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STANISŁAW MEYER. .

Typy szabel polskich
W poprzednim artykule *) starałem się 

ująć w pewien system me skromne wia
domości i doświadczenia zbieracza, doty
czące głowni szabel polskich. Niniejsze 
rozważania chciałbym poświęcić rękoje
ściom i oprawom szabel, starając się ująć 
je w pewne typy i określić czas ich pocho
dzenia.

W tej dziedzinie mamy do dyspozycji 
jedną poważną fachową pracę: „Szabla 
polska” Zygmunta Hartłeba, Lwów 1926 
rok. Każdy badacz i zbieracz broni polskiej 
winien tę książkę przeczytać.

Wobec nieustalenia terminów, określa
jących części rękojeści i oprawy szabel, po
daję poniżej terminologię, którą będę się 
posługiwał.

Część rękojeści, którą przy użyciu sza
bli trzymamy w garści, nazywa się „trzo
nem“, ochrona ręki „jelcem“, górne zakoń
czenie rękojeści „głowicą“. Poprzeczną do 
głowni część jelca nazywamy „krzyżem“, 
część między krzyżem a głowicą „kabłą- 
kiem“. Poprzeczne w stosunku do krzyża 
części jelca, oblegające trzon i pochwę, na
zywamy „wąsami“. Ochrona dużego palca 
nazywa się „paluchem“. t Wzmocnienie 
krzyża, znajdujące się w jednej z nim pła
szczyźnie, to „obłęki“, o ile krzyż rozsze
rza się w tarczę, nazywamy to „tarczą“. 
Górne okucia pochwy nazywamy „szyj
ką“, okucia z kółkami do zawieszania 
szabli nazywają się „ryfkami“, dolne oku
cia to „trzewik“.

Rękojeści dzielimy w zasadzie na „o- 
twarte“ i „zamknięte“. Otwarta rękojeść 
jest taka, której ochronę ręki stanowi tyl
ko „krzyż“, ewentualnie z wąsami i palu
chem. O ile rękojeść 'ma jelec z kabłą- 
kiem, nazywamy ją „zamkniętą“, nieza
leżnie od tego, czy kabłąk dochodzi do sa
mej głowicy i z nią się łączy, czy też mię-

') Patrz Nr. 1-szy i 2-gi „Broń i Barwa”.

dzy kabłąkiem a głowicą pozostaje mniej
sza lub większa otwarta przestrzeń.

Rękojeść „otwarta”.
Najstarsze szable polskie mają wszyst

kie rękojeści otwarte. W XVI wieku, 
kiedy szabla ostatecznie wypiera z użycia 
prosty miecz, najczęstszym typem widocz
nym na większości portretów tego czasu, 
jest rękojeść o jelcu długim, wąskim, z 
długiemi wąsami i z trzonem drewnianym, 
obciągniętym skórą, pochylonym w kie
runku ostrza, zakończonym metalową gło
wicą zagiętą pod kątem rozwartym. Gło
wica czasem łączy się z jelcem zapomocą 
łańcuszka. Jelec niekiedy zaopatrzony jest 
w paluch. Tego rodzaju szable widzimy w 
obrazie, przedstawiającym rotę husarską 
na zaślubinach Zygmunta III (w muzeum 
w Stockholmie).. Ten typ rękojeści, lecz 
bez palucha, spotykamy również w Persji 
w XV i XVI wieku (patrz miniatury per
skie w Muzeum X.X. Czartoryskich w Kra
kowie) .

Król Stefan Batory wprowadza nieco 
odmienny typ szabli. Jest to rękojeść o 
bardzo długim jelcu krzyżowym z bardzo 
długiemi również wąsami bez palucha. 
Trzon drewniany prosty obciągnięty skó
rą i owinięty metalowym drutem bywa za
kończony głowicą w kształcie płaskiej 
skówki. Jest to szabla węgierska, u nas 
często zwana „batorówką“, Do Węgier 
szabla ta przyszła z Turcji i w zasadzie nie 
różni się od szabel tureckich starszego 
typu.

Oba te typy rękojeści istnieją jakiś 
czas równorzędnie i wychodzą z użycia w7 
pierwszej ćwierci XVII wieku, r

Pochwy są w obu wypadkach jednako
we; charakteryzuje je płaskie zakończenie 
trzewika i dwie ryfki do rapci zwykle w 
kształcie kilku pasków metalowych. Szyj
ki spotyka .się nader rzadko.
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Szabla Stefana Batorego w Muzeum Wojskaf
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Dalszą ewolucją szabel z rękojeścią o- 
twartą XVI wieku jest, dość zresztą 
rzadko dziś spotykana, szabla o jelcu dłu
gim z wąsami, opatrzonym w paluch. 
Trzon rękojeści jest prosty, drewniany, 
obciągnięty skórą i zakończony kaptur
kiem metalowym prostym z głowicą owal
ną płaską, wystającą ku przodowi. Głowi
ca zwykle jest połączona z końcem krzyża 
łańcuszkiem. Znane nam szable tego typu 
są wszystkie ozdobne, ich części metalowe 
są srebrne lub pozłacane a pochodzą one z 
drugiej połowy XVII wieku. Muzeum Woj
ska w Warszawie posiada taką szablę N. 
inw. 30035.

Wiek XVII utrwala typ szabli z rę
kojeścią otwartą, która w formie ozdobnej 
pod nazwą „karabeli“ utrzymała się do 
naszych czasów jako część składowa stro
ju polskiego. Rękojeść tej szabli, również 
perskiego pochodzenia, składa się z jelca 
o krzyżu prostym, niezbyt długim, z Wą
sami krótkiemi, które rozchodzą się w for
mie gwiazdy. Trzon stanowią dwie okła
dziny z drzewa lub rogu, przymocowane 
do trzpienia głowni zapomocą jednego lub 
kilku poprzecznych nitów. Miejsce, gdzie 
okładziny schodzą się z trzpieniem, t. j. 
szew, bywa pokryte metalowym pasecz- 
kiem przylutowanym do trzpienia. Trzon 
bywa u góry rozszerzony, zakończony o- 
strołukowo, i kształtem swym z profilu 
przypomina głowę ptaka z wystając jon 
dziobem. Dziób ten powstrzymuje szablę 
od wyślizgnięcia się z ręki przy cięciu. Aby 
szabla mocniej leżała w ręku, trzon ręko
jeści bywa zwykle rzeźbiony i zaopatrzony 
w szereg metalowych rozetek lub gwoź
dzików z wystającemi łebkami. Szable te
go typu bywają niekiedy bardzo ozdobne; 
części metalowe oprawy robione są ze zło
ta lub srebra często złoconego lub nieło- 
wanego, cyzelowane i rzeźbione, czasem 
sadzone kamieniami; trzony rękojeści z 
hebanu, kości słoniowej lub kamieni pół
szlachetnych, jak agat, oniks, kryształ 
górski, żad i t. p.'

Takie bardzo ozdobne szable, używane 
naturalnie tylko do ustroju, przezwano ka

rabelami. Spotykamy je przez cały XVII, 
XVIII i XIX wiek. Przy określaniu czasu 
karabeli należy brać pod uwagę wiek głowni 
i styl ozdób.

Niezależnie jednak od karabeli kostju- 
mowej, szable opisanego typu służyły ja
ko broń bojowa i jako tak zwane „szable 
czarne“ zasłynęły w całym świecie, gdzie 
je zawsze i wszędzie za polskie uważano. 
Możemy więc śmiało o nich mówić jako o 
szablach polskich o rękojeści otwartej. 
Szable te mają prawie zawsze jelce żelaz
ne, niezależnie od oprawy pochwy, która 
często bywa mosiężna. Niekiedy jelec że
lazny ma ozdoby mosiężne, odpowiadające 
oprawie pochwy. Trafiają się niekiedy jel
ce mosiężne, ale daleko rzadziej. Jelce u 
szabel zwykłych bojowych tego typu są 
prawie zawsze proste, czasem u szabel 
bardziej ozdobnych trafia się jelec, które
go końce opuszczone są ku dołowi w kie
runku głowni. Bywają również przy ozdob
niej szych szablach jelce zaopatrzone w pa
luch. Nigdy jednak nie widzieliśmy jelca 
żelaznego tego typu z paluchem. Trzony 
rękojeści są zwykle drewniane (przeważ
nie orzechowe) lub rogowe.

Starsze szable mają zazwyczaj trzon 
rzeźbiony w pręgi, w kształcie szewronów, 
późniejsze są zazwyczaj żłobkowane pio
nowo. Niekiedy górna część trzonu ma 
przewiercony otwór do przeciągania sznu
ra (temblaka). Niekiedy rękojeść nie skła
da się z dwu okładzin, lecz jest z jednego 
kawała drzewa z paseczkiem metalowym, 
imitującym „szew“. Pochwy tych szabel 
mają zawsze trzewik i dwie ryfki, często 
i szyjkę, chociaż również dużo pochew jest 
bez szyjki. Pokryte są zawsze czarną skó
rą, przeważnie oślą lub kozłową. Trzewiki 
u starszych szabel bywają zakończone pła
sko, u późniejszych bywają zakończone o- 
strołukowo, ą od początku XVIII wieku 
bywają zaopatrzone w wzmocnienia w for
mie ostrogi. Ryfki zawsze z ruchomemi 
kółkami są bądź wąskie, zwykle węższe w 
środku i rozszerzające się przy ostrzu i 
tylcu, bądź szerokie, owalne (przeważnie 
u późniejszych szabel).
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Szabla z końca XVI w. ze zbioru autora i szabla z końca XVII w. w Muzeum Wojska.
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Szabla z datą I6I4. w Muzeum Wojska i dwie szable z XVII w. ze zbioru autora.

