
Każdego roku badacze dawnego uzbrojenia ideowe, lecz niekoniecznie formę fresków, miał 
zyskują sporą grupę nowych źródeł, wśród któ- też zapewne fundator. Ten nie jest znany z imie-
rych główne miejsce zajmują elementy odkrywa- nia, jednakże istnieją przypuszczenia, że kamie-
ne w trakcie badań archeologicznych. Znacznie nica pełniła funkcję siedziby bractwa religijnego, 
rzadziej dochodzi natomiast do odkryć nowych zrzeszającego toruńskich mieszczan. W ocenie his-
źródeł  pisanych  czy  też  ikonograficznych. toryków sztuki dzieło to powstało w początkach 

W 1994 r. dokonano rzadkiego odkrycia w ka- XV w. – w czasach bliskich bitwie pod Grunwal-
mienicy przy ul. Królowej Jadwigi 9 na Nowym dem – wydarzeniu poruszającemu wyobraźnię 

1Mieście w Toruniu . W trakcie prac remonto- wielu ludzi. Celem niniejszego artykułu jest więc 
wych odsłonięto zespół fresków, o zachowanej odpowiedź na pytanie, na ile omawiane wyobra-

2powierzchni 60 m , znajdujących się na ścia- żenia na freskach oddają faktyczny stan uzbroje-
nach klatki schodowej i jednej z izb (Rogozińska, nia  w  tych  historycznych  chwilach.
Rygielska, Orłowska 1996). Przypuszcza się, iż Polichromia świetlicy podzielona została na 
pierwotnie pokrywały szczelnie wszystkie ścia- pola zgodnie z podziałami architektonicznymi. Jej 
ny tzw. świetlicy (pomieszczenia reprezentacyj- dolne partie to iluzjonistyczna, malowana tapi-

2nego), a więc powierzchnię ok. 180 m . Nie- seria. Partie pod sufitem natomiast pokryto wy-
wielkie pozostałości malatury odkryto również obrażeniami architektonicznymi: łukami i krene-
na ścianach klatki schodowej w partii przyziemia. lażem. Odkryta malatura znajduje się na trzech 
W ciągu dwóch lat od chwili odkrycia polichromie ścianach pomieszczenia: południowej, wschodniej 
poddano gruntownej konserwacji. To mało znane i  zachodniej. 
malowidło nie zostało jak do tej pory wyko- Ścianę południową w jej partii centralnej 
rzystane w badaniach nad uzbrojeniem. Analizy pokrywa przedstawienie św. Marcina na koniu, 
historyków sztuki nie pozwoliły jednoznacznie tnącego mieczem płaszcz (ryc. 1). Po jego bo-
określić warsztatu, w którym powstały omawia- kach, w kolejnych polach, zachowały się frag-
ne freski. Przypuszcza się, że mógł to być arty- mentaryczne przedstawienia architektury: zamku 
sta lokalny, wykształcony lub pozostający pod z wieżą oraz dachu pokrytego ceramicznymi da-
wpływem warsztatów czeskich. Wpływ na treści chówkami. Powyżej postaci świętego przedsta-
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Dla celów bronioznawczych przydatnymi 
są przede wszystkim sceny związane z legendą 
św. Urszuli: scena z miastem, statkiem, ścięcia 
świętych. Elementy uzbrojenia i oporządzenia 
jeździeckiego przedstawiono także w scenie ze 
św. Marcinem. Pozostałe sceny ukazują postaci 
w strojach cywilnych, gdzie jedynie bogato zdo-
bione pasy można ewentualnie interpretować jako 
elementy  stroju  rycerskiego.

* * *
Analizę rozpocznę od elementów uzbroje-

nia ochronnego, które tutaj dominują i prezentują 
się bardziej szczegółowo niż broń zaczepna. Jako 
pierwsze chciałbym omówić tarcze wojowników, 
w tym konkretnym wypadku istotny element, rzu-
tujący  na  dalsze  oceny. 

