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WSTĘP

„Koń, jak wszyscy wiedzą, jest najważniejszą częścią rycerza”. To zdanie ze sztuki Jeana Giraudoux (1882–1944) pt. Ondine (akt I, scena 2)1
jest najlepszym mottem dla tego tomu z serii moich książek o rycerzach
na wojnie, w podróży i na kwaterze2.
Przypomnijmy bowiem Czytelnikom, że słowo „rycerz” to spolonizowany za pośrednictwem czeskiego rytieřa niemiecki Ritter, oznaczający jeźdźca, tak jak francuski chevalier, pochodzący wraz z włoskim
caballo od łacińskiego caballus — oznaczającego konia — stąd polski
kawaler i kawaleria3.
Bez konia nie byłoby więc rycerza, gdyż wyniósł on jeźdźca ponad innych wojowników4 i dlatego Jean Flori w swej znakomitej pracy
1
Zob. Ph. Contamine, Wojna w średniowieczu, tłum. M. Czajka, Warszawa 1999,
s. 136.
2
Zob. J. Szymczak, Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą, Warszawa-Bellerive-sur-Allier
2016, s. 25; tenże, Rycerz z bronią zaczepną, Warszawa-Bellerive-sur-Allier 2017, s. 280.
3
Zob. A. Gąsiorowski, Rycerstwo, [w:] SSSłow., t. 4, s. 620–624; tenże, Czynniki rozwarstwienia stanu szlacheckiego w średniowiecznej Polsce, [w:] Struktura feudální společnosti
na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století, red. J. Čierny, F. Hejl,
A. Verbík, Praha 1984, s. 61–68; Sł.star., t. 8, s. 56–58; R. Barber, Rycerze i rycerskość,
tłum. J. Kozłowski, Warszawa 2000, s. 31–33; A. Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Wrocław 1979, s. 7; W. Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody.
Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim XIV wieku, Warszawa 1985, s. 42–47; J. Macek, Česká středověká šlechta, Praha 1997, s. 50–67; A. Bogucki, Polskie nazwy rycerstwa
w średniowieczu. Przyczynki do historii ustroju społecznego, Włocławek 2001, s. 61–112;
tenże, Jeszcze o nazwach rycerstwa w źródłach polskich, [w:] Mieszczanie, wasale, zakonnicy, red. B. Śliwiński, SDŚ, nr 10, Malbork 2004, s. 36–40; tenże, Etymologie polskich nazw rycerstwa, [w:] Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze, red. B. Śliwiński, SDŚ,
nr 15, Malbork 2009, s. 39–42. Przegląd najnowszej światowej literatury przedmiotu
zob. M. Keen, Chivalry, [w:] The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military
Technology, red. C. J. Rogers, New York 2010, t. 1, s. 374–385.
4
Zob. J. Szymczak, Koń wyniósł jeźdźca ponad innych wojowników, [w:] Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku, red. W. Peltz, J. Dudek,
Zielona Góra 1997, s. 15–24.
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o rycerzach i rycerstwie w średniowieczu poświęcił mu oddzielny rozdział pt. Od jeźdźca do rycerza5. Wraz z zaangażowaniem konia do walki rozpoczął się bowiem „proces kosztownej eskalacji zbrojeń” i to nie
tylko ze względu na jego wartość, ale — może nawet przede wszystkim
— z powodu ciągle rosnących kosztów uzbrojenia wojownika i rycerza.
Przewaga konnicy nad piechotą była bowiem „wynikiem połączenia
zasięgu rażenia, osłony i szybkości”, co zapewniała dłuższa kopia, dobra zbroja i coraz lepszy koń6. Odnotujmy zatem, że w zasadzie spośród
zwierząt hodowlanych tylko koń znalazł się pod opieką prawa7, ale i to,
że właśnie dobry koń osiodłany, wraz z mieczem, tarczą, zbroją i pozostałym ekwipunkiem żołnierskim jako „arma bellica” lub „res expeditorias”, składały się na tzw. hergewet (niem. Heergeräthe), czyli rzeczy
należące do wyposażenia rycerskiego, które w dawnym polskim prawie
spadkowym były dziedziczone tylko przez męskich krewnych zmarłego8. Odnotujmy wreszcie i to, że odszkodowanie za utracony oręż podczas wyprawy wojennej — bez względu na rodzaj średniowiecznego
wojska — przysługiwało także za konia, gdyż stanowił on przecież jakąś
część rycerza [wyróżnienie — J. Sz.].
Rycerze musieli zadbać zatem nie tylko o dobre zbroje, ale także
o dobre konie — chociażby z troski o własne bezpieczeństwo. Znane
powiedzenie, że „dobry koń to dobra broń” [wyróżnienie — J. Sz.]
określa bardzo wyraźnie rolę wierzchowca w ekwipunku rycerza na
równi z jego uzbrojeniem ochronnym i zaczepnym. W wielu aktach
nadawczych ziemi władca określał nawet jego wartość i tą minimalną
wyznaczały 2 grzywny, a więc tyle, co roczny dochód z łana kmiecego
lub — jak kto woli — tyle, ile kosztował niezły hełm lub cztery woły
5

J. Flori, Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, tłum. E. Trojańska, Poznań 2003, s. 79.
M. Howard, Wojna w dziejach Europy, tłum. T. Rybowski, Wrocław–Warszawa–
Kraków 2007, s. 9; zob. L. Stomma, Antropologia wojny, Warszawa 2014, s. 16–17.
7
Zob. J. Szymczak, „Kwestia końska” w polskim ustawodawstwie średniowiecznym,
[w:] Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu,
red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016, s. 81–97.
8
B. Groicki, Tytuły prawa majdeburskiego, red. K. Koranyi, Warszawa 1954, s. 15;
zob. Sł.polsz., t. 8, s. 332; P. Suski, Spory wokół gerady i hergewetu w polskim miejskim
prawie spadkowym w XVI w., [w:] Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego. Materiały konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Państwa
i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 7–8 marca 2007 r., red. M. Mikuła, Kraków 2008, s. 165–175.
6
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Tabela 1. Koszty uzbrojenia kopijnika i strzelca w Polsce
na początku XV w. (w groszach)
Typ kombatanta
Rodzaj broni

Kopijnik

Strzelec

b. dobry dobry średni mierny dobry średni mierny

Hełm

192

144

66

48

60

48

30

Pancerz kolczy

480

336

240

144

240

144

96

Napierśnik

—

—

—

20

—

20

—

Płaty

—

—

192

—

192

—

—

Zbroja płytowa

384

240

—

—

—

—

—

Osłony rąk i nóg

—

—

96

36

72

12

6

Tarcza

60

42

30

18

20

12

8

Miecz

72

48

32

—

24

16

—

Kord

—

—

—

24

—

—

10

Łuk

—

—

—

—

—

—

18

Kusza

—

—

—

—

60

48

—

Włócznia

—

—

12

6

—

—

—

Kopia

24

18

—

—

—

—

—

Koń

720

480

336

240

288

192

96

Rząd koński

45

24

16

12

16

12

8

Siodło

72

48

30

24

30

20

14

Ostrogi

15

12

6

4

6

4

2

2064

1392

1056

576

1008

528

288

43

29

22

12

21

11

6

Ogółem groszy
Ogółem grzywien

Źródło: J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego
w Polsce XIII–XV w., tab. 20.
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albo dwadzieścia owiec, a zupełnie dobry koń dla bogatego wójta za
5 grzywien stanowił równowartość pełnej zbroi płytowej albo 10 wołów lub 50 owiec9, nie sięgając dalej do pogłowia zwierząt hodowlanych. To już był poważny wydatek w ramach kosztów ekwipunku wojennego w Polsce w XV w.
Z danych zawartych w tabeli 1. wynika, że na 43 grzywny pełnych
kosztów bardzo dobrego uzbrojenia ochronnego i zaczepnego kopijnika blisko 18 grzywien stanowią koszty końskie, tj. oprócz konia jego
oprzyrządowanie w postaci uzdy, siodła z dodatkami i ostrogami, co
daje ok. 42% całości wydatków. Jeśli chodzi o kombatanta z dobrym
uzbrojeniem, jest to 43%, w średnim 36,4%, w słabym wreszcie to aż
50%, czyli koń był co najmniej równoważną bronią w całym ekwipunku
rycerskim.
Podobnie układają się proporcje w cenie konia w ogólnych kosztach uzbrojenia kopijników (42%, 34%, 33,6%) oraz strzelców (30,4%,
39,3%) w końcu XV w. (tab. 2). Jest to najlepszy dowód na konstatację,
że koń był przynajmniej jedną z najważniejszych inwestycji finansowych w przygotowaniach rycerza na wyprawę wojenną! Można jej było
uniknąć, mając własną hodowlę lub konia zdobycznego — takiego jak
np. ogiery fryzyjskie, zdobyte przez Maćka i Zbyszka herbu Tępa Podkowa z Bogdańca pod Sieradzem!
Koń10 jest chyba jedynym zwierzęciem, który od zarania dziejów towarzyszył człowiekowi w tak wielu dziedzinach życia i któremu ludzie
przyznali tak wiele atrybutów11. Koń był zatem wierzchowcem bogów
9

Por. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polskie XIII–XV w.,
Łódź 1989, s. 145–146; tenże, Koszty ekwipunku wojennego w Polsce w XV wieku,
„Zapiski Kazimierzowskie” 19, 2017, s. 46; zob. też K. Tymieniecki, Pierwsze objawy
przewrotu gospodarczo-społecznego w Wielkopolsce w XV w. (przyczynki źródłowe
do dziejów kultury materialnej i organizacji społecznej), [w:] Studia jubileuszowe
z okazji 70 rocznicy urodzin prof. dra Stanisława Arnolda, Warszawa 1965, s. 371: za
20 grzywien można było kupić 200 owiec.
10
Zob. J. Gardzińska, KOŃ w polskiej antroponimii toponimii, [w:] Koń w języku,
literaturze i kulturze, red. D. Szymonik, M. Jasińska, J. Siepietowska, I. Żukowska,
Siedlce 2016, s. 13–26.
11
Zob. M. Czapski, Historya powszechna konia, Poznań 1874 [Warszawa 1985],
t. 1–3; A. N. Kirpičnikov, Snaražene vsadnika i verchovogo konia na Rusi IX–XIII vv.,
Leningrad 1973; M. Cetwiński, M. Derwich, Herby, legendy, dawne mity, Wrocław
1987: koń wg indeksu; F. Braudel, Struktury codzienności. Możliwe i niemożliwe,
– 16 –
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Tabela 2. Koszty uzbrojenia kopijnika, strzelca i piechura w Polsce
w końcu XV w. (w groszach)
Typ kombatanta
Rodzaj broni

Kopijnik

Strzelec

Piechur

b. dobry dobry średni dobry mierny dobry mierny

Hełm

192

144

72

60

30

30

15

Pancerz kolczy

480

336

288

288

120

—

—

Obojczyk

—

—

48

42

—

24

—

Napierśnik

—

—

—

—

—

24

—

Płaty

—

—

192

192

—

—

—

Zbroja płytowa

576

480

—

—

—

—

—

Osłony rąk i nóg

—

—

120

90

10

—

—

Tarcza

90

60

36

36

10

10

7

Miecz

120

72

—

32

—

—

—

Kord/szabla

—

—

36

—

10

8

8

Łuk

—

—

—

—

24

—

—

Kusza

—

—

—

60

—

48

—

Włócznia

—

—

6

—

—

—

—

Kopia

21

15

—

—

—

—

—

Pika

—

—

—

—

—

—

6

Koń

720

480

336

288

96

—

—

Rząd koński

48

33

24

24

14

—

—

Siodło

90

48

32

32

18

—

—

Ladry

192

—

—

—

—

—

—

Ostrogi

15

12

10

8

4

—

—

2544

1680

1200

1152

336

144

36

53

35

25

24

7

3

3/4

Ogółem groszy
Ogółem grzywien

Źródło: J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego
w Polsce XIII–XV w., tab. 21.
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oraz siłą pociągową ich pojazdów (obecnie moc mierzona w KM — koniach mechanicznych [wyróżnienie — J. Sz.]), stąd ofiara z niego była im
szczególnie miła, o czym świadczą m.in. tzw. ofiary zakładzinowe także
na obszarze Słowiańszczyzny (głównie czaszka konia) pod wznoszonymi
fortyfikacjami i budowlami mieszkalnymi oraz kultowymi (?)12. Konia
miał zatem każdy z wielkich bogów wieleckich i pomorskich: białego —
Swarożyc i Świętowit, ten zresztą pięknego kształtu, czarnego zaś Trzygław. Przy ich pomocy walczyli oni z wrogami i sprawowali kontrolę nad
państwem. Potrzebom tym służyły uzda i siodło w świątyni arkońskiej
do użytku Świętowita oraz siodło dla wierzchowca Trzygława13. Nordycki bóg wojny Odyn miał swego ośmionogiego rumaka Sleipnira14.
Koń był symbolem czasu, toteż człowiek wierzył w jego talenty wróżbiarskie. Ksantos, cudowny koń Achillesa, przepowiedział mu ludzkim
głosem rychłą śmierć15. Białego konia łączono z jasnością dnia, słońcem, niebiosami; czarny oznaczał klęskę głodu i śmierć, czerwony zaś
przynosił wojnę16. Za sprawą Odyseusza ukryci we wnętrzu drewnianego konia wojownicy przyczynili się do opanowania Troi, stąd podstępny
tłum. M. Ochab, P. Graff, Warszawa 1992, s. 285–291; Z. Farka, Človek a kōņ, „Historickį Reue” 8, 1997, nr 2, s. 2–3; T. Dunin-Wąsowicz, Koń cenniejszy od złota,
s. 365–372; H. Biedermann, Leksykon symboli, tłum. J. Rubinowicz, Warszawa 2003,
s. 154–155.
12
Z. Hilczer-Kurnatowska, Zakładzina, [w:] SSSłow., t. 7, s. 52–54; U. Lewicka-Rajewska, Arabskie opisanie Słowian. Źródła do dziejów średniowiecznej kultury, Wrocław 2004, s. 71–72; zob. A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, Grób konia z Dziekanowic,
[w:] Studia lednickie, t. V, Lednica-Poznań 1998, s. 111; Z. Sawicka, Koń w życiu
szlachty XVI–XVIII w., Toruń 2001, s. 104.
13
T. i R. Kiersnowscy, Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym. Wiek
X–XII, Warszawa 1970, s. 171; zob. D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom Král’ovstve, Budmerice 2007, s. 25; J. Szymczak,
The Saddle in the Act of Penance, on a Divine Horse with a Flag attached on the Battlefield in the Middle Ages, FAH 29, 2016, s. 149.
14
R. Barber, Rycerze i rycerskość, s. 12.
15
Homer, Iliada, tłum. F. K. Dmochowski, oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1990,
ks. 19/405–419.
16
Zob. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 157; M. Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, tłum. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2006, s. 27, 127–
148 oraz uwagi w sprawie maści koni Dusburgk (Chronica, s. 54; Dusburg, Kronika,
s. 47); por. O. Ławrynowicz, Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich,
AAL, nr 51, Łódź 2005, s. 31.
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koń trojański. Koń to także symbol niepokonanego fatum. Według legendy w Powieści minionych lat księciu nowogródzkiemu i kijowskiemu
Olegowi Mądremu (ok. 845–912) przepowiedziano śmierć za sprawą
jego ukochanego konia. Pomimo oddania go w obce — ale troskliwe
ręce — książę nie uniknął złej wróżby, gdyż po śmierci zwierzęcia odwiedził jego grób, aby utwierdzić się w przekonaniu o niespełnieniu się
proroctwa, ale gdy nadepnął na jego czaszkę wypełzła z niej jadowita
żmija, która go śmiertelnie ukąsiła17. Legendę tę w poetyckich strofach
przedstawił w 1822 r. Aleksander Puszkin w Pieśni o wieszczym Olegu,
która w wersji tłumaczonej przez Henryka Rejmera w wykonaniu Włodzimierza Wysockiego kończy się oto tak:
„Co mędrcy orzekli, to spełniło się,
Od konia swojego Oleg poniósł śmierć”.

Na równi z innymi elementami ekwipunku rycerskiego, jak hełm,
kolczuga, kopia, miecz, również koń miał symbolizować ludzi, którym
rycerz powinien przewodzić i ich prowadzić, ale także oni powinni rycerza wspierać i zapewnić wszystko, co jest potrzebne do godnego życia18.
Według legendy, to koń/ogier wyniósł Dariusza I na tron perski, a wyścigi konne miały — zdaniem Mistrza Wincentego — rozstrzygnąć, który
z pretendentów ozdobi swoje skronie koroną Grakchów19. Również w kronice Jana Długosza znajdujemy wyścigi konne po księstwo, które wygrał
podstępem Lestek, zresztą historiograficzny dziadek naszego Mieszka I20.
17
Powieść minionych lat, tłum. i oprac. F. Sielicki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999,
rozdz. 14, s. 30–31; zob. D. Szymonik, Życie i śmierć konia (i człowieka) w opowiadaniu Lwa Tołstoja ‘Bystronogi. Historia konia’, [w:] Koń w języku, literaturze i kulturze,
s. 13–26.s. 118–119; K. Parkhomenko, Ewolucja wizerunku konia w ukraińskim folklorze i literaturze, [w:] tamże, s. 248.
18
R. Barber, Rycerze i rycerskość, s. 57; D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku,
s. 215–217.
19
Kadłubek, Chronica, s. 19–20; Kronika wielkopolska, wyd. B. Kürbis, [w:] MPH,
s.n., t. VIII, Warszawa 1970, s. 10; zob. S. Witkowski, Podstęp Leszka z kolcami u Kadłubka i jego źródło, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. II, Lwów
1925, s. 677–690; K. Chmielewska, Rola wątków i motywów antycznych w ‘Kronice
polskiej’ Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Częstochowa 2003, s. 84, 181.
20
Dł., Annales, ks. 1–2, s. 136; zob. J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne Mistrza
Wincentego Kadłubka, Wrocław 1998, s. 155–158.
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Koń to także w przeszłości symbol szybkości. Dlatego nasz XV-wieczny dziejopis kazał w 1227 r. uciekać z Gąsawy Leszkowi Białemu
na koniu21, gdyż — chociaż inne źródła milczą na ten temat! — nie widział innej szansy na jego ocalenie. Szybkość konia, ale w innej konwencji, trafiła nawet do poezji22 i na estradę, gdyż Bułat Okudżawa prosił
w swej Modlitwie:
Panie, ofiaruj każdemu z nas,
czego mu w życiu brak:
mędrca obdaruj głową,
tchórzowi dać konia chciej.

Jakkolwiek powyższe strofy stawiają to zwierzę w niekorzystnym
i niesprawiedliwym dla niego świetle jako wspólnika tchórza, podczas
gdy koni dosiadali zazwyczaj waleczni jeźdźcy, to jednak z drugiej strony docenia się jego walory fizyczne i szybkość biegu!
W kategoriach wróżby Jan Długosz wprowadził konia na karty swego dzieła, omawiając końcowy etap oblężenia Malborka w 1410 r. Kiedy
bowiem po zawarciu rozejmu pomiędzy walczącymi stronami przyprowadzono Jagielle jego cisawego konia („regi equus suus ciszawy”), którego dosiadał podczas wielkiej bitwy, ten rżał głośno, bijąc kopytami. Gdy
król wkładał już nogę w strzemię, koń nagle padł martwy. Jego nieszczęsny koniec wróżył, że odstąpienie wojsk sprzymierzonych od oblężenia
Malborka zapowiada koniec radosnego powodzenia, którym ich wódz
dotąd się cieszył23. Natomiast biskup kujawski Jan Kropidło, zachęcając
Jagiełłę do walki z krzyżakami, nazwał go ponoć jeźdźcem Apokalipsy,
jadącym na białym koniu i mającym tarczę z krzyżem złotym24.
Inny przykład dotyczy wydarzeń z 1577 r. w Gdańsku. Podczas
wyjścia wojska z miasta koń jego dowódcy Johanna Kolnowa (Hansa
21

Dł., Annales, ks. 5–6, s. 249.
Zob. H. Ulbrechtová Obraz konia w tvorčestvie Wladimira Wysockogo, [w:] Koń
w języku, literaturze i kulturze, s. 201–222.
23
Dł., Annales, ks. 11, s. 144.
24
Zob. K. Bieszk, Walka Zakonu Krzyżackiego z Polską o przynależność kościelną
archidiakonatu pomorskiego, RTNT 34, 1927, s. 24–25: „Auch were her der zelige
konig von gote usirwelt und geseen von synte Johani in dem gesichte der offenbarungen in dem hymmel us geen und sitczen uf eynem weysen pferde und eyn guldin
kruecze an syme schilde”.

22

– 20 –

Wstęp

Winckelbrucha von Köln25) zaczął miotać się na moście, a próby uspokojenia go przez dwóch piechurów skończyły się śmiercią jednego z nich
w miejskiej fosie, drugiego zaś ledwo zdążono uratować. Sam dowódca
z trudem utrzymał się w siodle, toteż całe zajście potraktowano jako złą
wróżbę i zapowiedź klęski, która zresztą okazała się niebawem faktem
w bitwie pod Lubieszowem 17 kwietnia 1577 r.26
Po prezentacji konia od strony jego nietypowego niekiedy zachowania przypomnijmy jeszcze ze względu na jego wygląd skrzydlatego
Pegaza, wierzchowca Bellerofonta oraz centaura w postaci półczłowieka
i półkonia oraz jako gwiazdozbiór na nieboskłonie27. Nie wypada też nie
wspomnieć, że najsłynniejszy rzymski koń wyścigowy Incitatus został
ogłoszony przez cesarza Kaligulę senatorem rzymskim.
Koń miał służyć swemu panu również po jego śmierci. Należy przypomnieć, że w obrządku pogańskim najlepszy koń towarzyszył swemu panu
w jego ostatniej drodze na stosie ofiarnym, aby służyć mu nadal po śmierci28.
W 1261 r. na stosie spłonął przywiązany do swego konia Hirtzhals z Magdeburga („ligatur super equum suum est crematum”)29. Podobnie jak Prusowie, także Żmudzini palili zmarłych z końmi, siodłami i lepszymi szatami30.
W 1320 r. Żmudzini poświęcili swoim bogom schwytanego wójta sambijskiego Gerharda Rude, paląc go na stosie w pełnej zbroi wraz z jego koniem31. Starym zwyczajem został spalony w Wilnie w 1382 r. książę Kiejstut
25
M. Plewczyński, Wojny i wojskowość polska w XVI wieku. Tom III. Lata 1576–
1599, Zabrze 2013, s. 62–76.
26
B. Paprocki, Relacja o bitwie pod Lubieszowem, [w:] Z. Spieralski, J. Wimmer, Polska sztuka wojenna w latach 1563–1647, Warszawa 1961, s. 66; A. Bołdyrew, ‘Equus
Polonus’. Koń w wojsku polskim w XVI wieku, Piotrków Trybunalski 2016, s. 110.
27
Zob. m.in. D. Karpuk, Koń w popkulturze, [w:] Koń w języku, literaturze i kulturze,
s. 334.
28
Zob. T. Lewicki, Średniowieczne źródła arabskie i perskie o hodowli zwierząt domowych u Słowian, KHKM 2, 1954, nr 3, s. 454–455; U. Lewicka-Rajewska, Arabskie
opisanie Słowian, s. 71–72; A. Wrzesińska, J. Wrzesiński, Grób konia z Dziekanowic,
s. 103–112; D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku, s. 29.
29
Dusburgk, Chronica, s. 116; por. Dł., Annales, ks. 7–8, s. 132: „cum equo, cui
insidebat”.
30
Dł., Annales, ks. 11, s. 22.
31
Dusburgk, Chronica, s. 256: „indutum armis et depositum super dextrarium cremantes”; a za nim Dł., (Annales, ks. 9, s. 112): „cum equo et armis in holocaustum
incendunt”; zob. D. Prekop, Wojna zakonu krzyżackiego z Litwą w latach 1283–1325,
Toruń 2003, s. 138.
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— w zbroi, ze swoimi końmi i ulubionymi psami32. Bez względu na konteksty
historyczne tych wydarzeń koń odgrywał w nich jedną z ważniejszych ról.
Koń cierpiał także w świecie chrześcijańskim. Najdobitniejszym tego
przykładem jest postępowanie księcia morawskiego Świętopełka, który
rezygnując z życia świeckiego, miał udać się konno nocą do lasu, gdzie
konia zabił, a swój miecz zakopał w ziemi („equum interfecit et gladium
suum humi condidit”)33. Ceną symbolicznego rozstania się z rozkoszami
życia rycerskiego i przejścia na byt pustelniczy było życie jego — zapewne wiernego mu na polu bitwy — zwierzęcia. Ale warto przytoczyć także
poczynania Peire Vidala z początku XIII w., który — zgnębiony śmiercią
hrabiego Rajmunda z Tuluzy — nie dosyć, że sam ubrał się na czarno, ale
jeszcze „obciął uszy i ogony wszystkim swoim koniom, całej zaś służbie
swojej kazał zgolić włosy, ale bród ani paznokci nie pozwolił im obcinać”34.
Koń to także symbol zdrowia, pracowitości, szybkości i siły, co złożyło się na znane powiedzenia, że ktoś jest zdrowy lub silny jak koń albo
na jeszcze inne podobne. Nie dosyć bowiem, że ma moc dwóch wołów,
to oprócz swoich pasów, rzędu i elementów oporządzenia jeździeckiego
oraz ladrów dźwigał jeszcze jeźdźca w jego zbroi i z bronią zaczepną,
których wagę oblicza się na blisko 223 kg35. Można wszakże odwrócić
sens tego powiedzenia w odniesieniu do człowieka, patrząc na wyczyny
dworzanina króla Aleksandra Jagiellończyka. Wojciech Brudzyński bowiem, uczepiwszy się rękoma wrót „konia podnosił, ścisnąwszy go kolany” — jak odnotował dla potomnych Marcin Bielski w swojej kronice36.
Jednakże, jakby dla przeciwwagi tylu pozytywnych opinii o koniu i jego
roli w życiu człowieka i przypomnienia złowieszczego konia trojańskiego,
32

Dł., Annales, ks. 10, s. 99.
Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, wyd. B. Bretholz, [w:] Monumenta
Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum, nova series, t. II, Berlin 1923,
Lib. I/13, s. 33; zob. B. Krzemieńska, Kronika Kosmasa jako źródło do dziejów wojskowości, SMHW 6, 1960, nr 2, s. 87.
34
Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej, tłum. i oprac. Z. Romanowiczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 88.
35
Zob. M. Jankovich, Pferde, Reiter, Völkerstürme, München 1968, s. 231;
D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku, s. 70.
36
M. Bielski, Kronika polska, wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856, s. 933; zob. J. Olszówka, Ludzie rycerscy, dworscy i uczeni na polskim dworze króla Aleksandra Jagiellończyka, [w:] Curia Jagiellonica. Studia z dziejów dworu i kultury dworskiej w XV–
XVI wieku, red. A. Januszek-Sieradzka, Lublin 2009, s. 57.
33
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wymyślono straszne narzędzie tortur w postaci konia. Przedstawił je nam
Jan Długosz w zapisie pod 1400 r. opowiadając, jak to zabójcę księcia
oświęcimskiego Przemysława (zm. 1 I 1406), syna Przemysława Noszaka,
Marcina Czecha zwanego Chrzanem obwożono po ulicach Cieszyna na
spiżowym koniu, w którego wnętrzu znajdował się kocioł z rozżarzonymi
węglami („in equo eneo vivo carbones intus habente”)37. Zapewne podobnie wyglądała egzekucja niejakiego Kafunki, którego za uprawianie
rozboju „upieczono na żelaznym koniu” w 1533 r.38
Jednakże nie każdy drewniany lub metalowy koń pozostawił po sobie
tylko same złe wrażenia. W 1395 r. dla Władysława Jagiełły kupiono brązowe naczynie do mycia/kąpieli nazwane właśnie koniem, za które („pro equo
ereo ad lauandam”) zapłacono zresztą aż 60 groszy39. Trudno wypowiadać
się w sprawie jego nazwy, jakkolwiek nasuwają się dwie hipotezy. Jedna nawiązuje do cytowanego wyżej powiedzenia o końskim zdrowiu, druga zaś
do ewentualnego kształtu takiego naczynia, ale najprawdopodobniej chodzi o wannę kąpielową, która spełnia oba warunki nazwy i ceny!
Koń był i jest obecny w wielu powiedzeniach i przysłowiach40. Jest
wśród nich także porzekadło, że „Lach bez konia jak ciało bez duszy,
mówiono na Rusi”41, toteż i ten wątek — tak jak inne — postaramy się
również poniżej poprowadzić!
Jest bowiem faktem, iż spośród wszystkich zwierząt hodowlanych to
właśnie koń był człowiekowi szczególnie bliski i służył mu wiernie oraz
był mu często niezbędny. Stanowił przecież jedno z głównych źródeł
siły pociągowej — ciągnąc pług rolnika, mając siłę dwóch wołów42, wóz
37
Dł., Annales, ks. 10, s. 241; zob. K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich. Piastowie wrocławscy, legnicko-brzescy, świdniccy, ziębiccy, głogowscy, żagańscy, oleśniccy,
opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy, wyd. II poprawione, wstęp T. Jurek, Kraków 2007,
s. 622–623.
38
M. Bielski, Kronika polska, s. 1063.
39
RDJJ, s. 218.
40
Zob. W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 157–167. Równie obszerne hasło ‘koń’
zawiera Sł.polsz., t. 10, s. 593–601.
41
Zob. B. Dyakowski, Koń towarzysz człowieka, Warszawa 1911, s. 19; Z. Sosnowski,
O koniu w Polsce, Warszawa 1912, s. 98, nr 113; Z. Starzyńska-Ruszkowska, Koń
w sztuce polskiej, „Polska” 4, 1938, nr 22, s. 1; A. Bołdyrew, Hodowla i handel końmi
w Polsce XVI w., RDSiG 69, 2009, s. 31.
42
J. Matuszewski, Początki nowożytnego zaprzęgu konnego, [w:] tenże, Pisma wybrane, t. I, Łódź 1999, s. 263.
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wieśniaka i mocniejszy kupca, wóz skarbny i piczny na wojnę oraz pańską karetę, a nawet wagonik z węglem w kopalni43. Takie konie też były
niezbędne w potrzebie wojennej, ale na kartach tej książki występują
sporadycznie, gdyż główną rolę odegrają w kolejnej książce traktującej
o rycerzu podróżującym.
Jeźdźcy lub powożący końmi woźnice często pokonywali trasy trudne, pełne niebezpieczeństw, podobne do tej, którą Jan Długosz umieścił
w zapisie pod 1335 r. Polskę nawiedziła wtedy plaga szarańczy, która
osiadła na ziemi tak dużą warstwą, że sięgała ona powyżej końskich
kopyt („ut equorum ungulas superarent [lub] exederent”)44. Pęciny
końskie przysłużyły się więc w pewnym sensie nawet metrologii! Natomiast z dziedziny heraldyki przypomnijmy, że łeb koński był godłem
Kartaginy.
Jakkolwiek te wszystkie przymioty były ważne, to jednak rola, jaką
odegrał koń w przeszłości na polach bitewnych, przyczyniła się do jego
wielkomocarstwowej pozycji wśród zwierząt bliskich człowiekowi i dlatego jego służba wojskowa będzie dominowała w tej pracy.
Sztukę jeździecką zrewolucjonizowało wprowadzenie strzemion,
gdyż umożliwiły one zastosowanie głębszych siodeł i włożenie przez
wojownika cięższej zbroi oraz użycie przezeń długiej broni drzewcowej. Z tego względu siodło przeszło niewątpliwie największą ewolucję, toteż nasi przodkowie, doceniając wielość jego zalet jeździeckich,
przydali mu także inne przymioty, w tym ważną rolę w symbolicznym akcie poddania i pojednania oraz pokuty publicznej, jakim była
armiscara45.
W świetle definicji była to „gravior mulcta [multa], quae a Principe
viris praesertim militaribus, atque adeo magnatibus irrogari solebat”46.
Już w kapitularzach karolińskich stosowano ją do naruszających porządek publiczny sprawców najcięższych przestępstw. W świetle kapitularza wydanego przez cesarza Ludwika II w 866 r. znaczącą rolę w tym
akcie upokorzenia odgrywał rytuał wkładania przez poddanego karze
na ramiona własnego siodła („armiscara, id est sella ad suum dorsum,
43

Zob. J. Bednorz, Łysek z pokładu Idy — historia prawdziwa, [w:] Koń w języku,
literaturze i kulturze, s. 297–321.
44
Dł., Annales, ks. 9, s. 189.
45
Zob. J. Szymczak, The Saddle in the Act of Penance, s. 149.
46
Glossarium, t. 1, col. 395c.
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ante nos a suis senioribus dirigatur”)47. Na początku XI w. hrabia Chalon Hugon, zabiegając o łaskę oblegającego go na czele wojsk normańskich Ryszarda, syna księcia Ryszarda II Dobrego (zm. 1026), stawił się
przed nim, niosąc siodło na ramionach. W ten sam sposób ukorzył się
hrabia Alençon Wilhelm z Bellême przed innym księciem normańskim
Robertem I Diabłem (zm. 1035). W 1036 r. upokarzający ryt przebycia
kilku mil z siodłem na ramionach musiał wypełnić Gotfryd Martel, aby
odzyskać łaskę ojca hrabiego Andegawenii Fulka Nerry. W krajach Rzeszy możni zabiegający o łaskę zamiast siodła nosili na ramionach psa48.
Oprócz użytkowej i symbolicznej roli siodła można mówić także
o innej — może jeszcze ważniejszej — jego roli jako jednego z elementów należących do systemu dowodzenia na polu bitwy. Należała do
niego chorągiew, której zniknięcie z pola widzenia wojska, a tym bardziej zdobycie jej przez nieprzyjaciela, oznaczało odwrót wojska, czyli
w praktyce jego ucieczkę z pola walki49. Wielką panikę wśród krzyżaków
w pierwszej fazie bitwy pod Płowcami w 1331 r. spowodował upadek
konia brata zakonnego Iwana wraz z wielką chorągwią Zakonu, której
drzewce było przymocowane do siodła [wyróżnienie — J. Sz.] i nie
było sposobu, aby ją podnieść z powrotem50.
Kolejny przykład związku siodła z chorągwią przedstawił Jan Długosz, relacjonując przebieg bitwy pod Koronowem w 1410 r. W jej ostatniej fazie — może właśnie dzięki temu wydarzeniu — rycerz królewski
Jan Naszan z Ostrowców k. Nowego Miasta Korczyna z rodu Toporczyków zrzucił z konia chorążego z pierwszego szeregu wrogów [a był
nim Frank Herrik/Henryk51] i zdobywszy chorągiew wroga, zwinął ją
i przymocował do swego siodła („hostili vexillo adempto selle sue
47

Z. Dalewski, Rytuał i polityka. Opowieść Galla Anonima o konflikcie Bolesława
Krzywoustego ze Zbigniewem, Warszawa 2005, s. 55.
48
Tamże, s. 60–61; zob. J. Szymczak, The Saddle in the Act of Penance, s. 149.
49
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, wyd. II, Wodzisław Śląski-Łódź 2010,
s. 96–97; J. Ptak, Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2002, s. 314, 325, 333.
50
Die Chronik Wigands von Marburg, wyd. Th. Hirsch, [w:] SRPrus., Bd 2, Leipzig
1863, s. 481; zob. S. Zajączkowski, Polska a Zakon krzyżacki w ostatnich latach Władysława Łokietka, Lwów 1929, s. 241, 249.
51
Dł., Annales, ks. 10–11, s. 155; tenże, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958, s. 247–248; tenże, Die „Banderia Prutenorum” des Jan Długosz — eine
Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410, wyd. S. Ekdahl, Göttingen 1976, s. 262.
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contorquens”)52. Wywołało to zamieszanie w szeregach krzyżackich,
które wykorzystali Polacy i – przełamawszy szyki przeciwnika — zmusili go do ucieczki53. To kolejny wątek związku siodła z chorągwią! Nie
dziwi zatem fakt, iż hetman Jan Tarnowski w swoim Consilium rationis
bellicae z 1558 r. tak wyraźnie podkreślił rolę chorążego, gdyż to na nim
„wiele w hufie zależy”54.
Zdaniem Zdzisława Żygulskiego jun., w wielu przypadkach również skrzydła husarskie przyczepiano „u łęku siodła już dosiadłszy konia”55. A zatem jawi się kolejna funkcja siodła. Można więc mówić wręcz
o taktycznej roli siodła podczas bitwy, a nie tylko siedzisku walczącego
jeźdźca56.
Ważną część wyposażenia jeźdźca stanowiły ostrogi, mające nie tylko praktyczne, ale również symboliczne znaczenie dla stanu rycerskiego. Dlatego też zostały wyłączone z rozdziału o osiodłaniu i poświęcono
im osobny rozdział. Te kolejne etapy opanowywania konia dały jeźdźcowi możliwość podnoszenia swojej wartości bojowej i szybszego awansu
do elity społecznej57.
Ze względu na znaczne koszty utrzymania oddziałów konnicy miały one charakter elitarny — i to od dawien dawna58. Ścisły związek tej
formacji z najbogatszymi warstwami społeczeństwa jest widoczny już
w starożytności. Grecki hippeus i rzymski eques, equita oznaczał już nie
tyle konnego wojownika, co bogatego człowieka, uprzywilejowanego
w hierarchii społecznej. Zdziwienie Herborda wywołał fakt posiadania
przez jednego z możnych spod Kamienia Pomorskiego aż 30 koni dla
znajdujących się na jego służbie wojów („in usum satellici sui triginta
equos cum assensoribus suis habere consuverat”), podczas gdy zwykłego
52

Dł., Roczniki, ks. 10–11, s. 178; tenże, Annales, ks. 10–11, s. 154; J. Ptak, Chorągiew, s. 338.
53
Z. Spieralski, Bitwa pod Koronowem 10 X 1410, [w:] Bitwa pod Koronowem 10 X
1410. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Bydgoszczy w 550 rocznicę bitwy,
Bydgoszcz 1961, s. 66.
54
J. Tarnowski, Consilium rationis bellicae, wstęp napisał J. Sikorski, wyd. T. M. Nowak, Warszawa 1987, s. 143.
55
Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce, s. 268.
56
Zob. J. Szymczak, The Saddle in the Act of Penance, s. 149.
57
Tenże, Koń wyniósł jeźdźca ponad innych wojowników, s. 15–24.
58
M. Howard, Wojna w dziejach Europy, s. 9; M. Prestwich, Armies and Warfare
in the Middle Ages. The English Experience, New Haven and London 1996, s. 30–37.
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woja stać było na utrzymanie tylko jednego wierzchowca („Nullus enim
militum preter caballum illic habere consuevit”)59.
Wzrost znaczenia konnicy w Europie od VIII w. przyczynił się do
powstania warstwy wojowników, stanowiących elitę społeczeństwa
feudalnego. Znamienne, że już w 866 r. Karol Łysy, wnuk Karola Wielkiego, wzywając na dwór swoich wasali, nakazał, aby stawili się konno60. Król Anglii, Edward I, przygotowując się do rozprawy orężnej
z Walijczykami, w 1282 r. również powołał tylko tych swoich wasali, którzy posiadali konie, a pozostałych uznał za mało przydatnych.
W 1269 r. król Francji, Ludwik IX, przygotowując się do kolejnej wyprawy krzyżowej, polecił wykupić najlepsze konie na odbywających
się targach w Szampanii i Brie61. Znamienna jest uwaga Anonima tzw.
Galla o sposobie doboru wojska w 1103 r. przez Bolesława Krzywoustego, który na wyprawę pomorską nie wziął żadnego woja pieszego, lecz
tylko wybranych rycerzy i najlepsze konie62. Jakkolwiek piechota była
niezastąpiona podczas walk o stałe punkty oporu — i nawet rycerstwo
zsiadało wtedy z koni — to jednak znaczenie rozstrzygającego uderzenia konnicy w bitwach na otwartym polu, jej zdolność do szybkiego
przemieszczania się, decydowały o wartości i przewadze tej formacji.
Również Jan Długosz był świadom takiej wartości obu formacji, gdyż
dał temu wyraz w swoim opisie bitwy pod Łąskiem/Łąckiem — znanej
jako bitwa pod Koronowem 10 października 1410 r. Kiedy bowiem Polacy zauważyli napastników, którzy zsiedli z koni, aby pieszo wedrzeć
się do miasta („omnes de equis descendunt pedestri itinere opidum
irrupturi”), szybko się uzbroili i wystąpili w zwartym szyku, a wtedy
nastąpił ich odwrót i – jak zapisał — gdy tylko dosiedli swych koni
[wyróżnienia — J. Sz.], w pośpiechu się wycofali („vehementer equis
velocissime [...] reascensis”)63.

59
Herbord, s. 101–102; zob. D. Wybranowski, Przydatność źródeł zachodniopomorskich z XII–XIII wieku w badaniach nad dziejami wojen i wojskowości średniowiecza,
[w:] Formuła Archetyp Konwencja w źródle historycznym. Materiały IX Sympozjum
Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne, Kazimierz Dolny 14–15 grudnia
2000 r., red. A. Górak, K. Skupieński, Lublin-Radzyń Podlaski-Siedlce 2006, s. 229.
60
M. Howard, Wojna w dziejach Europy, s. 9.
61
F. Kusiak, Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej, s. 102, 104.
62
Gall, s. 95.
63
Długosz, Roczniki, ks. 10 i 11, s. 176; tenże, Annales, ks. 10 i 11, s. 152–153.
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Udział konnicy w wojsku — nie tylko zresztą pierwszych Piastów
— znajduje również ważne potwierdzenie w materiale archeologicznym, dostarczającym zarówno szczątków kostnych koni, jak i podków
oraz fragmentów oporządzenia jeździeckiego. Są to wykonane ze skóry
części rzędu, spinane metalowymi — najczęściej żelaznymi — sprzączkami, a ponadto sporadycznie odkrywane fragmenty siodeł, częściej
ostróg oraz różnego rodzaju kiełzna i strzemiona. Zostały one omówione w pracach o uzbrojeniu w Polsce średniowiecznej w okresie 1350–
1450 z 1990 r. i w okresie 1450–1500 z 2003 r. (wyd. II) jako podsumowanie dawnych badań Andrzeja Nadolskiego64 i uzupełniających je od
strony ikonograficznej — malarstwa, sfragistyki i numizmatyki — przez
Leszka Kajzera65 i Zdzisławę Wawrzonowską66.
Ważne miejsce w konfrontacji zabytków materialnych zajmuje bowiem ikonografia, gdyż wyobrażenia wojowników konnych, głównie
w scenach batalistycznych, znajdujemy na miniaturach we wszystkich
wersjach Legendy o św. Jadwidze śląskiej. Pomocą służy słynna Opona
z Bayeaux i nie mniej znany Kodeks Manesse.
Na liście źródeł ikonograficznych nie może zabraknąć obrazu Bitwa pod Orszą w 1514 r., gdyż dotyczy wielu polskich realiów XVI-wiecznych, którego wartość pod tym względem opracował wybitny
znawca sztuki i broni Z. Żygulski jun. Pod głównodowodzącym hetmanem litewskim Konstantym Ostrogskim — jak czytamy w jego
opracowaniu — znajduje się koń „izabelowaty, okryty kapą błękitną
rzuconą na wierzch siodła, związaną na piersi końskiej w węzeł, rzemienie uzdy czerwone, [...] sztuczki rzędu złociste”, a „strzemię obręczowe z kulką u spodu”67. Pod wojewodą kijowskim Jerzym Radziwiłłem Herkulesem „koń kasztan, przedni łęk siodła zaklęśnięty, w stylu
64

A. Nadolski, Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, Łódź 1954;
tenże, Uroczysty strój rycerski królów polskich w XIV–XV wieku, KHKM 21, 1973,
nr 2, s. 305–313.
65
L. Kajzer, Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł
ikonograficznych, Wrocław 1976.
66
Z. Wawrzonowska, Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku, Łódź 1976; taż, Okrycie konia rycerskiego w Polsce do końca XV wieku, „Biuletyn
Historii Sztuki” 40, 1978, s. 367–376; taż, Rząd koński i oporządzenie jeździeckie,
[w:] UwPŚ/1, s. 179–194.
67
Z. Żygulski jun., Bitwa pod Orszą — struktura obrazu, [w:] tenże, Światła Stambułu, Warszawa 1999, s. 260.
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węgiersko-husarskim”68. W grupie czternastu husarzy zbliżających się
do przeprawy jeden ma na bucie ostrogę z długim bodźcem z gwiazdką, strzemiona obręczowe z kulką u dołu. Koń pod nim „siwy, rząd
pozłocisty, czaprak brokatowy w pasy zielone i żółte, z frędzlą czerwoną, [...] prowadzony na munsztuku ma naszyjnik z buńczukiem-podgardlem”69. Husarz konno przebywający rzekę posiada „buty z długą
ostrogą i skrzydełkiem kostkowym. Naszyjnik rzędu przyozdobiony
jest buńczukiem, czaprak ze złotogłowiu, koń siwy z grzywą farbowaną czerwono i ogonem „umaczanym” w czerwieni”70. Konie w oddziale
czternastu kopijników „okryte są pełnymi zbrojami płytowymi”, mają
„siodła o wysokim, płytowym, przednim łęku, strzemiona o prostych
stopniach i półokrągłych kabłąkach”71. W górnej prawej części obrazu,
na drodze wzdłuż rzeki, jeden z dwóch husarzy ścigających jeźdźców
moskiewskich ma przy siodle „bębenki sygnalizacyjne, tzw. łombaszki”72. Jak się przyjmuje, jest to obraz z natury, a więc takie sceny nie
powstały w wyobraźni malarza, lecz odzwierciedlają rzeczywisty stan
obu wojsk, co zresztą potwierdza analiza źródeł pisanych. To niektóre, ale — jak uważam — najważniejsze uwagi i interpretacje Zdzisława
Żygulskiego jun. w odniesieniu do znajdujących się na obrazie koni,
rzędów i oporządzenia jeździeckiego, które są przedmiotem tej pracy.
***
Wygląd i postawa wierzchowca, jego maść i okrywający go rząd
określały pozycję społeczną jeźdźca. W XII-wiecznym utworze rycerska
dziewczyna Kamilla dosiadała wspaniałego rumaka (palefroi), który
Miał rząd śliczny niewymownie,
Lśniły w uździe szczerozłotej
Emalia oraz klejnoty;
Srebrne cugle niepomiernie
Świetne, splecione misternie;

68

Tamże, s. 261.
Tamże, s. 262.
70
Tamże, s. 266, ryc. 8.
71
Tamże, s. 263, ryc. 4.
72
Tamże, s. 281, ryc. 34.
69
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Obręcz siodła postać wzięła
Salomonowego dzieła,
We słoniowej kości rżnięta
I emalią pociągnięta,
Przy czem wierzch jej był z purpury,
A z jeleniej, zacnej skóry
Były paski i popręgi,
Obszywane w złote wstęgi,
Z napierśnikiem szczerozłotem,
Co prawdziwym był klejnotem73.

Natomiast Geoffrey Chaucer, opisując w Canterbury Tales przyjazd
gości do zamku, tak charakteryzuje ich orszaki:
And to the paleys rode ther many a route
Of lordes, upon steedes and palfréys.
Ther mayst thou see devising of harness
So uncouth and so riche wrought and wel
Of goldmithry, of broidery, and steel;
The sheldes bright, the helmets, and trappings;
Gold-beten helmes, hauberks, and cote armings;
Lordes in clothes riche on their courses,
Knightes of retenu, and eek squyers.

czyli:
A do zamku orszaki rozliczne
Panów suną na wierzchowcach, rumakach.
Jakaż rzędów tam zmyślność wszelaka
Cud-roboty, nowości i szyku
Z rąk hafciarek, zbrojarzy, złotników!
Tu szczyt lśniący, okrycia na konie,
Tam kolczugi, kaftan, hełmy złocone,
Na rumakach w swych kapach panowie,
Z świt przeróżnych rycerze, giermkowie74.

