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Funkcjonowanie dworu królów Polski w śred-
niowieczu tylko w niewielkim stopniu oświetlone jest 
przez źródła pisane. Przede wszystkim niemal brak 
jest zachowanych rachunków związanych z utrzyma-
niem orszaku królewskiego sprzed XV w. Właściwie 
jedynym zestawem dokumentów z tego okresu są ra-
chunki podskarbiego Hinczki z l. 1393-1395, dotyczą-
ce dworu Władysława Jagiełły i Jadwigi (Rationes… 
1896; Rachunki... 1993). Niewiele przez to wiadomo 
również o broni znajdującej się w królewskich arsena-

1łach i przez króla w tym okresie używanej . Wartość 
rachunków dworu w tej materii została dostrzeżona już 
wcześniej przez bronioznawców (Żygulski jun 1975, 
136-137), ale zostały one wyczerpująco opracowane 
dopiero przez J. Dankę i zmarłego ostatnio A. Nowa-
kowskiego (1981). Źródła związane z dworem Jagiełły 
są niestety dość enigmatyczne i zawierają niewiele 
szczegółów związanych z materiałem i konstrukcją 
poszczególnych rodzajów broni – bardziej skupiają 
się  na  ich  wartości  niż  jakości  (ibidem,  26-27). 

Dokumenty finansowe i inwentarze dostarczają 
informacji o wielu interesujących szczegółach w za-
kresie form, konstrukcji oraz materiałów użytych do 
wyprodukowania danego przedmiotu uzbrojenia. Poka-
zują one również popularność (większą lub mniejszą) 
pewnych rodzajów uzbrojenia w różnych okresach, 
z których pochodzą zakupy. Niezwykle cenne są dane 
związane z cenami zakupów danych produktów uz-
brojenia, bowiem pozwalają one zorientować się, jakie 
ceny panowały na rynku krajowym, ale ile te same 
przedmioty kosztowały u wytwórców z zagranicy. Lista 
wytwórców (zarówno lokalnych, jak i obcych) wraz 
z produktami u nich zamawianymi wiele mówi nam 
również o specjalnościach danych warsztatów. W za-
łożeniu produkty dla króla i dworu musiały być naj-
lepszej jakości, stąd wniosek, że również przedmioty 
oferowane im przez rzemieślników musiały prezen-
tować  najwyższą  jakość. 

Z tym większą zazdrością spoglądać można na 
kompletny zestaw rachunków królewskich dworu 
angielskiego za panowania Edwarda III, Ryszarda II 
i Henryka IV oraz w szczególności nas interesują-
cych wydatków związanych z uzbrojeniem, prze-
chowywany w zbrojowni Tower, zarządzanej przez 
prywatną garderobę królewską. Źródła te opracowa-
ne zostały na potrzeby pracy doktorskiej obronionej 
w 2012 r. na Uniwersytecie w Yorku przez znakomi-
tego bronioznawcę, wieloletniego opiekuna zbiorów 
uzbrojenia Royal Armouries – Thoma Richardsona, 
wydanej w 2016 r. w formie książki, która będzie 
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przedmiotem niniejszej refleksji. Richardson, który po 
trzydziestu latach „służby” w Royal Armouries prze-
szedł na emeryturę, napisał wybitną pracę naukową, 
której wartość dalece wykracza poza ramy akademic-
kie. Niezwykle drobiazgowe studia nad dokumentami 
związanymi z funkcjonowaniem prywatnej garde-
roby królewskiej przyniosły znakomite rezultaty, 
tworząc obraz świetnie funkcjonującej instytucji. 
Jest to tym bardziej cenne, że początki zbrojowni 
Tower odnoszone są już do XI w. Omawiana książ-
ka Richardsona poświęcona jest l. 1325-1410. Po-
kazuje formowanie się królewskiej zbrojowni, która 
początkowo gromadziła broń z przeznaczeniem dla 

Okładka książki Thoma Richardsona „The Tower Armoury in the 
Fourteenth Century”.

Book cover: Thom Richardson “The Tower Armoury in the Fourteenth 
Century”.

