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Abstract:
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This article concerns the dog-head visor from the inventory of the Museum of the Polish Army in Warsaw (inv. MVP106). Such
visors were the most common at the end of the 14th and in the beginning of the 15th cent., they were used as a set with the late
medieval helmet of a basinet type, and fixed on movable pivots on the sides of a head. The visor can be dated back to 1400 on
the basis of the analogy with the Armoury of the Wawel Royal Castle in Cracow, and two helmets from Hofjagd-und Rüstkammer
des Kunsthistorisches Museums in Vienna and Museo delle Armi Luigi Marzoli in Brescia.
Key words: defense armour, visor, “dog-head” (houndskull), helmet with visor, Late Middle Ages.

Tytu³owa zas³ona typu „psi pysk” to przedstawicielka jednego z najbardziej charakterystycznych i przemyœlanych rodzajów os³on twarzy
póŸnoœredniowiecznych kombatantów. Analizuj¹c
zabytki tego rodzaju, mo¿emy stwierdziæ, ¿e w ich
konstrukcji nie by³o miejsca na przypadkowoœæ,
a zdecydowanie priorytetowym celem, jaki mia³y
spe³niaæ, by³o jak najlepsze zabezpieczenie twarzy zbrojnego. Sto¿kowaty, mocno wysuniêty ku
przodowi kszta³t powodowa³, ¿e trafienia kopi¹
przeciwnika mia³y du¿o wiêksz¹ szansê na zeœliŸniêcie siê po powierzchni zas³ony ni¿ przy
os³onach bardziej p³askich. Nadal istnia³o ryzyko, ¿e grot kopii osunie siê po zas³onie ku górze
i poprzez wyciête w blasze szczeliny wzrokowe
ugodzi w oczy, wiêc aby zminimalizowaæ takie
ryzyko, formowano je w kszta³t „trumienek”. Ich
krawêdzie posiada³y krawêdzie ukoœnie wystaj¹ce
na zewn¹trz; czasami dolna krawêdŸ by³a nieco d³u¿sza, aby dodatkowo chroniæ oczy przed
przypadkowym uderzeniem. W kilku znanych
przypadkach wizjery wycinano fragmentarycznie,
w taki sposób, ¿e pozostawiano na nich w¹skie,
pionowe poprzeczki – w takiej sytuacji istnia³a
minimalna szansa, aby drzazga ze skruszonej kopii
dosta³a siê do wnêtrza he³mu, powoduj¹c u nosz¹cego powa¿niejsze obra¿enia (por. Wegeli 1920,
25, Tefel. V; Thomas, Gamber 1976, 40, ryc. 9;
Nowakowski 1990, 52, ryc. 39). Ca³oœæ konstrukcji zas³ony, jej kszta³t i k¹t ustawienia wizjerów powodowa³, ¿e zbrojny musia³ nieco po-

chyliæ siê ku przodowi, by widzieæ swojego
oponenta i zadaæ mu celny cios, jednak wystarczy³o, ¿e wyprostowa³ siê na u³amek sekundy
przed ewentualnym trafieniem, a szczeliny wzrokowe, ustawione nieco ku górze, stawa³y siê niemal niewidoczne.
Opisane powy¿ej zas³ony twarzy stanowi³y
komplet z wykonanymi z jednego kawa³ka metalu dzwonami he³mów o zaoblonym kszta³cie,
czêsto z zaznaczonym wierzcho³kiem nadaj¹cym
im sto¿kowaty zarys oraz grani¹ wyznaczaj¹c¹
oœ symetrii na przedzie he³mu. Tego typu os³ona
w polskiej literaturze bronioznawczej pojawia siê
pod pojêciem „³ebka” (Nowakowski 1990, 43). Mo¿e to prowadziæ do pewnych nieœcis³oœci, bowiem
w œwietle nowszych ustaleñ polskie Ÿród³a póŸnoœredniowieczne pod okreœleniem ³ebka, lapka
i lapkin mówi¹ o póŸniejszych chronologicznie
saladach. Natomiast nas w tym miejscu interesuj¹
he³my pojawiaj¹ce siê w zapiskach jako sz³omy
(Nowakowski 1997, 234). Dla zachowania jasnoœci autor niniejszego artyku³u zdecydowa³ siê
stosowaæ tu nazwê „basinet”, zaczerpniêt¹ z nomenklatury anglojêzycznej. Kompletna os³ona g³owy
sk³adaj¹ca siê z he³mu uzupe³nionego ruchom¹
zas³on¹ twarzy bêdzie tu natomiast nazywana
„przy³bic¹” (Nowakowski 1990, 48).
Ka¿dego rodzaju he³m zamkniêty, w tym
tak¿e zaopatrzony w interesuj¹c¹ nas zas³onê typu
„psi pysk”, ogranicza³ w mniejszym lub wiêkszym
stopniu dop³yw powietrza. W celu zmniejszenia
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Ryc. 1. Zas³ona typu „psi pysk” ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Fot. T. Rajtar.
Fig. 1. A “dog-head” visor from the collection of the Museum of the Polish Army in Warsaw. Photo by T. Rajtar.

tej niewygody nawiercano lub przebijano odpowiednio rozmieszczone otwory. Jednak tak¿e
przy rozplanowaniu tego elementu brano pod
uwagê przede wszystkim walory ochronne. Dowodzi tego fakt, ¿e otwory wentylacyjne umieszczano jedynie na prawej stronie zas³ony interesuj¹cego nas typu – nawet jeœli pojawiaj¹ siê
one na stronie lewej, to w zmniejszonej liczbie
(por. Scalini 1996, fot. 16-17). Bardzo ³atwo odgadn¹æ przyczynê takiego postêpowania. Zapewne znakomita wiêkszoœæ kombatantów walczy³a, trzymaj¹c kopiê w prawej rêce, jej drzewce
przek³adano natomiast ukoœnie nad szyj¹ konia
tak, ¿e jej grot znajdowa³ siê po lewej stronie
atakuj¹cego i czêœciej godzi³ tak¿e w lew¹ stronê

atakowanego (por. Barber, Barker 1989, 3). Dlatego te¿ tê stronê zas³ony pozostawiano g³adk¹,
aby trafienie bez przeszkód mog³o zeœlizn¹æ siê
po jej powierzchni – umieszczenie tam, nawet
stosunkowo niewielkich, otworów oddechowych
grozi³o tym, ¿e szpic grotu kopi trafi w³aœnie
w jedn¹ z nich i za spraw¹ wielkiej energii szar¿uj¹cego konno kombatanta przebije w tym miejscu zas³onê, trafiaj¹c w twarz adwersarza.
W¹skie i dosyæ oddalone od siebie szczeliny wzrokowe ogranicza³y tak¿e w znaczny sposób
orientacjê na polu walki, wiêc aby zniwelowaæ tê
niedogodnoœæ, sporadycznie wykonywano po kilka
otworów w dolnej, wysuniêtej krawêdzi wizjery.
Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia np. w zas³onie
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Ryc. 2. Zas³ona typu „psi pysk” ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Prawa strona. Fot. T. Rajtar.
Fig. 2. A “dog-head” visor from the collection of the Museum of the Polish Army in Warsaw. The right side. Photo by T. Rajtar.

typu „psi pysk” z muzeum w miejscowoœci Le
Landeron w Szwajcarii.
Naturalnie nie mo¿na pomin¹æ tak¿e walorów estetyczno-wizualnych zas³on tego typu.
W literaturze podkreœlane jest czêsto, ¿e z racji
swojego wyd³u¿onego kszta³tu przybiera³y one
postaæ zwierzêcego pyska – st¹d te¿ wywodzi
siê ich popularna nazwa – ma ona dziêki temu
budziæ respekt i grozê wœród oponentów wyposa¿onego w tego rodzaju os³ony g³owy zbrojnego.
Interesuj¹cej nas tu zas³onie typu „psi pysk”
eksponowanej na wystawie prezentuj¹cej uzbrojenie œredniowieczne w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie1 (nr inw. MWP106) nie

poœwiêcono dotychczas szerszego miejsca w publikacjach bronioznawczych. Znana jest jedynie
z krótkiej wzmianki w katalogu zbiorów œredniowiecznych tego¿ muzeum autorstwa Z. Stefañskiej (1960, 19) oraz ze zdjêcia zamieszczonego w pracy pod redakcj¹ A. Nadolskiego
pt. Polska technika wojskowa do 1500 roku (1994,
fot. 19). Niestety, dok³adne miejsce pochodzenia
tego zabytku nie jest nam znane, a w karcie
muzealnej widnieje jedynie ogólna data przyjêcia do muzeum w 1954 r. z dopiskiem rewindykacja z Czechos³owacji.
Zabytek z Muzeum Wojska Polskiego (ryc.
1-6) ma formê wyraŸnie zarysowanego sto¿-

