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KRONIKA – CHRONICLE

Мікалай Плавінскі, „Узбраенне беларускіх земляў X-XIII стагоддзяў” – 
popularnonaukowe opracowanie uzbrojenia wczesnośredniowiecznego na Białorusi

Ostatnie lata przyniosły znaczne ożywienie bro-
nioznawców zajmujących się wczesnośredniowiecznym 
uzbrojeniem wschodnioeuropejskim. Wśród badaczy 
o ustalonej renomie (A. N. Kirpičnikov, G. F. Korzuhina, 
A. F. Medvedev) pojawili się naukowcy młodszego 
pokolenia (np. S. Kainov, F. Androŝuk), dzięki którym 
studia nad uzbrojeniem staroruskim są z powodzeniem 
kontynuowane. Jednym z nich jest białoruski archeo-
log i bronioznawca – Mikalaj Plavínskí – znany już 
zainteresowanym tą problematyką z licznych artyku-
łów i monografii wczesnośredniowiecznych mieczy bia-
łoruskich (por. np. Плавінскі 2007; 2009; Plavinski 
2007; 2011; 2012). W 2013 r. ukazała się niewielka, 
popularnonaukowa broszurka (formatu B5) tego autora 
syntetycznie omawiająca uzbrojenie na terenie Bia-
łorusi w X-XIII w. („Узбраенне беларускіх земляў 
X-XIII стагоддзяў”, Мінск 2013, ss. 106). Ze wzglę-
du na bogaty, często niepublikowany materiał w niej 
udostępniony oraz szereg uwag ogólnych dotyczących 
przemian w uzbrojeniu białoruskim w początkach pań-
stwowości  ruskiej,  warto  przybliżyć  ją  Czytelnikowi. 

Jak pisze we wstępie Autor, treść tego opraco-
wania miała być pierwotnie częścią większej mono-
grafii, poświęconej wojskowości białoruskiej od X po 
XVI w. Niestety, wydanie tej pracy nie doszło do skut-
ku, stąd autor zdecydował się upowszechnić napisany 
przez siebie rozdział jako oddzielną publikację. Ma to 
pewne, niewielkie jednak, negatywne konsekwencje. 
Otóż wszystkie zabytki ukazane są bez skali, która 
pozwoliłaby ocenić ich przybliżone rozmiary, a tym sa-
mym odnieść się do różnych propozycji autora. Oma-
wiając uzbrojenie białoruskie w X-XIII w., M. Plavín-
skí postąpił w sposób klasyczny, rozpoczynając swe 
dociekania od prezentacji broni białej i elementów 
pochew, poprzez broń obuchową, drzewcową i strzel-
czą, a kończąc na uzbrojeniu ochronnym. Całość 
wzbogacona została licznymi czarno-białymi rycina-
mi i ośmioma kolorowymi planszami oraz biblio-
grafią. Należy nadmienić, iż autor, gdzie tylko jest 
to możliwe, wspiera się też ikonografią i przekazami 
pisanymi. 

Najstarszy okaz wczesnośredniowiecznej broni 
białej znany z obszaru Białorusi został odkryty na 
grodzisku Nikodimovo i jest datowany na 3. ćwierć 
I tysiąclecia n.e. Młodsze egzemplarze mieczy należą 

do typów H, V i Y wg J. Petersena. Wśród nich wyróż-
nia się okaz typu H odkryty w skarbie przedmiotów 
metalowych w miejscowości Bryli koło Mińska, zdo-
biony srebrną i miedzianą inkrustacją, prawdopodob-
nie rytualnie zgięty w dwóch miejscach. Są wśród nich 
także dwa miecze (typu H i V), na głowniach których 
widoczne są ślady napisów typu ULFBERHT. Autor 
zauważa, że przed X w. miecz w uzbrojeniu białoru-
skim stanowi rzadkość, będąc przedmiotem luksuso-
wym, importowanym ze świata karolińskiego, a jego 

Ryc. 1. Okładka książki M. Plavínskíego.

Fig. 1. Front cover of M. Plavínskí's book.