73

J. Kowalski, Kamilla — królowa i rycerz, [w:] Kobieta w kulturze średniowiecznej
Europy. Prace ofiarowane Profesor Alicji Karłowskiej-Kamzowej, Poznań 1995, s. 136.
74
G. Chaucer, Canterbury Tales, London 1950, s. 59; tenże, Opowieść Rycerza, tłum.
P. Mroczkowski, Kraków 1988, s. 58.
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Podobny obraz, ale dotyczący króla Kazimierza Jagiellończyka, przedstawił Jan Długosz, opisując wjazd Elżbiety Rakuszanki do Krakowa
w 1454 r. Nie omieszkał bowiem przy tej okazji odnotować, że jej przyszły
mąż „wspaniale i przepysznie prezentował się [...] w swoim przybraniu pełnym blasku, gdy samo siodło, wędzidło, strzemiona i odzienie królewskie,
oprócz koni okrytych rzędami z aksamitu i złotogłowia wartych 40 tys. florenów”75. Należy tu podkreślić, że nasz znakomity dziejopis — pomijając
inne koszty tej uroczystości — skoncentrował się na wartości oporządzenia
jeździeckiego, albowiem w jego mniemaniu to ono było miernikiem pozycji i prestiżu króla, która miała olśnić jego przyszłą żonę i towarzyszące jej
otoczenie. Później już nie zawsze było tak pięknie, gdyż — zdaniem Marii
Boguckiej, ale nie tylko — Kazimierz Jagiellończyk „był jednym z najbardziej zadłużonych i potrzebujących grosza monarchów nawet wśród z reguły niebogatych królów polskich”76 i jakkolwiek sam żyjący nad wyraz
skromnie, to jednak zapewnił swemu synowi Władysławowi „wspaniałą
i budzącą podziw oprawę inauguracji rządów w Czechach” w 1471 r.77
Majestat obowiązywał władców, ale o prestiż należało dbać przy każdej okazji, był on bowiem jednym z ważniejszych elementów budowy
kariery. Sto lat później Łukasz Górnicki przypomniał swojemu wzorcowemu Dworzaninowi:
przeto koń aby był piękny i dobry,
rząd źrzetelny, świetny, barwy te,
które pospołu na ubiór złoży,
aby sie z sobą dobrze zgadzały [...]
aby tak przyjechał na plac,
jako by w podziwieniu był u wszytkich78.
75

Dł., Annales, ks. 12/1, s. 178: „Magnificus fuit et plurrimum spectatus tunc Casimirus rex in splendore suorum apparatuum, quoniam sella, frena, strepe et indumenta, preter equos, staminibus de axamento, cum fino auro textis coopertos,
quadraginta millibus florenorum estimabantur”.
76
M. Bogucka, Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Warszawa 1998, s. 220.
77
A. Januszek-Sieradzka, Ile kosztuje sukces? Wydatki na wyprawę Władysława Jagiellończyka po koronę czeską (1471), [w:] Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski, red. W. Iwańczak i D. Karczewski,
Kraków 2012, s. 230.
78
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, [w:] tenże, Pisma, wyd. R. Pollak, t. I, Warszawa
1961, s. 150.
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Pamiętał o tym koniuszy koronny Kasper Maciejowski w 1577 r.,
który podczas ślubu Jana Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłówną paradował na koniu w pożyczonym od króla Stefana Batorego siodle i rzędzie, ocenionych przez samego władcę na 50 tys. złp79.
Nie mniej strojnie i bogato wybierano się na wojnę. Każdy jeździec,
a zwłaszcza ciężkozbrojny, pozbawiony konia, był praktycznie bezradny.
W związku z tym już Awarowie stosowali rzemienie z wielkimi metalowymi guzami, na których zatrzymywała się duża część zadawanych
ciosów80. Specjalną zbroję końską zaczęto używać zapewne już w XII w.,
ale jej pełny rozwój przypadł na wieki XV i XVI.
Na nagrobku Mikołaja Ligęzy (ok. 1530–1603) herbu Półkozic,
starosty bieckiego i od 1577 r. kasztelana wiślickiego81 — wykonanym
w 1578 r. zaraz po jego awansie kasztelańskim — w kościele farnym
w Bieczu z wyobrażeniem niezbyt ładnego konia pieczołowicie odtworzono poszczególne elementy rzędu końskiego, a to: uzdę, munsztuk,
podpiersienie, siodło i podogonie. Z uzdą jest połączony podwójny
uwiąz przymocowany do kółka na ścianie stajennego boksu. Z przedniego łęku siodła na długim pasie zwisa trąbka82.
Warto pamiętać również, iż ostatni z Jagiellonów na tronie polskim
Zygmunt August był nie tylko namiętnym kolekcjonerem szlachetnych
kamieni i wszelkiego rodzaju dzieł sztuki. W jego kredensie znajdowało się
także „wszystko ochędostwo na koń wsiędzenia” [wyróżnienie — J. Sz.],
a to „uzdeczki, siodła ze wszystkiem, rzędy, alzbanty, gropiery, deki [...]
włoskiego, niemieckiego, usarskiego stroju, jakiegokolwiek rynsztunku”,
były też „siodła blachowe, które w stajni ustawione są”83. Potwierdzają to
79
Pamiętniki do historyi Stefana króla polskiego czyli korespondencya tego monarchy, oraz zbiór wydanych przez niego urządzeń, wyd. E. Raczyński, Warszawa 1830,
s. 163; A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI wieku, Warszawa
2005, s. 173.
80
Zob. W. Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody, s. 119.
81
Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993, s. 151,
nr 1213, s. 192.
82
A. Badach, Przedstawienie konia na nagrobku Mikołaja Ligęzy w Bieczu, [w:] Arma
virumque cano. Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w osiemdziesięciopięciolecie urodzin, red. Komitet Redakcyjny, Kraków 2006, s. 156.
83
F. Kopera, Dzieje skarbca koronnego, czyli insygniów i klejnotów koronnych Polski,
Kraków 1904, s. 76.
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rachunki królewskie z lat 1544–1548, czyli okresu rządów Zygmunta Augusta na Litwie. Wydatki na rząd koński wyniosły wtedy 851 złp, 21 groszy
i 15 denarów, głównie na siodła (ponad 257 złp) i ich zdobienie (prawie
282 złp), ale także na uprząż końską (ponad 312 złp)84. Królewskimi zbiorami jeździeckimi zachwycił się przebywający w Polsce w 1560 r. nuncjusz
papieski biskup kameriński Bernard Bongiovanni. Ma on — jak zapisał —
„trzydzieści siodeł i rzędów na konia, tak bogatych, iż niepodobna widzieć
gdzie indziej bogatszych. Że niektóre są ze szczerego złota i srebra, to nie
zadziwia bynajmniej, wiedząc że należą do takiego króla; lecz że zarazem
są arcydziełem sztuki, temuby nikt nie uwierzył, kto nie widział”85.
***
Podstawa źródłowa problematyki końskiej jest — jak widzimy —
bardzo różnorodna. Niestety, nie jest ona najbogatsza dla naszego polskiego wczesnego i średniego średniowiecza, gdyż zawiodły dominujące
wtedy źródła historiograficzne. Znajdujemy w nich bowiem w zasadzie
tylko określenia łacińskie na konia, nazwy polskie i obcojęzyczne poszczególnych elementów rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego.
Natomiast z pomocą pośpieszyły ich późnośredniowieczne oraz wczesnonowożytne opisy w majstersztykach cechowych, określanie ich wartości w cennikach miejskich, w tzw. taryfach cenowych i w taksach wojewodzińskich, oraz różnego rodzaju rachunkach dworskich — zarówno
pierwszych, jak i najmłodszych Jagiellonów86. Dzięki drobiazgowej kwerendzie źródłowej Kazimierza Wilińskiego — ciągle zresztą uzupełnianej — znamy ceny koni, począwszy od najtańszych mierzynków chłopskich, aż po arcydrogie rumaki królewskie87. Za sprawą swego rodzaju
wydawnictwa źródłowego, w opracowaniu Konstantego Górskiego, już
84
J. Jawoszek, Wyroby złotnicze Zygmunta Augusta i ich twórcy w latach 1544–1548,
[w:] Curia Jagiellonica. Studia z dziejów dworu i kultury dworskiej w XV–XVI wieku,
red. A. Januszek-Sieradzka, Lublin 2009, s. 82–88.
85
Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690,
red. E. Rykaczewski, t. 1, Berlin-Poznań 1864, s. 100.
86
Zob. najnowsze rachunki Jagelló Zsigmond.
87
K. Wiliński, Ceny koni w Polsce średniowiecznej, „Acta Universitatis Lodziensis.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria I: Nauki Humanistyczno-Społeczne, Folia Historica” 57: Feudalizm, 1979, s. 75–110; por. J. Szymczak, Ceny broni,
koni i oporządzenia jeździeckiego, [w:] UwPŚ/2, s. 227–282.
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dawno poznaliśmy realia stanu bojowego naszych wojsk zaciężnych —
w tym ich koni — w XV i XVI w. Podczas ich przeglądu, tj. tzw. lustracji, odnotowywano bowiem nie tylko wartość koni poszczególnych
żołnierzy, ale nawet ich maść i zauważone ich wady fizyczne, gdyż miało
to wpływ na wysokość ewentualnego odszkodowania wypłacanego za
każdego utraconego podczas służby konia88. Dla problematyki końskiej ciągle pomocna jest 3-tomowa historia powszechna konia Mariana Czapskiego89 oraz książka o roli konia w życiu człowieka Bohdana
Dyakowskiego90. Ze względu na nowatorskie ujęcia pod względem
metodologicznym — i nie tylko — ważne miejsce zajmują nadal prace
Andrzeja Nadolskiego z 1954 r. o uzbrojeniu wojsk polskich w okresie
wczesnośredniowiecznym91 i Zofii Hilczerówny z 1956 r. o ostrogach92.
Duży rozwój badań nad historią uzbrojenia obserwujemy w ostatnim półwieczu, czego dowodem są prace m.in. Joanny Puchalskiej o rycerskim rzędzie końskim93 i Witolda Świętosławskiego m.in. o strzemionach94 oraz o ogólniejszej problematyce prace cytowanego wyżej
Olgierda Ławrynowicza oraz Tadeusza Grabarczyka95 i Aleksandra Bołdyrewa, którego najnowsza książka Equus Polonus zawiera ważne konstatacje i sporo materiału na temat podnoszonych w mojej książce
spraw końskich, w tym tresury oraz rzędu końskiego i oporządzenia
jeździeckiego96. Należy także odnotować kilka ważnych przyczynków,
88

K. Górski, Historya jazdy polskiej, Kraków 1894.
M. Czapski, Historya powszechna konia, t. 1–3, Poznań 1874 [Warszawa 1985].
90
Zob. przyp. 41.
91
Zob. przyp. 64.
92
Z. Hilczerówna, Ostrogi polskie z X–XIII wieku, Poznań 1956.
93
J. Puchalska, Rząd konia rycerskiego w okresie średniowiecza na terenie Polski,
„Muzealnictwo Wojskowe” 4, 1989, s. 378–410.
94
W. Świętosławski, Strzemiona średniowieczne z ziem Polski, Łódź 1990; tenże,
Zamkowe siodlarnie krzyżackie w Prusach, KHKM 34, 1986, nr 4, s. 649–662; tenże,
Zbroja końska, rząd i oporządzenie jeździeckie, [w:] UwPŚ/2, s. 109–118.
95
T. Grabarczyk, Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Łódź 2015;
zob. tenże, Uzbrojenie w konnej rocie Aleksandra Sewera z 1498 roku, „Archaeologia
Historica” 34, 2009, s. 445–453.
96
Zob. także A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia; tenże, O roli literatury
agrarnej w hodowli koni bojowych w Polsce XVI wieku, [w:] Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin i czterdziestą pracy naukowej, red. M. Pindera, Piotrków Trybunalski 2007,
s. 65–73; tenże, Hodowla i handel końmi, s. 31–90; tenże, Tresura koni bojowych
89
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jak chociażby o kagańcach końskich opracowanych przez Antoniego
R. Chodyńskiego97 i przede wszystkim artykuły o munsztukach, siodłach i pancerzu kolczym pióra Piotra A. Nowakowskiego98. Wiele interesujących artykułów znajduje się na łamach nowych specjalistycznych
czasopism (np. od 2005 r. „Acta Militaria Mediaevalia”), odnotowuje się
najnowsze odkrycia, propozycje nowych interpretacji zabytków i ustalenia, które prezentujemy w tej książce i które złożyły się również na
wcale obszerną Bibliografię.
Jakkolwiek pomijamy w tej pracy przedmioty o obcej proweniencji z cmentarzyska w Lutomiersku, jak platerowane srebrem lub cyną
ostrogi, strzemiona, wędzidła, rozdzielacze i okucia rzemieni o nawiązaniach skandynawskich, ruskich i koczowniczych, to należy odnotować to stanowisko ze względu na budzące tyle polemik i kontrowersji99.
Oprócz wcześniejszych prac badaczy czeskich i słowackich na podkreślenie zasługuje cytowana już wyżej nowa książka Danieli Dvořákovej o koniu w służbie człowieka w średniowieczu. Odnotowujemy także wydany
ostatnio tom monograficzny Koń w języku, literaturze i kulturze z interesującymi artykułami, jakkolwiek — niestety — z małym udziałem problematyki średniowiecznej i wczesnonowożytnej, ale za to z licznymi XIX-wiecznymi i nawet współczesnymi odniesieniami do spraw końskich.
W pracy tej — podobnie jak w dwóch poprzednich z omawianego cyklu — znajdują się teksty podsumowujące moje trzydziestoletnie
studia nad uzbrojeniem i kulturą rycerską w Polsce średniowiecznej.
Problematyka końska znalazła się w szerszym zakresie już w rozprawie
w Polsce XVI w. świetle poradników hippicznych, [w:] Różne oblicza historii. Studia
i szkice, red. J. R. Budziński, T. Matuszak, Piotrków Trybunalski 2012, s. 51–68.
97
A. R. Chodyński, Kagańce końskie, Muzeum Zamkowe w Malborku 1986.
98
P. A. Nowakowski, W sprawie datowania munsztuków z ziem polskich, KHKM
51, 2003, nr 3, s. 41–48; tenże, Siodło bojowe w późnośredniowiecznej Polsce, Arch.
HP 17, 2007: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury, red. J. Olczak,
s. 161–176; tenże, Remarks on the Construction, Evolution and Use of the War Saddle
in Late Medieval Poland, FAH 21, 2008, s. 61–73; tenże, Pancerz koński — najwcześniejsze przedstawienia z ziem polskich, [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane
Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski, Łódź 2011, s. 317–324.
99
J. Sikora, Ziemie Centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze, Łódź 2009, s. 110, gdzie wcześniejsza obszerna literatur
przedmiotu.
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habilitacyjnej z 1989 r. na temat produkcji i kosztów uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII–XV w., gdzie otrzymała nawet dwa oddzielne rozdziały100. Wkrótce zaś obszerne rozdziały mojego autorstwa znalazły się
we wspomnianych już pracach o uzbrojeniu w Polsce średniowiecznej
w latach 1350–1450–1500101. Listę zamykają dwa artykuły przygotowane przed dwudziestu laty i dwa napisane ostatnio jako referaty konferencyjne lub do ksiąg jubileuszowych, tutaj rozwinięte, uzupełnione
i w zmienionych wersjach bez ograniczeń objętościowych102. Mam nadzieję, że także ta książka — jak dwie poprzednie — posłuży badaczom
epoki wojów i rycerzy w czasach Piastów i Jagiellonów. Swoją wiedzą
w tym zakresie wspomogli mnie obydwaj Koledzy recenzenci: Aleksander Bołdyrew i Tadeusz Grabarczyk.
Podobnie jak w dwóch poprzednich tomach, ważnym uzupełnieniem
narracji źródeł pisanych jest dokumentacja ikonograficzna. Pochodzi
ona w dużej mierze w zasobów Wydawnictwa DiG oraz udostępnionej — już tradycyjnie — przez Autorów bądź Redaktorów i Wydawców
różnych monografii lub artykułów bronioznawczych. Podziękowania
kieruję zatem pod adresem Aleksandra Bołdyrewa, Tadeusza Grabarczyka, Jerzego Maika, Jerzego Nadolskiego, Piotra A. Nowakowskiego,
Witolda Świętosławskiego i innych, a zwłaszcza wykonawców prezentowanych rysunków. Wykorzystano także ikonografię w wolnym dostępie,
prezentowaną w internecie z odniesieniem do miejsc przechowywania
poszczególnych zabytków.
Na specjalną uwagę zasługuje portret konny Władysława Jagiełły
z Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, z którym koresponduje sporo młodszy wizerunek Św. Dymitra Sołuńskiego [z Salonik]
na fresku w cerkwi pod jego wezwaniem z lat 1366-1371 w klasztorze
Króla Marka [Марков Монасmир] k. wsi Markova Sušica w regionie
Skopje w Macedonii, który podziwialiśmy z grupą Koleżeństwa z UŁ
w maju 2017 r.
100

J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego, rozdz. IV i V.
UwPŚ/1 i UwPŚ/2.
102
Zob. J. Szymczak, Ostrogi żelazne i pozłociste, [w:] Archeologia i starożytnicy.
Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin,
red. M. Głosek, Łódź 1997, s. 275–284; tenże, Koń wyniósł jeźdźca ponad innych
wojowników, s. 15–24; tenże, „Kwestia końska” w polskim ustawodawstwie średniowiecznym, s. 81–97; tenże, The Saddle in the Act of Penance, s. 147–154.
101
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Pomocą techniczną przy opracowywaniu ikonograficznym — tak
jak w poprzednim tomie – służył dr Łukasz Ćwikła.
Za owocną współpracę dziękuję także Redakcji DiG-u, a zwłaszcza
Pani Redaktor Grażynie Raj-Bogdan.

1. Jeździec i koń we wspólnym grobie, Holiare, pow. Komárno, Słowacja —
D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku, s. 29
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2. Nagrobek Mikołaja Ligęzy w kolegiacie Bożego Ciała w Bieczu, 1578 r.;
a. [wg] S. Tomkowicz, Opis powiatu gorlickiego,
[w:] Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej 1900, t. 1, s. 198–199;
b. fragment z koniem, fot. S. Górzyński
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3. Konie w bitwie pod Hastings w 1066 r. — Tkanina z Bayeux

4. Chorąży podczas bitwy
— miniatura w Kodeksie Manesse
z ok. 1320 r., k. 42

5. Chorągiew przy siodle
— miniatura w Kodeksie Manesse
z ok. 1320 r., k. 54
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6. Strzemiona i ostrogi Kazimierza Jagiellończyka — UwPŚ/1, s. 496,
ryc. XVIII

7. Defilada kawalerii przed Zygmuntem I Starym, fragment fryzu Antoniego
z Wrocławia, ok. 1534–1535 w Sali Pod Przeglądem Wojsk na Wawelu w Krakowie
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„KOŃ, JAKI JEST, KAŻDY WIDZI”!

To znane stwierdzenie księdza Benedykta Chmielowskiego z połowy
XVIII w. na łamach Nowych Aten — pierwszej polskiej encyklopedii
powszechnej — najlepiej oddawało stosunek naszych przodków do ich
wiedzy o koniu1. Konia nie trzeba było charakteryzować, albowiem
jego przymioty doceniano codziennie, i to od dawien dawna.
Według św. Izydora z Sewilli (560–636) piękno konia wymaga, aby
miał łeb drobny i szczupły, skórę przylegającą niemal do kości, uszy
krótkie i ostre, strzygące, ślepia wielkie, chrapy szerokie, kark hardy, był
wyprostowany, posiadał gęstą grzywę i ogon, krągłe, mocno zbudowane
kopyta („Equus, ut sit exiguum caput et siccum prope pelle ossibus adhaerente, aures breves et argutae, oculi magni, nares patulae, erecta cervix,
coma densa et cauda, ungularum soliditate fixa rotunditas”)2. Opierając
się na tej charakterystyce w księdze XII Etymologii, czyli początków, ksiąg
dwadzieścia, poświęconej zwierzętom, Wilhelm z Baskerville, główny
bohater powieści Umberto Eco Imię róży, tak opisał Brunellusa, umiłowanego konia opata Abbona: „karej maści, wysokiego na pięć stóp; pyszny ogon, kopyta krągłe i małe, ale galop dosyć regularny; łeb drobny,
uszy spiczaste, ale ślepia duże”3. Gdyby ktoś chciał to sprawdzić, to przypomnę, że opis ten znajduje się w Dniu Pierwszym, w czasie Prymy, kiedy
Wilhelm dał dowód wielkiej przenikliwości detektywa.
Podobnych charakterystyk sprzed tysiąca i więcej lat mamy więcej.
Arcybiskup Turpin dosiadał konia, którego zdobył na królu Grozalu
w Danii, a jego zalety podniósł poeta w następujących strofach: „Koń
jest dobrze ułożony, rączy; kopyta ma zwinne, nogi płaskie, uda krótkie

1
H. Rybicka-Nowacka, Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego. Metodyka. Styl. Język, Warszawa 1974, s. 62.
2
Izydor z Sewilli, Etymologiarum sive Originum libri XX, ks. XII: De Animalibus
— wyd. w 1489 r. jako Etymologiae.
3
U. Eco, Imię róży, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1990, s. 29, 31, 582.
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i zad szeroki, boki długie, a krzyż wyniosły, ogon biały, a żółtą grzywę,
uszy małe, głowę płową”4.
Warto wszakże jeszcze przytoczyć fragment XII-wiecznego utworu,
w którym rycerska Kamilla ponad wszystko „wolała zbrojne gonitwy,
turnieje, zbroje i bitwy”5.
Pod nią świetny rumak pląsał,
Raz wraz wzdrygał się i wstrząsał;
Szlachetniejsze nie istniało
Nigdy zwierzę; głowę miało
Śnieżnobiałą, grzywę karą,
Ze szkarłatnych uszu parą;
Szyję gniadą i przestroną,
Sierść to płową, to zieloną,
Prawy bark pstrokatej barwy,
Lewy całkowicie czarny.
Wilcze łapy miał od przodu;
Sierść brunatną z boków obu,
Brzuch zajęczy, zadem tęgiem
Lwu podobny; pod popręgiem
Całkiem czarny; zasię owe
Przednie nogi były płowe,
Tylne krwawej barwy całe,
A cztery kopyta białe.
Ogon częścią był czarniawy,
Częścią biały, kędzierzawy;
Koń miał płaskie, kształtne nogi,
Był układny i chędogi,
I jednochodny cudownie6.

Upowszechnianie się we wczesnym średniowieczu armii konnych spowodowało wzrost zapotrzebowania na wierzchowce. Najpospolitszą rasą
końską występującą wówczas na ziemiach polskich — zwłaszcza na ich
4

Pieśń o Rolandzie, tłum. T. Żeleński-Boy, [w:] Arcydzieła francuskiego średniowiecza, Warszawa 1968, s. 110–111.
5
J. Kowalski, Kamilla — królowa i rycerz, [w:] Kobieta w kulturze średniowiecznej
Europy. Prace ofiarowane Profesor Alicji Karłowskiej-Kamzowej, Poznań 1995, s. 135.
6
Tamże, s. 136.
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północno-wschodnich i wschodnich obszarach — były niewielkie, ale bardzo wytrzymałe i mało wymagające koniki, zbliżone wyglądem do tarpana7. O stadach takich dzikich koników („equulorum agrescium”), żyjących
na Pomorzu, wspomina w XII w. Herbord8. Ze względu na niski wzrost,
dochodzący najwyżej do 130 cm w kłębie, nie były one zdolne długo dźwigać jeźdźca okrytego zbroją, a były także zbyt lekkie, aby zapewnić pancernej kawalerii należytą siłę uderzeniową. Na potrzeby wojenne hodowano więc konie nieco większe i silniejsze. Walory takie spełniały zwierzęta
pochodzące od zimnokrwistej odmiany konia północno-zachodniego,
liczące sobie ok. 150 cm wysokości w kłębie. Ich zastosowanie w Polsce
datuje się na schyłek X i początek następnego stulecia, kiedy nastąpił u nas
przełom w dziedzinie hodowli dużych koni9. Odzwierciedleniem zmiany
rasy koni są coraz większe podkowy występujące w materiale zabytkowym
podczas archeologicznych prac wykopaliskowych10. Według Ibrahima ibn
Jakuba, w konie obfitował kraj Obodrytów, skąd wywoziło się je do sąsiednich państw11. Były to zwierzęta duże, o czym świadczą ich szczątki kostne
pochodzące z tamtejszych grodzisk. Wprowadzenie ciężkiego konia we
Francji również było związane z zastosowaniem ciężkiej zbroi i spowodowaną tym zmianą sposobu walki. Typ konia wierzchowego, wywodzącego
się od rasy arabskiej, przybył na nasze ziemie w XI–XII w.12 Nie mniejszą
renomą cieszyły się w Bizancjum konie tesalskie, których zalety wychwala
w swojej kronice Anna Komnena (1083–1153/5)13.
7

Zob. m.in. M. Dembińska, Zmiany w strukturze hodowli na ziemiach polskich we
wczesnym średniowieczu, KHKM 23, 1975, s. 218–220; A. Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Wrocław 1979, s. 55–56.
8
Herbord, s. 141.
9
W. Hensel, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej,
wyd. 4 uzup., Warszawa 1987, s. 114–115.
10
J. Kaźmierczyk, Podkowy na Śląsku w X–XIV wieku. Studia z dziejów kultury materialnej, Wrocław 1978, s. 157–159; F. Kusiak, Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej, Warszawa 2002, s. 105.
11
Ibrahim, s. 48.
12
W. Hensel, Słowiańszczyzna, s. 114; G. Duby, R. Mandrou, Historia kultury
francuskiej. Wiek X–XX, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1965, s. 51;
M. Dembińska, Wychów zwierząt domowych, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, red. W. Hensel, J. Pazdur, t. I: od VII do XII wieku, red. M. Dembińska,
Z. Podwińska, Wrocław 1978, s. 94–96.
13
Anna Komnena, Aleksjada, tłum. i wyd. O. Jurewicz, Wrocław 2005, t. I, s. 27: ks. 1, 5/2.
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Koń występuje w naszych źródłach lub w źródłach związanych z naszymi dziejami — można rzec — od zawsze. Już bowiem w powstałym
ok. 1042 r. żywocie św. Romualda z Camaldoli pióra Piotra Damianiego
z Rawenny czytamy, że miał „od syna Bolesława, króla słowiańskiego,
którego uczynił mnichem [Bezpryma?] dość znamienitego konia („equum satis egregium”14). Tego mąż święty z gorliwego dążenia do pokory
zamienił i jako godny pochwały handlowiec wziął w ramach zyskownej
wymiany osła. Z powodu niezmiernej tęsknoty za naszym Odkupicielem, który dosiadał grzbietu oślicy, mąż czcigodny chętniej jeździł na
tym właśnie zwierzęciu”15.
Znacznie więcej miał do powiedzenia Anonim tzw. Gall, który zaliczył zresztą konie do bogactw naturalnych Polski, podkreślając ich
wytrzymałość (equi durabiles); a zatem mogły służyć zarówno w transporcie, jak i w komunikacji, ale przede wszystkim w wojsku16. Nie dziwi
więc, że koń często gości na łamach jego kroniki. Jest to głównie equus,
odnotowany 27 razy. Nie znajdziemy wszakże jego opisu oraz pełnionych przez niego zadań. Tylko raz kronikarz określił jego białą maść,
gdyż był to equus albus, którego dosiadał zbrojny mąż, czuwający za
przyczyną św. Wojciecha nad bezpieczeństwem polskiej załogi w grodzie zaatakowanym przez Pomorzan17. Raz odnotowany, został koń
osiodłany (equus insellatis)18. Ale w wierszowanej części opisu czynów
Bolesława Krzywoustego kronikarz posłużył się wyrazem caballus
14

Z Damianiego żywota św. Romualda, wyd. A. Bielowski, [w:] MPH, t. I, Lwów
1864, s. 326.
15
Zob. T. Dunin-Wąsowicz, Koń cenniejszy od złota, [w:] taż, Drogami średniowiecznej Polski. Studia z dziejów osadnictwa i kultury, oprac. A. Janeczek, posłowie
M. Młynarska-Kaletynowa, „Collectio Archaeologica, Historica et Ethnologica” 4,
Warszawa 2011, s. 365, 367–370; B. Śliwiński, Bezprym, pierworodny syn pierwszego
króla Polski (986–zima/wiosna 1032), Kraków 2014, s. 61, 85, 89, 95, 123.
16
Gall, s. 8; J. Matuszewski, Początki nowożytnego zaprzęgu konnego, [w:] tenże, Pisma wybrane, t. I, Łódź 1999, s. 251; J. Szymczak, Uzbrojenie w świetle źródeł pisanych w Polsce do połowy XIII w., AUL.FA 23, 2001, s. 98.
17
Gall, s. 73; zob. B. Śliwiński, O cudzie św. Wojciecha w grodzie na pograniczu
polsko-pomorskim w końcu XI wieku, [w:] Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. M. Dorna,
M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska przy współpracy W. Barana-Kozłowskiego, Poznań 2016, s. 97.
18
Gall, s. 113.
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proweniencji greckiej, a nieco dalej wspomniany książę jak bohater jego
kroniki zrzucił przeciwnika z konia: de dextrario, który zawsze oznaczał
konia bojowego19.
W najstarszym żywocie św. Wojciecha został odnotowany equus,
którego dosiadał w drodze do Czech po otrzymaniu święceń biskupich
w Moguncji. Nie był to koń reprezentacyjny, gdyż „ani nie biegł rączo jak
zwykle parskające konie, ani nie miał uzdy błyszczącej złotem i srebrem,
lecz na sposób chłopski okiełznany sznurem konopnym, szedł podług
woli jeźdźca”20. Takim samym określeniem nazwano konie w biografii biskupa bamberskiego Ottona, spisanej w Prüfening, w tym samego pięknego konia, którego Wolinianie trzymali dla swojego boga Trzygłowa21.
Ale już następny biografista biskupa Ottona, mnich Ebo, oprócz wyrazu
equus posługuje się określeniem caballus, co podtrzymał Herbord, używając obydwu tych wyrazów na przemian22. Jego caballus był wszakże
nadzwyczajnej wielkości, tłusty, czarnej maści i bardzo dziki23.
Również equus dominuje w kronice Mistrza Wincentego (8 razy)24,
ale równie licznie występuje caballus (5 razy) jako określenie dominujące na Półwyspie Iberyjskim od X do XI w.25 Na kartach jego dzieła pojawił się ponadto asturco jako koń rasy hiszpańskiej. Takiego konia dosiadał ponoć sam Bolesław Krzywousty podczas bitwy przegranej nad
rzeką Sajó w 1132 r. na Węgrzech, gdy interweniował na rzecz Borysa,
syna Kolomana I. A gdy padł pod nim koń — jak pisze Mistrz Wincenty
19

Tamże, s. 124, 151.
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris vita prior, wyd. J. Karwasińska,
[w:] MPH, s.n., t. IV/1, Warszawa 1962, s. 13: „Equus autem, cuius tergo insederat,
non more frementium quorum nec properis cursibus gradiebatur, neque auro et
argento portat fulgentia frena, sed in rusticum morem torta canape ora strictus,
incessit ad arbitrium sedentis”.
21
S. Ottonis episcopi Babenbergensis Vita Prieflingensis, wyd. J. Wikarjak, K. Liman,
[w:] MPH, s.n., t. VII/1, Warszawa 1966, s. 34, 42, 43.
22
Ebonis Vita s. Ottonis episcopi Babenbergensis, wyd. J. Wikarjak, K. Liman,
[w:] MPH, s.n., t. VII/2, Warszawa 1969, s. 21: equus; s. 107: caballus 3x; Herbord,
s. 7, 39, 101, 125, 172, 207: equus; s. 101, 102, 125, 126, 127: caballus.
23
Herbord, s. 125: „Habebant [Szczecinianie] enim caballum mire magnitudinis et
pinguem, nigri coloris et acrem valde”; zob. T. i R. Kiersnowscy, Życie codzienne na
Pomorzu wczesnośredniowiecznym. Wiek X–XII, Warszawa 1970, s. 174.
24
Kadłubek, Chronica, s. 19, 20, 73, 106.
25
Tamże, s. 100, 106, 136, 148; zob. T. Dunin-Wąsowicz, Koń cenniejszy od złota, s. 369.
20
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— czy to ze zmęczenia, czy z powodu rany, książę walczył pieszo i gromił nieprzyjaciół z nie mniejszym zapałem, aż pewien originarius/zwykły chłopski woj oddał mu swego dzikiego konia (equiferus)26, licząc —
z wyraźną aluzją — na niewątpliwie zasłużoną nagrodę. Na oznaczenie
koni bardzo dobrych Mistrz Wincenty używał również imion koni legendarnych. Bucefał to w jednym przypadku imię własne rumaka Aleksandra Wielkiego27, w innym zaś miejscu Kazimierz Sprawiedliwy żwawo dosiadł rumaka („bucefalo inpinger insilit”)28, podczas gdy książę
bełski Wsiewołod ocalił życie dzięki szybkości swego pegaza (pegasi)29.
Późniejszym autorom źródeł historiograficznych zabrakło chyba
wyobraźni, a może i wiedzy, gdyż w ich dziełach króluje już tylko zwykły
equus30, a inne określenia pojawiają się sporadycznie. Gallowy przekaz
o białym koniu ze św. Wojciechem w tle podczas napadu Pomorzan na
jakiś nadgraniczny gród z polską załogą został powtórzony w Kronice
książąt polskich31.
Nie dotyczy to wszakże tak ważnej dla poznania dziejów Polski
trzech ostatnich dekad wieku XIV kroniki Jana z Czarnkowa, podkanclerzego Królestwa Polskiego za czasów Kazimierza Wielkiego. Jakkolwiek pospolitego wyrazu equus użył aż 21 razy32, to jednak 3 inaczej
nazwane konie odegrały jedną z głównych ról w dwóch najważniejszych
wydarzeniach podczas egzekwii po śmierci Kazimierza Wielkiego. Każdy bowiem z czterech wozów miał zaprzęg z czterech equi, ale rycerze
26

Kadłubek, Chronica, s. 117; Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, tłum.
i oprac. B. Kürbis, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 156; zob. A. Marzec, Zwierzyniec Mistrza Wincentego na tle średniowiecznej wiedzy encyklopedycznej, [w:] Flora
i fauna w kulturze Średniowiecza od XII do XV wieku. Materiały XVII Seminarium Mediewistycznego, red. A. Karłowska-Kamzowa przy współpracy J. Kowalskiego, Poznań
1997, s. 27; K. Chmielewska, Rola wątków i motywów antycznych w ‘Kronice polskiej’
Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Częstochowa 2003, s. 114.
27
Kadłubek, Chronica, s. 73; K. Chmielewska, Rola wątków i motywów antycznych,
s. 80.
28
Kadłubek, Chronica, s. 157.
29
Tamże, s. 158.
30
Rocznik Traski, [w:] MPH, t. II, Lwów 1872, s. 845: equus w 1279 r.
31
Kronika książąt polskich, wyd. Z. Węclewski, [w:] MPH, t. III, Lwów 1878, s. 454;
zob. B. Śliwiński, O cudzie św. Wojciecha, s. 98.
32
JCz., Chronicon, s. 646, 675, 685, 694, 699, 712, 726, 728–731, 737, 742, 747–749,
751.
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z herbami poszczególnych ziem dosiadali dextrariis, natomiast rycerz
uosabiający zmarłego króla siedział in ambulatore33. Czy tylko względy
stylistyczne spowodowały takie nazewnictwo, możliwe, ale dobór końskich określeń jest wiele mówiący! W innym miejscu kronikarz zanotował, że rabusie uprowadzili konia syna Bogusława z Pilatowa — wartego
30 grzywien caballum — i innych 50 lepszych od swoich34. Trzeba także
odnotować, że podczas feralnego polowania we wrześniu 1370 r. w lasach nadpilickich koło Przedborza Kazimierz Wielki, goniąc jelenia, gdy
się koń pod nim przewrócił, spadł z niego, a był to gradarius35, którego
identyfikuje się ze stępakiem, kłusakiem, drabarzem (dreber, drebirer,
dreberchen) i inochodnikiem36.
Drabarz to koń ułożony do specjalnego chodu, idący inochodą, czyli poruszający się chodem dwutaktowym, zwanym też kroczem, skroczem, w którym koń stawia na przemian obie prawe nogi — przednią
i zadnią — i tak samo obie lewe równocześnie. To gradarius, palefredus37. Inochoda/inochód jest chodem prędszym od kłusa, w którym koń
stawia nogi po przekątnej38. Chyba najlepszą charakterystykę takiego
konia dał Marcin Koźmiński w 1551 r., który podczas procesu z Anną
z Kobylan Gruszczyńską oświadczył, że winna mu jest 15 złp za „elegancium gradario alias ynochodnyk”, a więc eleganckiego chodu inochodnika, sprzedanego jej niedawno przez jego brata Kaspra39.
Bez względu na trafność określenia dosiadanego przez króla Kazimierza konia trzeba przyznać królewskiemu podkanclerzemu Janowi
z Czarnkowa szeroką wiedzę — przynajmniej słownikową — na końskie
tematy. Jest bowiem faktem, iż wykorzystał on aż 5 określeń na konia,
a zatem pod względem teoretycznym był dobrze wykształcony!
33

Tamże, s. 646.
Tamże, s. 729.
35
Tamże, s. 632.
36
Sł.łac.śr., t. 4, szp. 573–574; D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu
človeka a koňa v Uhorskom Král’ovstve, Budmerice 2007, s. 73–74; K. Kwiatkowski,
Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230–1525. Korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna, przy współpracy M. Molendy, Toruń 2016, s. 256.
37
Sł.star., t. 2, s. 176–177; t. 3, s. 32; Sł.polsz., t. 6, s. 3; t. 8, s. 549–550.
38
Sł.polsz., t. 8, s. 549; B. Dyakowski, Koń towarzysz człowieka, Warszawa 1911,
s. 210–211; Z. Sawicka, Koń w życiu szlachty XVI–XVIII w., Toruń 2001, s. 46.
39
AGAD, Księgi ziemskie sieradzkie, ks. 24, k. 579.
34
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Dodajmy, że bezkrytycznie powtórzył to za nim Jan Długosz, stwierdzając, że król, ścigając zbyt rączo jelenia, spadł ze stępaka, którego dosiadał („gradario, cui insidebat”), a że był tęgi i stary, ciężko się potłukł40.
W jego Rocznikach konie występują zresztą bardzo często, ale i dzieło
jest obszerne. Już w Chorografii napisał, że w Królestwie Polskim są warunki korzystne dla hodowli koni („commoda equis”)41 i to właśnie taki
zwykły equus dominuje na kartach Roczników i innych jego dzieł.
Świadczy o tym również kolejny zapis w Rocznikach, zwłaszcza że
dotyczy jeszcze jednego wypadku z koniem i też zakończonego śmiercią jeźdźca. Odnosi się to do arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja
Kurowskiego, który w drodze do Glinian na sąd królewski „wskutek
przypadkowego upadku z konia” („lapsus de equo contraxerat, languorem incidens”) w Krzeczowie zasłabł i zmarł 7 września 1411 r. w Ropczycach42. Przypomnijmy zatem, że latem 1086 r. podczas wyprawy na
Mantes spadł z konia słynny Wilhelm Zdobywca i w wyniku odniesionych obrażeń zmarł kilka tygodni później.
Jakkolwiek dominacja wyrazu equus w dziełach Jana Długosza jest
bardzo wyraźna, to jednak nieraz — wzorem swoich poprzedników
— stosował on wymienność słów. W przejętym z Anonima tzw. Galla
i Kroniki książąt polskich opisie napadu Pomorzan na jakiś nadgraniczny gród oraz interwencji dla jego polskiej załogi przez jakiegoś zbrojnego jeźdźca, tym razem dosiadał on konia jaśniejącego/błyszczącego jak
srebro („caballo nitido insidens”), ale gdy ścigał napastników po całym
grodzie, a wszyscy przypisywali tę interwencję samemu św. Wojciechowi, to miał już z powrotem białego konia („albi equi”)43.
***
Konie były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dworu
jako ośrodka życia administracyjno-politycznego i wojskowego, a także
40

Dł., Annales, ks. 9, s. 345; Dł., Roczniki, ks. 9, s. 435.
Dł., Annales, ks. 1–2, s. 72; zob. W. Szelińska, Jan Długosz i opis Małopolski w jego
„Chorographia Regni Poloniae”, [w:] Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie
śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Warszawa 1980, s. 247.
42
Dł., Roczniki, ks. 10–11, s. 210; Dł., Annales, ks. 10–11, s. 185; zob. S. Sroka, Rodzina Kurowskich w XIV–XV wieku. Ze studiów nad dziejami możnowładztwa małopolskiego w średniowieczu, Kraków 1990, s. 5–6, 39.
43
Dł., Annales, ks. 3–4, s. 194.
41

– 48 –

„KOŃ, JAKI JEST, KAŻDY WIDZI”!

w celach reprezentacyjnych, transportowych, komunikacyjnych itd.44
Odnotujmy więc interesujący zapis w rachunkach królewskich w 1420 r.,
kiedy zapisano dwa konie do transportu drewna i wody na Wawel („ad
currum, in quo ducuntur ligna et aqua super castrum Cracouiense”),
jednego za 4 i drugiego za 3,5 grzywny45. Były to rzeczywiście drogie
woźniki!
Handel końmi umożliwiał swobodny obrót tymi zwierzętami w celu
zapewnienia inwentarza roboczego we własnym gospodarstwie, wyekwipowania zbrojnego pocztu na wyprawę wojenną oraz uszlachetniania rasy we własnej stadninie. Swoistym sposobem na oznaczenie
dobrego konia było oznakowanie go za pomocą wypalanego na skórze
zwierzęcia piętna. Jak przypuszcza Aleksander Bołdyrew, taki znak był
raczej cechą stada lub stadniny, z której pochodził dany koń, niż znakiem własnościowym jego posiadacza46.
Jeden z najstarszych targów końskich odbywał się w podkrakowskim Kazimierzu, gdzie prawo ich odbywania („forum equorum”)
przywróciła Elżbieta Łokietkówna w 1379 r.47 Swoją markę posiadały
także wiosenne (na Wniebowstąpienie Pańskie) targi w Skaryszewie
k. Radomia, przyznane miastu w 1432 r. przez Władysława Jagiełłę,
ponoć — jak głosi legenda — w podziękowaniu za dostarczenie koni
rycerzom pod Grunwaldem48. Dodajmy, że w tym samym roku 3 maja
król, doceniając zasługi rycerza pasowanego Krzesława z Grzybowa,
zapisał mu na wsi Potok w powiecie szydłowskim 200 grzywien, a ponadto kolejne 200 grzywien za wzięte od niego konie na własne potrzeby („racione equorum, quos ab eo pro necessitate nostra recepimus”)49.
44

H. Kręt, Dwór królewski Jadwigi i Jagiełły, Kraków 1987, s. 78–80.
RDJJ, s. 555.
46
Zob. A. Bołdyrew, „Equus Polonus”. Koń w wojsku polskim w XVI wieku, Piotrków
Trybunalski 2016, s. 118.
47
KDMK, cz. 1, nr 55: „forum equorum ex utraque parte Wisle”.
48
J. Tyka, Kup pan konia! Sposoby prezentacji konia w rozmowie handlowej na współczesnym targu końskim, [w:] Koń w języku, literaturze i kulturze, red. D. Szymonik,
M. Jasińska, J. Siepietowska, I. Żukowska, Siedlce 2016, s. 81.
49
Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 7, wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś, Wrocław 1975, nr 2105; zob. F. Sikora, Stadnina koni w Kościelnikach pod Krakowem
w latach 1384–1436, [w:] Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), red. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Poznań-Warszawa
2015, s. 318.
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Niewątpliwie starą metrykę miał także targ na św. Floriana 4 maja
w Uniejowie50. Jakkolwiek handel końmi odbywał się w wielu miastach
w Polsce, to jednak największą rangę posiadały targi na południowo-wschodnich rubieżach państwa. We Lwowie zaopatrywano się w konie pochodzące z Mołdawii, natomiast w Jaśliskach król Aleksander
Jagiellończyk ustanowił w 1504 r. komorę celną na wierzchowce sprowadzane z Węgier. W 1515 r. podkomorzy lwowski i starosta biecki
Piotr Herburt Odnowski z Fulsztyna prosi radę miejską Bardiowa
o informację o dobrych koniach dla króla („equos bonos aut velarios
pro regia maiestate”)51. Coraz częściej znajdujemy też arabskie badaviae z Turcji52. W 1500 r. w Budzie kupiono uzdę z uździenicą „ad badauiam” Zygmunta Jagiellończyka, w 1505 r. zaś od królewskiego brata
Władysława na swego tureckiego araba („badavie [...] cum Thurcis”)
otrzymał on kosztowną uzdę53. Ożywione kontakty handlowe z Turcją
odbiły się nawet w języku polskim, gdyż rodzimy źrzebec został zastąpiony przez słowo ogier/aygir, a koń czarny słowem kary54. Nawet słowo
rumak ma mieć związek z rumlem, koniem tureckim z prowincji Rumenia/Rumelia na Bałkanach, skąd dostarczano najlepsze konie, zbliżone zaletami do arabskich, gdyż „były również ogniste, o kształtach
zwięzłych i pięknych, oku wydatnem i wyrazistem”55. Należy wszakże
pamiętać także o innych rynkach handlu końmi, w tym skandynawskim. W 1537 r. ze Sztokholmu do Królewca przybyły 23, w następnym
roku zaś aż 74 konie56.
Pomimo wysokich obrotów na rynku końskim — i to w obustronnych kontaktach z Europą południowo-wschodnią — w 1538 r. wyszedł
pierwszy zakaz wywozu koni z Polski, a w ślady Zygmunta I Starego poszedł jego syn i następca Zygmunt August w 1550 i 1557 r. oraz jego
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AGAD, KGSier.Inskrypcje, ks. 43, k. 469v–470v.
DKWęg., t. IV, nr 781.
52
AGZ, t. 15, nr 2714; zob. D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku, s. 47–50, 74.
53
Zsigmond, s. 26, 204.
54
Zob. A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 69.
55
B. Dyakowski, Koń towarzysz człowieka, s. 178.
56
M. Biskup, Handel Sztokholmu z Królewcem w pierwszej połowie XVI w., [w:] Czas,
przestrzeń, praca w dawnych miastach. Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Wyrobisz i M. Tymowski przy współpracy W. Fałkowskiego i Z. Morawskiego, Warszawa 1991, s. 455, tab. 2; A. Bołdyrew, „Equus Polonus”, s. 70.
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następcy elekcyjni57. Koń wpisał się więc na listę „towarów” strategicznych dla państwa i to jako drugi po drewnie cisowym z czasów ich prai prapradziada Władysława Jagiełły!
***
Mimo szybkiego rozwoju hodowli koni i ich wykorzystywania
w transporcie, komunikacji i w pracach gospodarskich58 wierzchowiec pozostał symbolem przynależności dosiadającego go wojownika
do stanu rycerskiego. Przyjęło się więc, że to szlachetne zwierzę mogą
dosiadać tylko szlachetnie urodzeni mężowie, czyli rycerze oznaczający przecież jeźdźców. Konie bojowe wymagały starannej opieki, toteż dla drobnego rycerstwa był to często uciążliwy obowiązek. Warto przypomnieć, że Jan Rzeźnik z Raczyc osobiście doglądał swego
wierzchowca, gdyż był on w zasadzie jedyną oznaką jego społecznego
statusu, odróżniającą go od chłopów59. Jego postawa wyrażała jednak
przede wszystkim obawę przed upadkiem jego prestiżu i wartości wojskowej. To przecież już w Pieśni o Girarcie de Roussillon i w biografii
cesarza Henryka IV ich autorzy tłumaczą, że czas pokoju to dla „biednych rycerzy” okres trudny, gdyż nie są wtedy potrzebni i będą nimi
pomiatać wielcy panowie, ścigać wierzyciele, muszą więc zamienić
„spienionego rumaka na ciężkiego roboczego konia, a złote ostrogi
na żelazne”60.
A przecież tylko dzięki obrazowi konia szlachcic perygordzki Bertran de Born (1140-ok. 1207) mógł powszechnie głosić:
57

Volumina legum, wyd. J. Ohryzko, t. I, Petersburg 1859, s. 533; zob. Z. Sawicka,
Koń w życiu szlachty, s. 33; A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce
XVI wieku, Warszawa 2005, s. 135; tenże, Hodowla i handel końmi w Polsce XVI w.,
RDSiG 69, 2009, s. 60–61; tenże, „Equus Polonus”, s. 67–68, 113–114.
58
A. Bołdyrew, O roli literatury agrarnej w hodowli koni bojowych w Polsce XVI wieku, [w:] Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą pracy naukowej, red. M. Pindera,
Piotrków Trybunalski 2007, s. 65–73.
59
Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichow, czyli Księga henrykowska, wyd. J. Matuszewski, S. Rospond, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1991, s. 175:
„Iohannes Rsesinik [...] custodiret equum suum retro curiam suam in pascuis”.
60
M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, tłum. E. Bąkowska, wstęp A. F. Grabski, Warszawa 1981, s. 452; F. Kusiak, Rycerze średniowiecznej Europy, s. 158.
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I serce we mnie wali,
Gdy rycerz zbrojny na swym koniu
Rusza i sprawia szyki.
I lubię patrzeć, jak w panice
Pospólstwo z mieniem pierzcha drogą,
A po ich piętach wojownicy
Depcą i ławą suną mnogą.
Lubię, gdy książę pan bez trwogi,
Aby na wroga pierwszy runąć,
W bok koński wpiera stal ostrogi.
Lubię, gdy swoi za nim suną61.

