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Adam Górecki, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Szable średniowieczne z Torunia i Malborka w kontekście analogicznych zabytków z polskich zbiorów muzealnych
Szabla jest to broń o długiej, zakrzywionej, jednosiecznej głowni, często
zaopatrzonej w pióro - wtedy sztych bywa niekiedy obosieczny. Przejście od węższej, górnej części głowni do poszerzonego pióra mające kształt wyraźnego odskoku
określane jest w terminologii bronioznawczej jako młotek1. Trzpień rękojeści szabli
jest z reguły osadzony asymetrycznie w stosunku do głowni2. z perspektywy historii
wojskowości można dziś powiedzieć że jest to doskonała broń przystosowana do cięcia, rąbania lub zadawania sztychu. Szabla dzięki krzywiźnie głowni tnie ruchem
posuwistym, kwestią drugorzędną jest tu waga i długość broni. Najlepiej obrazuje to
fakt, że przy użyciu dobrze wykonanej szabli możemy przeciąć taką ochronę, wobec
której bezsilny byłby miecz o tej samej wadze, prowadzony do celu z taką samą siłą3.
Szable na terenie Europy w okresie nowożytnym upowszechnili Węgrzy4. Stało się
tak w efekcie konfliktów zbrojnych z Turkami w XIV – XV w., które przyczyniły się
do orientalizacji wojskowości węgierskiej5. Późnośredniowieczne formy omawianej

A. Nadolski, Polska broń. Broń biała., Wrocław 1974, s. 17
W. Kwaśniewicz, Dzieje szabli w Polsce, Warszawa 1999, s. 23
3 A. Nadolski, op. cit., s. 71
4 M. Głosek, Przyczynek do początków szabli nowożytnej w Polsce [w:] Arma et ollae. Studium dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin i 45 rocznicę
pracy naukowej, Łódź 1992, s. 64
5 A. Nadolski, op. cit., s. 72
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broni łączą w sobie elementy kordu i szabli6. Dobre przykłady tego typu uzbrojenia
z terenu Węgier, datowane na okres późnego średniowiecza publikuje J. Kalmár7.
Szabla znajdująca się w zbiorach Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
nie była do tej pory opublikowana. Zabytek ten (fot. 1) został wydobyty z rzeki Wisły
na wysokości Torunia. Jego wymiary to : dług. całkowita 108 cm, głownia jednosieczna wklęsło ciągniona ze zbroczem, lekko wygięta o dług. 87,6 cm i szer.
u nasady 3,5 cm, grubość grzbietu 0,6 cm. Na wysokości sztychu brzeszczot rozszerza się do 4 cm tworząc w części grzbietowej młotek, a następnie przechodzi
w obosieczne pióro o dług. 38,5 cm, zakończone ściętym sztychem. Jelec jest prosty
o dług. 24,6 cm, okrągły w przekroju, na końcach rozszerzający się do średnicy 2 cm.
Jest on zaopatrzony w obłęk. Na obu ramionach jelca zachowały się resztki zdobień,
w postaci podwójnych dookolnych rowków powtarzanych dwukrotnie. Można przypuszczać, że pierwotnie były one wypełnione kolorowym metalem. Oprawa rękojeści
szabli ma formę mieczową z prostym, długim jelcem oraz kulistą głowicą. Trzpień
osadzony jest asymetrycznie (fot. 2). Długość trzpienia 19,5 cm, szer. u nasady 2,2
cm, zwężający się ku głowicy. Górna część trzpienia służąca do zamontowania głowicy jest złamana.
Bezpośrednią analogią do zabytku znalezionego w Toruniu jest szabla
znajdująca się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Ciechanowie (fot. 3)8. Wymieniony wyżej zabytek wydobyto z rzeki Narwi na wysokości Pułtuska. Szabla mierzy
108 cm; dług. głowni 89,5 cm; szer. 3,5 cm; dług. pióra 28,5 cm; szer. głowicy 4 cm;
dług. jelca 28 cm. Jest ona zaopatrzona w obłęk9. Podobnie jak w przypadku zabytku
z Torunia oprawa rękojeści jest mieczowa. Ornament na obu ramionach jelca oraz
obłęku przybiera formę dookolnych żłobień powtarzanych dwukrotnie (fot. 4). Zdobienie głowicy to podwójny rowek obiegający ją w poziomie, łączący się