rola rośnie dopiero w kolejnych stuleciach. W końcu Kolejny rozdział poświecony jest broni obucho-
1. połowy XI w. miecze charakterystyczne dla epoki wej. Niewątpliwie najliczniejszą grupą znalezisk są że-
wikingów wychodzą z użycia na rzecz egzemplarzy leźca toporów, których całkowitą liczbę określa autor na 
z oprawami południowo-wschodniobałtyjskiego pocho- ok. 200 egzemplarzy. Ze względu jednak na fakt, iż duża 
dzenia oraz okazów typów I i II wg A. N. Kirpičnikova. ich część była odkrywana jeszcze w 2. połowie XIX 
Najliczniejsze są miecze określane jako typ T1-kurski i początkach XX w. i nie zachowała się, niemożliwa 
oraz typ II wg Kirpičnikova, datowane tutaj od połowy jest ich pełna analiza typologiczno-chronologiczna. Po-
XI po XIII w. chociaż autor przypuszcza, że mogły być dobnie jak w przypadku trzewików, znaczna ich liczba 
w użyciu jeszcze w 1. połowie XIV w.  Niektóre z nich została też odkryta przez poszukiwaczy skarbów, bez 
prezentują się niezwykle interesująco. Datowany na udokumentowania kontekstu osadniczego. Autor kla-
1. połowę XIII w., miecz z Aszmaniec koło Grodna syfikuje dostępne zabytki według schematu typolo-
był rytualnie złamany, a z kolei okaz pochodzący ze gicznego A. N. Kirpičnikova, poszerzając tę klasy-
skarbu uzbrojenia znalezionego w okolicach Grodna ma fikację w jednym miejscu o podtyp IVB. Należą do 
na głowni, nieodczytany dotąd, łaciński napis. Wśród niego masywne zabytki o niezbyt szerokim ostrzu 
białoruskich znalezisk mieczy pojawiają się też formy i wyraźnie podciętej brodzie oraz obustronnie wyod-
ogólnoeuropejskie, należące do typów III-VI wg Kir- rębnionej osadzie, która zastępuje klasyczny kaptu-
pičnikova, wśród których wyróżnia się okaz odkryty na rek. Okazy należące do tego podtypu datowane są 
cmentarzysku kurhanowym z XII – początków XIII w. na XI-XIII w. i praktycznie nie występują na innych 
w Zaświrzu, którego głownia w dolnej części jest jed- terenach staroruskich. Poza tym zabytki białoruskie 
nosieczna, natomiast w partii sztychowej zmienia się można powiązać z kilkoma innymi typami: są to 
w dwusieczną. Autor uznaje ten miecz za wyrób bał- zarówno żeleźca czekanów (IA, II), jak i toporów 
tyjski. Wśród prezentowanych przez M. Plavínskiego (IV, IVA, VI i VIII). Ich analiza nie wnosi jednak 
mieczy zwraca uwagę też okaz z miejscowości nie- żadnych nowych korekt do chronologii i rozprzestrze-
znanej (północna Białoruś), na którego głowni widocz- nienia poszczególnych typów. Z terenu Białorusi zna-
ny jest napis inwokacyjny SIGVINAIS – S(alvator) nych jest także kilkanaście głowic buław, a najstar-
I(esu) G(enitrix) V(irgo) I(esus) N(omine) A(ltissimi) sze pojawiają się już pod koniec X w. (egzemplarz 
I(esu) S(alvator). Wydaje się jednak, iż w jego przy- z cmentarzyska kurhanowego w Zasławiu). W użyciu 
padku konieczne jest przeprowadzenie badań meta- najpowszechniejsze były żelazne i brązowe okazy typu 
loznawczych, które potwierdziłyby autentyczność za- II wg Kirpičnikova (12 głowic), datowane głównie na 
bytku. Zarówno ogólne proporcje, jak i szczegóły XII i XIII w., natomiast tylko sporadycznie pojawiają 
wykonania (np. nie dochodzące do trzpienia zbrocze) się buławy innych typów (III, IV i V). Pojawiają się 
wzbudzają bowiem podejrzenie, iż jest to nowożytna za to okazy unikalne. Za taki uznać należy zabytek 
kopia. Podsumowując podrozdział o mieczach, autor (buzdygan?) z grodziska w miejscowości Prudniki, 
stwierdza, iż w okresie od połowy XI po XIII w. mie- zaopatrzony w tulejkę i pióra w kształcie zwierząt. 
cze na terenie Białorusi były zarówno importami za- Okaz ten jest jednak datowany hipotetycznie na XIV w. 
chodnioeuropejskimi oraz bałtyjskimi, jak i miejsco- Na omawianym terenie korzystano również z kiścieni, 
wymi produktami. To ostatnie stwierdzenie potwierdza które wśród znalezisk reprezentowane są przez cię-
odkrycie warsztatu uzbrojenia w Homelu, gdzie natra- żarki. Jak dotąd odkryto tutaj ok. 20 ich egzemplarzy. 
fiono na 10 elementów opraw mieczowych (na temat Najliczniejszy jest – mocno jednak kontrowersyjny, 
tego niezwykłego obiektu por. Макушников 1993). jeśli chodzi o interpretację – typ I, grupujący okazy 
Znacznie rzadziej, ale już od 2. połowy XII w. na z poroża datowane na 2. połowę XI – XIII w., wśród 
terenie Białorusi stosowana była szabla. Niestety, nie których wyróżnia się okaz z Mińska pokryty znakami 
odkryto dotąd ani jednej jej głowni, a jedynie 14 ele- Rurykowiczów – jeden z nich przypisywany jest księ-
mentów oprawy pochwy i rękojeści – obejmy, jelce ciu Wsiesławowi Briaczysławiczowi (Czarodziejowi). 
i kapturki, większość we wspomnianej pracowni w Ho- Rzadsze są natomiast okazy innych typów (II, IIA, 
melu, co świadczy o miejscowym ich wytwarzaniu. III  i  VI).
Oprócz tych dwóch rodzajów broni białej autor nad- Broń drzewcowa z X-XIII w. reprezentowana jest 
mienia jeszcze o stosowaniu tutaj w X w. bojowych głównie przez groty włóczni, znane z ok. 100 
noży (skramasaksów), o długości dochodzącej nawet egzemplarzy. Z wyróżnionych przez A. N. Kirpičnikova 
do 70 cm. Z terenu Białorusi pochodzi też znaczna pojawiają się tutaj typy I, III, IIIБ, IV, IVA, V i VI. 
liczba, różnych typów, trzewików pochew mieczy. Nie- Wśród nich wyróżnia się pięć, datowanych na 2. po-
stety, większość okazów wiązanych z epoką wikin- łowę X i 1. połowę XI w., okazów typu I, wariantu 1 – 
gów to znaleziska dokonane przez nielegalnych poszu- o długich lancetowatych liściach i tulejach zdobionych 
kiwaczy skarbów, bez udokumentowanego kontekstu ostrołukowym ornamentem rytych linii. Najbardziej jed-
odkrycia. Najstarszy z nich datowany jest typologicznie nak rozpowszechnioną formę stanowią okazy typu III 
na X w. W XI-XIII w. przeważają brązowe trzewiki (41% znalezisk) o trójkątnym liściu, które przeżywa-
pochodzenia bałtyjskiego tzw. grupy „kursko-wscho- ją się jeszcze w kolejnych wiekach. Dwa z nich mają 
dniodnieprzańskiej”, stanowiące aż 3/5 znalezisk. Nie- charakterystyczny, geometryczny ornament wykonany 
zbyt liczne są natomiast żelazne okazy U-kształtne, w technice inkrustacji srebrem i złotem, i można je 
znane w całej Europie, występujące na Białorusi jesz- wiązać z oddziaływaniami skandynawskimi. Znaczący 
cze później, o czym świadczy XIV-wieczne znalezisko odsetek, gdyż dziewięć egzemplarzy, stanowią groty 
z  Mścisławia. typu V o masywnym, czworograniastym piórze, które 
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autor określa za Kirpičnikovem jako piki i uznaje ich rowie. Niewątpliwą popularność łuku poświadczają jed-
koczownicze pochodzenie. Pojawiają się one tutaj nak odkrywane na licznych stanowiskach groty strzał, 
w 2. połowie X i  występują w XI w., aby po półwiecznej wśród których dominują okazy zaopatrzone w trzpień. 
przerwie znowu wejść do użycia, znikając z zestawu Autor nadmienia, iż w początkowym okresie (X – 1. po-
uzbrojenia białoruskich wojowników w XIV stuleciu. łowa XI w.) najczęściej używano jednak okazów z tu-
Zaledwie jeden, ale wyjątkowy egzemplarz z 2. po- lejkami, których liście zaopatrywano w dwa zadziory. 
łowy X – 1. połowy XI w., odkryty na cmentarzysku Uważa je za produkt miejscowy w przeciwieństwie 
w Porzeczu koło Witebska, reprezentuje typ VI, cha- do egzemplarzy z trzpieniem i lancetowatym liściem, 
rakteryzujący się trzpieniem do osadzania drzewca. Na które uznaje za wyrób skandynawski. W XII-XIII w. 
zabytku tym zachował się unikalny sposób mocowania asortyment typów grotów znacznie się poszerza i są 
grotu do drzewca przy użyciu łyka, za pomocą skom- to, jak wspomniano wyżej, głównie pociski do łuku 
plikowanego systemu wiązań (Cechak-Hołubowiczowa złożonego. W połowie XIII w. pojawiają się nato-
1938-1939, s. 181). Omawiając groty włóczni, nie spo- miast typy grotów wykorzystywane przez Mongołów, 
sób wspomnieć o ich dolnych okuciach – tokach, a wśród nich również okazy wykonane z poroża. 
które w materiałach białoruskich pojawiają się jed- Większość pochodzi z badań spalonych w trakcie in-
nak, w niewielkiej liczbie, dopiero w XII w. Osobno wazji tatarskiej białoruskich grodów. Oprócz reliktów 
potraktował autor groty oszczepów, które w mate- łuków i pocisków w materiale archeologicznym poja-
riałach białoruskich są liczącą się grupą zabytków – wiają się nieliczne elementy oporządzenia łucznicze-
znanych jest ok. 60, zaopatrzonych głównie w trzpie- go. Są to przede wszystkim kościane, niekiedy bogato 
nie, egzemplarzy. M. Plavínskí pokusił się o stworzenie ornamentowane, okładziny kołczanów, które w Europie 
dla nich pierwszego we wschodniej Europie systemu Wschodniej wykonywano głównie z kory brzozowej. 
klasyfikacyjnego, grupując okazy z trzpieniem w czte- Wraz z łukami złożonymi (nie wcześniej niż w X w.) 
rech typach. Typ 1, najpopularniejszy, grupuje okazy pojawiają się też relikty nałuczy w postaci kościanych 
o romboidalnym, dość szerokim liściu i zagiętym bądź przewleczek. Pojedynczymi znaleziskami są natomiast, 
prostym trzpieniu, który spotykany jest od X w. po wykonane z poroża, płytki łucznicze, jak choćby okaz 
późne średniowiecze. Typ 2 grupuje okazy o wydłu- odkryty w Grodnie. Pierwsze wzmianki o wykorzy-
żonym, czworokątnym w przekroju liściu i znany jest staniu kuszy na terenie Białorusi pochodzą z połowy 
tylko z trzech znalezisk, datowanych na 2. połowę XII XIII w. Pod 1252 r., w latopisie hipackim, wspomnia-
i XIII w. Z kolei do typu 3 zaliczono rzadkie okazy no, że w wojsku Mendoga były oddziały kuszników – 
z trzpieniem i liściem z zadziorami, datowane na XI- najemników niemieckich. Potwierdzają to znaleziska 
XIII w., a więc znacznie później aniżeli ich zachodnio- archeologiczne datowane na 2. połowę XIII i począ-
północnoeuropejskie odpowiedniki. Typ 4, zdaniem pi- tek XIV w. – głównie wykonane z poroża nakładki na 
szącego te słowa dość kontrowersyjny, grupuje liczne łoża, znane z badań na terenie Grodna. Jak w przypad-
okazy o jednym zadziorze i występuje w dwóch od- ku łuku, głównym jednak źródłem do rekonstrukcji 
mianach. Na terenie Białorusi spotykany jest w okresie dziejów wykorzystania kuszy na tym terenie są groty 
od XI po początek XIV w. Należy jednak przypomnieć, bełtów, które pojawiają się tutaj także w 2. połowie 
iż zabytki typu 4 interpretowane są zazwyczaj jako XIII w. Pochodzą one z zachodniej części białoruskiego 
ościenie (por. np. Szulta 2000, s. 109, tabl. XVI:8), Podzwinia i Poniemania, a autor opracowania uważa, 
co wydaje się bardziej prawdopodobne. Na ziemiach że mogą się one wiązać z militarną aktywnością za-
białoruskich występują też nieliczne groty oszczepów konu krzyżackiego. Największy zbiór grotów (ponad 
z tulejką. Na koniec tego rozdziału zauważa autor, 40 okazów) pochodzi z grodziska Prudniki koło Wi-
iż oszczep był na omawianym przez niego terenie tebska i, co interesujące, większość z nich (podobnie 
znacznie częściej w użyciu aniżeli w innych częściach jak na obszarach zajętych przez zakon) stanowią eg-
dawnej Rusi. Fakt ten wiąże z wpływami bałtyjski- zemplarze  zaopatrzone  w  trzpienie.
mi, gdzie również ten typ oręża był wykorzystywany W piątej części opracowania autor sumarycznie 
masowo. prezentuje białoruskie uzbrojenie ochronne, podkreśla-