Bez konia nie byłoby zatem rycerza, a także etosu rycerskiego w jego
pełnym blasku! Szczególny stosunek rycerza do konia można porównać
tylko do więzi rycerza z jego mieczem i włócznią, które dostąpiły nawet zaszczytu, by im nadać imiona62. Podstawą wychowania rycerskiego
była bowiem umiejętność jazdy konnej od najmłodszych lat, aby jako
iuvenes byli przyzwyczajani do rzemiosła wojennego, tj. ad labores militares63. Mało znany jest obyczaj związany z postrzyżynami na Rusi, gdzie
posadzenie chłopca na konia oznaczało przejęcie opieki nad nim z rąk
piastunki przez męskiego opiekuna64. Jak odnotował Jan Długosz, Kazimierz Jagiellończyk w 1462 r. oddał swego podówczas sześcioletniego
syna Władysława na naukę jazdy konnej („equitature applicato”)65.
61

Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej, tłum. i oprac. Z. Romanowiczowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s. 33; zob. M. Bloch, Społeczeństwo
feudalne, s. 444–445; J. Szymczak, Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą, Warszawa–
Bellerive-sur-Allier 2016, s. 20 — gdzie zabrakło powołania na Brewiarz miłości,
s. 33–34.
62
M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 79–80; S. Tokarski,
Etos rycerski i jego współczesne implikacje, [w:] Tradycje i współczesność etosu oficera
wojska polskiego, red. M. Adamkiewicz, Warszawa 1997, s. 36.
63
J. Banaszkiewicz, Młodzieńcze gesta Bolesława Krzywoustego, czyli jak się zostaje
prawdziwym rycerzem i władcą, [w:] Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999, s. 13–14.
64
A. Kijas, Obraz księcia-rycerza w świetle „Pouczenia” Włodzimierza Monomacha,
[w:] Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej, s. 62; D. Dąbrowski, Król Rusi
Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w.,
Kraków 2016, s. 223–233.
65
Dł., Annales, ks. 12/2, s. 26.
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Nie dziwi więc, że również koń miał własne imię, gdyż w ten sposób człowiek odwdzięczył się zwierzęciu za jego użyteczność i wierność.
Któż nie zna koni Achillesa: Bułanka (Ksanthosa) i Srokacza (Baliosa)
czy czwórki Hektora: Jaśniejącego (Lamposa), Bułanka, Białonogiego
(Podargosa) i Ognistego (Aithona), wreszcie Bucefała Aleksandra Wielkiego66. Również każdy z bohaterów Pieśni o Rolandzie otrzymał swego
rumaka. Cesarz Karol miał Tensendura (Zadzierzystego), Roland chlubił się Wejlantyfem (Veillantif), czyli Czujnym, Ganelon (Tachebruna)
Tarantem, koń Malkinata, syna króla Malkuda, nazywał się Szalony
Skok, hrabia Geryn dosiadał Sorela (Bułanka), Geriel miał Passe-Cerfa (Szybszego-niż-jeleń), poganin Grandwin, syn Kapuela, króla Kapadocji, nazywał swego konia Marmojrem, Waldabron Gramimondem,
Klimboryn z Saragossy Barbamuszem, król Marsyl miał Ganiona67.
Przypomnijmy także ośmionogiego rumaka Sleipnira, nordyckiego
boga wojny Odyna68. Anna Komnena zanotowała w swojej kronice, że
jej ojciec cesarz Aleksy miał konia Sguricesa (ciemnego, brązowego),
którego wraz z purpurowym siodłem zdobył na Nikeforze Bryenniosie69. Książę halicki Daniel otrzymał od teścia Mścisława Mścisławowicza wyjątkowej klasy siwka o połowieckim imieniu Aktaz, tj. Biały Łeb70.
I tu trzeba stwierdzić, że w przeciwieństwie do miecza w przekazach
polskich źródeł średniowiecznych aż do XIV w. nie znajdujemy informacji o imionach koni. Nie musi to wszakże oznaczać braku indywidualnego nazewnictwa, albowiem dobrze znamy charakter naszych źródeł narracyjnych tych czasów. Dopiero dzięki źródłom typu bardziej osobistego,
jak rachunki, testamenty czy pamiętniki, poznajemy imiona wierzchowców naszych władców oraz wybitnych mężów stanu i wodzów. Na listę
imion znanych dowodnie koni należy więc na pierwszym miejscu wpisać dwa rumaki Władysława Jagiełły, a mianowicie Biskupca (biscupes),
odnotowanego w rachunkach królewskich w 1393 r.71, i Bartosza —
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Homer, Iliada, tłum. F. K. Dmochowski, oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1990, s. 209,
552; 352, 611.
67
Pieśń o Rolandzie, s. 79, 108, 111–114, 121, 125, 128, 145, 151, 160, 168.
68
R. Barber, Rycerze i rycerskość, tłum. J. Kozłowski, Warszawa 2000, s. 12.
69
Anna Komnena, Aleksjada, t. I, s. 185: ks. 4, 7/2.
70
D. Dąbrowski, Król Rusi Daniel Romanowicz, s. 270.
71
RDJJ, s. 227: był wśród „equorum dni Regis videlicet biscupes” i jest to nazwa
własna konia — zob. SłŁŚr., t. 1, Warszawa 1953, szp. 1112.
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w 1394 r.72 Następne miejsce zajmuje Popiel, wierzchowiec Jana Łaskiego, którego prymas specjalnie wyróżnił w swym testamencie-pamiętniku
(„equum Popyel”)73. Warto dodać, iż nazwa ta — podobnie jak wiele innych — jest związana z maścią konia (popielaty)74. Znamy także imiona
licznych koni Stefana Batorego, a to: Balago, Iwaszko, Kendy, Oboźny,
Podskarbi, Pukfres, Szygier, Tagarasz, Turnian, Woida. Przypomnijmy,
że później Taranta (na tle maści siwej rozsiane nieregularne plamy różnej
wielkości i barwy) dosiadał Stefan Czarniecki, Pałasza zaś Jan Sobieski75.
Kto wreszcie nie zna koni marszałków RP: Kasztanki Józefa Piłsudskiego
i siwego wałacha Farysa Edwarda Rydza-Śmigłego!
Jakkolwiek znamy niewiele imion własnych koni naszych prapradziadów, to obszerna jest lista opisów ich postaci i maści, które nie tylko ubarwiają popisy rot żołnierskich i różnego rodzaju inwentarzy76.
Już bowiem w rachunkach królewskich Jadwigi i Jagiełły, pod zapisem
dotyczącym 1388 r., czytamy, że za dwa konie: jednego siwka/półsiwka
(„semialbi dicto syui”) i drugiego płowego („ploui coloris”) zapłacono
8 grzywien, w 1389 r. płowy koń („pro equo coloris ploui”) dla sokolnika Henryka kosztował też 4 grzywny77. W 1420 r. wymieniono konie do
podwody z Krakowa do Proszowic, z których jeden za 4 grzywny „est
rubeus/czerwony et giprosus”?78, a drugi za 3,5 grzywny to „walach lisy”79. Na prośbę Jana Zaremby z Kalinowej, wojewody kaliskiego, decyzją z 12 X 1520 r. Jerzy Kotwicz, mieszczanin gnieźnieński, zwolniony
72

RDJJ, s. 253: „equi dni Regis dicti barthosz”; 254: „equo dicto bartosz”.
H. Zeissberg, Johannes Łaski, Erzbischof von Gnesen (1510–1531) und sein Testament, „Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Classe” 77, 1874, Bd 1, s. 682.
74
W sprawie maści końskich zob. Sł. polsz., t. 10, s. 597–598; W. Kuraszkiewicz,
Nazwy maści końskich dziś i w 1539 r. Ćwiczenia słownikowe, „Język Polski” 29
(1949), nr 4, s. 145; J. Urbankiewicz, Gdzie są konie, s. 12–13; Z. Sawicka, Koń w życiu
szlachty, s. 111.
75
J. Urbankiewicz, Gdzie są konie z tamtych lat, Łódź 1986, s. 12–13; Z. Sawicka, Koń
w życiu szlachty, s. 111.
76
Zob. B. Dyakowski, Koń towarzysz człowieka, s. 190–296; K. Wojtczuk, „Kary”,
„siwy”, „deresz”, czyli o nazwach końskiej maści we współczesnej polszczyźnie ogólnej,
[w:] Koń w języku, literaturze i kulturze, s. 27–39.
77
RDJJ, s. 79, 95.
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Sł.łac.śr., t. 4, szp. 543, gdzie ten wyraz opatrzono znakiem zapytania.
79
RDJJ, s. 555.
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od wyprawy z wójtostwa gnieźnieńskiego, wyprawił zbrojnego Macieja
Woleszkę „in equo muscido”80 — zapewne myszowatym?
W popisanej w 1498 r. konnej rocie Aleksandra Sewera były konie
białe, cisawe, dropiate = nakrapiane, gniade, jabłkowite = szare w jasne
plamki, myszate = szare, pleśniawe = dereszowate, tarantowate = łaciate
i wronie = czarne, ale też łyse lub slogierzowate z plamką na czole lub
szwab z krótko przyciętym ogonem81. W celu odróżnienia od innych
zapisano konia, który „nazad ma białe dwie nogi”, inny miał „trzy nogi
białe”, kolejny był „z czarnemi nogami”, był też jakiś „z białą nogą”82.
Odnotowano konie czarne oraz czarnogniade i czarnopopielate, glinki
i zgliniastopleśniawe, ciemnogniade, gniadepodpalane, gniadopleśniawe
i zgniadapleśniawe, zgniadasrokate i światłogniade, gorczyczaste, kare,
piegowate, płowe, podpalane, popielczate, rydzawe i zrydzapleśniawe,
siwe oraz brudnosiwe i światłosiwe, a także zsiwapleśniawe i zsiwadropiate, a ponadto słoczowate, srokate i zgniadasrokate, wilczate, zwronamyszawe, zwronapleśniawe i zwronasiwe. Niekiedy końskie grzywy i ogony farbowano. Na obrazie Bitwa pod Orszą w 1514 r. husarz
konno przebywający rzekę dosiada siwego konia „z grzywą farbowaną
czerwono i ogonem „umaczanym” w czerwieni”83. Niektóre konie charakteryzowały się krótkim lub ptasim ogonem, ale na przedstawieniu
św. Eustachego na łowach na tzw. tryptyku świętokrzyskim św. Trójcy
z ok. 1467 r. na Wawelu jego koń ma ogon zawiązany na supeł84.
Równie interesujący jest wykaz koni dla dworzan spisany w 1499 r.
przez chorążego krakowskiego Mikołaja Firleja z Dąbrowicy. Znalazły
się w nim takie konie, prawie wszystkie jako dobre (bonus), a to: gnyady
(4), albus (3), sczyszawa plyesznyvy (2), szyvy yaplkovyty (2), zplowa plyesznyvy, popyelasty, popyelycza, zelazno szyvy, valachus albus gorczyczowaty, walachus gnyady ambulator, czyszawy cum parva calvicie (z małą
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MRPSum. IV/2, nr 12735.
T. Grabarczyk, Uzbrojenie w konnej rocie Aleksandra Sewera z 1498 roku, „Archaeologia Historica” 34, 2009, s. 451–452; tenże, Jazda zaciężna Królestwa Polskiego
w XV wieku, Łódź 2015, s. 119–121.
82
K. Górski, Historya jazdy polskiej, Kraków 1894, s. 270.
83
Z. Żygulski jun., „Bitwa pod Orszą” — struktura obrazu, [w:] tenże, Światła Stambułu, Warszawa 1999, s. 266, ryc. 8.
84
W. Świętosławski, Zbroja końska, rząd i oporządzenie jeździeckie, [w:] UwPŚ/2,
s. 110–111 i ryc. 32a.
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łysinką), czyszawy szchadohrzyvy, bedenia [badavia] lysza gnyada, valachus gnyady podpolaty, wrony, rydzy zwygzdą85.
Wincenty Melsztyński, pozywając w 1518 r. Agnieszkę z Witowic, wdowę po Janie Melsztyńskim, zażądał oddania mu m.in. dwóch
inochodników: gniadego i siwego, dwóch wałachów: płowego i wroniego — z siodłami zresztą, a także czterech woźników gliniastych
z wozem ze stajni w Pomianowej86. W inwentarzu wyprawy ślubnej
Zofii Jagiellonki z 1555 r. konie powierzone opiece koniuszego Stanisława Broniowskiego spisano w kilku grupach według ich maści. Było
ich zatem: 7 popielatych, 10 siwych, 5 białych, po jednym pstrokatym
i gniadym oraz 4, przy których nie zapisano ich maści. Wszystkie wymienione 28 koni to tzw. woźniki do zaprzęgów w powozach87. W dziesięcioosobowym poczcie Gabriela Tarły, ochmistrza królowej Katarzyny
Habsburżanki, w 1553 r. były konie różnej maści: plesiwy, czyli szronowaty, gliniasty, siwy, ciemnocisawy, tj. ciemny kasztan, cisawy to kasztan
jasnobrązowy, biały, siwy jabłkowity odznaczający się ciemnymi okrągławymi plamami, wrony, tj. czarny, gniady posiadający jasnobrązową
sierść z odcieniem szarawym lub czerwonawym, gorczycowaty wreszcie, czyli punktowany. Dla Barbary Radziwiłłówny kupowano głównie
konie siwe (schiwe). W opisach najcenniejszych rumaków uwzględniano ich cechy lub charakterystyczne znaki, jak biała grzywa i biały ogon,
nakrapiany zad lub przerzynane nozdrza88.
Konie wodzów były zazwyczaj znane i dlatego nieraz zamiast władcy/
wodza kto inny przywdziewał jego zbroję i dosiadał jego konia (np. Patrokles pod Troją w zbroi Achillesa i w jego rydwanie z Ksantem i Balim
w zaprzęgu89). Taką zamianę opisał w swojej kronice Kosmas, według
którego „tchórzliwszy niż zając i szybszy w ucieczce niż Part” książę Neklan nakłonił swego zastępcę Tyrona, „aby wdział jego zbroję i z wiedzą
85
Listy i akta Piotra Myszkowskiego, generalnego starosty ziem ruskich króla Jana Olbrachta, zebrał A. Pawiński, wyd. A. Lewicki, „Archiwum Komisji Historycznej” 8,
1898, nr 20.
86
SHGWoj. krakowskiego, cz. IV/2, s. 244.
87
A. Brzeska, Inwentarz Zofii Jagiellonki jako źródło do poznania wyprawy ślubnej
królewskiej córki, [w:] Curia Jagiellonica. Studia z dziejów dworu i kultury dworskiej
w XV–XVI wieku, red. A. Januszek-Sieradzka, Lublin 2009, s. 142.
88
A. Marchwińska, Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta. Organizacja i składy
osobowe, RTNT 92, 2008, z. 1, s. 83.
89
Homer, Iliada, ks. 16/65, s. 131–139, 147–152, 283–286.
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niewielu dworzan nakazuje dosiąść książęcego konia i aby zamiast niego
żołnierzy wiódł na pole bitwy” („ut arma sua indult et paucis clientibus
id scientibus herilem equum iubet ut ascendat atque vice sui milites ad
pugnam precedat”). Tyro walczył dzielnie, dopóki „nadziany włóczniami jakby jeż, nie padł w środku rzezi na wielki stos poległych”90.
Ale chyba najbardziej znana jest sytuacja z bitwy na Kulikowym Polu
8 września 1380 r. W szaty wielkiego księcia moskiewskiego Dymitra
przebrano wtedy bojara Michała Andrejewicza Brenka/Brenoka, który
dosiadł także książęcego rumaka („велѣ всѣсти на конъ его”) i to na
jego osobie skupił się wtedy tatarski atak, co zresztą przypłacił życiem91.
Pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Władysław Jagiełło po wydaniu
wszystkich rozkazów przed bitwą zmienił konia i dosiadł bardzo silnego
wałacha, wybranego spośród tysięcy, rudawego, czyli cisawego, mającego na czole drobną łysinkę92. O wartości bojowej konia decydował jego
wysoki wzrost, szeroka i muskularna klatka piersiowa, mocny i krótki
grzbiet, szeroki i wypukły zad, silne nogi z mocnymi kolanami i krótkimi pęcinami. Powinien mieć pewny krok, być zwinny, wytrzymały,
inteligentny i odważny93. Jest to trochę inna charakterystyka niż przedstawiona przez św. Izydora z Sewilli (560–636), ale on postawił na piękno konia, a nie jego fizyczne walory bojowe.
Konie jednak zawsze zachwycały człowieka przede wszystkim swoją zgrabną sylwetką, przywiązaniem i szybkością poruszania się wraz
z jeźdźcem, gdyż tylko one skupiały w sobie tak przydatne człowiekowi
te wszystkie zalety. A zatem koń zawarł w sobie najbardziej popularną
i obecnie zasadę merkantylną: trzy ważne przymioty w jednym ciele.
90
Kosmasa Kronika Czechów, tłum. i oprac. M. Wojciechowska, Warszawa 1968,
s. 116, 118; Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, wyd. B. Bretholz, [w:] Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum, nova series, t. II,
Berlin 1923, Lib. I/12, s. 26, 28.
91
Latopis nikonowski, [w:] Polnoe sobranie russkich letopisej, t. 11, Moskva 1965,
s. 59; zob. S. M. Kuczyński, Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w latach 1409–
1411, wyd. V, Warszawa 1987, s. 386, przyp. 212.
92
Dł., Annales, ks. 10–11, s. 100: „Mutato deinde equo spadonem fortem et robustum ex millibus electum coloris subrufi alias ciszawy exiguam tenuemque habentem in fronte calviciem”.
93
S. Ekdahl, Horses and Crossbows: Two Important Warfare Advantages of the Teutonic Order in Prussia, [w:] The Military Orders, vol. 2: Welfare and Warfare, red. H. Nicholson, Aldershot 1998, s. 122.
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Dla przykładu, hrabia Poitiers Wilhelm IX (1071–1127) tak opiewał
swoje rumaki: Arsenę i Agnę, gdyż „nie ma w świecie takiej pary, jako
gniady mój i kary”94.
Dwa wierzchowce mam — oba pod me siodło zdatne,
Oba w boju ochocze, zgrabne i szlachetne,
A nie mogę obu trzymać, bo się jeden na drugiego zżyma.
Pierwszy — z górskich rumaków, niepomiernie chyży,
A dziki, że do niego nie sposób się zbliżyć,
Pędzi, jakoby miał skrzydła, nie uznaje wędzidła.
Drugi — z Confolens rodem. Pewien jestem tego,
Że w całym świecie nadeń nie masz piękniejszego.
Tego to ja nie zamienię za złoto ani kamienie.
Którego mam zatrzymać, którego odprawić?
Tego chcę, a tego pragnę — czy Arsenę, czy Agnę?

Jakże różniły się one od koni tatarskich, o których Aleksander Gwagnin (1534–1614) napisał, że są równie szpetne, twarde, wstrzemięźliwe
i dzikie jak ten lud. Taki koń — po tatarsku zwany łoszakiem — „był
drobny, zwięzły, rączy i zwinny, odsadę ogona miał dobrą, a ścięgna silne
i dobrze zaczepione, lecz głowa jego była ciężką i niezgrabną, żebra płaskie, biodra wysterkające”95. Ale — jak widzimy — nawet w tym szpetnym
łoszaku dostrzegł niektóre cechy pozytywne, a nawet budzące podziw.
Jak pamiętamy, już w kronice Anonima tzw. Galla został wymieniony
dextrarius, odnotowany następnie w 1211 r. w Zagości. Tak określony został
koń bojowy, na jakim Henryk IV Probus w 1283 r. nakazywał wypełnianie
konnej służby wojskowej. Później z tego względu nazywano ją servitium
dextrale. W 1351 r. Mikołaj i Jakub z Raszowa zostali zwolnieni z obowiązku konnej służby wojskowej („expediciones cum dextrario et armorum”) na
rzecz księcia Konrada I oleśnickiego96. W 1192 r. cystersi jędrzejowscy określili posiadanego konia mianem ambulator, którego w 1212 r. nazwano palefridus, ale w 1500 r. kupiono uzdy „ad ambulatorem alias na ynnochodnyk”,
94
Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej, s. 7–8; zob. A. Klubówna,
Zawisza Czarny w historii i legendzie, Warszawa 1979, s. 19.
95
M. Czapski, Historya powszechna konia, Poznań 1874 [Warszawa 1985], t. 1,
s. 339–340.
96
R. Żerelik, Najstarszy kopiarz książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich, Wrocław
2012, nr 66, s. 144.
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w 1501 r. zaś wymieniono „ambulatores, alias innochodnyki”97. W 1436 r.
w grupie innych wartościowych koni był odnotowany także drabarz, specjalnie wyćwiczony kłusak, co wyróżniało go spośród innych koni98.
Nas interesują wszakże przede wszystkim spadones — zdatne na
wojnę wałachy, konie wielkie — jak stwierdził Jan Długosz99. Jego opinię potwierdza i najlepiej ilustruje zapis z 1489 r., kiedy odnotowano
„duos equos castratos accomodatos ad bellum in valore quatuor sexagenarum”100. Ale najczęściej spotykamy krótsze charakterystyki tych koni,
jak „eunochum pro octo florenis alias valach” z 1489 r. albo „eunochum
alias walacha” za 10 złp i „ambulatorem alias yvnochodnika” za 6 złp
w 1496 r. oraz „equum castratum alias walach” za 36 florenów węgierskich i kastraty/wałachy/trzebieńce za 6 i 12 złp w 1497 r.101 W 1418 r.
przed sądem ziemskim krakowskim toczyła się sprawa o zabicie wartego 30 grzywien spadonem Pakosza ongiś z Bystrzanowic102.
Oprócz tej arystokracji końskiej w źródłach często spotykamy świerzepice, jak nazywano nieujeżdżone świeropki i szwyrzepicze (od wypasu
na koniczynie?)103. Takie właśnie szwerzepicze ze stadniny w prezentowanych już nadwiślańskich Kościelnikach spotkał przykry los, skoro jej ówczesny właściciel Jan Strasz pozwał najpierw w 1431 r. Elżbietę — sołtyskę
z sąsiedniego Pobiedniku — „pro iumentis alias szwerzepicze” i obcięcie
im ogonów, a następnie w latach 1433–1434 kustosza krakowskiego Sędziwoja i jego trzydziestu kmieci z Wyciąża o okaleczenie i zabicie mu
trzydziestu kobył oraz o kolejne obcięcie im ogonów („pro caudis secatis
alias vcząthich [uciętych]”). To widocznie taki zwyczaj — nie tylko zresztą
kościelnicki! Na podstawie zawartej ugody w 1434 r. „ocasione iumentorum alias szwerzepicze” napastników kosztowało to 40 grzywien kary104.
97

Zsigmond, s. 31, 124.
PP, nr 2659: „pro spadonibus, ambulatoribus, drabarijs”.
99
Dł., Annales, ks. 9, s. 330: „equos maiores, quos spadones vocant”; zob. D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku, s. 121.
100
AOCLA, t. 1, nr 2759.
101
Tamże, nr 2516; AGZ, t. 16, nr 2314, 2363; SPPP, t. VII/1, nr 38, 81.
102
F. Sikora, Stadnina koni w Kościelnikach, s. 323–324.
103
Zob. AGZ, t. 18, nr 102: „septuaginta poglowya equiree alias szwerzepycze” za
40 grz. w 1469 r.; AGZ, t. 17, nr 948 i t. 18, nr 851: „bistratam/bistratum alias szwyrzepicza” za 24 gr z 1473 i 1476 r.; AGAD, KGSier., ks. 21, s. 220: „eque indomite
alias szwyerzephy” w 1480 r.
104
PP, nr 2477; por. F. Sikora, Stadnina koni w Kościelnikach, s. 324, 329.
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Oddzielną kategorię stanowią konie robocze, „domesticis alias robotne”105, oraz konie pociągowe, zwane woźnikami106. Podobnie jak
wszystkie poprzednie i one również miały różną wartość. W 1487 r.
4 wosnyki oceniono aż na 8, 10, 15 i 20 złp107, a więc znacznie wyżej niż
wiele koni rycerskich i bojowych!
W Polsce średniowiecznej istniała zatem pełna świadomość różnorakich funkcji konia i sięgała ona przynajmniej początku XII w. W tym
czasie w Europie zachodniej wyróżniano takie same rodzaje koni w zależności od wypełnianych zadań. Rumak reprezentacyjny, ale i podjezdek, to
palefroi = palafredus = louffer, koń bojowy to destrier = dextrarius, czyli
prowadzony przez giermka podczas podróży luzem po prawicy (stąd jego
nazwa: dextra — po prawej stronie), aby wypoczęty, był w każdej chwili
do dyspozycji rycerza, bagaże dźwigał juczny sommier = summarius = somerlinge, rycerz zaś dosiadał wtedy krzepkiego roncina108. Stąd zapewne
nazwa konia Don Kichota, któremu Cervantes kazał dosiąść Rosynanta.
Ileż w tym ciepłej i życzliwej ironii pisarza, który idąc tropem rycerskiego
obłędu Hidalga, przemianował jego nędzną chabetę na konia bojowego!
Przypomnijmy, że 15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem „wszyscy [...] ludzie
w wojskach uzbrojeni dosiedli koni, które tylko dla użycia w bitwie przed
nimi prowadzono”109 i to one tylko były końmi bojowymi [wyróżnienie
— J. Sz.]. W 1500 r., odnotowując uzdy dla koni Zygmunta Jagiellończyka
105

SHGWoj. krakowskiego, cz. III/2, s. 344.
AGZ, t. 17, nr 2709: „per duos aredarios alias vosnyky, quemlibet per quatuor
florenos”; zob. A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 123–142.
107
AOCLA, t. 1, nr 1861: „quatuor equos alias wosnyki, unus in valore XX florenorum, alter in valore XV florenorum, tercius in valore X florenorum et quartus
in valore octo florenorum”.
108
S. Ekdahl, Horses and Crossbows, s. 130–133; zob. A. Ayton, Arms, Armour,
and Horses, [w:] Medieval Warfare. A History, red. M. Keen, Oxford University
Press, New York 1999, s. 191–192; C. M. Gillmor, Horses, [w:] The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology, red. C. J. Rogers, Oxford University Press, New York 2010, t. 2, s. 274; T. Dunin-Wąsowicz, Koń cenniejszy od złota,
s. 369; P. Choc, S mečem i štítem. České rané feudální vojenství, Praha 1967, s. 200;
K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach, s. 256.
109
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z krzyżakami w roku pańskim 1410,
tłum. J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1984, s. 10–11; Cronica conflictus Wladislai
regis Poloniae cum cruciferis anno Christi 1410, wyd. Z. Celichowski, Poznań 1911,
s. 20: „Omnes ergo exercituum homines equos, qui solummodo pro belli negotio
ante eos ducebantur, armati ascenderunt”.
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w Budzie, zapisano, że były one przeznaczone dla woźników do kolebek
(„ad redarios kolepczane”) i dla wszystkich dużych bojowych koni rycerskich („omnium equorum magnorum domini principis ryczerskich”
— wyróżnienia — J. S.)110. W 1475 r. uździenik Sołtysek wykonał ponad
200 uzd trzech rodzajów: 180 sztuk zwykłych „ffrenorum simplicium pro
equis vestigalium”, 12 „frenis boÿowe” i 12 „frenis ad equos magnos”111.
Ale po epoce rycerskiej nastąpił okres pracy wojownika za żołd, kiedy
żołnierz musiał za własne pieniądze kupić konia dla siebie, albo rotmistrz
dla swoich podwładnych pocztowych — często tym gorzej dla nich.
W związku z tym takich zawodowych bojowych wałachów w rotach jazdy zaciężnej znajdujemy już niewiele: w 1471 r. tylko 41 na 1491 popisanych koni, w 1474 r. był zaledwie 1 na 70, w 1477 r. odliczono 6 na 231,
w 1498 r. zaś 25 na 270. Podczas lustracji uzbrojenia jeźdźców odnotowano w 1471 r. 32 inochodniki (w tym także winochodziec), w 1474 r. tylko
jednego, w 1477 r. — 9 i w 1498 r. — 7. W rejestrach popisowych znajdujemy wszakże również dorodne ambulatory i inochodniki, wielkie i rosłe,
ale także średnie (mediocris), równe i przeciętne, wyżśrednie, nawet małe
(parvus) oraz niewielkie i bardzo małe, a znalazł się nawet konik niewieliczki oraz koniki i koniczki112. Nie zawsze bowiem nawet ambulator był
koniem rosłym, skoro książę mazowiecki Janusz III (zm. 1526) zapisał
w testamencie swemu dworzaninowi Gabrielowi Tarło ze Szczekarzowic
herbu Topór „ambulatorem unum parvum”113.
W latach 1522–1547 służące w rotach piechoty zaciężnej wierzchowce
wyróżniano w rejestrach głównie jako konie (kopijnicze, strzelcze, dobre)
oraz wałachy. Konie — zapewne przede wszystkim ogiery — stanowiły
55,12% wszystkich wykazanych zwierząt, a pozostałe (136 spośród 303)
to wałachy. Najwięcej z nich (75) określono jako strzelcze dobre; było także
34 kopijniczych dobrych i 9 kopijniczych114. Proces coraz to większego wykorzystywania wałachów jest wyraźnie zauważalny od 1531 r., a w 1542 r.
stanowiły one już blisko 95% wszystkich wierzchowców115.
110

Zsigmond, s. 67.
AGAD, ASK, Oddział 1: Rachunki Królewskie, sygn. 18, k. 269.
112
K. Górski, Historya jazdy, s. 270; T. Grabarczyk, Jazda zaciężna, s. 118.
113
J. Tęgowski, Testament ostatniego Piasta mazowieckiego, Prz.H 96, 2005, z. 1, s. 88.
114
A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 32–33, tab. 1.
115
A. Bołdyrew, Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa 2011, s. 284; tenże, ‘Equus Polonus’, s. 32–33, tab. 1.
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W rejestrach poborowych konie charakteryzowano także pod kątem
ich wartości w służbie w rocie. Najczęściej był to tylko koń strzelczy,
nieraz z dodatkiem dobry, a nawet „koń strzelczy dobry inochodnik”116.
Ale wcale nierzadko do lustracji stawał ktoś, pod kim był koń yednooky
lub slepy na prawe oko, ale pomimo takiego defektu został określony
jako dobry. Nie było zastrzeżeń także do konia z adnotacją: „prawa noga
ma nazad” i drugiego, który „prawą nogę ma nazad białą”117. Dwa inne
utykały na przednie nogi („napada na przedni nohi/u”), inny konik
pleśniawy powłóczył zadnią („zadni nogom powlaczy”). Pomimo tego
mankamentu żołnierzowi nie polecono zmienić konia, tak jak nakazano
innemu pocztowemu, gdyż pod nim był „kon maly na to mesto ma gyni
kupicz dobry a ukazacz”118. W 1538 r. w rocie Jana Starzechowskiego
trafił się wałach „z ÿednÿm ÿaÿem”!, a w oddziale Melchiora Czystycza
był koń „starÿ przes staroscz”119. I na koniec — nawiązując do problemu
oznakowania konia za pomocą piętna — znajdujemy taki opis: „walach
wronÿ na zadnÿeÿ lÿeveÿ nodze pÿathno krzis sszcholczÿ dobri”120.
Biorąc pod uwagę wszystkie walory konia, nie należy się dziwić, że najczęściej był on kosztownym zwierzęciem i stanowił przeciętnie równowartość kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu wołów lub krów121. Na Rusi
w XI–XII w. klacz kosztowała 60 dirhemów, krowa 40, baran zaś 4 dirhemy122. W świetle rachunków z 1253 i 1267 r. za konia roboczego płacono

116

AGAD, ASK, Oddział 85: Rejestry popisowe wojska koronnego, sygn. 2, k. 115;
t. 3, k. 11v, 36–37.
117
K. Górski, Historya jazdy, s. 270.
118
AGAD, ASK, Oddział 85: Rejestry popisowe, sygn. 3, k. 6v, 7v; zob. T. Grabarczyk, Uzbrojenie w konnej rocie Aleksandra Sewera, s. 451–452; tenże, Jazda zaciężna, s. 122–123.
119
AGAD, ASK, Oddział 85: Rejestry popisowe, sygn. 32, k. 27, 41v; zob. A. Bołdyrew, Piechota zaciężna w Polsce, s. 285.
120
AGAD, ASK, Oddział 85: Rejestry popisowe, sygn. 14, k. 21v; zob. A. Bołdyrew,
‘Equus Polonus’, s. 119.
121
Zob. P. Riché, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, tłum. E. Bąkowska,
Warszawa 1979, s. 75; K. Wiliński, Ceny koni w Polsce średniowiecznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria I: Nauki
Humanistyczno-Społeczne”, Folia Historica 57: Feudalizm, 1979, s. 87; J. Szymczak,
Ceny broni, koni i oporządzenia jeździeckiego, [w:] UwPŚ/2, s. 271–273.
122
Zob. A. Gupieniec, Skarb wczesnośredniowieczny z Płocka, „Materiały Wczesnośredniowieczne” 5, 1960, s. 58.
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36 skojców (= 1,5 grzywny), podczas gdy wół kosztował 15–18 skojców,
krowa 12 skojców, zaś wieprz 3–4 skojce123. Znacznie droższe były konie do
jazdy wierzchem. Wiele przykładów koni za 10 grzywien — tj. równowartości 20 krów — zawiera Księga henrykowska124. W 1227 r. Stefan z Kobylej
Głowy ofiarował Henrykowi Brodatemu rumaka wartego 28 grzywien srebra, nazwanego dextrarius, który swym wyglądem i sprawnością wywołał
zachwyt władcy i jego otoczenia125. Opactwo na Piasku we Wrocławiu straciło w 1260 r. rumaka wartości 30 grzywien126, natomiast w 1284 r. książę
Henryk IV wrocławski nadał rycerzowi Sędkowi z Lubszy 2 łany ziemi
w Dobrzyniu w zamian za konia wartości 40 grzywien127. W rachunkach
miasta Wrocławia z lat 1329–1478 wśród 27 zapisów spotykamy konie różnej wartości. Za 2 najtańsze — jednego maści cisawej, a drugiego gniadej
— zapłacono w 1423 r. tylko jedną grzywnę, czyli średnio po 24 groszy za
każdego. W 1463 r. kupiono 13 koni za 13 kop groszy, a więc po 60 groszy
za każdego. W 1468 r. każdy z trzech koni miał inną wartość, a mianowicie: 3, 4 i 5 florenów węgierskich. Były to jednak zwierzęta z dolnej półki,
skoro w 1445 r. za trzy inne konie zapłacono w kolejności: 8 i 13 florenów węgierskich oraz 12,5 grzywny halerzy, czyli prawie po 3 razy więcej.
Najdroższe rumaki zapisano w 1459 r., gdyż kary kosztował 30, siwek zaś
60 florenów węgierskich128. Spotykamy i rumaki cenniejsze, ale w większości należały one do obcych rycerzy na Śląsku. Otto von Haugwitz w 1289 r.
stracił konia, „za którego sam książę Bolko ofiarował tutaj w tych stronach
[jego ojcu] Rudegerowi z Hugowic 80 grzywien, a jednak nie mógł go nabyć”, Guncelin von Seidlitz zaś wraz z braćmi w 1318 r. sprzedał księciu
wrocławskiemu Henrykowi VI wałacha za 90 grzywien129. Były to kwoty
123

Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichow, s. 149; KDW, t. I,
nr 607.
124
Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichow, s. 131.
125
Tamże, s. 136.
126
Schlesisches Urkundenbuch, Bd. 3, wyd. W. Irgang, Köln-Wien 1984, nr 312.
127
Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. Regesty listin uložených
v Horním Slezsku, t. I (do 1400 roku), oprac. zespół pod red. A. Barciaka i K. Müllera, Wrocław-Opava 2004, nr 10.
128
G. Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?, Wrocław 2009, s. 552–553.
129
Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichow, s. 80, 176; zob. T. Jurek,
Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1998, s. 135; R. Heś, Koń bojowy
i jego oporządzenie na XIV-wiecznym Śląsku, [w:] ’Viae historicae’. Księga jubileuszowa
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— jak na owe czasy — wręcz zawrotne, ale dotyczyły koni znakomitych,
może z odległych krajów, o które w Niemczech było łatwiej niż w Polsce130.
Przypomnijmy, że Jan z Czarnkowa, opisując panujący w Polsce proceder
bandycki, podał, że w 1383 r. kupcy broniący się przed napastnikami pod
Powidzem zabrali konia zabitego w tej potyczce syna Bogusława z Piłatowa
wartości 30 grzywien oraz 50 innych koni, które były znacznie lepsze od
ich własnych131. Liczne zapiski o koniach powyżej 10 grzywien znajdujemy
w rachunkach królewskich, jak ambulator za 21 grzywien dla księżnej mazowieckiej Aleksandry w 1394 r.132
Tak znaczne zróżnicowanie cen koni jest odzwierciedleniem ich
wartości użytkowej, na którą składało się wiele czynników. Jest faktem,
że w XV w. za najgorszego mierzynka chłopskiego płacono 12–24 groszy, mamy wiele zapisów o koniach za 20–30 grzywien, ale wymieniony wyżej Kasper Koźmiński (zm. 1550) oprócz inochodnika za 15 złp
miał także inne konie, które kosztowały znacznie więcej („alium valoris
60 florenorum, tercium valoris 24 florenorum”)133. Na wokandzie krakowskiego sądu ziemskiego w latach 1376–1445 odnotowano sprawy
— głównie sprzedaży i kupna — koni za 20, 30 i 40 grzywien134. Ich
wartość rynkową określały ceny innych zwierząt, gdyż przykładowo: za
20 grzywien można było kupić w XV w. 200 owiec135.
Znane są wszakże transakcje, w których konie wyceniono na
100 grzywien, jak w 1434 r. koń Mikołaja Morawca z Konaszówki,
w 1448 r. należący do Jana z Niezwojowic, w 1471 r. do Wernera z Bilska,
dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,
Wrocław 2001, s. 334, 339–340; tenże, Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV wieku, Wrocław-Racibórz 2007, s. 104–105 — w których dokumentacja źródłowa.
130
T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku, s. 135; zob. też M. Prestwich, Armies and Warfare in the Middle Ages. The English Experience, New Haven and London 1996, s. 35–36.
131
JCz., Chronicon, s. 729.
132
RDJJ, s. 182: „pro equo ambulatore, dato consorti ducis Semkonis ex parte dni
Regis XXI marc.”
133
AGAD, Księgi ziemskie sieradzkie, ks. 24, k. 579.
134
Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego 1302–1453, oprac. Z. Perzanowski,
Wrocław 1971, nr 18, 116, 200.
135
Por. K. Tymieniecki, Pierwsze objawy przewrotu gospodarczo-społecznego w Wielkopolsce w XV w. (przyczynki źródłowe do dziejów kultury materialnej i organizacji
społecznej), [w:] Studia jubileuszowe z okazji 70. rocznicy urodzin prof. dra Stanisława Arnolda, Warszawa 1965, s. 371.
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39

50

XV w.

Ogółem

63

50

11

2

1–2

325

220

104

1

3–6

88

63

21

4

7–10

35

25

10

—

11–15

32

25

7

—

16–20

12

6

5

1

21–30

12

12

—

—

31–50

Źródło: J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 152, tab. 5 z uzupełnieniami
F. Sikory, Stadnina koni w Kościelnikach, s. 318–321, 325.

11

—

do 1 grz.

XIV w.

XIII w.

Cena/ Okres

Tabela 3. Ceny koni w Polsce w XIII–XV w. (w grzywnach)
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14

—
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51–100
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454
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8
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w 1485 r. do Stanisława Żarnowieckiego z Wiśniowej i w 1498 r. do
Hieronima Branickiego z Branic136. Musiały prezentować nieprzeciętne walory, skoro w 1456 r. Jan z Łasku (stryj prymasa Jana Łaskiego)
miał konia wartego 50 grzywien, a sułtan turecki ofiarował Kazimierzowi Jagiellończykowi rumaka ocenionego na 100 złp137. Dodajmy, że
na 100 florenów węgierskich zostały wycenione w 1470 r. konie Wojciecha z Jeżowa i Mikołaja Lubonia z Załęża, w 1481 r. zaś właściciele
Garlicy Dolnej oddali konia za 150 złp138. Rozpiętość podanych cen
kształtowała się zatem jak 1: 500, ale w odniesieniu do XVI w. aż 1:
1500139. W pamiętniku-testamencie prymasa Jana Łaskiego znajdujemy długą listę koni będących do jego dyspozycji w stadninach arcybiskupich w Chruślinie k. Łowicza i Uniejowie140. Wymieniony został
zatem zwykły koń za 8 złp i gniady wałach za 7 złp, kilka koni po
10 grzywien i parę po 25–30 złp, odnotowany też został equus dyszlowy, którego — co ciekawe — oceniono aż na 20 złp141, ale może źle
identyfikuję go ze zwykłą szkapą przy wozie! Problem oceny wartości
koni ma dawną metrykę i to nie tylko #dodać: ze względu# na walory
zwierzęcia, ale także na jego wiek. W 1523 r. kasztelan małogoski Wiktoryn z Sienna oświadczył rajcom bardowskim, że niejaki Piotr Baran
oszukał go, sprzedając mu stare konie zamiast młodych i w ramach
rekompensaty domagał się 25 złp142.
Ze względu na swoją wartość użytkową i rynkową koń był cenionym
przedmiotem darów, różnego rodzaju transakcji i operacji finansowych.
Bolesław Krzywousty, kończąc w 1113 r. w Gnieźnie swoją pielgrzymkę
pokutną za śmierć Zbigniewa, hojnie obdarował wszystkich bez wyjątku
szatami, końmi i innymi podarunkami143. We Włodzimierzu wołyńskim
136

F. Sikora, Stadnina koni w Kościelnikach, s. 318–319.
AGAD, KGSier., ks. 11, s. 580; Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. III,
wyd. A. Lewicki, Kraków 1894, nr 109.
138
F. Sikora, Stadnina koni w Kościelnikach, s. 318–319.
139
Por. J. Szymczak (Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII–XV w.,
Łódź 1989, s. 151, gdzie podałem jak 1:400, ale po uwzględnieniu kolejnych źródeł
i to z drogimi końmi zwiększyła się różnica w ich cenach). Dla XVI w. zob. A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 79–80.
140
H. Zeissberg, Johannes Łaski, s. 684, 704.
141
Tamże, s. 626, 627.
142
DKWęg., t. V, nr 933.
143
Gall, s. 160: „vel vestibus, vel equis, vel aliis muneribus [...] honoravit”.
137
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książę węgierski Álmos — oprócz zakładników oraz złota, srebra i cennych skór — otrzymał 300 koni z siodłami i wędzidłami („CCC equos cum
sellis et frenis”), 25 wielbłądów i 1000 wołów do dźwigania bagaży144. Nie
mniej hojnie obdarowano go i jego wojowników w Haliczu, a najbardziej
wartościowymi darami były znów osiodłane konie, w tym 10 najczystszej
rasy arabów („farisios optimos”)145. W świetle źródeł krzyżackich, Konrad
I Mazowiecki wysyłał Prusom jako okup właśnie konie i kosztowne szaty146,
którymi również — jak pamiętamy — obdarował Bolesław Krzywousty
w 1113 r. w Gnieźnie uczestników zakończenia swej pokutnej pielgrzymki. Działający na zlecenie krzyżaków bandyci w 1286 r. wymordowali gości weselnych nobila litewskiego, zabierając do Królewca prezenty ślubne
w postaci złota, srebra i 100 koni („dorczu wol C pfert [...] silbir vnd golt”)147. Wielki mistrz Konrad von Jungingen ofiarował w 1400 r. konie za
25,5 grzywny synom księcia oleśnickiego Konrada Białego, w 1402 r. księciu Świdrygielle za 8 grzywien, w 1409 r. natomiast Ulryk von Jungingen
przesłał pięknego rumaka za 14 grzywien Zygmuntowi Luksemburskiemu148. Według relacji Eberharda Windecka, autora #brakuje, może: dziejów# panowania Zygmunta Luksemburskiego, wielki książę litewski Witold podarował królowi 12 osiodłanych i podkutych na złoto inochodów
(„item 12 zeltener pfert mit setteln und mit goulde beslagen”), 12 kłusaków

144

Anonimowego notariusza króla Beli Gesta Hungarorum, tłum. A. Kulbicka, K. Pawłowski, G. Wodzinowska-Taklińska, oprac. R. Grzesik, Kraków 2006,
s. 62–63.
145
Tamże, s. 64–65.
146
Hermann von Salza’s, Bericht über die Eroberung Preussens, wyd. Th. Hirsch,
[w:] SRPrus., Bd 5, Leipzig 1874, s. 159: „henngste und pferde”; Dusburgk, Chronica, s. 25: „pro equis et vestibus”.
147
Die ältere Hochmeisterchronik, [w:] SRPrus., Bd. 3, wyd. Th. Hirsch, M. Töppen,
E. Strehlke, Leipzig 1866, s. 580; Dusburgk, Chronica, s. 193–194; Die Kronike von
Pruzienlant des Nicolaus von Jeroschin, [w:] SRPrus., Bd. 1, wyd. Th. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, Leipzig 1861, s. 519; zob. D. Prekop, Wojna zakonu krzyżackiego
z Litwą w latach 1283–1325, Toruń 2003, s. 58.
148
MTbuch, s. 80, 154, 562; zob. G. Kucharski, Życie codzienne i dworskie wielkich
mistrzów krzyżackich w świetle „Marienburger Tresslerbuch” z lat 1399–1409, RDSiG
61, 2001, s. 204; M. Radoch, Wydatki wielkiego mistrza Konrada von Jungingen na
utrzymanie księcia litewskiego Świdrygiełły w państwie zakonnym w Prusach w latach 1402–1404, [w:] Komturzy, rajcy, żupani, red. B. Śliwiński, SDŚ, nr 11, Malbork
2005, s. 276.
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(„trabender pfert”) i 12 podjezdków/luzaków („loufender pfert”)149. Również Władysław Jagiełło w rewanżu za zwrot polskich insygniów koronnych
w 1412 r. ofiarował szwagrowi Zygmuntowi Luksemburskiemu m.in. kilka
„equos ambulatores et gonczy”150. W 1415 r. wielki książę Witold podarował Władysławowi Jagielle — oprócz pieniędzy, szub sobolich i purpurowych płaszczy — także 100 koni151. Z kolei Jagiełło często rozdawał konie
swoim gościom152. W przededniu wojny polsko-krzyżackiej poselstwo polskie do króla angielskiego Henryka IV, chcąc go przekonać do swoich racji,
zawiozło mu cztery wspaniałe ogiery153. Po zawarciu pokoju toruńskiego
w 1466 r. Kazimierz Jagiellończyk chciał obdarować głównego negocjatora
legata papieskiego Rudolfa m.in. przepięknymi końmi, ale ten nie przyjął
żadnych podarunków, w tym także tych „equos pulcherimos”. Obiekcji takich nie miał natomiast wielki mistrz krzyżacki Ludwik von Erlichshausen,
obdarowany dwoma pięknymi końmi („duobus pulcherrimis equis”); konie
dostali także czterej najwyżsi dostojnicy krzyżaccy154. W 1471 r. książę kijowski Symeon ofiarował Kazimierzowi Jagiellończykowi oprócz łuku także
konia155. W 1485 r. w czasie zjazdu w Toruniu Henryk Reuus von Plauen
Młodszy otrzymał od Kazimierza Jagiellończyka i królewiczów m.in. konia
z rzędem: „eyn pfert mit allem ritter gezcew, szo wol zcu pferde”156.
Literatura przedmiotu jest zgodna co do tego, że słynna zasada z czasów Kazimierza Wielkiego — stawania na wojnę podług swoich możliwości sicut melius potuerint157 albo wtedy właśnie została wprowadzona
149

E. Windeckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds,
wyd. W. Altmann, Berlin 1893, s. 15; zob. B. Wapowski, Dzieje Korony Polskiej
i Wielkiego Księstwa Litewskiego od roku 1380 do 1535, oprac. i wyd. M. Malinowski,
t. 1, Wilno 1847, s. 197.
150
Dł., Annales, ks. 10–11, s. 207.
151
Tamże, ks. 11, s. 55.
152
RDJJ, indeks s. 599.
153
S. M. Kuczyński, Wielka wojna, s. 179; A. Szweda, Panowie z Iwna herbu Grzymała w służbie królów polskich, [w:] Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej,
s. 161.
154
Dł., Annales, ks. 12/2, s. 169.
155
Tamże, s. 263.
156
Akta Stanów Prus Królewskich, t. I (1479–1488), wyd. K. Górski, M. Biskup, Toruń 1955, s. 330.
157
Statuty Kazimierza Wielkiego, cz. II: Statuty wielkopolskie, oprac. i wyd. L. Łysiak,
Warszawa-Poznań 1982, s. 21, art. XVII.
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w życie albo ją tylko wówczas spisano. Na Śląsku bowiem już książę Bolko I jaworsko-świdnicki (zm. 1301) kazał spisać służby swoich wasali
(„conscripsit [...] dextralia et alia servicia vasallorum”), które miały być
odprawiane na takim poziomie, jak ich dobra nastarczą [wyróżnienie
— J. Sz.]158. Informację tę potwierdza Księga henrykowska, w której czytamy, że rycerz Poltzko de Snellenwalde, zobowiązany do wystawienia
trzech koni na wojnę z racji posiadanych dóbr, zaniedbał tych powinności
(„servicium trium dextrariorum”) i wówczas książę Bolko, opierając się
na wydanym przez siebie statucie, nałożył na niego zastaw po 10 grzywien
za każdego konia, co skłoniło rycerza do sprzedania dóbr159. W 1333 r.
Bolesław III legnicki zatwierdził braciom: Przecławowi i Gunterowi z Pogorzeli w uznaniu za ich wierną służbę posiadanie trzech wsi: Pogorzeli,
Olszanki i Michałowa, zobowiązując ich do służby z dwoma końmi160.
W dokumentach określających wymiar służby wojskowej dosyć często spotyka się informacje o koniach, których mieli dosiadać poszczególni wojownicy. Niekiedy są to ogólnikowe stwierdzenia o wierzchowcu dobrym, odpowiednim lub silnym. W 1259 r. Wielisław otrzymał od
Bolesława Rogatki dobra Chróstnik wielkości 12 wielkich łanów i z tych
dóbr miał służyć jako Ritterpferde z jednym koniem161.
W wielu wypadkach odnotowywano wszakże jego konkretną wartość. Wynikało to z faktu, iż w razie utraty konia podczas wyprawy wojennej rycerzowi przysługiwało pełne odszkodowanie za niego. Rękojmię taką dawał przede wszystkim władca, ale także niektórzy właściciele
dóbr prywatnych zobowiązywali się wypłacić równowartość straconego
158

Kronika książąt polskich, s. 508. Bolka jak pierwszego z władców, który zarządził
taki spis, wymienił Dł. (Annales, ks. 9, s. 18): „qui primus exacciones principatibus
suis et nepotum imposuit et nobilium subditorum suorum servicia, quanta videlicet quisque arma in bellum laturus esset, habendo ad bona hereditaria respectum,
conscripsit”; zob. Z. Wojciechowski, Ustrój polityczny Śląska, [w:] Historja Śląska
od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. I, red. S. Kutrzeba, Kraków 1933, s. 154;
J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I: Do połowy XV wieku, wyd. 3 popr.
i uzup., Warszawa 1965, s. 258–259; por. K. Ginter, Udział szlachty polskiej w pospolitym ruszeniu w XIV i XV wieku. Aspekty prawne i stan faktyczny, Kraków 2008,
s. 132–133.
159
Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichow, s. 169.
160
Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku, nr 49.
161
Regesten zur schlesischen Geschichte, [w:] CDS, Bd. 7/2, wyd. C. Grünhagen,
Breslau 1875, nr 1034.
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zwierzęcia przez wysłanego na wojnę sołtysa. Takie zabezpieczenie
uzyskali sołtysi z Krężołów w 1406 r., którym dziedzic zobowiązał się
wynagrodzić stratę konia wartości 2 grzywien podczas odprawiania
przez nich służby w odległości ponad 3 mil od ich wsi162. Koń był zatem
pełnoprawnym członkiem pocztu rycerskiego, a tym samym jednostki
bojowej, jaką była kopia, w której najważniejszą rolę odgrywał kopijnik, oczywiście na koniu. Konia traktowano nawet jako część uzbrojenia
rycerskiego, albowiem — powtórzmy — że arma bellica czy res expeditorias to hergewet, do którego należały: miecz, dobry koń osiodłany
(„equus sellatus”), tarcza, zbroja i pozostały ekwipunek żołnierski163.
Wysoki koszt wyekwipowania konnego wojownika sprawiał, że
przesłanie oddziału zbrojnych mężów było cennym darem. W kategoriach finansowych można również traktować domaganie się od lennika
lub pokonanego przeciwnika określonej liczby rycerzy na czas prowadzonej kampanii wojennej. W związku z tym warto przypomnieć, że
król niemiecki Henryk V zażądał od Bolesława III Krzywoustego corocznego trybutu w wysokości 300 grzywien srebra lub dostarczenia
tyluż wojów do jego dyspozycji („CCCas marcas annuatim tributarias,
vel totidem milites in expedicionem dare”164). W świetle tej zapiski każdy wojownik pancerny przedstawiał dla władcy wartość jednej grzywny srebra. Jest to zupełnie możliwe, gdyż siła nabywcza jednej grzywny
wagowej srebra w 1. poł. XII w. wynosiła 1000 trof165, co równało się
kosztowi uzbrojenia strzelca na początku XV w.166 Przypomnijmy interesujący zapis w tej sprawie z Księgi henrykowskiej. Gdy bowiem rycerz
Poltzko zaniedbał służby wojskowej, książę Bolko świdnicki obciążył go
162

