XIII do końca XIV w. (Friedrich,
Junk, Kreutz, Petrasch, Rittershofer, Titzmann,
Waldstein 1993, 454, 456, 494-496, Abb. 6, 34,
profil 1991/59).
Inny zabytek z Niemiec, nazwany coronal,
cornel, notuje znana amerykańska encyklopedia
broni. Grot o szerokiej i długiej tulei zakończony jest trzema rozchylonymi, masywnymi kolcami. Wraz z tarczką osłony dłoni zabytek datowany jest na XV w. (Stone 1999, 407, ryc. 242).
Także znaleziona we Włoszech koronka kopii
(coroncina) została uznana za pochodzącą z Niemiec i wydatowana na koniec XV w. Zamieszczona w opracowaniu fotografia prezentuje, jak się
wydaje, zabytek zbliżony formą do trójdzielnego

grotu wawelskiego (Boccia 1967, 86; Carpegna di
1969, kat. 137).
Jak się okazuje, międzynarodowy dom aukcyjny Hermann Historica oferuje do sprzedaży
zaskakująco obszerny inwentarz interesujących
nas zabytków (ryc. 8). W kilku katalogach, od
r. 2006 do 2009, pojawia się pięć egzemplarzy
grotów kopii turniejowych, z wykopalisk, na ogół
dobrze zachowanych. Według not katalogowych
są to zabytki niemieckie, datowane na XV/XVI
i XVI w. Wszystkie posiadają zakończenia o trzech
rozchylonych zębach, krótszych lub dłuższych. Tuleje są głównie dłuższe, rozszerzone ku drzewcu,
z jednym lub dwoma otworami do mocowania.
Całkowita długość grotów waha się od 10 do
15,5 cm (Hermann Historica... 2006, kat. 1806;
2007, kat. 3693-3694; 2008, kat. 4471; 2009,
kat. 3484). Znaczne podobieństwo formalne do
niektórych grotów niemieckich wykazuje zabytek z Tower Royal Armouries w Londynie (nr inw.
VII 1543). Trzy krótkie kolce tej broni zostały
osadzone na szerokiej, niezbyt długiej tulei. Zabytek ma długość 9,4 cm i waży 255 g (Rangström
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Ryc. 9. Groty kopii turniejowych, Niemcy (wg Poschenburg 1939, fig. 654-658).
Fig. 9. Heads of jousting lances, Germany (after Poschenburg 1939, fig. 654-658).

1992, 79, kat. 51; Chodyński 1994, 83, poz. 5).
Chronologię grotu ustalono na koniec XV w.
(Blair 1962, 112).
W literaturze bronioznawczej informacje dotyczące grotów kopii turniejowych są dość skąpe
i niezbyt liczne. Wyróżnia się tu bardziej opracowanie H. Seitz’a, pokazujące wiele odmian zakończeń kopii do gonitw na tępe (niem. Gestech).
Autor opisuje m.in. groty z trzema lub czterema
krótkimi szpicami (Krönig), pojawiające się od
XIII w. we Francji i w Niemczech, omawiając
ich rozpowszechnienie oraz sposoby walki tak
zakończonym orężem (Seitz 1965-1968, 234-236,
ryc. 153). Z kolei bogato ilustrowany planszami
przegląd średniowiecznego uzbrojenia ochronnego i zaczepnego prezentuje m.in. dwie odmiany
krótkich grotów czterozębnych (ryc. 9). Jeden
z nich nawiązuje formą do odkopanego egzemplarza z dziedzińca arkadowego. Drugi, koronka
o krótkich, rozchylonych zębach, przypomina zakończenie kopii (repliki?) ze zbrojowni wawelskiej (Poschenburg 1939, 174, ryc. 657-658).
Niemiecki podręcznik bronioznawstwa dość
pobieżnie traktuje uzbrojenie turniejowe. Opisana i pokazana jest m.in. kopia (do walki na
tępe) drewniana, o długości 370 cm, zaopatrzona w tarczkę ochronną i zwieńczona klasycznym
grotem o trzech kolcach (Boeheim 1966, 540,
ryc. 626-627).
Ciekawych informacji dostarczają przekazy ikonograficzne. Daleko nie szukając, fryzy
Hansa Dürera i Antoniego z Wrocławia w Sali
Turniejowej na Wawelu (1534-1535) ukazują
całe bogactwo obyczaju turniejowego na dworze
królewskim. Malowidła na ścianie południowej,