Rozdział IV poświęcony został broni strzelczej jąc, iż w tym przypadku badacz dawnego uzbrojenia, 
– czyli łukom i kuszom. O łukach pisze Henryk Ło- oprócz źródeł archeologicznych i nielicznych pisanych, 
tysz w swej „Kronice”, gdzie pod 1206 r. wspomina, dysponuje także danymi ikonograficznymi, głównie 
iż połoccy wojowie byli doświadczonymi łucznikami. drobną plastyką użytkową. Jeśli chodzi o tarczę, to 
Wedle M. Plavínskiego w I tysiącleciu n.e. na terenie jej ewolucja na terenie Białorusi przebiegała podobnie 
Białorusi dominował łuk prosty, aczkolwiek nie ma jak na sąsiednich terenach. Nie ma jednak żadnych 
na to materialnych dowodów w postaci zachowanych informacji odnośnie tarczy używanej tutaj w X w. 
egzemplarzy lub ich fragmentów. Okaz taki pochodzi Autor, opierając się na badaniach A. N. Kirpičnikova, 
natomiast z XI-XII-wiecznych warstw Połocka. Zaby- przypuszcza, że były to tarcze okrągłe, zaopatrzone 
tek mierzy 120 cm i na całej swej długości ma owij- w umba. Interesujący jest jednak fakt, iż tarcze takie 
kę z kory brzozowej. Liczniejsze natomiast zabytki, mogły być tutaj w użyciu także w kolejnych stuleciach 
w postaci wykonanych z poroża okładzin, mówią (XII-XIII w.), przy czym znacznemu zmniejszeniu ulega 
o użytkowaniu łuku złożonego. Znaleziono je na kil- ich średnica. Wedle M. Plavinskiego świadczyć o tym 
ku grodach białoruskich, ale autor nie precyzuje ich mają dwa przedstawienia ikonograficzne: na grafitti 
chronologii. Ich użytkowanie poświadcza również XII- wykonanym na przedmiocie kościanym pochodzącym 
XIII-wieczne wyobrażenie łucznika z cerkwi w Tu- z grodziska w Maskawiczi oraz na figurce szachowej 
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z Brześcia, datowanej na koniec XII i początek XIII w. W przedniej partii hełmu znajduje się, mocowana na 
Pierwsze z przedstawień ukazuje wypukłą tarczę, co dwóch nitach, półmaska. Autor zauważa, że dzwon 
skłania autora do wniosków, iż w tym czasie zmienia hełmu najbardziej zbliżony jest do okazów odkrywa-
się także sposób jej trzymania – zamiast sztywnego, nych na terenach bałtyjskich, natomiast kształt półma-
centralnego uchwytu opartego na umbie, używany jest ski wiąże się wedle niego z oddziaływaniami zachod-
uchwyt oparty na dwóch paskach skórzanych, przez nimi. Chronologia zabytku określona została jedynie 
które przekładano przedramię. Trudno jednak, na pod- na podstawie stylistyki, na 2. połowę XII – 1. połowę 
stawie tak niejednoznacznych źródeł, traktować tę tezę XIII w. Kolejne strony książki poświecone zostały 
jako bezsporny fakt. Nie ma natomiast wątpliwości, odkrywanym na Białorusi elementom pancerzy. Kol-
iż podobnie jak na innych obszarach Europy, w związ- czuga znana była tutaj jeszcze przed omawianym przez 
ku z militarnym wzrostem znaczenia konnicy, używane autora okresem. Jej fragmenty odkryto na grodzisku 
były tutaj tarcze o kształcie migdałowatym. Tarcze te, Nikodimowo i datowana jest dość szeroko, na V-VII w. 
które pojawiły się w Europie w XI w., na terenach Popularność zyskuje jednak dopiero od 2. połowy X w., 
białoruskich były z pewnością znane w kolejnym stu- ale jej fragmenty odkrywane są na niemal wszystkich 
leciu. Wskazują na to źródła ikonograficzne, w tym obiektach obronnych z tego i późniejszego czasu. Do 
realistyczne, XII-wieczne przedstawienie św. Dymi- XII w. kolczugi na Białorusi wykonywano przeważnie 
tra (w typie zachodnioeuropejskim) z wygiętą tarczą z okrągłego w przekroju drutu, później częściej spo-
migdałowatą i hełmem frygijskim wyobrażone na mie- tyka się ich relikty wykonane ze spłaszczonych ogniw. 
dzianym medalionie odkrytym w Wołkowyjsku. Nie Oczywiście na podstawie tak drobnych reliktów ele-
jest to odosobnione przedstawienie – podobne znane mentów kolczych trudno odtworzyć krój całych pan-
są z XII-wiecznych figurek szachowych odkrytych cerzy oraz wnioskować, z których części pochodziły, 
w Grodnie i ponownie Wołkowyjsku. Obie mają kształ- ale autor przyjmuje, że nie różniły się one specjalnie 
ty żywo nawiązujące do odkrytej ostatnio tarczy ze zarówno od okazów znanych z terenu Rusi, jak i tych 
Szczecina (por. Głosek, Uciechowska-Gawron 2009/ używanych na terenie Europy Łacińskiej. Interesująca 
2010). Na przełomie XII i XIII w. pojawia się tenden- jest obserwacja autora odnośnie jednej ze wzmianek 
cja do zmniejszania rozmiarów tych tarcz (por. grafitti latopisarskich. Otóż pod 1159 r., w kronice hipackiej 
z Maskawiczi), która doprowadza do powstania tarczy wspomniany jest książę połocki Rościsław Glebowicz, 
trójkątnej. Na wspomnianych rytach z Maskawiczi który kolczugę ubierał zapewne pod „cywilne” ubranie. 
autor dopatruje się także przedstawień pawęży. Nie- Równie popularny był, jak się zdaje, pancerz zbroj-
zwykle interesujące informacje przynosi lektura części nikowy, znany jednak niemalże jedynie ze znalezisk 
dotyczącej hełmów. Autor już na wstępie słusznie pod- pojedynczych płytek. Podobnie jak w przypadku frag-
kreśla, iż stosowana wśród badaczy wschodnioeuro- mentów kolczugi, najstarszy egzemplarz zbrojnika 
pejskich typologia tej kategorii uzbrojenia autorstwa znany jest z VII-wiecznego znaleziska na grodzisku 
A. N. Kirpičnikova wymaga znaczących korekt w związ- Hotomel, odkryty w warstwie wraz elementami o awar-
ku z napływem szeregu nowych znalezisk, często nie skiej proweniencji i zapewne wiązać go należy z tymi 
mieszczących się w jej ramach. Nie proponuje jednak koczownikami. Dopiero w XI w. zaczęto ich używać 
własnego rozwiązania. Źródłowe poświadczenia uży- na szerszą skalę i, jak uważa M. Plavínskí, mogły 
wania hełmów na terenie Białorusi pochodzą z XI w. dotrzeć na teren Białorusi ze stepów za pośrednictwem 
Najbardziej popularne były zapewne hełmy o stożko- księstw południoworuskich. Większość odkrywanych 
watych dzwonach, pojawiające się w ikonografii, ale zbrojników uznawana jest za relikty pancerza lamelko-
występujące też wśród znalezisk. Dwuczęściowy eg- wego, chociaż lektura opracowania T. Dawsona (2013) 
zemplarz tego typu pochodzi z XIII-wiecznego skar- nakazuje tutaj większą ostrożność. Interesujący jest 
bu uzbrojenia odkrytego pod Grodnem. Nie do końca fakt, iż jego znaczne rozpowszechnienie nastąpiło 
przekonująca jest natomiast identyfikacja hełmu przed- w połowie XIII w., w wyniku kontaktów z używają-
stawionego na medalionie z Wołkowyjska jako okazu cymi ich masowo Mongołami. Wskazuje na to nie-
o stożkowatym dzwonie. Bardziej prawdopodobne, zwykłe odkrycie na grodzisku w Homelu, gdzie, jak 
o czym pisałem wyżej, byłoby uznanie go za okaz wspomniałem wyżej, natrafiono na pracownię zbroj-
w kształcie czapki frygijskiej. Z kolei sterczyna hełmu, mistrza, w której oprócz elementów broni białej oraz 
datowana na XII-XIII w., odkryta w Kopylu, w ob- fragmentów kolczych (por. Лупиненко, Макушников 
wodzie mińskim, wiązana jest z dzwonem o kształcie 2006) natrafiono na ok. 1500 zbrojników (Макушни-
określanym jako sferokoniczny. Typ hełmu z półma- ков, Лупиненко 2003), które można podzielić gene-
ską (IV wg A. N. Kirpičnikova) reprezentuje natomiast ralnie na dwie głównie grupy: pierwszą, która grupuje 
fragment osłony twarzy odkryty na grodzisku Swislacz okazy wydłużone, o jednym dłuższym boku zaokrą-
w obwodzie mogilewskim. Fragment ten ma wyraźne glonym oraz drugą, do której należą wydłużone eg-
ślady przebywania w ogniu i jego zagubienie wiąza- zemplarze o zaokrąglonym jednym górnym boku. Ten 
ne jest z najazdem mongolskim na gród w 1258 r. drugi typ właściwie nieznany jest uzbrojeniu ruskie-
Niewątpliwie największe jednak zainteresowanie bro- mu przed połową XIII w., natomiast masowo występuje 
nioznawców wzbudza hełm pochodzący ze Słonimia. na terenie Wielkiego Stepu. W pracowni homelskiej 
Dzwon tego hełmu złożony jest z czterech bocznych natrafiono też na relikty jeszcze jednego rzadko spo-
i jednej wierzchniej części. Część boczne były zespo- tykanego uzbrojenia ochronnego – karwaszy. Okazy te, 
lone ze sobą przy pomocy dwóch obręczy, a poniżej podobnie jak zachowany w całości zabytek z Sahnowki 
widoczne są otwory do mocowania czepca kolczego. na Ukrainie, składały się z dwóch półkolistych części, 

220 Kronika – Chronicle



z jednej strony łączonych zawiasami, natomiast z dru- nia i możemy mieć nadzieję, iż niedługo doczekamy 
giej mocowanych skórzanymi paskami przy pomocy się monograficznego ujęcia przemian białoruskiego 
sprzączek. Autor nie rozstrzyga, czy te elementy uzbrojenia we wczesnym średniowieczu. Zdaniem pi-
uzbrojenia ochronnego wiązać należy z uzbrojeniem szącego te słowa, autor omawianej pozycji posiada 
ruskim  czy  też  raczej mongolskim. zarówno wiedzę, jak i możliwości, aby ten zamysł 

Książkę kończy krótki rozdział podsumowu- ziścić.
jący, w którym autor wskazuje jeszcze raz na jej 
popularnonaukowy charakter. Mimo tego przedstawia mgr Piotr N. Kotowicz
ona znaczącą wartość dla badaczy dawnego uzbroje- Muzeum Historyczne w Sanoku
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Polski rynek wydawniczy nie obfituje, niestety, rozwoju, jaki nastąpił w dziedzinie uzbrojenia ochron-
w dużą liczbę publikacji dotyczących historii dawne- nego w Europie od XIII do schyłku XIV w. Już we 
go uzbrojenia – z tym większym zainteresowaniem wstępie trafiamy jednak na sformułowanie, które aż 
i nadzieją przyjmujemy ukazujące się drukiem pozycje do końcowych stron nie znajduje jasnego wytłuma-
poruszające te zagadnienia. Tak też się stało w przy- czenia: W wyniku tych poszukiwań powstała zbroja 
padku książki autorstwa Jana Śliwińskiego „W poszu- płytowa, całkowicie okrywająca rycerza. Z niej następ-
kiwaniu  zbroi  doskonałej  XIV  w.”  (Poznań  2013). nie wykształciła się zbroja włoska. Dlatego tę pierwszą, 

Autor na blisko 100 stronach tekstu oraz 96 przejściową, ale już w pełni płytową zbroję nazywam 
ilustracjach zamieścił swoje przemyślenia dotyczące wczesną zbroją włoską. Po pierwsze pojawia się tu 

Optimus armis invenit? Uwagi polemiczne na marginesie książki Jana Śliwińskiego 
„W poszukiwaniu zbroi doskonałej XIV w.”
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określenie zbroi „przejściowa”, co samo w sobie na-
suwa skojarzenie, że jest to okres eksperymentów 
i łączenia starszych elementów (kolczych) z nowymi 
(płytowymi), tymczasem Autor stwierdza, że jest ona 
już „w pełni płytowa”, „całkowicie okrywająca ry-
cerza”. Wkradła się tu chyba jakaś nieścisłość lub 
niezręczność stylistyczna, która utrudnia czytelnikowi 
zrozumienie myśli przewodniej Autora. Druga rzecz 
to pojawiające się w powyższym cytacie „zbroja wło-
ska” i „wczesna zbroja włoska”. Może to sugerować, 
że wszelkie nowinki płatnerskie oraz ulepszenia uz-
brojenia ochronnego pochodzą tylko i wyłącznie 
z włoskich warsztatów. Naturalnie, należy uznać pry-
mat i wielki wkład włoskich mistrzów w tejże dzie-
dzinie, ale wprowadzanie takiej nazwy spycha na zu-
pełny margines inne ośrodki produkcyjne w Europie, 
choćby niemieckie. Być może bardzo dogłębna i sze-
roko zakrojona analiza źródeł historycznych i archeo-
logicznych mogłaby potwierdzić taki fakt, ale bez jej 
przeprowadzenia wskazana byłaby daleko posunięta 
ostrożność w stawianiu tego typu tez. Częstokroć lepiej 
jest zastosować obowiązującą już i dobrze przyjętą 
nomenklaturę naukową niż tworzyć nową, nieco „na 
siłę” i ze sporym ryzykiem jej „odrzucenia” przez czy-
telników. W interesującym nas tutaj przedziale czaso-
wym sensowny podział na okresy rozwoju uzbrojenia 
ochronnego zaproponował C. Blair (1958), wprowa-
dzając: The Age of Mail c. 1066-1250, The Introduction 
of Plate Armour c. 1250-1330, Early Plate Armour 
c.  1330-1410,  The  Great  Period  c.  1410-1500.