W scenie z miastem (ryc. 3) autor namalował 
cztery niewielkie tarcze, sięgające swą wysokością 
od 1/5 do 1/4 wzrostu dzierżących je wojowników. 
Mają zarys zbliżony do zwężającego się ku górze 
trapezu o zaokrąglonych rogach. W lewym górnym 
rogu każdej z nich wykonano głębokie koliste lub 
wydłużone wycięcie na kopię. Przez środek tarcz 
po osi pionowej biegnie wyraźna grań, a w jed-
nym przypadku przedstawiono także grań pozio-
mą. Powierzchnia tarcz pokryta jest jednobarw-
nym, brązowym malunkiem, jedynie krawędzie 
obwiedzione  są  białą  farbą.

Tarcze w tym kształcie, zwane w literatu-
rze kopijniczymi (Nowakowski 1990, 93-93), są 
typowym elementem ciężkiej jazdy od XIV po 

wiono grupę mężczyzn w mitrach książęcych. początki XVI w. (Nillson 1999, 26). Najbardziej 
Jeden z nich trzyma w dłoniach instrument smycz- rozwinięte formy takiego uzbrojenia spotykamy 
kowy, pozostałym towarzyszą zaś wstęgi z nie- w końcu XV stulecia, lecz są to najczęściej eg-
zachowanymi  napisami. zemplarze turniejowe. Wycięcie stanowiło wy-

Ściana wschodnia pokryta została malowi- godną podporę dla długiej i ciężkiej kopii – dodat-
dłami przedstawiającymi legendę o św. Urszuli kowy punkt podparcia pozwalał dużo swobodniej 
i Jedenastu Tysiącach Dziewic (ryc. 2). W kolej- operować tą bronią. Wydaje się, że tarcze te nie 
nych sześciu strefach malowidła, zaczynając od są niczym niezwykłym na obszarze Europy Cen-
lewego, górnego narożnika, widzimy miasto Ko- tralnej na początku XV w. W okresie tym forma 
lonia oraz grupę 11 zbrojnych (ryc. 3). Kolejna z wycięciem na kopię chyba skutecznie wyparła 
kwatera zachowała się w złym stanie – brak jej starszą tarczę trójkątną. Już w 1. połowie XIV w. 
partii centralnej, jednakże można bez większych wycięcie na kopię pojawiło się na nagrobku Pa-
trudności ocenić, iż było to przedstawienie statku kosława ze Mstyczowa (Mrozowski 1994, 172), 
ze świętymi atakowanymi przez Hunów (ryc. 4). a następnie na malowidłach ściennych z Lądu 
Ostatnia w górnym rzędzie kwatera przedstawia w Wielkopolsce (Domasławski i inni 1984, 224). 
ścięcie mieczem dwóch koronowanych świętych Na przełomie XIV i XV w. tarcze kopijnicze 
– być może jedną z nich jest św. Agnieszka odnajdujemy na karcie „Mszału Katedry Wawel-
(ryc. 5). Na bocznych, dolnych partiach fresku skiej” (ibidem, 222), freskach z Ząbkowic i Wilcz-
przedstawiono walkę Samsona z lwem i scenę kowa na Śląsku (ibidem, 221, czy z czeskiego 
dworską, prawdopodobnie związaną z młodością „Kodeksu Willehalm” (Krása 1974, 114-130), sło-

 
św.  Urszuli. wackiej Rimavskej Baňi (Ruttkay 1978, 139) lub 

Ściana zachodnia w partii pod powałą przed- też w węgierskiej kronice „Chronicon Pictum” 
stawia dalszą część grupy mędrców oraz św. Ja- (Kajzer 1974, 33-34). Także wśród przedstawień 
kuba  i  pokłon  Trzech  Króli  w  partii  centralnej. pochodzących z terenu państwa krzyżackiego nie-

