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szereg ogólnych i szczegółowych analogii, postawiła hipotezę o przypisaniu Dürerowi projektów zarówno płyty Szamotulskiego, jak i kardynała Fryderyka. Czy powierzenie przez odlewników obu projektów temu właśnie artyście było efektem
osobistych zainteresowań sztuką Dürera, zarówno wielkopolskiego wielmoży, jak i fundatora płyty Jagiellończyka — Zygmunta I? Przesłanki zasygnalizowane przez Autorkę są zbyt ogólne, aby kwestię rozstrzygać definitywnie.
Napisy odgrywały na płytach nagrobnych ważną rolę — nie tylko informacyjną, ale też kompozycyjną i estetyczną.
Z uznaniem należy więc odnotować artykuł Barbary Trelińskiej poświęcony epigrafice gotyckich i renesansowych brązów
nagrobnych. Nie jest to jeszcze zarys monograficzny, nie uwzględnia bowiem wszystkich zachowanych zabytków, odsyłając
do innych opracowań Autorki. Przynosi jednak szereg niezwykle cennych ustaleń szczegółowych, które mogą też służyć
jako precyzyjne narzędzie do weryfikacji datowania i proweniencji płyt: zapóźnienie epigraficzne płyt lubiąskich czy wrocławskich jest niewątpliwie ważkim argumentem świadczącym o ich miejscowym pochodzeniu. Nie zawsze jednak wnioski
wynikające z analizy epigraficznej dają się tłumaczyć proweniencją płyty i lokalizacją warsztatu. Trelińska zwróciła, na
przykład, uwagę na podobieństwa łączące napisy na płytach Andrzeja z Bnina w Poznaniu, Koniecpolskich w Wielgomłynach i na plakiecie Słupeckich z Sandomierza. Analogie te nie znajdują jednak wytłumaczenia w stylu i poziomie wykonania tych odlewów, a tym samym — w ich proweniencji z tego samego warsztatu. Czym w takim razie je tłumaczyć? Zabrakło tu interpretacji wniosków wynikających z analizy porównawczej, szerszej perspektywy w zarysowaniu mechanizmów
rozprzestrzeniania się wzorców epigraficznych w warsztatach odlewniczych późnego średniowiecza.
Zbiór zamyka zarysowana przez Alicję Karłowską-Kamzową próba podsumowania stanu wiedzy o nagrobkach spiżowych w Polsce, zmierzająca do ujawnienia możliwości ich produkcji w lokalnych, miejscowych warsztatach odlewniczych.
Niewątpliwie najwyraźniej zarysowały się one na Śląsku, gdzie większość zachowanych płyt odróżnia się artystycznie
i technologicznie od dzieł pochodzących z renomowanych pracowni zagranicznych. Możliwości istnienia warsztatu zdolnego do produkcji nagrobków (lub ich elementów) zarysowały się na przełomie XV i XVI w., także w Gdańsku. Utwierdzona
została hipoteza o funkcjonowaniu już w drugiej połowie XV w. odlewni produkujących nagrobki również w Małopolsce,
najpewniej w Krakowie — za produkt tego rodzaju warsztatu uznana została płyta w Wielgomłynach. Czy jednak słusznie
do dzieł lokalnych zaliczyła Autorka także wawelską płytę kanonika Szydłowieckiego, łączoną dotąd z pracownią Vischerów — problem wymaga jeszcze dodatkowych badań. Wielkopolska ograniczała się do importów, ale sprowadzanych
z najbardziej renomowanych ośrodków: początkowo z Flandrii, a od ósmej dekady XV w. także z Norymbergi. Czy działały
tu także warsztaty miejscowe? Zdaniem Karłowskiej-Kamzowej okazała płyta Mikołaja Tomickiego z 1524 r., mimo związków łączących ją z brązami vischerowskimi, zdradza tak wiele odrębności, że winna być uznana za dzieło miejscowe. Raczej
jednak krakowskie, niźli poznańskie. Zgodzić się na koniec wypada z opinią Autorki, iż mimo roboczego charakteru
zarysowanej panoramy, ujawnia ona proces formowania się regionalnej tradycji w zakresie udostojniania pochówków
nagrobkami ze spiżu, a tym samym — jeden z ważkich elementów mechanizmu sprzyjającego podejmowaniu produkcji
dzieł tego rodzaju przez miejscowe warsztaty odlewnicze.