1 Na ten temat powstało kilka prac zajmujących się wizerunkiem ikonograficznym władców Polski, w tym militariów wy-
obrażonych jako ich atrybut (Nadolski 1973; 1981; Kajzer 1976; Wawrzonowska 1976) oraz zabytków łączonych z poszcze-
gólnymi królami (Morelowski 1930; Byrne 1959; Głosek 1968; Nadolski 1969; Głosek, Kajzer, Nadolski 1978, 36, tabl. 22; 
Biborski, Żabiński 2011). 
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króla i jego świty, by z biegiem czasu stać się arse-
nałem narodowym, a także jedną z największych ko-
lekcji uzbrojenia na świecie. Zamierzeniem Autora 
było zbadanie wartości rachunków dworu w zakre-
sie ekwipunku wojskowego. W każdym możliwym 
przypadku przedmioty znane ze spisu Autor identyfi-
kuje z istniejącymi zabytkami broni (często z kolekcji 
Royal Armouries, która jest spadkobiercą tradycji 
Tower Armouries), bądź współczesnymi im wyobra-
żeniami tej broni lub innymi świadectwami z tego 
okresu. Moją intencją było zwrócenie uwagi Czy-
telnika na niektóre elementy uzbrojenia przywołane 
przez Autora, które wyjaśniają wiele dotychczasowych 
wątpliwości w zakresie użytkowania broni, wskazu-
jąc również na aspekty konstrukcyjne i funkcjonalne 
do  tej  pory  nie  uwzględniane  w  rozważaniach.

Praca podzielona jest na jedenaście rozdziałów 
poświęconych poszczególnym kategoriom kultury 
materialnej  oraz  zawiera  dwa  załączniki  i  słownik. 

W pierwszym rozdziale „The Administration 
of the Tower armoury” Autor ze znawstwem prze-
prowadza czytelnika przez zawiłości zmian admi-
nistracyjnych, jakie dokonywały się w urzędach 
zarządzających prywatną garderobą. Charakteryzuje 
również okresy rządów poszczególnych jej zarząd-
ców  –  ich  listę  przedstawia  w  załączniku  1.

Drugi rozdział poświęcony jest przechowywane-
mu w Tower Armoury uzbrojeniu ochronnemu. Roz-
dział ten otwierają uwagi wprowadzające czytelnika 
w historię tej formy uzbrojenia, nie tylko w Anglii, 
ale również w szerszym rysie ogólnoeuropejskim, 
z wykorzystaniem źródeł łacińskich, angielskich oraz 
francuskich. Datę przełomową występowania poszcze-
gólnych form osłon jest dla Autora 1350 r., kiedy 
dochodzić ma do zasadniczych zmian w zakresie 
używania tych osłon (ale również innych form uzbro-
jenia). W świetle zgromadzonych przez Autora do-
kumentów kolczugi nie pojawiają się w inwentarzach 
Tower przed 1324 r. Elementy z plecionki występują 
w nich zarówno w formie tunik, jak i elementów 
kolczych chroniących poszczególne elementy ciała 
(kaptury, obojczyk/kołnierz, rękawy, czepce do ba-
sinetów, nogawice) – zresztą nie tylko człowieka, 
bo pojawiają się zapisy o ladrach końskich. Autor 
łączy wzrosty ilości poszczególnych form uzbrojenia 
ochronnego, a w kolejnych rozdziałach również in-
nych elementów ekwipunku wojskowego, z wydarze-
niami historycznymi (głównie kampaniami przeciw 
Francji). Duża część zamówionych kolczug pochodziła 
w świetle rachunków z Kolonii, Maastricht, Lombardii, 
ale także z Anglii. Zgromadzone źródła pozwalają 
chyba ostatecznie wyjaśnić występujący często w do-
kumentach terminy półnitowane (demi enclous) oraz 
w pełni nitowane (tut enclous), które dotychczas były 
(m.in. przez C. Blaira 1958) zdaniem Autora błędnie 
interpretowane. Wydaje się, że ten termin odnosi się 
raczej do proporcji nitowanych ogniw w kolczudze. 
W tym kontekście źródła wymieniają również zakupy 
dla rzemieślników królewskich trudniących się na-
prawą i konserwacją kolczug. W świetle zapisów 
z rachunków czyszczono je, wkładając kolczugi do 
beczek (bez piasku czy innych dodatków), które 

następnie toczono, przez co dokonywało się ich sa-
moczyszczenie. Niekiedy po czyszczeniu kolczugi 
dodatkowo pokrywano olejem. Autor przytacza wielo-
krotnie zapisy odnoszące się do historycznych postaci, 
którym przekazano poszczególne zestawy uzbrojenia.

Drugą część rozdziału Autor poświęca począt-
kom zbroi płytowej, które dotyczą osłon wykonanych 
z małych czworobocznych zbrojników krytych tkani-
ną lub skórą. Zdaniem niektórych badaczy w innych 
źródłach angielskich pojawiają się one już w do-
kumentach z l. 1319-1322, jednak nie jest możliwe 
tego pełne potwierdzenie źródłami ikonograficznymi. 
Przedstawienia z nagrobków datowanych na początek 
drugiej połowy XIII w. sugerują występowanie kiry-
sów, jednak nie można wykluczyć, że wykonywano 
je ze skóry. Tego typu osłony („cuirrie”, „cuirace”) 
występują również w dokumentach związanych ze 
zbrojownią w Tower, a w innych źródłach angielskich 
znane są od 1278 r. W przekazach pisanych wystę-
pują również skórzane nabiodrki, które poświadczają 
koncepcję niektórych badaczy (por. Thordemann 1939, 
115) o ich używaniu w średniowieczu, a znamy je 
choćby z znakomitego znaleziska ze skrzyni wydoby-
tej z rzeki Schelde w Holandii, należącej najpewniej 
do kupca pochodzącego, nomen omen, z Wysp Bry-
tyjskich  (Rijkelijkhuizen,  Volken  2017,  68,  Fig.  8). 