Ryc. 1. Toruń, ul. Królowej Jadwigi 9. Południowa ściana tzw. 
świetlicy z przedstawieniem św. Marcina (wg Rogozińska, Rygielska, 
Orłowska 1996;

Fig. 1. Toruń, Królowej Jadwigi 9 Street. Southern wall of so-called 
common-room with depiction of Saint Martin (after Rogozińska, 
Rygielska, Orłowska 1996;

 fot. W. Górski).

 photo by W. Górski).
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trudno o te ukazujące tarcze kopijnicze. Za przy- wień uznaję je jednak za nieistotne, aczkolwiek 
kład może tutaj posłużyć postać strażnika Gro- jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na burgundz-
bu Pańskiego z tryptyku z kościoła Mariackiego kie gobeliny o późniejszej metryce, ukazujące ta-
w Gdańsku z ok. 1400 r. (Malarstwo… 2004, 163). kie tarcze wykorzystywane przez ciężką piechotę 
Jak więc widać na powyższych przykładach, by- (Burri,  Stucky-Schürer  2001,  69). 
ła to forma popularna i zapewne zakonnicy, jak Zgodnie z powiedzeniem „od stóp do głów”, 
i ich przeciwnicy oraz goście z powodzeniem jej omawiam dalsze elementy zbroi. Na nogach trzech 
używali. wojowników w scenie z miastem widzimy w pełni 

Problematycznym wydaje się jednak kon- wykształcone płytowe osłony. Artysta przedsta-
tekst, w jakim tarcze znalazły się na przedsta- wił folgowe trzewiki o szpiczastych, ale jeszcze 
wieniu. Sama nazwa tego typu osłony sugeruje niezbyt przesadnie wydłużonych noskach. Blasza-
użycie wraz z kopią, a więc w walce z konia. ne elementy osłaniające piszczel i łydkę połączo-
Jednakże w przypadku toruńskich fresków widzi- ne są niewyraźnie zaznaczonymi, acz widocznymi 
my grupę pieszych wychodzącą z miasta. Być zawiasami. Kolana zaś osłonięte są nakolankami 
może autor spróbował uchwycić jakiś specyficzny o miseczkowatych kształtach z folgami, o niewiel-
moment z życia armii, na chwilę przed komendą kim, ozdobnie wyciętym liściu, kształtem zbliżo-
„na koń” lub po komendzie „z koni”. Być może, nym do karcianej figury pikowej. Forma ta jest 
co wydaje się nawet bardziej prawdopodobne, bardziej ozdobna niż znane z zachowanych za-
skala kompozycji uniemożliwiła namalowanie bytków o podobnej chronologii, lecz wciąż wpi-
koni. Warto wspomnieć, iż istnieje kilka przed- suje się w ówczesną stylistykę (Boccia 1982, 
stawień szyderczych, na których widnieją tarcze Fig. 8-9, 22-23; Scalini 1996, 253-254, 258-259). 
kopijnicze niesione przez piechurów (Kochanow- Pozostałych wojowników autor malowideł przed-
ska-Reiche 2003, 104), dla omawianych przedsta- stawił w sukiennych nogawicach w kolorze zie-

Przyczynek do znajomości uzbrojenia wojsk zakonu krzyżackiego doby Wielkiej Wojny...

Ryc. 2. Toruń, ul. Królowej Jadwigi 9. Wschodnia ściana tzw. świetlicy (wg Rogozińska, Rygielska, Orłowska 1996;

Fig. 2. Toruń, Królowej Jadwigi 9 Street. Eastern wall of so-called common-room (after Rogozińska, Rygielska, Orłowska 1996;

 fot. W. Górski).

 photo by W. Górski).
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takich kurt obejmuje w tym czasie prawdopodob-
nie całą Europę. Wymieniając tylko najbardziej 
znane przykłady, nie sposób nie wspomnieć o „Po-
liptyku Grudziądzkim”, malowidłach z Kałkowa 
(Malarstwo... 2004, 43-44), figurze św. Jerzego 
z muzeum w Dijon (Scalini 1980, 51), „Kronice 
z St. Denis” (Nicolle 2000, 11) lub nagrobku Wal-
tera von Hohenklingen (Lehnart 2003, Taf. E:V) 
oraz zachowanych kurtach Karola IV (Mignani, 
Pozzi 2009, 52) i Edwarda Czarnego (Gutkowska-
Rychlewska  1968,  150). 