Niezwykle cennym uzupełnieniem tego zbioru artykułów jest sumiennie opracowany przez Jarosława Jarzewicza katalog, zestawiający w układzie topograficznym informacje o zachowanych w Polsce płytach brązowych i aplikowanych spiżem. Znalazło się w nim miejsce na najważniejsze dane o poszczególnych obiektach: ich lokalizacji, wymiarach, materiale,
stanie zachowania, na bardzo dokładny opis, lekcję napisu i dane biograficzne osoby upamiętnionej nagrobkiem. Na
podkreślenie zasługuje wysiłek Autora, który nie poprzestał na zestawieniu bibliografii, ale wnikliwie omówił stan badań
nad poszczególnymi zabytkami. Pełna lista obiektów dałaby się pewnie wzbogacić o nieliczne dzieła, które umknęły uwadze Autora (np. płyta kanonika Zaksińskiego w Gnieźnie, czy Katarzyny Bałuszyny(?) u krakowskich Dominikanów),
niemniej katalog ten jest bardzo solidną podstawą pod przyszłe badania nad polskimi, późnośredniowiecznymi nagrobkami
z brązu. Podobnie zresztą jak cały omawiany tom, przynoszący omówienie wielu ważnych aspektów jednego z najbardziej
doniosłych zjawisk w kulturze artystycznej późnego średniowiecza w Polsce.
Przemysław Mrozowski
(Warszawa )

Michał Gradowski, Zdzisław Z y g u l s k i jun., Słownik uzbrojenia historycznego, PWN,
Warszawa 1998, ss. 185, il.
Dwójka znakomitych znawców problematyki bronioznawstwa Michał Gradowski i Zdzisław Żygulski jun., której wspólnym dziełem był wydany w 1982 r. Słownik polskiej terminologii uzbrojenia historycznego1 postanowiła raz jeszcze połączyć
siły i opracować nową uzupełnioną wersję tej pracy przeznaczoną tym razem dla szerokiego grona czytelników. Ideą
autorów było stworzenie zunifikowanej, pełnej i możliwie jednoznacznej terminologii uzbrojenia oraz jej naukowa systematyzacja. Zamysł ten bez wątpienia udało im się zrealizować.
1
M. Gradowski, Z. Żygulski jun., Słownik polskiej terminologii uzbrojenia historycznego, (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t. 71),
Warszawa 1982.
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Słownik zawiera ponad 800 haseł — nazw rodzajów i typów broni oraz ich części składowych, podzielonych według
rodzajów uzbrojenia. Poszczególne rozdziały tworzą więc opisy broni siecznej, drzewcowej i obuchowej (podzielonej jednak na dwa podrozdziały), miotającej, palnej ręcznej, artyleryjskiej, uzbrojenia ochronnego, oporządzenia jeździeckiego
oraz varia, wśród których umieszczono terminy związane ze znakami bojowymi (buńczuk, chorągiew), nie należącym do
innych rodzajów broni sprzętem oblężniczym (hulajhorodyna, taran), czy ogólnie — z produkcją uzbrojenia i ich klasyfikacją (stal damasceńska, wagomiar). Każdy z rozdziałów rozpoczyna krótki, acz przejrzysty i dobrze napisany rys historyczny, połączony z ogólną charakterystyką danego rodzaju uzbrojenia. Następnie opisywane są jego części składowe (jeżeli dzielą się one na kilka podstawowych elementów, jak w przypadku broni siecznej, w której wyróżnia się głownię oraz
oprawę — rękojeść i pochwę, każdy z nich omówiony jest osobno z uwzględnieniem wszystkich odmian i różnic konstrukcyjnych) oraz oporządzenie służące do noszenia, przymocowywania i transportowania określonego uzbrojenia. Po tej
części umożliwiającej poznanie danego rodzaju uzbrojenia wymieniane są wszystkie należące do niego typy broni. Najpopularniejsze używane i wytwarzane w Polsce typy uzbrojenia omówione zostały bardzo dokładnie z przedstawieniem wielu
detali konstrukcyjnych, opisem sposobu ich wykonania i połączenia. Autorzy nie skupili się tylko na zachowanych w Polsce
okazach uzbrojenia i dzięki temu w Słowniku znalazły się terminy związane nie tylko z bronią wyrosłą w kręgu europejskim, lecz również inne charakterystyczne dla Indian obu Ameryk, mieszkańców Azji i Australii. Na osobną pochwałę
zasługują opisy uzbrojenia używanego na Dalekim Wschodzie, a zwłaszcza w Japonii.