1 Autor pragnie podziêkowaæ Dyrekcji Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie za udostêpnienie omawianego tu zabytku do
publikacji oraz mgr. Wojciechowi Krawczykowi za okazan¹ pomoc w trakcie wykonywania dokumentacji. Nieocenion¹
pomoc w sporz¹dzaniu dokumentacji pomiarowej i fotograficznej okazali tak¿e koledzy Jan Gradoñ i Tomasz Rajtar oraz
dr Maurycy Stanaszek z Pañstowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
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Ryc. 3. Zas³ona typu „psi pysk” ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Lewa strona. Fot. T. Rajtar.
Fig. 3. A “dog-head” visor from the collection of the Museum of the Polish Army in Warsaw. The left side. Photo by T. Rajtar.

ka, nie jest on jednak okr¹g³y w zarysie, jak to
najczêœciej bywa w zas³onach tego typu, posiada
natomiast cztery wyraŸne granie rozchodz¹ce siê
promieniœcie od czubka. Dwie z nich biegn¹ pionowo, wyznaczaj¹c oœ symetrii zas³ony, dwie pozosta³e znajduj¹ siê na bokach „szpica” zas³ony,
w jego dolnej partii i biegn¹ ku dolnym naro¿nikom zas³ony. Na linii bocznych grani wyciêto niewielkie, prostok¹tne otwory ustawione d³u¿szymi
bokami w pionie, po osiem z ka¿dej strony zabytku. Dziêki tym graniom zas³ona zyska³a bardziej
geometryczny, ostry zarys. Na prawej partii policzkowej oraz ca³ej czêœci dolnej omawianego tu
egzemplarza wykonano szereg okr¹g³ych otworów
oddechowych. Na górnej czêœci jest ich 22 (w czterech rzêdach), tyle samo jest ich na dolnej czêœci
(po 11 z ka¿dej strony osi symetrii).
Zas³ona przetrwa³a do naszych czasów w stosunkowo dobrym stanie, widoczne s¹ jedynie po-

wierzchniowe ubytki korozyjne oraz dwa wiêksze
w okolicach szczelin oddechowych, w dolnej partii
zabytku. Od³amany zosta³ lewy zawias do zaczepu skroniowego, nastêpnie, ju¿ w czasach wspó³czesnych, przytwierdzony za pomoc¹ fragmentu
blaszki, podnitowanej w miejscu pêkniêcia. Poza
tym zas³ona nosi œlady uszkodzeñ w postaci dwóch
niewielkich, pod³u¿nych naciêæ i okr¹g³ego otworu œrednicy ok. 1 cm w czêœci czo³owej oraz
wgniecenie, na g³adkiej, lewej stronie szpica.
W obecnej chwili, niestety, nie jesteœmy w stanie jednoznacznie stwierdziæ, czy s¹ to œlady po
bojowym zastosowaniu tego egzemplarza.
Ca³kowita wysokoœæ zas³ony wynosi 18,7 cm,
szerokoœæ górnej czêœci (miêdzy ramionami do zaczepów skroniowych) 16,8 cm, natomiast szerokoœæ
dolnej czêœci 19,05 cm, d³ugoœæ (od œrodka czêœci
czo³owej do koñca „szpica”) to 15,35 cm. Szczeliny
wzrokowe maj¹ formê dwóch, niemal identycznych
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Ryc. 4. Zas³ona typu „psi pysk” ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Widok od przodu. Fot. T. Rajtar.
Fig. 4. A “dog-head” visor from the collection of the Museum of the Polish Army in Warsaw. Front view. Photo by T. Rajtar.

prostok¹tów o wymiarach 7,05 x 0,87 cm; wszystkie otwory wentylacyjne wykonano najprawdopodobniej tym samym narzêdziem, gdy¿ ich
œrednica nie odbiega od 0,74 cm, a prostok¹tne
otworki wyciête wzd³u¿ dwóch bocznych grani
maj¹ wymiary ok. 0,5 x 1,0 cm. Ca³kowita waga
zabytku w obecnym stanie zachowania wynosi
673 g.
Pomiary gruboœci blachy w kilku miejscach
interesuj¹cej nas tu zas³ony ukazuj¹ pewne zró¿nicowanie (ryc. 7). Os³ona jest najgrubsza na
czubku i bokach, gdzie pomiar wykaza³ 2,5 mm.
Tylko nieco cieñsza, ok. 2,3 mm, jest blacha tu¿
poni¿ej wyciêtych szczelin wzrokowych. Czêœæ
czo³owa ma gruboœæ 2,0 mm, natomiast ramiona
zaczepów skroniowych i dolna czêœæ zas³ony ju¿
tylko 1,6 mm. Takie zró¿nicowanie gruboœci mo¿e
byæ jak najbardziej zamierzonym efektem. Zapewnia najmocniejsz¹ os³onê czêœci najbardziej

nara¿onych na ciosy przeciwników, a w miejscach o nieco mniejszym znaczeniu defensywnym, np. okolice zaczepów skroniowych, które
pokrywaj¹ siê z dzwonem he³mu, s¹ cieñsze,
dziêki czemu ca³a zas³ona mog³a byæ l¿ejsza.
Wydawaæ siê mo¿e, ¿e takie zró¿nicowanie gruboœci od 0,5 do 1 mm ma niewielkie znaczenie,
ale przy potraktowaniu zbroi p³ytowej ca³oœciowo wykonanie czêœci mniej nara¿onych na uderzenia – z racji swej lokalizacji na ciele – z surowca o mniejszej gruboœci pozwala stworzyæ
pe³en garnitur o stosunkowo niewielkiej wadze,
co nie pozostaje bez znaczenia dla jego walorów
bojowych.
Aby osi¹gn¹æ zamierzony efekt koñcowy, od
wykonuj¹cego zas³onê p³atnerza wymagana by³a
niema³a wprawa i znajomoœæ technik obróbki metalu. Bardzo pomocne w rozwa¿aniach na temat
œredniowiecznych technik p³atnerskich mog¹ byæ
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Ryc. 5. Zas³ona typu „psi pysk” ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Widok od wewn¹trz. Fot. T. Rajtar.
Fig. 5. A “dog-head” visor from the collection of the Museum of the Polish Army in Warsaw. View from inside. Photo by T. Rajtar.

obserwacje czynione w trakcie wspó³czesnych
prób eksperymentalnych. Odpowiedniej wielkoœci placek stali wstêpnie obrobiony do postaci
arkusza blachy o powierzchni nieco wiêkszej od
planowanej wielkoœci os³ony oraz gruboœci wyjœciowej ok. 2,0-2,5 mm jest rozgrzewany do
wysokiej temperatury w miejscu, które ma byæ
poddane kuciu. Materia³ doœæ szybko stygnie,
dlatego wymagane jest jego rozgrzewanie co
kilkanaœcie uderzeñ m³otkiem. Na pocz¹tku powierzchnia blachy formowana jest do postaci niezbyt g³êbokiej miski poprzez kucie na kszta³tce
w formie okr¹g³ej niecki. W kolejnym etapie obróbki k³adzie siê rozgrzan¹ blachê wypuk³oœci¹
na zewn¹trz na odpowiedniej kszta³tce kowalskiej, w formie ostros³upa, lub kowadle ro¿kowym i na drodze ¿mudnej i wielogodzinnej pracy
kuje siê j¹ a¿ do uzyskania zamierzonej formy
szpiczastej zas³ony. Mniejsze kszta³tki, przypo-