Trzej wojownicy ze sceny z miastem (ryc. 3) 
stojący w pierwszym rzędzie mają założone kol-
czugi. Pancerze te sięgają do połowy ud, dzięki 
czemu wystają spod dolnej krawędzi tekstylnych 
kurt. W scenie ze statkiem przedstawiono także 
postać, u której widoczny jest, sięgający nadgarst-
ka, rękaw kolczugi (ryc. 4). Przypuszczać można, 
że na wyposażeniu tych wojowników były kol-
czugi długie do połowy uda i z długim rękawem. 
Użycie takich pancerzy w omawianym okresie po-
twierdzają także inne przedstawienia ikonograficz-
ne, jak choćby strzegomskie płaskorzeźby z portalu 
kościoła św. św. Piotra i Pawła (Kębłowski 1976, 
148-149). Także część zachowanych do naszych 
czasów kolczug o metryce XIV-XV-wiecznej pre-
zentuje  taką  właśnie  formę  (Heś  2007,  42).

Domniemywać można, że pod kurtami kryją 
się również jakieś elementy zbroi płytowej. Moc-
no podkreślone wcięcie w talii i towarzyszące 
jej silne zaokrąglenie piersi może sugerować, że 
pod takim ubraniem należało się spodziewać na-
pierśnika czy wręcz kirysu. W tych czasach ów 
element zbroi mógł być jeszcze pokryty tkaniną 
lub w wersji zapewne tańszej zostać wykonanym 
z jednego kawałka stali i wypolerowanym lub 

lonym. Wynika stąd, iż nogi płytowe nie musiały poczernionym. Świadczyć mogą o tym rachunki 
być elementem obowiązkowym dla tej kategorii krzyżackie, mówiące o tanich i popularnych osło-
żołnierzy. Co istotne, jeden z żołnierzy o nieosło- nach – napierśnikach (brostblech) (Nowakowski 
niętych nogach trzyma kopijniczą tarczę, a więc 1980,  87-88;  Szymczak  1989,  117). 
– z pewnym prawdopodobieństwem – może zo- Tylko w jednym wypadku widzimy, by autor 
stać  uznany  za  jeźdźca. wyposażył wojownika w metalowe osłony dłoni. 

Uważam, iż we wszystkich przedstawieniach Proste rękawice klepsydrowe o odstającym, krót-
korpus walczącego osłonięty jest tekstylną kur- kim mankiecie ma postać dzierżąca miecz w sce-
tą czy też jaką z długim rękawem (Gutkowska- nie ze statkiem (ryc. 5). Ich forma nie odbiega od 
Rychlewska 1968, 150-153; Turska 1987, 83; znanych nam zabytków czy ikonografii, w której 
Przybyłok 2010, 173-174). Kurty te, dopasowane występują powszechnie, zarówno na terenie pań-
do ciała, odcięte w pasie, zapinano na regularnie stwa zakonu krzyżackiego, jak i całej łacińskiej 
rozłożone, duże guziki w kolorze tkaniny, a więc Europy  (Grönwald  2012,  127-160).
zapewne także z niej wykonane. Ubrania takie są Ostatnim elementem uzbrojenia ochronne-
niezaprzeczalnie popularne w tym okresie i bar- go, za to występującym najczęściej na ścianach 
dzo często przybierają formę pikowanych kurt, kamienicy, są hełmy, które to na malowidle nosi 
wypełnianych bawełnianą watą, owczym runem zdecydowana większość uzbrojonych postaci 
czy warstwami materiału dla zwiększenia ochro- (ryc. 3-4). Pośród przedstawionych osłon może-
ny, a zarazem izolacji przed warunkami atmosfe- my wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje hełmów. 
rycznymi ukrytej pod nią zbroi. Występowanie Liczniej występują stożkowate, głębokie, zasła-
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Ryc. 3. Toruń, ul. Królowej Jadwigi 9. Scena z miastem Köln (wg 
Rogozińska, Rygielska, Orłowska 1996;