Przy lekturze wspomnianej pozycji nasuwa się 
nieodparte wrażenie, że autor, niestety, nie zapoznał się 
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z podstawowymi terminami dotyczącymi elementów 
uzbrojenia ochronnego, stosowanymi w polskiej no-
menklaturze bronioznawczej. Może to momentami 
wprowadzać zamieszanie i niejasność, a proponowane 
przez Autora nazwy niekiedy przybierają formę dość 
karkołomną. Dla przykładu, pojawiają się w tekście 
„pończochy kolcze” jako nie połączone ze sobą ele-
menty wykonane z plecionki kolczej, chroniące nogi 
kombatanta. Wydaje się, że adekwatniejsza będzie tu 
jednak, szeroko stosowana, nazwa „nogawice kolcze” 
(Nowakowski 1990, 62). Pomijając kwestię powszech-
nego już przyjęcia takiej nazwy, właśnie dla tego ro-
dzaju opancerzenia, to sposób ich „skrojenia” i noszenia 
odnajduje powiązanie ze stosowanymi w średnio-
wiecznej modzie cywilnej nogawicami tekstylnymi, 
warto tu więc skorzystać z analogii nazewniczej za-
czerpniętej z kostiumologii (Gutkowska-Rychlewska 
1968,  179-181).

Pozostając jeszcze przy kwestii nazewnictwa ele-
mentów kolczych, zastrzeżenie budzi także stosowanie 
określenia „czepiec kolczy” dla pełnej osłony głowy 
oraz „kołnierza kolczego” jako elementu doczepianego 
do dolnej krawędzi hełmu w celu uzupełnienia jego 
walorów ochronnych. Tutaj także wkradła się pew-
na nieścisłość w stosunku do nomenklatury przyjętej 
w polskim bronioznawstwie. Otóż element wykonany 
z plecionki kolczej chroniący całą głowę to „kaptur 
kolczy”, natomiast „czepiec kolczy” doczepiano, jak 
nazwa wskazuje, do hełmów (Nowakowski 1990, 43, 
58). Nazwę „kołnierz kolczy” należałoby chyba raczej 
zachować dla samodzielnego elementu osłaniającego 
szyję lub ewentualnie szyję z ramionami kombatanta 
(Edge,  Paddock  1988,  120).

To niestety nie koniec nieścisłości nomenklatu-
rowych w omawianej pozycji. Autor popełnia dość 
rażący błąd w nazewnictwie poszczególnych elemen-
tów naręczaka. Nie używa określenia „zarękawie” – 
w tekście pojawiają się „rynienki chroniące przedra-
mię”, a wszelkie części osłaniające górną partię ręki 
to „naramienniki”. Rażące jest to zwłaszcza w przy-
padku zdobionej, skórzanej opachy ze zbiorów British 
Museum w Londynie, która w tekście książki pojawia 
się także jako „naramiennik”. Naturalnie nie jest tak, że 
jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia badawcze, w tym 
terminologiczne, są ostateczne, ale chcąc zapropono-
wać własne, nowe nazewnictwo, Autor powinien się 
przynajmniej odnieść do dotychczas przyjętej formuły 
nomenklatury bronioznawczej, która mówi nam, że 
w skład naręczaka wchodzi naramiennik, opacha, na-
łokcica i zarękawie (Nowakowski 1990, 78), a następnie 
uzasadnić nowe propozycje w tym temacie. Podobnych 
nieścisłości nazewniczych w całej książce jest jeszcze 
kilka. W tekście pojawia się „naudnik” zamiast „na-
biodrka”,  „płytowa  brygantyna”  itd.

Prawdziwy jednak problem napotykamy w kwestii 
nazewnictwa krytych osłon korpusu. Autor nie określił 
jednoznacznie, czy podziela tu nazewnictwo zachod-
nioeuropejskie, nakazujące tę szeroką grupę określać 
wspólnym mianem „brygantyn”, czy też rozróżnia, tak 
jak przyjęto w polskiej nomenklaturze bronioznawczej, 
kilka odmian krytych osłon korpusu – płaty, bryganty-
ny i kirysy kryte. Wspomniane powyżej nazwy Autor 

Ryc. 1. Okładka książki J. Śliwińskiego.

Fig. 1. Frontcover of J. Sliwiński’s book.
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stosuje dość swobodnie, co może być problematyczne, brygantyna dla piechoty. Niestety, także tutaj wkradła 
zwłaszcza dla czytelników stawiających swoje pierw- się pewna nieścisłość. Otóż włoscy badacze odróżnia-
sze kroki w dziedzinie historii uzbrojenia. Z tekstu ją corazzinę od brygantyny. Ta druga ma się składać, 
omawianej publikacji można zrozumieć, że ogólną na- zgodnie z tym co napisał Autor omawianej publikacji, 
zwą na kryte osłony korpusu jest „kirys kryty”, który wyłącznie z małych zbrojników, natomiast corazzina 
zawiera w sobie takie konstrukcje, jak: zbrojone surko- to kryta osłona korpusu wykonana z większych, profi-
ty, brygantyny (płaty), kirysy kryte z powiększoną płytą lowanych płyt uzupełnianych mniejszymi zbrojnikami 
napierśnika oraz kirys z bombiastą płytą napierśną i fragmentami kolczugi (Scalini 2002, 382-396). W myśl 
i folgową szorcą. Ciężko przyjąć bez słowa krytyki nomenklatury włoskich bronioznawców dobrym przy-
zaproponowany tu podział typologiczny. Nazwa „kirys kładem corraziny byłby więc okaz przechowywany 
kryty” sama w sobie sugeruje już, że mamy do czynie- obecnie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 
nia z pełną osłoną korpusu (napierśnik i naplecznik), Dogłębna analiza tego właśnie zabytku wskazuje jedno-
posiadającą wyraźnie wyodrębnioną, stopniowo po- znacznie, że posiadał on pionowe rozcięcie w środko-
większaną płytę, uzupełnioną zbrojnikami, chroniącą wej części szorcy, które wykonano zapewne w celu 
przód kombatanta i częstokroć analogicznie wykona- ułatwienia jazdy konnej. Fakt ten może podważać 
ną osłonę pleców (ibidem, 66-67). Ciężko takich cech twierdzenie Autora, jakoby były to osłony korpusu 
dopatrzeć się choćby w niektórych przykładach zbroi przynależne pieszym. Kryta zbroja w typie corazziny 
wydobytych na terenie pobojowiska pod Wisby. Spore pojawia się także na stronach włoskiego poematu da-
zdziwienie wywołuje także zdawkowe potraktowanie towanego na ok. 1380 r. „Lancelot du Lac”, gdzie 
przez Autora terminu „płaty”. Określenie to pojawia występuje m.in. obok tarczy z charakterystycznym wy-
się jedynie raz czy dwa, jako „słowiański” odpowiednik cięciem w jednym z górnych rogów, co jednoznacznie 
nazwy brygantyna. Wydaje się, że jest to jednak zbyt wskazuje, iż stanowiła ona element wyposażenia kopij-
duże uproszczenie – warto w tym miejscu zapoznać niczego (Glinianowicz 2013, 164-165). W omawianym 
się z postulatem A. Nowakowskiego (ibidem, 64), aby tekście Autor zwraca także uwagę na występowanie lub 
to właśnie nazwie „płaty” podporządkować osłony brak haka do oparcia kopii oraz V-kształtnego żeberka 
korpusu formowane ze skórzanych lub tekstylnych na napierśnikach i na podstawie tych cech wysnu-
„kamizel”, z przynitowanymi od spodu metalowymi, wa wnioski o użytkowaniu danego egzemplarza przez 
stosunkowo dużymi zbrojnikami. Takie nazewnictwo „rycerzy” lub „pieszych”. Wydaje się, że jest to spore 
posiada dodatkowe umocowanie w późnośredniowiecz- uproszczenie – nie można zapominać, że na wyprawy 
nych tekstach źródłowych z niemal całej Europy, nie wojenne stawiali się także konni strzelcy, którzy nie 
tylko terytoriów „słowiańskich”: „cotte de plates” (franc.), musieli walczyć pieszo, ale i nie stosowali kopii, a więc 
„coat of plate” i „plates” (ang.), „plate” (niem.) czy dwa powyższe elementy przy osłonach korpusów nie 
„pláty” (czes.). Dopiero egzemplarze z wyraźnie drob- były  im  potrzebne.
niejszymi zbrojnikami należałoby nazywać „brygantyną” W moim odczuciu ciężko jest przyjąć pozycję, 
(ibidem,  66). która dość przekrojowo traktuje temat wybranej dzie-

Skoro wspomnieliśmy powyżej o znaleziskach dziny bronioznawstwa, a nawet stawia pewne tezy, nie 
z okolic Wisby, to warto rozwikłać sprawę, która dla podpierając się dokładnie wykorzystaną bibliografią. 
Autora jest „zagadkowa”; chodzi tu o przyczynę od- Gdyby Autor nie zawarł jej w swoim dziele w ogóle, 
nalezienia w masowych grobach poległych w bitwie to można by uznać, że taką przyjął konwencję, ale 
z 1361 r. tak dużej ilości okazałych egzemplarzy uz- szczątkowy spis literatury pojawia się w przypisach na 
brojenia ochronnego. Otóż bitwa miała miejsce w mie- końcu publikacji. Znajdziemy tam raptem osiem po-
siącu letnim (lipcu), wojska zwycięskie udały się zycji, bardzo ważnych w zakresie historii uzbrojenia, 
w pościg za pokonanymi i kiedy powróciły na pole ale nie jedynych w tym temacie. Niezrozumiałym po-
bitwy, zastały ciała w stanie rozkładu. Nie pozostało zostaje więc klucz doboru przez Autora literatury, 
im więc już nic innego jak dokonać pochówku zwłok a biorąc pod uwagę liczne postulaty dotyczące dato-
łącznie z ich ekwipunkiem (Żygulski 1982, 104). Po- wania, proweniencji i rozwoju niektórych idei w dzie-
zostając jeszcze na chwilę przy kwestii analizy tego dzinie konstrukcji uzbrojenia ochronnego, jakie stawia 
wybitnego znaleziska elementów uzbrojenia ochronne- omawiana pozycja, pozostaje nam wierzyć Autorowi 
go, natrafiamy na stwierdzenia Autora, jakoby uzbro- „na słowo”, co nie zawsze przychodzi czytelnikowi 
jenie odkryte pod Wisby należało łączyć z „niższym łatwo.
stanem rycerskim”. Jest to dość kategoryczne stwier- Niezaprzeczalnym atutem omawianej tu publi-
dzenie, które bez podania mocnych dowodów ciężko kacji jest jej bogata część ilustracyjna. Wszystkie ry-
jest przyjąć; zwłaszcza że sam autor badań na got- sunki wykonane są bardzo starannie i pieczołowicie. 
landzkim pobojowisku – B. Thordemann – mimo Autor nie szczędził starań, aby oddać najdrobniejsze 
wnikliwej analizy, nie był w stanie jednoznacznie szczegóły prezentowanego uzbrojenia. Dzięki temu 
określić, do jakiego dokładnie stanu należeli komba- mamy niepowtarzalną okazję aby przestudiować współ-
tanci pochowani w zbiorowych mogiłach (Thordemann występowanie poszczególnych elementów uzbrojenia 
1939,  225-229). ochronnego na przestrzeni XIV stulecia. Bardzo uda-