Zaznaczyć jeszcze należy, że wpraw
dzie przeważają tego rodzaju oprawy u 
szabel krzywych, trafiają się jednak i pro
ste głownie tak oprawne.

Szable tego typu znane były w Polsce 
oddawna, zapewne jako oręż przywożony 
ze Wschodu. Wit Stwosz przedstawia Tur
ka z taką szablą na epitafjum Pawła Vol- 
kamera w kościele św. Sebalda w Norym
berdze w roku 1499 1). Szerokie zastoso

wanie tych szabel rozpoczyna się jednak 
dopiero w XYII wieku2). Musiano je 
używać stale i „do stroju i do boju“, gdyż 
tego typu szabel w najrozmaitszem wyko
naniu zachowało się wiele. Prawdopodob
nie przeciętny szlachcic nosił taką szablę 
w czasie pokoju i z nią wyruszał na wojnę. 
Ludzie zamożniejsi nosili szablę ozdobną 
na codzieó, a na wojnę brali broń o bar
dziej skomplikowanej formie rękojeści, a-

J) Patrz „Sztuki Piękne”, Nr. 11. Rocznik =) W Muzeum Wojska w Warszawie jest ta-
IX, listopad 1933 r., str. 386. ka szabla z datą 1614.
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Szabla „ormiańska” z XVII w. i karabela z końca XVIII w. w Muzeum Wojska,
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le kogo nie było stać na coś kosztowniej
szego, występował przy polskiej szabli o rę
kojeści otwartej z prostym jelcem żelaz
nym. Była to prawdopodobnie broń pan
cernych, jako ludzi mniej zamożnych. Po 
odsieczy wiedeńskiej ten typ szabli zy
skał sobie prawo obywatelstwa na szero
kim świecie.

Na przełomie wieków XVII i XVIII 
widzimy polską szablę na Węgrzech, w 
Austrji, w Szwecji, w Saksonji i t. p.

W Hiszpanji król Karol III uzbraja 
swoją gwardję w polskie szable — zacho
wało się parę takich szabel z roku 1703 1).

Zupełnie osobny typ szabli o rękojeści 
otwartej to tak zwane karabele ormiań
skie, czasem również „smyczkami“ zwane. 
Charakterystyczna ich cecha to bardzo 
krótki prosty jelec z wąsami. Trzony rę
kojeści są odpowiednio wąskie, smukłe, 
pochylone w kierunku ostrza i zakończone 
głowicą w kształcie długiej metalowej

WŁ. DZIEWANOWSKI.

skówki, pochylonej pod kątem rozwartym. 
Trzony te przypominają rękojeści szabel 
z XVI wieku, są tylko smuklej sze i 
zwykle oprawne w jaszczur. Oprawa po
chew również jest zbliżona do szabel z 
XVI wieku. U szabel ormiańskich bo
jowych lewa strona pochwy zwykle wykle- 
jona jest brzozową korą. Zwykłe oprawy 
są mosiężne, rzadziej żelazne. Trafiają się 
jednak szable tego typu w bardzo kosztow
nych oprawach ze srebra, kamieni etc.

Okazy szabel ormiańskich, z któremi 
się spotykamy po różnych zbiorach, po
chodzą z XVII wieku, może niektóre są 
z końca XVI wieku, są one jednak bar
dzo zbliżone do wykopaliskowych szabel 
mongolskich, można więc przypuszczać, że 
są one wynikiem ewolucji tych szabel i 
prawdopodobnie bardzo mało odbiegają od 
swych pierwowzorów2).

Lwów 1926. T)_ c> n<

T a r c z a

Niewątpliwie najstarszą częścią uzbro
jenia ochronnego była tarcza (fr. bouclier, 
niem. Schild, ang. shield, bucler, wł. scu- 
do, ros. szczit). Nazwa pochodzi od arab
skiego „darake“, poprzez włoskie „targa“, 
co oznacza małą tarczę XIV i XV w. W 
dawnej polszczyźnie — szczyt, stąd nazwa 
wielu miejscowości — „Szczytniki“, czyli 
osady wyrabiających tarcze.

Tarcze z wczesnego średniowiecza się 
nie zachowały. Istnieją tylko ich metalo
we okucia*) 3). Najstarsze zachowane w ca
łości pochodzą z XIII w., a i te są bardzo 
nieliczne.

Jakie były . tarcze Słowian, którzy

*) Patrz Dr. Johann Szendrei „Ungarische 
Kriegsgeschichtliche Denkmäler”, Budapest 1896,
str. 865.

s) Jeden z rzadkich wyjątków stanowi tar
cza z bronzu, pochodząca z X w., wyłowiona z 
rzeki Withan w Lincolnshire.

przyczynili się do wyparcia z ziem Rzeczy
pospolitej Wandalów i Gepidów, nie wie
my, ale zważywszy, że „kulturę materjal- 
ną przejęli Słowianie w dużej mierze od 
Gotów4)”, poza tem, że spotykali się z ger
mański emi plemionami Wandalów i Gepi
dów, i żę specyficznych śladów kultury 
słowiańskiej z tych czasów tak dobrze, jak 
nie znaleziono, możemy przypuszczać, że 
były one zbliżone do germańskich.

Jeśli przypuszczenie to jest słuszne, to 
były one wielkie, czworokątne, drewniane 
lub splecione z wikliny i pokryte skórą, 
przeważnie wraz z szerścią. U ludów ger
mańskich pokrywanie tarcz futrem utrzy
mało się aż do początku XIII w., co wywo
łało użycie futer, jako motywów heraldycz
nych.

2) Patrz Zygmunt Hartleb „Szabla polska“.
4) Antoniewicz. Archeologia, str. 189.
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Obok czworokątnych wielkich tarcz mu
siały być w użyciu i podobne, lecz z zao- 
krąglonemi rogami, tak, że stanowiły one 
silnie wydłużony owal. Tarcze obu wymie
nionych typów były tak duże, że mogły u- 
kryć za sobą człowieka od Kolan aż do gło
wy włącznie, lecz zważywszy na słaby ma
ter jał, pewnej osłony nie stanowiły.

Poza wymienionemi rodzajami były z 
pewnością w użyciu tarcze okrągłe, drew
niane, zaopatrzone w okucia żelazne, środ
kowe okucie, w kształcie stożka, osadzone
go na niskim cylindrze i zaopatrzonego w 
tępy kolec (umbo, fr. ombilic, idem. Schild
nabel), osłaniało miejsce, pod którem ręka 
wojownika trzymała uchwyt tarczy. Oprócz 
niego mogły być często i inne okucia 
wzmacniające (rys. I)1).

W VIII — IX w. wśród Germanów by
ły w użyciu oba rodzaje tarcz, ale już z 
drzewa, nie wikliny. Jak widzimy na fi
gurach szachowych Karola Wielkiego ze 
skarbca w St. Denis, jeźdźcy mają niewiel
kie tarcze okrągłe z umbem, piechurzy 
wielkie, ponad 1 metr długości, o zaokrą
glonych rogach, silnie wypukło zbudowane.

Z chwilą wystąpienia na widownię dzie
jową normańskich wojowników zjawia się 
nowy typ tarczy, ochrzczony ich imieniem 
— tarcza normańska. Jest ona bardzo dłu
ga — 1 metr do 1 m 20 cm, tak, żeby ukryć 
cały tułów jeźdźca, zaokrąglona u góry, śpi- 
czasto zakończona u dołu. Tarcze te stano
wiły wzór, z którego rozwinęły się wszyst
kie późniejsze typy tarcz średniowiecznych. 
Były zrobione z drzewa i pokryte fanta- 
stycznemi, jaskrawemi malowidłami na 
kredowym podkładzie. Ozdoby te przedsta
wiają najczęściej fantastyczne zwierzęta, 
które w zmienionej formie, przetrwały do
tychczas jako i emblematy heraldycz
ne (rys. 2)2 *).

Najstarsze pomniki ikonograficzne pol
skie przedstawiają właśnie tarcze tego ro
dzaju, lecz niezbyt wielkich rozmiarów, za-

*) Antoniewicz. Pradzieje, str. 33.
2) Boeheim, str. 172, rys. 181. Rysunek z po- 

<5zątku XII w.

pewne około 1 metra. Taką właśnie tar
czę ma wojownik, przedstawiający Goljata 
na t. zw. „kielichu Dąbrówki” w Trzeme
sznie, takie również wojownicy z drzwi ka
tedry gnieźnieńskiej (XII w.). Te same 
tarcze spotykamy też na licznych pieczę
ciach i monetach polskich wcześniejszego 
średniowiecza.

Możliwe, że niektóre starsze tarcze nor- 
mańskie miały też ozdoby z blach srebr
nych, a nawet złotych, wskazywałoby na 
to znalezienie w grobach IX — X wieku 
sporych kawałków takiej blachy. Inne za
stosowanie tych cieniutkich, a dość dużych 
blaszek nie daje się wytłumaczyć. Obok 
tarczy normańskiej, w wielu krajach po
została w użyciu i dawna okrągła. Ulubio
na' była zwłaszcza w Italji, ale czasem no
szona musiała być i w Polsce.