Fig. 3. Toruń, Królowej Jadwigi 9 Street. Scene with town Köln (after 
Rogozińska, Rygielska, Orłowska 1996;

 fot. W. Górski).

 photo by W. Górski).
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niające całą głowę, aż poniżej linii potylicy łebki łomu XIV i XV w. Scena męczeństwa św. Urszuli 
– szłomy, wyposażone w czepce wykonane z ple- z miastem w tle przedstawia zapewne spieszonych 
cionki kolczej. Dzwony hełmów bez wyjątku ufor- jeźdźców, o czym świadczy charakterystyczna for-
mowano w szpic, z biegnącą na osi niewielką ma tarczy. Jednocześnie czterej dzierżący je wo-
granią – elementem wzmacniającym i usztywnia- jownicy nie różnią się uzbrojeniem ochronnym od 
jącym konstrukcję. Niestety, schematyczny ma- pozostałych zbrojnych z malunku. Ich uzbrojenie 
lunek nie oddaje szczegółów konstrukcyjnych, nie tworzy pełnej osłony, z jaką możemy się zet-
takich jak zaczepy czepca kolczego czy wyście- knąć na ówczesnych nagrobkach czy w innych 
łanie. Hełmy tego typu były popularne w całej znanych źródłach. Podkreślenia wymagają zwłasz-
ówczesnej Europie łacińskiej (Nowakowski 1990, cza gołe dłonie i nieosłonięte nogi u części uka-

 
43-47;  Przybyłok  2009). zanych zbrojnych. Brak wśród nich także pow-

Drugim rodzajem hełmu, jaki widzimy na szechnych w innych źródłach ikonograficznych 
malowidle, jest kapalin (ryc. 3). Trzy przedstawio- przyłbic. Wiadomym jest, iż było to uzbrojenie 
ne hełmy tego typu reprezentują jedną formę. Mają drogie, elitarne, a więc dostępne wąskiej grupie 
stożkowy dzwon, zbliżony profilem do wspomnia- walczących, dlatego przedstawieni na malowidle 
nych łebek i wyraźnie odciętą, opuszczoną do linii wojownicy zapewne nie należeliby do elity ów-
oczu krezę. Dla zapewnienia lepszej ochrony gło- czesnego wojska. Jednocześnie należy przypom-
wy przy jednoczesnym nieograniczaniu widocz- nieć, że choć malowidło ukazuje Hunów, czyli 
ności rondo w przedniej części wyprofilowano nad antycznych azjatyckich wojowników, przedstawieni 
oczami łukowato, tak że schodzi się pomiędzy nimi zostali oni w uzbrojeniu zachodnioeuropejskim, 
w formę „dziobu”. Rozwiązanie to nie było czymś zgodnym z ówczesną modą i myślą płatnerską. 
wyjątkowym. Odpowiednio wyprofilowane, dzio- Trudno powiedzieć, czy autor próbował w jakiś 
bowate rondo mają zabytki z Leśna (Walenta 1994, sposób podkreślić wyjątkowość tych postaci. Być 
149-159; Głosek, Walenta 1997, 13-17), Włoc- może wspomniane braki w uzbrojeniu są prze-
ławka czy z Olsztynka (Ławrynowicz 2009, 178- jawem tzw. zbroi szyderczej. Wydaje mi się jed-
181). Także ikonografia potwierdza ich używanie nak, że zauważone przeze mnie „mniej typowe” 
(Drāgut 1979, Fig. 251, 262). Warto wspomnieć elementy są zbyt „subtelne”, by za ich pomocą 
tu o bardziej „radykalnej” formie, jaką przykłado- próbować podkreślić zły charakter wojowników.
wo widzimy w ikonografii czeskiej – na ołtarzu 
z  Trzeboni  (Matějček  1950,  il.  91). * * *