SHGWoj. poznańskiego II/3, s. 451.
B. Groicki, Tytuły prawa majdeburskiego, red. K. Koranyi, Warszawa 1954, s. 15;
J. Matuszewski, Jeszcze raz: inkrustacje polskie w wyrokach łacińskich najwyższego
sądu magdeburskiego grodu krakowskiego, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa
polskiego, t. IV, red. J. Matuszewski, Łódź 1999, s. 114; P. Suski, Spory wokół gerady
i hergewetu w polskim miejskim prawie spadkowym w XVI w., [w:] Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego. Materiały konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 7–8 marca 2007 r., red. M. Mikuła, Kraków
2008, s. 165–175.
164
Gall, s. 130.
165
Z. Żabiński, Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław 1981, s. 38.
166
Zob. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, tab. 20, s. 261–262, 277.
163
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w 1293 r. karą w wysokości 30 grzywien bieżącej monety za trzy konie,
„de quolibet dextrario pro X marcis currentis monete”167. Siłę nabywczą
grzywny obrachunkowej w końcu XIII w. oblicza się na 115 trof168, a zatem pobrane przez władcę 10 grzywien tytułem odszkodowania za każdego konia dotyczy raczej wartości odbywanej na nim służby wojskowej
niż ceny zwierzęcia, gdyż zbieżność z kosztami uzbrojenia wojownika
jest i w tym wypadku uderzająca.
Wymagania stawiane uzbrojeniu rycerskiemu, zwłaszcza dotyczące
jakości koni bojowych, pociągały za sobą wzrost kosztów ekwipunku
wojennego. W tej sytuacji już w XIII w. zaczął kształtować się zwyczaj
pokrywania strat poniesionych podczas wypraw zagranicznych.
W pocztach sołtysich konie miały wartość od jednej kopy groszy,
tj. 11/4 grzywny do 8 grzywien, ale najczęściej wymienia się wierzchowce za 2–4 grzywny. Zależało to od wielu czynników. Jedyny w swoim
rodzaju sposób ustalenia wartości konia bojowego podał książę gniewkowski Władysław Biały w 1356 r., żądając od sołtysa Chrząstawy, aby
wyruszał na wojnę na koniu za tyle grzywien, ile posiada wolnych łanów ziemi169. Zachodzi tutaj wyraźna zależność pomiędzy ceną wierzchowca a wielkością dóbr na prawie rycerskim. Co prawda tylko 36%
nadań potwierdza stosowanie tej zasady, ale dla nas ważny jest sam pomysł, wskazujący na znaczenie konia bojowego. Od wójtów wymagano
koni za 3–10 grzywien, ale przeważają zdecydowanie wierzchowce za
3–6 grzywien i nie ma tu żadnej różnicy w porównaniu z końmi dosiadanymi przez szlachtę170. Konia za 3 grzywny mieli wyprawić mieszczanie szydłowieccy lub zapłacić ekwiwalent w tej wysokości dziedzicom
tego miasta w myśl postanowień z 1427 r.171
Zasygnalizowana wyżej bariera 10 grzywien za dobre konie bojowe
często występuje w różnego rodzaju źródłach. Krzyżacy w 1414 r. wycenili

167

Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichow, s. 72, 169; zob. wyżej, przyp. 159.
168
Z. Żabiński, Systemy pieniężne na ziemiach polskich, s. 39.
169
Kodex dyplomatyczny Polski, t. II, cz. 1–2, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski,
Warszawa 1848–1852, nr 508.
170
J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 156 i n.
171
Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 2, wyd. S. Kuraś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, nr 388: „ad expedicionem communem nostri oppidani nobis debent dare
unum equum in valore trium marcarum, aut tres marcas irrecuse”.
– 71 –

„KOŃ, JAKI JEST, KAŻDY WIDZI”!

swoje konie małe na 3 grzywny, wielkie zaś po 10 grzywien172. Także Władysław Jagiełło, domagając się w 1416 r. od komtura człuchowskiego zwrotu dobytku zrabowanego z zamku drahimskiego, wymienił m.in. „decem
equis maioribus et quinque levioribus”173. Podczas negocjacji w 1456 r.
w sprawie wykupu zamków pruskich i odszkodowań za stracony oręż żołnierze zakonu krzyżackiego domagali się 14 złp za każdego konia, podczas
gdy delegacja królewska proponowała im 10 złp174, czyli cenę uśrednioną.
Natomiast w rozliczeniach z zaciężnymi w latach 1471–1472, 1477 i 1497 r.
za straconego konia kopijniczego płacono od 15 do 20 złp175.
W świetle uchwały średzkiej z 1458 r. każdy, kto miał 100 grzywien
rocznego dochodu, miał wysłać na wyprawę pruską kopijnika na koniu za co najmniej 10 grzywien oraz dwóch strzelców na koniach przynajmniej po 5 grzywien176. Taki koń wielki (magnus equus) był ceniony
w całej Europie177. Również zdaniem Jana Ostroroga, hastarii equus winien kosztować 10 grzywien, semihastarii equus 5 grzywien, balistarii
equus 4 grzywny, gladiatoris equus zaś miał być wart 3 grzywny178.
Jak z tego wynika, obok uzbrojenia zaczepnego i ochronnego także
koń — jako jego nieodłączny element lub nawet partner — był przedmiotem troski reformatorów, dążących do polepszenia stanu polskiej
armii. Nie bez racji zatem Jan Długosz, charakteryzując siłę wojsk
polskich i litewskich pod Grunwaldem, stwierdził, że Litwini nie dorównywali Polakom, jeśli chodzi o konie179. Taką samą opinię wyraził
w 1565 r. nuncjusz apostolski Fulwiusz Ruggieri w swoim sprawozdaniu dla Watykanu z podróży do Polski180. Dodajmy, że hetman Jan
Tarnowski jeszcze w 1528 r. zalecał swoim rotmistrzom przy zaciągu
wojska, aby co piąty ich żołnierz był kopijnikiem, dosiadający dużego
172

Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376–1430, wyd. A. Prochaska,
cz. 1, Kraków 1882, nr 570.
173
KDW, t. VIII, nr 778.
174
Zob. T. Grabarczyk, Jazda zaciężna, s. 73.
175
Tamże.
176
Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski, wyd. E. Raczyński, Poznań 1840, nr 129.
177
Por. A. Ayton, Arms, Armour, and Horses, s. 191.
178
J. Ostroróg, Monumentum pro comitiis generalibus Regni sub rege Casimiro pro Reipublicae ordinatione congestum, wyd. M. Bobrzyński, [w:] SPPP, t. V, Kraków 1877, s. 131.
179
Dł., Annales, ks. 10–11, s. 93.
180
Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690,
red. E. Rykaczewski, t. I, Berlin-Poznań 1864, s. 145–146.
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i silnego konia („equus unus gravis armaturae, videlicet equus et arma
kopynniczi cum grust”)181. Jazdy bowiem potrzebował do funkcji uderzeniowych i zadań przełamujących182. Takie konie osiągały nieraz
wysoką cenę. W 1493 r. kasztelan sieradzki Mikołaj Kurozwęcki —
oprócz wielu innych koni — miał „duobus equis hastariis alias kopynycze”; jednego za 50 i drugiego za 20 złp183.
Ze względu na swoje walory oraz wartość przeliczaną w brzęczącej monecie koń był cenną zdobyczą wojenną. Podkreślają to zarówno
źródła obce, jak i polskie. Łup w postaci koni bojowych był uważany za
równie korzystny, jak zdobyczne zbroje, a nawet klejnoty184. W kronice
czeskiej tzw. Kanonika wyszehradzkiego pod zapisem 1132 r. czytamy,
że wśród cennych łupów zabranych na Śląsku przez księcia Sobiesława
były wielkie stada młodych klaczy („indomitarum equarum greges”)185.
W 1259 r. zdobycz wojenną Bolesława Pobożnego w potyczce w lasach
szuleckich pod Kaliszem z wojskami Kazimierza Konradowica stanowiło ponad 300 koni wierzchowych („equos quibus insiderant”)186.
W 1290 r. krzyżacy zdobyli na Litwinach znaczne łupy w postaci mieczy, tarcz i 160 koni — jak odnotował kronikarz inflancki Dittlieb von
Alnpeke187.
Jan z Czarnkowa, referując wyniki poszczególnych utarczek zbrojnych, których nie brak w jego kronice, często pisze, że przynosiły one

181

Zob. S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, Kraków 1937, s. 38.
182
M. Plewczyński, Uzbrojenie jazdy i piechoty polskiej w I poł. XVI w., [w:] Technika
a wojna X–XX w., red. P. Matusak, J. Piłatowicz, Siedlce 2000, s. 104.
183
MRPSum., cz. 2, nr 154.
184
Zob. Ph. Contamine, Wojna w średniowieczu, tłum. M. Czajka, Warszawa 1999,
s. 142.
185
Canonici Wissegradensis continuatio Cosmae, wyd. J. Emler, [w:] Fontes rerum
Bohemicarum, t. II, Praha 1874, s. 216. Jako „stada dzikich koni” znajdujemy je
[w:] Kronikarze czescy. Kanonik Wyszehradzki, Mnich Sazawski, tłum. M. Wojciechowska, Warszawa 1978, s. 65; zob. T. Lewicki, Średniowieczne źródła arabskie i perskie, s. 461; B. Krzemieńska, Kronika Kosmasa jako źródło do dziejów wojskowości,
SMHW 6, 1960, cz. 2, s. 91.
186
Rocznik kapituły poznańskiej, [w:] Roczniki wielkopolskie, wyd. B. Kürbis,
[w:] MPH, s.n., t. VI, Warszawa 1962, s. 45; Kronika wielkopolska, wyd. B. Kürbis,
[w:] MPH, s.n., t. VIII, Warszawa 1970, s. 112.
187
Zob. D. Prekop, Wojna zakonu krzyżackiego z Litwą, s. 69.
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wiele strat w koniach i zabranych do niewoli lub zabitych ludziach188,
w takiej właśnie kolejności! W 1383 r. Bartosz z Odolanowa zdobył pod
Winnągórą w Wielkopolsce wiele koni, broni i różnego sprzętu189. Wysoko oceniony został gest księcia Władysława Białego, który po rozbiciu
w 1383 r. pod Inowrocławiem oddziału Domarada z Pierzchna i wzięciu
od jego ludzi przyrzeczenia wierności puścił ich wolno następnego dnia,
i to z końmi i bronią190.
Podczas wojny 1409–1411 r. cystersi byszewscy stracili 403 konie
i źrebaki191. Olbrzymie straty w koniach — obliczane nawet na ok. 16 tys.
sztuk — ponieśli krzyżacy w Prusach i jesienią 1411 r. współbracia inflanccy wsparli ich pewną liczbą kobył192. Pomijając inne przykłady,
warto odnotować, że Jan Lankau z Kłajpedy — choć sam przeżył — stracił wszystkie 6 swoich koni193. W 1433 r. w walce z husytami oddziały
Wrocławia i Świdnicy zdobyły m.in. 130 osiodłanych koni194. W świetle
źródeł krzyżackich, w bitwie pod Łasinem w 1455 r. Polacy stracili 3 tys.
koni, pod Malborkiem zaś w 1458 r. padło im ich aż 7 tys.195
Ze względu na różną wartość tych zwierząt w wykazach strat wojennych mamy wymienione poszczególne ich gatunki, aby uzyskać
należyte odszkodowanie. W 1238 r. z dóbr biskupstwa włocławskiego książę gdański Świętopełk uprowadził 69 źrebców, 177 koni
wierzchowych i 229 zaprzęgowych196. W 1365 r. Litwini zdobyli
188

JCz., Chronicon, s. 685.
Tamże, s. 747.
190
Tamże, s. 749.
191
R. Kozłowski, Rozwój uposażenia klasztoru cysterskiego w Byszewie (Koronowie)
do końca XIV w., Warszawa 1972, s. 182–183.
192
S. Ekdahl, Das Pferd und seine Rolle im Kriegswesen des Deutschen Ordens,
[w:] Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter, red. Z. H. Nowak, Ordines Militares: Colloquia Torunensia Historica 6, Toruń 1991, s. 38–40; S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z Zakonem krzyżackim w latach 1409–1411, Malbork 2010, s. 726–727.
193
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z Zakonem krzyżackim, s. 444.
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Teksty źródłowe do historii Wrocławia, 1: Do końca XVIII w., oprac. K. Maleczyński, J. Reiter, Wrocław 1951, s. 46.
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K. Górski, Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej, Poznań 1932, s. 323.
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Zbiór ogólny przywilejów i spominków mazowieckich, nr 379; J. Szymczak, Straty
ludnościowe i materialne w konfliktach międzydzielnicowych w Polsce XIII w. (Próba
oceny), AUL.FH 29, 1978, s. 55.
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m.in. 70 wałachów, wielkich koni bojowych197. Przypomnijmy tutaj
zapis z 1500 r., że w Budzie, odnotowując uzdy dla koni Zygmunta Jagiellończyka, zapisano, że część z nich była przeznaczona dla
wszystkich dużych bojowych koni rycerskich („omnium equorum
magnorum domini principis ryczerskich”)198. Jak pamiętamy, krzyżacy, oceniając wysokość strat wyrządzonych im przez wojska wielkiego księcia Witolda w 1414 r., oszacowali część uprowadzonych koni
(equi parvi) po 3 grzywny, a część (equi magni) po 10 grzywien199.
Również w 1427 r. zostały wymienione „cleyne gerugete pherde”,
a w 1437 r. jeden z braci w konwencie gdańskim miał konia, ale małego („hat eyn pfert, her ist gar kleyn”)200. W latach 1384–1428 w stajniach zamkowych były wałachy — hengste, hengeste; pociągowe silne
szwejki — sweiken201; źrebaki i młode konie — volen, folen; zaprzęgowe woźniki — waynpfert i w karwanie — karwensferde, karbenpferde;
pocztowe — briffsweiken, breffsweyken; konie strądowe/w transporcie
nadmorskim — strantsweyke202 oraz jeździeckie — reytenpferde, reytpferde, rytpferde i zapewne znane nam inochodniki — czeldenpferde, zeltendphert203. W 1434 r. w stajni konwentu gdańskiego znajdowały się m.in. 24 konie — małe i duże — dla jeźdźców, 3 pocztowe
i 4 pociągowe204. Konie krzyżackie należały do lepszych w Europie,
a ich hodowla była dobrze zorganizowana i stała na wysokim poziomie205. Może dlatego Jan Długosz podkreślił w zapisie pod 1390 r.,
że zarówno uzbrojenie, jak i konie ludzi („tam armis quam equis
insignes milites”) przyprowadzonych przez księcia nowogrodzkiego
197

Dł., Annales, ks. 9, s. 330: „septuaginta equos maiores, quos spadones vocant”;
por. A. Semkowicz, Krytyczny rozbiór „Dziejów Polskich” Jana Długosza (do roku
1384), Kraków 1887, s. 377.
198
Zsigmond, s. 67.
199
Codex epistolaris Vitoldi, cz. 1, nr 570.
200
S. Ekdahl, Horses and Crossbows, s. 122; B. Możejko, Zamek krzyżacki w Gdańsku w świetle inwentarzy z lat 1384–1446, [w:] Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy,
red. B. Śliwiński, SDŚ, nr 12, Malbork 2006, s. 163.
201
Por. K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach, s. 264: sweik(s),
szwaik.
202
Tamże, s. 262: że strandsweiken to konie do transportu listów.
203
B. Możejko, Zamek krzyżacki w Gdańsku, s. 164–166.
204
Tamże, s. 166.
205
S. Ekdahl, Das Pferd, s. 33–39; tenże, Horses and Crossbows, s. 129.
– 75 –

„KOŃ, JAKI JEST, KAŻDY WIDZI”!

i siewierskiego Korybuta Olgierdowicza pod Grodno były znakomite206. Później znów napisał, że pod Grunwaldem konie wojska litewskiego nie dorównywały polskim („equis quoque Polonos non
equabant”)207. Najlepszym dowodem na to był zaś fakt, iż w niedzielę
6 lipca 1410 r., podczas podziału wojska litewskiego na chorągwie
nad rzeką Wkrą, wielki książę Witold „w każdym szyku umieszcza
w środku żołnierzy na niższych koniach („in equis humilioribus”)
i licho uzbrojonych, których osłaniali żołnierze na większych koniach
(„alii in equitatu pociori”) i świetnie uzbrojeni”208. W tym miejscu
warto przypomnieć opinię, jaką półtora wieku później wyraził w tej
sprawie nuncjusz apostolski Fulwiusz Ruggieri (1565–1568). W sprawozdaniu do Watykanu z podróży do Polski w 1565 r. stwierdził on
mianowicie, po pierwsze, że Polska ma dużo koni, a po drugie, że
„konie polskie są bardzo dzielne, dość rosłe i piękne, w biegu mniej
szybkie od tureckich, silniejsze jednak i piękniejsze od nich, ale litewskie są daleko mniejsze i słabsze od polskich”209.
Wyrazem znaczenia koni i troski okazywanej ich właścicielom przez
panującego jest następujący zapis w edykcie cesarza Fryderyka I Barbarossy o pokoju w państwie z 1152 r.: „Kto, będąc w podróży, chce
nakarmić konia, może bezkarnie dać zwierzęciu wszystko, czego stojąc
jeszcze na drodze, może dosięgnąć ręką, aby dostarczyć mu pożywienia
i odpoczynku. Wolno mu również korzystać z ziół i roślin leśnych, byle
nie czynił szkód i spustoszenia”210. Dużo praktycznej troski o konie znalazło się w krzyżackich ustawach zakonnych, przejętych najprawdopodobniej od templariuszy, zwłaszcza w utrwalonych pisemnie ok. 1250 r.
Zwyczajach oraz w ustawach wydanych przez wielkiego mistrza Wernera von Orseln ok. 1326 r.211 Według nich np. podczas przemarszu
wojska nikomu nie wolno było napoić konia przed chorążym: „Nullus
dimittet equum suum in transitu aque bibere, nisi viderit equum illius,
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Dł., Annales, ks. 10, s. 181.
Dł., Roczniki, ks. 10–11, s. 107; Dł., Annales, ks. 10–11, s. 92.
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Dł., Roczniki, ks. 10–11, s. 80; Dł., Annales, ks. 10–11, s. 69.
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Relacye nuncyuszów apostolskich, t. 1, s. 122, 200; zob. A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 17.
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E. W. Wies, Fryderyk Barbarossa. Mit i rzeczywistość, tłum. W. Radwański, Warszawa 1996, s. 40.
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Zob. K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach, s. 258.
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qui prefert vexillum, ad bibendum substitisse”212. Również w statutach
Kazimierza Wielkiego koń jest najczęściej wymienianym zwierzęciem,
gdyż jest przedmiotem troski ustawodawcy aż w ośmiu artykułach213.
Czytamy o nim przy okazji omawiania prawa rycerskiego (przyznanie
podkomorzemu konia rycerza, który nie dopełnił obowiązku expeditio
generalis) oraz interpretacji prawa ciążenia. Zwalczając wszelkie rekwizycje i grabieże podczas wyprawy wojennej, zezwolił jedynie na branie
paszy dla koni, i to z umiarem214. Są nawet specjalne artykuły o koniu
ukradzionym we wsi i o zdrowym koniu pożyczonym na drogę. Kazimierz Wielki nie pozwolił także grać rycerzom w kości pod zastaw włości i – właśnie — koni215, aby nie pozbawić się dobrze wyekwipowanych
zbrojnych w expeditio generalis. I dlatego w statutach nie znalazły się
konie juczne i używane do zaprzęgu — tzw. woźniki i inne216.
Kwestia końska jeszcze wielokrotnie była przedmiotem troski ustawodawczej, na różnych zresztą szczeblach. W pierwszym „statucie wojennym” Kazimierza Jagiellończyka z 1477 r., regulującym zasady organizacji
pospolitego ruszenia, znalazł się przepis zabraniający pożyczania konia
i zbroi217. To kolejny dowód na trafność — znanego przecież — powiedzenia, że „dobry koń to dobra broń” [wyróżnienie — J. Sz.], określającego
bardzo wyraźnie rolę wierzchowca w ekwipunku rycerza na równi z jego
212

Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften, wyd. M. Perlbach, Halle/S. 1890, s. 112; zob. J. Ptak, Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce
piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2002, s. 313.
213
Statuty Kazimierza Wielkiego [cz. I], oprac. O. Balzer, wyd. Z. Kaczmarczyk,
M. Sczaniecki, S. Weymann, Poznań 1947, art. VII, X, XV, XXXII, LXXXVIII,
XCIII, CV; tamże, cz. II: Statuty wielkopolskie, art. X; zob. J. Szymczak, „Kwestia
końska” w polskim ustawodawstwie średniowiecznym, [w:] Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016, s. 82.
214
Statuty Kazimierza Wielkiego, [cz. I], art. CV; tamże, cz. II: Statuty wielkopolskie,
art. XLIII, zob. Statuty Kazimierza Wielkiego, oprac. T. K. Kubicki, Łódź 1992, nr 83,
159.
215
Statuty Kazimierza Wielkiego [cz. I], art. X; Statuty Kazimierza Wielkiego,
oprac. T. K. Kubicki, nr 13, 55, 61, 82, 124, 141; zob. J. Szymczak, Koń wyniósł jeźdźca ponad innych wojowników, [w:] Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej
od X do XV wieku, red. W. Peltz i J. Dudek, Zielona Góra 1997, s. 20.
216
J. Matuszewski, Początki nowożytnego zaprzęgu, s. 253–254.
217
S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe, s. 27; zob. G. Błaszczyk, Ustawy
i artykuły wojskowe Polski i Litwy do 1569 roku, SMHW 39, 1998, s. 30.
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uzbrojeniem ochronnym i zaczepnym. W kolejnej ordynacji wojskowej,
dotyczącej urzędu hetmańskiego i dyscypliny wojskowej w obozie w czasie wojny pruskiej, wydanej przez Zygmunta I Starego w 1521 r., czytamy o obowiązku przeglądu broni i koni, zakazie zaprzęgania do wozów
koni bojowych [wyróżnienie — J. Sz.], zawiadamiania hetmana o stracie
konia, który powinien to potwierdzić, oraz wyznaczenia limitów koni
w pocztach: rotmistrzowskim do 12, towarzyskim zaś do 8 koni218. Interesujące zapisy w sprawie końskiej znajdujemy również w artykułach wojskowych dla Litwy. Już w sudiebniku Kazimierza Jagiellończyka z 1468 r.
znalazł się przepis o konieczności zawiadomieniu o znalezieniu konia lub
innej rzeczy tzw. okolicy. Po trzech dniach zaś, gdy nie zgłosił się właściciel, należało konia lub rzecz oddać do dworu hospodarskiego. W artykułach z 1507 r. znalazca konia powinien powiadomić o tym hetmana
w ciągu trzech dni. Zapis z 1508 r. zmniejszał ten okres do jednego dnia,
w pierwszym statucie litewskim z 1529 r. znów powracał do trzech dni.
W artykułach wojskowych z 1535 r. zakazano natomiast przechowywania
znalezionego konia ponad 15 minut („čvert hodiny”)219.
Nieodłącznym elementem okresu dominacji konnicy na polu walki
był turniej i dlatego jego pełny rozkwit nieprzypadkowo obserwujemy od XII w. Najbardziej widowiskowe były oczywiście walki konne.
W świetle warunków przedstawionych 4 czerwca 1549 r. przez herolda
księcia legnickiego Fryderyka III na koszt organizatora graf mógł przyprowadzić 6 koni, pan 4, rycerz 3, szlachcic zaś 2 konie220. Przypomnieć
zatem warto, że to właśnie koń i zbroja pokonanego rycerza należała
do jego zwycięzcy. Dzięki swym przewagom w szrankach turniejowych
zbił fortunę słynny Wilhelm Marszałek, który wraz ze swym wspólnikiem, rycerzem flamandzkim Rogerem z Gangi, w ciągu trwającego
10 miesięcy sezonu turniejowego otrzymali okup od 103 wysadzonych
z koni rycerzy, zabierając także ich wierzchowce i zbroje221.

218

S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe, s. 38–39; zob. G. Błaszczyk, Ustawy i artykuły wojskowe, s. 32–33.
219
G. Błaszczyk, Ustawy i artykuły wojskowe, s. 42.
220
Zob. R. Eysymontt, Zamek w Grodźcu — architektura „rezydencji turniejowej”
przełomu epoki gotyku i renesansu, [w:] Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Zamek, red. K. Wachowski, Wrocław 1996, s. 41, gdzie dalsza literatura.
221
G. Duby, Bitwa pod Bouvines, niedziela, 27 lipca 1214, tłum. M. Tournay-Kossakowska, A. Falęcka, Warszawa 1988, s. 124–125; R. Barber, Rycerze i rycerskość, s. 174.
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Rozwój turnieju w następnych stuleciach przyczynił się do hodowli specjalnych koni używanych na gonitwach, które musiały być
silne, odporne psychicznie i odpowiednio wyćwiczone. Spłoszenie
się konia podczas walki było niejednokrotnie przyczyną kontuzji lub
nawet śmierci zawodnika. Walczący w 1435 r. w szrankach turniejowych hiszpański rycerz Juan de Merlo zdołał skruszyć z rycerzem
francuskim Pierre’em de Bauffremont tylko jedną kopię, gdyż jego
koń płoszył się podczas walki na broń drzewcową222. Inaczej więc
układano konie bojowe, turniejowe i ceremonialne. Jak wspomina
kronikarz portugalski, jego władca Manuel I (1495–1521) w większość niedziel i świąt był obecny na turniejach, do których przywiązywał dużą wagę i dlatego w owych czasach w jego królestwie było
wielu dobrych jeźdźców i dobre konie223. Działania w celu podniesienia umiejętności jeździeckich przez szlachtę hiszpańską podjęła
w końcu XV w. również Izabela Katolicka224. Przypomnijmy zatem,
że Kazimierz Jagiellończyk w 1462 r. oddał swego pierworodnego —
sześcioletniego podówczas — syna Władysława (ur. 1456) na naukę
jazdy konnej („equitature applicato”)225.
Na dworze cesarskim Maksymiliana I konie turniejowe znajdowały się w oddzielnej stajni226. Znany bywalec turniejów Pero Nińo
trzymał po kilka koni bojowych, na parady i do gonitw227. Nie dziwi
zatem fakt pożyczania sobie dobrze wyćwiczonych koni. W 1469 r.
książę Saksonii Wilhelm pożyczył kuzynowi Wilhelmowi „ein pferd
zum Rennen”, w 1474 r. zaś przesłał mu dwa konie (Stechpferde)
z uwagą, że dotąd nie były one używane do gonitw. Podobnie w końcu grudnia 1490 r. książę Bogusław X Wielki zwrócił się do książąt
meklemburskich Magnusa i Balthasara o pożyczenie mu konia turniejowego określonej miary (Pferdema) na organizowany przez niego
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R. Barber, Rycerze i rycerskość, s. 217.
Damião de Góis, Kronika wielce szczęśliwego króla dom Manuela (1495–1521),
tłum. J. Z. Klave, Warszawa 1989, s. 319.
224
Ph. Contamine, Wojna w średniowieczu, s. 142–143.
225
Dł., Annales, ks. 12/2, s. 26; zob. wyżej przyp. 66.
226
L. Rangström, Horse equipment, [w:] Riddarlek och Tornerspel. Tournaments
and the Dream of Chivalry, Katalog sammanställd av Lena Rangström, Stockholm
1992, s. 354.
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J. R. V. Barker, The Tournament in England, 1100–1400, Woodbrige 1986, s. 174.
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turniej w Szczecinie z okazji jego wesela z Anną Jagiellonką w lutym
1491 r.228 Dodać można, że na turnieju z okazji wesela, tym razem
jego syna Jerzego I w 1513 r. w Szczecinie, mając 59 lat, spadł z konia
i mocno się poturbował229.
W opisie turniejów w miastach włoskich pióra Folgore di San Gimignano znaczące miejsce przypadło rumakowi, który jest chwalony już
na początku jego sonetu:
Konie ci dam dla twoich turniejów majowych
Każdy z nich wielce do walki rycerskiej sposobny,
Każdy pojętny i bystry, z ogonem zadartym koń piękny.
Z pancerzem na piersi, z dzwonkami na rzędzie
I między uszami, gdy proporce wesoło igrają na wietrze230.

Koń nieraz płacił swoim życiem za pomyłkę człowieka w trakcie zabawy turniejowej. Podczas jednej z nich, z okazji zawarcia małżeństwa
przez królewnę Izabelę z Janem Zapolyą w 1539 r., gdy „gonili Węgrzy
za tarczami w kilka par, a z nich jeden zniżywszy kopię, towarzyskiego konia w czoło ugodził i zabił”231. Podczas konnej walki na miecze
ze względu na występujące wtedy zwarcia zabroniono używania zbroi
końskich ze specjalnie zamontowanymi kolcami i zasady tej starannie
przestrzegano232. Ze względu na wysoką wartość konia na zawodach
turniejowych panował zwyczaj, że zawodnik, który zabił lub zranił kopią wierzchowca przeciwnika, co było oczywistym błędem w sztuce

228

Deutsche Privatbriefe des Mittelalters, Bd. I: Fürsten und Magnaten, Edle und Ritter, wyd. G. Steinhausen, Berlin 1899, nr 118, 167, 425; B. W. Brzustowicz, Turnieje
rycerskie na dworze książąt zachodniopomorskich w średniowieczu, „Przegląd Zachodniopomorski” 18 (47), 2003, z. 1, s. 47.
229
M. Biskup, I. Janosz-Biskupowa, Relacja gdańska ze „szczecińskiego wesela”
1513 r., „Materiały Zachodniopomorskie” 23, 1977, s. 247; B. W. Brzustowicz, Turnieje rycerskie na dworze książąt zachodniopomorskich, s. 51.
230
R. Barber, Rycerze i rycerskość, s. 182.
231
Ł. Górnicki, Dzieje w Koronie Polskiej z przytoczeniem niektórych postronnych
rzeczy od roku 1538 aż do roku 1572, [w:] tenże, Pisma, wyd. R. Pollak, t. II, Warszawa 1961, s. 574; zob. A. Bołdyrew, Militaria w pismach Łukasza Górnickiego, AUL.
FH 2008, nr 82, s. 14.
232
R. Barber, Rycerze i rycerskość, s. 219.
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walki, musiał zapłacić jego równowartość233. A były to często koszty
niebagatelne, skoro dobry koń — jak pamiętamy — kosztował co najmniej 10 grzywien. Dodać można, że kontuzja konia, a dokładniej jego
złamana noga, stanowiło powód do pozostania w domu przez szlachcica i obesłania pospolitego ruszenia w swoje miejsce przez zastępcę234.
Koń był zresztą pod opieką prawa, o czym przekonują liczne zapisy
w prawie niemieckim na jego temat. Najbardziej adekwatny do omawianej
tu sytuacji znajduje się w artykule zatytułowanym: „O użyczaniu konia”, który stanowi: „Gdy jakiś człowiek użyczy swego konia drugiemu człowiekowi,
który gdzieś wyjeżdża, ów zaś jeśli pod warunkiem wynagrodzenia szkody
zobowiązuje się konia nie uszkodzić, jeśli (go) uszkodzi, winien zapłacić tyle,
ile wart był koń. Jeśli natomiast nie zobowiązał się wynagrodzić za uszkodzenie konia, wówczas zapłaci połowę szkody, gdy przysięgnie, że niechcący
koń użyczającego został uszkodzony”235. W związku z tym nie dziwią nas
dokumenty, w których koń jest podmiotem i starano się go zabezpieczyć
przed niebezpieczeństwami życia codziennego lub uzyskać odszkodowanie
za zmniejszenie jego wartości w wyniku jakiegoś okaleczenia. Za przykład
niech posłuży oświadczenie rajców miasta Krosna przesłane ławnikom
w Bardiowie, że kupiony przez Łukasza Welosza od Mikołaja Chudanya koń
był od dawna okaleczony i dlatego został odesłany sprzedawcy236.
Swego rodzaju — rzec można — polisę ubezpieczeniową zawarł
11 lutego 1469 r. Mikołaj Naramowski z Poznania z Mikołajem z Soboty, kustoszem i oficjałem poznańskim, w sprawie wypożyczenia mu
konia na zbliżający się turniej karnawałowy. Dotyczyła ona jego nóg!
Zawarta w niej klauzula mówi bowiem, że gdyby jakiś nieszczęśliwy
wypadek przydarzył się zwierzęciu i jego nogi nie będą później sprawne, Mikołaj Naramowski poniesie wszelkie konsekwencje finansowe
wynikające z tego powodu237. Mikołaja Naramowskiego dobrze znamy,
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W. Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody. Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim w XIV wieku, Warszawa 1985, s. 119.
234
Acta expeditionum bellicalium palatinatus Calisiensis et Poznaniensis in Valachos
et in Turcas a. 1497–1498, wyd. M. Bobrzyński, [w:] SPPP, t. VII/1, Kraków 1882,
nr 583, s. 150.
235
Z. Rymaszewski, Nieznany spis prawa chełmińskiego z przełomu XIV–XV wieku,
Łódź 1993, s. 159–161.
236
DKWęg., t. IV, nr 732.
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ACap., t. II, nr 1322.
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gdyż ten podówczas około osiemnastoletni mieszczanin poznański
zrobił niebawem znaczącą karierę rycerską na dworze Władysława
Jagiellończyka i jego brata Jana Olbrachta — z mieszczanina został rycerzem238. Ze względu na wartość takich dobrze wytresowanych koni
turniejowych tego rodzaju polisy ubezpieczeniowe są zrozumiałe. Kiedy margrabia Jan z Kostrzyna miał zamiar urządzić turniej noworoczny, prosił 8 grudnia 1558 r. księcia saskiego Augusta o przysłanie mu
dwóch koni, zapewniając, że dopilnuje, aby nic im się nie stało. I rzeczywiście — całe i zdrowe odesłał je już 8 stycznia 1559 r.239
Podobnie jak w turnieju, koń narażony był na niebezpieczeństwo
podczas pojedynków (duellum), zwłaszcza że były one bardziej zacięte,
gdyż chodziło nie tylko o obronę honoru, ale nawet o życie. W 1518 r. na
rynku krakowskim podczas walki na kopie padł koń Jana Zambockiego.
Temu to właśnie rumakowi znakomity poeta Andrzej Krzycki poświęcił
nawet sporą pieśń, pt. „Epit[aphium] equi taxini seu rubei coloris, occisi
sub Ioanne Zambocki, qui duello Cracoviae in circo maximo spectante
rege cum Andrea Zakrzewski conflixit”:
Taxus eram parili functus mea fata duello,
Sed quibus haud sonipes clarior ullus erat.
Vulnus atrox cepi, multo sed gratius ipso,
Cum peteret dominum dextra inimica meum,
A qua servavi incolumen discrimine nullo,
Deserui vita deficiente simul.
Res iucunda tamen fuerat moriendo videre,
Quando hostem baculo pressit et hostis equum.
Atque ut res fuerat cessura intellege, si non
Sublata e medio turpiter hasta foret.
Spectavit mortem Sismundus Gloria regum,
Spectarunt hominum milia multa meam.
Martigenumque virum factus, non esca ferarum
Dic nece qua potui nobiliore mori240,

czyli:
238

D. Piwowarczyk, Poczet rycerzy polskich XIV i XV wieku, Warszawa 2004,
s. 286–291.
239
B. W. Brzustowicz, Margrabia Jan z Kostrzyna, s. 38.
240
A. Krzycki, Carmina, wyd. K. Morawski, Kraków 1888, ks. VII, nr XIV, s. 246–247.
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Byłem koniem cisawym, który dokonał swojego losu w równym pojedynku,
Od którego jednak nie było żadnego konia bardziej sławnego.
Srogą otrzymałem ranę, lecz milszą o wiele niż istotnie była,
Skoro usiłowała dosięgnąć ręka nieprzyjacielska mego pana,
Przed którą uratowałem [go] nienaruszonego, bez żadnego zagrożenia;
Odszedłem wraz z życiem, które mnie opuszczało.
Rzeczą przyjemną było jednak umierając widzieć,
Kiedy przygniótł drzewcem nieprzyjaciela i nieprzyjacielskiego konia.
Zauważ przecież, jak postąpiłaby sprawa, jeśli kopia
Nie zostałaby szpetnie odsunięta w drodze do celu.
Oglądał śmierć moją Zygmunt — chwała rodu królewskiego,
Oglądało [śmierć] moją wiele tysięcy ludzi.
Dokonawszy żywota dla męża Marsowego, a nie jako pokarm dla dzikich
zwierząt,
Powiedz, jaką mógłbym umrzeć śmiercią bardziej znakomitą241.

Jako zwierzę najbardziej prestiżowe, koń uświetniał swoją obecnością wiele uroczystości, a w niektórych był jednym z głównych bohaterów widowiska. Przypomnijmy obyczaj postrzyżyn na Rusi, kiedy to
posadzenie chłopca na konia oznaczało zakończenie przez niego okresu
dziecięcego242. W żywocie św. Kingi czytamy natomiast, że podczas koronacji jej ojca Beli IV w 1235 r. książę Rusinów Daniel z najwyższym
szacunkiem prowadził przed nim jego konia („equum suum”)243. Na koronację czeską Wacława II w 1297 r. przybyło mnóstwo gości — wydano obrok ponoć dla 200 tys. koni244. W związku z małżeństwem księcia
legnickiego Fryderyka II z Elżbietą Jagiellonką pan młody przygotował
241

Prof. Zbigniewowi Dankowi z Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego dziękuję za tłumaczenie tych strof.
242
A. Kijas, Obraz księcia-rycerza, s. 62; D. Dąbrowski, Król Rusi Daniel Romanowicz, s. 229, 231–233.
243
Żywot świętej Kingi księżnej krakowskiej. Vita sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis, wyd. B. Przybyszewski, Tarnów 1997, s. 33–34, 126; identycznie w Chronicon Posoniense, [w:] Scriptores rerum Hungaricarum, wyd. E. Szentpétery, t. II, Budapestini
1937–1938, s. 42: „Daniele vero duce Ruthenorum equum suum ante ipsum summa
cum reverentia ducente”; zob. M. Bartnicki, Polityka zagraniczna księcia Daniela
halickiego w latach 1217–1264, Lublin 2005, s. 95.
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A. Barciak, Czeskie koronacje drugiej połowy XIII wieku, [w:] Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko, Gniezno 2011, s. 249–250.
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wspaniałą zbroję paradną dla jeźdźca i konia, w których zapewne wystąpił w czasie uroczystości ślubnych lub niebawem podczas wjazdu małżonki do Legnicy w 1515 r.245
W uroczystościach pogrzebowych Karola Roberta Andegaweńskiego w 1342 r. uczestniczyło trzech rycerzy na koniach królewskich
w jego zbrojach turniejowych i bojowej246. Mamy tutaj do czynienia
z fuzją kilku zjawisk kulturowych, albowiem jeźdźcy symbolizowali osobę zmarłego władcy w jego stroju rycerskim247, a jednocześnie
konie stanowiły ofiarę pogrzebową, najpierw dobrowolną, a z czasem
obowiązkową formę opłaty jako mortuorium. Początkowo przekazywano je krzyżowcom do Ziemi Świętej, a później na rzecz kościoła,
w którym odbywał się pogrzeb248. Przypomnieć zatem warto opisany
przez Jana Długosza pod zapisem 1459 r. epizod z udziałem zmarłego
szlachcica Łukasza Słupeckiego, który pokutując za popełnione za życia niegodziwości jako zjawa, domagał się od byłego przeora klasztoru dominikanów w Sandomierzu oddania swojego konia, którego ten
wziął na jego pogrzebie249.
Konie uczestniczyły także w egzekwiach odprawionych po śmierci
Kazimierza Wielkiego w 1370 r., albowiem — jak pamiętamy z lektury kroniki Jana z Czarnkowa — pod koniec mszy żałobnej przed ołtarz przyprowadzono ulubionego konia królewskiego, którego dosiadał
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E. Śnieżyńska-Stolot, Dworski ceremoniał pogrzebowy, s. 95–96.
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rycerz wyobrażający króla, drugiego konia ofiarował podkomorzy królewski; również 16 koni z zaprzęgu z marami było chyba przeznaczonych na ofiarę250. Konie brały udział także w uroczystościach pogrzebowych zmarłego w 1378 r. cesarza Karola IV251. Potwierdza to Jan
Długosz w swoim opisie ceremonii pogrzebowej Władysława Jagiełły
w 1434 r., pisząc, że — zwyczajem pogrzebowym — do katedry wawelskiej wprowadzono wiele dorodnych koni, szkarłatem okrytych252. Podobnie było zapewne podczas pogrzebu Jana Olbrachta, a w wileńskich
egzekwiach Aleksandra uczestniczyły ponoć 32 konie okryte aksamitem i adamaszkiem253. Również podczas pogrzebu Kazimierza Jagiellończyka w 1492 r. uczestniczył konny rycerz z posrebrzanym mieczem
skierowanym ku ziemi, poprzedzony przez 30 jeźdźców na bogato przystrojonych koniach bojowych („equi bellatores”)254.
Według tego samego scenariusza celebrowano niewątpliwie pogrzeby jego następców, o czym przekonuje ceremoniał pogrzebowy
Zygmunta I Starego w 1548 r. Za marami jechał konny rycerz, któremu towarzyszyło pacholę z królewską tarczą i włócznią. Za nimi postępował jeździec ubrany w czarną szatę królewską („veste indutus regia”). Trzeciego — ostatniego — dnia uroczystości żałobnych na Pater
Noster wjechał do kościoła „eques catafractus cum puero”, czyli rycerz
armatus z pacholęciem i z łoskotem spadł z konia. Następnie marszałkowie i kanclerze z rąk nowego króla odebrali swoje nominacje
urzędowe255.
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Wrocław 1957, s. 191; zob. M. Starzyński, Zgon i pogrzeb Kazimierza Jagiellończyka,
s. 933–934, 940, 942.
255
M. Bielski, Kronika polska, wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856, s. 1094; J. Gołąb,
Pogrzeb króla Zygmunta Starego, Kraków 1916, s. 25–26, 39–40; U. Borkowska,
251
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Koń towarzyszył zmarłemu rycerzowi nie tylko w jego orszaku pogrzebowym256. Odnotujmy w tym miejscu informację, jakoby książę
opolski Bolesław V zwany Wołoszek „w chwili agonii kazał posadzić
się na konia i wraz z nim został złożony do grobu”257. To niewątpliwie
legenda, gdyż zmarły 29 maja 1460 r. książę został — bez żadnych znanych przeszkód kościelnych — pochowany w klasztorze franciszkańskim w Głogówku258. Jest natomiast faktem, że wyobrażenie konia znajdujemy na okazałym nagrobku z 1578 r. w kościele farnym w Bieczu
starosty bieckiego i kasztelana wiślickiego Mikołaja Ligęzy (ok. 1530–
1603) herbu Półkozic259. Jakkolwiek płaskorzeźba nie jest zbyt udana
pod względem artystycznym, to jednak ma ona znaczenie symboliczne, gdyż uwieczniony na nim koń jest jednym z trzech najważniejszych elementów wyznaczających wysoką pozycję społeczną zmarłego
— obok zbroi, w której jest on wyobrażony, oraz herbu na okazałym
kartuszu. Upamiętnienie konia na nagrobku można uznać jako wyraz
wdzięczności wobec swego ulubionego rumaka ze strony Mikołaja Ligęzy, nawiązujące też do popularnego od początku XVI w. toposu Rycerza Chrześcijańskiego i Żołnierza Chrystusowego260. Przypomnijmy
również, że osiodłany koń jest wyobrażony na domniemanym grobie
króla Bolesława Śmiałego w Ossiachu w Karyntii w Austrii261. O przywróceniu życia zabitym koniom czytamy m.in. w żywotach św. Jacka
i św. Stanisława262.

Ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV–XVIII wieku, [w:] Państwo. Kościół.
Niepodległość, red. J. Skarbek, J. Ziółek, Lublin 1986, s. 143–145.
256
Zob. Z. Sawicka, Koń w życiu szlachty, s. 87–89.
257
F. Kusiak, Rycerze średniowiecznej Europy, s. 113.
258
K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich. Piastowie wrocławscy, legnicko-brzescy,
świdniccy, ziębiccy, głogowscy, żagańscy, oleśniccy, opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy,
wyd. 2 ze wstępem T. Jurka, Kraków 2007, s. 578–579.
259
Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. S. Cynarski, A. Falniowska-Gradowska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1990, s. 236.
260
A. Badach, Przedstawienie konia na nagrobku Mikołaja Ligęzy w Bieczu, [w:] Arma
virumque cano. Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w osiemdziesięciopięciolecie urodzin, red. Komitet Redakcyjny, Kraków 2006, s. 155–161.
261
J. Banaszkiewicz, Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego, „Kwartalnik Historyczny” 88, 1981, nr 2, s. 379–383.
262
De vita et miraculis sancti Iacchonis (Hyacinthi) ordinis fratrum Praedicatorum,
auctore Stanislao lectore Cracoviensi eiusdem ordinis, wyd. L. Ćwikliński, [w:] MPH,
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Szczególny wyraz przywiązania do konia dał na swój renesansowy
sposób Jan Kochanowski, który poświęcił mu specjalną fraszkę Nagrobek koniowi:
Tym cię marmórem ućcił twój pan żałościwy
Pomniąc na twoję dzielność, Glinko białogrzywy!
A tyś był dobrze godzien, nie podlegwszy skazie,
Świecić na wielkim niebie przy lotnym Pegazie.
Ach, nieboże, toś ty mógł z wiatry w zawód biegać,
A nie mogłeś nieszczęsnej śmierci się wybiegać!263.

Białogrzywego Glinkę wpisujemy więc na listę najbardziej znanych
polskich literackich — i nie tylko — rumaków! Ale gdy nawet tak znakomici poeci opiewają swojego konia, to nie dziwi zarzut, jaki ksiądz
Piotr Skarga w swoim tłumaczeniu z 1603 r. Rocznych dziejów kościelnych pióra kardynała Cesara Baroniusza postawił Polakom, że konie kochają bardziej niż Syna Bożego264.
Obyczaj ofiarowywania kościołowi koni uczestniczących w pogrzebie dotyczył również szlachty265. W związku z tym Jan Długosz dla podkreślenia nielicującego z kapłańskimi szatami świeckiego trybu życia
zmarłego w 1382 r. biskupa krakowskiego Zawiszy z Kurozwęk — idąc
zresztą za opinią Jana z Czarnkowa — odnotował, że został on pochowany w katedrze wawelskiej z przepychem rycerskiego obyczaju (militari

t. IV, Lwów 1884, s. 890; Vita sancti Stanislai Cracoviensis episcopi (vita maior),
wyd. S. Kętrzyński, tamże, s. 428–430; zob. P. Nowak, S. A. Sroka, „Konia! konia!
Me królestwo za konia!”. Uwagi o opiece nad koniem w średniowieczu, [w:] Biskupi,
lennicy, żeglarze, red. B. Śliwiński, Gdańskie studia z dziejów średniowiecza, nr 9,
Gdańsk 2003, s. 137–138.
263
J. Kochanowski, Nagrobek koniowi, [w:] Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski,
Warszawa 1972, s. 233. Wiele innych wierszy przytacza Z. Sawicka, Koń w życiu
szlachty, s. 111–116.
264
Zob. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, cz. III, t. 5, Warszawa 1812, s. 497:
„Milszy tobie syn kobyli, aniżeli bozki”; por. P. A. Nowakowski, Arsenały domowe
rycerstwa polskiego średniowieczu, Toruń 2006, s. 156: „kochają konie bardziej niż
Syna Bożego”; Z. Starzyńska-Ruszkowska, Koń w sztuce polskiej, „Polska” 4, 1938,
nr 22, s. 1: „Milszy taki syn kobyli, niżli Syn boski”; Z. Sawicka, Koń w życiu szlachty,
s. 116: „Milszy ci jest syn kobyli aniżeli syn Boży”.
265
ACap., t. II, nr 137, z 1419 r.
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more pompa sui funeris). Wyrażało się to m.in. w tym, że przed okrytymi
purpurą zwłokami szły konie, które wprowadzono nawet do kościoła266.
Tak samo zinterpretował to wydarzenie Marcin Bielski, który zapisał, że
ojciec sprawił mu pogrzeb „po świecku pod przykryciem koni we zbroi”267. Już współcześni zarzucali biskupowi, że posiadał przeszło 70 koni
(„ultra LXX equos”). Po takim pogrzebie — uchybiającym zwyczajom
osób duchownych — dyżurujący w nocy w zakrystii świątnicy słyszeli
ponoć tętent biegających po posadzce kościoła koni i głosy nawołujące
do wyjazdu na rozpustę268. Podobnie przedstawił to Jan Długosz z komentarzem nawiązującym do nocnych wydarzeń, że to Bóg pokazał, iż
taki przepych nie powinien towarzyszyć świeckiemu pogrzebowi rycerza, a przy pochówku biskupa jest godny potępienia269.
Można więc powiedzieć, że koń towarzyszył rycerzowi od początku
do końca, tj. od chwili uzyskania przez niego dojrzałości fizycznej aż do
śmierci. Ale jednocześnie, towarzysząc mu przez całe jego dorosłe życie,
często cierpiał wiele niedogodności i nieraz służbę tę przypłacał swoim
życiem. Jan Długosz, opisując pobyt Władysława Jagiełły w Wielkopolsce w 1419 r., odnotował, że gdy przybył on do pewnego gaju pod Tulcami k. Poznania, rozszalała się taka burza, że piorun „swoim uderzeniem
zabił cztery konie ciągnące karocę królewską i dwu ludzi ze służby królewskiej”. Zabił też 11 koni dygnitarzy i rycerzy towarzyszących królowi oraz konia jego pokojowca Forstka z Tczycy — nie czyniąc wszakże
krzywdy żadnemu jeźdźcowi270.
Wymowna w tym względzie jest strata 288 koni w rotach zaciężnych
podczas kampanii mołdawskiej 1497 r. Aż 36 zwierząt stracono już podczas marszu wskutek chorób i wyczerpania oraz kradzieży. Kolejne zostały
zabite podczas walk i zdobyte przez nieprzyjaciela, a to 64 sztuki w Mołdawii, 113 w bitwie koźmińskiej, 41 podczas odwrotu, a miejsce utraconych

266

Dł., Annales, ks. 10, s. 85. Zob. Katalogi biskupów krakowskich, wyd. J. Szymański, [w:] MPH, s.n., t. X/2, Warszawa 1974, s. 204: „militari more, pompa seculari,
equis purpura velatis caudauer precedentibus et tandem ecclesiam introductis”.
267
M. Bielski, Kronika polska, s. 442.
268
JCz., Chronicon, s. 712–713.
269
Dł., Annales, ks. 10, s. 85; zob. A. Labudda, Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego (1631). Studium historyczno-liturgiczne, Warszawa 1983,
s. 240.
270
Dł., Roczniki, ks. 11, s. 106.
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34 koni jest nieznane271. Największe zagrożenie dla zdrowia i życia koni
— oprócz ciężkiej broni drzewcowej — stanowiła broń strzelcza, zwłaszcza
bełty z kusz, które powodowały silne krwawienie i w konsekwencji śmierć
zwierzęcia. Znany jest przykład, że koń padł dopiero po otrzymaniu czterdziestego pocisku272. Fatalna dla koni okazała się także wyprawa orszańska
w 1514 r., gdyż z powodu „dużej odległości i złych dróg wyginęło bardzo
dużo koni, pozostawiono na drodze także wiele wozów, gdyż konie do nich
albo wyzdychały, albo zupełnie osłabły”. I ważny komentarz Josta Ludwika Decjusza: „Ta ostatnia w tym roku wyprawa wojenna [...] pochłonęła
znacznie więcej ofiar w ludziach i koniach niż sama bitwa”273.
Na związek rycerza i konia należy jeszcze spojrzeć przez pryzmat
ich wspólnego losu na polu bitwy. Znamy wiele przypadków uratowania
życia wojownikowi przez jego konia. Już Mistrz Wincenty odnotował, iż
w bitwie pod Brześciem Litewskim w 1182 r. książę bełski Wsiewołod
uratował się dzięki szybkości swego pegaza274. Przypomnijmy, że po klęsce grunwaldzkiej pierwsi uciekinierzy krzyżaccy dotarli do Malborka
już nazajutrz, 16 lipca, co oznacza, że w ciągu co najwyżej jednej doby
przebyli — i to w panice, a może dlatego? — ok. 120 km275. Przypomnijmy także, iż po trzydniowym postoju na polach grunwaldzkich
pierwsze pod Malbork dotarły oddziały tatarskie 22 lipca, a trzon armii
sprzymierzonych stanął tam dopiero 25 lipca. Wiele zawdzięczał swemu
wierzchowcowi Bernard Szumborski, gdy w 1458 r. w drodze z Chełmna do Malborka jego oddział został rozbity pod Łasinem, a on sam
zdołał ponoć pokonać jednego dnia 15 mil (ok. 112 km)276, w 1460 r.
natomiast w ciągu nocy i dnia przebył 12 mil (ok. 90 km)277.

