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satów pierwszego z nich jest zaledwie sześciu, bo to wyłącznie  najbliżsi — rodzina Sienkiewiczów, za to listów około 800. 
Ok. 300 listów z ostatniego tomu skierowanych było do 65 osób (od Adama Skałkowskiego do Józefa  Żychonia) i tyle 
samo do instytucji, redakcji czasopism oraz nieustalonych adresatów. 

Pierwszy z polskich laureatów literackiej nagrody Nobla należy nie tylko do literatury, jest postacią  wielkiej miary 
w dziejach Polski ostatnich dwóch stuleci. Poprzez Trylogię  i Krzyżaków  wywarł trudny do przecenienia wpływ na kulturę 
historyczną  i polityczną  społeczeństwa. Stąd  edytorce są  szczególnie wdzięczni badacze przeszłości, którzy doceniali (przy-
kładowo wspomnimy Stefana  M. Kuczyńskiego) wartość tej korespondencji na długo przed jej opublikowaniem. Słusznie 
więc M. Bokszczanin stwierdziła, że Listy stanowią  ciekawy materiał do poznania kultury literackiej Sienkiewicza, są 
ważnym źródłem wiedzy o jego twórczości, zamysłów artystycznych, ich zaplecza warsztatowego, kontaktów z wydawcami 
i krytykami w kraju oraz za granicą.  „Są  komentarzem autorskim do większości dzieł [...], od Trylogii  po Legiony, ważnym 
świadectwem jego świadomości pisarskiej, dziełem zastępującym  poniekąd  spalony w powstaniu warszawskim, nieznany 
pamiętnik [...] Dzięki realizmowi otrzymujemy sugestywny i plastyczny opis życia w Europie przełomu XIX i XX w., który 
utrwala i przywraca to, co już nie istnieje — la Belle  Epoque". 

Trzy woluminy są  bogato ilustrowane nieznanymi dotąd  fotografiami,  a także dowcipnymi rysunkami samego Sienkie-
wicza, którymi miał zwyczaj opatrywać listy do osób bliskich i zaprzyjaźnionych. 

Marceli  Kosman 
(Poznań) 

Antoni  Romuald  C h o d y ń s k i , Zbroje  kolcze  z gdańskiego  Dworu Artusa. Z  tradycji  turniejo-
wych w Polsce,  Malbork 1994, ss. 97. 

W ostatnim dziesięcioleciu turnieje rycerskie, jedne z najbarwniejszych i najpiękniejszych średniowiecznych uroczysto-
ści, stały się przedmiotem badań wielu polskich historyków. Pierwszy krok do poznania dziejów tej formy  rozrywki na 
ziemiach polskich uczynił J. Łojko1, lecz dopiero artykuł S. K. Kuczyńskiego Turnieje  rycerskie  w średniowiecznej  Polsce2 stał 
się kompletnym przedstawieniem tego zagadnienia. 

Recenzowana praca A. R. Chodyńskiego jest kontynuacją  i uzupełnieniem dotychczasowych badań. Autor pragnął 
opisać w niej średniowieczne i nowożytne turnieje rozgrywane w Polsce. Pretekstu do tych rozważań dostarczyły gdańskie 
zbroje turniejowe z końca XV i pierwszej połowy XVI w. Do 1945 r. cztery z nich stanowiły ozdobę słynnego Dworu 
Artusa, zaś następnie, wywiezione przez wycofujących  się Niemców, uległy rozproszeniu. Jedna z tych zbroi znajduje się 
obecnie w zbiorach wawelskich, dwie inne, choć niekompletne, w muzeum w Malborku. Fragmenty tych ostatnich zostały 
odnalezione w 1992 r. w magazynie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Ich fachowy  opis jest wartościowym elemen-
tem omawianej pracy. Ponadto A. R. Chodyński przedstawia początki  turniejów w Europie Zachodniej i Polsce, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tych rozgrywanych w Gdańsku i organizowanych przez miejscowy patrycjat. Wiele uwagi poświęca 
opisowi przebiegu turnieju — wyzwaniu na turniejowy pojedynek, walce i wręczeniu nagrody zwycięzcy. 