Uzbrojenie ochronne, które przedstawił au- Osobnym zagadnieniem jest uzbrojenie za-
tor fresków, nie odbiega w świetle przytoczonych czepne. Jego analizy należy dokonać przez pryz-
analogii od pewnego modelowego wzorca z prze- mat ustaleń, jakie wynikają z powyższych uwag 

Przyczynek do znajomości uzbrojenia wojsk zakonu krzyżackiego doby Wielkiej Wojny...

Ryc. 4. Toruń, ul. Królowej Jadwigi 9. Atak Hunów na statek św. 
Urszuli (wg Rogozińska, Rygielska, Orłowska 1996;

Fig. 4. Toruń, Królowej Jadwigi 9 Street. 
 (after Rogozińska, Rygielska, Orłowska 1996;

 fot. W. Górski).

The ship of Saint Ursula 
attacked by Huns  photo 
by W. Górski).

Ryc. 5. Toruń, ul. Królowej Jadwigi 9. Ścięcie świętych (wg Ro-
gozińska, Rygielska, Orłowska 1996;

Fig. 5. Toruń, Królowej Jadwigi 9 Street.  (after 
Rogozińska, Rygielska, Orłowska 1996;

 fot. W. Górski).

Beheading the Saints
 photo by W. Górski).
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dotyczących uzbrojenia ochronnego. W scenie ku sztychowi, które możemy przypisać typowi 
z miastem w dłoniach pięciu wojowników wid- XV lub XVa wg E. Oakeshotta (Oakeshott 1998, 
nieje broń drzewcowa o prostym żeleźcu (ryc. 3). 56-60). Oprawy rękojeści są nad wyraz proste. 
Wąskie, o jednolitej grubości drzewce mają około Autor ograniczył się do namalowania koła od-
półtora raza większą długość niż wynosi wyso- wzorowującego głowicę i prostej, grubej kreski 
kość postaci, co pozwala ostrożnie – pamiętając będącej jelcem. Uważam, że przypisywanie tym 
o problemie perspektywy w malarstwie gotyckim schematycznym rysunkom typów – głowica G 
– ocenić je na ok. 2,5 m. Groty są krótkie, ma- lub R, jelec 3 (Oakeshott 2000, ix, 10) – jest mało 
sywne, graniaste, z wyraźną ością na osi. Tuleje wiarygodne. Przypuszczać możemy, iż również 
grotów zaznaczono w sposób mało czytelny, lecz w tym wypadku dla autora liczył się symbol, 
pozwalający ocenić, iż ich długość nie przekra- ogólna schematyczna forma miecza, a nie oddanie 
cza połowy długości liścia. Próba interpretacji tej szczegółów. Jedynie w przypadku wojowników 
kategorii uzbrojenia, ze względu na schematyzm wychodzących z miasta (ryc. 3) możemy, dzięki 
przedstawień, jest znacznie utrudniona. Ani lek- większej liczbie detali, mówić o głowicy w typie I, 
ka konstrukcja, ani masywny, romboidalny grot J lub K i jelcach w typie 1 i 2 (ibidem, ix, 10).
o krótkiej tulei nie pozwalają sądzić, iż mamy do Ostatnim elementem uzbrojenia pojawiają-
czynienia z kopią (Głosek 1990, 134-136; Nowa- cym się na malowidłach z Torunia są dwie kusze 
kowski 1991, 67). Ta byłaby zapewne dużo ma- widoczne w scenie z miastem w tle (ryc. 3). Ob-
sywniejsza, o krótszym i także masywniejszym rońcy Kolonii posługują się kuszami o grubych 
grocie. Podobną do przedstawionych na omawia- łęczyskach, być może kompozytowych, którymi 
nych freskach bronią często posługują się, wy- chętnie posługiwali się krzyżaccy strzelcy (Ekdahl 
obrażani w sztuce gotyckiej, święci czy żołnierze 1992, 21). Na prostych, wąskich łożach kusz au-
biblijni (Dobrowolski 1937, 41-42; Guldan-Kla- tor narysował pojedyncze kreski, prawdopodobnie 
mecka, Ziomecka 2003, 240-242; Kochanowska- schematycznie zaznaczone bełty. Całość dopełnia 
Reiche 2003, 40-41). Podobną, lekką broń drzewco- cięciwa i metalowe strzemię, półowalnego kształ-
wą, ukazano w rękach licznych jeźdźców na portalu tu. Nie widzimy natomiast żadnej formy windy, 
ze Strzegomiu, są to jednak chyba włócznie, a nie haków czy innego urządzenia ułatwiającego na-
kopie (Marek 2008, 85-88). Być może jest to pinanie  broni  (Scalini  1996,  384-386).
przedstawienie jakiejś formy włóczni, nie może- Podobnie jak w przypadku uzbrojenia ochronne-
my jednak wykluczyć innej interpretacji. Niewiel- go, także broń zaczepna nie wykazuje żadnych 
ka przestrzeń, jaką dysponował malarz, mogła lokalnych form. Typy mieczy, formy włóczni 
uniemożliwić mu oddanie wszystkich interesują- i kusz niczym nie odbiegają od modelu wyzna-
cych nas szczegółów broni. Być może, poprzez czanego przez ogół przedstawień ikonograficz-
namalowanie prostej kreski z „jakimś” grotem na nych i zabytków z terenu zakonnych i Polski. 
końcu, autor jedynie sygnalizował odbiorcy, że Jedynie głownie mieczowe, przyjmując wiarygod-
to jeździec uzbrojony w „jakąś” broń drzewcową, ność przedstawienia, reprezentują typ stosunkowo 
a kwestia oddania szczegółów była dla niego nie- rzadki  na  tych  terenach  (Głosek 1 984,  28-30).
istotna. Stąd proporcje i forma mogą być nie-
prawdziwe i głębsza ich analiza pozbawiona jest * * *
sensu. W ramach podsumowania analizy fresków 