Taki podział terminologii na części składowe, oporządzenie i typy broni prowadzi jednak do nieuchronnych powtórzeń, gdy ta sama nazwa oznacza zarówno ogólnie jakieś uzbrojenie, jak i jeden jego typ. Nie przeszkadza to, choć
zaskakuje powtarzanie tych samych definicji zamiast umieszczenia w tym miejscu odsyłacza. Dla przykładu niewiele różniące się definicje hasła: olstro występują w Słowniku trzykrotnie: jako część składowa oporządzenia broni palnej ręcznej
(s. 84), jako element oporządzenia jeździeckiego (s. 153) i jako typ oporządzenia jeździeckiego (s. 159).
O znaczeniu tej pracy dla badań bronioznawczych w dużym stopniu decyduje ponad 200 rysunków i 32 barwne fotografie eksponatów ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Czartoryskich w Krakowie oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Przedstawiają one różne typy broni, ich części składowe
oraz istotne elementy konstrukcyjne (np. mechanizm spustowy kuszy, zamki do broni palnej). W przypadku wątpliwości
czy trudności z wyobrażeniem sobie, jak wyglądały, gdzie znajdowały się i w jaki sposób były ze sobą połączone określone
części uzbrojenia, rysunki te, których autorką jest Ewa Zygulska, stanowią nieocenioną pomoc. W aneksie Autorzy zaprezentowali też ujednolicone zasady opisywania uzbrojenia, i tak: broń sieczną należy opisywać w takim położeniu, w jakim
jest noszona u boku — pionowo, z rękojeścią ku górze, ostrzem i kabłąkiem ku przodowi, broń drzewcową i obuchową
w położeniu pionowym z grotem ku górze, ostrzem do przodu, zaś obuchem do tyłu, broń palną i miotającą poziomo
w położeniu bojowym — poziomo z kolbą ku sobie; zaś uzbrojenie ochronne i rząd koński zawsze tak, jak wygląda na
człowieku lub koniu. Wszystkie typy uzbrojenia, które regulaminowo noszono w inny sposób (np. szablę typu szaszka)
można przedstawić inaczej, lecz oczywiście należy to zaznaczyć przy opisie. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że zasady te
stosowane będą przez bronioznawców i muzealników w ich pracach oraz katalogach wystaw.
Odnośnie do uzbrojenia średniowiecznego należy pochwalić Autorów za uporządkowanie nazw i nadanie im większej
precyzji. Konsekwentnie wprowadzają oni do polskiej terminologii bronioznawczej termin basinet na określenie wczesnej
odmiany hełmu typu łebka. Co prawda, w swojej poprzedniej pracy nazwy łebka i basinet stosowali wymiennie2, teraz
proponują ich wyraźne rozróżnienie (s. 120, 129-130). Słusznie, choć pochodzącej z języka francuskiego nazwy basinet
próżno by szukać w polskich źródłach i opracowaniach. Jej używanie na pewno pozwoli na bardziej precyzyjne nazywanie
danego typu uzbrojenia ochronnego.