Jako pierwszy z polskich historyków wykorzystuje na szeroką  skalę materiał ikonograficzny  zawarty w cennym piętna-
stowiecznym źródle, jakim jest Księga  Turniejowa  Réné d'Anjou,  której kopia przechowywana jest w zbiorach Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie (rkps Czart. 3090). Analiza miniatur zdobiących  Księgę  stała się podstawą  do omówienia roli 
heroldów w przygotowaniu i prowadzeniu turniejowych zmagań. Liczne, doskonale reprodukowane ilustracje są  rzeczowo 
opisane i skompletowane z podaniem źródeł oraz literatury przedmiotu. Pracę uzupełnia słowniczek terminów związanych 
z turniejami, z ich organizacją  oraz używanym uzbrojeniem. Powstał on głównie na podstawie specjalistycznych łacińskich 
i niemieckich słowników i oprócz polskich nazw podaje ich obcojęzyczne odpowiedniki. Autor sięgnął  też do literatury 
pięknej (W. Scott, Ivanhoe)  i popularnonaukowej (B. Tuchman, Odległe  zwierciadło). 

Przy wszystkich swoich, wcale licznych zaletach, praca Chodyńskiego nie jest wolna od pomyłek i dyskusyjnych tez. 
Poza tym prawie całkowity brak przypisów utrudnia sprawdzenie wywodów autora. Przedstawiając  historię turniejów w Eu-
ropie Zachodniej i Polsce, zapomina on o zachodzących  w nich zmianach i stawia na jednej płaszczyźnie turnieje z pier-
wszej połowy XIV oraz z XVI w., uznając  oba te okresy za czasy ich rozkwitu. Z datowaniem pierwszego z okresów można 
się zgodzić, lecz pisanie o „rozwoju turniejów [...] zwłaszcza w XVI w." (s. 15) jest nieporozumieniem. A. R. Chodyński 
zadowala się stwierdzeniem faktu  funkcjonowania  turniejów na dworach renesansowych władców i magnatów, przytocze-
niem opisów zmagań, lecz zdaje się nie dostrzegać zmian w zasięgu odbioru społecznego oraz charakterze rozgrywek 
turniejowych. W szesnastowiecznej Polsce były one czysto sprawnościową  rozrywką  dworską  towarzyszącą  np. ceremoniom 
koronacji lub zaślubin. Zmniejszyła się częstotliwość organizowania turniejów, liczba ich uczestników, zaś zmagania całko-
wicie straciły charakter ćwiczebny i praktyczny — na rzecz ludycznego. Dążono  też do ograniczenia liczby tragicznych 

1 J. Łojko, Średniowieczne  herby polskie,  Poznań 1985, s. 131-136. 
2 S. K. Kuczyński, Turnieje  rycerskie  w średniowiecznej  Polsce, w: Biedni  i bogaci. Studia  z dziejów  społeczeństwa  i kultury  ofiarowane  Bronisławowi 
Geremkowi  w 60 rocznicę urodzin,  Warszawa 1992, s. 295- 305. 



Artykuły recenzyjne i recenzje 

wypadków na turniejach i starano się wyeliminować z nich wszystko, co mogłoby grozić zawodnikom utratą  zdrowia3. 
Niestety przemiany te nie znajdują  należytego miejsca w omawianej pracy. 

Największe kontrowersje budzi jednak konsekwentne posługiwanie się przez A. R. Chodyńskiego terminem „zbroja 
kolcza" dla oznaczenia zbroi do gonitwy na tępe. Zapoznanie się z zamieszczoną  w jego pracy bibliografią  pozwala stwier-
dzić, że Autor nie umieścił w niej kilku ważnych prac poświęconych uzbrojeniu rycerskiemu4. Uważam, że bez lektury tych 
opracowań, które powstały pod kierunkiem A. Nadolskiego, nie jest możliwe napisanie poważnego opracowania z zakresu 
średniowiecznego bronioznawstwa. 