wschodniej i zachodniej ilustrują kolejne fazy
konnego starcia grupowego na ostre i tępe kopie, a także miecze (Brzustowicz 2003, 380-381).
Z zamętu „gonitwy” wyróżnia się ekspresją (na
ścianie wschodniej) utarczka dwu rycerzy, z których jeden, mocno rozpędzony, godzi kopią o trójzębnym grocie w tarczę przeciwnika. Niedawno
ostatecznie ustalono graficzne pierwowzory dla
tego malarstwa, w postaci cyklu czterech drzeworytów ze scenami turniejowymi, autorstwa Łukasza
Cranacha Starszego. Interesujące nas starcie rycerzy jest naśladownictwem pojedynku na rycinie
z 1506 r., gdzie dwaj konni dysponują kopiami
kilkuzębnie zakończonymi. Ugruntowane zatem
zostały wcześniej wyrażane opinie, iż freski turniejowe z pałacu wawelskiego nie ilustrują rzeczywistych wydarzeń na dziedzińcu rezydencji
(Frey-Stecowa 1997/1998, 29-35, ryc. 1-8, 14).
Podobnie jak u Cranacha, barwny wizerunek
grupowego starcia na kopie przekazuje drzeworyt
Wielki turniej w Monachium w roku 1500, sygnowany przez Mattiasa Zasingera. Rynek wielkiego miasta zapełniają precyzyjnie rysowani rycerze
konni, nacierający na siebie kopiami o grotach
ostrych i kilkuzębnych. Na uboczu przygrywa
orkiestra konna (jak na freskach wawelskich),
przyrynkowe kamienice wypełnia tłum widzów,
wśród których widać usytuowaną na balkonie parę
książąt Bawarii (Prints and Drawings... 1996-1997,
92-93, nr 88).
Właśnie ikonografia z epoki oraz traktaty
i opisy historyczne przekazują zasady gonitwy
na tępe. Opisany wyżej turniej grupowy (ilustrowany także freskami wawelskimi) odbywał się na
większej przestrzeni, podzielonej czasem sznu-
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Ryc. 10. Książę Henryk z Wrocławia otrzymuje wieniec zwycięzcy
w turnieju, miniatura z Kodeksu Manesse (Cod. Pal. Germ. 848, fol.
11v), 1305-1340 (Copyright © by Universitätsbibliothek Heidelberg).

Ryc. 11. Kowal Nicklas Schweitz[er], miniatura w Księdze pamięci
norymberskich fundacji dwunastu braci, 1504 r., sygn. Amb. 317.2°,
f. 120r (Copyright © by Stadtbibliothek Nürnberg).

Fig. 10. Prince Henry from Wrocław is receiving laurel wreath in
tournament, miniature from the Manesse Codex (Cod. Pal. Germ.
848, fol. 11v), 1305-1340 (Copyright © by Universitätsbibliothek
Heidelberg).

Fig. 11. Blacksmith Nicklas Schweitz[er], miniature in The Book for
the Memory of Nuremberg Foundation of the Twelve Brothers, 1504,
sign. Amb. 317.2°, f. 120r (Copyright © by Stadtbibliothek Nürnberg).

rami, gdzie dwie grupy rycerzy nacierały na siebie
kopiami z kilkuzębnymi grotami. Starcia parami
wykonywano w tzw. szrankach, wprowadzonych
od początku XV w. płotach i barierach, skutecznie
rozdzielających konie adwersarzy w obawie przed
zderzeniem5. Dla zwiększenia atrakcyjności zastosowana została punktacja za trudniejsze wyczyny rycerzy – wysoko punktowano trafienie
w hełm przeciwnika oraz skruszenie kopii w połowie długości, bo zwykle łamała się przy grocie (Szymczak 2008, 88-89, 151-156, 167-168).
Manewrowanie kopią, z powodu długości, było
niezwykle utrudnione. Dla obniżenia ciężaru przepołowione drzewce wydrążano i składano obie
części razem, łącząc metalowymi obrączkami i nakładając małą, ochronną tarczkę. Jednak w trakcie
pojedynków obciążona kilkuzębnym grotem kopia
była wspierana na haku, umieszczonym po prawej
stronie napierśnika zbroi (Szymczak 1998, 236237; Petrus 1989, 32, ryc. 6).
Książę Henryk z Wrocławia otrzymuje wieniec
zwycięzcy w turnieju – tak opisywana jest minia-

tura z Kodeksu Manesse (ok. 1320 r.), gdzie
księcia Henryka Probusa w szrankach otaczają
giermkowie, jeden trzyma długą kopię z grotem o trzech kolcach (ryc. 10). Władca Śląska
i Małopolski znany był ze szczególnego zamiłowania do zawodów turniejowych (Szymczak
2008, 101-103). Jeden z najciekawszych wizerunków władcy Polski zamieszczono w burgundzkim herbarzu z l. 1434-1435. Występujący konno
król (Władysław Warneńczyk?), w lśniącej zbroi,
nosi hełm turniejowy ze złotą koroną oraz klejnotem w postaci koronowanego orła (tamże, 239,
ryc. 21). Niestety, poza polem naszego widzenia
ilustrator pozostawił giermka władcy, z niewątpliwie wspaniałą kopią…
Ten krótki przegląd dostępnych materiałów
porównawczych, głównie archeologicznych, prowadzi do wniosku, iż rycerska kopia turniejowa
średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy zaopatrzona była często w grot o trzech zębach.
Groty do starć na tępe różniły się nieco między
sobą, zachowując podstawową formę rozwidlo-

