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Abstract:
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AMM 5: 111-136

The article presents the possibilities of using medieval bronze bowls as iconographical sources to the history of armour. 
th thThe author based his conclusions on the analysis of the readable pictures on 40 bowls dated from the 11  to the 13  cent. 
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Wstęp fundatora. Po stronie wad wymienić należy nato-
Przedstawienia ikonograficzne stanowią jed- miast „nieobiektywność” i wybiórczość – wśród 

no z głównych źródeł naszej wiedzy o przeszłości przedstawień dominują bowiem osoby możnych 
i poglądu tego nie sposób kwestionować, choć świeckich i duchownych, a rzadko spotykamy 
– jak każde źródło – mają one swoje ograni- się z wizerunkami pospolitych wojowników – 
czenia i wymagają zastosowania odpowiedniego oraz duży stopień konwencjonalizacji poszczegól-
aparatu krytycznego. Nie od dziś też z szerokiego nych ujęć. W przypadku niektórych źródeł, jak 
spektrum źródeł ikonograficznych korzystają tak- monety i pieczęcie, jest nią także niewielka po-
że historycy uzbrojenia, albowiem ukazują broń wierzchnia, a co się z tym wiąże mniejsza precy-
w związku z jej użytkownikami, dostarczając tym zja oddania szczegółów i wynikające z niej utrud-
samym wiadomości niemożliwych do pozyskania nienia w interpretacji. Kolejna z podnoszonych 
z materiału źródłowego innego rodzaju (Nadolski w literaturze przedmiotu słabości źródeł iko-
1994, 23). W praktyce bronioznawczej najliczniej nograficznych to brak wiernego naśladowania 
wykorzystywane są źródła numizmatyczne, sfra- świata otaczającego twórcę (Piech 2001, 196). 
gistyczne oraz zabytki sztuki: malowidła, nagrob- Pogląd ten jest zdaniem autora słuszny jedynie 
ki i kodeksy iluminowane (por. m.in. Suchodolski w części, historycy uzbrojenia wielokrotnie wska-
1962; Bruhn Hoffmeyer 1966; Wawrzonowska, zywali bowiem, zwłaszcza w odniesieniu do 
Kajzer 1969; Kajzer 1974; 1976; Wawrzonowska przedstawień tematów antycznych, na manierę 
1974; 1976; Nicolle 1980; 1999; Nowakowski, Or- uwspółcześniania wyglądu postaci na sposób 
łowski 1984; Dymek 1995, 33-34; Kopicki 2004; charakterystyczny dla średniowiecza (Nadolski 
Żabiński 2004; Drążkowska, Nowakowski 2005; 1994, 23-24; Nowakowski 2006, 44). Wydaje 

1Glinianowicz 2008) . Ich niewątpliwą zaletą jest się, iż w przypadku studiów nad uzbrojeniem 
możliwość stosunkowo precyzyjnego datowania; jest to nawet „wada” pożądana, daje bowiem ba-
w przypadku monet i pieczęci są to lata ich emisji, daczowi poczucie, że analizowany element uz-
okres panowania danego władcy czy wręcz daty brojenia jest najbardziej zbliżony wyglądem do 
dzienne na dokumentach, a w przypadku dzieł rzeczywistej broni z czasów powstania danego 
sztuki – okres działalności danego artysty czy przedstawienia.

GRAWEROWANE MISY BRĄZOWE 
– ZAPOMNIANE ŹRÓDŁA IKONOGRAFICZNE 

DO DZIEJÓW UZBROJENIA W ŚREDNIOWIECZU

1 W ostatnim czasie dokonano także analizy uzbrojenia na tak, wydawałoby się, zeschematyzowanych i nieprecyzyjnych 
przedstawieniach, jakimi są pruskie rzeźby kamienne, tzw. baby (por. Rybka 2007) czy krzyże pokutne (Marek, Wojtucki 2008, 
87-88).
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Analizując literaturę bronioznawczą pod ką- militariów, choć bez wnikania w szczegóły, przy 
tem wykorzystania źródeł ikonograficznych, au- określaniu chronologii mis podpierali się także 
tor dostrzegł, że część przedstawień jest z nie- T. Poklewski (1961) i J. Weitzmann-Fiedler (1981). 
wiadomych przyczyn pomijana w rozważaniach, W niniejszym tekście autor chciałby pełniej przy-
tak przez archeologów i historyków, jak i history- bliżyć bronioznawcom tę zapomnianą grupę źró-
ków sztuki, a tym samym nie jest eksploatowana deł i zaprezentować możliwości interpretacji wi-
i całkowicie znika z pola widzenia. Przykładem docznych  na  niej  militariów.
są misy brązowe, które w oczach badaczy, jak 
dotychczas, nie znalazły uznania jako pełnopraw- Charakterystyka  bazy  źródłowej
ne źródło ikonograficzne, nie tylko zresztą do Tytułowe misy to stosunkowo niewielka, 

2dziejów uzbrojenia. Zaledwie kilku autorów opra- licząca obecnie ponad 600 egzemplarzy , grupa 
cowujących misy wyraziło szersze zaintereso- naczyń, z reguły o średnicy ok. 25-35 cm, wy-
wanie widocznymi na nich militariami. Pierw- konanych z blachy brązowej/mosiężnej metodą 

3szym z nich był H. Jentsch (1901), który uczynił kucia . Na ściankach i dnach ok. 300 z nich 
to przy okazji opracowywania naczynia z Gubi- widoczny jest ryty ornament. Ich przeznacze-
na, a następnymi V. Dohnal (1977-1978, 151-152) nie nie jest znane, choć panuje dość powszech-
i L. Dal Ri (2004, 51-52) – autorzy opracowań ne przekonanie, że misy brązowe, zwłaszcza 
mis brązowych z Ołomuńca i Bolzano. Analizą zdobione cyklami mitologicznymi i chrześcijań-

Ryc. 1. Rozmieszczenie znalezisk mis brązowych z przedstawieniami uzbrojenia. Numery odpowiadają numerom w wykazie (punkty wypeł-
nione – miejsce znalezienia; punkty niewypełnione – miejsce przechowywania). Oprac. A. Janowski.

Fig. 1. The location of finds of bronze bowls presenting armament. The numbers correspond with numbers in register (filled dots – the place of 
finding; unfilled dots – the place of storage). Graph. A. Janowski.

2 Podanie precyzyjnej liczby nie jest możliwe ze względu na trudności w rozdzieleniu niezdobionych mis z okresu wikińskiego 
od naczyń późniejszych, zwłaszcza jeżeli nieznany jest kontekst znaleziska (por. Janowski, Słowiński 2006, 228). Problem ten 
widoczny jest wyraźnie w pracy U. Müllera (2006, Liste 1, 3), który jako wikińskie określił tylko zabytki z terenu Skandynawii, 
natomiast już pochodzące z, przypisywanych Skandynawom, grobów z Ciepłego czy Kałdusa (por. Janowski, Kurasiński 2003) 
potraktował odmiennie i umieścił wśród okazów młodszych.
3 Na temat techniki wykonania por. Janowski, Słowiński 2006, 224 –  tam starsza literatura. W literaturze przedmiotu, zwłaszcza 
niemieckojęzycznej, utarło się nazywanie ich hanzeatyckimi lub romańskimi, choć oba te pojęcia nie są precyzyjne (por. 
Poklewski 1961, 10, 17-20).



skimi, wykorzystywano do obmywania rąk, np. sko półwiecza i blisko czterokrotnego przyrostu 
w czasie obrzędów liturgicznych, a także w no- bazy źródłowej w dalszym ciągu pozostaje jed-
wicjatach klasztornych, gdzie służyć miały kon- nym z podstawowych opracowań. Z nowszych 
templacji mniszek (por. Poklewski 1961, 58-59; dzieł wymienić należy pracę J. Weitzmann-Fiedler 
Weitzmann-Fiedler 1981, 9-17; Müller 2006, (1981), poświęconą w całości misom zdobionym, 
204). oraz wydaną ostatnio rozprawę U. Müllera (2006) 

Literatura poświęcona misom brązowym jest będącą najpełniejszym jak dotychczas kompen-
obszerna, jednak większość prac to monografie dium wiedzy o tej grupie przedmiotów. W ni-
pojedynczych znalezisk i zaledwie kilku badaczy niejszym studium autor skupi się na grupie 
podjęło trud ich usystematyzowania w oparciu 40 zabytków, na których wśród przedstawień 
o większą liczbę egzemplarzy. Jeśli chodzi o okres zidentyfikować można elementy uzbrojenia in-

4powojenny, na szczególną uwagę zasługuje praca dywidualnego  (tab. 1 – tu podstawowa lite-
T. Poklewskiego (1961), która mimo upływu bli- ratura dotycząca każdego zabytku). Okazy te 
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Ryc. 2. Misa brązowa ze zbiorów Balassa Bahut Museum w Esztergom (wg Kovács 1961, Abb. 9).

Fig. 2. Bronze bowl from the collection of Balassa Bahut Museum in Esztergom (after Kovács 1961, Abb. 9).

0 6 cm

4 Na misach ze zbiorów Lunstgewerbe Museum I w Kolonii (Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 123), Ołomuńca (ryc. 6 – Dohnal 
1977/1978, Abb. 1) oraz Thierstein (Müller 2006, nr kat. 17) pomiędzy postaciami widoczne są konstrukcje, które być może 
należy interpretować jako machiny oblężnicze. Zagadnienie to nie będzie jednak analizowane.
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pochodzą głównie z terenu Europy Zachodniej Misy, podobnie jak każde źródło, posiadają 
i Południowo-Zachodniej (ryc. 1). Jedyny eg- swoje ograniczenia. Pierwszym jest niewątpliwie 
zemplarz z Polski, znaleziony przypuszczalnie ich anonimowość, nie znamy bowiem ich twórców. 
w Gdańsku, znajduje się obecnie w Historisk Fakt ten nie pozostaje bez wpływu na możliwość 
Museum w Bergen (por. Weitzmann-Fiedler 1981, pełnej oceny ich wartości jako źródła (por. Mischke 
107). Interesujące autora misy należą do dwóch 1993), jednak – jak słusznie zauważył M. Mielcza-

5zasadniczych typów : A – misy z przedstawie- rek (1993, 446) – bronioznawcę interesuje przede 
niami mitologicznymi i chrześcijańskimi (15 eg- wszystkim szczegół, a nie całe dzieło, a zatem dla 
zemplarzy – tab. 1, nr 2-4, 6-7, 13-14, 19-20, badań nad uzbrojeniem wspomniana anonimowość 
22, 28, 32, 34, 38-39) oraz B – misy z przed- nie powinna mieć tak istotnego wpływu. W zgodnej 
stawieniami Cnót i Występków (24 egzempla- opinii badaczy misy brązowe są produktem praco-
rze – tab. 1, nr 1, 5, 8-11, 13, 15-18, 21, 23-27, wni działających na obszarze Nadrenii i Westfalii 
29-31, 33, 35-36, 40). Odosobnionym zabyt- (por. Poklewski 1961, 52), oczekiwać należy zatem, 
kiem jest misa typu D zdobiona sceną polowa- że prezentują one współczesny ich twórcom zasób 
nia  (?)  (tab.  1,  nr  37). uzbrojenia  zachodnioeuropejskiego.