Innym sprecyzowaniem bronioznawczej terminologii jest odrzucenie przez Autorów proponowanej przez niektórych
badaczy3 nazwy „zbroja kolcza" na określenie zbroi turniejowej (s. 140). Pozwala to uniknąć nieporozumień wynikających
z nazywania w ten sam sposób kolczych pancerzy (tzw. kolczug) i nie mających z nimi nic wspólnego turniejowych zbroi do
walki na tępą broń. Obie nazwy mają inny źródłosłów. Termin kolczuga pochodzi od „kolca", czyli metalowego kółka
stanowiącego najmniejszy i podstawowy element konstrukcyjny kolczej plecionki. Nazwa turniejowej zbroi kolczej jest
natomiast kalką językową z niemieckiego i pochodzi od „kłucia" — odmiany turniejowego starcia na kopie.
Pewną niekonsekwencją jest określenie jako tematu pracy uzbrojenia używanego zasadniczo od X do pierwszej połowy XIX w. i równoczesne umieszczenie w Słowniku takich nazw jak gladius, hasta, pilum i sarissa. Pierwsza z nich to typ
rzymskiego miecza, zaś pozostałe to rodzaje włóczni: rzymskie i macedońska. Broń ta odegrała ważną rolę w dziejach
starożytnej wojskowości, nie wyczerpuje jednak listy podstawowych typów antycznego uzbrojenia, które były wykorzystywane i ulepszane w następnych epokach, co, jak się domyślam, było przyczyną umieszczenia ich wśród innych haseł dotyczących średniowiecza i czasów nowożytnych. Jeśli tak, to brak w słowniku tak typowych, zwłaszcza dla hellenistycznej i rzymskiej sztuki wojennej, machin miotających, które przecież powszechnie były używane przy oblężeniach twierdz, aż do czasu
wyparcia ich przez broń palną. Autorzy zadowolili się ich ogólnym podziałem, podaniem kilku przykładowych nazw
i schematów działania. Aż prosi się o więcej informacji na ten temat. Zagadnienie to zostało dobrze opracowane dla
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Ibid., s. 87, 89.
A. R. Chodyński, Zbroje kolcze z gdańskiego dworu Artusa. Z tradycji turniejowych w Polsce, Malbork 1994.
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starożytności i aby w podstawowym zakresie uzupełnić Słownik wystarczy sięgnąć do ogólnych prac poświęconych antycznej kulturze materialnej i technice4.
Sami Autorzy podkreślają, że opracowany przez nich Słownik powinien być stopniowo uzupełniany w miarę postępu
badań. Już teraz można jednak pokusić się o niewielkie uzupełnienia. Zdecydowanie po macoszemu M. Gradowski i Z. Zygulski jun. potraktowali bowiem broń znajdującą zastosowanie wyłącznie na polu walki, nie będącą w życiu codziennym
oznaką przynależności stanowej, kosztowną ozdobą czy wyposażeniem królewskiej, magnackiej lub szlacheckiej rezydencji.
Dowodem brak osobnej wzmianki o wozach bojowych. W późnym średniowieczu stanowiły one niezwykle istotny czynnik
pola walki. Incydentalnie (bitwa pod Sempach w 1386 r.) po zaopatrzeniu ich kół oraz boków w metalowe ostrza (kosy)
i przy wykorzystaniu dogodnego położenia strategicznego, po zepchnięciu z górskiego stoku, potrafiły stać się groźną
bronią ofensywną, nie tyle może siejącą śmierć, ile strach i mieszającą szyki atakowanej armii. Większe było ich zastosowanie defensywne — połączone łańcuchami wozy stanowiły skuteczną zaporę przed atakami kawalerii, umożliwiały długotrwałą obronę lub bezpieczny odwrót w obliczu nieprzyjaciela. Ponadto często umieszczano na nich, tak jak na lawetach,
różne typy broni artyleryjskiej.
Drugim przykładem może być pominięcie ognia greckiego, którego użycie wielokrotnie ratowało niepodległy byt
Cesarstwa Bizantyńskiego. Ta łatwo palna mieszanina m.in. siarki, ropy naftowej i tlenku wapnia wyrzucana była na
nieprzyjaciół za pomocą specjalnych machin, tzw. syfonów, które porównać można do współczesnych miotaczy ognia, albo
też nasączano nią pociski zapalające wystrzeliwane ze zwykłych machin miotających.