L. Marek, Broń biała na Śląsku XIV-XVI w., Wrocław 2008, s. 41
J. Kalmár, Régi magyar fegyverek, Budapeszt 1971, s. 70-72
8 M. Głosek, op. cit., s. 63
9 O obłęku nie wspomina M. Głosek, op. cit., s. 64
6
7

~ 152 ~

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
z podłużnymi liniami biegnącymi od połowy głowicy do nitu rozklepanego w formę
równoramiennego krzyża (fot. 5). Szabla z Pułtuska datowana jest na 2 poł. XV w10.
Dane metryczne w przypadku obu zabytków są zbieżne, podobnie jest ze
znakami warsztatu umieszczonymi na głowni obu szabel. Są to wybite sygnatury
w kształcie tzw. jabłka cesarskiego (fot. 6, 7). Ponadto zabytek ze zbiorów kołobrzeskich zaopatrzony jest w znak przypominający wilka, wykonany przez nacięcie
rowków, a następnie wklepanie kolorowego metalu (fot. 8). Omawiany znak odbiega
od formy klasycznego wilka, którą posługiwały się wytwórnie mieczy w Pasawie
i Solingen11. W literaturze przedmiotu znane są przykłady podobnych oznaczeń
głowni mieczy, znaki tego typu określa się często mianem psa. Przykładem pracowni
sygnującej swoje wyroby znakiem psa jest Toledo. Omawiana sygnatura jest mniejsza od znaku wilka, korpus zwierzęcia jest krótszy, nogi ułożone są w pozycji
zbliżonej do pionowej, ogon uniesiony jest ku górze12.
Druga analogia dla szabli z Torunia znajduje się w zbiorach Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie13. Zabytek nie zachował się w całości, głownia jest
złamana na wysokości zastawy, co może być efektem sposobu posługiwania się omawianą bronią. Szabla posiada jelec zaopatrzony w obłęk oraz asymetryczny
w stosunku do głowni trzpień, zakończony głowicą14.
Bardzo ciekawym rozwinięciem tej samej formy uzbrojenia jest zabytek
znajdujący się w Muzeum Zamkowym w Niedzicy. Ten egzemplarz można najprawdopodobniej datować na czasy nieco późniejsze – około drugiej połowy XVI w.
Jednak jego podobieństwo do wyżej wymienionych egzemplarzy zadecydowało
o dołączeniu go do tego zestawienia (fot. 9). Mamy tu do czynienia z bronią o lekko
zakrzywionej (krzywizna głębokości 1,8 cm), jednosiecznej głowni ze ściętym, obustronnie ostrym sztychem. Pomimo lekkiego rozszerzenia się głowni przy jej końcu,
nie ma tu wyraźnie wyodrębnionego pióra. Długość całego zabytku to 87 cm, a samej
10