Jeszcze w tym samym rozdziale autor wspomina ne są także próby „urealnienia” wyglądu elementów 
o ewolucji krytych osłon korpusu, wspomina o zmniej- uzbrojenia znanych tylko z przedstawień na rzeźbach 
szaniu wielkości płytek i unifikowaniu ich kształtu; nagrobnych, które nie zawsze wykazują zadowalają-
tak właśnie miała, wedle niego, powstać corazzina, cy poziom realizmu i proporcji. Wprawdzie dość kon-
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trowersyjny jest np. pomysł umieszczenia na dolnej kra- Reasumując, możemy stwierdzić, że „W po-
wędzi zasłony z Siedlątkowa otworów do połączenia szukiwaniu zbroi doskonałej XIV w.” jest pozycją, 
z czepcem kolczym, bo w takiej sytuacji jaki byłby sens do której można zajrzeć choćby dla zapoznania się 
mocowania do jej górnej krawędzi zawiasu, skoro i tak z materiałem ilustracyjnym; może on być bowiem do-
nie można by jej unieść do góry, ale całościowo tę część brym uzupełnieniem dla opracowań naukowych z dzie-
publikacji  można  odbierać  bardzo  pozytywnie. dziny bronioznawstwa, które zwłaszcza na naszym ro-

Naturalnie tak krótki tekst nie jest w stanie dzimym rynku nie zachwycają bogactwem rycin. Czy 
poruszyć wszystkich wątków z omawianej pozycji, omawiana tu pozycja jest godna polecenia np. dla osób 
z którymi, w moim odczuciu, można by polemizo- zaczynających się interesować tą dziedziną wiedzy? 
wać. Autor przejawia, niestety, tendencję do zbyt ka- Tutaj już mam, niestety, dość mieszane odczucia. Ist-
tegorycznych stwierdzeń, bez pozostawienia margi- nieje obawa, że publikacjacja ta może wprowadzić 
nesu na ewentualną pomyłkę. Dość jednoznacznie nieco niejasności i niedomówień, należałoby ją bez 
interpretuje np. rodzaje „surowców” przy omawianiu wątpienia połączyć z lekturą przynajmniej podstawo-
uzbrojenia czy stroju widniejącego na rzeźbach śred- wych opracowań polskich i zagranicznych autorytetów 
niowiecznych. Bez ukazanej realistycznie barwy i teks- bronioznawczych.
tury nie możemy przecież mieć pewności, czy dany 
element wykonano z utwardzanej skóry czy blachy mgr Marcin Glinianowicz
(„białej”  lub  pokrytej  tkaniną). Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
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“The Knight, the Lady and the Dragon: The Heritage of Medieval Warriors” 
– exhibition by the National Museum of Slovenia, Ljubljana, 

12 December 2012 to 25 October 2013, extended until 9 February 2014

In its new building in the museum quarter on that in Slovenia as elsewhere left behind a diverse 
the street known as Metelkova in Ljubljana the and  thrilling  heritage.
National Museum of Slovenia staged an exhibition Visitors to the exhibition first encountered a fine 
about knighthood in Slovene lands. Approximately Gothic sculpture of St. George slaying the dragon, from 
500 objects, together with models, replicas, virtual the parish church of St. George in Ptuj. The sculpture 
reconstructions, settings and short films, presented supported the title of the exhibition thanks to its late 
knighthood in the Middle Ages and the Modern Period, Antique, early Christian story and the symbolism of the 
right up to the present. This was the first comprehensive Christian struggle against paganism, of Good against 
presentation of this historic European phenomenon Evil. Through portraits of contemporary ladies on 



a nearby screen visitors were prompted to reflect on furniture, paintings, beehive panels, medals and other 
this legend that represents the centuries old Western insignia of knights’ orders, various documents, books, 
image of the romantic love between a knight and his postal stamps, film posters, strip cartoons and souvenirs. 
chosen lady. The exhibition had four main themes: Some kinds of objects were very well represented whilst 
the life cycle of knights from birth, childhood and others included only individual examples. An important 
adolescence to their “working period”, old age and role was played by archaeological finds, both from 
death; the environment in which they lived, especially castles and other sites, especially the very well-
castles; a knight’s role on the battlefield, particularly preserved objects found in the River Ljubljanica, such 
in the late Middle Ages and the early Modern Period; as medieval swords with symbols and inscriptions, 
and the demise of knighthood through the centuries of and  stirrups.
the Modern Period until today. The four exhibition Overall, little of the cultural heritage of the 
rooms were connected by a corridor in which were nobility in Slovenia has survived, particularly after 
symbolically represented, through seven typical objects the withdrawal of many noble families following the 
and accompanying texts, the main values of the knightly break-up of the Austro-Hungarian monarchy and the 

thcode, as recorded in the 13  c. by the Catalan writer appearance in 1918 of the Kingdom of Serbs, Croats 
Ramón Llull: Faith, Hope, Charity, Justice, Prudence, and Slovenes, i.e. Yugoslavia, as well as after the 
Temperance  and  Fortitude. destruction of World War Two and the revolutionary 

The exhibition curators from the National Museum upheavals that ensued. At that time a considerable 
of Slovenia, Dr Tomaž Lazar and Tomaž Nabergoj number of castles were burnt down, pillaged or left to 
MA, with the support of colleagues, chose exhibits decay. In all the Slovene public collections not one 
mainly from the collections of their museum, which whole medieval suit of armour has been preserved. 
holds most of the material on this theme in Slovenia. The aim of the exhibition was not only to present 
In addition, 16 other Slovene institutions, 10 private the preserved objects, written sources, depictions and 
collectors and two foreign museums also contributed stories, such as those from folk literature, but also to 
objects, often very rare or even unique by Slovene show the attitude in different periods to knighthood 
standards. The Hofjagd- und Rüstkammer from the and the nobility in general. This applies particularly 
Kunsthistorisches Museum in Vienna loaned three superior to the Romantic revival of the Middle Ages and the 

thexhibits: armour from the “royal garniture” and jousting influences of historism in the 19  c. and the popular 
tharmour belonging to Maximilian I of Habsburg and culture of the 20  c., which instilled in the general 

a rampart crossbow belonging to the Styrian nobleman public a number of superficial, stereotyped and often 
Andreas Baumkircher. The Budapest History Museum completely misleading images. During the period of 
loaned a very rare stove tile with the motif of the the national awakening in Slovenia the view took 
Order of the Dragon, which was founded in 1408 by hold that we should seek our medieval ancestors only 
the Hungarian king Sigismund of Luxembourg and among the peasantry, whilst the nobility was looked 
his  wife  Barbara  of  Celje  (Cilli). upon as foreign exploiters. Particularly during the years 

The exhibition material was very diverse: arms following World War Two, the attitude to the nobility 
and armour, firearms, equestrian equipment, hunting was also influenced by the ideological interpretations 
weapons and tools, dishes and knives for eating, of Slovene and European history of the Middle Ages 
keys, stove tiles, lights, sewing kits, toys and games, offered within the framework of historical materialism, 
seals, jewellery and money, religious images, clocks, which in Marxist history writing resulted in the neglect 
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Fig. 1. Parts of exhibition “The Knight, the Lady and the Dragon: The Heritage of Medieval Warriors”, National Museum of Slovenia in Ljubljana. 
Photo by T. Nabergoj.

Ryc. 1. Fragmenty wystawy „Rycerz, Pani i Smok: dziedzictwo średniowiecznych wojowników”, Słoweńskie Muzeum Narodowe w Ljubljanie. 
Fot. T. Nabergoj.

“The Knight, the Lady and the Dragon...”



or extremely biased treatment of the history of the regular guided tours of the exhibition, the customary 
aristocracy  right  up  to  the  mid-1980s. cycle of lectures by Slovene and foreign experts and 

Since then, Slovene scholars have gradually various creative-experiential workshops for children 
began to pay much more attention to the history of and young people, the museum also organised 
individual noble families, to the political and military demonstrations of “living history”: selected medieval 
history of the Middle Ages and the early Modern revival associations and individuals presented combat 
Period, and in recent times some have even started skills, music and dancing, as well as the everyday life 
researching the material culture, such as weapons and of the times. And in cooperation with the Slovene 
combat equipment. After Slovenia’s independence in Cinematheque a cycle of 20 “knightly films” was 
1991, the revival of the Middle Ages through various shown. In addition, the exhibition was supplemented 
“medieval” events and the foundation of associations by a special philatelic exhibition on the theme of 
of admirers of medieval times led to increased interest castles  and  knighthood.
in knighthood among the general public. The exhibition Three publications in Slovene accompanied the 
summarised this new development and knowledge, exhibition: a collection of papers (Vitez, dama in zmaj. 
but went beyond it through a problem-related approach Dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem 1: 
and a multi-layered presentation from the viewpoint Razprave, Ljubljana 2011, 308 pages), the exhibition 
of various disciplines and with the help of modern catalogue (Vitez, dama in zmaj. Dediščina srednjeveških 
technology in as interesting, educational and attractive bojevnikov na Slovenskem 2: Katalog, Ljubljana 2013, 
a manner as possible for all ages and groups of 398 pages) and a short guide book (Vitez, dama 
individuals, i.e. for children, adolescence and adults, in zmaj. Dediščina srednjeveških bojevnikov na 
and for the lay public as well as the experts. Thus the Slovenskem: Vodnik po razstavi, Ljubljana 2013, 29 
younger audience in particular was able to engage in pages). Moreover, in cooperation with two external 
various games and interactive demonstrations, and test authors, a strip cartoon for children on the theme of 
their  skills  on  a  computer  simulator  of  a  joust. knighthood was published. The catalogue comprises 