Z biegiem czasu, w miarę postępów 
zbroi, tarcza się zmniejsza i przyjmuje 
kształt coraz bardziej trójkątny. Sposób 
jej noszenia jednak się nie zmienia. Ma 
ona zawsze przybity do drzewa rzemień 
dla przesunięcia przedramienia, uchwyt 
złożony z jednego rzemienia lub skrzyżo
wanych dwóch oraz długi rzemień do 
przewieszenia przez ramię (rys. 3)s).

W XDI w. tarcza jest już tylko tak 
długa, żeby sięgnąć od przedniej kuli siodła 
do podbródka jeźdźca, górny jej brzeg 
przestaje już być zaokrąglony, staje się 
równy. Zmiana ta została spowodowana 
wprowadzeniem hełmów gamczkowych, za
pewniających zupełnie dostateczną osłonę 
twarzy. W tym czasie malowidła na tarczy 
stanowią już wyraźne emblematy herbo- 
we(rys. 4)4). Tego rodzaju tarcze oraz her
by malowane na nich widzimy na licznych 
pieczęciach i grobowcach polskich, naprży- 
kład na grobowcu ks. śląskiego Bolesła
wa Wysokiego (1201) oraz na pieczęci ks. 
wielkopolskiego Przemysława I (z r. 1252). 
W tym czasie tarcza jeźdźca i tarcza pie

8) Boeheim, str. 173, rys. 184. Rysunek z po
czątku XIII w.

4) Gessler, karta tytułowa — tarcza rycerza 
Arnolda v. Briens, 1180 — 1225.
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chura nie różnią się niczem (oprócz emble
matów heraldycznych na tarczy pierwsze
go, o ile był on rycerzem). Kształt ten jed
nak, odpowiedni do użycia z konia, nie da
wał piechurowi osłony równie dobrej jak 
prostokąt lub wydłużony owal. To niedo
stosowanie broni do potrzeb piechura tłu
maczy się tern [może, że jest to właśnie o- 
kres, gdy ten rodzaj "broni miał mniejsze 
znaczenie, gdy go lekceważono i nie tro
szczono się o niego ’).

Około 1300 r. zbroja została znów 
znacznie ulepszona, tarcza Więc utraciła 
część swego znaczenia. Stała się teraz cał
kiem mała, trójkątna, o lekko wypukło- 
wygiętych krawędziach bocznych i całkiem 
prostej górnej (niem. Tartsche, fr. petit 
ecu), teraz mogła ona zasłonić zaledwie le
we ramię i połowę piersi. Ale wiek XIV to 
wiek odrodzenia piechoty na zachodzie Eu
ropy: w Szwajcarji i Niderlandach. Po
wstaje więc tarcza dostosowana do po
trzeb tej broni, wielka, (metr do 1 m 20 cm 
wysokości), zazwyczaj czworokątna. Jest 
to pawęż (fr. grand pavois, niem. grosse 
Pavese, Setzschild).

Pawęż, ulepszana stale przez XIV i XV 
w., pozwala ukryć się bezpiecznie od strzał, 
a nawet bełtów kusz i skutecznie razić prze
ciwnika z poza tej pewnej zasłony. Pawę- 
że były robione z drzewa pokrytego skó
rą, ozdobione malowidłami temperą, wyko- 
nanemi na podkładzie kredowym. Najczę
ściej są to obrazy świętych, pobożne sen
tencje i emblematy, ale również i kabali
styczne znaki lub herby władców, którym 
podlegali noszący je żołnierze. Pawęż ma 
zazwyczaj występ, przechodzący pionowo 
przez całą jej długość. U dołu posiada czę
sto kolce do wbijania w ziemię. Czasami 
ma małe okienko, pozwalające wyglądać z 
ukrycia, rzadziej jest u góry zakończona 
śpiczasto. Jest to wyłącznie broń piechoty 
i to łuczników i kuszowników, gdyż żołnie
rze uzbrojeni w halabardy lub długie piki, 
zmuszeni do posługiwania się swą bronią 
obu rękami, używać ich nie mogli. Strzel-

') Boeheim, str. 175.

cy natomiast mogli się niemi posługiwać 
zarówno podczas walki ńa odległość, usta
wiając je przed sobą i podpierając kołka
mi, jak i w walce wręcz, mając je na le
wem ramieniu i walcząc mieczem (rys. 
5)2).

W początku XV w. używano też pawę- 
ży ogromnych rozmiarów, które mogły, ze 
względu na swój ciężar, służyć głównie na 
miejscu, do przenoszenia bowiem były bar
dzo trudne. Osłaniały oczywiście lepiej od 
zwykłych, ale były niezmiernie niewygodne 
w użyciu, to też wkrótce je zarzucono. W 
Niemczech zwano je szturmowemi ściana
mi (Sturmwand).

Pawęże były w Polsce powszechnie u- 
żywane, jednak pod koniec XV w. ilość ich 
w rotach musiała się znacznie zmniejszyć, 
gdyż w powszechnie znanym wykazie u- 
zbrojenia roty rotmistrza Marka z r. 1471 
na 446 ludzi jest zaledwie 60 pawęży (w 
tern jedna czerwona, a 59 srebrzonych), 
oraz 21 pawężek małych. Były w użyciu 
w Polsce jeszcze w drugiej połowie XVI w.

Te małe pawężki, tego samego kształ
tu co i wielkie, rozpowszechniły się w XIV 
w. w całej Europie. Używali ich nietylko 
piesi, ale i jezdni, jednak w wieku XV w 
jeździe je zarzucono. O użyciu ich w Pol
sce mamy szereg danych ikonograficznych. 
Między innemi na pieczęci Wacława ks. 
mazowieckiego i płockiego ( z r. 1326) o- 
raz ks. mazowieckiego Ziemowita ( z r. 
1343).

Jeźdźcy już oddawna starali się uwol
nić lewą rękę od tarczy, której trzymanie 
znacznie utrudniało prowadzenie konia. Na 
przełomie XIV i XV wieku powstała tarcza, 
odpowiadająca temu wymaganiu: niewiel
ka, czworokątna z zaokrąglonemi rogami, 
zawieszana na szyi tak, żeby osłonić całą 
pierś (fr. targe, niem. Tarsche). Przeważ
nie tarcze tego rodzaju były robione z 
drzewa, pokryte skórą i ozdobione herbem 
właściciela. Rzadziej były w użyciu żelaz
ne. 1 Niektóre posiadały, przebiegającą 
przez środek pionową ość. Dla wygodniej-

2) Szendrei, str. 297. Okaz z XV w. z herba
mi Macieja Korwina.
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szego użycia kopji prawy róg posiadał głę
bokie wycięcie, w które można było kopję 
włożyć (rys. 6)1).

Tarcze takie używano też do turniejów. 
Małe, nieraz pokryte płytkami kości, były 
w użyciu na turniejach jeszcze na począt
ku XVI w. Miały zazwyczaj dwa otworki, 
przez które przeciągano sznurek dla umo
cowania tarczy przy zbroi.

W XV w. powstaje na Węgrzech nowy 
typ tarczy, specyficznie węgierski, który 
stał się ważną częścią uzbrojenia lekkiej 
jazdy tego kraju, a od początku XVI wie
ku zawędrował do Polski wraz z pierwszy
mi husarzami, jeszcze nie noszącymi ani 
hełmu, ani zbroi. Widzimy lekkiego jeźdźca 
z taką właśnie tarczą na obrazie, przedsta
wiającym bitwę pod Orszą (1514) (rys. 
7)2).

Tarcze te, u dołu zaokrąglone lub zakoń
czone prostokątnie, były u góry ścięte ukoś
nie, tak, że wierzchołek stanowił przedłu
żenie lewej krawędzi. Ten swoisty kształt 
osłaniał głowę jeźdźca z lewej strony, nie 
zasłaniając mu widoku. Ze względu na to, 
że broń tego rodzaju, poza Węgrami, była 
w użyciu jedynie w Polsce, będzie nie od 
rzeczy przyjrzeć się jej dokładniej.

Oto opis jednego okazu tego rodzaju, 
przechowywanego w zbiorze Ambras- 
kim:3).

„Tarcza węgierskiego kształtu. Drze
wo pokryte pergaminem. Zewnętrzna po
wierzchnia pomalowana na czerwono, na 
niej namalówane skrzydło orle, wyrastają
ce z orlich szponów, Skrzydło posiada 6 
czarnych piór o białych linj ach, biegnących 
przez środek. Krawędź jest ostro ukośnie 
ścięta z lewa na prawo. Wewnętrzna stro
na jest pomalowana na kolor oliwkowy z 
czerwonawym odcieniem... Wysokość 1 m 
33 cm, szer. 58 cm“.

Motyw dekoracyjny skrzydła, urasta
jącego z orlich szponów, musiał być bar

’) Lenz. Ermitaż, •tabl. XIX.
") Szendrei, str. 132.
3) Szendrei, str. 131 i 132, okaz pochodzi z 

połowy XVI w.

dzo szeroko używany, gdyż zachowało się 
kilka tarcz tak właśnie zdobionych.

W Niemczech, w połowie XVI w., rów
nież są w użyciu tarcze, zwane węgierskie- 
mi, od prawdziwych węgierskich różnią 
się jednak znacznie, przypominają raczej 
zwykłą rycerską z XV Wh czworokątną z 
wycięciem na kopję, z tą tylko różnicą, że 
górna krawędź jest lekko skośna.

W XVI w. tarcza znika w wojskach 
środkowej Europy, pozostaje jednak w u- 
życiu w Italji i Hiszpanji, zresztą jest o 
wiele mniej używana niż poprzednio. Włos
kie i hiszpańskie tarcze tego czasu są o- 
krągłe, mało wypukłe, z kolcem na środku, 
(fr. rondache, niem. Rundschild, wł. ro- 
tella).