Omawiana praca miała w zamierzeniu odzwierciedlać najnowsze poglądy naukowe, co dobrze udało się Autorom,
oraz być komplementarna z podobnymi opracowaniami zagranicznymi np. z Glossarium armorum, wydanym w siedmiu
językach, w tym także po polsku w Grazu w 1982 r. Owszem jest, ale korzystając z obcojęzycznych słowników należało
podać więcej obcych nazw typów broni, zwłaszcza zaś tych terminów, które pojawiają się w źródłach. Czytając średniowieczne teksty łacińskie czy niemieckie nie można bowiem skorzystać ze Słownika w celu rozstrzygnięcia jaką bronią jest
np. pixida, której użyto podczas oblężenia Pyzdr w 1383 r. Autorzy podają co prawda etymologię wielu nazw typów broni
oraz ich staropolskie określenia, lecz nie umieszczają ich w indeksie. Brak tych odsyłaczy do haseł stanowi poważne
utrudnienie w praktycznym korzystaniu z recenzowanej pracy. Chcąc sprawdzić, jak wyglądał hełm typu kłobuk trzeba
przeczytać większość rozdziału o uzbrojeniu ochronnym, zanim znajdzie się informację, że to dawna nazwa kapalinu.
Oczywiście w znacznej liczbie przypadków Autorów tłumaczy nieprecyzyjny język źródeł pisanych, w których tymi samymi
słowami określano często bardzo różniące się między sobą typy uzbrojenia, nie zwalnia to ich jednak z obowiązku, aby, gdy
tylko jest to możliwe, podawać jak najwięcej występujących w źródłach i dobrze już rozpoznanych nazw oraz umieszczać je
w indeksie.
Te drobne uwagi nie umniejszają w niczym dokonań Autorów, dzięki którym czytelnik dostał do rąk prawdziwe
bronioznawcze kompendium.
Dariusz Piwowarczyk
(Warszawa )

Adam Wolff, Andrzej S o 11 a n, Materiały do dziejów czytelnictwa i oświaty na późnośredniowiecznym Mazowszu, [Warszawa i Mazowsze. Materiały do dziejów, t. III], Wydawnictwo
DiG, Warszawa 1999, ss. 67.
Badacze dziejów średniowiecznego Mazowsza wciąż odczuwają niedostatek wydawnictw źródłowych. Na uwagę zasługuje więc każda nowa edycja, zwłaszcza gdy dotyczy stosunkowo słabo zbadanej tematyki. W przypadku omawianego
wydawnictwa jest to zagadnienie kultury umysłowej Mazowsza, zwłaszcza zaś spraw książki i czytelnictwa1.
Edycja składa się ze wstępu, zawierającego omówienie dziejów wydawnictwa, charakterystykę zawartości wypisów oraz
uwagi o metodzie wydawniczej. Zasadniczą część tomu stanowią 104 ułożone chronologiczne ekscerpty źródłowe. Całość
wyposażona jest też w skorowidz osób i nazw miejscowych oraz skorowidz autorów oraz dzieł anonimowych i niezidentyfikowanych.
Rozpoczynające pracę uwagi Od Wydawców przypominają sylwetkę profesora Adama Wolffa (zm. 1984), wybitnego
znawcy dziejów Mazowsza i zasłużonego edytora. Informacje o losach zbieranych przez niego wypisów do dziejów książki
na Mazowszu znajdziemy w pierwszej części wstępu do wydawnictwa („Dzieje wydawnictwa", s. 5-7). Większość notatek
zebrana została jeszcze przed wojną, a później wydatnie uzupełniona przy okazji prac nad Słownikiem historyczno-geogra-
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Np. K. Michałowski, Technika grecka, Warszawa 1959; Kultura materialna starożytnej Grecji, red. K. Majewski, 1.1, Warszawa 1975.

Omówienie problematyki por. np.: E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze polskiej, Warszawa 1984, s. 153-157 (rozdział „Książka w Płocku"); S. K. Kuczyński, Rozwój kultury na Mazowszu (połowa XIII-początek XVI w.), w: Dzieje Mazowsza do 1526 roku, pod red. A. Gieysztora
i H. Samsonowicza, Warszawa 1993, s. 384-388 (podrozdział „Książka na Mazowszu").