Według Autora nie ulega wątpliwości, że osłony 
płytowe pojawiają się na nagrobkach po 1330 r. Spo-
strzeżenie to potwierdzałyby zapisy z królewskiej zbro-
jowni z czasów Edwarda II, datowane na l. 1327-1330, 
gdzie wymienione są m.in. plates covered with red 
velvet, riveted in silver, with the arms of England, na-
leżące prawdopodobnie do samego króla. W świe-
tle dokumentów większość zbrojnikowych osłon ciała 
importowano z Niemiec, Lombardii i historycznych 
Niderlandów. Sporo danych dostarczają rachunki 
w kontekście konstrukcji osłon: wymieniają zakupy 
nitów (złoconych lub z białego metalu) oraz sprzą-
czek do wykonywania lub napraw osłon ciała; wska-
zują, że pancerze miały pokrycia z czarnego, czer-
wonego i zielonego aksamitu, białej skóry, pasiastego 
jedwabiu, czerwonej tafty. Wzmianki w rachunkach 
Tower z l. 1372-1374 o elementach uzbrojenia ochron-
nego zdobionych na krawędzi mosiężnymi taśmami 
zdają się potwierdzać słuszność wczesnego datowania 
tych elementów ochronnych na około 1370 r., wiążą-
cego je z uroczystościami zawarcia małżeństwa przez 
Ulricha IV z Matsch w 1361 r. oraz uzyskaniem przez 
niego tytułu księcia Kirchbergu (Scallini 1996, 44-46). 

Wśród hełmów rachunki wyliczają kapaliny, 
basinety, hełmy wielkie, cervelliere. Między hełma-
mi wielkimi przechowywanymi w zbrojowni już od 
l. 20. XIV w. znajdować miały się zarówno formy 
bojowe, jak i turniejowe. Badacze dość zgodnie 
twierdzą, że hełm wielki w warunkach bojowych 
używany był do schyłku XIV w., po czym stosowano 
go w turniejach. Temu służyć miały jego przekształ-
cenia, m.in. zastosowanie grubszych blach w partii 
twarzowej. Na tej podstawie datuje się hełmy wiel-
kie o takiej konstrukcji (m.in. wiszące nad grobami 
Sir Richarda Braybrooka i Sir Nicholasa Hawberka 
z Cobham Church) na koniec XIV w. (Southwick 2006). 
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Autor słusznie jednak zauważa, że w rachunkach hełmy 
przeznaczone na turnieje występują od lat 20. XIV w. 
i są wyraźnie odróżnione o form bojowych. Zdaniem 
Autora związane było to z identycznością form do 
walki i na turnieje aż do końca XIV w. Hełmy tej for-
my znajdowały się w zbrojowni aż do końca XIV w. 
Zdaniem Richardsona, znanym z kolekcji angielskich 
hełmom wielkim przypisuje się miejscową prowe-
niencję, jednak w świetle rachunków pochodziły one 
raczej z warsztatów flandryjskich i niemieckich. Co 
ciekawe rachunki wymieniają również kapaliny wy-
konane z utwardzanej skóry, przeznaczone do poje-
dynków turniejowych. Specjalne turniejowe osłony 
ciała pojawiają się co najmniej od 1358 r. Wśród 
nieco dziwnych instrumentów używanych w trakcie 
turniejów pojawia się również miecz z fiszbin i per-
gaminu poddany srebrzeniu. Źródła poświadczają 
bardzo częste podarunki królewskie uzbrojenia dla 
zasłużonych weteranów walk. Wymieniają również 
kompletne wyposażenie pracowni królewskiego płat-
nerza, którego poszczególne elementy potwierdzają 
inne źródła z tego czasu, jak i późniejsze (ffoulkes 
1912,  22-37). 