minaj¹ce p³aski czubek wspó³czesnego m³otka,
s¹ pomocne przy wykuciu, pocz¹tkowo zaœlepionych, wypuk³ych „trumienek” w miejscach, gdzie
planowane s¹ szczeliny wzrokowe. Po wykuciu zaplanowanego kszta³tu docina siê no¿ycami
krawêdzie zas³ony i dopasowuje j¹ do przygotowanego wczeœniej dzwonu he³mu. Otwory oddechowe wykonuje siê odpowiednimi przebijakami
w nagrzanej powierzchni metalu, szczeliny wzrokowe wycina siê przecinakami i wykañcza przy
pomocy pilników. Ewentualne nierównoœci materia³u powsta³e w trakcie kucia zas³ony wyrównuje
siê na zimno, uderzaj¹c odpowiednim m³otkiem
od zewn¹trz lub wewn¹trz os³ony k³adzionej na
g³adkiej i twardej powierzchni kszta³tki lub kowad³a. Ostatnimi etapami pracy przy zas³onie jest
zawiniêcie i podnitowanie w¹skich pasków blachy
na koñcach ramion do zaczepów, tak aby uzyskaæ
zawiasy oraz, tak¿e ¿mudny, proces polerowania
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powierzchni przy pomocy ró¿nej gruboœci kamieni
szlifierskich i, na koniec, jednorodnego piasku
sypanego na fragment skóry. Gotow¹ zas³onê mocuje siê, przy pomocy zaczepów skroniowych,
do wykoñczonego wczeœniej dzwonu he³mu. Nie
by³ to jeszcze produkt finalny, bowiem nale¿a³o
zaopatrzyæ jeszcze przy³bicê w czepiec kolczy
i komplet pikowanych wyœcieleñ2.
Bronioznawcy zgodnie umieszczaj¹ zas³ony
typu „psi pysk” w przedziale od l. 80. XIV w.
po pocz¹tki XV w. – zale¿nie od rejonu Europy
mog¹ to zapewne byæ l. 1415-1420 (Mann 1936,
408; Blair 1958, 69; ¯ygulski 1982, 100-101).
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w koñcu XIV w.
ruchome zas³ony twarzy montowane na dwóch
zaczepach bocznych do dzwonów he³mów nie
s¹ ju¿ nowink¹. Rozwi¹zanie takie pojawiæ siê
mog³o ju¿ w koñcu XIII, a na pewno w 1. po³owie
XIV w., na co jednoznacznych dowodów dostarcza nam póŸnoœredniowieczna ikonografia.
Pocz¹tkowo by³a to doœæ w¹ska, ³ukowato
wygiêta blacha os³aniaj¹ca jedynie doln¹ czêœæ
twarzy i szyjê – przyk³ad takiego uzupe³nienia
walorów ochronnych he³mu mo¿emy zauwa¿yæ
na miniaturze z Plusieurs romans de la table ronde
z 1286 r. Wyobra¿eni tam zbrojni nosz¹ he³my
przypominaj¹ce konstrukcyjnie he³my garnczkowe, jednak ju¿ z zaoblonymi szczytami, na ich
przedzie widoczne s¹ prostok¹tne wizjery oraz
otwory oddechowe, a poni¿ej, zamontowane na
bocznych zaczepach, dodatkowe os³ony (G³osek
2007, 14-15, ryc. 1). Wielce prawdopodobne jest,
¿e ich zadaniem by³o wzmocnienie ochrony dolnej
partii szyi, która we wczeœniejszych odmianach
he³mów garnczkowych sk³ada³a siê jedynie z ko³nierza lub kaptura kolczego (por. Edge, Paddock
1988, 56, 61). By³ to bez w¹tpienia s³aby punkt
w uzbrojeniu ochronnym konnego kombatanta –
korpus móg³ on doœæ skutecznie os³oniæ tarcz¹,
g³owê chroni³ zamkniêty he³m siêgaj¹cy nieco
poni¿ej brody, natomiast w okolicach szyi powstawa³a luka chroniona jedynie elastyczn¹ plecionk¹ kolcz¹, która raczej nie zapewnia³a nale¿ytej
ochrony, zw³aszcza przy punktowym uderzeniu
grotem kopii. Jak niebezpieczne, a zarazem skuteczne mog³o byæ takie precyzyjne trafienie, mo¿e
nam ukazaæ ilustracja z datowanego na ok. 1250 r.
angielskiego dzie³a Lives of the Two Offas, gdzie
grot kopii godzi jednego z walcz¹cych w szyjê,
tu¿ poni¿ej krawêdzi he³mu, przebijaj¹c kolczugê (ibidem, 58). Œredniowieczni p³atnerze, chc¹c
„uszczelniæ” tê lukê, mogli wprowadziæ dodatkowy element, montowany do he³mów na ru-
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chomych zaczepach – mog³o to u³atwiaæ zak³adanie i zdejmowanie os³ony g³owy; dodatkowo
jeœli nawet nosz¹cy odchyli³ g³owê do ty³u, os³ona
mog³a opaœæ ni¿ej dziêki mobilnemu mocowaniu,
nie ods³aniaj¹c dolnej czêœci szyi. Wspomniane
powy¿ej rozwi¹zanie pojawia siê jeszcze w pocz¹tkach XIV w. Mo¿na tu przywo³aæ przyk³ad
ze sceny bitewnej na kartach angielskiej The
Holkham Bible, datowanej na l. 1327-1335, gdzie
w¹ska zas³ona szyi i dolnej partii twarzy znajduje siê nie tylko przy he³mie wielkim króla,
ale i prostym basinecie oraz, co najciekawsze,
kapalinie jednego z walcz¹cych (Porter 2000, 4).
Prawdopodobnie jakiœ rodzaj ruchomej zas³ony
ca³ej twarzy nosi tak¿e zbrojny z ilustracji hiszpañskiej Crònica de Bernat Descolt powsta³ej
w l. 1283 i 1285 (G³osek 2007, 15, ryc. 2). Pozwala³oby to wnioskowaæ, ¿e ju¿ u schy³ku XIII
stulecia wprowadzono tego typu udogodnienie.
Niestety, niezbyt dobra jakoœæ wspomnianej ilustracji nie pozwala nam na dok³adniejsze rozpatrzenie przyk³adu z terenu Pó³wyspu Iberyjskiego.
W ikonografii z 1. po³owy XIV w. pojawiaj¹
siê ju¿ wyraŸne przedstawienia he³mów z pe³n¹
os³on¹ twarzy, otwieran¹ ku górze dziêki jej zamontowaniu na dwóch zaczepach skroniowych.
Pocz¹tkowo sam dzwon przypomina pod wzglêdem konstrukcyjnym he³my garnczkowe, ale ju¿
z zaokr¹glonym szczytem, co zapewne mia³o na
celu poprawienie ich walorów ochronnych w przypadku uderzeñ spadaj¹cych na g³owê zbrojnego
z góry. Do tej górnej, zaokr¹glonej czêœci nitowano doln¹, chroni¹c¹ potylicê, boki g³owy, brodê
oraz czêœciowo szyjê. Pozostawiano otwór twarzowy, który wype³nia³a p³aska zas³ona z ³ukowat¹ doln¹ krawêdzi¹ i wyciêtymi szczelinami
wzrokowymi i otworami oddechowymi. Dobrym
przyk³adem takiej os³ony g³owy jest he³m wielki
Sir Geoffrey’a Luttrell z ilustracji w psa³terzu
datowanym na ok. 1340 r. (Edge, Paddock 1988,
67). Kilka tego typu he³mów ukazano tak¿e na
miniaturze z pocz¹tku XIV w. pokazuj¹cej turniej
rycerski (Gravett, McBride 1988, 7).
Wspomniane powy¿ej przyk³ady he³mów
z ruchomymi zas³onami twarzy powsta³y na drodze prób udoskonalenia, stosowanych ówczeœnie do pojedynków konnych, he³mów wielkich.
Zas³ona taka mog³a byæ ³atwo uchylana, aby, bez
koniecznoœci zdejmowania ca³ego he³mu, poprawiæ choæ na chwilê widocznoœæ i wentylacjê.
Tak¿e w 1. po³owie XIV w. pojawiaj¹ siê
ruchome os³ony twarzy, mocowane na zaczepach
skroniowych do wczesnych odmian he³mów typu

2 Za cenne uwagi dotycz¹ce rekonstrukcji œredniowiecznych technik p³atnerskich oraz mo¿liwoœæ przyjrzenia siê etapom
produkcji uzbrojenia ochronnego autor dziêkuje koledze Grzegorzowi Kuligowi z Pracowni P³atnerskiej Thorkil.
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Ryc. 6. Zas³ona typu „psi pysk” ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Fot. T. Rajtar.
Fig. 6. A “dog-head” visor from the collection of the Museum of the Polish Army in Warsaw. Photo by T. Rajtar.

basinet. Wspó³czesne bronioznawstwo dopuszcza
dwie drogi wykszta³cenia siê tego typu os³on
g³owy. Pierwsza z nich wywodzi je od p³ytkich
„he³mów sekretnych”, noszonych jako dodatkowa
os³ona pod he³my wielkie. Druga, zapewne bardziej prawdopodobna teoria, wskazuje na wczesne, otwarte he³my sto¿kowe jako protoplastów
w pe³ni ukszta³towanych ³ebek, chroni¹cych ju¿
nie tylko szczyt g³owy, ale te¿ jej boki i potylicê,
a za spraw¹ czepca kolczego montowanego do
dolnej krawêdzi dzwonu tak¿e brodê i szyjê kombatanta (Nowakowski 1990, 43). He³m taki pod
kilkoma wzglêdami móg³ sprawdzaæ siê lepiej od
ciê¿szych he³mów garnczkowych. Posiada³ kszta³t
mniej lub bardziej zaoblonego sto¿ka, co powodowa³o, ¿e ewentualne uderzenia od przodu i od