Dotychczasowa literatura posługiwała się terminem „zbroja kolcza" w stosunku do kolczugi (pancerza kolczego), czyli 
zbroi wykonanej z tzw. kolczej plecionki — połączonych  i splecionych ze sobą  metalowych kółek. Ten rodzaj uzbrojenia 
ochronnego dominował w Europie Zachodniej do połowy XIII w. (w Polsce nawet do połowy XIV w.), zaś następnie 
uzupełniany był elementami płytowymi. Zbroja kolcza, czyli kolczuga, używana była ze względów praktycznych (np. dosko-
nałej ochrony przed strzałami, cięciami mieczem oraz dużej elastyczności) do końca średniowiecza, a na ziemiach polskich 
aż do końca XVII w.5 O tym wszystkim Autor zdaje się nie wiedzieć i w swoim słowniczku przy haśle „kolczuga" pisze, by 
nie mylić jej ze zbroją  kolczą  (s. 64). A. R. Chodyński twierdzi, oczywiście bez niezbędnego w takim przypadku odsyłacza, 
że w źródłach polskich wymieniana jest w i e l o k r o t n i e (podkr. moje) „arma hastiludialia  alias zbroyą  cloczą  seu colcza" 
(s. 72). Jest to ewidentne przekłamanie. Autorowi znana jest bowiem tylko jedna, pochodząca  z 1456 r.6 i cytowana powy-
żej zapiska, którą  zaczerpnął  z pracy A. Swaryczewskiego7. Gdyby uważnie przeczytał inne opracowania bronioznawcze 
dowiedziałby się o istnieniu jeszcze jednej zapiski z 1437 r. wymieniającej  „arma hastiludij,  alias kolcze sbroij"8. 

Samą  nazwę „zbroja kolcza" wywodzi Autor za A. Swaryczewskim od „kolby"9, czyli kłucia — odmiany turniejowego 
starcia na tępą  broń. Wypada się tu zgodzić z A. R. Chodyńskim i na poparcie przytoczyć dowód rodem z Czech. Wśród 
popularnych tamże rodzajów turniejowych zmagań miejscowe źródła wymieniają  „kolbę", czyli walkę rycerzy na kije10. 
Mniej prawdopodobna wydaje się etymologia wywodząca  termin „kolczy" od gonitwy do pierścienia, czyli kółka — „kol-
ca"11, gdyż ten rodzaj rycerskiej zabawy nie wymagał specjalnego uzbrojenia ochronnego. 

W piętnastowiecznych źródłach „zbroja kolcza" występuje jako synonim „zbroi turniejowej". Autor wyróżnia wśród 
tych ostatnich zbroje kolcze i gończe. Pierwsze miały być używane w gonitwach (turniejowych pojedynkach) na tępe, zaś 
drugie — na ostre kopie. Podział ten usprawiedliwiony jest źródłowo dopiero dla XVI w. Wywołuje jednak zamęt w termi-
nologii i łatwo może prowadzić do omyłek. Zbroja kolcza oznacza bowiem kolczugę, zaś zbroja gończa sugeruje, że 
uzbrojenie to było używane we wszystkich rodzajach gonitw, nie tylko w starciach na ostre. 

Wskazane wydaje się więc zachowanie nazwy zbroja kolcza na określenie kolczugi (pancerza kolczego), natomiast 
w miejsce proponowanych przez A. R. Chodyńskiego zbroi kolczej i gończej należy posługiwać się powszechnie dotychczas 
stosowanym w literaturze przedmiotu ogólnym terminem „zbroja turniejowa". Zamiast dzielić zbroje turniejowe ze wzglę-
du na ich wykorzystanie, można wziąć  za podstawę nazewnictwa różniące  je elementy, np. tarczę przyśrubowaną  do 
napierśnika. Uprawniona wydaje się też rezygnacja z podziałów zbroi turniejowych, gdyż nie były one produkowane maso-
wo w XVI w. ze względu na wysokie koszty i ograniczone zastosowanie. 

Niefortunne  posługiwanie się nazwą  zbroja kolcza nie jest jedynym zastrzeżeniem, jakie można zgłosić pod adresem 
proponowanej przez A. R. Chodyńskiego terminologii. Brak lektury opracowań bronioznawczych uwidacznia się w połą-
czeniu terminów „łebka" i „salada" oraz definiowaniu  obu jako lekkiego hełmu turniejowego (s. 64). Sugeruje to używanie 
tego popularnego w XV w. hełmu wyłącznie  na turniejach. Poza tym w literaturze przedmiotu panuje pewien zamęt zwią-
zany z nazywaniem „łebkami" wczesnośredniowiecznych hełmów — „szłomów". Celowe byłoby chociaż zasygnalizowanie 
rozbieżności, na jakie mogą  natrafić  czytelnicy prac poświęconych średniowiecznemu uzbrojeniu12. 

Poważnym błędem Autora jest nazwanie biskupa wrocławskiego Tomasza II biskupem nyskim (s. 77), ze względu na 
to, że rzucił on klątwę  na Henryka IV Probusa, który drwiąc  z niej urządził  w Nysie turniej i zmusił do posług biskupich 
ministeriałów. 

Dariusz Piwowarczyk 
(Warszawa) 
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