W trzecim rozdziale omówione są występują-
ce w rachunkach tarcze. Odnaleźć można w nich: 
„scutum” – tarcze trójkątne (nie więcej niż 12 w cią-
gu całego omawianego okresu), „targe” – tarcze okrą-
głe (nie więcej niż 149), „pavise” – duże prostokątne 
tarcze piechoty (maksymalnie 1308). Jak donoszą 
rachunki, pierwszy typ tarcz zdobiony był często kró-
lewskimi leopardami, które mogły być osobistymi 
emblematami króla. Od 1340 r. tarcze tej formy zni-
kają z nagrobków i rachunki królewskie również to 
odzwierciedlają – zbroja płytowa czyniła tarcze bez-
użytecznymi. Inaczej niż w Europie, gdzie termin 
„targe” odnosi się do czworobocznej tarczy jeździeckiej, 
w źródłach angielskich oznacza on egzemplarze ko-
liste. Również tę formę zdobiono godłami królewski-
mi. W świetle rachunków bardzo często kupowanym 
elementem ekwipunku były pawęże, występujące 
w rozliczeniach już w l. 1338-1344. Przeczy to pa-
nującej do niedawna opinii o niewielkiej popularności 
tej formy osłon w średniowiecznej Brytanii. Inwentarze 
Tower, jak i inne źródła weryfikują ten obraz. Wiele 
pawęży ze zbrojowni zdobionych jest heraldyką 
królewską. Z tym wiązać należy najpewniej również 
występujące na tego typu tarczach emblematy pod-
wiązki, której nie można raczej wiązać z zakonem 
założonym w 1348 r., ale raczej z osobistym znakiem 
króla Edwarda III. Dużo pawęży wysyłanych było 
z arsenału do zaopatrzenia okrętów królewskiej floty, 
więc przypuszczać można że tego typu tarcze miały 
również zastosowanie w walkach na morzu. W świe-
tle rachunków tarcze wykonywano z rogu, drewna 
i metalu. Jeden z rachunków przynosi szczegółowy 
rozpis czasu i liczby pracowników potrzebnych do 
wykonania 500 pawęży. Z zapisu wynika, że w ich 
wyprodukowanie zaangażowanych było 20 pracow-
ników przez 60 dni, 16 pracowników przez 40 dni 
i 10 przez 20 dni. Tego typu wyliczenia Autor podaje 
również w wypadku innych rodzajów broni. Rachun-
ki poświadczają powszechną opinię, że wytwórczość 

i używanie rycerskiej tarczy trójkątnej ustaje około 
połowy XIV w., ale tarczy kolistych używano do 
końca tego stulecia. Od połowy XIV w. pawęże 
wykonywano i przechowywano w Tower w bardzo 
dużych  ilościach. 

Kolejny rozdział omawia oporządzenie jeździec-
kie. Autor zwraca uwagę na zmiany w taktyce walki 
armii angielskiej w ciągu XIV w., gdzie walka konna 
straciła na znaczeniu na rzecz walczących pieszo 
rycerzy wspieranych przez łuczników i co odbiło się 
również na małych zasobach sprzętu do jazdy konnej 
w królewskim arsenale. Dokumenty z inwentarzy 
królewskich są niezwykle ważne, gdyż wiemy nie-
zwykle mało na temat końskiego ekwipunku w XIV w. 
Rachunki wspominają o podkowach i podkowiakach 
zakupionych na wyprawę przeciw Francji. Wymienia-
ją również zakupy zbroi końskich do użycia w turnie-
ju i kropierze. Zapisy o posiadanych „harnesia” nie 
obfitują w szczegóły. Źródła wymieniają istotne ele-
menty końskiego ekwipunku: ogłowie, naczółek, 
napierśnik, podogonie, kropierz, siodło. Autor cha-
rakteryzuje je pokrótce, odnosząc do materiałów 
i zachowanych źródeł o nich informujących. W in-
wentarzach ekwipunek ten wymieniony jest w po-
szczególnych kategoriach, a nie w zestawach, co 
zdaniem Autora może sugerować, że w taki też spo-
sób był on w zbrojowni przechowywany. Bazując 
jednak na opisach dekoracji poszczególnych elemen-
tów, domniemać można, które z nich stanowiły kom-
plety. Ważne uwagi dotyczą zapisów o królewskich 
siodłach, niekiedy zaopatrzonych w herby królewskie. 
Zdaniem wielu autorów siodłami turniejowymi były 
bogato zdobione siodła wykładane kością słoniową 
znajdujące się w kilku kolekcjach muzealnych (por. 
Verő 2006, 273). Niezwykle interesujące są zapisy 
odnoszące się do ladrowania. Pierwsze zapisy doty-
czą osłon końskich wykonanych z plecionki kolczej 
i utwardzanej skóry. Ciekawych danych dostarczają 
analizy zapisów o naczółkach końskich, pojawiają-
cych się w źródłach już od XII w., a które należą do 
elementów nieczęsto występujących w kolekcjach 
muzealnych (Dillon 1902, 74). W wypadku okazów 
przechowywanych w Tower, nierzadko opatrywano je 
w klejnoty herbowe. Większość elementów ladrowania 
przekazywano do zbiorów do 1344 r., zaledwie kilka 
w 1350 r., ale po 1360 r. już się one nie pojawiają. Było 
to wynikiem nie tylko zmieniającej się roli samej 
zbrojowni, ale również rezultatem zmniejszającej się 
roli jazdy w armii Edwarda III, w której pancerni pie-
churzy podróżowali konno do bitwy, walcząc w niej 
jednak pieszo. Rachunki prywatnej garderoby pokazu-
ją, że zmiana ta dokonała się u progu wojny stuletniej. 