góry ³atwiej odbija³y siê od jego powierzchni.
Pozostawa³ jednak w ich przypadku problem
z zapewnieniem nale¿ytej ochrony twarzy. O ile
w przypadku ich zastosowania w potyczkach pieszych mo¿liwy by³ pewien kompromis, porzucano
pe³n¹ os³onê twarzy na rzecz doskona³ej widocznoœci i wentylacji, to ju¿ w sytuacji potyczki konnej
z u¿yciem kopii nale¿a³o tak¹ os³onê zapewniæ.
Nic wiêc dziwnego, ¿e w licznych przedstawieniach
ikonograficznych z 1. po³owy XIV w. natrafiamy
na zbrojnych walcz¹cych z koñskiego grzbietu,
których g³owy ochraniaj¹ proste, jeszcze stosunkowo p³ytkie basinety zaopatrzone w ruchome
zas³ony na zawiasach skroniowych.
Jeden z najwczeœniejszych przyk³adów tego
typu przy³bicy widnieje na kartach Hours of Jeanne
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d’Évreux – powstanie tego modlitewnika okreœla siê na l. 1325-1328. W scenie pochwycenia
Chrystusa na Górze Oliwnej jeden z ¿o³daków
ma na g³owie klasycznie uformowany basinet,
w formie zaoblonego sto¿ka, z zas³on¹ na wyraŸnym zaczepie skroniowym (he³m ukazany jest
z profilu); jej dolna krawêdŸ uformowana jest
w lekki szpic z koñcówk¹ w formie haczyka
wywiniêtego na zewn¹trz. Szczelina wzrokowa
(najprawdopodobniej w formie podwójnej) jest
doœæ w¹ska o krawêdziach wyraŸnie uformowanych w kszta³t „trumienki”. G³ówna, œrodkowa
partia zas³ony zosta³a owalnie uwypuklona tak,
¿e wystaje ku przodowi, ale jeszcze nie w postaci
wyraŸnego szpica, jak w przypadku „psich pysków”, a na jej powierzchni widniej¹ cztery rzêdy
otworów oddechowych (Walther, Wolf 2005, 208).
Kszta³t tej zas³ony do z³udzenia przypomina te
funkcjonuj¹ce w 2. po³owie XIV w., ale ju¿
w formie klappvisierów mocowanych do dzwonów basinetów za pomoc¹ pojedynczego zaczepu czo³owego (por. Miller, Embleton 1995, 9).
Kilka przedstawieñ basinetu z ruchom¹ zas³on¹ na zaczepach skroniowych pojawia siê tak¿e we francuskiej wersji Romansu o Aleksandrze
ilustrowanego w wiêkszoœci w l. 1338-1344,
z niewielkimi uzupe³nieniami wprowadzonymi
ok. 1400 r.3 Tutaj tak¿e mamy do czynienia
z basinetami o klasycznym kszta³cie zaoblonego
sto¿ka zaopatrzonego w dolnej czêœci w czepiec kolczy. Zas³ony maj¹ formê p³askiej blachy
wygiêtej tak, aby pasowaæ do dzwonu he³mu;
ich dolna krawêdŸ jest wyd³u¿ona i wyci¹gniêta
ku do³owi w szpic. Zaopatrzone s¹ w otwory
wentylacyjne oraz pojedyncze lub podwójne szczeliny wzrokowe, czasami z pionowymi poprzeczkami dodatkowo zabezpieczaj¹cymi oczy. Warto
zwróciæ uwagê, ¿e przynajmniej w dwóch przypadkach pionowo, na osi symetrii zas³ony, zamocowana jest dodatkowa listwa, wyciêta na
koñcach w ozdobne rozety; analogiczna listwa
umiejscowiona jest poziomo, na linii wizjerów.
Element ten upodabnia zas³onê do przedniej
czêœci he³mów garnczkowych (por. Edge, Paddock
1988, 59, 61).
Warto w tym miejscu przytoczyæ tak¿e przyk³ad p³yty nagrobnej Sir Hugha Hastingsa, datowanej na ok. 1347 r. (ibidem, 80). Jego g³owê chroni
basinet o pó³kulistym kszta³cie, zaopatrzony w czepiec kolczy i byæ mo¿e dodatkow¹, p³ytow¹ os³onê szyi. Zas³ona przedstawiona jest w formie
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otwartej; wyraŸnie widoczna jest d³uga, pojedyncza wizjera zabezpieczona dodatkowo pionowymi
poprzeczkami; centralnie pod ni¹ widaæ kilka otworów oddechowych u³o¿onych w okr¹g³¹ rozetkê.
Z racji ukazania zas³ony od przodu nie mo¿emy
w pe³ni uchwyciæ jej kszta³tu. W bocznych, niewielkich scenach wyobra¿onych na p³ycie nagrobnej widnieje osiem postaci zbrojnych, z których
przynajmniej cztery posiadaj¹ basinety z uchylonymi zas³onami. Maj¹ one zarys podobny do tych
ze stronic Romansu o Aleksandrze, z dolna krawêdzi¹ ukszta³towan¹ szpiczasto ku do³owi i niezbyt uwypuklon¹ powierzchni¹ przedni¹.
Z nieznanego nam dok³adnie powodu omówiony powy¿ej rodzaj zas³on sta³ siê zdecydowanie mniej popularny i nie chodzi tu tylko
o kszta³t, ale i o rozwi¹zanie polegaj¹ce na ich
mocowaniu do dzwonu basinetu na zaczepach
skroniowych. Powraca on do masowego u¿ytku
kilkadziesi¹t lat póŸniej, w koñcu XIV stulecia,
wraz z nowym rozwi¹zaniem, jakim by³o zastosowanie zawiasów przy koñcach ramion zaczepów skroniowych. Opracowania bronioznawcze
najczêœciej interpretuj¹ ten dodatkowy element
jako umo¿liwiaj¹cy szybki demonta¿ zas³ony poprzez wyjêcie sztyftów z tych¿e zawiasów (Blair
1958, 69). Warto ponownie zwróciæ uwagê na
wspó³czesne próby eksperymentalne, które wykazuj¹, ¿e zamocowana na basinecie zas³ona, posiadaj¹ca doœæ szerokie ramiona do zaczepów
skroniowych, w trakcie otwierania odkszta³ca siê,
powoduj¹c wyraŸne uci¹¿liwoœci w prawid³owym funkcjonowaniu i dopasowaniu, skutkiem
tego mo¿e byæ np. samoczynne opadanie zas³ony z pozycji otwartej lub wrêcz uci¹¿liwoœci
z jej otwieraniem. Wprowadzenie zawiasów
sprawia³o, ¿e he³m z zas³on¹ nie by³y po³¹czone
„na sztywno”, a co za tym idzie, likwidowano
niepo¿¹dane zjawisko odkszta³cania siê zas³ony
przy jej otwieraniu4. Naturalnie jest to tylko jedna z hipotez, ale wydaje siê, ¿e pewne problemy
ze strony technologicznej mog³y przyczyniæ siê
do chwilowego zaniku zas³on na zaczepach skroniowych.
Pewnym odstêpstwem od rezygnacji z wczesnych zas³on na zaczepach skroniowych s¹ tereny
w³oskie i s¹siednie, pozostaj¹ce pod du¿ym wp³ywem tamtejszego oœrodka zbrojeniowego. Pojawia
siê tu bardzo ciekawa modyfikacja basinetów,
która mo¿e wskazywaæ na pierwsze kroki w stronê skonstruowania zdecydowanie póŸniejszych

3 Internetowy ksiêgozbiór Uniwersytetu w Oxfordzie, nr inw. MS. Bodl. 264 (wed³ug http://image.ox.ac.uk/show?collection
=bodleian&manuscript=msbodl264 – stan na dzieñ 25.01.2010 r.)
4 Za zwrócenie uwagi na ten aspekt przy wykonywaniu rekonstrukcji zas³on na zaczepach skroniowych autor dziêkuje koledze
Krzysztofowi Œwi¹tkiewiczowi.
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Ryc. 7. Zas³ona typu „psi pysk” ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Czerwonymi punktami oznaczono gruboœci blachy.
Rys. M. Glinianowicz.
Fig. 7. A “dog-head” visor from the collection of the Museum of the Polish Army in Warsaw. The thicknesses of the metal plate are marked with red
spots. Drawing by M. Glinianowicz.

armetów. He³my takie by³y lepiej dopasowane
do owalnej linii ludzkiej g³owy i posiada³y silnie wysuniête, stykaj¹ce siê ze sob¹ czêœci policzkowe. Aby umo¿liwiæ zak³adanie i zdejmowanie takiej os³ony g³owy, jej boki by³y ruchome
i po³¹czone z g³ówn¹ czêœci¹ dzwonu za pomoc¹
zawiasów. Zaopatrywano je w stosunkowo ma³e
zas³ony, z w¹skimi zaczepami skroniowymi i pojedynczymi szczelinami wzrokowymi. Doskona³y przyk³ad tego typu przy³bic, datowanych na
2. po³owê XIV w., pochodzi z zamku Chalkis
na wyspie Eubei (ffoulkes 1911, 384, pl. LII).
Zanik omówionych powy¿ej zas³on do he³mów w pozosta³ej czêœci Europy nie oznacza
naturalnie ca³kowitej rezygnacji z eksperymentów póŸnoœredniowiecznych p³atnerzy nad wprowadzeniem dodatkowej os³ony twarzy do otwartych he³mów, jakimi by³y basinety. Pocz¹tkowo
starano siê poradziæ sobie z tym problemem,
kszta³tuj¹c czepiec kolczy w okolicach brody
w formê d³ugiego trójk¹ta zakoñczonego kó³kiem.