Ibidem, s. 68
M. Głosek, Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, Wrocław-WarszawaKraków-Gdańsk 1973, s. 32-33
12 Ibidem, s. 33
13 L. Marek, op. cit., ryc. 38
14 Ibidem, s. 42
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głowni 73 cm. Po obu stronach głowni, przy jej grzbiecie występują zbrocza o szerokości około 0,7 cm. Największe różnice widać w oprawie rękojeści, która nadal
zachowuje formę mieczową, ale już z esowato wygiętym jelcem. Jest on nieco
spłaszczony i lekko rozszerzający się przy zachowanym końcu (drugi został ułamany). Od jednej strony szabla zaopatrzona jest w dogrzewany do jelca obłęk,
zdobiony w górnej części dwiema wypustkami z rowkiem po środku (fot. 10). Sporym zaskoczeniem okazał się umieszczony po drugiej stronie element raczej nie
występujący w tego typu zabytkach – mowa tu o paluchu. Jest to element bardzo charakterystyczny dla szabli polskiej, głównie w egzemplarzach XVII-wiecznych.
Niewykluczone, że to udogodnienie mogło zostać dodane do tej konkretnej szabli już
po pewnym czasie jej użytkowania (fot. 11). Trzpień rękojeści osadzono symetrycznie w stosunku do głowni i zakończono go kulistą, lekko spłaszczoną głowicą
o średnicy 3,3 cm. Zamocowano ją rozklepanym nitem. Głowica jest zdobiona ornamentem w postaci ośmiu żłobkowanych rowków rozchodzących się promieniście od
nasady i dziurkowaniem biegnącym przez środek (fot. 12). Na spodzie, zamiast jednego z rowków wyżłobiony jest otwór o średnicy 0,4 cm. Na obu stronach głowni,
przy zastawie występują również ślady po puncach, niestety są one zupełnie nieczytelne (fot. 13).
Innym, niepublikowanym do tej pory przykładem szabli średniowiecznej
z terenu Polski jest egzemplarz wydobyty w 1906 r. podczas robót kanalizacyjnych
w Malborku (ryc. 1). Obecnie broń ta jest częścią zbiorów Muzeum Wojska Polskiego. W swojej formie zabytek ten różni się nieco od wyżej opisanych znalezisk.
Szabla ma długość 111,5 cm i waży 1,05 kg. Głownia dł. 90,5 cm i szer. 3,5 cm u nasady charakteryzuje się bardzo niewielką krzywizną – wygięta jest na 8 mm. Płaz
głowni ma widoczny szlif w postaci dwóch bruzd. Broń ta nie posiada klasycznie
wyodrębnionego pióra, jednak sztych jest ukośnie ścięty, obosieczny (fot. 14).
W przeciwieństwie do egzemplarzy z Kołobrzegu i Ciechanowa, znalezisko z Malborka ma asymetryczną, nożową oprawę rękojeści. Jelec jest prosty o dł. 19,3 cm,
romboidalny w przekroju, z jednej strony przymocowany jest nitem do trzpienia rękojeści. Trzpień ten wykonany jest w kształcie płaskiej sztaby, rozszerzającej się ku
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górze, zaopatrzony w pięć otworów na nity do mocowania okładzin, które się nie
zachowały (fot. 15). Stanowi on jedną całość z niewielką głowicą w kształcie główki,
ozdobionej ornamentem sznurowym (fot. 16). Po jednej stronie głowni wyraźnie
widnieje pozłacany znak z wyglądu przypominający wilka pasawskiego. Jest to sylwetka zwierzęcia w biegu, z linią grzbietu przechodzącą w ogon podniesiony do
góry. Grzbiet jest zaznaczony pionowymi kreseczkami (fot. 17). Ze względu na wykorzystywanie tego znaku przez różne pracownie miecznicze, trudno jest na tej
podstawie określić miejsce pochodzenia tego zabytku. Wiadomo jednak, że podobnego symbolu używano również w ośrodkach węgierskich15. Jest to interesujące ze
względu na fakt, że najbardziej bezpośrednie analogie do tego egzemplarza pochodzą
właśnie z terenu Węgier16.
Najbliższą na terenie Polski analogią do zabytku z Malborka jest szabla
znajdująca się w zbiorach Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Broń uległa uszkodzeniu – głownia jest ułamana, dysponujemy więc właściwie tylko fragmentem szabli.
Nie mniej jednak widoczne jest, że była to głownia o niewielkiej krzywiźnie, nie posiadająca

zbrocza.

Egzemplarz

zaopatrzony

jest

w prosty,

długi

jelec

o czworokątnym przekroju. Od dwuczęściowej obejmy jelca odchodzi trzpień taśmowatej tarczki, której zadaniem była najprawdopodobniej częściowa ochrona dłoni.
Rękojeść jest lekko rozwidlona w górnej części. Zachowały się na niej trzy stalowe,
tulejowe nity do mocowania okładzin rękojeści. Nieznane są okoliczności oraz miejsce odnalezienia tego egzemplarza. Wg L. Marka zabytek ten powinno datować się
na 2. poł. XV w17.
Bardzo podobny egzemplarz przechowywany jest również w Muzeum
Oręża Polskiego w Kołobrzegu (fot. 18). Podobnie jak w przypadku zabytku z Muzeum Wojska Polskiego czy z Pszczyny, jest to broń jednosieczna, o asymetrycznej,
nożowej oprawie rękojeści (fot. 19). Głownia posiada ukośnie ścięty, obosieczny
sztych. Po obu jej stronach zarysowuje się zbrocze. W trzpieniu rękojeści znajdują