Ryc. 3. Misa brązowa z Akwizgranu (Aachen) (wg Cottrill 1946, fig. 2).

Fig. 3. Bronze bowl from Aachen (after Cottrill 1946, fig. 2).

5 Ustalenia typologiczne podane zostały według klasyfikacji U. Müllera (2006).



Zdaniem autora poważniejszym ogranicze- W związku z powyższym można założyć jedynie 
niem jest fakt, że większość z omawianych w ni- ramowe datowanie analizowanych naczyń w opar-
niejszym tekście zabytków to znaleziska przypad- ciu o chronologię innych znalezisk oraz wyniki 
kowe lub eksponaty muzealne bez określonej badań nad rozwojem stylistycznym przedstawień 
lokalizacji. Zaledwie sześć mis odkryto podczas zobrazowanych na misach. W świetle najnowszych 
badań archeologicznych i ich chronologia została ustaleń naczynia typu A pochodzą z 2. połowy XI – 
określona na podstawie innych wyznaczników XII w., typu B z 1. połowy XII – XIII w., a typu D 
(kontekst stratygraficzny, współwystępujące za- pojawiły się w końcu XI w. (tamże, 125, Abb. 38).
bytki) niż analiza stylistyczna zdobiącego je rysun- Ostatnim z istotnych ograniczeń jest trudny 
ku (Chersonez, XIII-XIV w. – Белов 1958, 206; w obróbce surowiec oraz sposób nanoszenia or-
Drachenfels, XII w. – Müller 2006, 320; Gubin, namentu (rycie), który pozwalał jedynie na za-
koniec XII – początek XIII w. – Jentsch 1901, 3; znaczenie konturów i głównych elementów skła-
Lauenburg, XII w. – Müller 2006, 322; Maastricht, dowych broni, tym niemniej jednak na kilku 
XIII w. – Boyens, Dijkman, Hulst, Panhuysen 1990; zabytkach są one na tyle wyraźne, że warto, 

6Nordenau, początek XII w. – Müller 2006, 323). zdaniem  autora,  poświęcić  im  kilka  słów .
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Ryc. 4. Misa brązowa z Leicester (wg Cottrill 1946, fig. 1).

Fig. 4. Bronze bowl from Leicester (after Cottrill 1946, fig. 1).

0 6 cm

6 Z przyczyn obiektywnych autor nie mógł dotrzeć do poszczególnych zabytków. Zamieszczony w artykule materiał 
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Niektóre z naczyń posiadają bardzo rozbu- (Ritter-Schalen), podobnie uczynił U. Müller (2006, 
dowany program obrazowy, stąd też zarówno licz- 172-175), który 16 znanych mu egzemplarzy 
ba przedstawień, jak i liczebność oraz charakter umieścił w typie B5 swojej klasyfikacji. Przed-
elementów uzbrojenia na nich zobrazowanych są stawiono na nich od trzech (misy z Liège oraz 
różne. Wśród omawianych na szczególną uwagę ze zbiorów Balassa Bahut Museum w Esztergom 
zasługują zwłaszcza naczynia z wyobrażeniami – ryc. 2) do aż 16 (misa z Rygi – ryc. 7) postaci 
zbrojnych postaci (ryc. 2-8). J. Weitzmann-Fiedler rycerzy w zbrojach i hełmach, z tarczą w lewej 
(1981, 117-121) sklasyfikowała je w osobny typ i mieczem (ryc. 3-7, 8:1-3) lub, rzadziej, toporem 

ilustracyjny oparty został jednak o możliwie najlepszy dostępny materiał ikonograficzny, pochodzący w większości z nie-
ocenionego pod tym względem dzieła J. Weitzmann-Fiedler (1981). Zaledwie w kilku przypadkach wykorzystano publikowane 
przerysy, które po wcześniejszej analizie uznano za wiarygodne. Słaby stan zachowania wyobrażeń lub jakość ich reprodukcji 
nie pozwalają wypowiedzieć się szerzej na temat wyglądu militariów przedstawionych na naczyniach z Budapesztu (Kovács 
1961, Abb. 8; Weitzmann-Fiedler 1981, nr kat. 143), Rzymu (Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 94, Taf. 114:94) oraz Drachenfels 
(tamże, kat. 139, Taf. 126:139).
W przypadku misy z Bolzano dysponowano jedynie tekstem, bez ilustracji, dostępnym na stronie: www.comune.bolzano.it 
/UploadDocs/2725_Dal_Ri_ita.pdf (Dal Ri 2004). Misę ze zbiorów Museo del Tesoro del Duomo w Vercelli umieszczono 
w wykazie (tab. 1, nr 12) ze względu na zawartą w tekście, choć nie popartą ilustracją, informacją o mieczu (por. Uggé 2003, 23-25).

0 6 cm

Ryc. 5. Misa brązowa z Lauenburg (wg Schulze-Dörrlamm 1992, 448).

Fig. 5. Bronze bowl from Lauenburg (after Schulze-Dörrlamm 1992, 448).



(misa ze zbiorów Lunstgewerbe Museum I w Ko- w postawie gotowości do walki (dwie pary – misy 
lonii – ryc. 8:4) bądź włócznią (misa z Ołomuńca z Akwizgranu – ryc. 3, Carcassone, Leicester – 
– ryc. 6) w prawej ręce. W kilku przypadkach ryc. 4, Leuchars, Maastricht; trzy pary – misa 
rycerze ustawieni są parami, twarzami do siebie, z Lauenburga – ryc. 5; cztery pary – misa ze 
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0 9 cm

1

2

Ryc. 6. Misa brązowa z Ołomuńca (wg Dohnal 1977/1978, Abb. 1).

Fig. 6. Bronze bowl from Olomouc (after Dohnal 1977/1978, Abb. 1).
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zbiorów Lunstgewerbe Museum I w Kolonii – według średniowiecznych legend – została w 383 r. 
ryc. 8:4). Od schematu tego odbiegają naczynia wraz z tysiącami kobiet zamordowana przez Hu-
z Ołomuńca (ryc. 6) i Rygi (ryc. 7). Na pierwszym nów w Kolonii, w drodze powrotnej z pielgrzym-
z nich wyobrażono 12 (11 na ściankach i jeden ki do Rzymu. Złożona przez nią samoofiara poz-
na dnie) pieszych i konnych wojowników podą- woliła ocalić miasto (Aldenkirchen 1883, 54-61; 
żających w różnych kierunkach. Z kolei na misie Weitzmann-Fiedler 1981, 52-53). W tym konkret-
z Rygi wszystkie postacie ustawione są w jednym nym przypadku znamy zatem nie tylko uczest-

7kierunku. ników wydarzeń, ale i ich datę . Zderzenie dwóch 
Niezwykle interesującym zabytkiem jest rów- odmiennych cywilizacji – koczowniczych Hunów 

nież należąca do typu A misa z Akwizgranu (ryc. 9) i wojsk Cesarstwa Rzymskiego – nie znalazło 
i to nie tylko ze względu na znaczną liczbę jednak odzwierciedlenia w widocznych na misie 
widocznych na niej elementów uzbrojenia czy wyobrażeniach. Gdyby nie inskrypcje wyryte pod 
szczegółowość ich oddania, ale także na his- krawędzią naczynia, odróżnienie obrońców od na-
torię, którą opowiada. Zaprezentowane na niej jeźdźców byłoby niemożliwe. Oręż obu grup nie 
sceny przedstawiają historię św. Urszuli, która – tylko bowiem został przedstawiony w sposób iden-

0 6 cm

Ryc. 7. Misa brązowa z Rygi (wg Pavele 1964, att. 4).

Fig. 7. Bronze bowl from Riga (after Pavele 1964, att. 4).

7 Choć nie jest to, rzecz jasna, data historyczna.



tyczny, ale też całkowicie odpowiada średnio-
wiecznym realiom. Podobny zabieg uwspółcześ-
nienia militariów i ubiorów zastosowano również 
na drugiej z mis z legendą o św. Urszuli (ryc. 12:7), 
a także innych naczyniach ilustrujących tematy 
antyczne i mitologiczne: na misie ze zbiorów 
Bibliothèque Nationale w Paryżu z wyobrażeniem 
siedmiu scen z młodości Achillesa wg Achillei 
Statiusa (ryc. 10 – por. Weitzmann-Fiedler 1981, 
18-21), naczyniach z Soissons (ryc. 11:1-6), 
Fischen (ryc. 11:7-9), Nordenau (tamże, 30-37) 
i Groningen (Driebergen 1999) obrazujących le-
gendę o Piramie i Tysbe, zabytkach z Paryża 
(ryc. 12:1-2), Betlejem (ryc. 12:3-4), Londynu 
(ryc. 12:6) i zbiorów Museo del Tesoro del Duomo 
w Vercelli ze scenami z życia św. Tomasza Apo-
stoła (por. Weitzmann-Fiedler 1981, 39-48; Uggé 
2003, 23-25) oraz na misie z Xanten z wy-
obrażeniem darów Ducha Świętego (ryc. 12:5 – 
por. tamże, 82-84). Kolejne przedstawienia uz-
brojenia odnaleźć można na naczyniu zdobionym 
sceną polowania (?) (ryc. 14:1) oraz misach 
z personifikacjami Cnót i Występków (ryc. 13; 
14:2-3; 15). Wśród tych ostatnich na szczególne 
zainteresowanie zasługuje misa brązowa z Gubina 
(ryc. 13). H. Jentsch (1901, 5) odczytał zachowane 
na niej fragmenty inskrypcji jako: invidia (za-
zdrość) i ebrietas (pijaństwo), co dało T. Poklew-
skiemu (1961, 78) podstawę do zaklasyfikowania przedstawienie nakrycia głowy jednej z pojedyn-
jej do grupy mis z przedstawieniami Cnót i Wy- kujących się postaci (por. ryc. 13:4 i 13:7) czy 

8stępków . Ta część interpretacji nie pozostawia wygląd jej miecza (?) (por. niżej; ryc. 13:4 i 13:6). 
wątpliwości, pojawiają się one jednak przy próbie Detale te są praktycznie nieczytelne na zdjęciach 
sklasyfikowania widocznych na misie militariów. prezentowanych przez J. Weitzmann-Fiedler, nie 
Naczynie zaginęło w czasie II wojny światowej widać na nich również wielu innych szczegółów, 
i nie ma obecnie możliwości ewentualnej reinter- z kolei na podstawie tych czytelnych przedsta-
pretacji przedstawień. Bazować można jedynie wienia opublikowane przez H. Jentscha uznać 
na przerysach zawartych w dwóch opracowaniach należy za mocno wyidealizowane. Wątpliwości 
H. Jentscha (1901; 1903) oraz zdjęciach w pracy te znalazły swoje odzwierciedlenie w poniższej 

9 10J. Weitzmann-Fiedler (1981, Taf. 121-122) . Arty- analizie .
kuły H. Jentscha są opracowaniami źródłowymi 
i teoretycznie przypisać należy im pierwszeń- Broń  sieczna
stwo, jednak wartość zawartych w nich ilustra- Bez wątpienia najliczniej reprezentowanym 
cji znacząco obniża niekonsekwencja ich autora na misach militarium są miecze, które zobrazo-
w prezentowaniu szczegółów rysunku tych sa- wano na 28 zabytkach (por. tab. 1). Stanowią one 
mych elementów. Najlepszym przykładem jest podstawowe uzbrojenie w rękach postaci na na-
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Ryc. 8. Wyobrażenia rycerzy na misach brązowych z: 1 – Leuchars 
(wg Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 125:137); 2 – Carcassonne (wg 
Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 125:138); 3 – Maastricht (wg Boyens, 
Dijkman, Hulst, Panhuysen 1990, Afb. 28); 4 – ze zbiorów Lunst-
gewerbe Museum I w Kolonii (wg Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 123). 
Rys. A. Janowski.