Mo¿na go by³o dziêki temu zaczepiæ na haczyku
na czole basinetu i os³oniæ usta i nos zbrojnego
(rozwi¹zanie tego typu widoczne jest m.in. na
nagrobku Albrechta von Hohenloh z 1319 r. –
Laking 1920, fig. 262). Jeszcze przed po³ow¹
XIV stulecia ochrona tego typu przybra³a formê
w przybli¿eniu trójk¹tnego, metalowego nosala,
którego dolna krawêdŸ przytwierdzona by³a na
sta³e do czepca kolczego, natomiast górna czêœæ
posiada³a otwór, za pomoc¹ którego mo¿na by³o
go przytwierdziæ do zaczepu na czo³owej czêœci
he³mu. Popularnoœæ takiego rozwi¹zania przypada
w przybli¿eniu na l. 1340-1370 (Blair 1958, 68).
Przyk³ady basinetów z tak doczepionym nosalem znamy zarówno z licznych przedstawieñ
ikonograficznych z terenu Europy Zachodniej
(m.in. nagrobki Ulricha Landschaden z 1369 r.,
Necken-Steinach, Niemcy – Laking 1920, fig.
26:4; czy Johannesa von Falkenstein z 1365 r.,
Arnsburg, Niemcy – Thordeman 1939, fig. 330),
ale tak¿e z zachowanych zabytków. Warto w tym
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miejscu wymieniæ, odkryty w Sandomierzu wraz
z koron¹, he³m przypisywany królowi polskiemu
Kazimierzowi Wielkiemu i datowany na l. 13501369; niestety, nosal od tego egzemplarza zagin¹³, a informacja o jego istnieniu znana nam jest
jedynie z literatury (Morelowski 1930, 601-683;
Nowakowski 1990, 49-50, ryc. 1:a-b). Oryginalny
basinet z czepcem kolczym i doczepianym nosalem, datowany na ok. 1350 r., znajduje siê w zbiorach szwajcarskiego Landesmuseum w Zürichu
(Miller, Embleton 1995, 9).
Stosunkowo w¹ski nosal na pewno nie zapewnia³ pe³nej os³ony twarzy, zw³aszcza w przypadku potyczek konnych z u¿yciem kopii. Wprawdzie nie ogranicza³ tak widocznoœci i nie utrudnia³
oddychania jak pe³na zas³ona, ale wzrasta³a przy
tym groŸba œmiertelnej rany w okolicach oczu
i policzków zbrojnego. Nic wiêc dziwnego, ¿e
póŸnoœredniowieczni zbrojmistrze kontynuowali
prace nad polepszeniem walorów ochronnych
tej czêœci uzbrojenia. Postanowiono wykorzystaæ
rozwi¹zanie z pojedynczym zaczepem czo³owym,
ale nosal znacznie rozbudowano, tworz¹c pe³n¹,
metalow¹ zas³onê twarzy o owalnie wysklepionej
formie i w przybli¿eniu sercowatym zarysie, powrócono tak¿e do, znanego ju¿ z 1. po³owy XIV w.,
rozwi¹zania z wyciêciem pojedynczej lub podwójnej, prostok¹tnej szczeliny wzrokowej i ewentualnych otworów oddechowych. Z racji mocowania na pojedynczym zawiasie czo³owym,
w formie uchylnej do góry klapki, w literaturze
przedmiotu zwyk³o siê j¹ nazywaæ „zas³on¹ klapow¹” (niem. Klappvisier – Nowakowski 1990, 48).
Zas³ona posiada³a domontowany na œrodku górnej
krawêdzi ruchomy zawias z prostok¹tn¹ p³ytk¹
zaopatrzon¹ w jeden lub dwa otwory, które pasowa³y do zaczepów na czêœci czo³owej basinetu.
Tu¿ nad tymi zaczepami najczêœciej mocowano
obracaj¹c¹ siê na pojedynczym nicie pod³u¿n¹
blokadê, która po za³o¿eniu zas³ony by³a przekrêcana do pozycji pionowej i uniemo¿liwia³a
przypadkowe odczepienie siê zas³ony, co mog³o
byæ niebezpieczne zw³aszcza w warunkach bojowych (por. Laking 1920, fig. 285; Müller, Kunter
1984, ryc. 37-39; Nowakowski 1989, 148, ryc. 1, 3).
W przypadku tego rodzaju przy³bic dysponujemy tak¿e przyk³adami zabytków z terenu
naszego kraju. Chodzi tu o datowany na l. 13801385 basinet i mocowan¹ na zaczepie czo³owym
zas³onê, odkryte w trakcie badañ póŸnoœredniowiecznej siedziby rycerskiej w Siedl¹tkowie, pow.
poddêbicki, woj. ³ódzkie. Zas³ona jest pó³koliœcie
wysklepiona i posiada pojedyncz¹, prostok¹tn¹
szczelinê wzrokow¹, nie zauwa¿ono za to na jej
powierzchni otworów oddechowych (Nadolski
1968, 89-90; Nowakowski 1990, 50-51). Podobne
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przyk³ady zas³on w typie Klappvisier znane nam
s¹ w liczbie kilku egzemplarzy z terenu Europy
Zachodniej. Warto tu wymieniæ datowany na
ok. 1370 r. zabytek ze zbiorów szwajcarskiego
Musée de la Valère w Sion (Blair 1958, 194,
ryc. 70), podobny w stylistyce jest tak¿e okaz
z berliñskiego Deutsches Historisches Museum
o analogicznej chronologii (Müller, Kunter 1984,
326, ryc. 37-39), czy wreszcie datowan¹ ogólnie
na XIV w. zas³onê odkryt¹ w Amsterdamie, obecnie przechowywan¹ w tamtejszym Muzeum Historycznym (Heidinga 1976, 231-235). Drugi okaz
tego typu z terenu Polski pochodzi z Olsztyna. Jest
to sam basinet z widocznym w czêœci czo³owej
zaczepem do przytwierdzenia „zas³ony klapowej”,
która niestety nie przetrwa³a do naszych czasów.
Zabytek ów datuje siê na l. 1370-1380 (Nowakowski 1989, 147-153).
C. Blair wprowadzenie pe³nej zas³ony mocowanej do basinetu na pojedynczym zawiasie
czo³owym wi¹¿e z niemieckimi warsztatami p³atnerskimi, a co za tym idzie, rozwi¹zanie to rozpowszechniæ siê mia³o g³ównie na obszarze wp³ywów
tych¿e oœrodków produkcyjnych (Blair 1958, 68),
choæ oczywiœcie znane s¹ tak¿e przyk³ady ich
u¿ytkowania np. na terenie Anglii (klappvisiery
widniej¹ m.in. na witra¿u z Birtsmorton, datowanym na koniec XIV w. – ibidem, 68) czy W³och
(m.in. znalezisko „zas³ony klapowej” datowanej na
2. po³owê XIV w. z zamku Soffumbergo – Biasi,
Constantini, Piuzzi 1994, 552, fig. 7). Warto tu
tak¿e wspomnieæ, ¿e pocz¹tkowo nie pok³adano
ca³ej nadziei w nale¿ytym zabezpieczeniu g³owy
konnego kombatanta omówionym powy¿ej przy³bicom. Do walk kopijniczych, byæ mo¿e ju¿ tylko
o charakterze turniejowym, demontowano zas³onê,
a na basinet zak³adano he³m wielki, najczêœciej
ozdobiony klejnotem herbowym nosz¹cego. Œwiadczyæ o tym mo¿e spora liczba rzeŸb nagrobnych,
gdzie rycerz nosi na g³owie basinet z zas³on¹,
a w rêce dzier¿y he³m wielki (por. Thordeman
1939, fig. 335-336, 342-343). Za takim rozwi¹zaniem dodatkowo przemawia kilka zachowanych
zabytków basinetów, które posiadaj¹ „zas³onê klapow¹” lub œlad po niej, a na dzwonie he³mu, przy
krawêdzi wyciêcia twarzowego, zachowa³y siê
metalowe, klinowate „dystansery” czy „prowadnice”, na których blokowa³ siê he³m wielki, dziêki
czemu zapewne nie kiwa³ siê on na boki i nie
uderza³ w twarz nosz¹cego w przypadku uderzenia
od przodu (por. he³m ze zbiorów Tower of London
– Edge, Paddock 1988, 69; czy basinet z Poldi
Pezzoli Museum w Mediolanie – Laking 1920,
fig. 279).
Zas³ony mocowane do he³mów za pomoc¹
zawiasu czo³owego s¹ wa¿ne dla naszych rozwa-
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¿añ tak¿e z tego wzglêdu, ¿e to w ich przypadku
pierwszy raz zastosowano stylistykê, która mia³a
je upodobniæ do tytu³owego „psiego pyska”. Od
wczeœniej omówionych odmian klappvisierów,
takich jak zabytki z Sitten, Amsterdamu czy Siedl¹tkowa, odró¿nia³ je kszta³t. Œrodkowa czêœæ
zas³ony by³a du¿o mocniej wysklepiona i silnie
wyci¹gniêta ku przodowi, w formê charakterystycznego szpica, pozosta³e elementy, takie jak
wizjery i ewentualne otwory oddechowe, pozostawa³y bez wyraŸniejszych zmian. Mo¿e to nas
nak³aniaæ do wysuniêcia ostro¿nego wniosku, ¿e
os³ony twarzy w formie „psiego pyska” wyewoluowa³y od prostych „zas³on klapowych” o zaoblonym,
bardziej p³askim profilu. Mog³o to powodowaæ, ¿e
wczeœniejsze modele gorzej sprawdza³y siê jako
ochrona przed, najbardziej niebezpiecznymi, frontalnymi uderzeniami grotem kopii przeciwnika.
Jak to ju¿ zosta³o nadmienione, pojawienie
siê zas³on twarzy typu „psi pysk” umieszcza siê
chronologicznie ok. 1380 r. (Edge, Paddock 1988,
72-73). Forma z mocowaniem na zaczepie czo³owym nie przetrwa³a zbyt d³ugo. Zapewne napotkano tu na pewne problemy z samoczynnym
otwieraniem i zamykaniem siê zas³ony – jedynym zabezpieczeniem przed takim, wysoce
niepo¿¹danym, zjawiskiem by³ nale¿ycie ciasno
dzia³aj¹cy zawias. W toku wielokrotnego u¿ytkowania móg³ on siê jednak wyrobiæ, co przyczynia³o siê do poluzowania ca³ej konstrukcji zamykaj¹cej zas³onê, a co za tym idzie sprowadzaæ
niebezpieczeñstwo zranienia twarzy kombatanta.
Próby poprawienia tego niezaprzeczalnego problemu konstrukcyjnego widaæ na przyk³adzie klappvisiera w typie „psiego pyska” datowanego na
ok. 1380 r., a obecnie przechowywanego w Muzeum Narodowym w Budapeszcie. Aby zapobiec przypadkowemu otwarciu zas³ony, zastosowano tu zatrzask w postaci metalowego bolca
przytwierdzonego na sprê¿ynuj¹cym pasku
blachy do basinetu, blokuj¹cego siê w otworze wykonanym przy bocznej krawêdzi zas³ony
(Nicolle, McBride 2004, 11, ryc. D). Analogiczny mechanizm wykorzystywany by³ doœæ powszechnie w saladach datowanych na koniec
XV w. (ibidem, 100). Ciekawym przyk³adem,
który mo¿e obrazowaæ nastêpstwo rozwi¹zañ
w mocowaniu zas³on do basinetów, jest zabytek z Wallace Collection (nr inw. A69). Jest to
przy³bica z zas³on¹ typu „psi pysk” mocowan¹ na
zaczepach skroniowych. Nale¿y jednak zwróciæ
uwagê, ¿e na czêœci czo³owej znajduj¹ siê, ustawione jeden nad drugim, dwa otwory zaœlepione
nitami. S¹ one zapewne pozosta³oœci¹ po pierwotnym mocowaniu zas³ony na pojedynczym zaczepie czo³owym. Po pojawieniu siê lepszego