A special project for the exhibition was a forensic 452 units in words and pictures, with a selected 
reconstruction of the face of the last Count of Celje bibliography; many of the objects are published for 
(Cilli), Ulrich II, carried out on the basis of the the first time. The catalogue descriptions by 43 authors 
preserved skull by a team from the Institute of are supplemented by texts taken from the exhibition 
Anthropology at the University of Freiburg. We also panels; the latter are grouped thematically and enable 
wanted to draw attention to the conservation procedures readers to follow the main thread of the exhibition 
and various scientific-technical analyses of individual narrative. For those who did not see the exhibition 
objects that were carried out during the preparation or who would like to see it again, a virtual walk 
of the exhibition, particularly research into two late- around it was prepared by Boštjan Burger is available 
medieval cannons from Ptuj, the oldest preserved at http://www. burger.si/MuzejiInGalerije/NarodniMuzej/ 
examples of artillery in Slovenia. The imaging of VitezInDama/01_Vitezi.html. The English translation 
the inside of the barrel using an endoscopic camera, of the catalogue is ready for print, whilst the collection of 
the metallographic analyses of the steel samples papers is in the process of being translated. The latter 
and, above all, the ultrasound and radiographic consists of 24 contributions by 17 Slovene and five 
shots of the two cannons facilitated better knowledge foreign authors, which offer a condensed description 
about their construction. Using various archaeo- of the various aspects of knighthood as researched by 
metallurgical methods, a metallurgical characterisation historians, archaeologists, art historians and literary 
of the samples of the blade on a late-medieval messer historians. In addition to the usual themes, such as the 
was carried out, which established its chemical Crusades, jousts, castles and medieval literature, less 
composition, microstructure, micro-solidity and the familiar topics are presented, such as the Schlaraffia, 
method of blade manufacture. Even after the closure present-day orders of knights in Slovenia and knighthood 
of the exhibition, together with a number of Slovene in films. There are also three articles on scientific-
and one foreign experts, we are continuing with this technical and metallurgic research carried out on the two 
type of research, e.g. the metallographic analyses of early cannons from Ptuj, on some examples of armour 
medieval  swords. from Central Europe and on a number of mail pieces. 

The exhibition informed visitors about the main The most recent research is summarised by an extensive 
themes connected with knighthood in Slovene lands bibliography of sources and literature. The collection 
and about the course of historical events, as well as of papers, like the exhibition catalogue, confirms that 
about current research and new approaches. It offered Slovene history is an integral part of European history, 
a new view of the creation and development of various that the nobility from this territory took part in political, 
notions about knighthood as a notable phenomenon military, economic and cultural events from Spain and the 
in the medieval European culture, as well as of the Baltic to the Balkans and the Near East, and that through 
significance of its values that represent a constituent the establishment of knightly ideals, ethos and culture 
part of ideological, political and historical interpretations it had a lasting influence on the development of society 
of the past. At the same time the exhibition drew in  Slovene  lands.
visitors’ attention to their own attitudes to knighthood, to 
the Middle Ages and to history. This was also the Tomaž Nabergoj MA
purpose of the accompanying events: in addition to National Museum of Slovenia, Ljubljana
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Trzecia edycja konferencji „Interethnic relations in Transylvania. Militaria mediaevalia 
in Central and South-Eastern Europe” – 17-20 października 2013 r.

W dniach 17-20 XI 2013 r. położone malowniczo 
transylwańskie Sibiu po raz kolejny gościło specjalis-
tów z zakresu historii sztuki, archeologii, bronioznaw-
stwa i kastelologii, którzy spotkali się, aby wymieniać 
doświadczenia i opinie dotyczące różnych aspektów kon-
taktów międzyetnicznych widocznych w sztuce wojen-
nej średniowiecza (Kotowicz, Michalak 2011; Niţoi 2013). 
Była to kolejna (piąta) edycja konferencji Interethnic 
relations in Transylvania, a trzecia już opatrzona pod-
tytułem Militaria mediaevalia in Central and South-
eastern Europe, oznaczającym poświęcenie jej proble-
mom wojskowości. Wzorem lat ubiegłych jej organizacji 
podjęły się Uniwersytet Luciana Blagi oraz Muzeum 
Narodowe Brukenthal w Sibiu. Obrady tym razem 
odbywały się w gościnnych progach hotelu Golden 
Tulip. W trakcie obrad, na które przeznaczono pierwszy 
dzień, wygłoszono 22 referaty, podzielone na dwie sekcje 
tematyczne: bronioznawczą i historyczną. Po każdym 
z referatów przeprowadzona była interesująca i ożywiona 
dyskusja. Jako że piszący te słowa uczestniczył jedynie 
w obradach I sekcji, a i ze względu na bronioznawczy 
charakter niniejszego periodyku, omówieniu właśnie jej 
przebiegu  poświęcić  chciałbym  poniższe  akapity.

Inauguracyjny referat wygłosił Z. K. Pinter (Sibiu, 
Rumunia). Omówił on znalezisko miecza półtoraręcz-
nego z Narodowego Muzeum Historii i Archeologii 
w Konstancji, który znalazł się w zbiorach tej placów-
ki w l. 70. XX w. Zdaniem tego badacza został on 
wykonany na terenie Transylwanii i można go dato-
wać  na  1.  połowę  XV  w.

Kolejne trzy referaty poświęcone były uzbrojeniu 
wczesnośredniowiecznemu. D. Băcueţ-Crişan (Sălaj, 
Rumunia) przedstawił kontekst odkrycia wczesnośred-
niowiecznych grotów strzał o formach uznawanych 
powszechnie w literaturze za związane z koczownikami. 
Odkryte zostały one w trakcie prac prowadzonych na 
trzech stanowiskach. Na podstawie kontekstu groty te 
datować można na 2. połowę X – początek XI w. Obok 
form, które łączyć można z kulturą nomadów, wystąpiły 
tam również okazy z tulejami, o młodszej chronologii.

W następnym referacie założenia nowej typologii 
porządkującej wczesnośredniowieczne topory z terenu 
Polski przedstawił P. N. Kotowicz (Sanok, Polska). 
Autor ten w oparciu o analizę formy niemal 900 eg-
zemplarzy odkrytych na jej obszarze przedstawił schemat 
klasyfikacyjny umożliwiający określenie cech dystynk-
tywnych topora i zarazem jego przyporządkowywanie 
typologiczne. Podstawowym założeniem tego ujęcia 
jest zdefiniowanie stosunku długości do szerokości 
zabytku (krok 1), symetrii lub asymetrii ostrza w rzu-
cie z boku (krok 2), określenie formy osady (krok 3) 
i obucha (krok 4). Autor omówił swój schemat na 
przykładzie egzemplarzy polskich, jak i rumuńskich. 

Z kolei G. Csiky oraz L. Csizmadia-Csiky (Buda-
peszt, Węgry) przedstawili wyniki najnowszych badań 
metalograficznych głowni miecza i grotu włóczni pocho-
dzących  z  wczesnoawarskich  stanowisk  funeralnych.

Ryc. 1. Uczestnicy międzynarodowej konferencji w Sibiu. Fot. 
R. Kaźmierczak.

Fig. 1. Participians of international conference in Sibiu. Photo by 
R. Kaźmierczak.

Ryc. 2. Profesor Zeno-Karl Pinter opowiada o przeszłości średnio-
wiecznego kościoła w Richis. Fot. R. Kaźmierczak.

Fig. 2. Professor Zeno-Karl Pinter narrates about the history of 
medieval church in Richis. Photo by R. Kaźmierczak.

Trzecia edycja konferencji „Interethnic relations in Transylvania. Militaria mediaevalia in Central...”
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Następny referat, D. Culica (Sălaj, Rumunia), poświę-
cony był znalezisku miecza XVII, H, 5 wg Oakeshotta, 
odkrytego przypadkowo w Maramureş. Na podstawie 
typologii Oakeshotta badacz ten datował je na XIII-
XIV w., choć wydaje się, że ten typ miecza mógł być 
wykonywany również w okresie późniejszym. Według 
odkrywcy miecz spoczywał wbity pionowo w ziemię. 

Z kolei A. Michalak (Zielona Góra, Polska) przed-
stawił możliwą interpretację obecności różnej formy 
wałków i występów pojawiających się na stópkach 
i bocznych elementach kabłąków strzemion, już od 
wczesnego średniowiecza. Zdaniem tego badacza ele-
menty te mogły być wykorzystywane w momencie 
utraty ostróg do powodowania koniem. Na poparcie 
swoich tez przytoczył on znaleziska hybryd łączących 
cechy ostróg i strzemion. W związku z symboliczną 
rolą ostróg w Europie średniowiecznej i nowożytnej 
nie były one zbyt popularne na jej terenie, jednak 
z wynalazku tego korzystały ludy Bliskiego Wschodu, 
a  współcześnie  również  wenezuelscy  kowboje. 

Interesujących danych dostraczył referat R. Kaź-
mierczaka, P. Kucypery i K. Rybki (Toruń, Polska), 
którzy omówili nowe znaleziska mieczy wczesnośred-
niowiecznych odkrytych w trakcie podwodnych badań 
archeologicznych na terenie Borów Tucholskich, Pszcze-
wa i Krępska. Badacze Ci omówili ich aspekty typo-
logiczno-chronologiczne,  jak  też  technologiczne. 

W następnym, bardzo ciekawym wystąpieniu, 
D. H. Breiding (Philadelphia, USA) pokrótce scharak-
teryzował największe kolekcje uzbrojenia europejskie-
go zlokalizowane na wschodnim wybrzeżu Stanów 

Zjednoczonych. W nawiązaniu do tematu konferencji 
omówił również kilka zabytków z nich pochodzących, 
które wykonane zostały w Europie Środkowej, a które, 
na podstawie dekoracji, wykazują silne wpływy ottomań-
skie  i wschodnioeuropejskie.

Prezentacja D. Antoniego (Bratysława, Słowacja) po-
święcona była natomiast elementom broni białej: siecz-
nej i kolnej (ok. 50 zabytków) odkrytym na terenie 
„grodu” w Devinie na Słowacji. W zbiorze tym znaj-
dowały się elementy mieczy, rapierów i puginałów. Frag-
mentaryczność ich zachowania, jak i silne przemieszanie 
nawarstwień, z których pochodziły, w połączeniu z nie-
zbyt udanymi pracami wykopaliskowymi, sprawiły, że 
zbiór  ten  jest  bardzo  trudny  do  analizy.

Elementy broni palnej, które wiązać można z jej 
zastosowaniem podczas oblężeń polskich zamków (Bole-
sławiec, Puck, Muszyna, Gniewoszów), omówił P. Strzyż 
(Łódź, Polska). Zdaniem tego badacza, dysponując da-
nymi metrycznymi kalibru amunicji, możliwe jest roz-
poznanie siły ognia oblegających i obleganych. Znale-
ziska te pozwalają również uzupełnić naszą wiedzę 
w zakresie produkcji tego typu uzbrojenia i stwierdzenie, 
czy broń, z której wykonywano te pociski, była od-
lewana  czy  wykuwana. 