Fig. 8. Representations of knights on bronze bowls from: 1 – Leuchars 
(after Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 125:137); 2 – Carcassonne (after 
Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 125:138); 3 – Maastricht (after Boyens, 
Dijkman, Hulst, Panhuysen 1990, Afb. 28); 4 – from the collection of  
Lunst-gewerbe Museum I in Cologne (after Weitzmann-Fiedler 1981, 
Taf. 123). Drawing by A. Janowski.

8  J. Weitzmann-Fiedler (1981) i U. Müller (2006) zaklasyfikowali je do mis z przedstawieniami rycerzy.
9 Zdjęcia te nie były publikowane w innych pracach, co może oznaczać, że autorce udało się dotrzeć do ocalonych z II wojny 
światowej archiwaliów.
10 W pierwszej wersji tekstu autor, biorąc pod uwagę, iż na misie spersonifikowano zazdrość i pijaństwo, skłonny był uznać, 
że postacie uzbrojone są w sposób charakterystyczny dla Bliskiego Wschodu (pancerz lamelkowy, nakrycie głowy, szabla, 
mała okrągła tarcza). Celowa orientalizacja była zabiegiem stosowanym, gdy twórca chciał dodatkowo podkreślić negatyw-
ne i godne potępienia zachowanie lub cechy danej postaci. Po konsultacji z redakcją zrezygnował jednak z tak jednoznacz-
nej interpretacji i w odpowiednich fragmentach tekstu zaprezentował różne możliwości odczytu tych samych elementów 
uzbrojenia, pozostawiając czytelnikom możliwość samodzielnej ich oceny. W tym miejscu autor składa serdeczne podzię-
kowania Koledze mgr. Arkadiuszowi Michalakowi z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze za 
cenne wskazówki dotyczące interpretacji przedstawień.
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Ryc. 9. Wyobrażenia scen walki na misie brązowej z Akwizgranu (Aachen) (wg Aldenkirchen 1883, Taf. III).

Fig. 9. Representations of battles scenes on bronze bowl from Aachen (after Aldenkirchen 1883, Taf. III).
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czyniach z przedstawieniami rycerzy (typ B5) (ryc. 
2-8:1-3; oraz Kovács 1961, Abb. 8; Weitzmann-
Fiedler 1981, Taf. 124; 126:139), ale widoczne są 
także, choć mniej licznie, na naczyniach innych 
typów, zwłaszcza z przedstawieniami legendy 
o Piramie i Tysbe (ryc. 9; 10:1; 11-13). Wszyst-
kie miecze posiadają jednoręczne rękojeści. Sche-
matyzm wizerunków, a w wielu przypadkach kon-
wencja przedstawiania miecza jako wydłużonego 
trójkąta stawia jednak pod znakiem zapytania 
możliwość przeprowadzenia szerszej analizy i oce-
ny typologicznej. Wspomnieć należy jednak, iż na 
pięciu misach: z Akwizgranu (ryc. 9:3), Leuchars 
(ryc. 8:1), Londynu (ryc. 12:6), Ołomuńca (ryc. 6) 
i Rygi (ryc. 7) na mieczach widoczne są zbrocza 
biegnące mniej więcej do 1/2 długości głowni, 
co zbliża je do typu XIV wg E. Oakeshotta (1994, 
41, 51). Na kolejnych czterech: z Fischen (ryc. 
11:8), Lauenburga (ryc. 5), Ołomuńca (ryc. 6) 
i Soissons (ryc. 11:1-2) zbrocze biegnie prawie 
przez całą długość głowni, co odpowiada w przy-
bliżeniu typowi XI wg E. Oakeshotta (tamże, 31), 
a na dwóch następnych: z Akwizgranu (ryc. 3) 
i Leicester (ryc. 4) zaznaczone jest do 2/3 długości, 
podobnie jak na głowniach typu XII (tamże, 37). 
Chronologia wspomnianych typów głowni (XI – 
początek XIV w.) ustalona na podstawie znalezisk 
archeologicznych i bardziej szczegółowych przed-
stawień ikonograficznych pokrywa się z okresem 
produkcji i występowania mis, nie można więc 
wykluczyć, że to one właśnie służyły rytownikom 
za wzory, jednak wnioski te trudno traktować jako 
ostateczne. W tym miejscu warto wspomnieć jesz-
cze, że na zastawach mieczy zobrazowanych na 
misach z Paryża (ryc. 12:2) i Gubina (ryc. 13:2-3) 
widoczne są kreseczki będące być może próbą 
oddania  napisów  na  głowniach.

Problemów podobnych do wymienionych wy-
żej przysparza także analiza rękojeści, elementy 
składowe w wielu wypadkach nie są bowiem 
całkowicie widoczne. Na podstawie cząstkowych 
danych można jedynie przypuszczać, że więk-
szość przedstawionych na misach mieczy ma 
głowice soczewkowate, półokrągłe lub okrągłe 
(por. Akwizgran – ryc. 3; Betlejem – ryc. 12:3-4; 
Fischen – ryc. 11:8; Gubin – ryc. 13:2; Leicester 
– ryc. 4; Leuchars – ryc. 8:1; Nordenau – 
Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 23:12c; Soissons 
– ryc. 11:1-2, 5; Xanten – ryc. 12:5; naczynia 
ze zbiorów Bibliothèque Nationale w Paryżu – 
ryc. 10:1; The Walters Art Gallery w Baltimore 
– tamże, kat. 18, Taf. 42:18c). W klasyfikacji 
E. Oakeshotta reprezentują je typy B oraz G-K, 
występujące licznie w XI-XIII w. wraz z miecza-
mi o wymienionych wyżej typach głowni (por. 
Oakeshott  1960,  224-225;  Głosek  1984,  27-28).
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Ryc. 10. Wyobrażenia militariów na misie brązowej ze zbiorów 
Bibliothèque Nationale w Paryżu (wg Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 
2:1h). Rys. A. Janowski.

Fig. 10. Representations of militaries on bronze bowl from the collection 
of Bibliothèque Nationale in Paris (after Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 
2:1h). Drawing by A. Janowski.

Ryc. 11. Przedstawienia mieczy na misach brązowych z: 1-6 – Sois-
sons (wg Weitzmann-Fiedler 1956, Abb. 30-31, 34, 38-40); 7-9 – 
Fischen (wg Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 22:11a). Rys. A. Janowski.

Fig. 11. Representations of swords on bronze bowls from: 1-6 – Sois-
sons (after Weitzmann-Fiedler 1956, Abb. 30-31, 34, 38-40); 7-9 – Fischen 
(after Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 22:11a). Drawing by A. Janowski.
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Wraz z mieczami na 11 misach przedsta-
wiono także pochwy (ryc. 8:1-2; 10; 11:1-2, 8; 
12:1, 3, 7; 14:1; oraz Weitzmann-Fiedler 1981, 
Taf. 42:18c, 129; Driebergen 1999, Afb. 1). W więk-
szości przypadków pochwa wraz z mieczem wznie-
siona jest ku górze i oparta o ramię (ryc. 11:1-2, 8; 
12:1, 3, 7). Wyjątek stanowią trzy wizerunki, w któ-
rych znajduje się ona przy pasie z lewej strony 
postaci (ryc. 8:1-2; 14:1). Na dziewięciu pochwach 
widoczny jest sposób owinięcia jej rzemiennymi 
pasami. Na misach z Fischen (ryc. 11:8), Groningen 
(tamże, Afb. 1) oraz ze zbiorów Bibliothèque 
Nationale w Paryżu (ryc. 10:1) i The Walters 
Art Gallery w Baltimore (ryc. 12:7) pochwy 
oplecione są w prosty sposób, natomiast na na-
czyniach z Betlejem (ryc. 12:3), Nordenau 
(Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 23:12c), Paryża 
(ryc. 12:1), Soissons (ryc. 11:1-2) oraz Leuchars 
(ryc. 8:1) w górnej części widoczne są prze-
krzyżowane pasy. Do naszych czasów przetrwa-
ło stosunkowo niewiele pochew mieczy (por. 
Michalak, Wolanin 2008, 101, przyp. 16) i na-
sza wiedza o ich wyglądzie oparta jest w głów-
nej mierze o przedstawienia ikonograficzne. Do 
opisanych sposobów oplatania pochwy miecza 
pasami analogie znaleźć można w licznych źró-
dłach ikonograficznych, a także w nielicznych za-
chowanych egzemplarzach z XI – połowy XIII w. 
(por. m.in. Ruttkay 1976, Abb. 8, 15-16; Edge, 

Od schematu tego odbiegają przedstawie- Paddock 1988, 63; Geibig 1991, Abb. 29; Nicolle 
nia na naczyniach z Carcassonne (ryc. 8:2), Oło- 1999,  fig. 97:y;  128;  129:a,  c;  147:c;  190).
muńca (ryc. 6) i zbiorów Balassa Bahut Museum Osobnego omówienia wymaga broń siecz-
w Esztergom (ryc. 2). Widoczne tam głowice mają na w ręku jednej z postaci wyobrażonych na 
kształt zbliżony do typów C-E wg E. Oakeshotta, misie z Gubina. H. Jentsch (1901, 11) określił 
charakterystycznych dla okresu 1230-1280 (por. ją jako długi, pozornie jednosieczny miecz (...). 
Oakeshott 1960, 224-225; 1994, 94). Analogiczne Ostrze jest trochę wklęsłe, a na zastawie wi-
okazy odnaleźć można m.in. w scenie Ukrzyżo- doczne jest kilka dołków. Weryfikację tego opi-
wania w manuskrypcie z Goslaru z ok. 1230 r. su w sposób zasadniczy utrudnia fakt, iż dwa 
(Oakeshott 1994, fig. 57) czy Rzezi Niewiniątek opublikowane (ryc. 13:4; 13:6) przez tego auto-
w psałterzu ze zbiorów British Museum (Ms Add ra przedstawienia tej broni znacząco się od sie-
17687) z ok. 1280 r. (Gravett, Turner 1997, 43 – il.). bie różnią. Broń zobrazowana w pracy z 1901 r. 