271

T. Grabarczyk, Jazda zaciężna, s. 227–228 i tab. 4.
F. Kusiak, Rycerze średniowiecznej Europy, s. 112.
273
J. L. Decjusz, Księga o czasach króla Zygmunta, tłum. K. Kumaniecki i in.,
wyd. T. Bieńkowski, Warszawa 1960, s. 85; tenże, De Sigismundis regis temporibus
liber 1521, wyd. W. Czermak, Kraków 1901, s. 81.
274
Kadłubek, Chronica, s. 158.
275
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, wyd. II, Wodzisław Śląski-Łódź 2010,
s. 206.
276
Dł., Annales, ks. 12/1, s. 306. Spośród 250 koni stracił wtedy 80 rannych i zabitych, które wspomagający Polaków Tatarzy zabrali do swej kuchni — M. Biskup,
Trzynastoletnia wojna, s. 526.
277
Dł., Annales, ks. 12/1, s. 307.
272
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Nie są to odległości wyolbrzymione, albowiem organizowane obecnie konne dobowe wyścigi wytrzymałościowe odbywają się na trasach
do 160 km278. Czy można zatem uznać za wiarygodną informację Jana
z Czarnkowa, że Sędziwój z Szubina, uciekając w końcu 1383 r. z Zadaru na Węgrzech, aby ostrzec panów krakowskich przed wydaniem Węgrom zamku krakowskiego, rozstawionymi końmi w ciągu jednej doby
przebył 60 mil? (ok. 450 km)279. Nuncjusz papieski Fulwiusz Ruggieri
w 1565 r. chwalił w sprawozdaniu do Watykanu polskie konie, dzięki
którym jeźdźcy „w pięciu dniach stają z Krakowa w Wilnie, upędziwszy
120 mil”280. Po elekcji Jana Olbrachta w poniedziałek 27 sierpnia 1492 r.
w Piotrkowie kasztelanic krakowski Jan Tarnowski skoczył konno do
Krakowa z tą wiadomością, zrobiwszy przeszło 20 mil (ok. 150 km)
w ciągu mniej więcej 30 godzin, tak że już następnego wieczora stolica
była rozświetlona ogniami i święciła radość z powodu wyboru nowego władcy281. Było to możliwe, skoro konni posłańcy i gońcy papiescy
rutynowo, czyli bez zbytniego pośpiechu, przebywali dziennie ok. 70–
100 km282. Należy też odnotować, że gdy w 1558 r. Prosper Provano zorganizował pierwszą w Polsce pocztę kurierską, jeździec jechał z Krakowa do Wenecji 10 dni, czyli dziennie średnio pokonywał ok. 110 km283.
Jest to możliwe, skoro nieobciążony dużym bagażem posłaniec osiągał
prędkość do 20 km na godzinę, a korzystając z rozstawnych koni mógł
przebyć dziennie nawet do 150 km. Dzięki częstej zmianie koni książę mazowiecki Janusz Starszy pokonał ok. 180 km z Wizny do Wyszogrodu w 2 dni284. Są to wyczyny ekstremalne, przyjmuje się bowiem,
że w wiekach XII–XIII podróżni konni przebywali dziennie 35–45 km,
a Władysław Jagiełło w czasie objazdów państwa przejeżdżał dziennie

278

Wszystko o koniu, red. P. Roberts, Kraków 1996, s. 157.
JCz., Chronicon, s. 751.
280
Relacye nuncyuszów apostolskich, t. I, s. 141.
281
F. Papée, Jan Olbracht, wyd. 2, Kraków 1999, s. 38.
282
D. Quirini-Popławska, L’arte del viaggiare in Italia nel Medioevo, [w:] Studia Italo-Polonica 5, 1994, s. 37–38.
283
Z. Czarnuch, Z dziejów sławnej ongiś drogi, [w:] Droga, znaki, nazwy, red. tenże,
Gorzów Wielkopolski 1998, s. 19–20.
284
M. Wilska, Objazdy księcia Janusza Starszego: struktura władzy i środowisko dworskie na Mazowszu, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. II, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1982, s. 173.
279
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średnio od 20 do 50 km285. Przypomnijmy, że Bolesław Krzywousty jesienią 1103 r., wziąwszy ze sobą w Głogowie „wybranych tylko rycerzy
i najlepsze konie, a maszerując dniem i nocą przez pustkowia, nie pofolgował dostatecznie trudom ani głodowi przez pięć całych dni”, szóstego
w piątek przybył pod Kołobrzeg286, czyli na trasę ok. 330 km potrzebował 5 lub 6 dni, tj. po ok. 55 km dziennie287. W 1471 r. polscy zaciężni
dotarli do Pragi w 3 tygodnie, przebywając ok. 500 km, ale byli bardziej
mobilni — może ze względu na mniejsze tabory — niż pospolite ruszenie szlacheckie, które w 1497 r. przebyło ok. 600 km od 27 czerwca do
5 listopada, tj. w ciągu ponad 4 miesięcy288! Dla porównania, w 1426 r.
kolektor papieski Giacomino Rossi wyruszył z Rzymu 14 lutego i stanął
w Krakowie 2 kwietnia, a więc bez zbytniego pośpiechu odbył tę podróż
w ciągu 48 dni289. Śpieszył się natomiast biskup krakowski Zbigniew
Oleśnicki w 1434 r., kiedy po śmierci Władysława Jagiełły na wieść
o planowanym przez opozycję wiecu w Opatowie udał się tam szybko
„na cudzych koniach („in equis alienis”) dostarczonych na prośbę przez
królową Zofię i innych przyjaciół — ponieważ jego konie w czasie jego
podróży („ex via”) do Bazylei zdechły, wyczerpane drogą lub upałem
letnim, albo były zmęczone” („ex calore estivo mortui aut lassi erant”)290.
Wracając na pola bitewne, warto odnotować zapisaną przez Jana
Długosza przygodę z końmi księcia halicko-włodzimierskiego Romana
285

A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434, wyd. 2, poprawione i uzupełnione do druku przygotowali A. Gąsiorowski i G. Rutkowska,
Warszawa 2015, s. 26; zob. A. Rutkowska-Płachcińska, Urządzenia transportowe
i komunikacyjne, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, red. W. Hensel,
J. Pazdur, t. II: od XIII do XV wieku, red. A. Rutkowska-Płachcińska, Wrocław i in.
1978, s. 222.
286
Gall, II/28, s. 95; tłum. R. Grodeckiego, s. 101.
287
Zob. A. F. Grabski, Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warszawa
1959, s. 164; wyd. 2, Oświęcim 2015, s. 168; T. i R. Kiersnowscy, Życie codzienne na
Pomorzu wczesnośredniowiecznym, s. 141.
288
T. Grabarczyk, Jazda zaciężna, s. 174–176, 270–271.
289
M. D. Kowalski, Między Italią a Polską. Podróże kolektorów papieskich w XV wieku, [w:] Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania
w średniowieczu i wczasach nowożytnych, red. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Warszawa 2012, s. 136.
290
Dł., Roczniki, ks. 11–12, s. 147–148; Dł., Annales, ks. 11–12, s. 130; zob. M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423–
1455), Warszawa 2004, s. 263.
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pod Zawichostem w 1205 r., bez względu na jej wartość historyczną.
Gdy bowiem jego wierzchowiec padł, książę wsiadł na przyprowadzoną mu słabą i wyczerpaną już klacz („effetam [...] equam”), dzięki której — oczywiście, nie bez trudności — przeprawił się przez Wisłę, a po
osiągnięciu brzegu dziękował jej jak matce za ocalenie życia291. Nigdy
bowiem nie wiadomo, co drzemie w takim zwierzęciu, gdyż — jak napisał czeski kronikarz — bywa, że „w bitwie parszywa kobyła skacze jak
ostry rumak”292. Niestety, jak wiemy, książę wkrótce zginął doścignięty
przez Polaków. W Kronice wielkopolskiej czytamy, że koń uniósł przez
Ren Waltera Udałego z Tyńca oraz jego wybrankę Helgundę, ratując
ich przed pościgiem królewicza alemańskiego293. Może dzięki swemu
wierzchowcowi Świętosław Szczenię h. Łada spod Wolborza po klęsce
nikopolskiej w 1396 r. zdołał w pełnej zbroi przepłynąć Dunaj i tym samym uratował życie294. Pecha miał zatem Marek Sobieski pod Gdańskiem w 1576 r., „którego koń pływać nie umiał, toteż sam tak we zbroi
jako był w potrzebie Wisłę przepłynął”295.
Jedyny przykład nieprzyjaznego człowiekowi konia na wodzie podał
Marcin Bielski, omawiając wydarzenia pod Orszą w 1508 r. Odnotował bowiem przygodę niejakiego „Pierzchlińskiego (podobno był Leszczyc), którego, gdy król z wojskiem leżał między Dąbrowną i Smoleńskiem, koń twardousty wniósł w pół Niepru rzeki a potem go zrzucił
z siebie aż za kolana w kirysową zupełną zbroję ubranego; który do dna
w głębokość się rzeki bystrej pogrążył, i już go wszyscy byli opłakali
mniemając, iż utonął, gdy na to i król sam Zygmunt i ludzi przez trzy
tysiące patrzało — a wtem Pierzchliński, jako był w ciężką zbroję opięty, pod wodą nurkiem po ziemi idąc przyszedł aż na drugą stronę Niepru, a tylko się dwa razy wody napił, jako samże powiedał, i był potem
u króla w łasce”296. Takiego szczęścia nie miał król Ludwik Jagiellończyk
w 1526 r. pod Mohaczem, gdyż — jak relacjonuje Maciej Stryjkowski

291

Dł., Annales, ks. 5–6, s. 195.
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— „gdy uciekał z przegranej bitwy od własnego konia przytłoczony utonął i zaduszon [został] w błotnym potoku”297.
Zupełnie inny przykład podał niedawno cytowany J. L. Decjusz,
opisując starcie z Tatarami w 1516 r., podczas którego książę Roman
Ostrogski — zresztą wnuk księcia Konstantego — „gdy walczył zaciekle
w samym środku wrogów, koń jego nieszczęśliwym trafem upadł, a on
sam został rozsiekany przez wrogów”298. Ale to był przecież nieszczęśliwy wypadek!
Takie wypadki nie zmienią zapewne naszego powszechnego przekonania o wierności konia, zwłaszcza na polu bitwy. Jest to tym łatwiejsze,
że taki jego obraz przekazali nam przodkowie i tkwi on w naszej kulturze. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w legendzie herbowej Starych
Koni. Pozbawiony przez braci ojcowizny przodek rodu Żegota zarzucił
rodowy herb Topór i przybrał sobie na tarczę wizerunek wiernego konia i przydomek Zaprzaniec299, gdyż — jak opowiadał protoplasta rodu
— „ze mną w potrzebach rozmaitych bywał, a z każdej mnie fortunnie
i mężnie wyrywał”300. Tak samo mógł powiedzieć również rycerz Pietrasz herbu Grzymała, który — posadziwszy przed sobą na koniu maleńkiego synka — wraz z żoną przepłynął rzekę Wisłę, uchodząc w ten
sposób pogoni litewskiej w 1376 r.301 Ten akapit najlepiej podsumuje zapis w wykładach Józefa Wysockiego dla podchorążych: „Koń jest duszą
kawalerzysty, od konia często zależy jego sława i jego życie”302. Można
to spuentować, że nie tylko kawalerzysty, gdyż — jak zatytułowała swoją
książkę przed trzydziestu laty Łucja Ginkowa: Koń ma duszę w sobie303.
297
M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmodzka i wszystkiej Rusi, wyd. M. Malinowski, Warszawa 1846, s. 393; zob. D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku,
s. 169–172.
298
J. L. Decjusz, Księga o czasach króla Zygmunta, s. 85; tenże, De Sigismundis regis, s. 81.
299
J. Długosz, Insignia seu clenodia Regni Poloniae, [w:] Opera omnia, wyd. A. Przezdziecki, t. 1, wyd. I. Polkowski i Ż. Pauli, Kraków 1887, s. 572; zob. J. Kurtyka, Czy
istniała kronika rodowa Toporów?, „Studia Historyczne” 28, 1985, z. 2, s. 161.
300
M. Kazańczuk, Staropolskie legendy herbowe, Wrocław 1990, s. 190–191; J. Kurtyka,
Topory, Starekonie i Okszyce. W sprawie związków międzyrodowych w XIII i XIV wieku, „Kwartalnik Historyczny” 99, 1992, s. 18; M. Cetwiński, Wokół legendy heraldycznej Starych Koni, „Zeszyty Historyczne WSP w Częstochowie” 1, 1993, s. 41–50.
301
JCz., Chronicon, s. 675; Dł., Annales., ks. 10, s. 51.
302
J. Wysocki, Kurs sztuki wojskowej, cz. 1, Paryż 1842, s. 114.
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Ł. Ginkowa, Koń ma duszę w sobie, Kraków 1988.

– 93 –

„KOŃ, JAKI JEST, KAŻDY WIDZI”!

Koń był nieraz jedynym towarzyszem niedoli swego właściciela. Tak
to widział przywoływany już wyżej perygordzki szlachcic Bertran de
Born, żaląc się na niesłusznie ponoć stawiane mu zarzuty:
Z tarczą na szyi i w hełmie na bakier
Niech w burzę tłukę się na nędznej szkapie,
Wodzy zbyt krótkich niezdolen poprawić,
I strzemionami orząc po wykrotach!
Niech mi przed nosem zamkną wszystkie wrota
Jeżeli nie łgał ten, co ci tak prawił!304.

Wracając na polskie podwórko, przypomnijmy przygodę księcia
Henryka Brodatego, który na łowach zapadł się z koniem w bagnistym
miejscu, a uratowawszy się, wywiązał się z powziętego wtedy ślubu
i wzniósł w tym miejscu klasztor w Trzebnicy305. Pokonany w 1322 r.
przez Bolesława III brzeskiego i Bernarda świdnickiego Konrad I namysłowsko-oleśnicki utracił całe księstwo i – jak czytamy w Kronice książąt
polskich oraz u Jana Długosza — nie posiadał nic poza koniem, na którym odziany w lniany płaszcz jeździł306. Przypomnieć warto również, że
w obliczu najazdu króla czeskiego Jana Luksemburskiego książę Przemek głogowski wolał raczej swoją ziemię opuścić sam na koniu tylko,
niż poddać się czyjejkolwiek władzy307. Od innej strony należy spojrzeć
na los biskupa wrocławskiego Tomasza, którego w 1256 r. oprawcy wsadzili na konia w jednej koszuli, a kiedy spostrzegli, że nie umie jeździć
konno, dali mu ciężko stąpającego equum trotantem, aby przysporzyć mu
cierpień308. Również koń przyczynił się — bez własnej zresztą winy —
w 1409 r. do śmierci Bartosza Płomykowskiego, który chciał na swoim
wierzchowcu przeskoczyć przez łańcuch zamykający ulicę w Krakowie,
ale spadł z niego i przebił się mieczem, który wysunął mu się z pochwy309.
304

Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej, s. 32.
Dł., Annales, ks. 5–6, s. 190.
306
Kronika książąt polskich, s. 514: „non habuit nisi equum, in quo pallio lineo indutus equitavit”; Dł., Annales, ks. 9, s. 106.
307
Kronika książąt polskich, s. 537; zob. U. Świderska, Świeckie aspekty wzorca rycerskiego w średniowiecznej Polsce, [w:] Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, t. V, red. B. Miśkiewicz, Poznań 2001, s. 149.
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Dł., Annales, ks. 7–8, s. 107.
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Wyobrażenia konia znajdujemy na monetach i pieczęciach. Była to
manifestacja wojskowej pozycji władcy lub pana feudalnego oraz ich
gotowości do wypełniania powinności rycerskiej. Odnosi się to zarówno do odmiany wyobrażenia bojowego, jak i myśliwskiego. Na koniach
przedstawiano patronów stanu rycerskiego: Archanioła Michała, św. Jerzego i św. Maurycego. Koń odgrywał bowiem ważną rolę w symbolice
kościelnej na równi z innymi elementami ekwipunku rycerskiego, jak
hełm, pancerz, kopia i miecz. Koń miał symbolizować ludzi, którym rycerz powinien przewodzić i ich prowadzić, ale też oni powinni rycerza
wspierać i zapewnić wszystko, co jest mu potrzebne do godnego życia310.
Przedstawienie konne władcy występuje na denarach Bolesława
Śmiałego311, natomiast najdawniejsza książęca pieczęć konna należy do
Mieszka III Starego i jest zachowana w odcisku przy dokumencie dla
klasztoru w Lądzie z datą 1145 r. Z XIII w. pochodzą konne pieczęcie
możnowładztwa małopolskiego, jak chociażby kasztelana wojnickiego
Sąda Dobiesławowica z rodu Odrowążów z 1236 r., wojewody sandomierskiego Pakosława z Awdańców z 1238 r. czy kasztelana krakowskiego Adama Lenartowica z rodu Łabędziów312. Poprzez pieczęcie książąt
litewskich wykształciła się Pogoń — godło Litwy313. Koń najczęściej
spośród zwierząt domowych pojawia się w heraldyce rycerskiej (figury:
Starykoń, końska szyja — Bielina II). Dodajmy, że wiele końskich wotów wiszących w kościołach świadczy nie tylko o ich wartości materialnej, ale także sentymentalnej314.
Troska o konia to również wyraz zapobiegliwości o własne bezpieczeństwo. Przywoływana już bizantyńska księżniczka Anna Komnena,
charakteryzując zachodnich krzyżowców w czasie pierwszej krucjaty,
których nazwała mylnie Celtami, tak argumentowała siłę ich konnicy:
„Żołnierz celtycki na koniu pozostaje niezwyciężony i może przebić
310

R. Barber, Rycerze i rycerskość, s. 175.
R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964,
s. 96.
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S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław i in. 1978, s. 126–128;
Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993, s. 21, 44.
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H. Polaczkówna, Sfragistyka książęca Piastów, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 2, 1928, s. 97.
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Zob. J. Jagla, Wieczna prośba i dziękczynienie. O symbolicznych relacjach między
sacrum a profanum w przedstawieniach wotywnych z obszaru Polski Centralnej, Warszawa 2009, s. 147–148.
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nawet mury Babilonu, kiedy natomiast zejdzie z konia, staje się igraszką w rękach pierwszego lepszego człowieka”315. Toteż przede wszystkim
konie stanowiły cel dla ich przeciwników, gdyż jak wyjaśniła w innym
miejscu: „żołnierz celtycki, dopóki siedzi w siodle, jest straszny i w sile
atakowania, i w swym wyglądzie, lecz kiedy zejdzie z konia, to zarówno
wielkie rozmiary tarczy, jak i długie ostrogi u butów oraz utrudniony
chód czynią go całkiem bezradnym, tak że staje się wówczas zupełnie
inny, niż był przedtem, i traci bojowy zapał”316.
Jak odnotował Helmold w swojej kronice Słowian (rozdz. 67), podczas
wojny duńskiej — prawdopodobnie w 1150 r. — pod Szlezwikiem, w pobliżu wsi Schülp nad rzeką Ejdorą — ludzie hrabiego Adolfa II Holsztyńskiego pod wodzą Edelra z Dithmarschen, zwarli się z niektórymi oddziałami króla Swena, które zdążyły przeprawić się już przez rzekę Ejdorę. Już
w pierwszym starciu hrabiego strącono z konia, lecz ochroniło go dwóch
rycerzy, którzy go podnieśli i posadzili ponownie na konia. Później zwycięstwo przechylało się ze strony na stronę, aż „ktoś z ludzi hrabiego
krzyknął, by godzić silnie w kolana koni, których dosiadali nieprzyjaciele”
(„ut poplites equorum, quos hostes insidebant, fortiter cederentur”). Wraz
z upadkiem koni spadali z nich opancerzeni jeźdźcy i ginęli od miecza317.
Podobnie postąpił w 1245 r. książę gdański Świętopełk. Ze swego
wojska wydzielił specjalny hufiec, który za pomocą włóczni miał pozbawić koni rycerstwo przeciwnika. Mówił przy tym — jak obrazowo
relacjonuje kronikarz: „Obładowani są ciężką bronią i pieszo nie będą
w stanie walczyć”318. Książę pokazał tutaj całą brutalną prawdę o wartości średniowiecznego rycerza, który był bezradny z chwilą, gdy jego
koń padł na polu bitwy. To opinia powszechna i dlatego, gdy „ostrza drą
końskie wnętrzności,
Nisko w brzuch koni mierząc, gdyż nie ma możności
Wbić żelaza w pierś panów przez zbroje ze stali;

315

Anna Komnena, Aleksajada, t. II, s. 564: ks. 13, 8/3.
Tamże, t. I, s. 214–215: ks. 5, 6/2; zob. też tamże, t. II, s. 426: ks. 10, 9/7.
317
Helmoldi Presbyteri Bozoviensis Chronica Slavorum, wyd. H. Stoob, [w:] Ausgewählte Quellen zur deutsche Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. XIX, Berlin 1963, s. 236; Helmolda Kronika Słowian, tłum.
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Gdy wierzchowiec upada, rycerz z nim się wali,
Łatwym łupem są jeźdźcy, w kurze rozciągnieni”319.

Stąd ochrona konia w postaci zbroi końskiej, równie kosztownej
jak rycerska, skoro życie i zdrowie jeźdźca zależały od sprawności dosiadanego wierzchowca. W bitwie pod Preszowem 1 stycznia 1492 r.
królewicz Jan Olbracht stracił dwa konie, trzeciego zaś ciężko zraniono
w brzuch320. Pod Kleckiem w 1506 r. marszałek dworny litewski Michał
Gliński „aż na trzecim koniu się osiedział, gdy dwu pod nim zabito”321.
Maciej Stryjkowski ubrał to wydarzenie w następujące strofy:
Gdy gwałtownie w Tatary uderzyli naszy.
Gliński się między nimi okrył ufcem swoim,
Tam postrzałem ubito pod nim konia dwoim.
Na drugiego się przesiadł tam z wielkiej śmiałości,
Jak hetman i jak rycerz odniósł dank dzielności 322.

Na szwank narażony był także prestiż jeźdźca, gdyż w wielu kulturach upadek z konia oznaczał utratę szacunku, stąd oddanie konia
swemu władcy na polu bitwy było wiele znaczącym gestem. Warto więc
przypomnieć, że w trakcie bitwy pod Jafą w sierpniu 1192 r. brat sułtana
Saladyna Malik al-Adil przesłał dwa wspaniałe wierzchowce arabskie
319

G. Duby, Bitwa pod Bouvines, s. 257.
M. Bielski, Kronika polska, s. 886; M. Kromer, Mowa na pogrzebie Zygmunta
I oraz O pochodzeniu i o dziejach Polaków księgi XXIX i XXX, tłum. i wyd. J. Starnawski, Olsztyn 1982, s. 34; zob. K. Baczkowski, Walka o Węgry w latach 1490–1492.
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1995, s. 144; M. Plewczyński, Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku, wyd. 2, Siedlce 2005, s. 111.
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M. Bielski, Kronika polska, s. 932.
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Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 321–323; A. Bołdyrew,
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Ryszardowi Lwie Serce, gdy padł jego koń, „bo nie przystoi królowi walczyć pieszo”323. Z nieco innej strony popatrzmy na heroiczny w istocie
gest Ondreja, syna Iwanka z rodu Poznanowców, który zginął w bitwie
z Tatarami w 1241 r., gdy oddał swego konia królowi węgierskiemu
Beli IV324.
Koń bowiem to nie tylko symbol przewagi dosiadającego go człowieka nad wywodzącym się z niższego stanu piechurem325. Kiedy w bitwie
pod Bouvines, w niedzielę, 27 lipca 1214 r., księciu Odonowi z Burgundii — mężczyźnie okazałej postury i nieco ociężałemu — zabito konia,
„kompani jego [...] zgromadzili się wokół i co rychlej wydźwignęli go na
innego konia. Znalazłszy się w siodle, bolał wielce nad owym upadkiem
i poprzysiągł pomścić hańbę [wyróżnienie — J. Sz.]”326. Podczas starcia
na Morawskim Polu 26 sierpnia 1278 r. król niemiecki Rudolf Habsburg
został strącony z konia i tylko pomoc rycerza Waltera von Ramswag uratowała mu życie327. Znana jest fraza „Konia, królestwo za konia”328 z dramatu Wiliama Szekspira Ryszard III o ostatnim władcy Anglii z dynastii
Plantagenetów, który zginął w 1485 r. w bitwie pod Bosworth w „wojnie dwóch róż”. Tak było w teatrze, albowiem w rzeczywistości król
Ryszard nie dawał królestwa za konia, gdyż nie dosiadł podanego mu
wtedy konia, aby zbiec z pola bitwy329. Znamienna jest w tym względzie
wypowiedź Widukinda, że gdy w 967 r. graf saski Wichman chciał salwować się ucieczką, został zmuszony przez podkomendnych do zejścia
z konia, aby wspólnie walczyć pieszo330! Zresztą przewaga wysokości to
podstawowa zasada hegemonii wojskowej panującego nad poddanymi,
wyrażająca się najpełniej w średniowiecznym budownictwie obronnym.
Koń wyniósł również rycerza ponad innych wojowników, zwłaszcza że
323
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to piękne zwierzę. Nasz znakomity publicysta, pisarz i historyk Marcin
Kromer, wymieniając zalety poszczególnych zwierząt, podał, że człowieka przewyższają siłą niedźwiedzie i lwy, ryby zdrowiem, pięknością
zaś pawie i konie331. Marszałek wielki litewski Krzysztof M. Dorohostajski (1562–1615) tak uzasadnił zwierzęce piękno konia:
„Ode lwa bowiem ma na podobieństwo brać oczy, piersi, wspaniałość, śmiałość, nie rychle rozgniewanie, dużość tak w przedzie jako zadzie, tak też
i w karku, chybkość i obżarstwo. Od liszki zaś chód piękny, lekki i prędki,
uszy, ogon, a co o ogonie rozumiem, to też i o grzywie, i czułość a ostrożność. A od jelenia głowę, czeluście, gardziel przestronny, szyję od głowy
cienką, a ku piersiom grubą, nogi, róg, bieg, i sierść z włosem połyskującym,
niskim. W tych trzech zwierzętach to się wszystko zamknąć może, co drudzy wielom przypisują. [...] Co wszystko iż rzadka najduje, gdy takowego ujrzysz, możesz się go też rozmiłować i trzymać, jako pijany płota, albowiem
rzadki Fenix na świecie”332.

Takiego konia spotykamy od zarania średniowiecza. I dlatego dla
pohańbienia kogoś — jak zdrajcę Ganelona — wsadzano na juczne
zwierzę333, gdyż odesłanie kogoś na koniu było traktowane jako honorowe. A symbole były zawsze ważne, o czym przekonuje lektura innych
fragmentów prac z cyklu: Rycerz na wojnie, w podróży i na kwaterze.
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wyd. K. J. Turowski, Kraków 1861, s. 29–30; zob. też opinie innych autorów, które
przedstawił A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 62–64.
333
Pieśn o Rolandzie, s. 120.
332

– 99 –

„KOŃ, JAKI JEST, KAŻDY WIDZI”!

8. Pogoń litewska, a. nagrobek Kazimierza Jagiellończyka, 1492 r., Wawel,
Kraków (UwPŚ/2, ryc. 45a; b. kartusz herbowy na dziedzińcu wawelskim
w Krakowie, fot. S. Górzyński
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9. Św. Dymitr Sołuński [z Salonik] — fresk w cerkwi p.w. św. Dymitra Sołuńskiego 1376–1377 w klasztorze Króla Marka [Марков Монасmир] koło wsi
Markova Sušica w regionie Skopje w Macedonii, fot. A. Andrzejewski

10. Władysław Jagiełło — kaplica Trójcy Świętej na zamku w Lublinie, 1418 r.,
fot. S. Górzyński
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11. Zbrojny król, płytka ceramiczna, Poznań ok. 1425 r. — UwPŚ/1, s. 512,
rys. 64

12. Bitwa pod Grunwaldem — miniatura w kronice Diebolda Schillinga z XV w.,
Bern, Burgerbibliothek / Mss.h.h.I.16 — Diebold Schilling, Spiezer Chronik,
karta 567, fragment.
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13. Konie Jana Matejki w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r.
fot. S. Górzyński

14. Św. Udalryk konno pokonuje rzekę — Pasjonał stuttgarcki z ok. 1120 r.,
wg: T. Dunin-Wąsowicz, Drogami średniowiecznej Polski, s. 303
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15. Detal obrazu Bitwa pod Orszą, fot. S. Górzyński

16. Albrechta Dürera Rycerz, Śmierć i Diabeł z 1513 r., kopia, zbiory S. Górzyńskiego.
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Rozdział II

„WSZYSTKO OCHĘDOSTWO
NA KOŃ WSIĘDZENIA”,
CZYLI RZĄD KOŃSKI
I OPORZĄDZENIE JEŹDZIECKIE

Na przebieg walki kawaleryjskiej istotny wpływ miało tytułowe „wszystko ochędostwo na koń wsiędzenia”, na które składały się „uzdeczki,
siodła ze wszystkiem, rzędy, alzbanty, gropiery, deki [...] włoskiego,
niemieckiego, usarskiego stroju, jakiegokolwiek rynsztunku”, były
też „siodła blachowe, które w stajni ustawione są” — przypomnijmy
ze Wstępu, że tak wyglądały zasoby stajni królewskiej Zygmunta Augusta1. Pod tym zestawem rozumie się rząd koński i pozostałe elementy
oporządzenia jeździeckiego2. Rząd koński składa się z uzdy i siodła pod
czaprakiem wraz ze strzemionami na puśliskach, które w odpowiedniej
pozycji na końskim grzbiecie utrzymują pasy podpiersia/podpiersienia
1

F. Kopera, Dzieje skarbca koronnego, czyli insygniów i klejnotów koronnych Polski,
Kraków 1904, s. 76.
2
J. Tulisow, Rycerski rząd koński w Polsce średniowiecznej, „Koń Polski” 5, 1970, nr 3,
s. 48–49; nr 4, s. 45–46; A. N. Kirpičnikov, Snarjažene vsadnika i verchovogo konia
na Rusi IX–XIII vv., Leningrad 1973, s. 1–86; Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1982, s. 53–55, 85–87,
113–114; J. Puchalska, Rząd konia rycerskiego w okresie średniowiecza na terenie Polski, „Muzealnictwo Wojskowe” 4, 1989, s. 384–392; Z. Wawrzonowska, Rząd koński
i oporządzenie jeździeckie, [w:] UwP/1, s. 179–194; W. Świętosławski, Zbroja końska, rząd i oporządzenie jeździeckie, [w:] UwPŚ/2, wyd. 2, s. 109–118; J. M. Bochan,
Rysztunak verchavogo kania v Vialikim Kniastvie Litovskim v XIV–XVI stst., „Materialy Pa Arhealogii Bielarusi” 3, Mińsk 2001, s. 218–223; O. Ławrynowicz, Treści
ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich, AAL, nr 51, Łódź 2005, s. 125–126;
A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI wieku, Warszawa 2005,
s. 142–190; tenże, ‘Equus Polonus’. Koń w wojsku polskim w XVI wieku, Piotrków
Trybunalski 2016, s. 82–100.
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i podogonia oraz popręg. Zgodnie z zapowiedzią we Wstępie, z tego rozdziału wyłączone zostały ostrogi, które ze względu na swoje nie tylko
praktyczne, ale także symboliczne znaczenie w średniowiecznej kulturze rycerskiej, otrzymały w tej książce osobny rozdział. Tutaj omówione
zostaną zatem w dwóch podrozdziałach uzda i pasy rzędu końskiego
oraz siodło wraz z jego pełnym oprzyrządowaniem.
Z relacji Ibrahima ibn Jakuba z podróży po krajach słowiańskich
z ok. 965 r. wiadomo o produkcji siodeł i uzd w czeskiej Pradze. Zaznaczył on wszakże, że — podobnie jak tarcze — nie były to przedmioty
trwałe. Zapisał ponadto, iż nasz Mieszko I dawał swoim wojom konie,
a w XIII-wiecznej wersji tego przekazu al-Qazwiniego czytamy o zaopatrywaniu przez władcę swoich drużynników także w siodła i uzdy,
a zatem — jak się wolno domyślać — w pełne oporządzenie jeździeckie3.
Pomimo opisu przez Anonima tzw. Galla wielu wypraw konnych podejmowanych przez Bolesława Krzywoustego i jego sławnych poprzedników w kronice nie znajdujemy nawet podstawowych informacji na ten
temat. Jest to konsekwencją wykładu kronikarza, gdyż wymieniany najczęściej przez niego equus, czyli koń, nie został nigdzie scharakteryzowany. Tylko raz został przez niego odnotowany koń osiodłany: „equus insellatis”, a opisując ostatnią fazę bitwy z Czechami nad Trutiną w 1110 r.,
napisał, że Polacy rzucili się w pościg za przeciwnikiem, „puszczając
wodze swym rumakom” („suorum habenas4 equorum”), co niewątpliwie uatrakcyjniło opis tej akcji, ale nie przybliżyło nam obrazu uzdy lub
raczej uździenicy jako ważnego elementu rzędu końskiego w XII w.5 Jest
to wyraźnie zbyt mało informacji dla badań bronioznawczych oraz problematyki rycerskiej. Nie znajdujemy natomiast w kronice Galla podstawowych wyrazów związanych z oporządzeniem jeździeckim6.
W skonstruowanie poszczególnych elementów rzędu końskiego
i oporządzenia jeździeckiego średniowieczni rzemieślnicy wkładali

3

Ibrahim, s. 49 (i uwaga na s. 80–81), 146; G. Labuda, Ibrahim ibn Jakub. Najstarsza
relacja o Polsce w nowym wydaniu, „Roczniki Historyczne” 16, 1947, s. 134–135;
T. Lewicki, Średniowieczne źródła arabskie i perskie o hodowli zwierząt domowych
u Słowian, KHKM 2, 1954, nr 3, s. 461; U. Lewicka-Rajewska, Arabskie opisanie
Słowian, s. 73–74.
4
Zob. Sł.łac.śr., t. 4, szp. 671–672.
5
Gall, s. 113, 153.
6
Tamże, zob. indeks: capistrum, frenum, lorum, lora, strepa.
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wiele wysiłku, pomysłowości, imponując zarazem wiedzą z zakresu
właściwości skóry, metali i drewna oraz dysponując odpowiednimi narzędziami ich obróbki7. Kunszt producenta wyrażał się głównie w wytwarzaniu przedmiotów luksusowych, niejednokrotnie nawet dzieł
sztuki, nieprzeznaczonych do powszechnego użytku, niemniej i wyroby
proste musiały być wykonane solidnie, aby zapewnić bezpieczeństwo
jeźdźcowi.
Jakkolwiek podstawa surowcowa do produkcji tzw. osiodłania jest
stosunkowo szeroka, gdyż składa się z wielu składników, w tym drewna, różnego rodzaju metali i ich stopów, to największe zastosowanie ma
skóra.
Jak wynika z relacji źródeł pisanych oraz archeologicznych, obróbka i przetwórstwo skór na naszych ziemiach już we wczesnym średniowieczu należały do zawodów uprawianych dość powszechnie, opartych
głównie na surowcu rodzimym, uzyskiwanym z hodowli i łowiectwa.
Stosunkowo wyrównaną grubością i wytrzymałością na rozciąganie odznaczają się skóry bydlęce z wołów, jałówek, bukatów i cieląt, a ponadto
skóry owcze i kozie, toteż takie wykorzystywano najczęściej. Nuncjusz
papieski Fulwiusz Ruggieri pisał w 1565 r. w sprawozdaniu do Watykanu, że Polska ma dużo skór i „dostarcza innym krajom lnu, konopi,
skór wołowych [...] wełny, bydła, koni, owiec”8. Sporadycznie używano
skór końskich, natomiast w zasadzie były eliminowane skóry świńskie
ze względu na trudności technologiczne ich wyprawy9.
Znaczący rozwój hodowli w Polsce od XIII w. i zwiększenie się pogłowia zwierząt hodowlanych przyniósł w konsekwencji szybki rozwój
techniki i technologii obróbki skór. Znane są liczne pracownie szewskie,
odkryto zabytki świadczące o produkcji rymarskiej i siodlarskiej, potwierdzające informacje Ibrahima ibn Jakuba10.
7

Zob. W. Świętosławski, Zamkowe siodlarnie krzyżackie w Prusach, KHKM 34, 1986,
nr 4, s. 660; J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII–
XV w., Łódź 1989, s. 26–32; A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 142–144.
8
Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690,
red. E. Rykaczewski, t. I, Berlin-Poznań 1864, s. 116, 122, 132.
9
D. Poppe, Przemysł skórzany, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie,
red. W. Hensel, J. Pazdur, t. II: od XIII do XV wieku, red. A. Rutkowska-Płachcińska,
Wrocław i in. 1978, s. 131; A. Samsonowicz, Wytwórczość skórzana w Polsce średniowiecznej, Wrocław 1982, s. 30–34.
10
A. Samsonowicz, Wytwórczość skórzana, s. 142–114, 165–178.
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Wczesny okres miejskiego rzemiosła skórniczego cechował się jeszcze brakiem specjalizacji. Całość procesu produkcyjnego — od wyprawy surowej skóry po gotowy produkt — odbywała się w zasadzie w jednym warsztacie. W ten sposób jeszcze długo funkcjonowało rzemiosło
wiejskie, natomiast w miejskim dosyć szybko doszło do powstania kilku oddzielnych zawodów skórniczych. Był to proces charakterystyczny początkowo tylko dla największych centrów rzemiosła i handlu, ale
z biegiem lat rozszerzający się na inne ośrodki o charakterze miejskim.
We Wrocławiu już na przełomie XIII i XIV w. działali garbarze, szewcy,
rymarze, siodlarze, paśnicy, rękawicznicy, kaletnicy, czerwono- i białoskórnicy oraz kuśnierze. W mniejszych miastach byli przynajmniej
szewcy i rymarze, którzy zaopatrywali się w skóry bezpośrednio u rzeźników lub na targu u handlarzy bydłem11.
Powołana w Krakowie w 1396 r. komisja królewska ustaliła cenę dużej skóry bydlęcej na 14 groszy12. Natomiast po 165 latach, wraz z postępującą inflacją pieniądza i znacznymi przeobrażeniami ekonomicznymi, w taryfie cen dla województwa krakowskiego z 1561 r. dużą skórę
bydlęcą wyceniono najwyżej, gdyż na 33 grosze, średnią na 24 grosze,
krowią na 21 groszy i cielęcą na 15 groszy13. Wykorzystywano także
skóry zwierząt dzikich i dla porównania z cennikiem z 1396 r. odnotujmy z rejestrów podskarbiego Hinczki z 1395 r. zapłatę aż 36 groszy
za wyprawienie skóry z tura („pro paracione cuttis turze III fert.”)14.
Znacznie niższe stawki ustalono w 1396 r. za garbowanie skór zwierząt
hodowlanych: za dużą skórę 3 grosze, średniej wielkości 2 grosze, za
małe zaś od pół do 1,5 grosza15.
Postępująca specjalizacja zawodowa w obrębie rzemiosł związanych
z obsługą koni przyniosła wyodrębnienie się najpierw zawodu rymarza,
a później powstanie w jego obrębie kilku innych specjalności lub nawet
zawodów, jak siodlarza i uździenika/uzdarza, z kunsztu kowalskiego
najpierw bardziej precyzyjnego ślusarza i jeszcze bardziej wyspecjalizowanych ostrożników, strzemieniarzy i wędzidlarzy16.
11

Tamże, s. 204–205; I. Turnau, Polskie skórnictwo, Wrocław i in. 1983, s. 36–37.
KDMK, cz. 2–4, nr 286.
13
KZUKiW, s. 93.
14
RDJJ, s. 215.
15
KDMK, cz. 2–4, nr 286.
16
J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego, s. 167–184.
12
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Wraz z pogłębiającą się specjalizacją narastały konflikty kompetencyjne, głównie w zakresie spraw podstawowych, czyli wykorzystywanego surowca. W miastach, gdzie garbarstwo nie wyodrębniło się
w oddzielny zawód, wyprawa skór pozostała w gestii szewców, którzy
obsługiwali w tej materii innych rzemieślników, jakkolwiek ci na ogół
— aby nie ponosić kosztów pośrednich — starali się sami garbować je
na własne potrzeby.
Z tego powodu dochodziło do licznych konfliktów w obrębie specjalistów branży skórniczej. W 1503 r. w Krakowie powstał zatarg pomiędzy garbarzami i szewcami, którzy przywozili sobie skóry spoza
miasta, bojkotując miejscowych garbarzy ze względu — jak uzasadniali
— na zbyt wysokie ceny ich usług. Niebawem pretensje szewców poparli inni rzemieślnicy wykorzystujący skórę w swojej pracy, w tym siodlarze i uździenicy, a nawet mieczownicy do oprawy swych wyrobów
w pochwach17.
W Poznaniu garbowaniem skór mogli zajmować się rymarze, ale zabroniono tego siodlarzom. Zapisano to w statucie tamtejszego cechu rymarzy, siodlarzy i kuszników („corrigiatorum, sellatorum et balistariorum”) z 1504 r., że „sellatores non debent eis aliquas cuttes parvas sive
magnas cinerare [popiołować] alias estherowacz neque totaliter disponere alias gorowacz neque ad vendendum aut proprio usu, nisi corrigiatores”18. Nie była to sprawa nowa, gdyż pierwsza znana nam ugoda rymarzy z siodlarzami pochodzi już z 1457 r., a następna z 1466 r.,
kiedy „controversias inter corrigiatorum et selatorum” rozstrzygnęła
rada miejska Poznania, zastrzegając wyrób większych rzemieni i całych
części uprzęży dla rymarzy, ale zobowiązując ich do tzw. gorowania
skór dla siodlarzy i to bez nadmiernego obciążania ich z tego powodu
kosztami19.
Nieco inaczej kształtowały się relacje z rzemieślnikami spoza branży
skórniczej, ale wykorzystujących skórę do produkcji swoich wyrobów.
W statucie krakowskiego cechu malarzy, snycerzy i szklarzy z 1490 r.
17

KDMK, cz. 2–4, nr 358; zob. K. Pieradzka, Garbary, przedmieście Krakowa (1363–
1587), Kraków 1931, s. 111.
18
ARPozn., t. 3, nr 2098; zob. Z. Zaleski, Przemysł skórzany w średniowiecznym Poznaniu, KMPozn. 6, 1928, nr 4, s. 300.
19
ARPozn., t. 1, nr 748, 1074; zob. I. Turnau, Polskie skórnictwo, s. 65; J. Szymczak,
Producenci i organizacja produkcji uzbrojenia, [w:] UwPŚ/2, s. 197.
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w § 11 zapisano, że malarze nie powinni obciągać skórą płomienisto/
czerwoną („lorothem leder”) m.in. siodeł, naczółków i napierśników,
lecz tylko skórą surową, a nieprzestrzegających tego postanowienia czekały wysokie kary20.
Już we wczesnym średniowieczu rząd koński i pozostałe elementy
oporządzenia jeździeckiego miały okazały, paradny wystrój, z wykorzystaniem nie tylko dobrego jakościowo surowca skórzanego, ale także
ozdobnych metalowych okuć, sprzączek itp. w uździe, podpiersieniu
i podogoniu. Surowa pod tym względem reguła templariuszy zabraniała zdobienia złotem i srebrem strzemion i wędzideł21. Również statuty
zakonne krzyżaków nakazywały braciom powściągliwość i skromność
w wyglądzie rzędu końskiego, który nie powinien posiadać żadnych
ozdób metalowych i innych elementów dekoracyjnych („nyemant habe
gevlochtin noch gespaldene vorbuge adir aftirreife an synen setelen,
sunder si sullen sein slecht ane oberig geryme, unde ane knoufe”)22. Ale
dla rycerstwa bogate rzędy końskie zapewniały prestiż i dlatego sławili
je poeci oraz odnotowywali kronikarze.
Jan Długosz zapisał, że w 1434 r. Dziersław z Rytwian zwrócił arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Wojciechowi Jastrzębcowi [swojemu
stryjecznemu dziadkowi] część zagrabionych mu w Orzelcu k. Beszowej dóbr, których nie zdążył roztrwonić, w tym znajdujących się tam
siodeł, strzemion i uzd srebrem zdobionych („preter sellas, strepas et
frena argento circumdata”)23. Przypomina to znany dokument z 1437 r.,
20

KDMK, cz. 2–4, nr 346: „Man zal nicht hewten mit lorothem leder, sunder is zey
zattel, roszkop, brostleder, tasschen ader schilde, wenne das leder nicht leyt, als of te
als man das begrift”; zob. L. Lepszy, Cech malarski w Polsce od wieków średnich do
końca XVIII wieku. Przyczynek do historyi sztuki, Kraków 1896, s. 26.
21
M. Melville, Dzieje templariuszy, tłum. A. Jędrychowska, Warszawa 1991, s. 20.
22
Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften, wyd. M. Perlbach, Halle 1890, s. 148; Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu
Niemieckiego w Jerozolimie, tłum. i oprac. J. Trupinda, Malbork 2004, s. 31, § 22:
O rzeczach, które należą do rycerstwa, zob. A. Nowakowski, Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na początku XV w., AAL, nr 29, Łódź 1980, s. 128;
K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230–1525. Korporacja,
jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna, przy współpracy
M. Molendy, Toruń 2016, s. 467.
23
Dł., Annales, ks. 11–12, s. 129; zob. G. Lichończak-Nurek, Wojciech Jastrzębiec
arcybiskup i mąż stanu (ok. 1362–1436), Kraków 1996, s. 163, 215–216.
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dotyczący podziału majętności po wojewodach łęczyckich — braciach:
Marcinie (zm. 1428) i Ściborze (zm. 1435) herbu Jastrzębiec, w którym
oprócz srebra w monetach wymienia się także wartość srebra zawartych w różnych przedmiotach. Odnotowano zatem w siodłach, puśliskach i strzemionach („in sella et strepis alias strzemyenczyska et strzemyenye”) 15 grzywien, w innych siodłach („in alia sella”) 4 grzywny,
w trzech parach „streparum, videlicet strzemyenye et strzemyenczyska
12 grzywien, w trzech uzdach/frenis 6 grzywien, w ostrogach i opasaniu
(„in calcaribus et in cinctura”) 5 grzywien srebra za każdym razem24.
Kolejny raz zasoby zamku w Rytwianach poznajemy w 1502 r., kiedy
król Aleksander Jagiellończyk rozsądzał spór pomiędzy wojewodą lubelskim Mikołajem Lubelczykiem z Kurozwęk i jego synem Adamem,
który zbrojnie najechał zamek ojca z sześćdziesięcioma ludźmi. Jego łupem padło 40 kompletów uzbrojenia kopijniczego i 90 strzelczego oraz
„frena et ornamenta equorum super 80 equos alias pochwy, sellas 8 argento refermatas deauratas”25. Oprócz 80 uzd i 8 siodeł ze srebrem pozłacanych odnotowano ozdobne pochwy na konie. Słowo to pojawia się
jeszcze wielokrotnie w różnych opisach rzędu końskiego — w tym także
w urzędowych cennikach i majstersztykach rzemieślniczych. Jakkolwiek w słowniku pochwy utożsamiono tylko z podogoniem („pochwy
postel[l]a”)26, to jednak wydaje się, że często tak nazywano wszystkie
pasy — oprócz uzdy — pokrywające konia.
W skarbcu książąt mazowieckich Konrada III Rudego i Janusza II
w 1494 r. odnotowano m.in. takie „pochwy cum omnibus attinenciis”,
„freno et XII magnis monilibus”, „frenum ducale et pochwij cum appendix omnibus de margaritis cum XVII monilibus videlicet zaponamij”, „pochwy cum freno et ceteris pertinenciis, argentee deaurate cum
catenulis”27.

24
PP, nr 2700; zob. B. Czwojdrak, Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do
połowy XV w., Kraków 2007, s. 117–118.
25
MRPSum., cz. 3, nr 301; zob. F. Sikora, Cyrograf Dziersława Rytwiańskiego
z 1471 roku, [w:] Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona
Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. J. Smołucha,
A. Waśko, T. Graff, P. F. Nowakowski, Kraków 2008, s. 125.
26
Sł.star., t. 6, s. 202–203.
27
J. Mycielski, Inwentarz skarbca książąt mazowieckich Konrada i Janusza z r. 1494,
„Sprawozdanie Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce” 8, 1907, z. 1–2, s. CLX.
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Także w inwentarzu rzeczy spisanych po śmierci biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego w 1520 r. znalazły się m.in. uzdy w różny
sposób zdobione, jak „duo frena [...] argento inaurato reformate. [...]
Item III frena similiter cum puclis magnis inauratis. [...] Item [...] tria
frena cum toto aparatu equino supradicto”28.
Powstawanie takich nietuzinkowych okazów to efekt nie tylko coraz bardziej zaawansowanej techniki oraz możliwości technologicznych
w rzemiosłach skórniczych, najbardziej związanych z tzw. oprzyrządowaniem koni, ale także włączenie się do tego cyklu produkcyjnego
kunsztów obrabiających metale szlachetne i kolorowe.