5 Taki płot niewątpliwie istniał na dziedzińcu wawelskim ok. połowy XV w., jak wynika z opisu mającego tam miejsce pojedynku Jakuba z Kobylan z rycerzem angielskim, gdy cudzoziemiec uderzył kopią w przegrodę (Szymczak 2008, 183).
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Ryc. 12. Grot kopii turniejowej na elewacji Dworu Artusa w Gdańsku
(wg Masłowski 2003).
Fig. 12. Head of jousting lance on the elevation of Artus Mansion in
Danzig (after Masłowski 2003).

nego narzędzia do „ściągania” przeciwnika z konia. Trudno wskazać egzemplarz identyczny z trójzębnym grotem wawelskim; rozmiarami i kształtem kolców zbliżony jest do niego zabytek z aukcji
Hermanna (kat. 3694, ryc. 8). Grot z Wawelu nosi
ślady pokrycia miedzią, egzemplarz z Herbede był
cynowany – obie techniki uszlachetniania żelaza
znane były w średniowieczu. Mosiądzem, brązem
i srebrem pokrywano m.in. ostrogi, jak przekazują źródła pisane i poświadczają materiały wykopaliskowe (Marciniak-Kajzer 2007, 201-203),
a także strzemiona (para XV-wiecznych z Plemiąt), również w celu ochrony przed korozją (Nowakowski 1985, 136, tabl. XV:2-3). XV-wieczne
rachunki rzemieślnicze wymieniają m.in. groty
kopii „przeciągnięte” miedzią oraz, nieco mniej
kosztowne, groty pobielane cyną. Dla króla Kazimierza Jagiellończyka natomiast została wykonana kopia pozłacana (deaurata), trudno jednak
ustalić, czy pokryte nią było drzewce czy także
grot tej paradnej broni (Szymczak 1998, 237-238).
Do naszych czasów zachowało się niewiele źródeł ikonograficznych, bardziej precyzyjnie
ilustrujących proces wykonywania broni w średniowieczu. Stąd należy wysoko ocenić wydanie
przez Miejską Bibliotekę w Norymberdze zespołu (średniowiecze i nowożytność) bogato ilu-