Trudno jednoznacznie sklasyfikować głowi- (ryc. 13:6) ma asymetryczną, jednosieczną głow-
ce mieczy widocznych na misie z Lauenburga nię, a także asymetryczną, jednolitą rękojeść, 
(ryc. 5). Są one nieproporcjonalnie duże, okrągłe bez wydzielonej głowicy i z krótkim jelcem. 
w rzucie, a przez ich środek przebiega żeberko (?). Na podstawie tych cech można by zaklasyfiko-
W dostępnym materiale ikonograficznym nie udało wać ją jako szablę, jednak w artykule z 1903 r. 
się autorowi natrafić na podobną formę, niewy- przedstawiona została ona jako „klasyczny” dwu-
kluczone więc, że traktować należy ją jako wy- sieczny miecz (ryc. 13:4). Niestety, na ilustracji 
mysł  fantazji  twórcy. w pracy J. Weitzmann-Fiedler (1981) broni tej 

Biorąc pod uwagę schematyzm przedstawień nie widać i trudno jednoznacznie orzec, która 
jelców, przeprowadzenie analizy typologicznej te- rycina jest bliższa rzeczywistości. Identyfikację 
go elementu rękojeści skazane jest, niestety, na dodatkowo utrudnia fakt, że choć znamy kilka 
niepowodzenie. Znamy jedynie ich przybliżony XIII-wiecznych zachodnioeuropejskich przedsta-
kształt i wiemy, że różnią się długością; dane te wień szabel (por. Seitz 1965, Abb. 119, 123), to 
są, zdaniem autora, zbyt ubogie, by podjąć szersze  broń ta była praktycznie nieznana w tej części 
rozważania. kontynentu.
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Ryc. 12. Przedstawienia militariów na misach brązowych: 1-2 – Paryż 
(wg Dalton 1921-22, Fig. 2; Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 34:15g); 
3-4 – Betlejem (wg Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 36:16b, 40:17g); 
5 – Xanten (wg Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 70:29f); 6 – Londyn 
(wg Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 27:14b); 7 – zbiory The Walters 
Art Gallery w Baltimore (wg Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 42:18c). 
Rys. A. Janowski.

Fig. 12. Representations of militaries on bronze bowls from: 1-2 – 
Paris (after Dalton 1921-22, Fig. 2; Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 
34:15g); 3-4 – Bethlehem (after Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 36:16b, 
40:17g); 5 – Xanten (after Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 70:29f); 6 – 
London (after Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 27:14b); 7 – collection 
of The Walters Art Gallery in Baltimore (after Weitzmann-Fiedler 
1981, Taf. 42:18c). Drawing by A. Janowski.



Broń  obuchowa mniej w jej części wschodniej i południowej, 
Spośród przedstawicieli broni obuchowej na pojawiła się dzięki koczownikom (por. Michalak 

misach odnaleźć można dwa jej rodzaje: topór 2005, 186). Rycerstwo zachodnie poznało ją za-
11oraz buławę . Dwa ze zobrazowanych toporów pewne dopiero w czasie krucjat, choć nie można 

to bez wątpienia okazy o symetrycznym wachla- wykluczyć wcześniejszych wpływów płynących 
rzowatym żeleźcu, zbliżone kształtem do typu M z Hiszpanii i Sycylii, będących pod silnych wpły-
wg J. Petersena (1919, 46-47). Okaz przedsta- wem bliskowschodnim (por. Nicolle 1995, 133; 
wiony na misie z Ołomuńca umieszczony jest 1996, 76). Materialne znaleziska pochodzą głów-
na długim toporzysku (ryc. 6:2), zaś wyobrażony nie z terenu Europy Wschodniej i Południowej 
na misie z Gubina (ryc. 11:1) ma zdecydowa- (Ruś, Nizina Panońska), raczej rzadkie są na-
nie krótszy trzonek (o długości ręki – 65-80 cm). tomiast w Europie Zachodniej (por. Michalak 
Prawdopodobnie w tą samą broń uzbrojone są 2005, 186-187 – tam starsza literatura). Buławy 
cztery pary walczących ze sobą postaci widoczne niezbyt często odnaleźć można wśród średnio-
na naczyniu ze zbiorów Lunstgewerbe Museum I wiecznych przedstawień ikonograficznych, a je-
w Kolonii (ryc. 8:4), choć schematyzm przedsta- żeli już, to stanowią one uzbrojenie niewiernych. 
wienia pozostawia pewne wątpliwości. Biorąc pod Tak jest m.in. w przypadku wyobrażeń na kapitelu 
uwagę długość toporzysk, okaz z misy z Oło- jednej z kolumn w katedrze Montreal koło Palermo 
muńca uznać należy za broń dwuręczną, nato- z 4. ćwierci XII w. i drzwiach brązowych z 1179 r. 
miast pozostałe za topory jednoręczne. Proporcje z Trani we Włoszech (Nicolle 1980, 102, fig. 30-32). 
przedstawionych toporzysk znajdują potwierdze- Buławy przedstawiono również w pochodzących 
nie w źródłach archeologicznych, według któ- z 2. połowy XI w. manuskryptach bizantyjskich, 
rych przeciętna długość tego elementu wynosiła choć – jak sądzą badacze – jest to wynikiem sil-
60-80 cm, choć spotykane są także okazy o dłu- nych inspiracji autora ilustracji wschodnią sztuką 
gości przekraczającej 100 cm (por. Kotowicz 2008, wojenną (Bruhn Hoffmeyer 1966, 38, fig. 18:7-11). 
445-448). Topory o szerokim wachlarzowatym Oręż ten widoczny jest także przypuszczalnie na 
żeleźcu pojawiły się w Europie w X w., począt- monetach Władysława II (2. ćwierć XII w.) oraz 
kowo w Skandynawii, skąd jak się przypuszcza na jednej z ilustracji w Biblii Maciejowskiego 
w okresie późniejszym rozprzestrzeniły się w kie- (ok. 1250 r.) i w źródłach późnośredniowiecz-
runku południowym i wschodnim. Liczne znale- nych (por. Nicolle 1995, 150 – il.; Michalak 2005, 
ziska pochodzą zwłaszcza z terenów zamieszki- 188-189). Przedstawienie na misie z Ołomuń-
wanych przez Bałtów oraz z Rusi z XI-XIII w., ale ca datowanej przez V. Dohnala (1977-1978, 153) 
znamy je także z Europy Zachodniej (Kurasiński na przełom XII i XIII w. stanowi zatem jeden 
2005a, 204-205 – tam starsza literatura). Większość z najstarszych przykładów wykorzystania tej broni 
przedstawień ilustrujących ich użycie (nie tylko w rękach rycerza zachodnioeuropejskiego. Warto 
militarne) pochodzi z X-XI w. (m.in. tkanina również zwrócić uwagę na sposób ukształtowa-
z Bayeux, freski z soboru św. Sofii w Kijowie), nia głowicy, na której kolce rozmieszczone są 
choć zidentyfikować można je także w źródłach promieniście, a nie prostopadle do trzonu. Nie 
młodszych – z XIII w. (por. Nicolle 1995, 150 – il.; znajduje on potwierdzenia wśród znalezisk ar-
1999, 97:h, l, am; Gravett, Turner 1997, 12 – il.; cheologicznych, spotykany jest jednak na wyob-
Kurasiński  2005a,  206-207,  ryc.  5). rażeniach ikonograficznych i można przypuszczać, 

Niezwykle interesujący jest oręż trzymany że jest wynikiem pewnego skonwencjonalizowa-
w ręku przez jednego z rycerzy na misie z Oło- nia przedstawień tej broni (por. Bruhn Hoffmeyer 
muńca (ryc. 6:2). Jego trzonek zakończony jest 1966, 38, fig. 18:7-11; Ruttkay 1976, Abb. 48; 
od góry głowicą z ułożonymi promieniście sied- Nicolle  1999,  fig.  199).
mioma kolcami/guzkami i wydaje się, iż według 
tych danych należy interpretować go jako bu- Broń  drzewcowa

12ławę . Broń ta wynaleziona została w starożyt- Broń drzewcowa widoczna jest jedynie na 
ności na terenie Bliskiego Wschodu i – jak się pięciu misach (por. tab. 1). Na naczyniu z Oło-
powszechnie przyjmuje – w Europie, a przynaj- muńca w rękach sześciu rycerzy przedstawiono 
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11 W artykule nie uwzględniono czterech mis brązowych (dwóch ilustrujących życie i czyny Herkulesa i dwóch z przypowieścią 
o dobrym Samarytaninie), na których przedstawiona została maczuga (na temat mis por. Weitzmann-Fiedler 1981, nr kat. 23-24, 
Taf. 59:23c, 24c; Janowski, Słowiński 2008; na temat maczugi jako broni por. Nadolski 1976; Sandstedt 1998). Maczugi zo-
stały przedstawione także w dwóch scenach na misie z Gubina (por. ryc. 13:1 i 13:6). Jedna z nich ma nietypowy kształt – gło-
wica w formie lilii (ryc. 13:2) – ale analogiczny przedmiot odnaleźć można w ręce jednego z walczących ukazanych w ma-
nuskrypcie z końca XII w. (por. Nicolle 1999, 364, fig. 22b).
12 Choć nie można oczywiście wykluczyć, że jest to np. płonąca żagiew.
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idalnym, stosunkowo niewielkim grocie poprze-
dzonym zgrubieniem (ryc. 9:1). Przeprowadzenie 
analizy typologicznej wymienionych grotów jest 
praktycznie niemożliwe, są one bowiem zazna-
czone zbyt schematycznie, warto jednak zauwa-
żyć, że analogiczne do zobrazowanych na nich 
proporców znaleźć można wśród przedstawień 
z XII i początku XIII w. (por. Paulsen 1957, Abb. 
9:b;  Edge,  Paddock  1988,  54-55  –  il.).

Trudno jednoznacznie zaklasyfikować jako 
broń trójząb oraz drzewce zakończone grotem 
z dwoma zadziorami widoczne na misie z Ze-
venaar (ryc. 14:2-3). Wspomnieć jednak należy 
o przedstawieniu jeźdźca z trójzębem na freskach 
z początku XII w. z Hiszpanii (Nicolle 1999, 
fig. 335a). Drugą broń interpretować należy przy-
puszczalnie jako oszczep, a w takiej konwencji 
przedstawiono go m.in. w Psałterzu Utrechckim 
z początku XI w. (por. Nicolle 1999, fig. 98:d) i na 
tkaninie z Bayeux (Edge, Paddock 1988, 15 – il.).