rozwi¹zania technicznego postanowiono zapewne usun¹æ „zas³onê klapow¹” i wykorzystaæ dzwon
basinetu, dopasowuj¹c do niego os³onê twarzy
w nowej stylistyce (Mann 1962, 92-93, pl. 53;
Edge, Paddock 1988, 70).
Zapewne z powodu opisanych powy¿ej k³opotów postanowiono w ostatnich dziesiêcioleciach XIV w. powróciæ do modelu z zaczepami skroniowymi, udoskonalonymi przy pomocy
wprowadzonych zawiasów. Pozostawiono natomiast niemal niezmienione to, co sprawdza³o siê
najlepiej i nie wymaga³o wiêkszych poprawek,
czyli sam dzwon typu basinet, stosunkowo lekki,
o sto¿kowatym, zaoblonym kszta³cie, który dobrze chroni³ przed ciosami spadaj¹cymi na g³owê
wojownika od przodu i od góry, oraz szpiczast¹
zas³onê z podwójnymi, prostok¹tnymi wizjerami,
o wysuniêtych ku przodowi krawêdziach, która
mog³a sobie dobrze radziæ w trakcie staræ kopijniczych czy ostrza³u z kusz i ³uków. Ca³oœæ
uzupe³nia³ czepiec kolczy chroni¹cy szyjê, czêœæ
twarzy i dodatkowo ramiona wojownika, który
przytwierdzano do dolnej krawêdzi basinetu przy
pomocy odpowiednio dopasowanego paska skóry
lub, rzadziej, blachy. Elementy te nak³adano na
donitowane do dzwonu zaczepy z otworkami,
przez które przeci¹gano rzemieñ lub drucik, co zapobiega³o spadaniu czepca (skórzany pasek z czepcem zachowa³ siê przy przy³bicy „psi pysk” ze
zbiorów Royal Armouries w Leeds – Scalini 1996,
fot. 16-17; metalowy pasek z czepcem posiada
podobny he³m eksponowany w muzeum w miejscowoœci Le Landeron w Szwajcarii). W niektórych
przypadkach nie stwierdzono obecnoœci wspomnianych zaczepów, a jedynie rz¹dki otworów przy
dolnej krawêdzi i otworze twarzowym, wiêc byæ
mo¿e innym sposobem mocowania czepca by³o
przyszywanie go do krawêdzi basinetu, bezpoœrednio lub za poœrednictwem paska skórzanego
(por. Nowakowski 1990, 52, ryc. 39; Baczkowski 1999, ryc. 63). Niezale¿nie od sposobu mocowania czepca kolczego tu¿ przy krawêdzi dzwonu na ca³ej d³ugoœci wykonywano dodatkowy
rz¹dek niewielkich otworów, który s³u¿y³ do doszycia pikowanego wyœcielenia. Osobne wyœcielenie posiada³ tak¿e czepiec kolczy, co doskonale
obrazuje realistyczna rzeŸba nagrobna zmar³ego
w 1404 r. ksiêcia Burgundii Filipa II Œmia³ego,
znajduj¹ca siê w Musée des Beaux-Arts w Dijon
(Embleton 2000, pl. 4:D). O wyœcieleniach he³mów wspominaj¹ tak¿e póŸnoœredniowieczne
teksty pisane – np. W³adys³aw Jagie³³o posiada³
przy³bicê zaopatrzon¹ w fassowane z czarnej,
jedwabnej tafty i at³asu oraz bawe³nianego lub
lnianego p³ótna (Szymczak 1989, 129; Nowakowski 1990, 53).
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Dosyæ licznie zachowane do naszych czasów zabytki œwiadcz¹ o szerokim rozprzestrzenieniu na terenie ca³ej Europy interesuj¹cego nas tu
rodzaju zas³on i to zarówno w formie klappvisiera,
jak i póŸniejszego modelu na zaczepach skroniowych5. Potwierdza to tak¿e ikonografia z interesuj¹cego nas przedzia³u chronologicznego. Przy³bice „psi pysk” nosz¹ na g³owach zarówno postaci
œwiêtych wojowników, takich jak œw. Maurycy
i œw. Jerzy na ilustracjach z francuskich Godzinek z koñca XIV w. (Porter 2000, 12; 2003, 6),
œw. Jerzy z rzeŸby w Musée des Beaux-Arts
w Dijon, datowanej na schy³ek XIV w. (Embleton
2000, pl. 4:C); jak i królowie oraz ksi¹¿êta, np.
w³adca Anglii i Francji Ryszard II (oraz liczny,
towarzysz¹cy mu orszak zbrojnych) na ilustracji
z francuskiego dzie³a opisuj¹cego jego ¿ycie, datowanego na pocz¹tek XV w. (Porter 2000, 14),
czy wspomniany ju¿ ksi¹¿ê Burgundii Filip II,
z rzeŸby nagrobnej w Musée des Beaux-Arts
w Dijon. Jeszcze liczniejsze s¹ ikonograficzne
przyk³ady „szeregowego” rycerstwa uzbrojonego
w tego typu przy³bice – dla przyk³adu mo¿na tu
wymieniæ przedstawienia z niderlandzkiej Biblii
Pauperum datowanej na ok. 1405 r., francuskiej
Historii Rzymu Liwiusza z koñca XIV w., francuskich ¯ywotów Bertranda Duguesclina, z ok.
1400 r., czy wreszcie Wielkiej Kroniki Francji,
z ok. 1415 r. (ibidem, 24-25, 36, 46). Tak liczne
dowody na wykorzystywanie „psich pysków” bezsprzecznie dowodz¹, ¿e w koñcu XIV i pocz¹tkach
XV w. sta³y siê one najpopularniejszymi os³onami g³owy konnych kombatantów w niemal ca³ej
Europie (Mann 1936, 413).
Powa¿niejszych problemów nadal dostarcza interpretacja póŸnoœredniowiecznych tekstów
pisanych pod k¹tem doszukiwania siê przy³bic
z zas³onami typu „psi pysk”. Przez d³u¿szy czas,
za spraw¹ ustaleñ W. Boeheima (1890, 35), wi¹zano je z niemieckimi okreœleniami hundsgugel,
hundiskogel i hundiskappe, jednak¿e badania poczynione w tym temacie przez A. Nowakowskiego
zaprzeczaj¹ poprawnoœci takiego rozumienia tych
s³ów i na podstawie analizy Ÿróde³ krzy¿ackich
ka¿¹ je wi¹zaæ raczej z „miêkkimi” os³onami
g³owy, najprawdopodobniej kapturami kolczymi
(Nowakowski 1997, 230-234).
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Mo¿na tak¿e domniemywaæ, ¿e w pewnym
momencie produkcja tego typu przy³bic przesta³a
byæ domen¹ warsztatów niemieckich, gdy¿ czêœæ
zabytków nosi na sobie marki wi¹zane z w³oskimi
oœrodkami produkcji zbrojeniowej (por. Boccia,
Coelho 1967, 126-127, pl. 2). Bez w¹tpienia nie
wszystkich zbrojnych staæ by³o na importowanie
elementów uzbrojenia z najbardziej renomowanych warsztatów, dlatego zapewne na potrzeby
rynków lokalnych he³my w stylistyce „psich pysków” mog³y powstawaæ w warsztatach p³atnerskich pozosta³ych krajów Europy póŸnoœredniowiecznej.
Dalsza ewolucja przy³bic interesuj¹cego nas
tu typu zmierza³a w kierunku zast¹pienia elastycznego czepca kolczego os³on¹ z odpowiednio ukszta³towanej, litej blachy. By³ to ju¿ he³m
o bardzo wyspecjalizowanej formie, który mia³
sprostaæ rosn¹cej sile uderzeniowej ciê¿kiej kawalerii. Dolna krawêdŸ blachy wprowadzonej
w miejsce czepca kolczego opiera³a siê i œciœle
przylega³a do ramion, torsu i pleców zbrojnego.
Wraz z napierœnikiem lub pe³nym kirysem p³ytowym stanowi³o to sztywn¹ konstrukcjê, która
zapobiega³a gwa³townemu odchyleniu krêgos³upa do ty³u w przypadku bardzo silnego, frontalnego uderzenia kopi¹, co przy bardziej elastycznej
ochronie mog³o prowadziæ do powa¿nej kontuzji
lub nawet œmierci. Dwie takie przy³bice znane
s¹ nam ze zbiorów muzealnych: pierwsza pochodzi z Musée de l’Armée w Pary¿u i datowana jest na pocz¹tek XV w., natomiast druga
przechowywana jest w weneckim Pa³acu Do¿ów
i datuje siê j¹ na schy³ek XIV i pocz¹tek XV w.
(Laking 1920, fig. 292, 299). Stopniowo zrezygnowano tak¿e ze szpiczastej zas³ony, wprowadzaj¹c formê o nadal bardzo wypuk³ym, ale
zaokr¹glonym profilu. He³my te, które w literaturze anglojêzycznej zwyk³o siê nazywaæ great
basinet, funkcjonowa³y przynajmniej do po³owy
XV w., stopniowo wypierane z pól bitewnych
przez nowsze typy os³on g³owy, zw³aszcza salady i armety, choæ w nieco zmodyfikowanych
wersjach turniejowych mog³y pozostawaæ w u¿ytku nawet do koñca XV stulecia (Blair 1958, 70,
ryc. 74-78; Edge, Paddock 1988, 73; Krenn 2000,
183-184). Zastanawiaj¹cy i, niestety, jak dotych-