M. Głosek, Znaki i napisy…, s. 32-36
C. Ferenc, Kardok történelmünkben, Budapeszt 1971, J. Kalmár, op. cit.
17 L. Marek, op. cit., s. 41-42
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się cztery otwory po nitach mocujących okładziny. Czworokątny w przekroju jelec
jest wyraźnie krótszy niż w przypadku dwóch wyżej wymienionych szabel. W miejscu gdzie obejma jelca nachodzi na trzpień rękojeści, znajdują się po obu stronach
dodatkowe otwory. Trzpień zwieńczony jest kapturkiem w kształcie spłaszczonego
sześciokąta. W taki sam sposób mogła być wykończona również rękojeść szabli
z Pszczyny, co potwierdzają węgierskie analogie, element ten jednak nie zachował
się18.
Pierwsza wzmianka źródłowa na temat szabli pojawia się na ziemiach polskich w 1464 roku i brzmi pro cultro alias szabla19. Jak wynika ze źródeł pisanych,
szabla w XV w. ma już formę wykształconą, rozpoznawalną przez wzmiankujących
ją kronikarzy. Świadczy o tym opis polskiej szlachty sporządzony przez niemieckiego kronikarza, uczestniczącego w ceremonii zaślubin Jadwigi Jagiellonki
z księciem bawarskim Jerzym z Landshud w 1475 roku – i szable w srebrnych pochwach, miejscami pozłacanych. Pasy u szabel były dużymi złocistymi lamami
wykładane, i zwisały do samej ziemi, mając wielkie zankle, czyli klamry, jak to zwyczajem bywa w ich kraju20. Spis roty pieszej Marka z 1471 r. świadczy o szybkim
rozpowszechnianiu się szabli, gdzie na 446 kombatantów 197 posiadało szable21.
Również w źródłach ikonograficznych licznie przedstawiane są szable jak chociażby
w scenie pasyjnej tryptyku Koronacji Madonny (1460 r.) z kolegiaty w Wieluniu czy
na kwaterze poliptyku kolegiaty w Kaliszu (1500 r.). Ważnym źródłem do studiów
nad zagadnieniem broni siecznej jest Kodeks Baltazara Behema (1505 r.) ukazujący
pracownie miecznika wykonującego również szable22. Analiza źródeł ikonograficznych jest skomplikowana ponieważ szable są przedstawione najczęściej
w pochwach, co utrudnia analizę konstrukcji głowni.
Powyższe rozważania pozwalają na przedstawienie ogólnych ram chronologicznych w jakich mieści się szabla znaleziona
18

w Wiśle.

Chronologia

Ibidem, s. 42
M. Głosek, Przyczynek…, s. 64
20 Ibidem, s. 66
21 Ibidem, s. 66
22 M. Głosek, Broń biała [w:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500, red. A. Nowakowski, Toruń 2003, s. 36
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analogicznych zabytków z terenu Węgier opublikowanych przez J. Kalmára została
wyznaczona na XV w23. Jako dolną granice chronologiczną przyjmujemy 2 poł. XV
w., wynika to z datowania przyjętego dla zabytku z Pułtuska24. Według W. Kwaśniewicza, w IV ćwierci XVI w., szabla zaczyna wypierać miecz z polskiej wojskowości.
W okresie tym oprawy szabel mają charakter już w pełni wykształcony dla okazów
nowożytnych i nie posiadają cech odpowiadających mieczom25. Dodatkowych informacji uściślających górną granicę chronologiczną może jednak dostarczyć
wspomniany wcześniej fragment szabli ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie, datowany na pocz. XVI wieku26. Przytoczone argumenty skłaniają do
datowania zabytku szabli przechowywanej w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na okres około 1500 r.
Podobnie wygląda kwestia datowania zabytku z Malborka. J. Kalmár datuje podobne egzemplarze z terenu Węgier na XIV-XV w27. Szabla z Pszczyny
została wydatowana na 2. poł. XV w., a C. Ferenc określa chronologię bardzo podobnych znalezisk nawet na początek XVI w28. Dodatkowym argumentem jest fakt,
że jak sugeruje M. Głosek, znaku wilka zaczęto używać na Węgrzech mniej więcej
od połowy XIV w29, dlatego też za dolną granicę należałoby uznać właśnie 2. poł.
wieku XIV, natomiast za górną, koniec wieku XV. Przyjmując hipotezę, że miejscem
produkcji tego egzemplarza był właśnie ośrodek węgierski i biorąc pod uwagę egzemplarze analogiczne uważamy, że należałoby przyjąć datowanie szabli z Malborka
na 2. poł. XV w.
Należy podkreślić unikatowość formy oprawy szabli z Torunia, Pułtuska,
oraz Warszawy. W literaturze przedmiotu traktującej o europejskich szablach nie odnaleźliśmy identycznych zabytków. Zarówno jelce jak i głowice w przypadku
wymienionych wyżej zabytków nie mieszczą się w najbardziej rozbudowanej,