Osobnego omówienia wymaga włócznia zo-
brazowana na misie brązowej ze sceną polowa-

13nia  z San Juan de la Pena (ryc. 14:1). Widoczny 
na tym naczyniu jeździec naciera na bestię (?), 
trzymając w prawej ręce włócznię z grotem po-
przedzonym poprzeczką, tzw. skrzydełkami. Broń 
ta pojawiła się na obszarze alamańsko-frankijskim 
w VIII w. i stąd rozpowszechniła się na terenie całej 
Europy i poza nią, gdzie użytkowana była jako oręż 
co najmniej do końca XI w. Geneza tej broni nie 
jest do końca wyjaśniona i niewykluczone, na co 
wskazują antyczne przedstawienia ikonograficzne, 
że szukać należy jej w zastosowaniach cywilnych, 
a nie militarnych (por. Kurasiński 2005b, 199; 
Marek 2008, 323-324). W zgodnej opinii badaczy 
skrzydełka zapewniały utrzymanie bezpiecznego 
dystansu od przeciwnika, czy to człowieka, czy 
zwierzęcia, i miały zapobiec zbyt głębokiemu wni-
kaniu grotu, a tym samym ułatwić jego wyjęcie. 
W średniowiecznych źródłach ikonograficznych 
znaleźć można liczne przedstawienia włóczni 

włócznie zaopatrzone w niewielkie, trójkątne (?) zwieńczonych grotami skrzydełkowymi, prawie 
groty z umieszczonymi poniżej zdobionymi w krat- zawsze jednak w połączeniu z ich wykorzystaniem 
kę proporcami wyciętymi w trzy ogony (ryc. 6:2). militarnym. W scenach polowań pojawiły się one 
W proporce z dwoma ogonami zaopatrzone są stosunkowo późno, bo dopiero w XIV w. (Kurasiń-
z kolei włócznie o wydłużonych trójkątnych gro- ski 2005b, 199-203 – tam obszernie starsza literatu-
tach wyobrażone na misie ze zbiorów Bibliothèque ra). Jeżeli interpretacja scen widocznych na misie 
Nationale w Paryżu (ryc. 10:2-3). Podobny kształt brązowej z San Juan de la Pena jest prawidłowa, to 
ma grot włóczni trzymanej pod pachą przez jed- obok datowanego na IX w. i pochodzącego także 
nego z Hunów na misie z Akwizgranu. Kolejny z Hiszpanii przedstawienia na reliefie ze zbiorów 

14oblegający w tej scenie ma w ręku oręż o delto- Muzeum w Oviedo (Cataluña... 1999, ryc. 81)  

Ryc. 13. Misa brązowa z Gubina. 1 – scena walki przy stole (wg Weitz-
mann-Fiedler 1981, Taf. 122:134e); 2 – postać z maczugą (wg Jentsch 
1901, Taf. 2); 3 – scena pojedynku (wg Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 
122:134f); 4 – scena pojedynku (wg Jentsch 1903, Abb. 1); 5-6 – broń 
sieczna ze sceny pojedynku (wg Jentsch 1901, Fig. 4); 7 – nakrycie 
głowy jednego z walczących w scenie pojedynku (wg Jentsch 1901, 
Fig. 5).

Fig. 13. Bronze bowl from Gubin. 1 – fight scene on the table (after 
Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 122:134e); 2 – figure with club (after 
Jentsch 1901, Taf. 2); 3 – duel scene (after Weitzmann-Fiedler 1981, 
Taf. 122:134f); 4 – duel scene (after Jentsch 1903, Abb. 1); 5-6 – 
infrantry weapon in a duel scene (after Jentsch 1901, Fig. 4); 
7 – headwear of the fighter in a duel scene (after Jentsch 1901, Fig. 5).
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13 Jest to tylko jedna z możliwych interpretacji przedstawienia. Na misie widoczne są dwie postacie ludzkie i pięć zwierzęcych, 
z których jedna to zapewne jeleń, a kolejna to pies (por. Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 131).
14 Za informację o tym przedstawieniu autor serdecznie dziękuje mgr. Tomaszowi Kurasińskiemu z Instytutu Archeologii i Etno-
logii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Łodzi.



jest to jeden z najstarszych średniowiecznych Wyciągnięcie na tej podstawie jakichkolwiek wnio-
przykładów  wykorzystania  jej  w  łowach. sków typologicznych jest niemożliwe, a taki spo-

sób prezentacji strzał czytelny jest w różnych 
Broń  miotająca źródłach co najmniej od IX do XIV w. (m.in. 
Broń miotająca zaprezentowana została je- Psałterz Stuttgarcki z 1. połowy IX w. – Reuter 

dynie w dwóch scenach na misie z Akwizgranu, 1999, 23 – il.; tkanina z Bayeux – Nicolle 1999, 
która – jak wspomniano wcześniej – przedstawia fig. 97d; miniatury w Historii Anglorum – Nicolle 
oblężenie Kolonii przez Hunów i śmierć św. Ur- 1999, fig. 196b; i w Kodeksie św. Jadwigi – 
szuli. W pierwszej z nich (ryc. 9:1) obrońca Ko- Wawrzonowska 1974, 47, ryc. 2).
lonii napina łuk, a wypuszczona wcześniej strzała 
tkwi w tarczy jednego z oblegających. Ten sam Uzbrojenie  ochronne
rodzaj oręża widać w scenie drugiej (ryc. 9:2), Osłony ciała widoczne są na 17 misach 
z tym że w rękach najeźdźców. Jeden z Hunów (por. tab. 1). Na podstawie różnic w sposobie ich 
trzyma napięty łuk, podczas gdy wcześniejszy przedstawienia można wnioskować, iż mamy do 
pocisk tkwi w szyi św. Urszuli (por. Weitzmann- czynienia z co najmniej dwoma rodzajami uzbro-
Fiedler 1981, 52). W obu przypadkach końce ra- jenia ochronnego. W sześciu przypadkach faktura 
mion stosunkowo krótkiego łęczyska odgięte są powierzchni oddana została za pomocą zygzaków 
w sposób sugerujący, że możemy mieć do czy- (ryc. 2-4; 8:3; Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 129; 
nienia z łukiem refleksyjnym. Jeżeli interpretacja 125:138), a w dwóch kolejnych za pomocą drob-
ta jest słuszna, to jest to jedno z niewielu przed- nych kropek (ryc. 5) oraz pionowych kreseczek 
stawień pokazujących użycie takiego łuku w Eu- (ryc. 9) i sądzić należy, że w ten sposób próbowano 
ropie Zachodniej. Broń ta, będąca wschodnim wy- przedstawić pancerz kolczy (por. Hewitt 1860, 
nalazkiem, praktycznie się tam nie przyjęła, może pl. 31). We wszystkich wymienionych przypad-
za wyjątkiem pozostającej pod arabskim wpływem kach składa się on ze ściągniętego w pasie kaftana 
Italii, a przedstawienia łuków refleksyjnych wi- z długimi rękawami i kapturem oraz nogawicami. 
doczne we frankońskich i młodszych manuskryp- Przypuszczalnie ten sam typ pancerza widoczny 
tach są zdaniem J. Bradbury’ego wynikiem sko- jest na misach brązowych z Ołomuńca (ryc. 6), 
piowania ich ze wschodnich oryginałów (Nicolle Rygi (ryc. 7) i Londynu (Weitzmann-Fiedler 1981, 
1995, 80; Bradbury 1999, 11 – il., 24). Jego wi- Taf. 124), choć wizerunki te są dużo mniej pre-
zerunki znamy także z dwóch drzwi brązowych cyzyjne.
z 1179 r. z Trani i Ravello we Włoszech, a także Pancerz kolczy, skonstruowany przez Celtów 
z bordiury pochodzących z ok. 1170 r. Drzwi Gnieź- i zaadaptowany przez inne ludy, z czasem zaczęły 
nieńskich (Kalinowski 1989, 304). Przedstawiono wykorzystywać także ludy Orientu. W średnio-
go także w Biblii Maciejowskiego (por. Nicolle wieczu stanowił najpopularniejsze uzbrojenie och-
1995, 150 – il.). Przypuszczalnie w średniowie- ronne i jego rola zaczęła maleć dopiero w XIV w. 
czu nie był on także zbyt popularny w Europie wraz z pojawieniem się pełniejszych, płytowych 
Środkowo-Wschodniej, choć warto wspomnieć osłon ciała. O powszechności jej stosowania świad-
o ostatnich poszukiwaniach możliwości jego iden- czą bardzo liczne źródła ikonograficzne, a także 
tyfikacji w materiale archeologicznym, które być znaleziska archeologiczne (Kajzer 1976, 82-83; 
może pozwolą ujawnić pozostałości łuków ref- Wawrzonowska 1976, 14-15; Edge, Paddock 1988, 
leksyjnych (por. Dmochowski, Wrzesiński 2004 45-46; Nowakowski 1991, 95; Nicolle 1995, 135).
– tam starsza literatura). Niezależnie od przedsta- Odmienne od omówionych są osłony ciała 
wionej interpretacji trzeba zaznaczyć, że w euro- rycerzy przedstawionych w scenie pojedynku na 
pejskim średniowieczu łuk jako taki, pomimo sto- misie z Gubina (ryc. 13:2). Mają one postać się-
sunkowo licznych wzmianek w źródłach pisanych gających bioder kaftanów (?) z długimi rękawami. 
i ogromnej liczby znanych z wykopalisk grotów Na powierzchni korpusów widoczne są równo-
strzał wskazujących na jego użycie, traktowany ległe pasy dzielące je na segmenty wypełnione 
był jako broń niegodna rycerza (Bradbury 1999, mniejszymi elementami. Podobne segmenty czy-
1-8). Stąd też wynika być może niewielka liczba telne są również na rękawach. Kaftany zakoń-
przedstawień łuku i łuczników i tym większego czone są u dołu dachówkowatymi wypustkami. 
znaczenia zyskują zdaniem autora wyobrażenia na Wyobrażenia nie są zbyt dokładne i trudno jed-
misie  z  Akwizgranu. noznacznie orzec, jakie osłony ciała przedstawio-

Kilka słów poświęcić należy także widocz- no. Długość rękawów wskazywałaby na kolczugę 
nym na omówionym naczyniu przedstawieniom – tak też zinterpretował to H. Jentsch (1901, 11). 
strzał. Zakończone są one grotami z wyraźnymi Przedstawienia tego pancerza o zbliżonej fakturze 
zadziorami, a promienie zaopatrzone są w pióra. znane są m.in. z Eneidy Heinricha von Veldeke  
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Hełmy średniowieczne ewoluowały od form 
otwartych do zamkniętych w celu zapewnienia jak 
najlepszej ochrony głowy. Hełmy otwarte widocz-
ne są na trzech naczyniach. Na misie ze zbiorów 
Bibliothèque Nationale w Paryżu (ryc. 10:3) ryce-
rze noszą hełmy stożkowate z nosalem. Osłonę 
głowy widoczną na naczyniu z Akwizgranu (ryc. 9) 
charakteryzuje stożkowaty kształt z wyraźną ob-
ręczą u podstawy dzwonu i wyraźną granią (?) 
w jego górnej części. Jeszcze innego rodzaju heł-
my przedstawiono na misie z Ołomuńca (ryc. 6). 
Mają one wysoki, walcowaty dzwon z opuszczo-
nym tyłem i nosalem, co odpowiada w przybli-
żeniu kształtowi tzw. czapki frygijskiej. Wszystkie 
z omówionych typów z różnym natężeniem uży-
wane były w okresie XI-XIII w. (Nowakowski 
1991,  86-87;  Nicolle  1995,  87,  134-135).