Obok tych tarcz użytkowych wyrabia
no w pokaźnej ilości tarcze ozdobne, repu- 
sowane, rzeźbione, nabijane złotem, które 
jdynie służyły do stroju podczas rozmai
tych uroczystości. Tego rodzaju tarcze wy
rabiano głównie w Italji, lecz również i w 
południowych Niemczech. Mają one czę
sto bardzo wysoką wartość artystyczną. 
Większość ich ma kszałt okrągły, rzadziej 
taki, jak dawne normańskie (oczywiście 
jedank są o wiele mniejsze), jeszcze rza
dziej mają krawędzie fantazyjnie powygi
nane.

Za doskonały przykład takiej tarczy, u- 
żywanej w Polsce, może służyć tak zwana 
„tarcza wróżebna“ Jana III, pochodząca 
z XVI w., „znaleziona w r. 1679 na strychu 
kaplicy Św. Krzyża na Wawelu, ofiarowa
na królowi. Robota augsburska z koń
ca XVI w. Tarcza okrągła średnicy 
70 cm, pokryta płaskorzeźbą, przed
stawiającą bitwę cesarza Konstantyna 
Wielkiego z Maksencjuszem u mostu 
nad Tybrem, na tle Rzymu. Na pier
wszym planie Konstantyn, w obłokach 
Chrystus Ukrzyżowany i anioł, trzymają
cy złotą tablicę z napisem łacińskim, zapo
wiadającym zwycięstwo pod znakiem Krzy
ża nad poganami. Własność Muz. ks. Czar-

4) Katalog wystawy Stefana Batorego i Ja- 
na III, str. 254.
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toryskich w Krakowie” 4). Znalezienie tej 
tarczy uważano za wróżbę zwycięstwa Jana 
III nad Turkami — stąd jej nazwa.

Oprócz tarcz wojennych i jedynie deko
racyjnych, rozpowszechniło się w w. XVI 
użycie tarcz pojedynkowych najrozmait
szych kształtów. (Tarcze szermiercze, ma
łe, w kształcie wydłużonego prostokąta, 
rzadziej fantazyjne, czasem zaopatrzone w 
ostry kolec u dołu, istniały już od XIV w. 
Spotyka się też wschodnie małe tarcze 
metalowe lub skórzane). Najpospolitszą 
jest mała tarczka okrągła około 35 cm 
średnicy, dość wypukła (fr. rondelle de 
poing, niem. Faustschild, wł. brochiero). 
Obok tych najprostszych istniały inne, 
częstokroć dość dziwaczne. A więc były 
tarczki do chwytania i łamania głowni 
przeciwnika, powycinane w zęby i zaopa
trzone w wycięcia ażurowe, które miały ją 
uchwycić. Istniały też tarcze, połączone z 
żelazną rękawicą i ostrym puginałem, tar
cze z latarką do pojedynków nocnych i naj
rozmaitsze inne odmiany, których opis wy
kroczyłby poza ramy niniejszej pracy.

Od początku XVII w. w zachodniej E- 
uropie tarcza znika całkowicie, pozostaje 
jedynie w oddziałach saperskich dla robót 
w przykopach podczas oblężeń.

W Polsce, wraz z innemi wschodniemi 
częściami uzbrojenia, zjawiają się w XVI 
w. i wschodnie tarcze dwóch typów. Pier
wszy, mało u nas używany, jest okrągły, 
średnicy około 60 cm, mało wypukły, z lek
ko Wystającą obwódką wzdłuż krawędzi.

Tarcze tego rodzaju są zrobione z że
laza lub stali, czasem damasceńskiej, po
chodzą przeważnie z Persji. Powierzchnia 
ich jest całkowicie lub częściowo pokryta 
ozdobami, trawionemi kwasem, nabijane
mu złotem lub srebrem. Posiadają cztery 
guzy, zakrywające nity, które trzymają 
rzemienny uchwyt. Z odwrotnej strony, w 
środku tarczy, była zawsze poduszeczka, 
o którą ręka trzymająca tarczę mogła się 
oprzeć. Odmianą tego samego rodzaju, 
również zdaje się mało u nas używaną, by
ły tarcze tego samego kształtu, lecz zro
bione ze skóry, czasem przezroczyste (skó

ra hipopotama lub nosorożca). Okrągłe że
lazne tarcze wyrabiano na Wschodzie do 
ostatnich czasów.

Inny rodzaj natomiast wschodniej tar
czy, tak zwany kałkan, przyjął się u nas 
powszechnie do tego stopnia, iż możemy 
go już uważać za typ broni polskiej. Kał- 
kanów używała jazda nasza w drugiej po
łowie XVI w., przez cały czas XVII i w 
pierwszej połowie XVIII w., w ostatnich 
czasach coprawda już nie jako oręż, lecz 
jako ozdobę, którą przystrajano się chęt
nie na wszelkie uroczystości lub przypina
no do siodeł luźno prowadzonych koni. W 
marszu kałkan wożono bądź zawieszony 
na plecach na rzemieniu, jak to widzimy na 
znanym rysunku przypisywanym Semigi- 
nowskiemu, a przedstawiającym towarzy
sza pancernego z czasów Jana III, — bądź 
też przypięty do siodła za nogę jeźdźca.

Kałkany są to tarcze okrągłe, dość sil
nie wypukłe, zrobione z prętów figowego 
drzewa oplecionych barwnym jedwabiem, 
czasem przetykanym nicią złotą lub srebr
ną. środek tarczy stanowi metalowe umbo, 
prawie zawsze bardzo bogato zdobione 
grawerunkiem, szlachetnemi kamieniami 
lub inkrustacją złotą. Z odwrotnej strony 
kałkan posiada poduszeczkę, uchwyt rze
mienny oraz długi rzemień do zawieszania 
na plecach lub przy siodle.

Za przykład typowego okazu może słu
żyć jeden z kałkanów ze zbiorów Muzeum 
Wojska: „Kałkan okrągły, średnicy 62 cm 
z prętów owijanych jedwabiem karmazy
nowym i nićmi srebrnemi oraz złoconemi. 
Blacha środkowa, średnicy 24,5 cm, złoco
na, bogato zdobiona ornamentem żłobio
nym roślinnym, na niej siedem ozdób z ma
sy perłowej, inkrustowanej złotem i wysa
dzanej naśladownictwem drogich kamieni. 
Wkoło tarczy dwanaście podobnych ozdób. 
Na odwrocie podszewka karmazynowa jed
wabna i takaż poduszeczka” *) (rys. 8, 9 
i 10)* 2).

*) Katalog wystawy Stefana Batorego i Ja
na III, str. 254 i 255.

2) M. W. 12929.
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JAN JĘDRZEJOWICZ.

Jeszcze o krakusach >Starzenskiego
Do interesującego artykułu p. Julju- 

sza Kozolubskiego w Nr. 2 „Broni i Bar
wy“, pozwalam sobie dodać nieco wyjaś
nień, a poniekąd i pewne sprostowanie nie
ścisłości w opisie munduru krakusów, a po
chodzące stąd, że Szan. Autor nie miał wi
docznie sposobności dokładniejszego zapoz
nania się z austr. mundurami tej epoki, a 
ponadto polegał na opisie Knötla. Ten 
zresztą znakomity znawca historji mun
durów, jednak, jak się wielokrotnie przeko
nałem, popełnia wiele błędów w opisach 
mundurów w szczególności austrjackich i 
rosyjskich.

Kazimierz hr. Starzeński.

Jako były zawodowy oficer ułanów 
austr. interesowałem się oddawna tymi 
krakusami, tern bardziej, że ich twórca Ka
zimierz hr. Starzeński, wł. maj. Góra Rop- 
czycka, był bratem too jej prababki. Mam 
też jego fotografję w mundurze pułkowni
ka krakusów. Nie był on ich dowódcą, miał 
wetdy lat 60 i podagrę, ale cesarz austr. dał 
mu tę honorową szarżę (nazywano go „re- 
gimentarzem“). Za młodu służył jako kapi
tan piechoty austr., więc na wojskowości 
się znał. Dowódcą dywizjonu, rozwiązanego 
w sierpniu 1866, był major Jan Pasch.

Co się tyczy munduru krakusów, to był 
on analogiczny do ubioru słynnego galic. 
ochotn. p. ułanów (utw. w r. 1860, a od r. 
1862 wcielony jako Nr. 13 do armji austr.), 
który odznaczył się walecznością pod Roda
kowskim w bitwie pod Custozzą. Ubiór ten, 
wzorowany na strojach ludowych z okolic 
Rzeszowa (po dziś dzień zachowanych), zo
stał w r. 1865 przepisany dla wszystkich 
pułków austr. ułańskich.