5 Nie jest celem tej pracy wymienienie wszystkich przy³bic „psi pysk” ze zbiorów muzeów europejskich i pó³nocnoamerykañskich. Dla ogólnego rozeznania warto tu tylko wspomnieæ, ¿e he³my tego typu przechowywane s¹ m.in. w kolekcjach: Royal
Armouries w Leeds (nr inw. IV.6, IV.467, IV.470), Wallace Collection w Londynie (nr inw. A69), zbrojowni zamku Churburg we
w³oskim Tyrolu (nr inw. 13, 16), Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorisches Museums w Wiedniu (nr inw. A.12, A.24),
Armeria Reale w Turynie (nr inw. E6), Musée de la Valère w Sion (nr inw. MV22–83), Historisches Museum Bern (nr kat. 115,
3460), Kunstsammlungen w Coburgu (nr inw. IA1), Stadtmuseum w Köln (nr inw. W.2), Muzeum Archeologicznego w Veliko
Tarnovo w Bu³garii, Musée de l’Armée (les Invalides) w Pary¿u, Museo Luigi Marzoli w Bresci, Museum für Deutsche
Geschichte w Berlinie, Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.
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Ryc. 8. He³my z zas³onami typu „psi pysk” z europejskich kolekcji: 1 – Zbrojownia Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie
(wg Baczkowski 1999, ryc. 63); 2-3 – Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorisches Museum w Wiedniu (wg Thomas, Gamber 1976, photo
8-9); 4 – Museo delle Armi Luigi Marzoli w Bresci (wg http://www.museiarte.brescia.it/html/OPBacinetto_f.htm). Przerys. A. Sabat.
Fig. 8. Helmets with “dog-head” visors from the European collections: 1 – Armoury of the Royal Castle Wawel in Cracow (after Baczkowski 1999,
ryc. 63); 2-3 – Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorisches Museum in Vienna (after Thomas, Gamber 1976, photo 8-9); 4 – Museo delle
Armi Luigi Marzoli in Brescia (wg http://www.museiarte.brescia.it/html/OPBacinetto_f.htm). Drawing by A. Sabat.

czas pozbawiony wyjaœnienia jest fakt porzucenia
doskonale zaprojektowanej zas³ony w typie „psiego
pyska” na rzecz formy zaokr¹glonej.
Na tle kolekcji zachodnioeuropejskich, pod
wzglêdem wystêpowania przy³bic „psi pysk”, tereny
naszego kraju niestety nie zachwycaj¹ bogactwem,
choæ badacze uwa¿aj¹, ¿e mog³y siê one pojawiæ
w obrêbie Królestwa Polskiego niewiele póŸniej
ni¿ w Niemczech czy W³oszech i mog³y byæ tak¿e
produkowane w miejscowych warsztatach (Nowakowski 1990, 53). Bardzo dobrze zachowany
okaz takiego he³mu, datowany na ok. 1400 r.,
znajduje siê w zbrojowni Zamku Królewskiego