Kończący obrady Sekcji I refetat I. Albu (Sibiu, 
Rumunia) dotyczył krótkiej charakterystyki nagrobków 
figuralnych rycerzy, szlachty, książąt oraz królów wy-
stępujących na terenie Europy Środkowo-Wschodniej 
w kontekście występującego na nich uzbrojenia. Jak 
już wielokrotnie podkreślano w literaturze, broń z tych 
pomników miała w szczególności podkreślać rycerski 
charakter  pochowanej  pod  nim  osoby. 

Drugi dzień konferencji poświęcony został na wy-
cieczkę po Sibiu oraz kilku okolicznych kościołach 
obronnych – charakterystycznych dla krajobrazu kultu-
rowego Transylwanii – w trakcie których odwiedzono 
m.in. miejscowości Hosman, Richis, Mosna i Medias. 
W ostatni dzień organizatorzy przygotowali wizytę 
w Narodowym Muzeum Brukenthal w Sibiu, gdzie uczest-
nicy mieli okazję zapoznać się ze znakomitymi zbiorami 
tej  placówki,  również  tymi  z  zakresu  uzbrojenia.

Podsumowując, stwierdzić należy wysoki poziom 
merytoryczny obrad, jak i znakomite przygotowanie 
organizacyjne konferencji. Należy mieć nadzieję, że 
materiały z sesji zostaną opublikowane, gdyż dotych-
czas ogłoszono drukiem jedynie wystąpienia z pier-
wszej  edycji  spotkania  (Militaria...  2011).

mgr Arkadiusz Michalak
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

w Świdnicy k. Zielonej Góry

Fig. 3. Wizyta w Muzeum Narodowym Brukenthal – od lewej stoją: 
Piotr Strzyż, Piotr Kotowicz, Anca Niţoi, Arkadiusz Michalak, Paweł 
Kucypera i Dirk Breiding. Fot. R. Kaźmierczak.

Fig. 3. Visit in Brukenthal National Museum – standing from the left: 
Piotr Strzyż, Piotr Kotowicz, Anca Niţoi, Arkadiusz Michalak, Paweł 
Kucypera and Dirk Breiding. Photo by R. Kaźmierczak.

Kotowicz P. N., Michalak A.
2011 Militaria Mediaevalia in Central and South Eastern Europe – konferencja bronioznawcza w Sibiu, 

Rumunia, AMM VII, s. 246-248. 
Militaria...

2011 Militaria Mediaevalia in Central and South Eastern Europe. Sibiu, Conference papers, red. I. M. Tipliç, 
Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica, Suplementum 1, Sibiu. 

Niţoi A.
2013 The International Conference Militaria Mediaevalia in Central and South Eastern Europe, Sibiu, 

th thOctober 4 -7 , 2012, AMM IX, s. 257.
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Ryc. 1. Święty Jerzy zabijający smoka – motyw z zaproszenia 
towarzyszącego konferencji.

Fig. 1. Saint George slaying the dragon – motif from the conference 
invitation.
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XII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze: „Broń zwierciadłem epoki. 
Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje”, 

Łódź, 21-22 listopada 2013 r.

W dniach 21-22 XI 2013 r. odbyło się w Łodzi 
XII Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze, zor-
ganizowane przez Ośrodek Badań nad Dawnymi Tech-
nologiami Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz 
Oddział Łódzki Polskiej Akademii Nauk. Miejscem 

dwudniowych obrad był pałac miejski, wzniesiony 
w 1907 r. dla łódzkiego przemysłowca, Juliusza Kin-
dermanna – obecnie siedziba Oddziału Łódzkiego PAN, 
przy  ul.  Piotrkowskiej  137/139. 

W wigilijny poranek 1993 r. zmarł profesor An-
drzej Nadolski, archeolog, bronioznawca, mediewi-
sta, pomysłodawca organizacji kolokwiów militarnych 
oraz twórca i pierwszy redaktor czasopisma Fasciculi 
Archaeologiae Historicae. Konferencja naukowa za-
planowana w 20. rocznicę śmierci Profesora zgroma-
dziła Jego przyjaciół i uczniów z nowym pokoleniem 
wychowanków, kilkupokoleniową rodzinę oraz osoby 
z  łódzkiego  środowiska  archeologicznego. 

Obrady rozpoczął profesor Jerzy Maik, kierow-
nik łódzkiego ośrodka IAE PAN. Po przywitaniu zgro-
madzonych gości przedstawił główne fakty z życia nau-
kowego i osiągnięcia profesora Andrzeja Nadolskiego. 

Następnie głos zabrali profesor Aleksander Welfe, 
ówczesny p.o. prezesa Polskiej Akademii Nauk w Łodzi 
oraz profesor Stanisław Słomkowski, dyrektor Cen-
trum Badań Molekularnych i Makromolekularnych 
PAN  w  Łodzi. 

W tej części spotkania odczytany został także 
list od nieobecnego rosyjskiego bronioznawcy Ana-
tolia N. Kirpičnikowa z Rosyjskiej Akademii Nauk 
w Petersburgu. Zadania tego podjął się profesor Witold 
Świętosławski.

Pierwszy dzień, zgodnie z założeniem organizato-
rów, wypełniły w całości referaty biograficzne, w tym 
dotyczące kariery naukowej, zainteresowań badaw-
czych, ale i pasji pozazawodowych prof. A. Nadol-
skiego. Kolejność referatów tej części sesji stanowi-
ła odzwierciedlenie układu tekstów opublikowanych 
przed konferencją w 59. numerze „Acta Archaeologica 
Lodziensia” (Broń… 2013). We wspomnianym tomie 
znalazły się następujące artykuły: Maria M. Blomber-
gowa, „Prof. dr hab. Andrzej Nadolski nie tylko bro-
nioznawca”; Leszek Kajzer, „O meandrach polskiego 

Ryc. 2. Profesorowie Wojciech Iwańczak i Jerzy Maik podczas obrad. 
Fot. J. Słomska.

Fig. 2. Professors Wojciech Iwańczak and Jerzy Maik during the 
conference. Photo by J. Słomska.

Ryc. 3. Rodzina i przyjaciele profesora Andrzeja Nadolskiego. 
Fot. J. Słomska.

Fig. 3. Professor Andrzej Nadolski’s family and friends. Photo by 
J. Słomska.
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bronioznawstwa słów kilka”; Sven Ekdahl, „Andrzej 
Nadolski und Grunwald. Erinnerungen”; Piotr Strzyż, 
„Andrzej Nadolski i badania pól bitewnych”; Olgierd 
Ławrynowicz, „Profesora Andrzeja Nadolskiego zain-
teresowania kulturą rycerską – badania i popularyza-
cja wiedzy”; Piotr N. Kotowicz, Arkadiusz Michalak, 
„Wczesnośredniowieczna broń obuchowa z terenu Pol-
ski w dorobku Andrzeja Nadolskiego z perspektywy 
kolejnych lat badań”; Tadeusz Poklewski-Koziełł, „Re-
konstrukcja w 1949 roku przez Andrzeja Nadolskiego 
drewniano-ziemnego wału wczesnośredniowiecznego 
grodu łęczyckiego”; Marian Głosek, „Udział Profesora 
Andrzeja Nadolskiego w badaniach cmentarzy pol-
skich oficerów na Wschodzie”; Jean-Michel Poisson, 
„Andrzej Nadolski et les débuts de l’archéologie mé-
diévale en France. Notes et souvenirs” (wygłoszony 
przez Mariusza Mielczarka); Kalina Skóra, „Kilka 
wyjątków od reguły, czyli o «nieśredniowiecznych» 
początkach  Andrzeja  Nadolskiego”. 

Syn Profesora, Jerzy Nadolski, opowiedział zgro-
madzonym o „Pozazawodowych zainteresowaniach 
i pasjach Andrzeja Nadolskiego”, wśród których znaj-
dowały się, m.in. przyrodoznawstwo, kultury poza-
europejskie, muzykowanie, rysunek „sytuacyjny”, ry-
mowanki,  fotografia  oraz  turystyka  górska.

Ryc. 4. Prof. Sven Ekdahl podczas wygłaszania referatu. Fot. J. Słomska.

Fig. 4. Prof. Sven Ekdahl during his lecture. Photo by J. Słomska.

Ryc. 5. Uczestnicy konferencji w Łodzi podczas jednego z referatów. 
Fot. J. Słomska.

Fig. 5. Conference in Łódź participants during one of the lectures. 
Photo by J. Słomska.

Ryc. 6. Uczestnicy konferencji w Łodzi podczas dyskusji. Fot. 
J. Słomska.

Fig. 6. Conference in Łódź participants during discussion. Photo by 
J. Słomska.

Nieco od tematyki dnia pierwszego obrad odbie-
gał wspomniany powyżej interesujący dwugłos Piotra 
Kotowicza i Arkadiusza Michalaka, podsumowujący 
stan badań nad bronią obuchową na ziemiach polskich 
i wskazujący jednocześnie nowe perspektywy badaw-
cze w tej dziedzinie, opierające się na intensyfikacji 
badań metaloznawczych (rozpoznanie poziomu wczesno-
średniowiecznego kowalstwa i technologii produkcji), 
analizach specjalistycznych (m.in. botaniczna ocena 
szczątków drewna, ocena gatunkowa pozostałości skó-
rzanych), badaniach nad statusem społecznym właś-
cicieli broni obuchowej, jak również studia ikonogra-
ficzne  i  etnologiczne. 

W tej części sesji mogliśmy wysłuchać także 
odczytu Krzysztofa Czarneckiego (Poznań) pt. „Śred-
niowieczna broń i barwa w ikonosferze Andrzeja Na-
dolskiego”, omawiającego spektrum źródeł, z których 
Andrzej  Nadolski  czerpał  w  pracy  badawczej. 

Drugiego dnia obrad referenci prezentowali wy-
niki średniowiecznych i wczesnonowożytnych studiów 
bronioznawczych. Sesję rozpoczął Jan Szymczak (Łódź) 
z referatem „Equus militaris w Polsce średniowiecz-
nej”. Zaprezentował rolę konia w historii wojskowości 
średniowiecznej w świetle źródeł pisanych, zwracając 
szczególną uwagę na znaczenie „dextrariusa” i sy-
tuacje, w których zwierzę to „decydowało” o losach 
uczestników batalii czy przebiegu samej bitwy. Przed-
stawił  także  pożądane  cechy  wierzchowców. 