Krakuska biała nie miała żadnych ozdób 
metalowych. Podof. i ofie. mieli kanty i den
ko obszyte grubym na 1 cm sznurem (o 
przekroju 4-kątnym) żółto-czarnym, wzgl. 
złoto-czarnym. Pióro orle (8 cali wysokie) 
u oficera nie było przymocowane żad
ną rozetą, lecz miało u nasady pę
czek czarnych strusich piórek i złotą ni- 
cianą oprawkę i było wsadzone w kieszon
kę między czapkę a barankowy otok z le
wej strony. U szereg, i podof. pióro było 
zwykle indycze z białym puszkiem u nasa-
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UŁAHKA OFICBR.A

dy. Podpinka z żółtą sprzączką z lewej 
strony. Bluza granatowa, bez guzików (u- 
krytych pod listewką) i żadnych wypustek, 
z gr. stojącym (4 cm wysokości) kołnie
rzem, mających zprzodu białe patki czwo
rokątne. Bluza b. wolna, w pasie ściągana 
wewnątrz sznurkiem, rękawy szerokie, za
pięte u wąskich mankietów na cynowy lub 
rogowy guzik. Na patce gwiazdki, białe u 
podof., złote u oficerów. Na lewem ramie
niu bluzy u ofic. podwójna pętelka ze zło
tego sznura (z cz. jedwabiem), zapięta na 
żółty guzik mundurowy, półkulisty; u sze
reg. pętelka z czarnej wełny, zapięta na 
guzik rogowy czarny. Służyły one do trzy
mania pasa jod ładownicy. Szarawary 
(„Pumphose“) szaraczkowe bez 
wypustek, w butach polskich, silnie 
karbowanych, obcasy wysokie, ostrogi 
przybijane ponad obcasem. Oficerowie 
mogli nosić też szaraczkowe długie rajtu
zy z karwaszami z szarej skóry (jak w ca
łej kawalerji austr.), a jako „szasery“ mie
li jasno-niebieskie długie spodnie z podwój
nym białym lampasem (bez wypustki bia
łej między niemi). Ułanka, obszerna a b. 
krótka, w marszu przewieszona po huzar- 
sku przez lewe ramię, w zimie wdziewana 
na bluzę, a tylko w paradzie bez bluzy — 
barwy jasno-niebieskiej z płasko wy
kładanym niebieskim kołnierzem. Zprzodu 
całkowicie widać było halsztuk. Kołnierz u 
dołu z wyp. biały, zprzodu czworokątne 
patki białe, na nich mały guzik żółty wy

pukły, i u szarż gwiazdki. Cztery, w 8 zę
by wycięte, patki od kieszeni, przód i dol
ny brzeg ułanki, szwy na plecach, ręka
wach oraz kieszeni ztyłu obszyte białą wy
pustką. Wyłogi ostro ścinane zprzodu i 
ztyłu, białe ztyłu spięte na 2 małe guziki. 
W tylnych kieszeniach po 8 duże półkoli
ste żółte guziki, zprzodu ułanka zapięta 
na 1 rząd takich 10 guzików. Ułanka ztyłu 
bez r lo z c i ę c i a. U oficerów 
ztyłu między górnemi guzikami kieszeni, 
równo ze stanem, złota frendla, t. zw. „wo
dospad“ (zaadoptowany przez ułanów 
autsr. od poi. Kawalerji Naród.). Na lewem 
ramieniu u oficerów pętelki, jak przy blu
zie, u szereg, i podof. na ułance pętelka ze 
sznura żółtego z czamem, na drugi mun
durowy guzik zapiętą. Pod kołnierzem 
sznury (żółte z czarnem u szer., złote z 
czarnem u oficerów) z baryłką i pętlą, słu
żące do przewieszania ułanki przez ramię. 
Zwykle niewidoczne, bo zwinięte pod koł
nierzem i pokryte krawatem. Ten krawat 
jedw. czarny u ofic., hazarowy u żołnierzy, 
połączony z halsztukiem, zakończony fren- 
dzlą złotą u ofic., czarną u szeregowych, 
nie był pochodzenia „ułańskiego“, lecz w ę- 
gie;rs kiego i tworzył zawsze część 
integralną strojów narodowych tak woj
skowych, magnackich węgierskich i prze
jęty został do lekkich pułków austrjackich 
od pułków ochotniczych huzarów. Skaso
wano te krawaty w r. 1867. Kożuszków 
krakusy nie mieli wcale (te wprowadzono
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w kaw. austr. dopiero w r. 1885, prócz o- 
czywiście mentyków huzarskich). Płaszcze 
były na wzór 13 p. ułanów, brunatne ciem
ne, bez kołnierzy i wypustek kolorowych 
a z kapiszonami. Oficerowie nosili płaszcze 
krojem, jak przepisane w armji austr., bru
natne z białemi patkami i wypustkami, i 
płaskiemi żółtemi guzikami (kołnierz płasz
cza z brunatnego aksamitu). Ułanki ofice
rów miały białą podszewkę.

Uzbrojenie odpowiadało pułkom ułań
skim. Lanca (bez proporca) z drzewcem z 
niemalowanego drzewa bukowego, z czar
nym temblakiem, pałasze austr. kawaleryj

skie, „lekkie“. Po jednym pistolecie, w fu
terale drewnianym przy siodle z prawej 
strony ztyłu. W szwadronie kilkunastu 
ludzi — karabinki zamiast lanc i pistole
tów. Rapcie i temblak szeregowca z nat. 
juchtu. Podoficerowie mieli temblak z weł
ny ispachańskiej żółtej, przerabianej czar- 
nem. Ładownica przez lewe ramię na wąs
kim rzemieniu, z nat. juchtu. Zprzodu u 
rzemienia umieszczony żelazny podoboj- 
czyk do pistoletu z rzemyczkiem. Również 
u pasa ładownicy pod prawym bokiem 
znajdował się skręcony długi rzemyk z ka
rabinkiem do zawieszania pistoletu. Ofi-

f----

Rozwój broni drzewcowej podług Bashforda Deana. American Museum Journal. Li-
stopad 1915 r,
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cerowie mieli austr. szable lekkie na krót
kich rapciach ze złotym ofic. austr. tem
blakiem, przerabianym czarnym jedwa
biem. Ładownica srebrna (modelu 13 p. u- 
łanów) ze złotym orłem austr. na rzemie
niu z czerwonego safjanu z galonem zło
tym z czarnym paskiem pośrodku. Ztyłu

pasa klamra, przesuwka i okucie srebrne. 
Pas ładownicy i tak samo wykonane rapcie 
nader wąskie — 2% cm. Na rysunku, u- 
mieszczonym w Nr. 2, „Broni i Barwy“, o- 
ficer krakusów ma pas od ładownicy b. 
szeroki, który nigdy nie istniał!

KAZIMIERZ STEFAŃSKI.

„Strzelba“ miejska Kalisza w r. 16QQ
W Księgach Radzieckich Kaliskich1) , 

pod rokiem 1622 znajduje się ciekawy 
z wielu względów INWENTARZ STRZEL
BY MIEJSKIEJ, która miała służyć miesz
kańcom ku obronie miasta przed wrogiem. 
Owa „strzelba“ była przechowywana w róż
nych miejscach i — sądząc z opisu — nie
wiele o nią dbano.

Oto co czytamy:
„Na wysokiej górze, na wieży 

Wrocławskiej pięć hakownic. Na 
tejże wieży niżej drugie pięć hakownic bez 
zamków. Z drugiej strony, na tejże wieży, 
sześć: pięć bez zamków, szósta z zamkiem 
hupczastym.

W CEKHAUZIE.
„Dziesięć hakownic na dwojgu półwo- 

zia. Na jednem półwoziu cztery hupczaste, 
a piąta z zamkiem. Na drugiem półwoziu 
hupczaste.

„Pancerzów pięć, między którymi je
den strzaskany.

„Działek polnych cztery. Baba2) pią
ta krótka. Te działka na kołach i na łożach,

„Hakownic3) pięć: trzy z zamkami, 
dwie bez zamków.

*) Archiwum Główne Akt Dawnych w War
szawie.

2) Działo do kul kamiennych. 
s) „Hakownica — o długiej lufie, której na

zwa pochodziła od haka, wprawionego w przedni 
koniec łoża, dla zaczepienia o jakiś przedmiot i 
powstrzymania podczas wystrzału od poruszenia 
w tył. Utrzymanie jej w ręku podczas wystrzału 
było niepodobieństwem i dlatego opierano ją albo

„Hakownica jedna strzaskana.
„Mieczów sześć.

„Kijów4) żelaznych większych pięć, osa
dzonych. Mniejszych nieosadzonych pięć.

„Forma jedna od działa, druga mniej
sza od działka.

„Od hakownic dwie formy.
„Kleszczy dwoje.
„Zamek od rusznicy wielki.
„Dwa stemple od działek. Stempel je

den od hakownic.
„Zbroi: przodków trzynaście, zadków 

jedenaście, obojczyków dziewięć, nakolan- 
ków całych jedenaście. Sztuczek małych od 
zbroi jedenaście.

„Przyłbic ośm. Karwaszów sześć. Czte
ry rękawice, pancerzowych sztuk cztery, 
zardzewiałych.

„Chorągwie dwie.
„Bęben.
„Bania miedziana i z Orłem.
„Prochu beczka niepełna.
W KUPUSZACH.
„Dwie działek: jedno większe, drugie 

mniejsze na kołach, w łożach.

o próg strzelnic, albo o tak zwane kozie nogi czy
li forkiety”. K. Górski „Sztuka Wojenna w Pol
sce za Zygmuntów”.

4) „Kije były najstarszą strzelbą u nas. Na
zwa wskazuje jej kształt. Składała się z lufy, 
utwierdzonej w łożu, zakończona guzikiem, dla 
opierania o ramię. Strzelby tej ani przyłożyć, ani 
utrzymać w kierunku celu podczas wystrzału 
niemożna było i dlatego też prędko wyszła z uży
cia”, j. w.
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W RÓG JATEK PIEKARSKICH.
„Działko jedno na złych kolech. Koło 

jedno leży na ziemi, okowane, niedaleko 
tegoż działka.