na Wawelu (ryc. 8:1). Niestety, nieznane nam
jest jego dok³adne pochodzenia, gdy¿ zosta³ przekazany do muzeum z prywatnej kolekcji Brunona Konczakowskiego; w literaturze pojawia siê
hipoteza o w³oskim pochodzeniu tego zabytku
(Nowakowski 1990, 52, ryc. 39; Baczkowski 1999,
ryc. 63). Jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹, w okolicach P³owiec na Kujawach, odkryto zachowany
fragmentarycznie dzwon he³mu, z zachowanym
jednym zaczepem skroniowym do zas³ony. Nie
natrafiono na ¿aden œlad po zas³onie, ale porównuj¹c stylistykê tego zabytku z analogiami
zachodnioeuropejskimi, autorzy uznali, ¿e mo¿na
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go powi¹zaæ z przy³bic¹ „psi pysk” . Okaz przechowywany by³ w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu, ale, niestety, zagin¹³ w zawierusze wojennej (Nowakowski 1990, 51, ryc. 3).
Równie ubogie z terenu póŸnoœredniowiecznego Królestwa Polskiego s¹ Ÿród³a ikonograficzne dotycz¹ce omawianego rodzaju he³mu. Przy
obecnym stanie badañ mo¿emy tu przywo³aæ jedynie dwa w miarê pewne przyk³ady. Najprawdopodobniej widnieje on na epitafium Wierzbiêty
z Branic, datowanym na ok. 1425 r. i przechowywanym obecnie w Muzeum Narodowym
w Krakowie (Otto-Micha³owska 1982, tabl. 5).
Byæ mo¿e tego samego typu os³ona g³owy widnieje tak¿e na identycznie datowanej kamiennej
p³ycie nagrobnej tego¿ rycerza z koœcio³a pw.
œw. Grzegorza w Ruszczy, pow. krakowski (Mrozowski 1994, 224-225, il. 106).
Pomocne w naszych rozwa¿aniach nie bêd¹
tak¿e przekazy pisane. Kilkakrotnie pojawiaj¹ siê
w nich s³owa brzelbicza czy przelbicza, jednak¿e
nie jesteœmy w stanie sprecyzowaæ, o jaki rodzaj
zas³ony chodzi w danym przypadku. Nadmieniæ
mo¿emy jedynie, ¿e ceny za tego rodzaju os³ony
g³owy wahaj¹ siê od 3 do 4 grzywien i dodatkowo nawet 1 grzywnê za czepiec kolczy Dla
porównania warto nadmieniæ, ¿e w tym samym
czasie pospolitsze kapaliny kosztowa³y ok. 30
groszy (Szymczak 1989, 125, 132; Nowakowski
1990, 53). Dla lepszego porównania warto wspomnieæ, ¿e w ówczesnym czasie 1 grzywna równa³a
siê wartoœci ok. 48 groszy (Kiersnowski 1964, 156).
Poszukuj¹c bezpoœrednich analogii do interesuj¹cej nas tu zas³ony ze zbiorów Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie, musimy zwróciæ
baczn¹ uwagê na jej stylistykê. Wa¿ne wydaj¹ siê
tu widoczne na powierzchni granie, rozchodz¹ce siê promieniœcie od wierzcho³ka zas³ony oraz
prostok¹tne otworki wentylacyjne umieszczone
w rzêdzie na linii obydwu bocznych grani. Widoczne podobieñstwo wykazuje w tym miejscu
wspomniana powy¿ej zas³ona przy³bicy ze zbiorów wawelskich, choæ okaz ten posiada pionowe
poprzeczki zabezpieczaj¹ce szczeliny wzrokowe,
których brak w zabytku z Muzeum Wojska. Na
kolejne dwa (ryc. 8:2-3) podobne he³my natrafiamy w kolekcji Hofjagd- und Rüstkammer des
Kunsthistorisches Museums w Wiedniu (Thomas,
Gamber 1976, 40, ryc. 8-9). Obydwa zabytki maj¹
granie na powierzchni zas³ony oraz prostok¹tne
otwory oddechowe; jedna z nich (nr inw. A.12)
posiada, podobnie jak okaz wawelski, pionowe
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poprzeczki na wizjerach, choæ w tym przypadku centralne partie tych¿e otworów pozostawiono wolne; jego chronologia ustalona zosta³a
na ok. 1400 r. Drugi zabytek z tych¿e zbiorów
(nr inw. A.24) ma ju¿ klasyczne szczeliny wzrokowe, przez co jest bardziej zbli¿ony do omawianego tu zabytku – co ciekawe ma on tak¿e
tak¹ sam¹ iloœæ prostok¹tnych otworów wentylacyjnych na osi bocznych grani (po osiem
z ka¿dej strony). Ten okaz datowany jest tak¿e
na ok. 1400 r., i przypisuje siê go osobie Diuka
Ernsta Austriackiego, ¿yj¹cego w l. 1377-1424.
Jako miejsce pochodzenia dwóch powy¿szych
he³mów podawane s¹ W³ochy. Zabytek o numerze A.12 przypisuje siê nawet bardziej dok³adnie
warsztatowi mediolañskiemu, do tezy tej nie jest
jednak ca³kowicie przekonany A. Williams (2003,
166). Ostatnia ju¿ analogia do zas³ony z Muzeum Wojska Polskiego znana jest z ekspozycji
Museo delle Armi Luigi Marzoli we w³oskiej
Bresci (ryc. 8:4). Wedle informacji ze strony internetowej muzeum zabytek datuje siê na ok.
1400 r., a jego powstanie wi¹¿e siê tak¿e z Mediolanem. Niestety, odnoœnie tego zabytku brak
jest dok³adniejszych danych i opracowania w literaturze przedmiotu6.
W œwietle doœæ sk¹pych przytoczonych powy¿ej analogii mo¿emy interesuj¹cy na okaz
zas³ony typu „psi pysk” datowaæ na sam koniec
XIV i pocz¹tek XV w. (móg³ powstaæ ok. 1400 r.
i byæ u¿ytkowany w pierwszych dziesiêcioleciach XV w.). Najwiêksz¹ niewiadom¹ jest tu
mo¿liwe pochodzenie tego zabytku. Nie uda³o
siê odnaleŸæ na jego powierzchni ¿adnej marki
p³atnerskiej, która mog³aby tê sprawê wyjaœniæ.
Oczywiœcie mo¿na postawiæ hipotezê o w³oskiej proweniencji tej zas³ony, ale równie dobrze
mog³a ona powstaæ w warsztacie niemieckim
czy nawet polskim, pod wp³ywem stylistyki
z bardziej rozwiniêtych oœrodków. Warto tu nadmieniæ, ¿e rzemieœlnicy zajmuj¹cy siê produkcj¹
he³mów znani s¹ z Krakowa, gdzie pod 1362 r.
znajduje siê wzmianka o Hannusie helmfrint,
natomiast pod 1365 r. odnajdujemy Edelinga
helman; pocz¹tkiem XV w. Andreas Helmsmeth
pe³ni³ funkcjê starszego w krakowskim cechu
p³atnerzy. W okresie, w jakim w polskich warsztatach mog³y powstawaæ przy³bice typu „psi
pysk”, potwierdzono tak¿e dzia³alnoœæ Marcina
he³miarza, który w 1387 r. przyj¹³ prawa miejskie Kazimierza (Swaryczewski 1987, 93-95;
Szymczak 1989, 100).

6 Informacje za stron¹ internetow¹ Museo delle Armi w Bresci (http://www.museiarte.brescia.it/html/OPBacinetto_f.htm –
stan na dzieñ 25.02.2010 r.).
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Bior¹c pod uwagê kompletne przy³bice z muzeów w Krakowie, Wiedniu i Bresci, mo¿emy
przypuszczaæ, ¿e omawiana zas³ona po³¹czona
by³a pierwotnie z wysokim basinetem o silnie
zarysowanym, przesuniêtym ku ty³owi, szpiczastym wierzcho³ku oraz niemal pionowej tylnej

œcianie. Wszystkie analogie wskazuj¹, ¿e móg³ to
byæ typ dzwonu bez wyodrêbnionych zaczepów do
czepca kolczego, zamiast tego móg³ on posiadaæ
rz¹d otworów wzd³u¿ krawêdzi bocznych i dolnej,
s³u¿¹cych do doszycia tego¿ czepca, bezpoœrednio
lub za pomoc¹ skórzanego paska.
mgr Marcin Glinianowicz
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
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Marcin Glinianowicz

A “DOG-HEAD” VISOR FROM THE COLLECTION
OF THE MUSEUM OF THE POLISH ARMY IN WARSAW

Summary
On the exhibition in the Museum of the Polish
Army in Warsaw, presenting medieval armament, a rare
in Poland specimen – the visor of a late medieval helmet,
called a dog-head can be seen (inv. MWP106). This
name is connected with a characteristic shape of such
type of visors which are elongated into a spiky form
that makes them slightly similar to an animal’s head.
The visor presented in this paper is con-shaped
with four ridges spreading radiate from the top. On
the side ridges’ lines a few small rectangular holes,

measuring 0,5 x 1,0 cm, were made. On the right and
bottom parts of the visor round breaths measuring
0,74 cm in diameter were made; the left side is plain for
better protection from the hits of the opponent’s lance.
The upper part of the visor was provided with small
rectangular sights measuring 7,05 x 0,87 cm. The
overall height of the visor is 18,7 cm; the width of the
upper part – 16,8 cm; the width of the bottom part –
19,05; the length is 15,35 cm. The specimen weights
673 g.
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The thickness of the metal plate that the visor
was made of measures: 2,5 mm on the top and the sides;
2,3 mm under the sights; 2 mm in the forehead part;
1,6 in the bottom of the visor.
Such type of visors could have been used from
the 80-ties of the 14th cent. until the beginning of the 15th
cent.; depending on the region of Europe it can be
attributed to 1415-1420. This type was used by the
warriors fighting on horses, because its shape protected
from the lance hits perfectly.
Before the appearing of the dog-head visors,
movable visors had been used. Most likely, they had
already appeared at the end of the 13th cent. and became
common during the 14th cent. In the beginning they were
made of a flat metal plate curved archwise, they were
fixed to the helmets similar to great helms, later to the
shallow, early forms of basinets. For unknown reasons,
visors on double pivots on the sides became out of use.
Until the 1st half of the 14th cent., nasals fixed to the
aventails and to a singular pivot on the forehead part of
the basinet become popular. The nasals were enlarged
gradually, forming full visor made of the raised metal
plate, most commonly with double sights and breaths.

The basinets with such visors are defined by a German
term Klappvisier, and they appeared in the 2nd half of the
14th cent. They were fixed to helmets with a single pivot
on the forehead part, and could have been opened
upwards. During the 2nd half of the 14th cent. Klappvisiers
were gradually elongated into a spiky form in order to
gain a characteristic shape of a dog-head. Initially, they
were still fixed on a single forehead pivot, and after
some time – on double pivots on the sides of a head.
The dog-head visor presented in this paper is very
similar to the specimens from the Armoury of the Wawel
Royal Castle in Cracow and two helmets from Hofjagdund Rüstkammer des Kunsthistorisches Museums in
Vienna and Museo delle Armi Luigi Marzoli in Brescia.
The helmets mentioned above are dated back to ca.
1400, as well as the visor from the Museum of the
Polish Army in Warsaw. The visor discussed here was,
probably, originally joined with a high basinet having
a vertical back side and a spiky top; most likely, along
the bottom ridge two rows of small holes were made –
one to enable sewing the lining in the inner part of the
helmet, the second one – to fix the aventail protecting
the knight’s neck and shoulders.
Translated by Agata Jakima