strowanych rękopisów Ksiąg pamięci norymberskich fundacji dwunastu braci, z licznymi portretami miejskich rzemieślników „przy pracy”.
W tomie Mendel I znajduje się obrazek (z 1504 r.)
przedstawiający kowala (Waffenschmied) Nicklasa
Schweitz[era], kującego mały grot (ryc. 11). Na
ladzie warsztatu wyłożono wykonane już m.in.
groty kopii i oszczepu, ale także dokładnie odwzorowaną koronkę trójzębną (Die Hausbücher…,
Amb. 317.2 [ Mendel I], folio 120 recto).
Wawelski grot czterozębny wydaje się nie
mieć analogii wśród zabytków znanych z wykopalisk. Nawiązuje formą – do tego typu grotów
– zakończenie kopii ze Zbrojowni wawelskiej,
jednak, jak już wspomniano, może ta broń budzić wątpliwości. Groty czterozębne wymieniają
natomiast niektórzy autorzy opracowań (np. Szymczak 2008, 197-198). Wśród rysunków kompletów
uzbrojenia turniejowego pojawia się czasem wizerunek zakończenia kopii o czterech zębach
(Brzustowicz 2003, ryc. na s. 166). Jednak naprawdę bogaty zbiór grotów wielozębnych znajduje się w historycznej zbrojowni rodu Trapp.
Grupa ta konstrukcyjnie zbliżona jest do formy
grotu ze Zbrojowni na Wawelu, ale liczba wyciętych w tulei zębów jest znacząco większa. Poszczególne egzemplarze opisywanej broni, datowane na XVI i XVII w., posiadają od ośmiu do
czternastu małych zębów (Scalini 1996, 200, 373,
ryc. na s. 373).
Chronologia odkrytego grotu czterozębnego,
jak ustalono w analizie stratygrafii, dość pewnie
mieści się w 1. ćwierci XVI w. Trudno oprzeć
się pokusie włączenia wawelskiej koronki do uzbrojenia, którym posłużyli się rycerze podczas
wielkich zawodów turniejowych z okazji ślubu
Zygmunta I Starego z Boną Sforza (1518 r.).
Jak donoszą kronikarze, na dziedzińcu arkadowym w ciągu czterech dni kwietnia starło się
kilkudziesięciu uczestników z Polski i Niemiec
(Szymczak 2008, 142-143).
Chronologia grotu trójzębnego (nr inw.
31257/00) została ustalona na okres ok. 2. połowy
XIV w. Wyróżnia się zatem wśród innych zabytków z wykopalisk, datowanych głównie na XV
i XVI stulecie. Jedynie niemiecki grot z Herbede
jest pewnie sytuowany w obrębie XIV – 1. połowy
XV w. (Peine 2004, 77), a koronka z OberurselBommersheim szeroko datowana na XIII i XIV
stulecie. Atrakcyjnie „pozłocony” (miedzią!) grot
wawelski mógłby stanowić ozdobę kopii jednego
z uczestników wymienionego na wstępie turnieju
monarchów, w 1364 r.
Za panowania Kazimierza Jagiellończyka
przed gdańskim Dworem Artusa elitarne Bractwo
św. Jerzego organizowało coroczne turnieje, zwy-
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kle na kopie z grotem koronkowym. Brali w nich
udział głównie miejscowi patrycjusze, ale także
przyjezdni rycerze (Brzustowicz 2003, 229-233).
Pewnego majowego dnia na Długim Targu ustawiono szranki, zebrali się liczni zawodnicy. Do
turnieju zgłosił się też syn bogatego kupca gdańskiego, młodzieniec próżny, zarozumiały i okrutny. Nad jego życiem ciążyła przepowiednia astrologa, iż zginie od zębów smoka, jeżeli się nie
zmieni. Do kolejnego starcia zawodów wystąpił
nasz młodzieniec, butny i pewny swego, bowiem
przeciwnikiem miał być nowicjusz z czeskiego
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Śląska. Rozpędził swego strojnego rumaka, nawet nie patrząc na adwersarza – i nagle zdjęła go
trwoga, bowiem z bliska zobaczył smoczy łeb na
hełmie Czecha i złote smoki na kropierzu konia.
W chwili paniki dosięgła młodzieńca trójzębna
kopia przeciwnika. Zwalił się z konia, tak nieszczęśliwie, że padając skręcił kark. Pomiędzy częściami zbroi powalonego rycerza utkwił czeski
grot – smoczy ząb. Na pamiątkę tego wydarzenia
wkrótce zawieszono feralne ostrze przy wejściu
do Dworu Artusa, gdzie – jak widać na obrazku
(ryc. 12) – wisi do dziś (Masłowski 2003).
dr Janusz Firlet
Zamek Królewski na Wawelu
– Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie
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THE TWO CORONALS OF THE TOURNAMENT LANCES
FROM THE RESEARCHES IN WAWEL

Summary
In the Royal Castle in Cracow in the medieval period
and in the 16th cent., numerous knightly tournaments were
taking place, mainly on occasions of grand courtly
ceremonies – coronations and the weddings of the
rulers, the childbirths and christenings of the royal
descendants, cermonial visits of other sovereigns. Horse
tournaments, with the use of long lances, were held in
the 14th and 15th cent. on the courtyard of the upper part
of the castle, which was surrounded by the buildings
connected with inner courtyard. After the renaissance
rebuilding, the knights were fighting within the area of
the bigger tournament courtyard, which was closed by
the castle’s ambulatory.
This courtyard was examined several times by
archaeologists. In 1950-1952 its northern part was digged
by A. Żaki, who registered overlayings connected with
the changes within Wawel residence. A corroded specimen
was found, later recognized as iron coronal of the
tournament lance (the first half of the 16th cent.). It was
ended with four short spikes. Another ending of the
lance was excavated in 2000, during modernizing the
castle’s courtyard surface. A massive coronal with three

spikes appeared in a small probe, in the layer dated back
to the second half of the 14th – and the beginning of the
15th cent.
Knowing about the great popularity of knightly
tournaments in medieval Europe, the analogy to coronal
excavated in Wawel was sought after. The coronal with
three spikes were found in Czech Republic, Hungary,
Germany and England, historical sources (chronicles,
iconography) note their use also in France and Spain.
The coronals with four spikes were not widespread. Such
an ending has the lance stored as the exhibit of the
Wawel Armoury, however its authenticity is doubtful.
The archaeological dating of the coronal having
three spikes does not exclude the possibility of using this
weapon during “the royal tournament” in Wawel (1364).
The four-spiked coronal dated back to the 14th cent. can
hypothetically be included into the tournament weaponry
of the knight’s group, that was fighting on the castle’s
courtyard in 1518, during the wedding ceremony of king
Sigismund I with princess Bona Sforza.
Translated by Agata Jakima