Niezwykle ważne uwagi (kto wie, czy nie naj-
istotniejsze) czyni autor w następnym rozdziale, po-
święconym długiemu łukowi angielskiemu. Broń ta 
w trakcie Wojny Stuletniej staje się wręcz orężem na-
rodowym Anglików (Wadge 2007). Wiedzę na temat 
łuków i strzał używanych przez mieszkańców Wysp 
znacząco uzupełniły odkrycia dokonane na karace 
Henryka VIII – Mary Rose, który zatonęła w 1545 r. 
(Hildred 2011b). Przytoczone przez Richardsona do-
kumenty informują m.in. o tym, ile strzał brał do boju 
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każdy angielski łucznik. Masowa aprowizacja w łuki 
rozpoczęła się około 1343 r., kiedy zamówiono do 
Tower duże ilości łuków, strzał, grotów i cięciw. Źró-
dła związane z funkcjonowaniem królewskiej gar-
deroby donoszą, że groty poddawano czyszczeniu 
i natłuszczaniu w oleju, a promienie strzał przecho-
wywano związywane w pęki. Około 35% łuków 
przechowywanych w Tower stanowiły egzemplarze 
o kolorowych łuczyskach, przede wszystkim zielo-
nych i białych. Na jeden przechowywany w zbrojow-
ni łuk przypadało około 45,6 strzały i 5,5 cięciwy. 
Opierzenie lotek w świetle zamówień do zbrojowni 
wykonywano z piór gęsich, strusich lub łabędzich. 
Zakupy pocisków i łuków wzrastały przed każdą 
kampanią przeciwko Francji. Dokonywano ich z re-
guły  od  wytwórców  londyńskich.

Innemu typowi broni strzelczej – balistom i ku-
szom – poświęcono rozdział 6. Pierwszy z rodzajów 
broni ma bez wątpienia antyczne korzenie, znane są 
również jej ikonograficzne przedstawienia. Dokumenty 
wyliczają zarówno zasoby tej broni, jak i niezbędnych 
do nich pocisków (osobno również groty) oraz sprzętu, 
w tym elementów naciągowych, drewnianych futera-
łów. Wymieniają także poszczególne elementy balist, 
które ulegały naprawom, co pozwala nam poznać ich 
szczegóły konstrukcyjne. Służyły one najpewniej 
głównie jako uzbrojenie forteczne, gdyż zapisy ewi-
dentnie mówią o wysyłaniu ich na wyposażenie 
zamków, a nie ma dowodów na ich zastosowanie 
ofensywne na polu walki. W rozdziale tym Richardson 
rozważa również znaczenie terminu „Ribads”, które 
niektórzy badacze wiążą z rodzajem broni palnej, 
tzw. organkami (Norman 1975, 236). W ujęciu au-
tora miał on znacznie szersze znaczenie. Określano 
nim tak naprawdę drewniane ławki, na których pier-
wotnie mocowano bombardy, a w okresie później-
szym również organki. Słusznie zauważa, że pierwszy 
zapis dotyczący tego terminu odnosi się do 1303 r., 
więc  nie  może  on  dotyczyć  broni  palnej.

Jak na broń mało związaną z uzbrojeniem wojsk 
angielskich, kusza przechowywana była w królew-
skich zasobach przez cały XIV w., przy czym ich ilość 
wahała się dość znacznie w poszczególnych dekadach. 
Pokaźną część tych kusz stanowiły okazy bojowe dla 
strzelców pieszych, jednak w świetle zapisów można 
domniemywać, że mogły one dotyczyć również kusz 
wałowych. Mimo rozwoju broni palnej kusze stano-
wiły ważne wyposażenie strzelców, a zamontowanie 
stałych haków na ścianie do ich przechowywania 
w zbrojowni około 1370 r. wskazywałoby, że uznano 
je za permanentne wyposażenie oddziałów angielskich 
jeszcze przez wiele lat. Do czasów Edwarda III ku-
sza stanowiła podstawową broń angielskich strzelców 
(Bachrach 2004). Mimo jej wypierania z pola walki 
przez długi łuk angielski kusza była ważnym ele-
mentem ekwipunku marynarzy okrętów wojennych 
oraz załóg zamków. XIV w. to czas rozwoju no-
wych sposobów naciągów (śruby, kozia nóżka, winda 
angielska), co umożliwiało przejście z kusz o drew-
nianych łuczyskach do egzemplarzy kompozytowych. 
Zapisy inwentarzy informują, że angielskie bełty za-
opatrywano w lotki wykonane z piór jastrzębi. Dzięki 

zapisom z rachunków Mildenhalla poznać można 
poszczególne elementy i materiał, z którego spo-
rządzano kusze kompozytowe, jak i pociski do nich. 
Wskazuje to, że kusze przechowywane w zasobach 
królewskiej zbrojowni wytwarzano i naprawiano na 
miejscu, w Tower. Intensywnych zakupów kusz 
dokonywano do 1381 r., po tym czasie liczba kusz 
ewidentnie zmniejsza się i w użyciu znajdują się 
egzemplarze stare. Ewidentnie używano ich jeszcze 
jako sprzęt obrońców warowni i wyposażenie okrę-
tów, jednak ich rola na polu walki w Anglii maleje. 