Większość hełmów charakteryzuje się jed-
nak inną budową – niskim, walcowatym dzwonem 
z płaskim wierzchołkiem o zaokrąglonych krawę-
dziach (ryc. 2-4; 7; 8:1-3; oraz Weitzmann-Fiedler 
1981, Taf. 124:136d; 129). Jest to ich cecha wspól-
na, jednak w detalach widoczne są różnice. Hełmy 

z ok. 1210-1220 (por. Pierzak 2005, ryc. 173-175), przedstawione na misach z Leuchars (ryc. 8:1), 
osłaniał on jednak całe ciało, a nie tylko tułów Liège (tamże, Taf. 129) i Londynu (tamże, Taf. 
i noszony był pod odzieżą wierzchnią. Nie moż- 124:136d) mają tył dzwonu opuszczony. Z kolei 
na więc wykluczyć, że to pancerz zbrojnikowy w wizerunkach rycerzy na naczyniach z Akwiz-
– lamelkowy, za którym przemawia segmentacja granu (ryc. 3) i Leicester (ryc. 4) na wyraźnie 
i sposób wykończenia dolnej krawędzi kaftanów. zaznaczonych osłonach głowy widoczna jest fak-
Jego przedstawienie byłoby o tyle niezwykłe, że tura identyczna jak na noszonych przez nich kol-
ta wynaleziona w Azji osłona ciała nie odegrała czugach, co może wskazywać, że hełmy umiesz-
przypuszczalnie większej roli w uzbrojeniu zachod- czono pod kapturem kolczym – tzw. hełm sekretny. 
nioeuropejskim (Nowakowski 1991, 97; Nicolle Osłony głowy w formie niskiego walca z płaskim 
1995, 137-138). Analogiczne do omawianego przed- wierzchołkiem stanowiły formę przejściową po-
stawienia (opisane jako zbroje łuskowe) odnaleźć między otwartymi hełmami stożkowatymi a heł-
można co prawda na terenie Europy Zachodniej mami garnczkowymi. Pojawiły się one w końcu 
(świecznik z opactwa Gross-Comburg w Niem- XII w. i, jak poświadczają źródła ikonograficzne, 
czech z 1. połowy XII w. – Edge, Paddock 1988, używano ich także w XIII w. (por. Kajzer 1976, 95; 
45 i 48 – il.; witraże katedry St. Denis pod Paryżem Edge, Paddock 1988, 48 i 54 – il.; Nicolle 1999, fig. 
z połowy XII w. – Nicolle 1999, 366, fig. 23:j, p-o, s), 26, 28; Gravett, Turner 2002, 42 i 43 – il.; Pierzak 
jednak jako uzbrojenie niewiernych. Liczniejsze 2005,  169-178).
wizerunki znamy z terenu Włoch (zwłaszcza po- Zapewne wczesną formę hełmu garnczko-
łudniowych) z XI i XII w., wcześniej pozostawały wego przedstawiają niskie hełmy o walcowatym 
one jednak pod silnymi wpływami bliskowschod- dzwonie zaopatrzone w półkolistą osłonę twarzy 
nimi (por. Nicolle 1980, 95-97, fig. 18, 21-23; widoczne na naczyniu ze zbiorów Balassa Bahut 
por. także Wawrzonowska 1976, 15, przyp. 2). Nie Museum w Esztergom (ryc. 2). Być może w ele-
można ostatecznie też wykluczyć, że walczący nie ment ten wyposażone są także hełmy widoczne 
są osłonięci pancerzami, a mają na sobie jedynie na misie z Rygi (ryc. 7). Analogiczne wyobrażenia 
odzież. tej osłony głowy znaleźć można we wspomnia-

Obok osłon tułowia na 15 misach widoczne nej wcześniej Eneidzie Heinricha von Veldeke 
są także osłony głowy (por. tab. 1). Poważnym (ok. 1210-1220) i na miniaturze Zwycięstwo Poko-
ograniczeniem w ich identyfikacji jest fakt, że ry nad Pychą w manuskrypcie Jungfrauenspiegel 
wszystkie przedstawione zostały z profilu i nie (ok. 1200) (por. Pierzak 2005, 129, ryc. 173-176). 
wszystkie istotne elementy są widoczne. Tym Z kolei klasyczny hełm garnczkowy przedstawio-
niemniej na podstawie uformowania dzwonu wy- no być może na misie z Lauenburga (ryc. 5), choć 
różnić  można  kilka  typów. schematyzm rysunku utrudnia identyfikację. Wy-
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Ryc. 14. Przedstawienia militariów na misach brązowych: 1 – San 
Juan de la Pena (wg Weitzmann Fiedler 1981, Taf. 131:146b); 2-3 – 
Zevenaar (wg Le Blanc 1973, Afb. 2-3). Rys. A. Janowski.

Fig. 14. Representations of militaries on bronze bowls from: 1 – San 
Juan de la Pena (after Weitzmann Fiedler 1981, Taf. 131:146b); 2-3 – 
Zevenaar (after Le Blanc 1973, Afb. 2-3). Drawing by A. Janowski.



obrażenie to zbliżone jest do widocznego w Psał- 19, 38). W końcu XIII i w XIV w. jako broń 
terzu z Canterbury z początku XIII w. (Nicolle turniejowa i ćwiczebna pojawiły się tarcze okrągłe 

151999, fig. 191:c) . o bardzo małych rozmiarach (por. Codex Manesse, 
Tarcze należały do podstawowego uzbrojenia 204r  –  1305-1340).

ochronnego średniowiecznego wojownika. Głów- Drugim typem tarczy, który można ziden-
nymi surowcami, z których je wykonywano, były tyfikować wśród przedstawień widocznych na mi-
drewno, płótno i skóra, stąd też praktycznie sach brązowych, są tarcze migdałowate nazywane 
nie dotrwały do naszych czasów i podstawowym też normańskimi. Charakteryzują się one znaczny-
źródłem informacji o modyfikacjach tej kategorii mi rozmiarami, wydłużonym kształtem i półokrągłą 
uzbrojenia są źródła ikonograficzne. Tarcze czy- górną krawędzią. Okazy z umbem i bez niego od-
telne są aż na 26 z analizowanych mis brązowych naleźć można na misach z Akwizgranu (ryc. 9:1, 3) 
(por. tab. 1). Występują one głównie na misach i ze zbiorów Bibliothèque Nationale w Paryżu 
z przedstawieniami rycerzy (ryc. 2-8), ale także (10:2-4). Najstarsze wyobrażenia tarcz migdało-
jako atrybut Pychy (łac. Superbia) na naczyniach watych pochodzą z początku XI w. z Francji, 
z wyobrażeniami Cnót i Występków (ryc. 15:1-6). Hiszpanii i Włoch, a jak poświadczają źródła 
Wyróżnić można wśród nich trzy zasadnicze typy. ikonograficzne i pisane, stanowiły one podstawo-

Na misach z Akwizgranu (ryc. 9:3) i Gubina wy element uzbrojenia także w XII w. (Hewitt 
(ryc. 11:2) przedstawiono tarcze o kształcie zbli- 1860, 143; Nadolski 1963, 421-422; Żygulski 
żonym do owalu lub koła. Na pierwszej z nich 1975, 42; Edge, Paddock 1988, 39, 46-48 – il.; 
znajdują się one w rękach aniołów przybywają- Nicolle  1995,  90,  108  –  il.).
cych na pomoc Kolonii. Widoczna jest jedynie W 1. połowie XII w., w związku ze zmiana-
ich strona wewnętrzna i sposób uchwytu tarczy mi w sposobie prowadzenia walki, tarcza zaczęła 
za pomocą dwóch rzemieni, do którego analogie ewoluować – uległa skróceniu, a jej górna krawędź 
odnaleźć można chociażby na płaskorzeźbie z po- zaczęła się wypłaszczać. Zmiany te doprowadzi-
czątku XII w. z bazyliki San Nicola w Bari we ły w efekcie do pojawienia się tarczy trójkątnej 
Włoszech (Nicolle 1980, fig. 50). Z kolei na misie (Hewitt 1860, 145; Edge, Paddock 1988, 46; Nicolle 
z Gubina walczące postacie uzbrojone są w nie- 1995, 134). Na misach brązowych przemiany te 
wielkie tarcze z wyraźnie zaznaczonym umbem, wywarły swoje piętno i to właśnie tarcze o formie 
zbliżone do puklerzy. Tarcze okrągłe i owalne mniej lub bardziej zbliżonej do trójkąta najliczniej 
używane były w Europie Zachodniej nieprzerwa- odnaleźć można wśród widocznych na nich przed-
nie od początku średniowiecza aż do początku stawień (ryc. 2-8, 15; oraz Weitzmann-Fiedler 1981, 
XI w., co potwierdzają przedstawienia w ma- Taf. 114:94; 124; 129; Dal Ri 2004, 49-53). Co 
nuskryptach i innych źródłach ikonograficznych znamienne, okazy bardziej zaokrąglone zaopatrzo-
(m.in. Ewangeliarz Bamberski, ok. 1000 r., drzwi ne są w umbo (ryc. 3; 4; 8:1-4, 15:3-6; Weitzmann-
brązowe z Hildesheim, 1007-1015; ilustracje w pis- Fiedler 1981, Taf. 129), natomiast tarcze bardziej 
mach Prudencjusza z początku XI w., a także na zgeometryzowane cechuje brak tego elementu 
tkaninie z Bayeux, ale tylko jako uzbrojenie An- (ryc. 2; 5-7; 15:1-2; oraz tamże, Taf. 114:94; 124). 
glosasów). Sporadycznie widoczne są również na Odmienności te są zdaniem autora wynikiem róż-
zabytkach młodszych, z XII i XIII w. (por. Hewitt nicy chronologicznej pomiędzy poszczególnymi 
1860, 145; Nadolski 1963, 421-422; Żygulski misami, na tyle istotnej, że ewolucja tarcz – 
1975, 41; Kajzer 1976, 97; Nicolle 1995, 58, 64, zmniejszanie pola tarczy i rezygnacja z jej wzmac-
68, 88 – il.), choć zwrócić należy uwagę, iż w tym niania umbem – zdołała odcisnąć swoje piętno. 
okresie są już anachronizmem i często mają je- Obserwację tę wydają się potwierdzać inne źródła 
dynie za zadanie pokazać dystans cywilizacyjny ikonograficzne, wśród których w XII w. dominują 
pomiędzy rycerzami zachodnioeuropejskimi a ich przedstawienia tarcz z umbami (por. m.in. Edge, 
przeciwnikami. Tak jest na przykład na witrażach Paddock 1988, 24-25 – il.; Nicolle 1999, fig. 110). 
katedry w Chartres z l. 20-30. XIII w. (Pierzak Występują one jeszcze na początku XIII w. (por. 
2005, ryc. 220, 224) i St. Denis w Paryżu z poło- m.in. Edge, Paddock 1988, 52 – il.; Nicolle 1999, 
wy XII w. (por. Nicolle 1999, 366, fig. 23:h, o, s), fig. 26; 28:c, h, j), choć pod koniec XII i w XIII w. 
na których okrągłe tarcze dzierżą tylko niewierni, dominują już tarcze bez umba (Edge, Paddock 
czy kapitelach kolumn w katedrze Montreal koło 1988, 43, 48, 54-55 – il.; Gravett, Turner 1997, 
Palermo z 4. ćwierci XII w. (Nicolle 1980, fig. 15, 16  –  il.;  Nicolle  1999,  fig.  49:a-l).
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15 Według J. Weitzmann-Fiedler (1981, 117) w hełmy garnczkowe wyposażeni są wojownicy przedstawieni na misie z Gubina 
(ryc. 13:3-4). Wniosek ten jest jednak całkowicie bezpodstawny.
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liczko i wodze. Podobne do omawianego siodło 
z czaprakiem przedstawiono także na misie z Oło-
muńca (ryc. 6:2), choć ze względu na znaczny 
stopień zniszczenia powierzchni naczynia jest ono 
słabo czytelne. Ostatnim elementem oporządzenia 
jeździeckiego zobrazowanym na analizowanych 
zabytkach są ostrogi przymocowane do obuwia 
posłańca Abbana na misie ze scenami z życia 
św.  Tomasza  Apostoła  (ryc.  12:6).