J. Kalmár, op. cit., s. 71
M. Głoesk, Przyczynek…, s. 68
25 W. Kwaśniewicz, op. cit., s. 27
26 L. Marek, op. cit., s. 42
27 J. Kalmár, op. cit., s. 71
28 L. Marek, op. cit., s. 42
29 M. Głosek, Znaki i napisy…, s. 38-41
23
24
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opartej na licznym materiale klasyfikacji R. E. Oakeshotta30. Formy opraw rękojeści
szabli z terenu wschodnich Niemiec i Austrii odbiegają od omawianych zabytków31.
Materiał z terenu Węgier posiada specyficzne jelce w kształcie litery S, oraz ukośnie
wygięte trzpienie - jest to typowe dla lokalnych cech stylistycznych32. Na podstawie
analizy cech konstrukcyjnych i elementów zdobienia oprawy, jesteśmy skłonni do
wniosku że szable znalezione w Wiśle oraz Narwi pochodzą z tej samej pracowni.
Kluczowym argumentem są sygnatury umieszczone na głowni, o kształcie krzyża
którego podstawą jest koło. W przypadku obu zabytków mamy do czynienia z niemal
identycznymi rozmiarami, elementami oprawy i zdobienia. Kwestią nadal nierozstrzygniętą pozostaje miejsce ich wykonania.

E. Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry, Londyn 1964; M. Głosek, Miecze środkowo europejskie z X-XV w., Warszawa 1984; M Głosek, Przyczynek…
31 H. Seitz, Blankwaffen I, Braunschweig 1965, s. 197
32 Z. Hartleb, Szabla polska. Jej rozwój historyczno-techniczny, Lwów 1926; M. Głosek,
Miecze…
30
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ZDJĘCIA:

Fot. 1 i 3: Szabla wydobyta z Wisły k. Torunia (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, po lewej) oraz szabla wydobyta z Narwi (Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie, po prawej). Fot. M. Ochęcki
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Fot. 2: Szabla wydobyta z Wisły, trzpień rękojeści oraz jelec z obłękiem. Fot. M.
Ochęcki

Fot. 4: Szabla wydobyta z Narwi, trzpień rękojeści oraz jelec z obłękiem. Fot. A.
Górecki
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Fot. 5: Szabla wydobyta z Narwi, głowica z nitem mocującym. Fot. A. Górecki

Fot. 6 i 7: Znak jabłka cesarskiego na szablach z Narwi (po lewej) oraz Wisły (po
prawej). Fot. M. Ochęcki
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Fot. 8: Znak wilka pasawskiego na szabli wydobytej z Wisły. Fot. M. Ochęcki

Fot. 9: Szabla z Muzeum Zamkowego w Niedzicy. Fot. A. Górecki
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Fot. 10: Szabla z Niedzicy, obłęk oraz widoczne uszkodzenie jelca. Fot. A. Górecki

Fot. 11: Szabla z Niedzicy, paluch po drugiej stronie jelca. Fot. A. Górecki
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Fot. 12 i 13: Szabla z Niedzicy, głowica (po lewej) oraz fragment głowni z widocznym zbroczem oraz śladami po puncach (po prawej). Fot. A. Górecki
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Ryc. 1 (po lewej): Rysunek szabli odnalezionej w Malborku (Muzeum Wojska Polskiego). Rys. M. Ochęcki
Fot. 14 (po prawej): Szabla z Malborka, sztych. Fot. A. Górecki
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Fot. 15: Szabla z Malborka, trzpień rękojeści z jelcem. Fot. A. Górecki

Fot. 16: Szabla z Malborka, zbliżenie na dołączoną głowicę. Fot. A. Górecki
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Fot. 17 (u góry): Szabla z Malborka, symbol wilka pasawskiego.
Fot. A. Górecki
Fot. 18 (po prawej): Szabla (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu).Fot. A. Górecki
Fot. 19 (na dole): Szabla z MOPK, zbliżenie na trzpień rękojeści.
Fot. A. Górecki
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