1. UZDA Z KIEŁZNEM I PASY RZĘDU
KOŃSKIEGO
Pierwszorzędną rolę w rzędzie końskim pełni uzda (frenum), którą stanowią opinające łeb konia rzemienie ogłowia (ogłów lub z niemiecka
trenzla/tręzla/tranzelka29), zaopatrzone w metalowe kiełzno (tj. wędzidło lub munsztuk), wkładane do pyska zwierzęcia i służące wraz z wodzami do powodowania wierzchowcem30. Samo ogłowie z uwiązem
tworzyło uździenicę (capistrum).
Wczesnośredniowieczne źródła pisane poskąpiły nam informacji
na temat uzdy, a w zasadzie całego rzędu końskiego. Jakkolwiek biskup
Thietmar aż pięć razy odnotował frenum, to jednak za każdym razem
jako metafory chwalebnej cnoty, sprawiedliwości oraz mądrości31.
Również Anonim tzw. Gall, chwaląc Polaków, że w pościgu za Czechami
28

ACap., I, nr 1109.
R. Wagner, Wpływ szkół jeździeckich na budowę rzędu końskiego w Polsce, „Roczniki Nauk Rolniczych” 194, 1986, Seria D, Monografie, s. 10; M. Gradowski, Z. Żygulski jun., Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 2000, s. 155 i rys. 201; Z. Sawicka, Koń w życiu szlachty XVI–XVIII w., Toruń 2001, s. 46, 126.
30
A. Nowakowski, Uzbrojenie średniowieczne w Polsce (na tle środkowoeuropejskim),
Toruń 1991, s. 107–108; tenże, Wojskowość w średniowiecznej Polsce, Malbork 2005,
s. 119.
31
Kronika Thietmara, tłum. i oprac. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953, s. 79, 111, 383, 397,
511; zob. O. Ławrynowicz, Uzbrojenie indywidualne w ‘Kronice’ Thietmara z Merseburga, [w:] Cum arma per aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów,
red. P. Kucypera, P. Pudło, Toruń 2011, s. 28.
29
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w 1110 r. nad Trutiną puścili „wodze swym rumakom” („suorum habenas equorum”), nie wniósł nic nowego do naszej wiedzy na temat
uzdy lub — jak sugerowałem już wcześniej — raczej uździenicy jako jej
ważnej części32. Także powściągliwy pod tym względem — w przenośni
i dosłownie — jest Mistrz Wincenty Kadłubek. Pisząc bowiem w swojej
uczonej kronice o powściągliwości, użył takiej metafory: „Wędzidła tu
raczej, jak widzę, potrzeba niż ostróg” („frenis [...] quam calcaribus”)33.
Najbardziej interesujący opis uzdy znalazł się natomiast w najstarszym żywocie św. Wojciecha, który — pomimo swego arystokratycznego pochodzenia — dosiadał konia bez uzdy błyszczącej złotem, lecz
na sposób chłopski okiełznanego sznurem konopnym („neque auro et
argento portat fulgentia frena, sed in rusticum morem torta canape ora
strictus”)34. Był to ważki w tamtych czasach argument dla ukazania
umiarkowanego stylu życia i bycia biskupa promowanego do wyniesienia na ołtarze. Zwykła frena występuje na kartach spisanego przez Herborda żywotu św. Ottona35. Natomiast w stanicy w Arkonie znajdowała
się uzda (frenum), używana przez Świętowita, gdy — jak odnotował kronikarz duński Saxo Gramatyk — dosiadał swego rumaka36.
Jak już odnotowano we Wstępie, gdy zawiodły średniowieczne źródła historiograficzne, to z pomocą pośpieszyły opisy poszczególnych
elementów rzędu końskiego w majstersztykach cechowych, cennikach
miejskich i taksach wojewodzińskich oraz różnego rodzaju rachunkach.
Wspomogły również wydobyte z ziemi zabytki archeologiczne oraz ikonografia — chociażby do konfrontacji z wymienionymi wyżej źródłami
pisanymi.
W statucie poznańskiego cechu rymarzy, siodlarzy i kuszników
(„corrigiatorum, sellatorum et balistariorum”) z 1504 r. zapisano, że
32

Gall, s. 153.
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, tłum. i oprac. B. Kürbis, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 137; Kadłubek, Chronica, s. 103; por. J. Szymczak,
Uzbrojenie w świetle źródeł pisanych w Polsce do połowy XIII w., AUL.FA 23, 2001,
s. 100.
34
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris vita prior, wyd. J. Karwasińska,
[w:] MPH, s.n., t. IV/1, Warszawa 1962, s. 13.
35
Herbord, s. 125.
36
Zob. J. Banaszkiewicz, Czym była i jak została zniszczona chorągiew Świętowita (Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, XIV, 39, 14–28), [w:] Heraldyka i okolice,
red. A. Rachuba, S. Górzyński, H. Manikowska, Warszawa 2002, s. 63.
33
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w ramach sztuki mistrzowskiej rymarz — oprócz pasów podogonia
i podpiersienia oraz puślisk — miał wykonać dwie uzdy: „faciet duo frena, unum militare et album, aliud cum fibulis alias pukle trybowane”37.
Zakres produkcji rymarzy poznańskich określał także wykaz przedmiotów należących do przedstawiciela tego zawodu Tomasza Wróbla
w 1561 r. Były to m.in. 4 uzdy czarne po 8 groszy, uzda juchtowa z wodzą
za 10 groszy, 6 uzd goniczych po 4 grosze, uździenica za 4 grosze, wodza
do krygowej uzdy za 3 grosze, 2 pary obładrów [rzemieni, przechodzących przez grzbiet, przytrzymujących postronki] za 8 groszy, 5 poprągów po 1,5 grosza, 2 poprągi sowite za 8 groszy, przączki do tureckich
poprągów za 12 groszy, 2 wartązele (?) za 27 groszy, 2 pary strzemieńczysk ze strzemiom za 26 groszy, podpierścień za 3 grosze, pas do korda
za 2 grosze, 11 szli [szlei] po 6 groszy38.
W tym miejscu należy przybliżyć sprawę uzdy krygowej, która pojawi się jeszcze kilka razy. W słownikach objaśnia się ją jako uzdę do kierowania koni — zwłaszcza narowistych — lub wędzidło na takie wierzchowce albo jako uzdę z kolcami, którą także wkrótce odnotujemy. Ale
chyba najlepiej charakteryzuje ją powiedzenie: kolce w nozdrza a kryg
w pysk39.
W dużych miastach powstał oddzielny zawód uździenika. Pomimo
pewnych niejasności co do zakresu jego pracy i stosunku do rymarza
sam fakt powstania takiego zawodu świadczy o dużym zapotrzebowaniu na wyroby rymarskie i na znaczenie uzdy w rzędzie końskim.
Pierwszy — niestety nieznany z imienia — frenifex krakowski w 1395 r.
wykonał oprócz 8 kompletów jakichś dodatków do siodeł („attinenciis
ad sellas” — może popręgów?) także 8 uzd/frenis dla samego króla40.
W kompetencjach uździeników była zatem produkcja różnych pasów
skórzanych należących do tzw. osiodłania, a nie tylko samych uzd.
W krakowskim cechu rymarzy nie było początkowo zapewne wielu

37

ARPozn., t. 3, nr 2098; zob. I. Turnau, Polskie skórnictwo, s. 66; J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 186; tenże, Ceny broni, koni i oporządzenia jeździeckiego, [w:] UwPŚ/2, s. 274.
38
Inwentarze mieszczańskie z lat 1528–1635 z ksiąg miejskich Poznania, wyd. S. Nawrocki i J. Wisłocki, Poznań 1961, nr 101; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty
uzbrojenia, s. 152–153.
39
Sł.polsz., t. 11, s. 287; Sł.star., t. 3, s. 411.
40
RDJJ, s. 219.
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uździeników, ale już w 1413 r. we władzach tego zrzeszenia zawodowego odnotowano starszych, nie tylko skórników/rymarzy corrigiatorum,
ale także frenatorum41.
W 1475 r. uździenik/ffrenifex krakowski Sołtysek wykonał 3 kopy
(180 szt.) uzd zwykłych/pospolitych dla woźników („ffrenorum simplicium pro equis vectigalium”), 12 uzd dla koni bojowych („frenis
boÿowe”) oraz 12 sztuk na konie wielkie („frenis ad equos magnos”)42
i to wyróżnienie cen koni wielkich oraz wyrobów na nie znajdujemy
dosyć często w późniejszych cennikach, zwłaszcza w odniesieniu do
siodeł. Sołtysek wykonał zatem 3 rodzaje uzd: woźnicze oraz bojowe
(powszechne) i specjalne na konie wielkie.
W przepisach z 1537 r. na sztukę mistrzowską rzemiosła rymarskiego w Krakowie wymagano, aby kandydat kupił cztery skóry: „yedna golona cziągnącz, a ta ma bycz nyealunowana, a trzy gorowane (garbowane43). S tich skor ma stuky działacz: naprzod dwie vsdzie s tribowanemi
puklamy y z ixi, a kazda ma bycz o troych wodzach tessch potykanych,
ktemu dwoye podpierssienye potikane, iedny s mossiądzem, drugie s
bialemy puklik s tribowanemy puklamy, vsda woznycza wyązana, [pass
yeden w dziessiącz schwoff, drugy pass wsszest schwoff ]”44.
W najszerszej postaci i najdokładniej został przedstawiony majstersztyk uździenika w Krakowie w 1569 r. Składała się na niego „vzda
iezdeczka ze trzema wodzami potthikana mosziądzowymi puklikami
luthowanemi y czterzy pukle wielkie trybowane mosiądzowe y yz, popiersien do theyze vzdy potthikany puklikami mosiądzowymi luthowanemi y czterzy puklie wielkie trybowane mosiądzowe; pochwy
hispanskie ze dwiema zwekrynami maią bycz potthikane puklikami
mosziądzowymi luthowanemj, v thichze pochew na rostawaniu maią
bycz dwa pukla wielkie trybowane mosziądzowe a dwa takies puklie
na kończach v zwekrynow, do pasa maią bycz przęczki hispanskie mosiądzowe; vzda druga iezdeczka ma bycz potthikana białemi puklikami lutowanemj y cztherzy puklie wielkie trybowane y ix, tho ma bycz
41

CA [t. 1], nr 193.
AGAD, ASK, Oddział 1: Rachunki Królewskie, nr 18, k. 269; zob. J. Szymczak,
Ceny broni, koni i oporządzenia jeździeckiego, s. 274.
43
Sł.polsz., t. 8, s. 30: gorować — garbować, wyprawiać skórę.
44
PPSMK, t. I/1, nr 393; por. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 186; tenże, Organizacja produkcji i ceny uzbrojenia, [w:] UwPŚ/1, s. 312.
42
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z białei blachy; v teize vzdy maią bycz dwie wodzy, iedna smyczasta
a druga w kolczach, podpiersien v theize vzdy ma bycz potthikany białemi puklikami lutowanymi y cztherzi puklie wielkie trybowane z białey blachy; [pas wielki ma bycz vssythy w dziesięcz swoff, drugi pas
pliecziony w ośm rzemieniow czałym gorthjm od tychże rzemieniow
a przęczka z blaską na drugim kończu ma bycz przynitowana]; naglowek ma xthalt Tureczki s czerwonego sukna, lamowany czerwonym
safianem, sterze lampki maią bycz na kozim kończu zanklikiy podgardlek s teiże lamkj”45.
W zapisach źródłowych najczęściej spotykamy — co zresztą oczywiste — uzdy dla koni podróżnych lub używanych w transporcie. Według cennika krakowskiego z 1396 r. takie frena vectorum kosztowały
2 grosze, ale bardziej powszechne były wyroby za 3–3,5 grosza i to zarówno w XIV, jak i w następnym stuleciu46. Ale w 1504 r. w Głogowie
„pro II frenis ad equos redarios domini principis” zapłacono 8 groszy47,
czyli po 4 groszy za sztukę. Uzdy po 5 groszy odnotowano w rachunkach dworskich księcia mazowieckiego Janusza II, natomiast za 6 groszy w rachunkach dworu Kazimierza Jagiellończyka48. Dla porównania
można podać, że w 1494 r. we Lwowie zwykła uzda kosztowała 4 grosze,
ale już frenum subtile — zapewne z bardzo delikatnej lub czarnej skóry
(„de nigro corio”) — aż 15 groszy49. Uzdy z czarnej skóry znajdujemy
także w rachunkach Zygmunta Jagiellończyka w Budzie w 1501 r. i były
one przeznaczone zarówno dla książęcych woźników, jak i szlachetniejszych inochodników50. W 1504 r. w Głogowie „pro freno ad innochodnyk”
zapłacono 8 groszy51. Jakość tych egzemplarzy określa kwota 10 groszy
za uzdę ofiarowaną w 1403 r. księciu słupskiemu Barnimowi V przez

45

PPSMK, t. I/2, nr 581; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 151.
KDMK, cz. 2–4, nr 286; zob. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 185;
tenże, Organizacja produkcji i ceny uzbrojenia, s. 309.
47
Jagelló Zsigmond, s. 56.
48
KSJan., nr 423, 661; Rachunki królewskie z lat 1471–1472 i 1476–1478, s. 216, 220;
J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 185–186; tenże, Ceny broni, koni i oporządzenia jeździeckiego, s. 274.
49
AOCLA, t. 2, nr 1207; J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 186.
50
Zsigmond, s. 124: „pro frenis novis de nigro corio ad redarios omnes et ambulatores, alias innochodnyki dedi III flor.”
51
Jagelló Zsigmond, s. 69.
46
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mieszczan krakowskich52. Ze względu na rangę obdarowanej osoby
musiał to być wyrób, jeśli nie najwyższej, to przynajmniej wysokiej jakości. Podobną klasę reprezentowała uzda („frenum militare parvum
super ambulatorem”) za 11 groszy dla kasztelana krakowskiego Jakuba
z Dębna, ofiarowana mu wraz z koniem przez księcia mazowieckiego
Janusza II w 1479 r.53 W 1502 r. w Budzie za każdą z czterech uzd dla wałachów zapłacono po 40 denarów węgierskich (1 fl. = 100 den. węg.)54.
Nie poskąpiono też grosza na prezent dla siostry Władysława Jagiełły
księżnej mazowieckiej Aleksandry w 1394 r., gdyż uzda dla jej konia
kosztowała 28 groszy55. Podczas pobytu w Budzie Zygmunta Jagiellończyka ciągle obdarowywano uzdami dla jego wierzchowców. Od Jana
Turzo/Thurzo otrzymał w 1501 r. najpierw jedną „ad equum ambulatorem” za 80 denarów węgierskich, w następnym natomiast roku aż dwie
po jednym złp też na ambulatora książęcego56. Inne też kosztowały jednego złp, jak w 1500 r. od niejakiego Sobka na książęcego białego ambulatora, w 1505 r. zaś sprezentował mu taką samą jego najstarszy brat król
węgierski Władysław na jego araba („freno badauie”)57. Poza wszelką
konkurencją znajduje się wszakże 8 uzd przeznaczonych dla koni królowej Elżbiety Rakuszanki i jej orszaku, za które zapłacono aż 16 złp, tj. po
60 groszy za każdą. Jako podsumowanie powyższego zestawienia cen
różnego rodzaju uzd niech posłuży ich wykaz z 1476 r.:
– „item sex magna frena militaria per florenum,
– item sexaginta frena pro vectigalibus equis, pro quatuor marcis,
– item octo frena pro equis serenissimae dominae Reginae consortis nostrae carissimae [Elżbiety Rakuszanki], pro sedecim florenis,
– item sex frena totidem portorii gonecz, quodlibet pro viginti grossis”58.

52
Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400, wyd. F. Piekosiński, J. Szujski, Kraków 1878, cz. 2, s. 272.
53
KSJan., nr 393.
54
Zsigmond, s. 187; zob. też tamże, s. 72, 101.
55
RDJJ, s. 186; J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 186.
56
Zsigmond, s. 113, 178, 188.
57
Tamże, s. 55, 204, zob. też s. 109.
58
Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. I/2, wyd. A. Sokołowski i J. Szujski, Kraków 1876, nr 230; zob. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 186–187; tenże,
Ceny broni, koni i oporządzenia jeździeckiego, s. 273.
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A zatem w tej klasyfikacji najdroższe były uzdy dla koni w orszaku
królowej Elżbiety Rakuszanki, gdyż aż po 2 złp, uzdy wojskowe kosztowały po jednym złp, dla koni gońców po 20 groszy, woźników zaś po
3,2 grosza. Ale rekordową cenę odnotowano w rachunkach książęcych
w 1506 r. w Mielniku, gdyż „a freno alias ad vsnego [uzdy?] zapłacono
aż 2 złp, które zresztą liczono wówczas po 36 groszy59. Jak wynika z powyższej prezentacji, wyroby reprezentacyjne były kosztowniejsze od
produktów wojskowych, nie mówiąc już o egzemplarzach zwyczajnych,
używanych w transporcie i komunikacji oraz przydomowych i polnych
pracach gospodarczych.
Skórzane rzemienie ogłowia często nabijano ozdobnymi guzami
z metali kolorowych i ich stopów: brązu i mosiądzu. W 1410 r. w Malborku zapłacono 22 skojce za 2 ogłowia z mosiężnymi ozdobami („messingis zoume”)60. Najdroższe były bogato zdobione nawet kruszcami
szlachetnymi, ale najczęściej takie metalowe elementy były pozłacane.
W 1500 r. złotnikowi w Budzie „a labore et reformatione freni et pro
argento, qui ibi aurifaber apposuerat suum et a deuaratione parter de
mandato domi principis” zapłacono 2 floreny węgierskie. W następnym
roku „ad deaurandum tertium frenum tureczkie, quo datum, a woyewoda Moldauiensi aduc in Polonia” — 5 florenów węgierskich, w 1502 r.
zaś za samo „a mundatione freni cum argento deaurato” 40 denarów
węgierskich61. Interesujący zapis pochodzi z 1506 r., że złotnik krakowski Marcinek „okowawał frena cum suo argento et deauravit suo auro”
dla Zygmunta Jagiellończyka oraz że otrzymał zapłatę „a deauratione
frenorum antiquorum cum argento”– ale nie znamy ceny tej usługi62.
W związku z coraz większym zasobem okazalszych i droższych reprezentacyjnych lub nowych uzd kupiono dla nich specjalne pojemniki. W 1501 r. w Budzie „pro cista pro servandis frenis et naslolki
[nastolki!]” dla Zygmunta Jagiellończyka zapłacono 1 florena i 10 denarów węgierskich63. Natomiast w październiku 1504 r. w Krakowie
dwór Zygmunta I zaopatrzył się w pojemnik/pudło do przechowania
59

Jagelló Zsigmond, s. 378.
Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs für die Jahre 1410 bis 1420,
wyd. W. Ziesemer, Königsberg 1911, s. 2.
61
Zsigmond, s. 24, 138, 169.
62
Jagelló Zsigmond, s. 286.
63
Zsigmond, s. 144.
60
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nowych rzemieni i uzd („pro subere alias na pudlo pro conservandis
novis redis et frenis”) za 4 grosze64. W 1506 r. „pro subere alias za
pudlo, ubi res ad equos emptas servare debuit” kupione w Krakowie
zapłacono też 4 grosze65.
Według cennika wydanego w 1538 r. dla rzemieślników miasta Książa
przez wojewodę krakowskiego Piotra Kmitę oraz w taryfach cen z 2. poł.
XVI w. uzdy pospolite kosztowały w granicach 2,5–4 groszy66. W wydanych w Łęczycy taksach wojewodzińskich w 1550, 1564 i 1565 r.67 uzdy
woźnicze wyceniono następująco: wielką/na wielkie konie/dobrze podszytą — w kolejności na 6/8/10 groszy, średnią/podszytą/na średnie konie na 4/7/7 groszy oraz podłą/małą na małego konika/uzdeczkę małą
na małego konika tylko na 1,5/2/3 grosze. Oprócz woźniczych wymieniono jeszcze cztery inne rodzaje uzd jeździeckich: prostą krygową/prostą krygową bez wędzidła/j.w. za 7/6/8 groszy, krygową „cum duobus
tenaculis de bona simplici” za 10 groszy, a także juchtową z łańcuszkami aż za 12 groszy (ale tylko w 1550 r.) oraz gończą z kolcy/dwoystcha [dwoista] skolczamy/dwoÿstha skolczamy golonego rzemienia za
4/4/5 groszy i wymienioną tylko w 1565 r. jej odmianę jako „vzda prosta
poÿednikowa skolczamy” za 4 grosze68.
Niekiedy przedmiotem transakcji był tylko jakiś element uzdy. Stosunkowo często kupowano oddzielnie uździenicę, czyli ogłowie z uwiązem. W 1475 r. uździenik krakowski Sołtysek wykonał 12 hvsdzenycze
dla koni królewskich69. W 1549 r. wśród rzeczy niejakiego Stanisława
Hallera spisano „frena alias usdi 5 et usdzienycze 3”70.
W 1393 r. kupiono uździenicę dla wałacha królewskiego za 3 grosze, w następnym zaś roku „pro capistris dictis vszdzenicze” zapłacono
12 groszy, tj. zapewne za 3–4 sztuki71. Zapis ten rozstrzyga nam kwestię
64

Jagelló Zsigmond, s. 118.
Tamże, s. 282.
66
CennikMK, s. 354; TaryfaCWK, s. 307–308; KZUKiW, s. 109.
67
A. Tomczak, Łęczycka taksa wojewodzińska z roku 1550, RŁ 1 (4), 1958, s. 316;
AGAD, KGŁęcz., ks. 49, k. 795v, 1055–1055v.
68
Por. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 166; tenże, ‘Equus Polonus’,
s. 88–89.
69
AGAD, ASK, Oddział 1: Rachunki Królewskie, sygn. 18, k. 269.
70
Cracovia impresserum XV et XVI ss., wyd. J. Ptaśnik, [w:] Monumenta Poloniae
Typographica XV et XVI saeculorum, t. I, Lwów 1922, nr 549.
71
RDJJ, s. 171, 208; zob. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 187.
65
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identyfikacji słowa capistrum, które nie jest tłumaczone jednoznacznie72. W rachunkach dworu królewskiego w 1418 r. zapisano wydatki na konie wysłane pod Poznań. Zaopatrzono je w uzdy po 8 groszy
i uździenice po 3 grosze, ale w tymże samym roku kupowano uzdy po
6 groszy i uździenice po 3,5 grosza73. Tak samo jak poprzednie, były to
egzemplarze stosunkowo drogie, gdyż w cenniku z 1396 r. uździenicę/
capistrum wyceniono tylko na 1,5 grosza74. Natomiast w XVI-wiecznych
taryfach cen rozróżniono uździenice — podobnie jak uzdy — na konie
małe po 3–4 grosze i konie duże za 7 groszy75. W wydanej w 1550 r.
taksie wojewodzińskiej w Łęczycy uździenicę z golonego rzemienia wyceniono na 3 grosze, podlejszą pojedynkową/pojedynczą na 2 grosze76.
Również według taksy rymarzy łęczyckich z 1564 i 1565 r. „vzdzienycza
poiednikowa golonego rzemienia” kosztowała 3 grosze, natomiast „vzdzienÿcza ssytha golonego rzemienia schuglem [z cuglem]” w 1564 r.
była za 4 grosze, a rok później za 5 groszy77.
Górną część uzdy stanowił nagłówek, który często — oprócz pasów uzdy właściwej — stanowił dodatkowy element, uzupełniający ją
w celach zdobniczych, ale z doczepianymi wodzami78. Nagłówek, ale
w komplecie z podpiersieniem i podogoniem, występuje w cennikach
łęczyckich z 1564 i 1565 r.79
We współczesnej niemieckiej terminologii ochrony końskiego łba
jednym z jego elementów jest Rosstirn, co w języku polskim nazywano końską głową. Takową odnotowano w 1649 r. podczas inwentaryzacji uzbrojenia pozostawionego przez krakowskiego mieszczanina Jana
Mollera, przeprowadzonej przez tamtejszego płatnerza i nożownika

72

Sł.łac.śr., t. 2, szp. 142 jako uzda (equi frenum), ale także cugle. Por. A. Brückner
(Średniowieczna poezya łacińska w Polsce, cz. 2, „Rozprawy Akademii Umiejętności.
Wydział Filologiczny” 1895, seria II, t. VII (ogólnego zbioru t. XXII), s. 26), który
odnotował słowo lora jako vsdzenycze.
73
RDJJ, s. 521, 526: „pro octo frenis, quodlibet per sex gr. et capistris, quelibet per III
½ gr.”; zob. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 187.
74
KDMK, cz. 2–4, nr 286: „Capistrum pro I ½ gr.”
75
CennikMK, s. 354; TaryfaCWK, s. 307–308; KZUKiW, s. 109.
76
A. Tomczak, Łęczycka taksa wojewodzińska z roku 1550, s. 316.
77
AGAD, KGŁęcz., ks. 49, k. 796, 1055v.
78
A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 168.
79
AGAD, KGŁęcz., ks. 49, k. 796, 1055v.
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Wojciecha Depczyńskiego, kiedy została zapisana „Głowa końska jedna
albo nagłówek na konia”, którą wyceniono na 1 złp.80
KANTAR to forma ogłowia służąca do pętania konia na pastwisku
albo wiązania go na noc w stajni. Jest to słowo pochodzenia węgierskiego. W 1589 r. taki uwiąz wyceniony został na 15 groszy81.
Kształt ogłowia i wodzów obrazują tylko źródła ikonograficzne —
niestety — nieliczne. Ogłowia miały ozdobne rozdzielacze pasów, widoczne na koniach św. Jerzego i św. Marcina na tryptyku wieluńskim
z ok. 1450–1460 r. i na krakowskim poliptyku św. Trójcy ze św. Eustachym. Natomiast wodze to albo wąskie paski nabijane plakietkami albo
szerokie ozdobnie wycinane paski — jak na tryptyku z Wielunia82.
Ogłowie i wodze wykonane z szybko niszczejących rzemieni nie
zachowały się w ziemi, a pozostały po nich tylko — nie zawsze łatwe
do zinterpretowania — sprzączki jako łączniki rzemieni lub tylko jako
ozdoby. Często natomiast występują w materiale archeologicznym kiełzna w postaci żelaznych wędzideł dwuczłonowych z pierścieniami wodzowymi, mającymi niekiedy kształt kolistych tarczek, zapobiegających
wyślizgnięciu z końskiego pyska międzyzębia wędzidła83.

WĘDZIDŁA, MUNSZTUKI
i KAGAŃCE KOŃSKIE
Jednym z ważniejszych elementów uzdy jest metalowe kiełzno (retinaculum)84. Jakkolwiek najprostsze wykuwali nawet wiejscy kowale, to jednak lepsze, bardziej złożone pod względem konstrukcyjnym i ładniejsze
powstawały w wyspecjalizowanych warsztatach rzemiosła miejskiego.
Ich produkcją zajmowali się głównie ślusarze, którzy mieli je nawet
80
Glossarium armorum. Wydanie polskie, Broń ochronna, oprac. A. Nadolski, J. Teodorczyk, Z. Żygulski (jun), Graz 1981, s. 29, 98; A. Grabowski, Dawne zabytki miasta
Krakowa, Kraków 1850, s. 132; W. Świętosławski, Zbroja końska, s. 112.
81
KZUKiW, s. 109; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 168.
82
Z. Wawrzonowska, Rząd koński i oporządzenie jeździeckie, s. 183.
83
Tamże, s. 181–182.
84
A. Brückner (Średniowieczna poezya łacińska w Polsce, cz. 1, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” 1892, seria II, t. I, ogólnego zbioru t. XVI,
s. 343, 360) odnotował lorum jako wądzydlo. Por. Sł.łac.śr., t. 5, szp. 1525, gdzie
lorum oznacza po prostu rzemień.
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w swoim katalogu sztuki mistrzowskiej. W Poznaniu i Gdańsku oraz
w podkrakowskim Kleparzu i Kazimierzu — oprócz strzemion i ostróg
— były właśnie także wędzidła85. W statucie poznańskiego cechu ślusarzy w 1563 r. zostały one tak opisane: „wędzidło włoskie we cztery kwiaty,
munsztuk z tybami śrubowany wewnątrz z 3 jabłkami, do tego wędzidła pukle w czosnek wybijane być mają. Wędzidło smiczaste, o czterech
kwiatach”86. Natomiast w świetle ustawy z 1466 r. wędzidło z dwoma
kwiatkami stanowiło przedmiot sztuki mistrzowskiej w Toruniu87.
We Lwowie w obrębie ślusarstwa istniały trzy wyspecjalizowane działy, tj. oprócz ślusarzy właściwych (serrifices) i ostrożników (calcaristae)
także pangracerones88, którzy w dobie zaawansowanej specjalizacji wyrabiali metalowe elementy rzędu końskiego, w tym także wędzidła i różnego rodzaju ozdobne guzy i sprzączki łączące skórzane części uprzęży.
W Sandomierzu rzemieślnik specjalizujący się „in arte pograczarska”
w myśl przywileju z 1524 r. miał wykonać nie tylko „frenum romanem
alias wandzidlo rzimskije”, ale także strzemiona oraz dwie pary ostróg89.
Pod względem kompetencji produkcyjnych poszczególnych specjalności ślusarskich bardzo dynamicznie kształtowała się sytuacja w Krakowie, gdzie po okresie pełnej współpracy nastąpiło rozdzielenie ślusarzy i pozostałych specjalności. Do kompromisu doszło w 1541 r., kiedy
„serrifices, calcarifices et pangraczerones” ustalili, że ślusarze mogą robić nie tylko — jak dotąd — kłódki i klucze, lecz także „stapedes, calcaria, frena, catenulas et caetera” i odwrotnie90. W naszym przypadku
oznaczało to głównie rozszerzenie produkcji metalowych elementów
rzędu końskiego na wszystkich ślusarzy, ale — jak się okazało — nie na
długo, gdyż tylko do 1558 r.91
85

Zob. UwPŚ/2, s. 205, 208, gdzie dokumentacja bibliograficzna.
M. J. Mika, Z. Mika, W. Porzycki, 500 lat cechu ślusarzy i rzemiosł pokrewnych
w Poznaniu, Poznań 1958, s. 53; A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 157.
87
S. Herbst, Toruńskie cechy rzemieślnicze. Zarys przeszłości, Toruń 1933, s. 204.
88
Ł. Charewiczowa, Lwowskie organizacje zawodowe za czasów Polski przedrozbiorowej, Lwów 1929, s. 109.
89
AGAD, MK, sygn. 36, s. 802; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia,
s. 163.
90
PPSMK, t. I/1, Kraków 1885, nr 417; zob. F. Kiryk, Cechowe rzemiosło metalowe.
Zarys dziejów do 1939 r., Warszawa [1972], s. 387; A. Bołdyrew, Produkcja i koszty
uzbrojenia, s. 157–158.
91
A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 158.
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W innych miastach wyrób tego w zasadzie drobnego asortymentu
metalowego należał również do ślusarzy. W Przemyślu wędzidła miały być robione przez nich na sposób włoski „na treza [tręzla] o pięciu
jabłek, trzy na dół a dwie w górę”92. Ale jednocześnie tamtejsi ślusarze
uskarżali się, że miejscowi siodlarze i rymarze różne drobne sprzączki
i blaszki kupowali nie u nich, lecz u partaczy i handlarzy żydowskich93.
Niekiedy wszakże sami ślusarze przekraczali swoje uprawnienia.
W statucie łowickiego cechu kowalsko-ślusarskiego z 1474 r. zapisano
bowiem, iż żadnemu ślusarzowi nie wolno sprzedawać pasów do mieczy
ani krygów = kiełzen („crigow fessthowanich”), ani pasów, ani rzemieni
(„nec precinctoria nec aliquot corrigium”), o ile nie kupił ich u rymarza
(„nisi emat apud rymar”)94. Nikt bowiem nie powinien sprzedawać rzeczy, których nie wykonał własnymi rękami („Item nemo res illas deceret
vendere, nisi eas sciat parare propriis manibus”)95.
Również uździenicy nie zawsze mieli prawo do produkcji części metalowych w uzdach, czyli kiełzna, gdyż to uderzało w interesy ślusarzy,
a zwłaszcza wywodzących się z tego zawodu pograjcarów. Rajcy lubelscy w 1453 r. postanowili zatem, że ślusarze będą dostarczać uździenikom przygotowaną już przez nich copiam ferramentorum, czyli zapewne
gotowe elementy żelazne w postaci półproduktu do ostatecznej ich obróbki przez tamtejszych uździeników96.
W ziemi zachowały się tylko metalowe części uzdy, głównie rozdzielacze oraz kiełzna. Braki te uzupełniają źródła ikonograficzne.
Potwierdzają one dominację wędzideł, składających się z międzyzębia
i krępulców: pobocznic lub wąsów — zabezpieczających wędzidło przed
wysunięciem się z końskiego pyska. Sklasyfikowano trzy typy wędzideł.
Pierwszy obejmuje okazy z dwuczłonowym/dwudzielnym międzyzębiem zakończonym obustronnie dużymi, kolistymi krępulcami, do
92
K. Arłamowski, Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polsce, Przemyśl 1931, s. 203.
93
Tamże, s. 191; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 149, 159.
94
A. i J. Szymczakowie, Statuty łowickiego cechu kowalsko-ślusarskiego w XV–XVII w.
(1474–1645), „Roczniki Łowickie” 3, 2006, s. 107–108, 122.
95
Tamże, s. 122.
96
Materiały do monografii Lublina. Wilkierze XV–XVII w., wyd. L. Białkowski, Lublin 1928, s. 3: „seratores debent frenatoribus ad ipsorum artificium dare copiam
ferramentorum et non debent eadem feramenta emere ab extraneis”; zob. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 176.
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których mocowano wodze oraz rzemienie ogłowia. Ta forma była szeroko rozpowszechniona i długo użytkowana we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej97. Takie wędzidła znaleziono — i to w dobrym
stanie — m.in. w Jarocinie98 i Kościelnej Wsi na Kujawach99. Ten typ
dominuje też na Ostrowie Lednickim, a tamtejsze wędzidła liczą od
16,1 do 24,3 cm długości. Wykonano je z dwóch połączonych prętów
żelaznych lub tulejek z blachy i zaopatrzonych na wolnych końcach
w kółka, do których mocowano wodze oraz rzemienie ogłowia. Charakterystyczną cechą jednego okazu są częściowo zachowane ślady zdobień
w kolorze srebra, nawet w części międzyzębia, znajdującego się w pysku
konia. Oprócz funkcji ozdobnej miało zapewne zastosowanie praktyczne jako powłoka zabezpieczająca go przed korozją100. W typie drugim
znajdują się wędzidła z dwuczłonowym międzyzębiem oraz wąsami,
czyli pobocznicami różnego kształtu: w postaci pionowego pręta, kółek, kolistych lub owalnych płytek z wycięciem na wodze, prostokątów
z wyraźnie wyodrębnionymi wąsami. Typ trzeci to okazy jednodzielne z międzyzębiem jednoczęściowym — stosowane głównie w Europie
Wschodniej i przez Bałtów101. Na uwagę zasługują wędzidła z mostu
gnieźnieńskiego przy Ostrowie Lednickim, a zwłaszcza ich
97

A. N. Kirpičnikov, Snarjažene vsadnika i verchovogo konia, s. 12, tabl. II, V, VI;
A. Ruttkay, Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zum ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slovakei, [cz. 1], „SlowA” 23, 1975, ryc. 24, 30; [cz. 2] tamże 24,
1976, s. 357–358; P. A. Nowakowski, Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu, Toruń 2006, s. 160–161; P. Strzyż, Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej
Małopolsce, Łódź 2006, s. 125–127; R Kaźmierczak, Elementy rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego, [w:] Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim,
t. II: Mosty traktu poznańskiego (wyniki archeologicznych badań podwodnych prowadzonych w latach 1986–2003), red. A. Kola, G. Wilke, Kraków 2014, s. 144.
98
R. Grygiel, Średniowieczna siedziba rycerska w Jarocinie, „Zapiski Jarocińskie” 14,
1987, s. 4–6.
99
L. Kajzer, Średniowieczna i nowożytna Kościelna Wieś w świetle archeologicznych
badań terenowych, [w:] Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. III: Kościelna Wieś na Kujawach. Studium osadnicze, red. L. Kajzer,
Łódź 1994, s. 149, tabl. 9/7.
100
J. Górecki, Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych
pierwszej monarchii piastowskiej, Biblioteka Studiów Lednickich, t. VII, [2001],
s. 145; R. Kaźmierczak, Elementy rzędu końskiego, s. 144, 148/1, 3, 8, 9, 10.
101
A. Nadolski, Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI I XII wieku, Łódź 1954,
s. 87–88; A. Nowakowski, Uzbrojenie średniowieczne w Polsce, s. 108–109; tenże,
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zróżnicowanie pod względem wymiarów międzyzębi w okazach dwudzielnych. Ich długość od 7,5–8 do 9,8–11 cm wskazuje pośrednio na
niejednolity charakter pokroju koni, którym je zakładano. Różna długość międzyzębi znalazła odzwierciedlenie w niejednakowej wielkości
średnicy kółek wodzowych, liczących od 3,5 do 6 cm102.
W świetle analiz metaloznawczych — ale przeprowadzonych przed
ćwierćwieczem — zdecydowaną większość zbadanych metalowych
elementów rzędu końskiego, w tym wędzideł i strzemion, wykonano
z miękkiego żelaza103. W przypadku wędzideł z pobocznicami z Chełmca k. Nowego Sącza z IX–X w. i Pleszowa-Nowej Huty z 2. poł. X–XI w.
obok zgrzewania zastosowano łączenie części metalowych za pomocą
wpustów, a także nawęglanie większości elementów wędzideł. Wysoki
kunszt wykonania sugeruje ich import z Wielkiej Morawy lub Kotliny
Panońskiej104. Wiele z nich — jak wędzidło lednickie — nosi ślady pokrywania powierzchni metalami kolorowymi lub nawet szlachetnymi,
co podnosiło nie tylko walory estetyczne przedmiotu, ale także zabezpieczało go przed korozją.
Wybór odpowiedniego kiełzna, które służyło przecież jeźdźcowi do
powodowania koniem za pomocą delikatnych i precyzyjnych bodźców,
a także poskramiania mniej zdyscyplinowanego zwierzęcia, był dużą
sztuką105. Zadanie nie było łatwe, gdyż znano co najmniej 27 rodzajów
wędzideł i 29 rodzajów munsztuków106, a przecież stosowano jednocze-

Wojskowość w średniowiecznej Polsce, s. 119–120; P. Strzyż, Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, s. 131.
102
W. Tokarski, Militaria — broń miotająca, obuchowa i drzewcowa oraz elementy rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego, [w:] Wczesnośredniowieczne mosty
przy Ostrowie Lednickim, t. I: Mosty traktu gnieźnieńskiego, red. Z. Kurnatowska, Biblioteka Studiów Lednickich, t. V, Lednica-Toruń 2000, s. 88, 96–97.
103
W. Świętosławski, Technologia produkcji uzbrojenia w Polsce średniowiecznej
w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2, Toruń 1994, s. 318.
104
P. Strzyż, Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, s. 128–129.
105
P. A. Nowakowski, W sprawie datowania munsztuków z ziem polskich, KHKM
51, 2003, nr 3, s. 42.
106
K. Dorohostajski, Hippika to jest Księga o koniach, potrzebna i krotochwilna młodości zabawa przez [...] ku pożytkowi ludzi rycerskich na jasność wydana,
wyd. K. J. Turowski, Kraków 1861, s. 131–167; zob. A. Bołdyrew, Hodowla i handel
końmi w Polsce XVI w., RDSiG 69, 2009, s. 77–78; tenże, ‘Equus Polonus’, s. 55–58.
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śnie z wędzidłem także munsztuk i wtedy jeździec powodował koniem
za pomocą dwóch par wodzy: wędzidłowych i munsztukowych.
Munsztuki pojawiły się w średniowieczu jako wynalazek orientalny i służyły do powodowania końmi ostrymi. Znajdujemy je już na
słynnej Tkaninie z Bayeaux i licznych zachodnioeuropejskich źródłach
ikonograficznych107. Ich zasadniczą część, tzw. czanki, stanowiły dwie
metalowe płytki, połączone ścięgierzem. Dolną szczękę konia opasywał łańcuszek. Ściągnięcie wodzów przymocowanych do czanek powodowało obrót ścięgierza, który naciskał język konia i zmuszał go do
posłuszeństwa.
Zapewne taki munsztuk został odwzorowany na konnej pieczęci
Konrada I Mazowieckiego przy dokumencie z 1222/1223 r.108 i jest to
chyba pierwsza informacja o tym rodzaju kiełzna w Polsce. Posiada ono
bowiem „czanki dolne, wygięte w kształt litery „C”, o końcach skierowanych ku przodowi, sięgających niemalże przed koński pysk”, a od „ich
dolnych końców biegną luźno zwisające wodze”, a raczej druga para
wodzów, czyli wędzidłowych i munsztukowych. Obie wodze — dwie
lewe — są już wyraźnie widoczne na falsyfikacie pieczęci tego księcia109.
Również na konnej pieczęci księcia wielkopolskiego Przemysła I przy
dokumencie z 1247 r. ogłowie jego konia ma silnie wydłużone czanki
dolne i spinający je łańcuszek lub metalową sztabkę110.
Niewielkie rozmiary pieczęci ustępują jednak pod względem czytelności i rzetelności obrazu większym dziełom ikonograficznym.
Munsztuk został najbardziej precyzyjnie przedstawiony na poliptyku
świętokrzyskim z ok. 1467 r.111, ale warte odnotowania są także malowidła ścienne z lat siedemdziesiątych XV w. z dawnego kościoła brygidek,
a w obecnym kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Lublinie112. Należy
także zwrócić uwagę na obraz Bitwa pod Orszą z 1514 r., na którym
107
Zob. D. Nicolle, Arms and Armour of the Crusading Era. 1050–1350. Western
Europe and the Crusader States, London-Pensylvania 1999, s. 51, 57, 129, 172, 414,
436, 379–382 — z odpowiednimi ilustracjami.
108
S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław i in. 1978, s. 130 i in.,
tabl. 4.
109
P. A. Nowakowski, W sprawie datowania munsztuków, s. 44–46, 48.
110
Tamże, s. 43.
111
A. Nowakowski, Uzbrojenie średniowieczne w Polsce, s. 109.
112
A. Młyńska, Malowidła ścienne z kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Lublinie.
Próba analizy wyposażenia jeźdźców, [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane
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w grupie czternastu husarzy zbliżających się do przeprawy pod jednym
jest koń „prowadzony na munsztuku”113.
Zapewne o takich kiełznach mówią cztery poniższe zapisy. W 1479 r.
„pro cathena ad ambulatorem” księcia mazowieckiego Janusza II zapłacono 12 groszy114. Ale najbardziej precyzyjny pochodzi z 1500 r., kiedy
w Budzie węgierskiemu złotnikowi zlecono wykonanie dwóch posrebrzanych uzd, w tym jednej na dużego konia z posrebrzanymi łańcuszkami
(„unum ad magnum equum cum cathenis argenteis alias sz la[n]czuszki). W następnym roku odnotowano wmontowanie w jakąś uzdę nowego
wędzidła żelaznego („a freno ad quod nowe wadzydla ferrea wrapiano”),
a niebawem dopisano, że do pozłacania oddano nową złotą uzdę z długimi łańcuszkami („dedi ad deauranda nova frena cum longis cathenis”)115.
Ważny i w miarę konkretny jest opis uzdy z munsztukiem w statucie
rzemieślników krakowskich pracujących w żelazie i stali z 1533 r. (Statuta contubernii fabrorum, serrifabrorum, calcariorum, pangraceronum,
caldeatorum, armificum et naglarorum Cracoviensium). Czytamy w nim,
że jedno „retinaculum alias wadzydlo wloskye na uzdą cum quatuor floribus, mvstik dobri do nyego s puklmy”, czyli że wędzidło włoskie ma
mieć uzdę z czterema kwiatami munsztuka z puklami. Drugie zaś „retinaculum alias vadzydlo ma bycz smycziste cum quatuor floribus z datym
mvstikyem”, czyli wędzidła z czterema kwiatami z munsztukiem116.
W tym przeglądzie rodzajów kiełzna nie może zabraknąć egzemplarzy nietypowych, tj. pelamów/pelhamów, zalecanych dla koni o grubych
językach i krótkiej części bezzębnej szczęki. Łączą one cechę wędzidła
z łamanym międzyzębiem i munsztuka z rozbudowanymi czankami
i łańcuszkiem. „Używa się do nich dwóch par wodzy albo jednej, przymocowanej do paska łączącego pierścienie przy międzyzębiu i na dolnych końcach czanek”117.

Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski, Łódź 2011, s. 304.
113
Z. Żygulski jun., Bitwa pod Orszą — struktura obrazu, [w:] tenże, Światła Stambułu, Warszawa 1999, s. 262.
114
KSJan., nr 381.
115
Zsigmond, s. 31, 47, 138.
116
PPSMK, t. I/1, nr 370, § 7; zob. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 188;
tenże, Ceny broni, koni i oporządzenia jeździeckiego, s. 275.
117
P. A. Nowakowski, W sprawie datowania munsztuków, s. 46.
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Jeszcze inne nietypowe kiełzno jeździeckie znajdujemy w rachunkach podskarbiego Andrzeja Kościeleckiego z 1510 r., kiedy 26 października za dwie uzdy („cum lupatis super collutarios”) posłane królowi Władysławowi Jagiellończykowi na Węgry zapłacono 38 groszy118.
Takie kiełzna odnotowano także w cenniku Piotra Kmity dla rzemieślników Książa z 1538 r. Było to — wyceniono na 3,5 grosza — kiełzno na
ostrego konia, gdyż zostało wyposażone w tzw. wilcze zęby („lupatum
simplex equitum sine catenula”)119. Może zatem stanowiło jakiś rodzaj
munsztuka?
Różnorodność rodzajów wędzideł i munsztuków odzwierciedlają
także ich ceny. Kiełzno nie występuje zbyt często w rachunkach, zapewne ze względu na fakt, iż skrywa się pod szerszym pojęciem, jakim
jest uzda. Był to chyba najdroższy jej element, ale taką opinię kształtują ceny egzemplarzy, wykonanych na zamówienie dworu królewskiego. W 1394 r. kupiono dwa wędzidła żelazne po 7 skojców za sztukę
(„pro I loro ferreo dicto wędzidla dno Regi ad frenum VII sc.”)120. W rachunkach dworskich znajdujemy także zapisy o „loris dictis wandzidla
cupreis”, bardziej mosiężnych lub brązowych niż miedzianych, które razem ze strzemionami kosztowały pół grzywny121.
Więcej danych przynoszą źródła XVI-wieczne. W 1501 r. w Budzie
„pro wadzydla szmalczowane thureckie” zapłacono 80 denarów węgierskich, a niebawem „wadziidla thureczkie” kosztowały 60 denarów węgierskich122. W cenniku poznańskim z 1529 r. znajduje się wędzidło krzyżowe
[krygowe?!] za 5 groszy123. W wydanej w 1555 r. taksie wojewodzińskiej
w Brześciu Kujawskim ślusarze za wędzidło proste z kolcami białymi
brali po 4 szelągi124. Według taksy ślusarzy łęczyckich z 1564 r. „vedzidlo
proste kregowe pobielane”, w następnym roku opisane jako „wedzidlo krigowe targowe prosthe zwiklem kxtalthem [zwykłego kształtu],

118

Rach.Kościel., s. 50.
CennikMK, s. 355; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 170–171.
120
RDJJ, s. 210, 212.
121
RDJJ, s. 177.
122
Zsigmond, s. 96, 135.
123
M. J. Mika, Z. Mika, W. Porzycki, 500 lat cechu ślusarzy, s. 56; A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 171.
124
Cz. Jarnuszkiewicz, Dawne taryfy cen dla mieczników, „Broń i Barwa” 6, 1939,
nr 5–6, s. 76.
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kosztowało 7 groszy125. Natomiast „wedzidlo kregowe pobielane slachczie” wyceniono w 1565 r. na 16 groszy, „a kto szobie da zo robicz nowem
wÿmislonÿm kxtalthem niech zrzemiesznikiem targuye yako może”126.
Ale najdroższe były kiełzna typu włoskiego, gdyż w cenniku poznańskim
w 1555 r. takie dobre wędzidło włoskie stało za 24 grosze127. Taką cenę
potwierdza rachunek na 28 złp i 24 grosze, wystawiony w 1551 r. za zakup 36 wędzideł, czyli po 24 grosze za sztukę128.
Niekiedy oddzielnie kupowano uzdę bez kiełzna, ale często zaopatrywano się w kompletne okiełznanie. W 1504 r. w Krakowie za trzy
nowe uzdy („frenis novis przeschywane”) zapłacono jednego złp, za trzy
wędzidła do nich („wadzydla ad eadem frena”) dano 10 groszy, a za
jedwab do tych uzd (?) („pro serico ad eadem frena”) jeszcze 4 grosze129,
czyli — w zależności od ówczesnego kursu złp — po ok. 16 groszy za
całą uzdę z kiełznem. Przypomnijmy, że w 1510 r. za 2 uzdy z tzw. wilczymi zębami („cum lupatis”) posłane królowi na Węgry zapłacono
38 groszy, podczas gdy zwykłe uzdy woźnicze („super rhedarios”) kosztowały po 5 groszy130.
Ze względu na funkcję związaną z kiełznaniem zwierząt dopisujemy tutaj jeszcze kagańce końskie, zwane też namordnikami. Miały one
kształt żelaznego koszyka, coś w rodzaju kagańca psiego, zakładanego
m.in. agresywnym koniom, aby nie kąsały. Robili je ślusarze i ostrożnicy. Zachowane kagańce mają długość od 20 do 32 cm i ważą od 362 do
1330 g131. Spośród najstarszych należy wymienić zachowany z 1512 r.
w zbiorach Kungliga Livrustkammaren w Sztokholmie, wykuty z żelaza, cynowany, delikatnie wybijany punktakiem. Również następny —
z 1515 r. w Glasgow Museum and Art Galleries — jest żelazny, wycinany i rytowany132. W języku niemieckim taki kaganiec to der Maulkorb,
Beisskorb, w angielskim — muzzle, francuskim — muserolle i łacińskim
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AGAD, KGŁęcz., ks. 49, k. 796, 1056.
Tamże, k. 1056.
127
M. J. Mika, Z. Mika, W. Porzycki, 500 lat cechu ślusarzy, s. 56.
128
A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 172.
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Jagelló Zsigmond, s. 97.
130
Rachunki podskarbiego Andrzeja Kościeleckiego, s. 50.
131
A. R. Chodyński, Kagańce końskie, Muzeum Zamkowe w Malborku 1986, s. 3,
5, 8, 21.
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Tamże, s. 26.
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— fiscella (jako koszyczek)133. Do tego słowniczka należy więc dodać
kolejny wyraz, a mianowicie ferreum lucibulare ze spisu przedmiotów
należących do mieszczanina krakowskiego Zatorskiego oraz „2 lucibularia ferrea” wśród rzeczy innego mieszczanina krakowskiego Andrzeja
Pechmana, które zinwentaryzowano 9 i 10 października 1495 r.134 Odnotować przy tym należy, że są to pierwsze zapisy o kagańcach w Polsce,
a może nie tylko w Polsce? Kolejny zapis o takich przedmiotach pochodzi z 1524 r., kiedy w Krakowie za „mawlkoth alias kaganyecz pro equo”
zapłacono 8 groszy135.
***
PODPIERSIENIE, stosuję tutaj takie określenie, gdyż dominuje ono
od XVI w. w większości zapisów źródłowych w języku polskim, jakkolwiek znane jest także jako podpiersie/podpierśnik/napierśnik). W parze
z podpiersieniem występuje zazwyczaj PODOGONIE, jako że razem
odgrywają ważną rolę w systemie pasów rzędu końskiego, gdyż należą
do jego podstawowych elementów utrzymujących na końskim grzbiecie siodło we właściwej pozycji dla jeźdźca, ubezpieczając go w siodle
w przypadku pęknięcia popręgu.
Podpiersienie (antelas, redae, vorboge) składało się z rzemienia podpiersiowego i dwóch rzemieni łopatkowych połączonych niekiedy górą
za pomocą jarzma, a miejsce połączenia zdobiono zazwyczaj rozetą lub
w inny — mniej lub bardziej ozdobny — sposób. Podpiersienie miało
często formę pętli opinającej pierś konia. Najczęściej mocowano je do
przedniego łęku siodła lub do tzw. płetw przy siodle typu wschodniego.
Może zatem zapis w rachunkach królewskich z 1395 r. o kupnie pięciu
„crucibus pollitis in frontibus spadonum” za 12 groszy136 dotyczył właśnie jakichś krzyżowych zdobień podpiersienia?
W inwentarzu rzeczy spisanych po śmierci biskupa poznańskiego
Jana Lubrańskiego w 1520 r. oprócz uzd i siodeł zdobnych metalami
133

Tamże, s. 8.
J. Ptaśnik, Studya nad patrycyatem krakowskim wieków średnich, cz. 2: Dodatek: Materyały do mieszczańskiego domu wieku XV, „Rocznik Krakowski” 16, 1914,
nr 28, 29.
135
PPSMK, t. I/2, s. 967.
136
RDJJ, s. 218.
134
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szlachetnymi i cennymi kamieniami znalazły się „III fallera cum podpyersyyny cum puclis magnis inauratis” i ponownie „Item trina fallera
cum podpyersyny”137.
Podogonie (postelas, epiredae, afterboge) składało się z pętli i dwóch
upinaczy — często połączonych również ozdobną rozetą — przypiętych
do ławek siodła138.
Pasy podpiersienia i podogonia miały niekiedy dodatkowe pionowe
— luźno zwisające — ozdobne pasy (nabiodrki), które jeszcze w XIII w.
stanowiły istotny element w systemie pasów mocujących siodło (Biblia
Maciejowskiego!)139. Później wszakże pełniły już tylko funkcję ozdobną
i często nabijano je ćwiekami z metali kolorowych, a nawet z użyciem
metali szlachetnych. Świadczą o tym wymagania co do sztuki mistrzowskiej w Krakowie, gdzie kandydat na mistrza rymarskiego musiał wykonać „dwoje podpiersienie potykane, jedno z mosiądzu, drugie z białymi
pukliky [z cyny lub cynowanymi] trybowanymi puklamy”140. Dla rymarzy poznańskich w 1504 r. majstersztyk polegał na zrobieniu podpiersienia, określonego jako „pectorale alias podpyerschye cum fibulis [...]
dictis trybowane”, a także podogonia („phaleras alias pochwy militares
in comuni usu”), które po egzaminie miało zostać do użytku bractwa141. We Lwowie natomiast kandydat na mistrza rymarskiego miał
oddać do oceny rząd koński nabijany puklikami, czyli metalowymi wypukłymi guzami, zdobionymi techniką trybowania. Rymarze lwowscy
mogli upiększać swoje wyroby mosiądzem lub brązem, w gestii złotników zostawiając posrebrzanie i pozłacanie142. Inaczej rozwiązano tę
sprawę w Krakowie, gdzie rymarze i siodlarze mogli wykorzystywać
cynę i mosiądz — występujące przecież nawet w ich majstersztykach
137

ACap., I, nr 1109.
M. Gradowski, Z. Żygulski jun., Słownik uzbrojenia, s. 153 i rys. 200; P. A. Nowakowski, Siodło bojowe w późnośredniowiecznej Polsce, Arch.HP 17, 2007: Studia
z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury, red. J. Olczak, s. 170.
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P. A. Nowakowski, Siodło bojowe, s. 170.
140
PPSMK, t. I/1, nr 393; zob. J. Szymczak, Organizacja produkcji i ceny uzbrojenia,
s. 312.
141
ARPozn,, t. 3, nr 2098; zob. I. Turnau, Polskie skórnictwo, s. 66; J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 186; tenże, Ceny broni, koni i oporządzenia jeździeckiego, s. 274.
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Ł. Charewiczowa, Lwowskie organizacje zawodowe, s. 99; zob. J. Szymczak, Organizacja produkcji i ceny uzbrojenia, s. 312.
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— ale w surowiec musieli się zaopatrywać u konwisarzy i ludwisarzy.
Podkreślano to w ich statutach cechowych i rzemieślnicy tych branży
pilnie strzegli swych uprawnień. Chyba wszędzie tylko złotnicy mogli
wykonywać posrebrzanie i złocenie metalowych — i nie tylko — części
uzdy, podpiersienia i podogonia czy siodła. Potwierdzają to rachunki
dworskie, z których wynika, że złotnicy byli angażowani w produkcji
pasów uprzęży końskiej. W 1500 r. płacono kilku rzemieślnikom, w tym
„aurifabrorum et aliis rymarzom, qui frena faciebant et deaurabant et
detergebant”, a kilka lat później uzdy dla wierzchowca Zygmunta Jagiellończyka okuwał właśnie złotnik143. Odnajdujemy tutaj obowiązującą w średniowieczu zasadę podziału pracy według wykorzystywanego
surowca.
Podpiersienie i podogonie ze względu na pełnioną funkcję stanowiły swoisty komplet rzemieni i dlatego prawie zawsze występują razem.
W 1408 r. za podpiersienie i podogonie („zum vorboge und afterboge”)
zapłacono w Malborku 1 wiardunek144. W cenniku dla rzemieślników
miasta Książa z 1538 r. czytamy, że zwykłe „nigre antilenae et postilenae” kosztowały 6 groszy, ale uszyte z juchtu („antilenae et postilenae de
iucht”) były warte 7,5 grosza145. Może zatem zapisy z 1565 r. typu: „podpiersienie nieyuchtowe z pochwami” za 8 groszy lub „podpiersienie
y pochwy wloskie rzemienya prostego jalowiczego” za 10 groszy oraz
„podpiersienie s pochwami yuchtowe” za 12 groszy nie dotyczą samego
podpiersienia lecz kompletu z pochwami jako podogoniem146.
Niekiedy oddzielnie kupowano uzdę i oddzielnie pasy rzędu końskiego. Ale często zaopatrywano się w komplet, a przynajmniej w kilka
jego elementów. Najważniejszy w tym względzie materiał porównawczy
zawiera cennik krakowski z 1396 r.147 Najtańszy był prosty rzemienny zestaw („frenum simplex de coreo cum duobus tractorijs et omnibus attinencijs”), czyli z podpiersieniem i podogoniem, wyceniony na
8 groszy. Taki sam zestaw zdobiony cyną („cum stannos”) lub zwykłymi
143

Zsigmond, s. 29; zob. A. Pawiński, Młode lata Zygmunta Starego, Warszawa 1893,
s. 260; J. Szymczak, Producenci i organizacja produkcji, s. 209.
144
MTbuch, s. 489.
145
CennikMK, s. 354.
146
TaryfaCWK, s. 308; por. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 172.
147
KDMK, cz. 2–4, nr 286; por. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 189–
190; tenże, Organizacja produkcji i ceny uzbrojenia, s. 312–313, 374.
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guzami żelaznymi („cum ferro simplici”) kosztował 12 groszy, z płytkami stalowymi („lamnis ferreis”) zaś 15 groszy. Natomiast uzdę tzw.
rycerską wraz z podpiersieniem i podogoniem, których pasy nabijano
guzami brązowymi lub mosiężnymi („Frenum militarem circumcusum
vndique cum electro antelam et postelam commune”), oszacowano na
20 groszy. Przypomnijmy, że Łukasz Górnicki pouczał swego wzorcowego dworzanina, że obecnie „mosiądzu do rzędu na koń, do ostróg,
do strzemion używać dopuszczono”148. Takie ozdobne egzemplarze występują w statutach cechowych w odniesieniu do sztuki mistrzowskiej
rymarzy w Krakowie, Poznaniu i Lwowie. Cennik z 1396 r. zamyka najdroższy egzemplarz nabijany małymi guzami w pięciu rzędach („frenum circumcusum paruis fibulis quinque lineis”) za 24 grosze149.
Sprawę zastosowania dobrego gatunkowo rzemienia i sposobu przygotowania pasów rzędu znajdujemy na kartach księgi rachunkowej Zygmunta Jagiellończyka podczas jego pobytu w Budzie w gościnie u najstarszego królewskiego brata Władysława. W 1501 r. zapisano w niej,
że „ad corigium super pochwi raczkie domini principi” dano 60 denarów węgierskich, a niebawem „pro duobus pochwy novis przeszywanye
raczkie” na jego konie/ambulatores zapłacono 3 floreny węgierskie150.
Znacznie droższy zakup poczyniono w 1505 r., kiedy „pro tribus frenis,
thureczkie, pochwy duobus et popyrszyny” zapłacono aż 7 florenów węgierskich151. To z pewnością były dobre rzemienie, stąd tak wysoka cena!
Również w cennikach rymarzy łęczyckich z 1564 r. niektóre części
rzędu końskiego występują razem. Odnosi się to m.in. do sygnalizowanego już wcześniej kompletu nagłówka z podpiersieniem. Za taki nagłówek z wodzami z podpiersieniem i podogoniem („naglowek zwodzony
spodpierstienÿem spochwy”) trzeba było wtedy zapłacić 14 groszy, chyba że „kto nowÿm xtaltem kaze sobye czo zrobiczi a uczynÿcz rzemÿeslnykowÿ thedÿ ktho ma snym tharg vczynycz”152. Według następnej taksy
rymarzy łęczyckich z 1565 r. taki nagłówek z wodzami, podpiersieniem
148

Ł. Górnicki, Dworzanin polski, [w:] tenże, Pisma, t. I, wyd. R. Pollak, Warszawa
1961, s. 283; zob. A. Bołdyrew, Militaria w pismach Łukasza Górnickiego, AUL.FH
2008, nr 82, s. 12.
149
KDMK, cz. 2–4, nr 286.
150
Zsigmond, s. 197.
151
Tamże, s. 91, 104.
152
AGAD, KGŁęcz., ks. 49, k. 795v–796.
– 133 –

„WSZYSTKO OCHĘDOSTWO NA KOŃ WSIĘDZENIA”...

i podogoniem, ale „dobrze vrobione zdobrego rzemienia” kosztował już
20 groszy153.
W źródłach odnotowywano głównie wydatki na egzemplarze niezwyczajne ze względu na ich większą wartość. W 1485 r. książę mazowiecki Janusz II „super poslothka [...] super sellam et frena” wyasygnował w Warszawie 14 złp154. I takich zapisów jest sporo, ale nie wnoszą
one w zasadzie — poza wysoką ceną — żadnych konkretnych danych.
Dlatego warto odnotować zlecenie, które w 1500 r. otrzymał w Budzie złotnik Węgier, „qui laborant duo frena argentea, unum ad magnum
equum cum cathenis argenteis alias sz la[n]czuszki et alium frenum ad
ambulatorem alias na ynochodnyk et strepas ad magnum equum et calcaria pro fine sui debiti dedi [...] XXIII florenos. Et ut sciatur, quantum
foret argentum in istis frenis, cathenis calcaribus et strepis: fuerunt octo
marce ungaricales de argento, quelibet marca empta pro sex florenis et
ad quamlibet marcam ad deaurandum dati sunt 21/2 floreni et a labore
cuiuslibet marce dati sunt II floreni et sic tota summa facit LXXXIIII
florenos et cum argento et cum labore et cum deauratione sunt, stat
in aliis antiquis registris et cum istis XXIII florenos, qui superius stant
immediate”155.
W 1501 r. dla Zygmunta Jagiellończyka goszczącego u brata Władysława na Węgrzech w Budzie „ad frenum et ad pochwi de nigro corio
pro domino principe, quo frenum cum argento deaurato disponi debuit,
na zadanek dedi I flor.” i tego samego dnia „ad argentum pro eodem
freno” wypłacono 3 floreny węgierskie156. Niebawem, ten sam złotnik,
Węgier, „ad deuaranda nova frena cum longis cathenis et ad strepas et
calcaria” wziął 20 florenów węgierskich157. A wkrótce w 1501 r. w Budzie
„pro uno freno ad viam pro domino principe [Zygmunta Jagiellończyka] et pochwi” zapłacono prawie 2 floreny węgierskie, w roku następnym zaś „pro duobus frenis novis ad argentum et pro tribus pochwi et
pro aliis rebus ad equos” dano 5,5 florenów węgierskich158.

153

Tamże, k. 1055v.
KSJan., nr 1073.
155
Zsigmund, s. 31.
156
Tamże, s. 137.
157
Tamże, s. 138.
158
Tamże, s. 150, 179.
154
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2. Rycerz w siodle i w strzemionach
Jakkolwiek wszystkie elementy tzw. rzędu końskiego były ważne, to
jednak siodło odgrywało w nim rolę szczególną159. Było ono bowiem
siedziskiem dla jeźdźca, który walcząc na koniu i wykorzystując przewagę wysokości, dominował na polu walki nad pieszymi wojownikami.
W związku z tym nasi przodkowie, doceniając wielość zalet jeździeckich
siodła, przydali mu także przymioty w sferze symboliki, której najbardziej spektakularnym przykładem jest zasygnalizowana już wcześniej
armiscara160.
Siodła zabrakło — niestety — w słowniku symboli Władysława
Kopalińskiego, który tylko w haśle koń odnotował znane powiedzenie
o „koniu z rzędem”, tj. „z ozdobną uprzężą”161. A przecież mówi się, że
coś „pasuje jak świni siodło”. Ale z drugiej strony, jak mówi powiedzenie, to „z siodła bliżej do nieba”, gdyż — pomijając biblijnych Jeźdźców
Apokalipsy — w siodłach siedzieli przede wszystkim niebiańscy rycerze
zwalczający zło, jak Archanioł Michał oraz święci: Jerzy, Florian, Eustachy, Marcin162.
Przy pomocy koni walczyli bogowie Wieletów i Pomorzan Zachodnich. Potrzebom tym służyły uzda i siodło („frenum ac sella”) znajdujące
się w stanicy w Arkonie do użytku Świętowita163. W żywocie św. Ottona
bamberskiego z Prüfening czytamy, że mieszkańcy Szczecina dla swojego boga Trzygłowa trzymali konia pięknego kształtu, a siodło na niego

159

A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI wieku, Warszawa 2005,
s. 173–183; P. A. Nowakowski, Siodło bojowe w późnośredniowiecznej Polsce (A battle saddle from the late medieval Poland), Arch.HP 17, 2007: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury, red. J. Olczak, s. 161–176; tenże, Remarks on the Construction, Evolution and Use of the War Saddle in Late Medieval Poland, FAH 21,
2008, s. 61–73.
160
Zob. J. Szymczak, The Saddle in the Act of Penance, on a Divine Horse with a Flag
attached on the Battlefield in the Middle Ages, FAH 29, 2016, s. 149.
161
W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 159.
162
Zob. O. Ławrynowicz, Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich,
AAL, nr 51, Łódź 2005, s. 31–32, 37–40.
163
Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, wyd. J. Olrik, H. Raeder, Havniae 1931,
s. 465; zob. J. Banaszkiewicz, Czym była i jak została zniszczona chorągiew Świętowita (Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, XIV, 39, 14–28), [w:] Heraldyka i okolice,
red. A. Rachuba, S. Górzyński, H. Manikowska, Warszawa 2002, s. 63.
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— jak na boga przystało — było złotem i srebrem przyozdobione („sella
[...] auro et argento [...] ornata”)164. W krytycznych chwilach było ono
ukrywane wraz z posągiem bożka przez jego kapłanów jako ważny atrybut do wykonywania jego boskich funkcji165. W żywocie św. Ottona pióra
Ebona mamy już tylko zwykłe siodło: „sellam Trigelawi”, bez żadnego
opisu, ale zapisane 2 razy166. Dla Herborda, autora trzeciego żywotu św.
Ottona, siodło konia boga Trzygłowa jako samodzielny przedmiot kultu
było już zbędne, jakkolwiek odnotował on, że wyprowadzany do wróżby
z włóczniami miał założoną uzdę — co oczywiste — i był osiodłany167.
Nie przeceniając statystyki wyrazów, na przykładzie tych trzech źródeł —
dotykających przecież tej samej materii — wyraźnie rysuje się rozłożenie
akcentów na rodzaj i jakość rzędu końskiego dla tych boskich rumaków.
W późniejszych źródłach brak wszakże informacji o rzędzie końskim, w tym i o siodle. Anonim tzw. Gall, opisując wiele wypraw konnych, m.in. Bolesława Krzywoustego, tylko raz zaledwie dotknął tego
tematu, gdyż odnotowany przez niego equus insellatis168 nie wnosi ani
niczego konkretnego, ani niczego nowego do omawianej problematyki.
Podobnie jest ze źródłami późnośredniowiecznymi. Siodła nie znajdujemy w naszych kronikach XIII- i XIV-wiecznych. Pokazuje je dopiero Jan Długosz i to jako przedmiot ważny i wartościowy. W Annales
w zapisie z 1413 r. zaznaczył bowiem, że Żmudzini palili swoich zmarłych z końmi, siodłami i lepszymi szatami; w zapisie z 1443 r. czytamy o spaleniu przez Władysława Jagiellończyka oprócz namiotów, wozów, szat i innych rzeczy także sellis, aby nie dostały się w ręce Turków;
w 1476 r. odnotował zaś jak Tatarzy porzucali swoje łuki i sellas, aby im
nie ciążyły i przeszkadzały w ucieczce169.
164

S. Ottonis episcopi Babenbergensis vita Prieflingensis, wyd. J. Wikarjak, K. Liman,
[w:] MPH, s.n., t. VII/1, Warszawa 1966, s. 42.
165
T. i R. Kiersnowscy, Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym. Wiek
X–XII, Warszawa 1970, s. 171; A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982,
s. 90–95; J. Banaszkiewicz, Czym była i jak została zniszczona chorągiew Świętowita,
s. 63.
166
Ebonis Vita s. Ottonis episcopi Babenbergensis, wyd. J. Wikarjak, K. Liman,
[w:] MPH, s.n., t. VII/2, Warszawa 1969, s. 77.
167
Herbord, s. 125; zob. T. i R. Kiersnowscy, Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym, s. 174.
168
Gall, s. 113.
169
Dł., Annales, ks. 11, s. 22; ks. 11–12, s. 287; ks. 12/2, s. 379.
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Już we Wstępie został zasygnowany związek siodła z chorągwią,
której znaczenia podczas marszu armii, a zwłaszcza na polu bitwy, nie
trzeba szerzej uzasadniać170. Takie siodło (bannirsatel) posiadał chyba
każdy chorąży prowadzący chorągiew jako jednostkę bojową/wojskową. Miało ono dodatkowe puślisko [wyróżnienie — J. Sz.] z żelaznym
wytokiem, w który wkładano tylec drzewca znaku bojowego171. Jest faktem, że takie siodło zostało odnotowane w 1509 r. w wieży ratuszowej
Lwowa, gdzie znajdowała się właśnie „una sella in qua vexillum portatur” [wyróżnienie — J. Sz.]172.
I na koniec tej części odnotujmy wykorzystanie siodła w dyplomacji
jako argumentu z dziedziny językoznawstwa. Podczas czytania wyroku
sądu rozjemczego pomiędzy Polską a Zakonem krzyżackim, wydanego
w 1410 r. w Pradze po niemiecku, a po proteście delegacji polskiej, że
wyrok ten został odczytany po czesku, gdyż zdaniem króla rzymskiego
i czeskiego Wacława jest on podobny do języka polskiego, posłowie polscy odpowiedzieli, że nie wszystkie wyrazy w obu tych językach mają
jednakowe znaczenie, albowiem rolnika i mieszkańca wsi określa się
po czesku mianem syedlak, co w języku polskim oznacza mistrza siodlarskiego („sellarum magistrum”)173. Jest wszakże faktem, iż hetman
Jan Tarnowski w swoim Consilium rationis bellicee z 1558 r. pisze jakby
w duchu wypowiedzi króla Wacława, gdyż napomina władze, aby żołnierzom wypłacać na czas żołd by ci nie czynili szkód „ubogim sedłakom”174, czyli wieśniakom!
***
170

Zob. J. Ptak, Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2002, zwłaszcza rozdz. III i IV.
171
K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230–1525. Korporacja,
jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna, przy współpracy
M. Molendy, Toruń 2016, s. 465.
172
K. Górski, Historya artyleryi polskiej, wyd. T. Korzon, Warszawa 1902, s. 221;
zob. J. Szymczak, Zasoby broni w zamkach polskich w końcu XV i na początku XVI w.,
[w:] Z dziejów wojen i wojskowości. Księga pamiątkowa poświęcona prof. dr. hab. Tadeuszowi Rawskiemu z okazji 55-lecia rozpoczęcia pracy naukowej, red. P. Matusak,
Łowicz 2001, s. 20.
173
Dł., Annales, ks. 11, s. 51–52.
174
J. Tarnowski, Consilium rationis bellicae, wstęp napisał J. Sikorski, wyd. T. M. Nowak, Warszawa 1987, s. 59.
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W przeciwieństwie do skórzanych, głównie podstawowych, elementów rzędu końskiego siodło należało do wyrobów najbardziej skomplikowanych, gdyż wymagało umiejętności łączenia w jednym przedmiocie przynajmniej trzech surowców, a mianowicie drewna, skóry i metalu
oraz ewentualnie rogu175 i to w takiej właśnie kolejności pod względem
ich znaczenia dla jakości otrzymanego produktu. W związku z tym
w największych miastach podlegających władzy Piastów zapewne już
w XIII w. siodlarstwo najszybciej wyodrębniło się z grupy rzemiosł zajmujących się obróbką i przetwórstwem skóry jako cech samodzielny lub
w koegzystencji z inną specjalnością pokrewną — najczęściej rymarską. W jednym z największych ośrodków produkcji siodlarskiej w Królestwie Polskim, jakim był Kraków, siodlarze znajdowali się w jednym
cechu z sajdacznikami — rzemieślnikami także zaawansowanymi pod
względem organizacyjnym i z liczną klientelą; stąd ich decyzja o wyjściu
ze wspólnego niegdyś cechu z rymarzami i innymi zawodami branży
skórniczej176. Pierwszy udokumentowany źródłowo tamtejszy sellator
Mikołaj jest znany z lat 1320–1325, kolejny zaś Piotr został odnotowany
w 1325 r.177
Szkielet siodła, czyli jego stelaż, stanowi terlica, której układ na
grzbiecie konia może być dwojaki. W zależności od tego w średniowiecznej Europie rozróżniano siodła typu wschodniego i zachodniego178. W Polsce znano obie jego odmiany, o czym świadczy wyraźne ich
rozróżnienie na miniaturach kodeksu lubińskiego/brzeskiego Legendy
Śląskiej z ok. 1353 r.179
175

Zob. P. Strzyż, Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, Łódź 2006,
s. 122–123, gdzie omówiono sprawę rogowych okuć łęków siodeł.
176
CA [t. 1], nr 208, 275; zob. Z. Żygulski jun., Ze studiów nad dawną sztuką siodlarską, „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie” 5, 1959, s. 55.
177
CA [t. 1], nr 10; Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400,
wyd. F. Piekosiński, J. Szujski, Kraków 1878, cz. 1, nr 579, 746, 782; zob. J. Szymczak,
Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII–XV w., Łódź 1989, s. 167.
178
J. Puchalska, Rząd konia rycerskiego w okresie średniowiecza na terenie Polski,
„Muzealnictwo Wojskowe” 4, 1989, s. 392–395; Z. Wawrzonowska, Rząd koński
i oporządzenie jeździeckie, [w:] UwPŚ/1, s. 183–184; A. Nowakowski, Uzbrojenie średniowieczne w Polsce (na tle środkowoeuropejskim), Toruń 1991, s. 109–110; tenże,
Wojskowość w średniowiecznej Polsce, Malbork 2005, s. 120–121.
179
T. Wąsowicz, Legenda Śląska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, tabl. 5, 6, 7;
Z. Wawrzonowska, Rząd koński i oporządzenie jeździeckie, s. 184.
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Konstrukcja siodła typu wschodniego polegała na ułożeniu obydwóch jego drewnianych ławek wzdłuż grzbietu końskiego, na których
wspierało się siedzisko z tzw. skrzydłem. Było ono spięte dwoma łękami:
tylnym oraz przednim — często zaopatrzonym w wieńczącą go kulę.
Natomiast w typie zachodnioeuropejskim, w konstrukcji terlicy jako
podstawowe elementy nośne wykorzystano usytuowane poprzecznie
do końskiego kręgosłupa dwa łukowate łęki: przedni i tylny, połączone
mostkiem spełniającym funkcję siedziska180.
W 1386 r. koń rycerza bretońskiego de Tornemine miał być „osiodłany siodłem o łękach drewnianych, zdobionych rogiem, żelazem
i stalą na jednym lub obydwóch, i «żebrowanych» i klejonych, łęki
wysokie z przodu i z tyłu, zaś otwarte po bokach jak być powinny,
pokryte ozdobnie skórą, płótnem lub delikatnym jedwabiem, nabite
zdobnymi ćwiekami z żelaza, stali czy innego metalu, pozłacane lub
pokryte cyną”181.
Takie siodło z łękami „otwartymi po bokach” widzimy na pieczęciach Mieszka III Starego i Bolesława V Wstydliwego oraz na nagrobku
Kazimierza Jagiellończyka, a więc w okresie od końca XII w. aż po koniec XV w.182
W statucie poznańskiego cechu rymarzy, siodlarzy i kuszników
(„corrigiatorum, sellatorum et balistariorum”) z 1504 r. zapisano, że
kandydat na mistrza powinien wykonać 4 siodła, w tym siodło bojowe
z wysokim łękiem przednim („sellam militarem cum capite alias heubowane”)183. Zapewne o takim siodle czytamy w Annales Jana Długosza, który w zapisie pod 1447 r. odnotował, że komtur pruski z dobytym
mieczem — zapewne koncerzem — opartym na głowie/kuli u siodła
(„vibrato ense et capiti sellae apposito”) uderzył na księcia litewskiego
Michała Zygmuntowicza, ale ten, chwyciwszy gołymi rękami za miecz
komtura, wyrwał się i uciekł184.

180

M. Gradowski, Z. Żygulski jun., Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa
2000, s. 154–155 i rys. 200.
181
Cyt. za: P. A. Nowakowski, Siodło bojowe, s. 165.
182
Tamże, s. 166, gdzie dokumentacja źródłowa.
183
ARPozn., t. 3, nr 2098; zob. I. Turnau, Polskie skórnictwo, Wrocław i in. 1983,
s. 68; J. Szymczak, Organizacja produkcji i ceny uzbrojenia, [w:] UwPŚ/1, s. 319.
184
Dł., Annales, ks. 12/1, s. 58. Wg tłum. pol. (Dł., Roczniki, ks. 12/1, s. 65) „komtur,
wymachując mieczem i przyłożywszy głowę do siodła, rzucił się na księcia”!
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Drugie siodło do wykonania przez kandydata na mistrza siodlarskiego miało być okute żelazem („[sellam] aliam ferro circumfabricata”)185.
W zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie znajduje się gotyckie siodło z XV w.186 Ma wysokie łęki: przedni i tylni, pokryte od zewnątrz blachami, zdobnymi w skośne nacięcia. Łęk przedni jest prostokątny, tylni zaś ma półkoliste wycięcie dostosowane do kształtu dolnej
części naplecznika zbroi jeźdźca. Boki łęku tylnego posiadają stalowe,
łukowato wygięte i zdobione zgrubieniami w połowie długości, krzyżujące się pręty. Jeden ich koniec wspiera pionową płaszczyznę łęku, drugi
zaś zamocowany jest do jego części poziomej, wspierającej się o koński
grzbiet187. Zadaniem tej konstrukcji było wzmocnienie zwłaszcza łęku
tylnego podczas przyjmowania ciosu masywną kopią. Pokrycie siedziska wykonano ze skóry, natomiast terlicę siodła z drewna pokrytego
korą brzozową. Do niej przymocowano trzy rzemienne popręgi188.
Ewolucja siodła bojowego — niezależnie od typu — charakteryzowała się tendencją do podwyższania jego łęków i kierowania ich ku
środkowi, zmierzając do „zamknięcia” w nich jeźdźca. Ta konkluzja189
dobrze oddaje proces rozwoju siodeł od czasu ich pojawienia się z podwyższonymi łękami w XI w. aż po kres epoki ciężkiej zbroi rycerskiej
w XVI w. Początkowo wszakże górne krawędzie łęków były wygięte na
zewnątrz, co umożliwiało jeźdźcowi swobodne posługiwanie się w zasadzie każdą używaną w tym czasie bronią, zapewniając mu jednocześnie
stabilną pozycję w siodle. W ciągu XII i XIII w. podwyższaniu i wyginaniu do tyłu ulegał początkowo tylko łęk tylny, przedni zaś pozostawał
jeszcze lekko nachylony do przodu. Ale już w XIV w. też zaczął zmieniać
swój kształt przez wygięcie do tyłu. Wtedy nastąpiła ostateczna modyfikacja łęku tylnego, którego krzesełkowaty kształt przyrównywany jest
do litery U lub Y. Jego konstrukcję wzmacniano różnymi podpórkami
185

ARPozn., t. 3, nr 2098.
J. Tulisow, Rycerski rząd koński w Polsce średniowiecznej, „Koń Polski” 5, 1970,
nr 3, s. 48–49; nr 4, s. 45–46; R. Wagner, Wpływ szkół jeździeckich na budowę rzędu
końskiego w Polsce, „Roczniki Nauk Rolniczych” 194, Seria D, Monografie, 1986,
s. 19–20, rys. 10; J. Puchalska, Rząd konia rycerskiego, s. 393, 395; P. A. Nowakowski,
Siodło bojowe, s. 161–162, 163, ryc. 1:c.
187
P. A. Nowakowski, Siodło bojowe, s. 169.
188
Siodło nie pochodzi wszakże z polskiego warsztatu — zob. W. Świętosławski,
Zbroja końska, rząd i oporządzenie jeździeckie, [w:] UwPŚ/2, s. 116.
189
P. A. Nowakowski, Siodło bojowe, s. 164.
186
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— najczęściej metalowymi — w celu utrzymania się w siodle ze względu
na coraz większą ofensywną rolę potężnej kopii, zarówno w celu odparowania jej uderzenia ze strony przeciwnika, jak i wzmożenia siły ataku
swoją własną bronią.
Siodła typu zachodnioeuropejskiego z silnie wygiętymi łękami
i w dolnej części ściśle obejmującymi grzbiet konia przyjęło się określać
jako kopijnicze190. W świetle ostatnich badań, w wiekach XIV i XV rycerze preferowali siodła z przednim łękiem niezbyt wygiętym do tyłu,
przedkładając swobodę ruchu i operowania orężem nad zabezpieczenie przed upadkiem z konia191. W myśl przywileju dla wójta Krościenka
z 1426 r. miał on wyruszać na wojnę turecką dobrze uzbrojony, konno
z „una sella alias stechsatil” i tarczą (stechta[r]czye)192.
Na obrazie Bitwa pod Orszą w 1514 r. wojewoda kijowski Jerzy Radziwiłł Herkules dosiada konia w siodle, którego „przedni łęk [jest] zaklęśnięty, w stylu węgiersko-husarskim”193. Natomiast jeźdźcy z oddziału czternastu kopijników mają „siodła o wysokim, płytowym, przednim
łęku”194.
Według cytowanego wyżej statutu cechu rymarzy, siodlarzy i kuszników poznańskich z 1504 r. kandydat na mistrza powinien wykonać
— oprócz odnotowanych już dwóch siodeł bojowych — także trzecie
z poduszką („cum cussinis alias kussathel”), które zostawiał bractwu,
oraz czwarte zwyczajne (communem) do powszechnego użytku195.
Poduszka bowiem to nie tylko cervicar, culcita i pulvinus, ale także cussinus196 i to tym słowem określono wyściółkę na siedzisku siodła.
„Sella cussinata alias kussathel” zatem to siodło nie ze zwykłą i kojarzoną obecnie poduszką najczęściej w sypialni, ale siodło, którego „cały
wierszch kulbaki miękko włosiem końskim [był] wysłany i suknem powleczony”. Ten trafnie przywołany przez Piotra A. Nowakowskiego zapis

190

W. Świętosławski, Zbroja końska, rząd i oporządzenie jeździeckie, s. 116.
P. A. Nowakowski, Siodło bojowe, s. 165.
192
Księgi gromadzkie wsi „Krościenko” 1408–1535, [w:] Księgi sądowe wiejskie, t. I,
wyd. B. Ulanowski, [w:] SPPP, t. XI, Kraków 1921, nr 1259.
193
Z. Żygulski jun., Bitwa pod Orszą — struktura obrazu, [w:] tenże, Światła Stambułu, Warszawa 1999, s. 261.
194
Tamże, s. 263, ryc. 4.
195
ARPozn., t. 3, nr 2098.
196
Sł.łac.śr., t. 2, szp. 1542–1543.
191
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z pamiętnika Jędrzeja Kitowicza dobrze objaśnia zapis w statucie cechu
rymarzy, siodlarzy i kuszników poznańskich z 1504 r.197 W taką uszytą
poduszkę wtłaczano — używając źródłowego słownictwa198 — włosie
różnych zwierząt, zarówno hodowlanych, ale głównie dzikiej zwierzyny
płowej, a także siano i różnego rodzaju pierze199. W utrzymaniu takiej
poduszki w stabilnej pozycji na siedzisku siodła służył przełożony przez
nie i zapięty pod brzuchem konia pas powęza200.
Poduszki zużywały się szybciej niż drewniane konstrukcje siodła
i trzeba było częściej je wymieniać. W 1393 r. zapłacono aż 24 grosze za
cussinis oraz inne dodatki („pro aliis attinenciis”) — może właśnie pasy
powęza — do dwóch siodeł Władysława Jagiełły201.
W źródłach krzyżackich — zwłaszcza rachunkach doby grunwaldzkiej — występują zwykłe siodła jeździeckie = reitseteln i seteln z niższymi łękami oraz juczne = somsetelen. Natomiast siodła bojowe to tzw.
bitewne = strytsatelen, rumakowe = hengistesetel, rycerskie = rittersatelen, z wysokimi łękami = satelbogen, łączonymi dwiema poprzecznymi
drewnianymi ławkami = satilboume202. Takie siodła — w Polsce zwane
kopijniczymi — były sporządzane z drewna, najlepiej brzozowego, które
kupowano na kopy — jak „2 schog satelboume [tj. na łęki i ławki] gedakt
mit taver” w 1402 r.203 Były one moszczone filcem obijanym garbowaną skórą — niekiedy barwioną — oraz ozdobnymi okuciami i nitami204.
W 1410 r. zapłacono 21 skojców i 10 denarów „vor fell zcum seteln”,
następnie 7 szelągów [1 szeląg/solid = 12 denarów] „vor eyme grune hut
197

J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. Pollak, wyd. 3,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 281; zob. P. A. Nowakowski, Siodło bojowe,
s. 169.
198
Cudo, -di, (-si), sum — bić, tłoczyć; cusio, -onis — wybijanie, tłoczenie (monet);
cuso — szyć.
199
Zob. W. Świętosławski, Zamkowe siodlarnie krzyżackie w Prusach, KHKM 34,
1986, nr 4, s. 655–657.
200
M. Gradowski, Z. Żygulski jun., Słownik uzbrojenia, s. 154 i rys. 200.
201
RDJJ, s. 160.
202
Zob. A. Nowakowski, Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na początku XV w., AAL, nr 29, Łódź 1980, s. 129; K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach, s. 465.
203
Das Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, wyd. W. Ziesemer, Danzig 1921,
s. 7; zob. A. Nowakowski, Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach, s. 129.
204
A. Nowakowski, Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach, s. 129.
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czu des groskompthurs strytsatelen” oraz 16 skojców „vor nayle czu satelen”205. W pracowniach siodlarskich używano dobrej gatunkowo skóry
— co nakazywały różne przepisy — i często barwionej, skoro w statucie
krakowskiego cechu malarzy, snycerzy i szklarzy z 1490 r. w §11 czytamy, że malarze nie powinni obciągać płomienisto/czerwoną skórą („lorothem leder”) różnych pasów rzędu końskiego oraz siodeł (zattel)206,
gdyż — jak wolno się domyślać — należało to tylko do kompetencji
siodlarzy ze względu na wartość produkowanych przez nich wyrobów.
Do wyrobu drewnianych elementów siodła służyła przede wszystkim brzoza, gdyż jej włóknista budowa w dużym stopniu amortyzowała
wstrząsy. Używano także osiki i wiązu. Również olcha i lipa dostarczały surowca lekkiego, miękkiego i szybko schnącego oraz charakteryzującego się krótkimi słojami, bardzo odpornymi — co ważne — na
rozszczepienie i pęknięcia207. Drewnianą terlicę siodła podklejano od
spodu korą brzozową stanowiącą izolację przed wilgocią końskiego potu208 — tak jak w siodle w Muzeum Sportu i Turystyki. W tym
celu w 1453 r. dla warszawskiego siodlarza Wacława kupowano klej
(„XII libris bituminis”)209.
Do okucia łęków siodła wykorzystywano często metale kolorowe,
głównie mosiądz, którego stosowanie zalecał przecież Łukasz Górnicki210. Były one odpowiednio droższe, chociażby ze względu na większą od

205

Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs für die Jahre 1410 bis 1420,
wyd. W Ziesemer, Königsberg 1911, s. 2.
206
KDMK, cz. 2–4, nr 346; zob. L. Lepszy, Cech malarski w Polsce od wieków średnich
do końca XVIII wieku. Przyczynek do historyi sztuki, Kraków 1896, s. 26.
207
J. Szymczak, „Lignum militare”, czyli rzecz o drewnie na potrzeby wojenne w średniowiecznej Polsce, [w:] Chojnice i Pomorze Wschodnie w średniowieczu. Materiały
z sesji archeologicznej zorganizowanej 6 marca 1998 r., red. H. Rząska i K. Walenta,
Chojnice 2002, s. 18; zob. P. M. Rudziński, Tarcza we wczesnośredniowiecznej Polsce
na tle europejskim. Od plemienia do państwa, ActaMM 5, 2009, s. 29.
208
J. Puchalska, Rząd konia rycerskiego, s. 395; Z. Wawrzonowska, Rząd koński i oporządzenie jeździeckie, s. 184; W. Świętosławski, Zbroja końska, rząd i oporządzenie
jeździeckie, s. 116; P. A. Nowakowski, Siodło bojowe, s. 163.
209
Księgi ławnicze miasta Starej Warszawy z XV wieku, t. I, wyd. S. Ehrenkreutz,
Warszawa 1916, nr 1485.
210
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, [w:] tenże, Pisma, t. I, wyd. R. Pollak, Warszawa
1961, s. 283; zob. A. Bołdyrew, Militaria w pismach Łukasza Górnickiego, AUL.FH
2008, nr 82, s. 12.
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żelaza wartość użytej blachy. W cenniku dla rzemieślników miasta Książa z 1538 r. zapisano siodło wołoskie „cupro reformata” za 17 groszy211.
W cenniku brzeskim z 1555 r. siodło wykończone blachą mosiężną kosztowało 28 groszy212. Natomiast w wydanej w 1550 r. taksie wojewodzińskiej
w Łęczycy siodło wołoskie podlejsze wyceniono na 18 groszy, dobre na
24 grosze, ale siodło tureckie juchtowe z mosiądzem aż na 40 groszy213.
W cenniku dla rzemieślników miasta Książa znajduje się także proste siodło („sella communis et bona comperta”) za 7 groszy i siodło jeździeckie — też do powszechnego użytku, w tym zapewne dla strzelców
— ale aż ponad trzykrotnie droższe, gdyż za 22 grosze („sella equitum
communis et bona antea et retro cum crucibus ferreis, ut mos facta”214. Jak
przypuszcza Aleksander Bołdyrew, „różniło się ono od średniowiecznych
pierwowzorów zastosowaniem metalowych okuć, które prawdopodobnie
służyły do oparcia broni palnej, mającej większy odrzut niż broń strzelcza
stosowana wcześniej”215. Wymieniono też dwa siodła wołoskie, w tym —
odnotowane już wyżej — obite blachą miedzianą za 17 groszy i drugie —
bardziej luksusowe — z obitą dobrą skórą terlicą i siedziskiem („cum rube
nigra cute, quae dicitur Jucht”) za 23 grosze216.
Znamy wszakże siodła paradne zdobione metalami szlachetnymi,
które opisywali poeci. Geoffrey Chaucer przydał rycerzowi nie tylko
wspaniałego rumaka, ale osadził go w kutym siodle krytym złotą blachą
(„His sadil was of burnt gold newey-bote”)217. Także poeta sławiący czyny czeskiego rycerza Jetřìcha Berúnskiego zachwyca się jego siodłem.
„Sedlo bieše vše slonové,
zlatem spojováno nové [...]
Učinil na ně tak drahé kladenie,
od rozličného kamenie”,
211

CennikMK, s. 359.
Cz. Jarnuszkiewicz, Dawne taryfy cen dla mieczników, BiB 1939, R. VI, nr 5–6,
s. 76.
213
A. Tomczak, Łęczycka taksa wojewodzińska z roku 1550, RŁ 1 (4), 1958, s. 316;
zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 177; tenże, ‘Equus Polonus’. Koń
w wojsku polskim w XVI wieku, Piotrków Trybunalski 2016, s. 83, 86.
214
CennikMK, s. 359.
215
Zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 175.
216
CennikMK, s. 359; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 178.
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G. Chaucer, Canterbury Tales, London 1950, s. 51.
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a ich lista jest długa218. Do wyrobów reprezentacyjnych należały niewątpliwie także dwa siodła ze srebrnymi pozłacanymi okuciami?, kupione przez Kazimierza Jagiellończyka ze spuścizny po kardynale Zbigniewie Oleśnickim („duas sellas argento reformatas vel deauratas”),
które wraz z dwoma pozłacanymi pucharami 20 czerwca 1456 r. stały się
zabezpieczeniem dla królewskiej pożyczki na 400 złp!219 Na tę listę należy wpisać także trzy siodła okute srebrną pozłacaną blachą ze skarbca książąt mazowieckich w 1494 r. („tres selle argentee deaurate cum
omnibus attinenciis”)220. W 1502 r. wojewoda lubelski Mikołaj z Kurozwęk skarżył się na syna Adama, że zabrał z rodzinnego zamku w Rytwianach m.in. osiem takich samych siodeł srebrnych pozłacanych221. Dwa
siodła ze srebrnymi pozłacanymi okuciami („due selle argento inaurato
reformate”) z zasobów biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego spisano w 1520 r. po jego śmierci222.
W kolekcji Zygmunta Augusta znajdowały się siodła zdobione nie
tylko pozłacanym srebrem, ale także złotem z emalią, jak przykładowo
w odnotowanym, wykonanym przez braci Merkliczów „sellam auream
cum smalcz”223. Takie siodła były bardzo drogie. W 1566 r. z litewskiego
majątku Andrzeja Ciechanowskiego zabrano m.in. kilka siodeł tureckich po 2,5 kopy groszy (150 gr) i jedno wołoskie aksamitne ocenione aż
na 10 kop groszy224. O ich wielkiej wartości świadczy fakt, że w 1501 r.

218

Č. Zķbrt, Dģjiny kroje v zemķch českżch od dob nejstar ķch a˛ po vįlky husitské,
Praha 1892, s. 194.
219
AGAD, MK, ks. 11, k. 87; zob. S. Gawęda, Udział finansowy Krakowa w wojnie
trzynastoletniej, „Małopolskie Studia Historyczne” 2, 1959, z. 2/3, s. 29, przyp. 44.
220
J. Mycielski, Inwentarz skarbca książąt mazowieckich Konrada i Janusza z roku
1494, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce” 8, 1907, z. 1–2,
s. CLX.
221
MRPSum., cz. III, nr 301; zob. F. Sikora, Cyrograf Dziersława Rytwiańskiego
z 1471 roku, [w:] Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona
Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. J. Smołucha,
A. Waśko, T. Graff, P. F. Nowakowski, Kraków 2008, s. 125.
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ACap., I, nr 1109.
223
J. Jawoszek, Wyroby złotnicze Zygmunta Augusta i ich twórcy w latach 1544–1548,
[w:] Curia Jagiellonica. Studia z dziejów dworu i kultury dworskiej w XV–XVI wieku,
red. A. Januszek-Sieradzka, Lublin 2009, s. 84.
224
J. M. Bochan, Rysztunak verchavogo kania v Vialikim Kniastvie Litovskim v XIV–
XVI stst., „Materialy Pa Arhealogii Bielarusi” 3, Mińsk 2001, s. 219.
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pro sella dla królewicza Zygmunta Jagiellończyka zapłacono niecałe
2 floreny węgierskie, a w 1504 r. w Głogowie „pro sella nowa” dla niego
jednego florena węgierskiego i po tyle samo kupowano w 1478 r. siodła dla księcia mazowieckiego Janusza II225. W związku z tym niezbyt
wiarygodny wydaje się pozew w 1497 r. plebana Jana z Juryszewa o kradzież jego siodła za 1,5 kopy groszy226. Najwięcej jest oczywiście siodeł
skromniejszych. Tylko w ostatnim dwudziestoleciu XV w. odnotowano
„sellam valoris” 23,5 grosza oraz za 20, 18, 15 i 12 groszy227. W 1506 r.
w Wilnie „pro nova sella aurigis” zapłacono 13,5 grosza228, ale to nie
było siodło rycerskie. W 1433 r. kupiono nawet „unam sellam pro sex
grossis”229. Dodajmy, że zwykłe siodła/siedzenia woźnicze („selle haurigalis”) kosztowały w 1461 r. zaledwie 2,5 grosza230.
W 1474 r. w rachunkach królewskich znajdujemy dwa interesujące
zapisy, zwłaszcza z punktu widzenia konstrukcji siodeł. Czytamy zatem, że siodlarzowi Franciszkowi za wykonanie czterech nowych siodeł
bojowych („sellis novis boyowe cum rury”) płacono po 6 złp za sztukę231. Owe rury [wyróżnienie — J. Sz.] to zapewne dodatkowe elementy
wzmacniające łęk tylny — jak w przypadku XV-wiecznego siodła z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
Inny zapis dotyczy siodlarza Wawrzyńca, któremu zlecono wykonanie ośmiu nowych takich samych siodeł bojowych — z rurami, jak wyżej („sellis novis boÿowe cum rurÿ et cum cingulis”) — również po 6 złp
za każde i ośmiu zwykłych („sellis simplicibus”) na konie królewskie
po jednym złp za sztukę, a ponadto naprawę siodeł starych („sellarum
veteram”) i zrobienie 50 popręgów (poprangy) — wszystko za 59 złp232.
Wynika stąd, że naprawa starych siodeł i popręgi kosztowały tylko 3 złp.
Naprawy nie były bowiem zbyt drogie. W 1504 r. w Krakowie „a reformatione selle domini principis” [Zygmunta Jagiellończyka] zapłacono
225

Zsigmond, s. 70, 124, 151; Jagelló Zsigmond, s. 62; KSJan., nr 51.
SHGWoj. płockiego, z. 2, s. 111.
227
Acta rectoralia Almae Universitatis Studii Cracoviensis inde ab anno MCCCCLXIX, wyd. W. Wisłocki, t. I, Kraków 1893–1897, nr 1493; AOCLA, t. 2, nr 1918;
KSJan., nr 633; AOCLA, t. 2, nr 1707; t. 1, nr 2334.
228
Jagelló Zsigmond, s. 361.
229
Księgi gromadzkie wsi „Krościenko” 1408–1535, nr 1477.
230
Rach.WK, nr 307, s. 486.
231
AGAD, ASK, Oddział 1: Rachunki Królewskie, sygn. 18, k. 268v.
232
Tamże.
226
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2 grosze, a niebawem „a reformatione selle de ambulatore domini principis” 3 grosze233. Ale naprawa w tym samym roku jego siodeł gonczych
kosztowała aż 1 złp234, ale musiało być ich sporo! Przy okazji odnotujmy
interesujący zapis z 1494 r., że w zamku w Brześciu Kujawskim znajdowały się trzy siodła starego typu („tres selle antiqui modi alias horzewe”), wyrazu nieznanego w słowniku staropolskim i innych, a także
cztery pary zasziadaczy235.
Jak wynika z powyższego zestawienia cen siodeł w XIV–XV w., spośród 53 znajdujących się w nim zapisów aż 34, tj. 64%, dotyczy egzemplarzy, których wartość nie przekroczyła kwoty 20 groszy, wyznaczonej
w cenniku królewskim z 1396 r. jako maksymalna. Dane o większości
z pozostałych 19 droższych siodeł pochodzą z ksiąg sądowych, kiedy sąd
rozstrzygał sprawy o ich zniszczenie lub przywłaszczenie i odzwierciedlają przede wszystkim wysokość roszczeń finansowych pokrzywdzonych właścicieli — nie zawsze odpowiadających ich realnej wartości236.
Jest wszakże faktem, iż w 1395 r. na siodło dla królowej węgierskiej Marii Andegaweńskiej — siostry Jadwigi Jagiełłowej i żony Zygmunta Luksemburskiego — wydatkowano aż 3 grzywny i było to najdroższe siodło
odnotowane w rachunkach dworskich Jadwigi i Jagiełły237 (zob. tab. 4).
Dodajmy, że za siodło dla królewskiego woźnicy zapłacono wtedy tylko
9 skojców. Różnica w cenach: tj. 144 i 18 groszy oddaje przepaść pomiędzy wartością siodła wykwintnego i zwykłego, jakkolwiek jeszcze nie
najtańszego!
Najbardziej miarodajne pod względem wartości siodeł, ale głównie tych najbardziej pospolitych na rynku podaży, są wszakże różnego rodzaju cenniki cechowe i tzw. taksy wojewodzińskie. W ich świetle
z 1550 i 1555 r. z Brześcia Kujawskiego i Łęczycy siodła woźnicze podlejsze kosztowały 9 groszy, pospolite 10 groszy, dobre zaś 12 groszy238.