Siodła o kształcie widocznym na naczyniach 
z San Juan de la Pena i Ołomuńca pojawiły się 
przypuszczalnie w XI w., a ich konstrukcja za-
pewniać miała swobodę w walce. Dla okresu te-
go charakterystyczny jest także przedstawiony na 
pierwszej z mis sposób dosiadu konia (nogi wy-
prostowane, lekko wysunięte do przodu). W XII w. 
w związku ze zmianami w opancerzeniu i sposo-
bie prowadzenia walki, siodła zaczęły przybierać 
formy bardziej zamknięte, a sposób dosiadu zaczął 
ewoluować (Hyland 2004; Nowakowski 2007). 
Liczne analogie do interesujących nas wizerun-
ków siodeł znaleźć można na tkaninie z Bayeux 
(por. Nicolle 1999, fig. 97:i, m, ad, ag, ap, aq), 
a także w źródłach ikonograficznych z XII w. 
(por. Edge, Paddock 1988, 49 – il.; Gillingham 
1999, 77 – il.). Warto również wspomnieć, że pod-
piersienia zdobione w identyczny sposób jak na 
misie z San Juan de la Pena były powszechne na 
początku XII w., choć można zobaczyć je także 
w przedstawieniach z XI i XIII w. (por. Hewitt 
1860, pl. 27; Paulsen 1957, Taf. 1:a; Edge, Paddock 
1988, 29, 49 – il.; Gravett, Turner 1997, 6 – il.), przy 
czym wyobrażenia XIII-wieczne współwystępują 
z młodszymi typami siodeł (por. Seamann 2008, 
fig. 19). O pozostałych elementach oporządzenia, 
ze względu na niewielką skalę i schematyczność 
wizerunku,  nie  można  nic  powiedzieć.

Podsumowanie
Zaprezentowana w niniejszym tekście inter-

pretacja wyobrażeń militariów zobrazowanych na 
misach brązowych z pewnością nie wyczerpuje 
tematu. Nie było to jednak celem autora. Było 

Oporządzenie  jeździeckie nim raczej ukazanie możliwości i korzyści płyną-
Oporządzenie jeździeckie zostało na misach cych z włączenia tej grupy zabytków do obiegu 

przedstawione zaledwie kilkakrotnie i w sposób naukowego jako źródeł ikonograficznych do dzie-
bardzo schematyczny. Najpełniejszy jego zestaw jów uzbrojenia, zwłaszcza że porównanie omó-
widoczny jest na naczyniu z San Juan de la Pena wionych wyobrażeń z przedstawieniami na innych 
(ryc. 14:1). Jeździec siedzi w spoczywającym na źródłach ikonograficznych oraz z zachowanymi 
czapraku siodle z wysokimi, wygiętymi na zew- materialnie zabytkami wykazało ich wiarygodność.
nątrz łękami. Jedynym czytelnym elementem mo- Jak wspomniano na wstępie, misy brązowe 
cowania siodła jest podpiersienie ozdobione ko- to grupa zabytków datowanych na 2. połowę XI – 
listymi zawieszkami. Do puślisk przymocowane XIII w. W obrębie poszczególnych typów precyzja 
są koliste/owalne strzemiona. Ostroga zaznaczona chronologiczna jest co prawda większa, nie prze-
jest w postaci występu na pięcie. Spośród ele- kracza jednak 150-200 lat (typ A – 2. połowa XI – 
mentów uzdy czytelne są jedynie naczółek, po- XII w., typ B – 1. połowa XII – XIII w.) i nie-

1 2

3 4

5 6

Ryc. 15. Przedstawienia tarcz na misach brązowych: 1 – ze zbiorów 
Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze (wg Weitzmann-
Fiedler 1981, Taf. 110:91b); 2 – ze zbiorów Metropolitan Museum 
w Nowym Jorku (wg Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 110:92b); 
3 – Gdańsk (wg Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 110:90); 4 – Minden 
(wg Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 113:93e); 5 – Dabrun (wg Brach-
mann 1962, Taf. 3:2); 6 – Chersonez (wg Белов 1958, рис. 2). 
Rys. A. Janowski.

Fig. 15. Representations of shields on bronze bowls from: 1 – the 
collection of Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg (after 
Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 110:91b); 2 – the collection of Metropolitan 
Museum in New York (after Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 110:92b); 
3 – Gdańsk (after Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 110:90); 4 – Minden 
(after Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 113:93e); 5 – Dabrun (after 
Brachmann 1962, Taf. 3:2); 6 – Chersonez (after Белов 1958, рис. 2). 
Drawing by A. Janowski.



wątpliwie nie mogą one równać się w tym wzglę- dłach zachodnioeuropejskich (np. buława, łuk re-
dzie z innymi źródłami ikonograficznymi. Jed- fleksyjny). Wszystkie te cechy pozwalają uznać 
nak zdaniem autora szeroki wachlarz różnych misy brązowe za pełnoprawne źródło do badań 
typów militariów, różnice w ich kształcie, czytel- bronioznawczych. Temat ten powinien być zda-
ne pomiędzy wizerunkami na misach typów A niem autora pogłębiony, w niniejszym tekście 
(„starsze”) i B („młodsze”) oraz w obrębie typu B, poza obszarem zainteresowań pozostała bowiem 
pomagają w rozważaniach na temat ewolucji cała sfera związana z symboliką gestów i postaw 
uzbrojenia. Na uwagę zasługują także przedsta- postaci dzierżących broń, sposobów jej uchwytu 
wienia broni rzadziej spotykanej w innych źró- i  użycia.
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Tab. 1. Wykaz średniowiecznych mis brązowych z przedstawieniami elementów uzbrojenia

Tab. 1. List of medieval bronze bowls with representations of arms and armour
.

Lp. Miejsce znalezienia,
kraj lub miejsce

 przechowywania

Broń zaczepna

B
ro

ń
 o

b
u

ch
o

w
a

B
ro

ń
 

b
ia

ła

P
o

ch
w

a

Uzbrojenie 
ochronne

B
ro

ń
 

d
rz

e
w

co
w

a

B
ro

ń
 

m
io

ta
ją

ca
Oporzą-
dzenie 

jeździeckie

Podstawowa literatura

R
yc

in
a

Ta
rc

za

H
e

łm

P
a

n
ce

rz

R
zą

d
 

ko
ń

sk
i 

O
st

ro
g

i
Akwizgran (Aachen)

(Niemcy)

Akwizgran (Aachen)
(Niemcy)

1. +

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+ + ++

+ + + + +

+ +

+ + + + +

+ ++? 3 Cottrill 1946, fig. 2; Poklewski 1961, kat. 2, tabl. Ia; 
Le Blanc 1979, 120-121; Weitzmann-Fiedler 1981, 

kat. 142, Taf. 128:142; Müller 2006, kat. 29-3

Aldenkirchen 1883, Taf. III; Poklewski 1961, kat. 142,
tabl. XXVIII:a; Le Blanc 1979, 72-73; Weitzmann-

Fiedler 1981, kat. 19, Taf. 45-47; Müller 2006, kat. 29-1

2. 9

Dalton 1921-1922, przyp. 4; Weitzmann-Fiedler
1981, kat. 16, Taf. 36-37; Müller 2006, kat. 176-1

Betlejem
(Izrael)

Betlejem
(Izrael)

3. 12:3

4. Dalton 1921-1922, przyp. 4; Weitzmann-Fiedler
1981, kat. 17, Taf. 39-40; Müller 2006, kat. 176-2

12:4

5. Bolzano
(Włochy)

Dal Ri 2004, 49-53–

6. Brak danych (Zbiory 
Bibliothèque Nationale 

w Paryżu  Francja)–

Weitzmann-Fiedler 1957, 5-13, abb. 9-13; 1981, 
kat. 1, Taf. 1-2; Poklewski 1961, kat. 154; 

Müller 2006, kat. 122-1

10

7. Brak danych (Zbiory 
The Walters Art Gallery 

w Baltimore  USA)–

12:7 Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 18, Taf. 41-44; 
Müller 2006, kat. 286

8. Brak danych (Zbiory 
Germanisches 

Nationalmuseum 
w Norymberdze  Niemcy)–

Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 91, 
Taf. 110:91b, 111.91b; Müller 2006, kat. 166

15:1

9. Brak danych (Zbiory 
Metropolitan Museum 

w Nowym Jorku  USA)–

15:2 Le Blanc 1979, 104-105; Weitzmann-Fiedler 1981, 
kat. 92, Taf. 110:92b, 111:92a; Müller 2006, kat. 165

10. Brak danych (Zbiory 
Balassa Bahut Museum 
w Esztergom  Węgry)–

2 Kovács 1961, Abb. 9; Poklewski 1961, 110, przyp. 5; 
Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 143, Taf. 128:143; 

Lovag 1999, kat. 195, Abb. 195; Müller 2006, kat. 159

11. Brak danych (Zbiory 
Lunstgewerbe Museum I 

w Kolonii  Niemcy)–

+ + 8:4 Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 135, Taf. 123; 
Steuer 1982, ryc. 1; Müller 2006, kat. 163

12. Brak danych (Zbiory 
Museo del Tesoro 

del Duomo w Vercelli 
 Włochy)–

+

+

+ +

+

+ +

+

+

+ +

–

–

–

Uggé 2003, 23-25

13. Budapeszt
(Węgry)

+ Kovács 1961, 10, Abb. 8; Poklewski 1961, 110, przyp. 5; 
Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 143; Müller 2006, kat. 155

14. Bunne
(Holandia)

Alberts 1971, 12-13; Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 147, 
Taf. 132:147; Vilsteren 2004; Müller 2006, kat. 191

15. Carcassonne
(Francja)

8:2 Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 138, Taf. 125:138;
Müller 2006, kat. 123

16. Chersonez
(Ukraina)

15:6 Белов 1958; Poklewski 1961, kat. 8, tabl. III:a;
Даркевич 1966, кат. 63, табл. 13:1; Le Blanc 1979,

102-103; Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 95, 
Taf. 114:95; Müller 2006, kat. 284

Dabrun
(Niemcy)

17. 15:5 Weitzmann-Fiedler 1957, Abb. 18; 1981, kat. 89, 
Taf. 109:89a-c; Brachmann 1962; Müller 1998, 2006, 

kat. 38-1, Abb. 2

18. Drachenfels
(Niemcy)

Poklewski 1961, kat. 157, tabl. XXX:b; 
Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 139, Taf. 126:139; 

Müller 2006, kat. 40

–
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Lp. Miejsce znalezienia,
kraj lub miejsce

 przechowywania

Broń zaczepna

B
ro

ń
 o

b
u

ch
o

w
a

B
ro

ń
 

b
ia

ła

P
o

ch
w

a

Uzbrojenie 
ochronne

B
ro

ń
 

d
rz

e
w

co
w

a

B
ro

ń
 

m
io

ta
ją

ca

Oporzą-
dzenie 

jeździeckie

Podstawowa literatura

R
yc

in
a

Ta
rc

za

H
e

łm

P
a

n
ce

rz

R
zą

d
 

ko
ń

sk
i 

O
st

ro
g

i

19. Fischen
(Dania)

Weitzmann-Fiedler 1957, Abb. 28; 1981, kat. 11, 
Taf. 22:11a-b; Poklewski 1961, kat. 139, tabl. XVII:a; 

Le Blanc 1979, 86-87; Müller 2006, kat. 106

11:7-9+ +

20. Fotheringhay
(Wielka Brytania)

+ – Weitzmann-Fiedler 1983, 3-5; Cherry 1984; 
Müller 2006, kat. 143

21. Gdańsk
(Polska)

+

+

+

+

+

+

+?