NA BRAMIE ZAMKOWEJ.
„Hakownic trzynaście bez zamków, o- 

prócz tych, u których są zamki hupczaste. 
U O.O. JEZUITÓW.
„Niewierny, jeśli tam co jest.
W PROCHOWEJ WIEŻY.
„Saletry trzy beczki.
„Prochu dwie beczki, jedna zaszpunto- 

wana, a druga niebardzo pełna“.
Inwentarz powyższy sporządzono „w 

dniu szóstym przed niedzielą Miseri- 
cordia Darnin i“, czyli w dniu 
czwartym kwietnia. O tern, co u 0.0. Jezu
itów znajdowało się było, dowiedziano się 
i zapisano dopiero w „sobotę po święcie 
Maryi Magdaleny“, czyli w dniu 23 lipca. 
Podaje to:

„TERMINATA *) STRZELBY U O. O. 
JEZUITÓW, WZIĘTEJ OD MIESZCZAN 
KALISKICH PRZEZ PANA PODSTA- 
ROŚCIEGO KALISKIEGO, 
a było tego sporo:

„Dwoje działka żelazne, bez śrub tyl
nich, na złych kołach.

„Dwoje działka odlewanych, s u b n u- 
m e r o 1542 (rok).

„Jedno działko większe odlewane, s u b 
n u m e r o 1561 (rok).

„Hakownic bez zamków i z niecałymi

zamkami w czarnych łożach, bez stemplów, 
numero trzydzieści sześć, między temi ma
ją zamki knotowe dwanaście.

„Alabartów cztery.
W przytoczonym powyżej „Inwenta

rzu“, jak i „Terminatce“ uderza brak ja
kiejkolwiek bądź wzmianki o amunicji. Na
suwa się pomimowoli pytanie, czem ci — 
o których w „Księgach“ spotykają się 
wzmianki — strzelcy zawodowi — s c lo
pe t a r i i, lub kunsztu strzeleckiego ucz
niowie i— artis sclopetariae 
d i s c i p u li, wprawiali się w strzelaniu ?

Zliczywszy „strzelbę“, rozproszoną po 
różnych miejscach, otrzymamy:

12 dział i działek,
1 baba,
81 hakownic, z których zaledwie 19 by

ło zdatnych do użytku natychmiastowego, 
bo reszta była z zamkami zepsutemi lub 
bez nich zupełnie.

10 kijów.
Jak na miasto, obwiedzione murem, w 

którym było: dwie bramy, dwie furty i 
sześć baszt — zaopatrzenie w broń, nie li
cząc oczywiście posiadanej przez poszcze
gólnych mieszczan — nie było dostatecz
ne. To też, gdy nadszedł rok 1655, Ka
lisz— nietylko dlatego, że wzorował się na 
innych miastach" Wielkopolski, ale i dlate
go, że był wobec nadciągającej nawały bez
bronny prawie — otworzył swe bramy 
Szwedom dobrowolnie.

JERZY PODOSKI.

>Sagallas London
W „Łowcu“, organie Małopolskiego To

warzystwa Łowieckiego, z dnia 1 stycznia 
1933 r. umieściłem artykuł, zatytułowany 
jak powyżej, który pozwolę sobie tutaj 
powtórzyć dosłownie:

„Niedźwiedź w pole wali, 
Ewąc z kopyta jak zając, coraz dalej, dalej, 
Aż mi ducha nie stało, dobiec ni nadziei. 3

a Bałabanówka
Aż spojrzę, w prawo sadzi, a tu rzadko

w kniei...
Jak też wziąłem na oko, postójże marucha! 
Pomyśliłem, — i basta: ot, leży bez ducha! 
Tęga strzelba, prawdziwa to Sagalasówka, 
Napis: „Sagalas London ä Bałabanówka”. 
(Sławny tam mieszkał ślusarz Polak, który

robił
Polskie strzelby, ale je po angielsku zdobił). 

A. Mickiewicz: „Pan Tadeusz” Księga IV.
Od kiedy poznałem „Pana Tadeusza”, 

intrygował mnie wielce i zastanawiał ten3) Spis krótki.
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zwrot. Autor z jednej strony był dosko
nałym ironistą i z wielkim „humour” kry
tykował xenomanję, panującą wśród szlacn- 
ty polskiej w końcu XVIII i na począt
ku XIX wieku, zaś krytykę swą skon
centrował na osobach Hrabiego, Assesora 
i Rejenta oraz Telimeny, — z drugiej jed
nak wiemy, że wszystkie jego opisy życia 
ówczesnego są tak doskonale uchwycone 
i tak niezmiernie ścisłe — że dochodzi się 
do wniosku, że strzelby „Sagalas London 
ä Bałabanówka” musiały rzeczywiście ist
nieć, były cenione, broń taką prawdopo
dobnie widział sam Autor i uchwycił cały 
komizm tego rodzaju napisu.

Kwest ja ta jest bardzo ciekawa i mi
ła dla serca każdego myśliwego — kocha
jącego równocześnie tę perłę poezji, jaką 
jest „Pan Tadeusz”.

To też pozwolę sobie rzucić na nią nie
co światła w nadziei, że może ktoś z Sza
nownych Czytelników zdoła pracę tę uzu
pełnić i wykryć wśród zarzuconych gra
tów na strychu prawdziwą bałabonowiec- 
ką Sagalasówkę...

Firma „Sagallas London” istniała przez 
cały XVIII wiek. Byli to rusznikarze wy
sokiej, ale nie najwyższej klasy (pierwsze 
miejsca zajmowali wtedy Nock, Manton 
i Mortimer). Wytwarzali broń myśliwską 
i pistolety — odznaczające się — jak ca- 
2a produkcja rusznikarska Anglji w tym 
okresie — doskonałem wykończeniem, 
bardzo dobrym gatunkiem i trwałością — 
przy małej ozdobności i kształtach dość 
topornych i niezgrabnych (broń rzeczywi
ście piękną co do linji i ozdób wytwarza
li wówczas rusznikarze niemieccy i fran

cuscy: Kuchenreuter, Hagenest, Manufac
ture de Versailles, Lepage i t. d.).

Obecnie broń „Sagallas” rzadką nie 
jest, musiało jej być sporo w Polsce, mo
że któryś z rusznikarzy warszawskich, wi
leńskich czy lwowskich miał stały kontakt 
z tą firmą i zaopatrywał wiele domów w 
Polsce. Teraz kilka par pistoletów posia
dają muzea lwowskie, jedną parę widzia
łem u gen. Czesława Jarnuszkiewicza w 
Warszawie, wreszcie — od niedawna je
stem sam posiadaczem bardzo pięknej i do
skonale zachowanej pary.

Są to pistolety skałkowe, dość krótkie, 
w łożach orzechowych z okuciami ze sta
li o skromnym grawerunku Louis XV a 
także i Louis XVI. Podpis firmy na lufie 
i zamku brzmi na wcześniejszych okazach: 
Segallas, na późniejszych: Sagallas, z tern, 
że dla ozdoby często pisano: SeGallas 
LonDon lub SegeLLas LonDon.

Tyle — co do prawdziwego Segallas’a. 
Niestety o wiele mniej wiemy o jego* na
śladowcy, znacznie dla nas cenniejszym i 
ciekawszym i zmuszeni jesteśmy przejść 
do sfery przypuszczeń i tradycji.

Wieś Bałabanówka powiatu lipowiec- 
kiego, gub. kijowskiej, leży nad rzeką 
Gniły Tykicz, który tworzy wzdłuż swego 
koryta szereg dużych bagien, stawów i mo
czarów. Są to Stupki, Nowosiółki, — prze
piękna Kniaża Krynica, Szulaki, wreszcie 
duże jeziora: Ostrożana i Woronne. Je
szcze za naszych czasów — tuż przed woj
ną, był to raj ptactwa błotnego, — daw
niej zaś, przed pół wiekiem, zanim wyrą
bano ogromne dębiny stepowe, rosnące w
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całej okolicy, powiat obfitował w zwierza 
grubego — dzika i wilka.

Dookoła osiadło kilka możnych domów, 
szlacheckich, rozmiłowanych w łowiectwie, 
w których bywało sporo broni dobrych 
firm obcych. Broń skałkowa często podle
gała drobnym uszkodzeniom: złamanie 
kurka, sprężyny, przekręcenie śruby trzy
mającej skałkę i t. p.

Do rusznikarza — do dalekiego Kijo
wa oczywiście nie posyłano — reperował 
mniej lub więcej skutecznie kowal miejsco
wy.

Otóż tradycja okoliczna głosiła, że ta
kim wyjątkowo zdolnym kowalem był Iwaś 
bałabanowiecki. Reperował, naprawiał, aż 
wreszcie spróbował sam strzelbę zrobić, 
prawdopodobnie przy pomocy jakichś sta
rych luf. Udało się. Broń 
ówczesna była o wiele łat
wiejszą do wykonania ręcz
nie niż dzisiejsza, ponie
waż nie było łamania, ca
łej kwestji haków i zary
glowania...

Strzelbę tę chyba otrzy
mał w darze pan ekonom 
a może nawet panicz — 
okazało się, że jest dobrą, 
i oto kar jera Iwasia, ja 
zapewniona.

Wątpię, czy kiedykolwiek sam wyku
wał i wiercił lufy, sprowadzano je prawdo
podobnie gotowe z Niemiec, a mistrz ba
łabanowiecki robił kolbę, zamki i „po an
gielsku ją zdobił”. Tak czynił szereg rusz
nikarzy — Łoikiewicz w Tulczynie, Giben- 
han w Warszawie i t. p. i t. p.