Tadeusz Grabarczyk (Łódź) zapoznał zgroma-
dzonych ze swoimi refleksjami na powracający temat 
wiarygodności popisów rot: „Uwagi o składzie i uz-
brojeniu polskiej jazdy zaciężnej w latach 1474-1499. 
Czy rejestry popisowe kłamią?”. Referent przeprowa-
dził analizę uzbrojenia 1955 żołnierzy w 11 źródłach, 
dowodząc, że członkowie formacji kopijniczych i strzel-
czych często w nich figurują bez uzbrojenia zaczep-
nego, np. w popisie rotmistrza Zycha Sumberskiego 
z 1471 r. jeźdźcy bez kuszy stanowić mieli aż ok. 
88% ogólnego składu. Ten brak może być tłumaczony 
utrwalonym związkiem żołnierzy danej formacji z kon-
kretnym rodzajem uzbrojenia, a wobec oczywistości 
niektórych asocjacji nie było więc potrzeby podkreś-
lania ich w popisach. Potwierdzeniem tego byłyby 



znane przypadki wypłaty rekompensat za utracony w czym pomogły mu objawienia Michała Archanioła, 
w walce oręż, którego spis wcześniej nie wymieniał. na znak swojej przemiany w pustelni na wzgórzu 
Z drugiej strony mamy wiedzę o rotach, w których część Montesiepi, wbił w skałę swój miecz. W miejscu tym 
żołnierzy  rzeczywiście  nie  miała  takiego  uzbrojenia. po jego śmierci wzniesiono rotundę i kaplicę, później 

Jako kolejny wystąpił Wojciech Iwańczak (Kielce), również i opactwo cysterskie. Autentyczność przecho-
dzieląc się własnymi spostrzeżeniami na temat przed- wywanego tam miecza potwierdzona została ostatnio 
stawiania kwestii rewolucji husyckiej w literaturze przez  badania  technologiczne. 
historycznej, głównie czeskiej, po 1989 r. („Wojny „Dzieła królewskiego miecznika Juana Martineza 
husyckie w nowszej historiografii – zagadnienia wy- Starszego odkryte na terenie Polski” omówił Lech 
brane”). Zjawisko husyckiego ruchu rewolucyjnego Marek (Wrocław). Słynące ze swoich walorów bo-
w nowej, socjalistycznej rzeczywistości używane by- jowych i „artystycznych” wyroby wspomnianego 
ło w celach propagandowych jako egzemplifikujące miecznika z Toledo znajdowały swoich nabywców na 
walkę klas społecznych, uwypuklano zazwyczaj jego europejskich dworach królewskich. Okazało się, że 
antykościelny i antyfeudalny charakter. Po aksamitnej dzieła mistrza Juana znajdują się również w polskich 
rewolucji szczególnie pokolenie młodszych badaczy placówkach muzealnych. W Muzeum Archeologiczno-
(P. Čornej, F. Šmahel czy J. Kejř) podjęło się zadania Historycznym w Elblągu przechowywana jest głow-
oczyszczenia niektórych wydarzeń i bitew z „marksi- nia rapieru oraz przeznaczony do niej pendent, zaś 
stowskiej” optyki, np. Wyszehrad (1420 r.), Male- w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – rapier o ażu-
szów (1424 r.) czy Lipany (1434 r.). Udowodniono, rowej głowni z sentencjonalnymi napisami oraz oz-
że w analizie źródeł pisanych dotyczących husyckich dobną stalową rękojeścią. Jakkolwiek nie jest do-
wojen i wojskowości wciąż kryją się nowe perspek- wiedzione jednoznacznie, w jakich okolicznościach te 
tywy  badawcze. okazy oręża dostały się do Polski, referent przyjmuje, 

„Uzbrojenie polskiej piechoty zaciężnej w pierw- że doszło do tego najprawdopodobniej na skutek kon-
szej połowie XVI w.” zostało omówione przez Alek- taktów z ośrodkami, w ówcześnie hiszpańskiej, Holandii.
sandra Bołdyrewa (Piotrków Trybunalski). Zaprezen- Kolejny głos dotykający zagadnień technologii 
towano m.in. schematy organizacyjne wojsk pieszych produkcji mieczów zawdzięczamy Grzegorzowi Żabiń-
w świetle rot, np. Stanisława Krzonka z 1538 r., struk- skiemu (Częstochowa-Siemianowice Śląskie) „Rewo-
turę dowodzenia wojsk zaciężnych w tym czasie oraz lucja technologiczna czy zabytek z epoki industrialnej”. 
udział w piechocie zaciężnej żołnierzy (również ze Ponownym badaniom został poddany miecz z Muze-
względu na pochodzenie społeczne) z poszczególnych um Zamkowego w Malborku, odnaleziony po wojnie 
prowincji. Podjęta została próba ocenienia roli tej for- w Gdańsku. Zweryfikowano dotychczasowe ustalenia 
macji w wojnach i konfliktach Korony i Wielkiego Jerzego Piaskowskiego, uznającego zabytek za produkt 
Księstwa Litewskiego w l. 1501-1538. Ponadto przed- późnośredniowieczny z lanego żelaza fryszerskiego. 
stawiono charakterystykę zestawów uzbrojenia piecho- Dowiedziona została przekonywująco nowożytna me-
ty w świetle informacji źródłowych, w statystycznym tryka miecza: koniec XIX lub początek XX w. Replika 
ujęciu przedstawiono armaturę kopijników, pawężni- broni powstała prawdopodobnie dla potrzeb niemiec-
ków,  strzelców  oraz  proporczników. kich rekonstruktorów wojsk krzyżackich na zamku 

Kolejny referat, wygłoszony przez duet: Paweł w  Malborku.
Kucypera (Toruń) i Jiří Hošek (Praga), dotyczył as- Romuald Odoj (Grunwald) w wystąpieniu „Ba-
pektów technologii produkcji uzbrojenia – „Stal hi- dania archeologiczne Pól Grunwaldu” przypomniał 
pereutektoidalna we wczesnośredniowiecznej produkcji zgromadzonym dzieje badań pobojowiska, zwracając 
mieczowniczej w Europie (Hypereutectoid Steel in uwagę na początkowe działania podejmowane już 
Early Medieval Sword Production in Europe)”. Referenci w l. 50. XX w. oraz poszukiwania prowadzone przez 
podjęli się weryfikacji zaproponowanej przez Alana zespół prof. Zdzisława Rajewskiego. Zrelacjonowane 
R. Williamsa koncepcji, dotyczącej pozaeuropejskiego zostały jednak przede wszystkim badania pól grun-
pochodzenia wysokowęglowej stali hipereutektoidalnej, waldzkich kierowane przez Andrzeja Nadolskiego. 
służącej do produkcji mieczów wczesnośredniowiecz- Referent opowiedział o wynikach eksploracji podjętych 
nych, w tym głównie oręża z sygnaturą „Ulfberth”. w kaplicy oraz o poszukiwaniach mogił poległych  
Na drodze doświadczeń i poprzez wskazanie na pew- w  bitwie.
ną grupę znalezisk archeologicznych przekonywująco Następnie Sven Ekdahl (Berlin) w referacie „Das 
dowiedzione zostało, że możliwa była lokalna pro- Ultimatum Sigismundus von Luxemburg an Władysław 
dukcja dobrej jakościowo stali z odpowiednio wysoką Jagiello vom 17. Juni 1410. Eine Inhaltanalyse” podzielił 
zawartością węgla. Stal o takich właściwościach sto- się refleksjami na temat ultimatum, które postawił Zyg-
sowana była jednak zazwyczaj do produkcji ostrzy munt Luksemburski, sojusznik zakonu krzyżackiego, 
mieczów,  rzadziej  do  wykuwania  całej  klingi. na kilkanaście dni przed bitwą Władysławowi Jagielle. 

Antoni R. Chodyński (Malbork) przedstawił re- Przedstawił kolejne wydarzenia polityczne i zabiegi dy-
ferat pt. „Miecz św. Galgano z pustelni Montesiepi plomatyczne, które poprzedziły oficjalne rozpoczęcie kon-
w Toskanii. Transmisja legendy arturiańskiej o czynach fliktu militarnego między zakonem a Królestwem Pol-
rycerskich z XIII wieku na ziemi włoskiej”. Toskańczyk skim. Kluczowe znaczenie dla interpretacji tych działań 
Galgano Guidotti, żyjący w XII w., dużą cześć życia miało określenie właściwej daty dokumentu (17, a nie 21 
roztrwonił w walkach, dopuszczając się wielu nie- czerwca 1410 r.) oraz zweryfikowanie charakteru wysto-
godziwości. Po nawróceniu się na duchową drogę, sowanego listu (ultimatum, a nie wypowiedzenie wojny).
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Z kolei Klaus Militzer (Kolonia), „Kölner Söldner czyniły go trudnym do zdobycia, z wyjątkiem nie-
im Mittelalter”, zapoznał zebranych z wynikami swo- przewidzianych okoliczności, takich jak zdrada załogi, 
ich badań nad oddziałami wojsk zaciężnych z Kolonii z jaką mieliśmy do czynienia w 1390 r. z udziałem 
w średniowieczu. W źródłach zawarte są informacje Witolda  i  Krzyżaków.
o zatrudnianiu ich na terenie Włoch, Anglii, Francji Obrady po dyskusji zamknął profesor Jerzy Maik, 
czy Hiszpanii. Prawdopodobnie z ich usług skorzystać dzieląc się refleksjami na temat dokonań Andrzeja 
mógł również zakon krzyżacki jeszcze przed 1410 r., Nadolskiego inspirującymi do nowych badań. Z zado-
chociaż jak się wydaje, chętniej jednak werbowano woleniem podkreślił, że bronioznawstwo jest nadal 
najemników  z  terenów  sąsiednich.  dziedziną ewoluującą i perspektywiczną. Referaty bę-

Jako ostatni z referatem „Struktura obronna Krzy- dą ogłoszone drukiem w 27. tomie „Fasciculi Archaeo-
wego grodu w Wilnie” wystąpił Gedaminas Vaitke- logiae  Historicae”. 
vicius (Wilno). Początki grodu wileńskiego sięgają 
1221 r. Referent skupił się na scharakteryzowaniu dr Kalina Skóra
walorów obronnych założenia, przedstawiając modyfi- Instytut Archeologii i Etnologii
kacje i unowocześnienia, podejmowane na przestrzeni Polskiej Akademii Nauk
kolejnych stuleci. Lokalizacja i system umocnień grodu Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi
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Broń…
2013 Broń zwierciadłem epoki. Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje, red. P. Strzyż, 

W. Świętosławski, Acta Archeologia Lodziensia 59, Łódź.
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