+?

+ +

+ +

15:3 Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 90, Taf. 110:90; 
Müller 2006, kat. 211-1

22. Groningen
(Holandia)

– Driebergen 1999; Vilsteren 2004, 171

23. Gubin
(Niemcy)

+

+

+

+ +

+ +

+

+ + +

+ +

+ 13 Jentsch 1901, 1903, 72; Poklewski 1961, kat. 21, 
tabl. VIII:a; Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 134, 

Taf. 121-122; Müller 2006, kat. 46

24. Lauenburg
(Niemcy)

5 Schulze-Dörrlamm 1992, 447-449; Müller 2006, kat. 64

25. Leicester
(Wielka Brytania)

4 Cottrill 1946, fig. 1; Weitzmann-Fiedler 1981, 
kat. 141, Taf. 127; Müller 2006, kat. 145

26.

27.

Leuchars
(Wielka Brytania)

8:1 Donations... 1932, 15-16; Weitzmann-Fiedler 1981, 
kat. 137, Taf. 125:137; Müller 2006, kat. 146

Liege/Lüttich
(Belgia)

–

–

–

–

Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 144, Taf. 129; 
Müller 2006, kat. 8

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Londyn
(Wielka Brytania)

Londyn
(Wielka Brytania)

+

+

+

+

+

+ +

+ + +

+

+

+ +

++ +

+

+

+

+ +

+ +

+ 12:6 Dalton 1921-1922, 133-140, fig. 1; Le Blanc 1979, 
74-75; Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 14, Taf. 27-30; 

Müller 2006, kat. 147-1

Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 136, Taf. 124; 
Müller 2006, kat. 147-4

Maastricht
(Holandia)

8:3 Boyens, Dijkman, Hulst, Panhuysen 1990, 229-230; 
Dijkmann 1992, 377, fig. 198; Müller 2006, kat. 193

Minden
(Niemcy)

15:4 Laag 1974; Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 93, 
Taf. 112-113; Waterstadt, Tegethoff 1987; 

Müller 2006, kat. 69

Nordenau
(Niemcy)

Weitzmann-Fiedler 1956, Abb. 32-33, 36; 1981, kat. 12, 
Taf. 22:12b, 23:12a, c, 24:12d-f; Poklewski 1961, 

kat. 151; Le Blanc 1979, 88-89; Müller 2006, kat. 72

Ołomuniec
(Czechy)

6 Dohnal 1977-1978; 2001; Müller 2006, kat. 19-4

Paryż
(Francja)

12:1-2 Dalton 1921-1922, fig. 2; Weitzmann-Fiedler 1981, 
kat. 15, Taf. 31-34; Müller 2006, kat. 122-2

Ryga
(Łotwa)

+ 7 Poklewski 1961, kat. 100; Pavele 1964, nr 4, att. 4; 
Даркевич 1966, кат. 73, табл. 12:3; Weitzmann-Fiedler 
1981, kat. 140, Taf. 126:140; Müller 2006, kat. 180-1

Rzym
(Włochy)

Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 94, Taf. 114:94; 
Müller 2006, kat. 172-2

San Juan de la Pena
(Hiszpania)

+

+

+

+

+ +++? 14:1 Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 146, Taf. 131; 
Müller 2006, kat. 109-2

Soissons
(Francja)

11:1-6 Weitzmann-Fiedler 1956, 144-152, Abb. 30-31, 34, 
38-40; 1981, nr kat. 7, Taf. 16:7a, 17, 18:7b; 

Poklewski 1961, kat. 153; Müller 2006, kat. 127

Xanten
(Niemcy)

12:5 Aldenkirchen 1883, Taf. IV; Poklewski 1961, kat. 134; 
Weitzmann-Fiedler 1981, kat. 29, Taf. 69-71; 

Müller 2006, kat. 98

40. Zevenaar
(Holandia)

+ + 14:2-3 Le Blanc 1973; 1979, nr 100-101; 
Weitzmann-Fiedler 1983, kat. 2; Müller 2006, kat. 200
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The iconographical presentations are one of the these are axes (Fig. 6:2; 8:4; 11:1) similar in shape to 
basic sources for researching of the armour’s history. M-type by J. Petersen (1919) and mace (Fig. 6:2). Pole 
In studies the most commonly used are images on weapon is visible on five bowls (Fig. 6:2; 9:1; 10:2-3; 
numismatic and sigillographical sources and art 14:1-3), although due to the schematic presentation, 
monuments: paintings, gravestones and illuminated only in one case ( Fig 14:1 ) it can be further identified, 
codices. However, still very little attention has been as it has characteristic wings provided. Ranged weapon 
paid to medieval bronze bowls. They are sometimes appeared only on a bowl from Aachen – it is a specimen 
called Hanseatic or Romanesque bowls. It is a group in  a  shape  similar  to  composite  bow  (Fig.  9:1-2). 
of over 600 dishes of about 25-35 cm in diameter The next element of the armour presented on the 
that are made of bronze/brass sheet. On about 300 of bronze bowls is protective armour.  On 17 of them these 
them the engraved ornament is visible, while on 40 are the body’s covers, on 6 of we can identify chainmails 
specimens, found mainly on the territory of Western (Fig. 2-5; 8:3; 9; Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 129; 
Europe (Fig. 1), elements of individual armour can be 125.138). They are consisted of a long-sleeved, tied 
identified (Table 1). The bowls with the images of around waist jacket with a coif and hose. Possibly, the 
militaries engraved are divided by U. Müller (2006) same type of armour plate is visible on three following 
into two main groups: A – the bowl with mythological bowls (Fig. 6-7; Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 124), 
and Christian pictures (15 specimens – Table 1:2-4, although its images are less precise. Difficulties in 
6-7, 13-14, 19-20, 22, 28, 32, 34, 38-39); B – the bowls interpretation are caused by of the knights’ body covers 
with the images of Virtues and Vices (24 specimen – presented on a bowl from Gubin, in a scene of a duel 
Table 1:1, 5, 8-11, 13, 15-18, 21, 23-27, 29-31, 33, (Fig. 13:2). The covers have features of both mails 
35-36, 40). A separated specimen is a D-type bowl (long sleeves) and lamellar armour (segmentation and 
decorated with a scene of a hunting (?) (Table 1:37). the pattern of finishing the lower edge). It cannot be 
As today’s knowledge reflects, A-type bowls come excluded, that the warriors are not covered by armour, 

th thfrom the second half of the 11  – 12  cent., B-type – and  are  wearing  only  clothes. 
 th thfrom the first half of the 12  – 13  cent., D-type Besides the covers of trunk, on 15 bowls are visible 

thappeared in the end of the 11  cent. The program of the head’s covers, among which, according to the shape 
some images is very complex, that is why the number of the helmet, a few types can be distinguished. Open 
of presentations, their quantity and the character of the (face) helmets are presented on three dishes: the cone-
armour’s  elements  are  different. shaped with a nasal (Fig. 10:3), the cone-shaped with 

The most numerous type of weapon are swords, a ring on a base of the helmet and an explicit ridge (?) 
that were pictured on 28 specimens (look: Table 1; in its upper part (Fig. 9) and the specimen with a high 
Fig. 2-7; 8:1-3; 9; 10:1; 11-13). These are single-handed cylindrical shape, lowered back and a nasal, what is 
swords, having blades similar to the types XI (Fig. 5; approximately similar to so-called Phrygian cap (Fig. 
6; 11:1-2, 8), XII (Fig. 3-4) and XIV (Fig. 6-7; 8:1; 6). The most of helmets are, however, characterized by 
9:3; 12:6) by E. Oakeshott (1994). On two of them a low, cylindrical shape having a flat top with rounded 
a schematic inscriptions were marked (Fig. 12:2; 13:2-3). edges (Fig. 2-4; 7; 8:1-3; Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 
In most cases, hilts are ended with lens-shaped, semi- 124:136d; 129). In two cases they are placed under 
circled or round pommels (Fig. 3-4; 8:1; 10:1; 11:1-2, 5, the coif – a secret helmet. Apart from head covers 
8; 12:3-5; 13-2; Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 22:12c; mentioned above, we can distinguish also early forms 
42:18c), which correspond with B-type and G-K in of great helmets (Fig. 2; 5; 7). 
this classification. In three cases they are pommels of The protective armour visible on bronze bowls is 
C-E types (Fig. 2; 6; 8:2). On 11 bowls, scabbards supplemented by shields, which are presented on 26 
were presented together with the swords (Fig. 8:1-2; dishes. Most of them are more or less triangular (Fig. 2-8, 
10; 11:1-2, 8; 12:1, 3, 7; 14:1; Weitzmann-Fiedler 1981, 15; Weitzmann-Fiedler 1981, Taf. 114:94; 124; 129; 
Taf. 42:18c, 129; Driebergen 1999, Afb. 1). It is difficult Dal Ri 2004, 49-53), although among the images 
to classify the cutting weapon presented on the bowl also almond-shaped shields can be found (Fig. 9:1, 3; 
from Gubin (Fig. 13:4, 6). Most probably it is a sword, 10:2-4) and the ones similar to oval or circle (Fig. 9:3; 
although its classification as a saber cannot be excluded. 11:2). 

The other types of offensive weapon are not so Rider’s equipment was reflected on three specimens, 
numerous. Blunt weapon was presented on three bowls; saddles with some elements of their attachement and 

Summary

ENGRAVED BRONZE BOWLS – THE LOST ICONOGRAPHICAL SOURCES 
TO THE HISTORY OF ARMOUR IN THE MIDDLE AGES

Andrzej Janowski



bridles are presented on two of  them (Fig. 6:2; 14:1), and composite bow). We should emphasize a wide range 
on  one  bowl  there  are  spurs  (Fig.  12:6). of different types of militaries and their distinguishing 

The vast majority from the elements of individual features that are readable between images on A-type 
armour that was identified on the bronze bowls has (“older” ) and B-type (“younger”) bowls, that enables 
its counterparts among archeological finds and other divagations on the topic of the armour’s evolution. 

th thiconographical sources dated from 9  to 13  cent. Taking this data into consideration, the bronze bowls, 
However, the particular attention should be paid to the from the author’s point of view, must be considered as 
elements that are rarely used by Western knights (mace a rightful source in researching the history of armour.

Translated by Agata Jakima
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