W scenie ze św. Marcinem (ryc. 1), ze stat- z kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 9 w To-
kiem (ryc. 4) i w przedstawieniach rzezi świętych runiu należy spróbować określić, kim mogliby 
(ryc. 5) widzimy także krótszą, bardziej poręczną w rzeczywistości być zbrojni z owych malowideł. 
broń – miecz. Niestety, autor tę kategorię broni Liczba analogii przytaczanych w trakcie pracy 
potraktował w sposób schematyczny. Mocno za- jednoznacznie utwierdza nas w przekonaniu, że to 
burzone proporcje nie pozwalają w sposób pewny typowi zachodnioeuropejscy wojownicy, niczym 
ocenić, czy mamy do czynienia z mieczem jed- szczególnym nie wyróżniający się spośród tysię-
noręcznym czy formą broni służącą do walki obu- cy innych o podobnym statusie majątkowym. Nie 
rącz. Św. Marcin, jak i trzej Hunowie w scenie byłaby to elita ówczesnego wojska, gdyż ich uz-
ze św. Urszulą na statku, trzymają broń w jednej brojenie jest niekompletne i zdecydowanie „lżej-
dłoni, zaś pozostali dwaj oprawcy w dwóch. Mimo sze” niż zbroje braci rycerzy, wielkich panów 
tego ogólne proporcje we wszystkich przedsta- Królestwa Polskiego lub gości z zachodniej Eu-
wieniach są do siebie mocno zbliżone. Na pod- ropy – symbolicznych kopijników „spod Grun-
stawie prostego rysunku możemy z pewnym praw- waldu”. Brak także na fresku przyłbic, czy to 
dopodobieństwem stwierdzić, iż autor przedstawił z zawiasem czołowym, czy tzw. psich pysków 
miecze pozbawione zbrocza, silnie zwężające się (Nowakowski 1997, 229-230). Wydaje się praw-
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dopodobnym sąd, iż armie doby Wielkiej Wojny lestwa byli zapewne mniej zamożni rycerze czy 
z zakonem w swej masie wyglądały właśnie tak, nawet powoływani konno wójtowie (Szczygielski 
jak grupa wychodząca z Kolonii. Wyposażeni byli w 1960,  438-442). 
elementy kolcze, elementy płytowe, w kurty być To niedawno odkryte malowidło nie przy-
może w rozpoznawczych, heraldycznych kolorach niosło przełomu w badaniach nad uzbrojeniem 
i otwarte hełmy: łebki lub kapaliny z kolczą osło- czasów Wielkiej Wojny z zakonem. Ale mimo że 
ną szyi. Być może należy identyfikować tę grupę na fresku wyobrażono coś typowego, pospolitego, 
zbrojnych z braćmi służebnymi, zdecydowanie to jest on idealnym źródłem dla dzisiejszych fascy-
gorzej wyposażonymi od braci rycerzy (Nowa- natów żywej historii. Nie jest obarczony trudno-
kowski 1986, 56-62; 1988, 58-59). To oni stano- ściami związanymi z interpretacją przedstawień 
wili o liczebności wojsk zakonu. Wyposażenie, szyderczych – brak tu typowych dla tej kategorii 
którym dysponowali, pochodziło z zamkowych dzieł  form  karykaturalnych  i  fantastycznych.
arsenałów, było produkowane masowo, bez zbęd-
nych ozdób. Prostota przy zachowaniu przyzwoi- mgr Arkadiusz Przybyłok
tej ochrony to minimum, na jakie mogli sobie Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
pozwolić. Ich odpowiednikami na terenie Kró- Łódź
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In 1994, renovation work revealed a group of The artist painted also four small chivalry shields 
frescoes covering the walls of one room and the staircase with a shape similar to a trapezium tapering towards 
at Królowej Jadwigi 9 Street in the New Town of the top. In their top left corner, there is a deep circular 
Toruń. The polychromes present scenes from the life or elongated notch for the lance. However, the context 
of St Ursula and St Martin and show several other in which they appear seems problematic, because they 
unidentified people. The paintings seem to be a valuable are held by warriors without horses. Maybe it is a scene 
iconographic source for studying the arms and armour presenting a specific moment in the life of the army 