W rozdziale 7 Autor omawia broń bliskiego 
kontaktu, proporce i sztandary. Rachunki wymieniają 
stosunkowo mało broni białej. Ponad 3600 czosn-
ków (tribulusów) zakupiono w 1330 i 1370 r. i ich 
zapas pozostawał w zbiorach nienaruszony przez 
kolejnych 30 lat. Podobnie nieużywane były krótkie 
włócznie. Duże ilości mieczy zwrócono do zasobów 
zbrojowni po bitwie pod Poitiers, jednak uznano je za 
bezużyteczne i duża część z nich została wyrzucona. 
Z broni drzewcowej w zapisach pojawiają się gi-
zarmy, włócznie i oszczepy. Rachunki królewskie 
wymieniają również zakupy buław i znajdujące się 
kolekcji goedendagi. Zakupy broni piechoty sugeru-
ją, że mimo włączenia łuczników do armii angielskiej 
po bitwie pod Bannockburn w 1314 r. tradycyjna broń 
piechoty pozostawała nadal w użyciu aż do l. 20. 
XIV w., choć nie można wykluczyć, że stosowano ją 
również do wyposażania załóg okrętów. Zapisy do-
tyczące mieczy, puginałów i sztandarów wskazują 
na stosowanie drogocennych kamieni i kruszców do 
dekorowania pochew i pasów mieczowych. Wielo-
krotnie w zapisach pojawiają się notki o pochwie 
pozbawionej trzewika, co sugerowałoby stosunkowo 
dużą łatwość ich uszkodzenia w trakcie działań 
wojennych. Do wytwarzania pochew używano skór 
jeleni, bydlęcej oraz aksamitu i jedwabiu. Zapisy wy-
mieniają również jaspis jako surowiec do produkcji 
głowic mieczowych, na którego apotropaiczne właś-
ciwości zwracał uwagę ostatnio L. Marek (2017, 
93-94). Słusznie autor identyfikuje zapisy o toporach 
z toporami luzerneńskimi, chętnie używanymi przez 
piechotę angielską, o których pierwsza wzmianka 
pojawia się już w 1364 r. Zaskakująco, XIV-wieczne 
zapisy nie odnotowują poszczególnych typów pugina-
łów, jak inne źródła z tego czasu (Brun 1951; Müller 
1988). Nie odnajdziemy w nich wzmianek o typowych 
dla tego czasu basilardach, nerkowcach, tarczowcach, 
natomiast pojawia się zapis o egzemplarzu wykona-
nym w stylu saraceńskim. Ważne miejsce w zapisach 
zajmuje uzbrojenie turniejowe: kopie do gonitw (osob-
no groty do nich – koronki, drzewca, tarcze chronią-
ce dłoń, wsporniki). W niewielu przypadkach zapisy 
informują nas o miejscu wyprodukowania danej broni; 
dla przykładu miecz podarowany Thomasowi le But 
wykonano  we  Florencji. 

Dość częste są zapisy o sprzęcie obozowym 
niezbędnym w trakcie wypraw wojennych: kilofach, 
szpadlach, łopatach, które mogły być kluczowe rów-
nież w trakcie oblężeń, ale również sztandarach (także 
tych z emblematami królewskimi i Świętego Jerzego). 
W świetle rachunków wiemy, że sztandary szyto z je-
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dwabiu. W kontekście sprzętu taborowego wymie-
niane są również czosnki (tribulusy), które przewożo-
no w beczkach, co może sugerować ich wykorzystanie 
do  osłony  obozów  (Michalak  2011). 