Sława jego rozszerzyła się na tyle, że 
i na Litwie uważano jego strzelby za bar
dzo dobre, trudno jednak przypuszczać, 
aby był ich wykonał wiele, i to tłumaczy 
częściowo zupełne zniknięcie tych broni w 
obecnych czasach.

Od kilku osób nader wiarogodnych, 
które zkolei słyszały o tern od swoich ro
dziców czy dziadów, zdołałem zebrać pa
rę szczegółów co do napisów na tych strzel
bach. Otóż podobno nosiły one napis na

lufie dużemi literami „SAGALAS LON
DON” a obok małemi: „a Bałabanówka”. 
Ale były i napisy lepsze, a dobitnie świad
czące o dowcipie kogoś — prawdopodob
nie z klientów, który zapewne niepiśmien
nemu Iwasiowi podobny napis ułożył. Mia
ły one brzmieć:

„Sy git, c’est bon, Sagalas a London 
Fecit mądra główka, Iwaś kowal ä Bała-

banówka”.
albo też:

„Sy git, c’est bon, Sagalas ä London 
Sagalas London ä Bałabanówka 
On to zrobił ta dubeltówka.

Gdzież się te strzelby podziały? Mimo 
pilnych poszukiwań, nie udało mi się ani 
jednej spotkać czyto w muzeach, czy to 

w zbiorach prywatnych i 
| j jeden jedyny raz słysza-

mß łem o sprzedaży takiej
sztuki gdzieś przed wojną 

Jkp z licytacji, w Mińsku zda-
- i je się. Zaginęły one praw

dopodobnie tak, jak ol
brzymia masa innej pol
skiej broni białej i palnej 
w czasie obu powstań i 
niezmiernie ścisłych i su

rowych rewizyj, odbywających się po nich 
w zaborze rosyjskim, podczas których to 
rewizyj, broń znalezioną nietylko konfi
skowano, ale niszczono na miejscu. A te 
dobre Sagalasówki, w które w szczególno
ści zaopatrzone było ziemiaństwo ziem ru
skich, musiały prawdopodobnie towarzy
szyć swym właścicielom w roku 1831 pod 
krwawy Daszów i tam z nimi przepaść.

...Assesor z Rejentem się kłócił, 
Jeden wielbiąc przymioty swojej Sangu-

szówki,
Drugi — Bałabanowskiej swej Sagala

sówki.
Od tego czasu posiadane wiadomości o 

Sagallasach, względnie Segallasach, po
większyły się nieco.

Stwierdziłem przedewszystkiem istnie
nie — w Warszawie —- jeszcze 2-ch par
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pistoletów roboty londyńskiego rusznika
rza: w zbiorze ordynacji hr. Zamojskich, 
oraz 1 sztuki w zbrojowni Teatrów Miej
skich. '

Ponadto udało mi się — dzięki wielkiej 
uprzejmości hr. Marji z Fredrów Szembe- 
kowej z Siemianic w Wielkopolsce — uzy
skać nieco wiadomości o strzelbie, znajdu
jącej się w zbiorze broni w Siemianowi
cach, która, sądząc, z obszernych opisów, 
fotografji i rysunków łaskawie mi nade
słanych, może być oryginalnym wytwo
rem Mistrza z Bałabanówki.

Do zbioru siemianowickiego strzelba 
ta trafiła następująco: między rokiem 1870 
a 1880 otrzymał ją w darze ś. p. hr. Piotr 
Szembek od p. Konrada Bąkowskiego z 
Komornik. Ten ostatni miał ją otrzymać 
w darze od dr. Aleksandra Czerni ej ewskie- 
go, lekarza powiatowego w Nowo-Radom- 
sku. Z kolei p. Czerniejewski miał ją otrzy
mać od nieznanego doktora O..., ponieważ

napis Dr. O. widnieje na t. zw. „ogonie“ 
luf.

Jest to — dzisiaj — pistonówka kalibru 
16, z lufami dziwerowemi, na szynie któ
rych nabito złotem napis: „Segallas Lon
don ä Bałabanówka“ literami, „majuscules 
italiques“, co byłoby zgodnem z epoką (o- 
koło 1800). Broń została starannie przero
bioną ze skałkowej na pistonową, drogą u- 
cięcia tylnej części luf i dokręcenia nowe
go dna z kominkami, dodano przytem cał
kowicie nowe zamki z kurkami pistonowy- 
mi oraz — prawdopodobnie — nową kolbę. 
Części te są zresztą wykonane bardzo sta
rannie. Ogon lufy i kabłąk posiadają ładny 
grawerunek, zamki zaś nie są — zdaje się 
— grawerowane.

Nie miałem — niestety jak dotąd, — 
możności obejrzenia broni osobiście, pomi
mo nader gościnnych zaprosin właściciel
ki, przez to samo opis i krytyka poniekąd 
„zaoczne“ muszą z konieczności być nie
dokładne.

W. D.

Zagadkowy hełm
Armeria Reale w Turynie posiada dzi

waczny hełm, unikat w swoim rodzaju, u- 
chodzący powszechnie za zabytek polski. 
(Nr. katalogu E. 13). Katalog wymienio
nego muzeum opisuje ten hełm w nastę
pujący sposóbx):

„Hełm, zachodzący na naszyjnik zbroi, 
a nie posiadający własnego nakarczka 
(celata da incastro) biały, polski, o dość 
dziwacznym typie, jak widać na załączo
nym rysunku. Przyłbica, wykuta z jedne
go kawałka, przedstawia głowę lwa, za
chodzi na podbródek, otwierany na środ
ku, a przymocowany do boków dzwonu. 
Na zawiaskach, na których się przyłbica 
podnosi, znajdują się duże, półkuliste gu
zy i dwa duże skrzydła. Każde skrzydło 
jest podzielone na osiem stref, dziurkowa-

a) Catalogo della Armeria Reale, compilato 
dal maggiore Angelo Angelucci. Torino. 1890. 
Str. 172 — 173.

w Armeria Reale
ne i przypomina skrzydła motyla. W bi
twie pod Wiedniem (12 września 1863 r.) 
jeźdźcy skrzydlaci Jana Sobieskiego mie
li hełmy ze skrzydłami i dany hełm jest 
może jednym z okazów dziwnej ochrony 
głowy tych dzielnych kawalerzystów. Wa
ży 2,9 kg.”.

Poza tern katalog zamieszcza w odno
śniku krótki opis wyprawy wiedeńskiej 
oraz wzmiankę o tem, że Demmin w zna
nej swej pracy cytuje skrzydlate hełmy, 
znajdujące się w muzeach w Dreźnie i Pe
tersburgu.

Z powyższego wynika, że autor katalo
gu zbrojowni królewskiej w Turynie uwa
ża hełm za polski i pochodzący z końca 
XVII w. Inaczej go klasyfikują autorzy 
niemieccy. Boeheim2) pisze o nim krótko:

2) Wendelin Boeheim, Handbuch der Waf
fenkunde. Leipzig. 1890. Str. 43.
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„Hełm burgundzki z „djabelską przyłbi
cą" (Teufelsschembart) i osadzonemi po 
bokach skrzydłami. Polski. Około 1510 r. 
Armeria Reale w Turynie”.

Nie zgadza się więc z określeniem au
tora katalogu i podaje czas powstania heł
mu nie na koniec XVII w., a na początek 
XVI w. Poza tem we wstrętnie wykrzywio
nej twarzy, którą przedstawia przyłbica, 
nie widzi podobieństwa do lwiej głowy, 
a określa ją słowem „Teufelschembart” 
oznaczającem wogóle przyłbice, którym na
dano karykaturalne rysy twarzy ludzkiej, 
tak często spotykane w Niemczech w 
XVI w.

Demmin1) równie krótko opisuje nasz 
hełm: „Skrzydlaty hełm o opuszczanej, 
twarzowej przyłbicy (Gesichtsvisier) z 
XVI w. zapewne polskiego 
pochodzenia. Armeria Reale 
w Turynie”. Zgadza się więc 
naogół z Boeheimem, lecz da
tę powstania hełmu podaje 
mniej dokładnie, a polskie 
jego pochodzenie podaje je
dynie w formie przypuszcze
nia. Obaj autorzy niemieccy 
załączają podobizny hełmu, 
zupełnie zgodne z podaną 
przez włoski katalog.

Gdybyśmy mogli uznać o- 
pisany hełm rzeczywiście za zabytek pol
ski, stanowiłby on dla nas nader cenny 
przyczynek do tak dotąd biednego pol
skiego bronioznawstwa.

Jeśli chodzi o czas powstania hełmu, to 
określenie jego nie przedstawia żadnych 
trudności. Hełm z przyłbicą, z jednej tylko 
sztuki złożoną, a zaopatrzony w podbró
dek otwierany na boki i łączony na środku, 
może pochodzić z XV w. lub początku 
XVI w. Przyłbica, o odrażających ludz
kich rysach, jest natomiast charaktery
styczna dla wyrobów niemieckich pierw
szej połowy XVI w. Przyłbica naszego heł

mu przypomina raczej twarz ludzką niż 
lwią głowę. Połączenie obu tych cech po
zwala na określenie czasu powstania heł
mu na początek wieku XVI.