th at  the  beginning  of the  15  c. just  before  the  command  “to  horse!”.
The armour of the warriors includes plate leg The basic arms of the warriors are spears or 

protections only in two cases and plate gauntlets only conventionally painted lances. Additionally, some of 
in one case. Some of the men wear mail hauberks that them carry swords and one of the soldiers on the town 
reach down to their mid-thighs, in one case, one can battlements  uses  a  crossbow.
also see a mail hauberk sleeve reaching down to the It may be supposed that the depicted warriors are 
wrist. The armours are protected from atmospheric not the elite of the army but “the masses” that make up 
conditions  by  textile  surcoats. the bulk of the army. This is probably how an average 

The paintings depict also two types of open- knight, village or town mayor, half-brother looked like 
faced helmets: kettle hats and basinets. In both cases, at the time of levy in mass in the period around the Great 
the head was additionally protected by a mail coif or  War between the Polish-Lithuanian Commonwealth and 
hood. the  Teutonic  Order.

Summary
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CONTIBUTION TO THE ARMS AND ARMOUR OF THE ARMY 
OF THE TEUTONIC ORDER IN THE PERIOD AROUND THE GREAT WAR 

ON THE BASIS OF WALL PAINTINGS FROM THE MASONRY HOUSE
 AT KRÓLOWEJ JADWIGI 9 STREET IN TORUŃ

Translated by Grzegorz Żabiński
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