Kolejny rozdział omawia zasoby broni palnej 
przechowywanej w królewskiej zbrojowni. Doku-
menty związane z funkcjonowaniem garderoby kró-
lów angielskich w tym zakresie są niezwykle istotne 
dla zrozumienia początkowego stadium używania 
broni palnej nie tylko w Anglii, ale również w Euro-
pie i dlatego też były już wielokrotnie publikowane 
(Tout 1911, 666-702). Zapasy broni prochowej w Tower 
odnotowano po raz pierwszy w 1340 r. – do lat 70. 
XIV w. były bardzo niewielkie. Od 1374 r. widoczny 
jest zauważalny masowy napływ tego typu oręża, 
jak i amunicji do niej do królewskich zasobów. 
Autor, omawiając rachunki dworu związane z bronią 
prochową, podsumowuje również stan dotychczasowej 
wiedzy na temat początków broni palnej w Anglii 
i Europie. Najwcześniejsze angielskie źródła pisane 
pochodzić mają już z 1326/1327 r., ale najstarszymi 
egzemplarzami broni palnej z terenu Anglii są okazy 
okryte na zamku Rising w Norfolk oraz przybrzeżu 
Tamizy, datowane dopiero na około 1400 r. W pierw-
szym okresie źródła odnotowują egzemplarze broni 
i łoża do nich, ale także amunicję, surowiec do jej 
wyrobu (głównie ołów) oraz składniki (siarka, sale-
tra) i sprzęt do wyrobu prochu (tłuki i moździerze). 
Po 1350 r. zapisy są dużo bardziej szczegółowe 
i obejmują ręczną broń palną i działa, proch strzelni-
czy, kowadła, ołów, formy odlewnicze, siarkę, saletrę, 
węgiel drzewny, latarnie, młoty, kamień do produkcji 
kul, trzpienie, łoża do dział, torby skórzane do tran-
sportu prochu, moździerze, misy do suszenia prochu 
na słońcu. Większość tego typu sprzętu pojawia się 
w spisach broni palnej również z innych regionów 
Europy (Stępiński, Strzyż, Żabiński 2013). Obok dział 
z żelaza i brązu, przeznaczonych do strzelania poci-
skami kamiennymi i ołowianymi, pojawiają się rów-
nież zapisy o działach strzelających strzałami, jak na 
słynnym manuskrypcie z 1326 r. „De secretis…” 
skopiowanym przez Waltera Milemete (Blair 2004). 

Tekstylne osłony ciała oraz namioty („Military 
Textiles and Tents”) omawia rozdział 9. Jak wcześ-
niej, w odniesieniu do innych elementów ekwipunku 
wojennego, Autor dzieli okres używania tego typu 
pancerzy na czas przed i po 1350 r. W pierwszym 
okresie źródła wymieniają związane z tą kategorią 
surcoaty, przeszywanice, a wśród nich gambesony do 
noszenia na zewnątrz i aketony wkładane pod kol-
czugę, zwane niekiedy dubletami, oraz dosłownie he-
raldyczne tabardy i suknie na wojnę. Z biegiem czasu 
powoli pojawiają się również tekstylne przeszywa-
nice zaopatrzone w zbrojniki. Zauważalnie niekiedy 
spisujący wojenne tekstylia pisarze mieli problem 
z prawidłowym rozpoznaniem typu pancerza i stoso-
wali je wymiennie (por. Schröder 1991). Stosowano 
dodatkowo terminy „jupon” oraz „paltock”. Wszystkie 
typy tekstylnych osłon noszono zarówno w trakcie 
działań wojennych, jak i szranków turniejowych. 
Pod koniec pierwszego okresu zaczynają pojawiać 
się bardziej drobiazgowe opisy osłon, dzięki którym 

wiemy, że do ich wykonywania stosowano aksamit, 
jedwab, barchan i które często dekorowano heral-
dycznymi motywami. Po 1350 r. liczba tekstylnych 
pancerzy nieznacznie wzrasta, pojawiają się w doku-
mentach również ich nowe określenia, m.in. „jack”, 
którew okresie późniejszym zaczyna dominować 
w angielskiej nomenklaturze (por. Eaves 1989). Prze-
chowywane w Tower osłony wykonane z tkanin 
pozostawały w zbrojowni do końca stulecia XIV, 
kiedy uznane za bezużyteczne zostały sprzedane, 
rozdysponowane  lub  wyrzucone. 

Inwentarze Tower przynoszą również informa-
cje o 60 królewskich namiotach, które wykorzysty-
wano w trakcie wypraw wojennych i polowań. Miały 
one formy zarówno koliste, jak i czworoboczne. Dzię-
ki niektórym zapisom wiemy, że w poszczególnych 
okazach odprawiano polowe msze lub przyjmowano 
gości. Wykonywano je z wełny, bawełny i lnu. De-
korowano motywami heraldycznymi, koronami lub 
barwiono na niebiesko, biało, zielono. Pozostawały 
w zarządzie królewskiej garderoby do końca XIV w.