Co do jego polskiego pochodzenia spra
wa przedstawia się inaczej. Sama obec
ność ludzkiej maski o odrażających ry
sach wskazuje, że hełm jest niemiecki, 
gdyż zupełnie nie znamy podobnych wy
robów europejskich, wykonanych w ja
kimkolwiek innym kraju*) 2 * * * * *), w Niemczech 
zaś ten sposób zdobienia, a raczej szpece
nia hełmów był stosowany od dość daw
na. Nawet piękne okazy zbroi maksymil- 
jańskich, wyposażone w tego rodzaju heł
my, a znajdujące się w muzeach nie nie
mieckich, są niemieckiego pochodzenia8).

Cechą, dzięki której zapewne autor 
włoski i obaj niemieccy kla
syfikowali nasz hełm jako 
polski, są jego skrzydła, lecz 
właśnie one w danym wypad
ku przemawiają przeciw pol
skości. Znamy coprawda licz
ne skrzydlate hełmy polskie, 
lecz żaden z nich nie jest 
starszy niż czasy panowania 
Augusta II, a wszystkie z tej 
właśnie epoki mają skrzydła 
takie same jak i studjowa- 
ny okaz, t. j. wycięte z bla

chy i dziurkowane, przyczem część otwo
rów ma kształt serc. Turyński natomiast 
niewątpliwie pochodzi z XVI w. Pojedyn
cze skrzydła ptasie używano i dawniej do 
ozdoby hełmów zamiast pióropuszów, lecz 
parzystych skrzydeł blaszanych przed 
Augustem II — nigdy, a przynajmniej nie 
znamy ani jednego takiego okazu i w iko- 
nografji nie spotkaliśmy ani jednego śla
du podobnych skrzydeł.

Hełm, na który się autor turyńskiego

*) August Demmin. Die Kriegswaffen in 
ihren geschichtlichen Entwickelungen. Leipzig. 
1893. Str. 547.

2) Zobacz: Demmin, op. cit. str. 507, rys. 34,
str. 543, rys. 160, str. 432.

s) Naprzykład piękna zbroja w Muzeum
Artyleryjskiem w Paryżu (obecnie Muzeum Woj
ska), reprodukowana w pracy Maindron, Les ar
mes. Paris 1890, rys. 166,
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katalogu powołuje, znajdujący się w Pe
tersburgu (dawniej w muzeum Carsko- 
sielskiem, następnie w Ermitażu), nie jest 
polski, lecz niemiecki z końca IXVT w., a 
skrzydła przyczepiono do niego później. 
Znajduje się on obecnie w Muzeum Woj
ska w Warszawie, a nie należące do nie
go skrzydła odjęto1). Niemieckie jego po

D ział
Na pytanie 7. — Czy rękojeść szabli 

węgierskiej z końca XVI i z XVII w. po
siadała paluch?

Węgierskie szable XVI wieku nie ma
ją paluchów.

Również w XVII wieku paluch przy 
jelcu wskazuje raczej na polskie pochodze
nie szabli. Dopiero pod koniec XVII wie
ku spotykamy paluchy przy szablach wę
gierskich i to dość rzadko. Wchodzą one 
w użycie na dobre na przełomie wieku 
XVII i XVIII i trwają do około roku 
1770.

Natomiast jest paluch szeroko stoso
wany w Niemczech. Spotykamy go przy 
mieczach i rapierach w wieku XVI i XVII. 
Stanowi nierozłączną część szabli szwaj
carskiej XVII wieku i t. zw. „epee val- 
lonne”. Pałasze austrjackie, niemieckie i 
rosyjskie przez cały wiek XVIII mają za
zwyczaj paluch. Przy szablach polskich 
spotykamy paluch od końca XVI wieku po 
przez cały wiek XVII aż do końca XVIII. 
Nie jest więc paluch wynalazkiem pol
skim, ale w Polsce najszersze znalazł za
stosowanie i Polska pierwsza zastosowała 
go do rękojeści szabli^).

(Stanisław Meyer, Warszawa).

Na pytanie 8. — pdróżnić szable pol
skie XVI, XVII i XVIII w. od węgierskich *)

*) Katalog wystawy jubileuszowej zabytków 
z czasów króla Stefana i Jana III. Warszawa. 
1933, str. 77.

■) Patrz Zygmunt Hartleb „Szabla Polska”, 
str. 45 i 46.

chodzenie jest absolutnie pewne, gdyż ma 
na sobie norymberski znak kontrolny.

Streszczając powyższe, dochodzimy do 
wniosku, że hełm turyński jest zapewne 
wyrobem niemieckim z początku XVI w., 
a skrzydła dodał mu ktoś później dla 
zwiększenia jego wartości handlowej, jak 
to niejednokrotnie robiono.

z tego samego czasu na podstawie rysun
ku liter napisów nie można, gdyż jest 
całkiem jednakowy, natomiast często treść 
napisu określa pochodzenie szabli (W. 
Dziewanowski, Warszawa).

PYTANIA NADESŁANE.
Pytanie 11. Kto może podać dokład

niejszy opis munduru grandmuszkieterów 
Augusta II (kwaterujących w Warszawie 
na Marywilu), o których wspomina W. Go- 
mulicki w opowiadaniach o Starej War
szawie (M. Wodnicki, Warszawa).

Pytanie 12. W jakiej książce można 
znaleźć sentencje łacińskie i polskie ry
te na szablach polskich (J. Buczkowski, 
Warszawa).

Pytanie 13. Czy fizyljerzy Księstwa 
Warszawskiego 1810 — 13 nosili dwa pasy 
jak grenadjerzy i woltyżerzy, czy też, jak 
w piechocie francuskiej, tylko jeden pas 
do ładownicy, do którego była doczepiona 
pochwa do bagnetu (I. Matuszczak, Byd
goszcz) .

Pytanie 14. Czy poły kurtek szerego
wych piechoty były we wszystkich puł
kach granatowe z wypustką karmazyno
wą, czy też i białe z taką wypustką, jak 
5 p. p. na obrazie J. Chełmińskiego i jak 
poły fraków oficerskich. (I. Matuszczak, 
Bydgoszcz).

Pytanie 15. Czy na połach kurtek sze
regowych były wyszyte godła. Jakie go
dło mieli fizyljerzy (I. Matuszczak, Byd
goszcz) .

informacyjny
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Pytanie 16. Kiedy otrzymały pułki pie
choty 4, 7 i 9 okrągłe czaka francuskie, 
czy z chwilą wyruszenia do Francji i Hi
szpan ji, czy też dopiero w r. 1812 z nowym 
krojem mundurów (I. Matuszczak, Byd
goszcz) .

Pytanie 17. Czy woltyżerowie 4, 7 i 9 
pułków piechoty nosili żółte kołnierze i 
czaka obszyte żółtą taśmą, jak grenadje- 
rzy czerwoną (I. Matuszczak, Bydgoszcz).

Pytanie .18. Jakie mundury otrzymał 
pułk 4 piechoty w r. 1813 po wcieleniu doń 
szczątków 7 i 9 p. p. (I. Matuszczak, Byd
goszcz) .

Pytanie 19. Czy podoficerowie piecho
ty Księstwa Warszawskiego oprócz galo
nów na rękawie i czapce, nosili także wą
ski galonik, naszyty na łapce rękawa — 
na obrazach J. Chełmińskiego (I. Matu
szczak, Bydgoszcz).

Pytanie 20. Jaki był ubiór bataljohu 
Kurcjusza (I. Matuszczak, Bydgoszcz).

Pytanie 21. Do którego pułku należy 
woltyżer w zielonym kołnierzu, przedsta
wiony na obrazie J. Chełmińskiego: „Ge
nerał brygady w ubiorze małym, pułkow
nik 17 p. uł., woltyżer i adjutant generała 
brygady“ (Nr. 1143 M. N.) (I. Matusz
czak, Bydgoszcz).

Pytanie 22. Czy szare płaszcze piecho
ty miały kolorowe ozdoby na kołnierzach 
(I. Matuszczak, Bydgoszcz).

Pytanie 23. Czy piechota Księstwa 
Warszawskiego miała flagi kompanijne, 
noszone przez skrzydłowych podoficerów 
w lufie karabina, jak piechota francuska, 
rosyjska, bawarska, saska i t. d. Jakiej 
formy i barwy (I. Matuszczak, Byd
goszcz) .

Lista nowych członków 

3towarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska

89. * Centrum Wyszkolenia Piechoty w
Rembertowie.

90. Ks. prałat Stanisław Trzeciak.
91. Kowalski Adam, kapitan.
92. Krasoń Kazimierz, por.
93. Litwinowicz Aleksander, gen. bryg.
94. 4 pułk artylerji ciężkiej w Łodzi.
95. Koźlik Józef.
96. Koło Oficerów 20 pułku ułanów.
97. Muzeum XX .Czartoryskich w Kra

kowie.
98. Dr. Bocheński Zbigniew, kustosz 

Muz. Naród, w Krakowie.

©

99. Maruszewski Artur, płk. dypl., wo
jewoda tarnopolski.

100. Bogotko Kornel, mjr.
101. Suchodolski Witold.
102. Krzywiec Waler j an, por.
103. Bibljoteka Oficerska 86 p. piech. 

w Mołodecznie.
104. Korytowski Adam, płk. dypl.
105. Jodzewicz Kazimierz, art. malarz.

W drugim numerze mylnie wydruko
wano nazwisko, które powinno brzmieć 
sierżant Matuszczak Ignacy.

@ ©

Zakłady Graficzne „DRUKPRASA“, Warszawa, Nowy Świat 64. Tel: 615-56 i 242-40.
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