Ostatni rozdział poświęcono materiałom do 
pakowania. Ich zapewnienie stanowiło stałe zmar-
twienie zarządcy królewskiej garderoby. W drewnia-
nych skrzyniach przechowywano nie tylko klejnoty 
i kosztowności, ale również zbroje królewskie i przede 
wszystkim łuki. Pojemniki na nie miały pewnie formę 
zbliżoną do prostokątnych skrzyń, w których składano 
łuki ze zdemontowanymi cięciwami, odkryte na Mary 
Rose (Hildred 2011a, 641-644). W każdej ze skrzyń 
przechowywano około 85 łuków. Cięciwy i strzały 
transportowano w beczkach, rzadziej w kufrach. 
Zbroję króla przemieszczano w osobnych skrzyniach, 
podobnie jego tarcze. W świetle zapisów z ostatniej 
ćwierci XIV w. w skrzyniach przenoszono również 
29 żelaznych egzemplarzy ręcznej broni palnej wraz 
z akcesoriami. Pakowanie było bardzo czasochłonne 
i wymagało wynajęcia ludzi do przeprowadzenia tej 
czynności. 

Pracę Richardsona wieńczą wnioski („Conclusions”). 
Autor dokonuje w nich podsumowania przeprowa-
dzonego wywodu, który pozwolił mu na wydzielenie 
trzech faz funkcjonowania zbrojowni królewskiej 
w okresie między 1330 r., a początkiem XV w. Pierw-
sza, między 1338, a 1360 r., charakteryzowała się 
gromadzeniem niedużych ilości osłon ciała, broni 
i oporządzenia jeździeckiego dla zbrojnych oraz strzał 
i łuków w masowych ilościach dla łuczników. W okre-
sie tym większość uzbrojenia była importowana 
z północno-zachodniej Europy, choć część broni mo-
gła być wytwarzana w Anglii. Między 1361 a 1377 r., 
w fazie drugiej, następuje przerwa w zaopatrywaniu 
poszczególnych „sług wojny”, za wyjątkiem kró-
lewskiej rodziny, a istniejące komplety pancerzy były 
stopniowo redukowane. Dużo broni wykonywano 
w samej zbrojowni w Tower, a królewska garderoba 
przejęła odpowiedzialność za odpowiednie wyekwi-
powanie nowej pracowni płatnerskiej wykonującej 
osłony dla króla. Zbrojownia dostarczała znacznych 
ilości łuków i strzał, jednak w dużo mniejszej skali 
niż dotychczas. Wzrosło znacząco zaopatrzenie łucz-
ników w broń ochronną. W trzeciej fazie, w okre-
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sie między 1378, a 1410 r., zapasy broni dla łucz-
ników utrzymują się mniej więcej na zbliżonym 
poziomie, z niewielkimi wzrostami ilościowymi. 
Znacznie powiększają się natomiast zasoby broni 
palnej  w  Tower. 

Ta część pracy Richardsona wydaje się tak na-
prawdę jej koronnym elementem. Autor w sposób zna-
komity omówił syntetycznie zapasy broni w Tower, 
wskazując jednocześnie istotnie ogólnoeuropejskie 
tendencje w zakresie transformacji uzbrojenia, do-
konując ważnych porównań oraz przedstawiając 
kierunki  oddziaływań.  

Omówionym źródłom towarzyszą 32 koloro-
we tablice i 38 czarno-białych rycin. Skalę pracy 
Richardsona doskonale oddają dołączone ilościowe 
tabele, znacznie ułatwiające również korzystanie z je-
go opracowania. Książka zawiera dwa aneksy: za-
rządców prywatnej garderoby w l. 1323-1415 oraz 
listę dokumentów związanych z jej funkcjonowaniem. 
Bardzo użyteczny, dla czytelnika nie zaznajomione-
go z terminologią bronioznawczą, jest załączony na 
końcu słownik. Pochwalić należy również erudycję 
Autora w doborze wykorzystanej literatury, choć 

w niejaką konsternację wprawić może brak cytowa-
nia monumentalnej pracy znakomitego brytyjskiego 
bronioznawcy  G.  F.  Lakinga  (1920-1922).

Nie mam żadnych wątpliwości, że praca 
T. Richardsona stanowi krok milowy w badaniach 
nie tylko nad uzbrojeniem angielskim stulecia XIV, 
ale również szerzej ogólnoeuropejskim. Autor omó-
wił prawdopodobnie największy europejski zbiór 
dokumentów związanych z funkcjonowaniem zbro-
jowni z tego okresu. Książka pokazuje jak angielska 
korona logistycznie przygotowywała się i odpowia-
dała na potrzeby pola walki. Przedstawia również 
technologiczną rewolucję, jaka dokonała się w zakre-
sie uzbrojenia w tym czasie. Szczególnie wyróżnić 
należy doniosłość ustaleń Autora dotyczących poja-
wienia się zbroi płytowej, schyłku roli hełmu wielkie-
go czy wzrostu znaczenia długiego łuku angielskie-
go. Dla badacza zajmującego się europejską sztuką 
wojenną  jest  to  pozycja  obowiązkowa. 

dr Arkadiusz Michalak
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
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