233

Jagelló Zsigmond, s. 85, 94.
Tamże, s. 97.
235
Inwentarz dóbr starostwa brzeskiego na Kujawach z roku 1494, wyd. W. Posadzy,
H. Kowalewicz, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 2, 1956
[1957], z. 2, s. 397; zob. J. Szymczak, Zasoby broni w zamkach polskich, s. 18.
236
Zob. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 193.
237
RDJJ, s. 217: „pro I sella dne Regine Vngarie donanda III marc.”
238
A. Tomczak, Łęczycka taksa wojewodzińska, s. 316; Cz. Jarnuszkiewicz, Dawne
taryfy cen, s. 76.
234
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Jednak ze względu na realizowany temat rycerski dla nas ważniejsze
są ceny siodeł jeździeckich, których lista jest długa i nader interesująca. Według cennika siodlarzy brzeskich z 1555 r. najtańsze było siodło
poduszkowe za 15 groszy, siodło wołoskie powleczone prostą skórą wyceniono na 18 groszy, siodło wołoskie powleczone czarnym albo czerwonym juchtem na 22 grosze, siodło wołoskie obłożone mosiądzem na
28 groszy, siodło tureckie na 30 groszy, a w innych typach należało targować się z rzemieślnikiem239. Do takich należały niewątpliwie siodła
kunsztowne z najwyższej półki lub innego rodzaju. W sprawie „siodla
czervonego vyschitego yedvabiem czervonem hy zielonem” procedował
w 1534 r. sąd w Warszawie240, które do zwyczajnych i z pewnością do
rycerskich nie należało.
W cenniku siodlarzy łęczyckich z 1564 r. wymieniono tylko siodło
wołoskie juchtowe za 24 grosze i tureckie juchtowe z dobrej skóry za
30 groszy. Cenę innego trzeba było uzgodnić z rzemieślnikiem241. W następnym roku do takich zaliczono siodło wołoskie z przednimi i tylnymi
poduszkami, wyszczególniono zaś siodło wołoskie juchtowe za 24 grosze oraz 2 siodła po 48 groszy: wołoskie z tureckim łękiem oraz tureckie
juchtowe242.
W tym miejscu odnotujmy ponadto, że w 1578 r. sąd grodzki w Sieradzu zajmował się „sellam alias dimith delonąm skonąm indutam”, czyli tzw. siodłem z dyminkiem243.
Z braku wcześniejszych danych w sprawie kosztorysu wykonania
siodła warto odnotować takie rozliczenie za siodło dla króla Stefana Batorego z 1578 r. w Warszawie. Do jego budowy wykorzystano 71 większych i 253 mniejszych srebrnych gwoździ oraz 4 srebrne duże kule —
wszystko o wadze 11,5 grzywny (11,5 x 234 g = ok. 2,7 kg) za 92 złp. Za
ich wykonanie złotnikowi płacono po 48 groszy za każdą grzywnę ich
wagi, co w sumie wyniosło 18 złp i 12 groszy. Zrobienie terlicy przez
stolarza oraz zakup ozdobnej tkaniny i jej malowanie kosztowało 10 złp
i 3 grosze. Obito ją karmazynem za 19 złp i 15 groszy. Za kolejną sztukę
239

Cz. Jarnuszkiewicz, Dawne taryfy cen, s. 76.
ZZW, nr 2443.
241
AGAD, KGŁęcz., ks. 49, k. 796.
242
Tamże, k. 1055v.
243
AGAD, KGSier., Inskrypcje, ks. 76, k. 962v; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty
uzbrojenia, s. 176.
240
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Tabela 5. Rodzaje i ceny siodeł w XVI w. (cena w złp)
Typ siodła Ceny
Zachodnioeuropejski,
odmiana niemiecka
Zachodnioeuropejski,
odmiana hiszpańska
Wschodnioeuropejski
z jarczakiem
Wschodnioeuropejski
z dyminkiem
Wschodnioeuropejski,
odmiana turecka
Wschodnioeuropejski,
odmiana wołoska

2

3

4

5

6

7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

Źródło: A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 100, tab. 6.
Znak x oznacza zakup siodła danego rodzaju.

jedwabiu, z którego krawiec zrobił ozdobne frędzle, dano 24 złp, za robociznę zaś 1 złp i 9 groszy. Kolejna sztuka jedwabiu wraz z wynagrodzeniem dla krawca kosztowała 3 złp i 15 groszy. Razem za siodło zapłacono zatem (92 złp + 18 złp 12 gr + 10 złp 3 gr + 19 złp 15 gr + 24 złp
+ 1 złp 9 gr + 3 złp 15 gr = 167 złp + 54 gr) 168 złp i 24 grosze. Czarne
płótno i skóra na czaprak za 15 groszy, 13/4 łokcia taśmy za 3 grosze
i 12 szelągów oraz 23 złp i 12 groszy jako wynagrodzenie dla złotnika
za pozłocenie niektórych części siodła to kolejne koszty wykonania tego
królewskiego siodła wraz z czaprakiem (24 złp 12 szelągów), który zamknął się kwotą 192 złp, 24 groszy i 12 szelągów, jakkolwiek w księdze
podskarbińskiej odnotowano, że „summa impensae totius super sellum
facit f. 176–18–12”244. Bez względu na różnicę tych 16 złp i 6 groszy (!)
siodło było rzeczywiście godne władcy i spełniło niewątpliwie swoją funkcję reprezentacyjną, podobną do tej z 1454 r., kiedy Kazimierz
Jagiellończyk, witając w progach stołecznego Krakowa swoją przyszłą
244

Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576–1586 w dwóch częściach,
wyd. A. Pawiński, [w:] Źródła dziejowe, t. IX, Warszawa 1881, s. 209–210; por. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 181–182.
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żonę Elżbietę Rakuszankę, „wspaniale i przepysznie prezentował się [...]
w swoim przybraniu pełnym blasku, gdy samo siodło, wędzidło, strzemiona i odzienie królewskie, oprócz koni okrytych rzędami z aksamitu
i złotogłowia wartych 40 tys. florenów”245. Olśnił też swoich poddanych,
w tym także naszego Jana Długosza.

SIODLARSKIE DODATKI
Samo siodło, bez względu na jego przeznaczenie: kmiece, woźnicze,
podróżne czy bojowe, nie spełniało swoich funkcji opanowania konia
przez jeźdźca bez wykorzystania dodatkowych rzeczy, w różnej zresztą
postaci. W 1447 r. w Sieradzu cały komplet siodlarski, czyli „sellam cum
attinenciis bonum”, wyceniono na 24 grosze, podczas gdy w 1562 r. „sellam cum attinencis suis vulgo z rządem” aż na 3 złp, tj. na 90 groszy246.
Trzeba wszakże pamiętać, że po przeszło stu latach inna była wartość
pieniądza, robiono też inne siodła i ich oporządzenie, ale pomimo tego
to duża różnica!
O wartości poszczególnych zestawów siodlarskich decydowały bowiem — oprócz cen samych siodeł — także ceny związanych z nimi
dodatków. Był to zaś podkład pod siodło („podklad ad sellas”), czyli
czaprak/potnik, a ponadto znajdujący się pod końskim brzuchem popręg, który dopełniał ten skomplikowany system zabezpieczenia jeźdźca
w siodle na koniu, za pomocą utrzymujących siodło na końskim grzbiecie omówionych już i docenionych pasów podpiersienia i podogonia.
W cennikach siodlarzy łęczyckich z 1564 i 1565 r. podano ceny siodeł
woźniczych już razem z podkładami/czaprakami. I tak podlejsze kosztowały 12 i 14 groszy, dobre 15 groszy, na wielkiego konia zaś 18 groszy247.
CZAPRAK jest słowem zapożyczonym z języków ludów stepu; od
Turków Osmańskich za pośrednictwem Węgrów248, ale także francuski
caparaçon. Dodajmy wszakże, iż czaprak w opisie herbu Starykoń nazwano naściółką. Może zatem czaprakiem była także nastolka wykonana
245

Dł., Annales, ks. 12/1, s. 178.
AGAD, KGSier., ks. 9, s. 383; Księga radziecka miasta Drohobycza 1542–1563,
wyd. H. Polaczkówna, [w:] Zabytki dziejowe, t. IV, Lwów 1936, z. 1, nr 289.
247
AGAD, KGŁęcz., ks. 49, k. 796, 1055v.
248
W. Świętosławski, Ślady koczowników Wielkiego Stepu z X, XI i XII wieku w dorzeczach Wisły i Odry, Łódź 2006, s. 41–42.
246
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w 1506 r. „super novas sellas” dla Zygmunta Jagiellończyka w rachunkach prowadzonych przez marszałka jego dworu Krzysztofa Szydłowieckiego249. W 1504 r. w Głogowie za 3 łokcie „tele nigre sub nastolka
schara” (sukno czarne pod szary czaprak) zapłacono 6 groszy krawcowi Jurkowi, który dostarczył ten materiał250. W następnym roku tenże
sam Jurek — zapewne krawiec nadworny — otrzymał wynagrodzenie
m.in. za 2 „nastolcze przyschawene”251. Natomiast w Wilnie w 1506 r.
kupił on 9 łokci szarego sukna machelskiego na tunikę jeździecką i na
czaprak („pannis schare machelskie pro tunica ad equitandum et ad
nastolka przeschiwana”), płacąc po 18 groszy litewskich za łokieć252.
Najprościej i najdokładniej jednak czaprak scharakteryzowano w nocie
o „subsellariis dictis podclady ad sellas”; zazwyczaj jednak czapraki występują jako „podclady ad sellas” lub zwyczajnie poklat i puklad, czyli
przykrycie lub pokrycie, a także sateldecke, satelkleit i sateltuch253.
Czaprak wykonany z jakiejś grubej tkaniny — np. filcu, sukna lub
kilku warstw płótna — rozmaitej wielkości i kształtu, kładziony pod
siodło, chronił zgrzany grzbiet koński przed otarciem, zwłaszcza przez
jego drewniane i metalowe elementy konstrukcyjne, stąd jego określenie jako potnika254. W 1410 r. za taki czerwony filc pod siodło („vor rot
filcz of dy satel”) zapłacono 10 skojców i 1 szeląga, a następnie jeszcze
7 wiardunków [84 gr] „vor 70 elen lywant czu setelen”255. W tym samym
roku w rachunkach krzyżackich odnotowano zapłatę trzech wiardunków za naprawę? czapraka (sateldecke) na konia wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen256.
Czapraki były zróżnicowane nie tylko pod względem jakości użytego materiału, ale także wielkości i kształtu. Niewielki i tylko nieznacznie
249

Jagelló Zsigmond, s. 281.
Tamże, s. 61.
251
Tamże, s. 250.
252
Tamże, s. 360.
253
RDJJ, s. 163, 164, 184, 196; zob. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 195;
K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach, s. 465–466.
254
Z. Wawrzonowska, Rząd koński i oporządzenie jeździeckie, s. 187.
255
Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs, s. 1, 2; zob. A. Nowakowski,
Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach, s. 129.
256
MTbuch, s. 578: „3 fird. segeler vor unsers homeysters sateldecke”; zob. G. Kucharski, Życie codzienne i dworskie wielkich mistrzów krzyżackich w świetle „Marienburger Tresslerbuch” z lat 1399–1409, RDSiG 61, 2001, s. 201.
250
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wystający poza siodło czaprak widzimy na krakowskim poliptyku Św.
Trójcy, natomiast znacznie większy, zachodzący aż na boki konia, znajduje się na tryptyku z Wielowsi z lat 1430–1440257. Na jednym z malowideł ściennych z lat siedemdziesiątych XV w. z dawnego kościoła
brygidek w Lublinie na grzbiecie konia, dosiadanego przez rycerza
w kapalinie, widnieje zielony czaprak jako wymoszczenie pod masywne
siodło z wysokimi łękami258.
Ostatni z Piastów mazowieckich książę Janusz III zapisał w testamencie swemu dworzaninowi Gabrielowi Tarło ze Szczekarzowic herbu
Topór nie tylko konia, ale także ostrogi i czaprak259. Musiały to być wyroby co najmniej dobrej jakości i cenne na miarę książęcej szczodrobliwości i zasobności kasy. W testamencie złotnika krakowskiego Jerzego
Zatorskiego z 1515 r. czytamy, że podskarbi Andrzej Kościelecki dał mu
ad czaprahy 22 grzywny srebra i 7,5 [lub 4,5] skojca260. W 1545 r. złotnik
Jakub otrzymał 24 grzywny srebra na dwie pary czapraharum [„Jacobo
aurifici a labore mr. 24 argenti, ex quo fecit 2 paria czapraharum pro
2 pueris per fl. duos Lithuanicos, facit fl. 60”]261.
W 1502 r. szewcowi w Budzie „pro poklad ad sellam” dla woźnicy zapłacono tylko 10 denarów węgierskich, ale niebawem „pro pyrsznye ad
sellas et pro uno podklat” do siodła Zygmunta Jagiellończyka aż 60 denarów węgierskich262. Niekiedy do wyrobu niektórych elementów okrycia konia, w tym czapraków, mistrzowie siodlarscy angażowali krawców.
Właśnie krawcowi zapłacono w 1510 r. za sukno do podbicia siodła263.
Przeciwko ich zatrudnianiu protestowali towarzysze cechu siodlarskiego w Krakowie, którzy z tego powodu w 1587 r. wypowiedzieli nawet
posłuszeństwo swoim mistrzom264.
257

Z. Wawrzonowska, Rząd koński i oporządzenie jeździeckie, s. 187.
A. Młyńska, Malowidła ścienne z kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Lublinie.
Próba analizy wyposażenia jeźdźców, [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane
Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski, Łódź 2011, s. 304.
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J. Tęgowski, Testament ostatniego Piasta mazowieckiego, Prz.H 96, 2005, z. 1, s. 83.
260
CA [t. 2], nr 315; por. tamże zapiskę na s. 120 i 121 — chyba, że chodzi o dwa
różne czapraki!?
261
Rach.dw.król., s. 186.
262
Zsigmond, s. 179, 187.
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Rach.Kościel., s. 19.
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A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 142–143.
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W wydanej w 1550 r. taksie wojewodzińskiej w Łęczycy podkład
prosty wyceniono na 4 grosze, ale dobry z sarniej skóry był dwa razy
droższy265. Według taksy siodlarzy łęczyckich z 1564 r. podkład pod
siodło woźnicze kosztował 3 grosze, prosty 4 grosze, z sarniej skóry
zaś 6 groszy266. Najbardziej rozbudowany pod tym względem jest cennik siodlarzy łęczyckich z 1565 r. Wymieniono w niej aż cztery rodzaje
podkładów, w tym dwa do siodeł woźniczych: pod mniejsze za 3 grosze
i pod wielkie za 4 grosze. Natomiast podkłady pod siodła jeździeckie
kosztowały: prosty 6 groszy, ale z sarniej skóry jako dobry pod siodła
tureckie i wołoskie 10 groszy267. Pomijając siodła woźnicze, ceny podkładów pod siodła jeździeckie kształtowały się od 4 groszy za prosty
do 10 groszy za podkład z sarniej skóry („sarniey siersczi”). W takich
cennikach nie znajdujemy egzemplarzy najlepszej jakości i na specjalne
zamówienie, których wykonanie należało — jak w innych przypadkach
— stargować z rzemieślnikiem! W wydanych w 1565 i 1589 r. taryfach
cen dla siodlarzy czytamy, że każde siodło „s podkldem/pokliadem ma
bÿcz/być przedawane”268, czyli czaprak został potraktowany w zasadzie
jako część siodła!
Podobne wątpliwości interpretacyjne wzbudza treść zapisów w rachunkach dworskich Jadwigi i Jagiełły, które mają wpływ na nasz obraz
siodła i nie tylko jego tzw. dodatków.
W 1393 r. za dwa „tecturis super sellas, dictis pokrowy” zapłacono
24 grosze269 i ten zapis posłużył do umieszczenia w Słowniku staropolskim
wyrazu pokrów jako nakrycia na siodło [wyróżnienie — J. Sz.]270. W 1395 r.
natomiast z tej samej kasy dworskiej wypłacono najpierw 31 stycznia
4 grzywny i 39 groszy za 3,5 łokcia jasnożółtego jedwabiu (ok. 2 m „yaxamiti flauei lucidi”), a 3 lutego jeszcze 1,5 grzywny za ćwierć funta (1 funt =
0,4 kg) jedwabiu koloru żółtego i brązowego („serici flauei et brunatici”)
w celu sporządzenia („ad parandum/consuendum tecturam selle”), czyli
narzuty na siodło [wyróżnienie — J. Sz.] dla królowej węgierskiej Marii
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Andegaweńskiej271. Niewielka ilość materiału w obu przypadkach sugeruje,
że nie były przeznaczone na obszerny przecież kropierz, lecz raczej na zdecydowanie mniejszy czaprak lub — jak sugeruje treść obydwóch zapisów
— na jakieś ozdobne pokrycia bardzo kosztownego zresztą i z tego powodu
już odnotowanego damskiego siodła za 3 grzywny królowej Marii272. Nie
można wszakże wykluczyć i takiej możliwości, że omawiany materiał posłużył tylko do wykonania pewnych elementów kropierza, gdyż w barwach
heraldycznych królowej były przecież złote lilie na niebieskim tle?!
POPRĘG to po prostu cingulum273, ale dokładniej był to „cingulum ad sellam” i satelgurtale, najbardziej natomiast identyfikował jego
funkcję zapis jako „cingulum alias poprąg”274 lub subligale275. Popręg
wraz z pasami podpiersienia i podogonia zabezpieczał siodło w pozycji umożliwiającej bezpieczny dosiad konia. Znajduje się pod brzuchem
konia i łączy obie strony terlicy siodła. Jako część wyposażenia siodlarskiego popręgi kupowano zapewne razem z siodłem. Ale nieraz, jak
w 1408 r. w Malborku „vor 3 rittersatel und 3 afterreyfen” (siodło bojowe
z popręgiem) zapłacono 3 marki/grzywny276. Niekiedy wszakże siodło
uzupełniano nowymi popręgami. Na Węgrzech, w Budzie, w 1501 r.
„pro novis duobus popragi super equum” zapłacono 20 denarów węgierskich, a w następnym roku „pro popragi novis ad sellas” tylko niewiele mniej, gdyż po 9 denarów za sztukę277. W 1504 r. w Krakowie „pro
duobus popragi novis” dla Zygmunta Jagiellończyka dano 8 groszy278.
Według cennika rymarzy łęczyckich z 1564 i 1565 r. popręgi woźnicze nie kosztowały dużo, gdyż popręg prosty był za pół grosza, dobry
271

RDJJ, s. 217, 219.
Zob. wyżej przyp. 79.
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A. Brückner, Średniowieczna poezya łacińska w Polsce, cz. 1, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” 1892, seria II, t. I (ogólnego zbioru t. XVI),
s. 359.
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AGZ, t. 18, nr 2438; zob. J. Szymczak, Ceny broni, koni i oporządzenia jeździeckiego, [w:] UwPŚ/2, s. 278.
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zaś za 2 grosze. Natomiast popręgi sowite do tureckiego siodła z cuglem
wyceniono na 3 i 4 grosze, ale krygowe z przeszywaniami w obu cennikach zgodnie na 6 groszy279.
PUŚLISKA to rzemienie, na których zawieszano strzemiona (strepae, stegereyfen), czyli dosłownie „corrigis ad strepas” lub „cingulis ad
strepas”. W zależności od rodzaju siodła mocowano je do terlicy przez
otwory w ławkach lub w przednim łęku280. Chyba w przednim łęku albo
w dodatkowym otworze z przodu ławki siodła znajdowało się dodatkowe puślisko [wyróżnienie — J. Sz.] do umocowania na nim żelaznego
wytoku, służącego do umieszczenia w nim drzewca kopii lub — jak już
sygnalizowałem wcześniej — drzewca chorągwi jako znaku bojowego281.
W 1475 r. wraz ze strzemionami kupiono dla Kazimierza Jagiellończyka jedną parę rzemieni, które nazwano Strzemyenczyska282. W tymże samym roku znany nam już krakowski uździenik Sołtysek wykonał
dwadzieścia par takich „Strzemyenczysk nigris ad sellas boÿowe”, dziewięć zwykłych do ośmiu siodeł powszechnego użytku („ad [...] sellas
simplicis”), trzynaście par „Strzemyenczysk albis ad sellas aurigarum”283.
Takie strzemyenczyska nowe i czarne odnotowano w księdze wydatków
Zygmunta Jagiellończyka w Budzie w 1500 i 1501 r.284
Wyrób puślisk należał do branży skórniczej, ale głównie rymarzy. W statucie cechu rymarzy, siodlarzy i kuszników poznańskich z 1504 r. zapisano,
że kandydat na mistrza rymarskiego powinien wykonać „strepistrum alias
strzemyenczisko militare” i te „strepisteria alias strzemyencziska” później
zostają do dyspozycji bractwa285. Ze względu na swoją bardzo ważną rolę
dla bezpieczeństwa jeźdźca musiały być wyjątkowo mocne i wytrzymałe,
toteż często były robione z dwóch warstw solidnie zszytej dobrej skóry286.
W wydanej w 1550 r. łęczyckiej taksie wojewodzińskiej parę puślisk
„z golonego rzemienia” wyceniono na 3 grosze287. Według taksy ryma279
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rzy łęczyckich z 1564 r. kosztowały już 4 grosze, a dobre puśliska szyte
(„puslika sythe sowite”) aż 5 groszy288.
W 1476 r. kupiono sześć par strepalia, płacąc po 18 groszy za każdą
parę289. Pod tym określeniem kryją się puśliska/strzemieńczyska wraz
ze strzemionami/strepae, na co wskazuje zresztą ich wysoka cena.
STRZEMIONA posłużyły do pełnego opanowania konia. Ich namiastki w postaci pętli na wielkie palce u nóg stosowano w Indiach
i Chinach już w starożytności. Najwcześniej datowane strzemiona pochodzą z obszaru dzisiejszej Korei i przylegającej do niej części Chin,
a najstarsze zachowane egzemplarze pochodzą z 2. poł. IV w. Na przełomie V i VI w. strzemiona z Dalekiego Wschodu przejęli koczownicy
ze stepów środkowoazjatyckich. W Europie pierwsze ich ślady znane są
z 1. poł. VII w. z cmentarzysk awarskich na Węgrzech. Niebawem wynalazek ten przejęli Bizantyńczycy, którzy zastosowali je w swojej konnicy
już na przełomie VI i VII w.290 W IX w. strzemiona zostały odwzorowane w figurach szachowych, które prawdopodobnie zostały przesłane
Karolowi Wielkiemu przez Haruna al-Raszyda.
Zawieszone na puśliskach strzemiona już w XI w. były rozpowszechnione w całej Europie. Dzięki nim wojownicy mogli sprawniej posługiwać się bronią, zwiększyła się więc przydatność jazdy na
polu walki. W ten sposób człowiek zapanował całkowicie nad swym
wierzchowcem291.
Spośród strzemion wydobytych z Jeziora Lednickiego z czasów
pierwszych Piastów uwagę zwraca typ karolińsko-wikiński (typ II w odmianie D) o wysokim uformowanym owalnie kabłąku, w przekroju
okrągłym o średnicy 0,9 cm, prostej stopce i dużej prostokątnej zawieszce (6,8x2,7 cm) z wąską szczeliną na puślisko (4,7x1 cm), należący do
288
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najpopularniejszych odmian wczesnośredniowiecznych strzemion na
znacznych obszarach Europy Zachodniej292. Na czytelny dotąd ornament składają się srebrne linie wykonane techniką tauszowania, czyli
wklepania kolorowego metalu w wyryte rowki. Występują one parzyście na bocznych ściankach stopki, pod i nad zgrubieniem przy przejściu kabłąka w stopkę, a także pojedyncze na szyjce, podkreślając w ten
sposób jej odrębność od kabłąka i zawieszki. Całkowita wysokość tego
strzemienia wynosi 17 cm293.
Dwa inne lednickie strzemiona są inkrustowane srebrem i miedzią.
Jedno (typ III, odmiana A lub B) z okrągłym kabłąkiem i bezpośrednio
połączoną z nim prostokątną zawieszką z wąskim otworem prostokątnym
na puślisko (1x2,4 cm) ma całkowitą wysokość 13,2 cm. Bogatą ornamentykę posiada także strzemię z owalnym kabłąkiem w przekroju prostokątnym, z prostokątną zawieszką (7x3,6 cm) i prostokątną szczeliną na
puślisko (4,3x1 cm). Jego całkowita wysokość wynosi 21,7 cm294.
W późnym średniowieczu jednym z najpopularniejszych rodzajów
strzemion był mający aż 7 odmian typ IV. Jego cechą charakterystyczną był brak wyodrębnionej zawieszki, którą zastąpił otwór na puślisko
w płasko rozklepanej górnej części kabłąka295. Jego odmiana D (może
jednak import wschodni?) z okrągłymi kabłąkami jest datowana na
2. poł. XIII i początek XIV w., natomiast najliczniej występująca odmiana F z łukowatymi kabłąkami i zawsze poziomymi stopkami pochodzi
z okresu od połowy XIII do początków XV w.296
292
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Interesujący jest także typ V z poziomym i szerokim zakończeniem górnej krawędzi kabłąka — niekiedy płasko rozklepanej
— i znajdującymi się niżej cienkimi drucianymi lub blaszanymi
poprzeczkami łączącymi ramiona kabłąków. Jego odmianą A są strzemiona w kształcie smukłego trapezu, odwzorowane m.in. na tryptyku
z Wielowsi z 1430–1440 r., w hornigowskiej wersji Legendy o św. Jadwidze z 1451 r., przez Wita Stwosza na ołtarzu w kościele Mariackim
w Krakowie i na tarczy herbowej Strzemię297 z 1534 r.298 Jak sugeruje
Witold Świętosławski, częste występowanie strzemion trapezowatych
w ikonografii w scenach walk rycerskich może wskazywać na ich bojowy charakter299. Liczne okazy strzemion kształtu gruszkowatego
o stopkach przeważnie poziomych lub minimalnie wygiętych jako
odmiana B w typie V są datowane na okres pomiędzy połową XIV
i połową XV w.300
Na szczególną uwagę zasługują strzemiona typu VI, asymetryczne
ze skośnie wyprofilowanymi stopkami i mające szerokie, poziome zakończenie górnych części kabłąka w postaci poprzeczki, wokół której
zawijano puślisko. Do poprzeczek „mocowano szerokie, prostokątne
blaszki, często efektownie zdobione (odmiana A) lub też cienkie paski
blachy (odmiana B)”301. Te pierwsze są tym bardziej warte odnotowania, gdyż znajdująca się w Waffensammlung w Wiedniu para strzemion
[oraz ostróg302] z bogato zdobionymi ażurem w kształcie powtarzającej
się w rzędzie litery ‘a’ płytkami przy górnej części kabłąków została wykonana ponoć w Czechach dla Kazimierza Jagiellończyka w 1455 r. Podobne strzemię znajduje się w Magyar Nemzeti Muzeum w Budapeszcie i jest przypisywane królowi węgierskiemu Ludwikowi II303 — zresztą
wnukowi Kazimierza Jagiellończyka. Natomiast odmianę B spotykamy na tryptyku Koronacja Madonny z Wielunia z 1460 r. w scenie
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przedstawiającej konnego św. Jerzego walczącego ze smokiem oraz na
tryptyku z Pławna z lat 1514–1518304.
Strzemiona typu VII charakteryzują się pochewkowatym uformowaniem górnych części smukłych kabłąków i minimalnie wygiętymi
stopkami. Tego typu okaz znaleziono w spalonym w 1384 r. domu w Łęczycy305. Typ VIII ma bardzo prostą konstrukcję, nie posiada zawieszek,
a puśliska zawijano bezpośrednio wokół górnych części kabłąków. Pochodzą z południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej i datuje się je na
XII–XIII w.306
Na obrazie Bitwa pod Orszą w 1514 r. dosiadający konia głównodowodzący hetman litewski Konstanty Ostrogski ma „strzemię obręczowe
z kulką u spodu”, a takie same strzemiona posiada jeden spośród czternastu husarzy zbliżających się do przeprawy307. Natomiast jeźdźcy z oddziału czternastu kopijników mają „strzemiona o prostych stopniach
i półokrągłych kabłąkach”308.
Już we wczesnym średniowieczu niektóre rodzaje strzemion miały
na kabłąku oraz w dolnej części stopki rozmaite wałki i wypustki, które interpretowano jako elementy dekoracyjne lub wzmacniające konstrukcję strzemion. Ostatnio wszakże uznano je za zamienniki ostróg,
coś w rodzaju hybrydy strzemion z ostrogami. W średniowiecznym
europejskim świecie takie rozwiązanie nie przyjęło się ze względu —
jak zapewne słusznie dowodzi Arkadiusz Michalak — na symboliczne
i prestiżowe znaczenie ostrogi jako jednego z najważniejszych atrybutów stanu rycerskiego309.
Analiza metaloznawcza poddanych badaniom strzemion wykazała, iż
wykonano je z miękkiego żelaza dymarkowego o średniej lub niskiej zawartości fosforu310. Takie żelazo, niekruszące się i w miarę elastyczne, po304
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zwalało łatwo formować kabłąki i było wytrzymałe na naciski stóp jeźdźca
— często stającego przecież w strzemionach dla nabrania zamachu bronią
sieczną lub obuchową. W celu wyeliminowania wielu łączeń za pomocą
zgrzewów — najsłabszego elementu w całym produkcie — strzemiona
odkuwano zazwyczaj z jednego kęsa metalu w postaci odpowiedniej długości pręta lub płaskownika. Było to jednak możliwe tylko w wyrobach
prostych, gdyż bardziej skomplikowane i okazałe miały siłą rzeczy więcej
połączeń, które wszakże zawsze wykonywano bardzo starannie311.
Jednocześnie pokrywanie ich powierzchni metalami kolorowymi lub
nawet szlachetnymi — oprócz podnoszącego niewątpliwie ich walory estetyczne — zabezpieczało je także przed korozją, zwłaszcza że miękkie
żelazo jest na nią szczególnie podatne312. Już w XII w. złote strzemiona
opiewał poeta ruski w Słowie o wyprawie Igora: „wstąpił kniaź Igor w złote strzemię [„в злата стремена”] i pojechał przez puste pole”313.
Strzemiona mało kiedy natomiast spotykamy na kartach „polskich”
kronik i innych naszych średniowiecznych źródeł historiograficznych.
Tym bardziej należy odnotować zapis w Roczniku świętokrzyskim,
w którym podano, że wśród współwinnych zabójstwa biskupa Stanisława w 1079 r. byli m.in. rycerze mający w herbie „unum strepe wulgariter
strząmyn”314, jak zapisano, herb Strzemień. Jan z Czarnkowa tylko jeden
raz wymienił „strepitum equorum”315. Jest wszakże faktem, że również
Jan Długosz w swoich wielokroć obszerniejszych Annales zaledwie dwa
razy odnotował strzemię. Pierwszy raz przy okazji opisu okoliczności
odwrotu wojsk polskich spod Malborka w 1410 r. Kiedy Jagielle przyprowadzono jego cisawego konia, którego dosiadał podczas wielkiej bitwy, i gdy już wkładał nogę w strzemię („strepe iam pedem rege inferente”), ten nagle padł martwy jako wróżba końca radosnego powodzenia,
jakim dotąd cieszył się król316. Drugi zapis odnajdujemy pod 1434 r.,
311

W. Świętosławski, Strzemiona średniowieczne, s. 77–78; K. Kwiatkowski, Wojska
Zakonu Niemieckiego w Prusach, s. 467–468.
312
W. Świętosławski, Strzemiona średniowieczne, s. 74.
313
Słowo o wyprawie Igora, tłum. A. Sarwa, Sandomierz 2008, s. 11, także s. 14;
zob. A. Obrębska-Jabłońska, „Słowo o wyprawie Igora” w przekładach polskich, „Pamiętnik Literacki” 43, 1952, z. 1–2, s. 430, 432.
314
Rocznik świętokrzyski (Annales S. Crucis), wyd. A. Rutkowska-Płachcińska,
[w:] MPH, s.n., t. XII, Kraków 1996, s. 18.
315
JCz., Chronicon, s. 712.
316
Dł., Roczniki, ks. 10–11, s. 167; Dł., Annales, ks. 10–11, s. 144.
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kiedy Dziersław z Rytwian zwrócił arcybiskupowi gnieźnieńskiemu
Wojciechowi Jastrzębcowi zagrabione mu siodła, strzemiona (strepas)
i uzdy srebrnymi [guzami] zdobione317. Warto jednak wspomnieć, że
w innych dziełach Jan Długosz odnotował herb Strzemień, zapisany
w postaci Strzemyenyowye w Klejnotach i Strepe w Liber beneficiorum
[wyróżnienia — J. Sz.]318.
Źródła historiograficzne zawiodły więc po raz któryś w badaniach
bronioznawczych, ale — na szczęście — dysponujemy jeszcze innymi
źródłami, w tym rachunkami za siodła i dodatki do nich na różnych
zresztą szczeblach ich produkcji oraz obrotu handlowego.
W źródłach krzyżackich odnotowano w 1401 r. zakup trzech par
strzemion mosiężnych lub raczej mosiądzowanych („messingis stegereyfen”) za blisko jedną markę denarów319.
Ale znacznie obfitsze i ciekawsze zapisy zawiera księga wydatków
dworskich Jagiellonów. Przypomnijmy, że w 1475 r. krakowski uździenik Sołtysek wykonał dwadzieścia par „streparum albarum ad sellas
boÿowe” i do ośmiu „sellas simpliciores”, a ponadto trznaście par „streparum nigram ad sellas aurigarum”320. A zatem inne strzemiona były
w siodlarskim komplecie bojowym/militarnym, a inne w zwyczajnym/
pospolitym i woźniczym — co zresztą nie jest niespodzianką. Wiemy,
że w tym samym roku Kazimierz Jagiellończyk sprawił sobie dwie pary
„streparum militarum ad sellas” za jednego złp, a niebawem następne dwie pary strzemion i oraz dwie pary ostróg rycerskich za 2 złp321.
W obydwóch zapiskach odnotowano ich wojenny i rycerski charakter,
a więc tym bardziej były to niewątpliwie dobre jakościowo wyroby i dlatego były znacznie droższe od zwykłych (5 razy droższe od zwykłych
rycerskich za 6 groszy?). Interesująca w tym kontekście cen jest zapiska w rachunkach Zygmunta Jagiellończyka w 1501 r. w Budzie, że „pro
317

Dł., Annales, ks. 11–12, s. 129.
J. Długosz, Klejnoty Długoszowe, oprac. i wyd. M. Friedberg, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 10, 1930 [Kraków 1931], s. 74; tenże, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. III, [w:] Opera omnia, wyd. A. Przezdziecki, t. IX,
Kraków 1864, s. 47.
319
MTbuch, s. 98; zob. A. Nowakowski, Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach,
s. 130.
320
AGAD, ASK, Oddział 1: Rachunki Królewskie, sygn. 18, k. 269.
321
Tamże, k. 268, 270v: „dedi pro duobus paribus streparum et duobus paribus calcarium militarium pro domino Rege duos flor.”
318
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strepis, quas domino principo de Vienna portavit” zapłacono 1 florena
i 20 denarów węgierskich322. Były to zapewne egzemplarze paradne i –
tak jak rycerskie/bojowe — zdecydowanie droższe od strzemion zwykłych, pospolitych.
Jak wynika z powyższych zestawień, gama średniowiecznych i wczesnonowożytnych strzemion była bardzo szeroka. Najprostsze wykuwali
nawet wiejscy kowale, ale lepsze, bardziej praktyczne i ładniejsze powstawały w wyspecjalizowanych warsztatach rzemiosła miejskiego. Ich
produkcją zajmowali się głównie ślusarze, którzy mieli je nawet w swoim katalogu sztuki mistrzowskiej. W Poznaniu i Gdańsku oraz w podkrakowskim Kleparzu i Kazimierzu była to — oprócz wędzideł i ostróg
— także para strzemion323. Ale — powtórzmy raz jeszcze — największa
specjalizacja nastąpiła w Toruniu, gdzie tamtejsi ślusarze już w XIV w.
podzielili się na cztery oddzielne zawody: zameczników, gwoździarzy,
ostrożników i właśnie strzemieniarzy, dla których w świetle ustawy
z 1466 r. sztukę mistrzowską stanowiła para strzemion324. We Lwowie
w obrębie ślusarstwa istniały trzy wyspecjalizowane działy, tj. oprócz
ślusarzy właściwych (serrifices) i ostrożników (calcaristae) także pangracerones325. Ci ostatni to tzw. pograjcarzy, którzy w dobie zaawansowanej specjalizacji wyrabiali metalowe elementy rzędu końskiego, w tym
właśnie strzemiona, a także wędzidła i różnego rodzaju ozdobne guzy
i sprzączki łączące skórzane części uprzęży. Jak wynika z treści przywileju dla cechów sandomierskich z 1524 r., specjalizujący się „in arte
pograczarska” rzemieślnik miał wykonać nie tylko rzeźbione strzemiona, ale także wędzidło i 2 pary ostróg326. W statucie krakowskich
rzemieślników pracujących w żelazie i stali z 1533 r. (§ 7) czytamy, że
pograjcarzy — oprócz dwóch rodzajów wędzideł — w ramach sztuki
mistrzowskiej muszą wykonać jeszcze staroświeckie strzemiona polerowane („pro tercio facere debet strepas alias strzamyona staroswyeczkye

322

Zsigmond, s. 113.
Zob. UwPŚ/2, s. 205, 208, gdzie dokumentacja bibliograficzna.
324
T. Jasiński, Rzemiosła kowalskie średniowiecznego Torunia, KHKM 23, 1975, nr 2,
s. 226; S. Herbst, Toruńskie cechy rzemieślnicze. Zarys przeszłości, Toruń 1933, s. 204.
325
Ł. Charewiczowa, Lwowskie organizacje zawodowe za czasów Polski przedrozbiorowej, Lwów 1929, s. 109.
326
AGAD, MK, sygn. 36, s. 802; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia,
s. 163.
323
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ryte polerowane”)327. Dodajmy, że organizacyjną łączność strzemieniarzy i związanych z nimi ostrożników z cechem ślusarzy krakowskich potwierdza statut tego stowarzyszenia z 1541 r., kiedy w jego skład wchodzili „serrifices, calcarifices et pangraczerones”328.
Jednak ze względu na coraz większą konkurencję — zwłaszcza w dużych miastach — zaczęły powstawać konflikty na tle kompetencyjnym
rzemieślników branży skórniczej i metalowej, tym bardziej, że zazwyczaj należeli oni do różnych cechów.
Najlepiej udokumentowana jest ta sprawa w Poznaniu. Produkcja
i montaż strzemion były już lub zostały zarezerwowane w statucie cechowym tamtejszych ślusarzy w 1441 r. W związku z nieprzestrzeganiem tej
zasady przez rymarzy w 1466 r. znów zabroniono im sprzedaży strzemion,
pomimo że dla nich był to produkt końcowy osiodłania konia z rzemiennymi puśliskami. Swoje prawo w tym zakresie przypomnieli ślusarze w kolejnym statucie w 1496 r., a w 1499 r. rada miejska ponownie przyznała im
prawo sprzedaży „strepas vlgariter/alias strzemyene” pod karą 10 grzywien
i 1 kamienia wosku [ok. 10,4 kg] dla cechu329. Trudno określić przyczyny
takiej decyzji, zwłaszcza że w Poznaniu frakcja rzemiosł skórniczych była
stosunkowo silna, ale dotyczyło to głównie branży futrzarskiej! Jest wszakże faktem, że jeszcze w statucie poznańskiego cechu ślusarzy w 1563 r. są
wymienione „strzemiona wołoskie co do kirysa godzić się mogą, mają być
po jednej stronie wysokie stępowane, w tym stępowaniu ma być rzeźba
i na barcie, i na szpicy, a to wszystko ma być polerowane”330.
Zakres produkcji ślusarzy poznańskich określa pośrednio także wykaz przedmiotów w inwentarzu pośmiertnym ślusarza Grzegorza Stroja
w 1559 r., w którym były m.in. cztery pary strzemion pobielanych i dwie
pary strzemion włoskich331.
327

PPSMK, t. I/1, nr 370; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 163.
PPSMK, t. I/1, nr 417; zob. F. Kiryk, Cechowe rzemiosło metalowe. Zarys dziejów
do 1939 r., Warszawa [1972], s. 387.
329
ARPozn., t. 2, nr 1720; Z. Zaleski, Przemysł skórzany w średniowiecznym Poznaniu, KMPozn. 6, 1928, s. 301; M. J. Mika, Z. Mika, W. Porzycki, 500 lat cechu ślusarzy
i rzemiosł pokrewnych w Poznaniu, Poznań 1958, s. 53.
330
M. J. Mika, Z. Mika, W. Porzycki, 500 lat cechu ślusarzy, s. 53; A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 157.
331
Inwentarze mieszczańskie z lat 1528–1635 z ksiąg miejskich Poznania, wyd. S. Nawrocki i J. Wisłocki, Poznań 1961, nr 89; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 160.
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Można także odnotować, że również w Łowiczu332 i Przemyślu rymarze i siodlarze musieli zaopatrywać się u ślusarzy w metalowe akcesoria — typu sprzączki i kółka — niezbędne do wykończenia swoich
wyrobów. Przy okazji zaznaczmy, że sztuka mistrzowska ślusarzy przemyskich polegała na wykonaniu m.in. pary strzemion, które miały być
robione „z jednej sztuki z puktami hranty z jednej sztuki”333.
Listę produkowanych i używanych rodzajów strzemion należy uzupełnić egzemplarzami z użyciem metali kolorowych i szlachetnych,
głównie ex auricalco, jak napisał w swojej encyklopedii Paweł z Pragi.
Jak wiadomo, wszystkie przedmioty z metali nieżelaznych należały do
ludwisarzy. Wedle ich statutu z 1512 r. kandydat na mistrza w Krakowie
miał przygotować parę ostróg i strzemion pokrytych mosiądzem334.
Według cennika ślusarzy brzeskich z 1555 r. strzemiona proste pobielane i tureckie „okrugłe pobielane para” kosztowały po 3 grosze335.
Na tyle samo wycenili strzemiona woźnicze ślusarze łęczyccy dziesięć
lat później. Ale „para strzemieni czistych prosthych [żelaznych bez
zdobień?] do hussarskiego sziodla” w 1564 r. była wyceniona już na
5 groszy, w 1565 r. natomiast para strzemion „pobielanich prostich do
vsarskiego sziodla zwiklem obiczayem [zwykłym obyczajem]” była za
6 groszy336.
Metody złocenia mosiądzu, czernienia miedzi, stosowania technik: ażurowej i trybowania podaje na początku XII w. Teofil Prezbiter
w swym traktacie o sztukach różnych, w tym sposób zdobienia złotem
lub srebrem żelaznych ostróg, wędzideł i innych części oporządzenia
jeździeckiego337. Cztery wieki później — kilkakrotnie już przywoływany
332
A. i J. Szymczakowie, Statuty łowickiego cechu kowalsko-ślusarskiego w XV–XVII w.
(1474–1645), „Roczniki Łowickie” 2006, t. III, s. 109, 123.
333
K. Arłamowski, Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polsce,
Przemyśl 1931, s. 191, 203.
334
K. Sękowski, Statuty krakowskiego cechu konwisarzy i ludwisarzy z roku 1412
1512 jako źródło do historii techniki, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 29,
1984, s. 419, 426; F. Kiryk, Cechowe rzemiosło metalowe, s. 249.
335
Cz. Jarnuszkiewicz, Dawne taryfy cen, s. 76.
336
AGAD, KGŁęcz., ks. 49, k. 796, 1056; zob. Cz. Jarnuszkiewicz, Dawne taryfy cen,
s. 76.
337
Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula. Średniowieczny zbiór przepisów
o sztukach rozmaitych, tłum. i oprac. S. Kobielus, ryc. B. Kulesza-Damaziak, Kraków
1998, s. 158–160.
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6–16

3–7

3–10

52–165

1/4–3/21

Pasy siodła

Strzemiona

Ostrogi

Razem groszy

Razem grzywien/groszy

1/9–3/15

57–159

3–4

3–7

6–16

20–45

15–24

10–63

z dyminkiem

1/31–4/20

79–212

15

3–7

6–16

30–87

15–24

10–63

turecki

Wschodni

1/6–3/36

54–180

3–10

3–7

6–16

17–60

15–24

10–63

wołoski

Źródło: A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 99, tab. 5.

15–45

15–24

Kiełzno

Siodło

10–63

z jarczakiem

Uzda

Wyszczególnienie

Typ rzędu

Tabela 6. Ceny rzędów końskich w XVI w. (w groszach)

2/2–3/40

98–184

4–6

3–15

6–16

60

15–24

10–63

niemiecki

2/45,5–4/43,5

141,5–235,5

3–10

17,5

6–16

90–105

15–24

10–63

hiszpański

Zachodni
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Łukasz Górnicki pisał, że „mosiądzu do rzędu na koń, [...] do strzemion
używać dopuszczono”338.
Jest jednocześnie faktem, iż spośród wszystkich elementów rzędu
końskiego tylko strzemię — co aż dziwne — stało się przedmiotem herbowym i występuje w dwóch herbach, tj. Strzemię (Larysza, Łapszowa,
Strepa) oraz Zarosie (Zaroże)339. Odnotujmy też, że w legendzie herbu
Strzemię przodek tegoż rodu w czasach Bolesława Chrobrego, tocząc
przed bitwą z Rusinami pojedynek na harcu, kiedy padł mu koń i noga
pozostała w strzemionach, zdjęty trwogą, która dodała mu sił, szarpnął
mocno nogą: „strzemię z nogi zdziera [...] nie mogąc przyść do miecza [...] trzymając za puslisko strzemię od lewice, trafił mężnie rycerza
a przeciął mu lice” i pojmawszy przyprowadził go do króla, a wyczyn ten
ma upamiętniać strzemię żółte w czerwonym polu340.
W Latopisie radziwiłłowskim tekst o wyruszeniu w 1185 r. na Połowców po majowej klęsce księcia nowogrodzko-siewierskiego Igora
Światosławowicza ilustruje miniatura dosiadającego konia jego brata
stryjecznego wielkiego księcia kijowskiego Światosława Wsiewołodowicza, któremu giermek przytrzymuje złote strzemię341. Na koniec przypomnijmy więc tzw. officium strepae, czyli zapoczątkowany w średniowieczu, a stosowany do dziś obyczaj/zaszczyt trzymania strzemienia
dosiadającemu konia jeźdźcowi — bez względu na płeć — dla okazania
mu szacunku i honoru.

338
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, s. 283; zob. A. Bołdyrew, Militaria w pismach Łukasza Górnickiego, s. 12.
339
J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993,
s. 262–263, 301–302; W. Świętosławski, Wizerunki militariów w godłach średniowiecznych herbów rycerstwa polskiego, ActaMM 2006, t. II, s. 128–130.
340
B. Paprocki, Gniazdo cnoty, Kraków 1578, s. 48; zob. M. Cetwiński, Nie samym
mieczem: broń heraldycznych bohaterów, [w:] Non sensistis gladios, s. 80.
341
A. N. Kirpičnikov, Snarjažene vsadnika i verchovogo konia, rys. 32, s. 47; B. Rybakow, Pierwsze wieki historii Rusi, tłum. A. Olejarczuk, Warszawa 1983, s. 133, 135;
por. A. Nadolski, Studia nad uzbrojeniem polskim, s. 89.
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17. Ogłowie, a. naczółek, b. policzko, c. nagłówek, d. nachrapnik, e. wodze
wędzidła, f. wodze munsztuka — Glossarium armorum, tabl. 94

18. Kaganiec koński, tzw. namordnik — Glossarium armorum, tabl. 94
– 168 –

„WSZYSTKO OCHĘDOSTWO NA KOŃ WSIĘDZENIA”...

19. Ołtarz Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie, lewe skrzydło,
scena z Hołdem Trzech Króli, 1489 r.
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20. Św. Jerzy w walce ze smokiem: a. ołtarz Mistrza Pawła z Lewoczy z 1516 r.
w kościele p.w. Św. Jerzego w Spiskiej Sobocie (Spišská Sobota — obecnie dzielnica Popradu) na Słowacji; b. Ołtarz Mistrza Pawła z Lewoczy — fragment z uzdą
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21. Wędzidła (A, B) i munsztuk (C) — Glossarium armorum, tabl. 94

22. Pelam — P. A. Nowakowski, O datowaniu munsztuków, s. 47, ryc. 6
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23. Wędzidło z kolcami — E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire, t. 6, s. 75, ryc. 37
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24. Św. Jerzy w walce ze smokiem — Tryptyk Koronacji Madonny w Wieluniu,
ok. 1450–1460 r., wg: UwPŚ/2, ryc. 28a

25. Św. Jerzy w walce ze smokiem — Tryptyk Św. Trójcy, tzw. świętokrzyski,
ok. 1467 r. Katedra na Wawelu, wg: UwPŚ/2, ryc. 32b
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26. Elementy siodła — M. Gradowski, Z. Żygulski jun., Słownik uzbrojenia
historycznego, ryc. 200, s. 156

27. Rodzaje siodeł: a. kopijnicze, b. jarczak, c. terlica, d. kulbaka — M. Gradowski,
Z. Żygulski jun., Słownik uzbrojenia historycznego, ryc. 203–206, s. 157
– 174 –

„WSZYSTKO OCHĘDOSTWO NA KOŃ WSIĘDZENIA”...

28. Siodło pod Hastings w 1066 r. — Tkanina z Bayeux, detal

29. Siodło rycerskie z XVI w. — Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
rys. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, ryc. 31, wg: Z. Żygulski,
Stara broń w polskich zbiorach, nr 165)
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30. Tzw. officium strepae, tj. przytrzymanie strzemienia osobie dosiadającej
konia — Latopis radziwiłłowski (A. N. Kirpičnikov, Snaraženie vsadnika
i verhovogo konia na Rusi, s. 47, rys. 32

31. Herb Strzemię
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32. Warsztat siodlarski — Jost Amman, Das Ständebuch, 1568 r.
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Rozdział III

OSTROGI JAKO BODŹCE
ŻELAZNE I POZŁOCISTE

Ostrogi1 należą do podstawowego wyposażenia jeździeckiego. Jakkolwiek rozwój kultury jeździeckiej był oznaką orientalizacji średniowiecznej Europy i prawie wszystko, co miało służyć jeździectwu, wynaleziono
na Wschodzie, to jednak ostrogi są wynalazkiem europejskim2. Jakby
potwierdzeniem tego jest fakt, że wyraz calcar, oznaczający ostrogę, należy do grupy rodzimych wyrazów łacińskich, niemających bezpośredniego nawiązania do wyrazów w pokrewnych językach indoeuropejskich, gdyż nie został odziedziczony z prajęzyka, lecz wytworzył się już
na gruncie praitalskim lub w samej łacinie3. Jest faktem, iż wyraz calcar
pojawił się w utworze najwybitniejszego komediopisarza rzymskiego Titusa Macciusa Plauta (ok. 250–184 p.n.e.) pt. Asinaria, następnie użył go
Wergiliusz (70–19 p.n.e.) w Aeneis oraz Titus Liwiusz (59 p.n.e.-17 n.e.)
w swej historii Rzymu.
Podstawą wyrazu calcar i pochodnego od niego calcarium4 jest łacińskie słowo calx, oznaczające piętę. Calcar to też bodziec, podnieta, zachęta — mające już wyraźny związek z ostrogą. Stąd frazeologię
1

Jest to rozszerzona wersja mojego artykułu pt. Ostrogi żelazne i pozłociste, [w:] Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi
w 70. rocznicę urodzin, red. M. Głosek, Łódź 1997, s. 275–284.
2
A. Nadolski, Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, Łódź 1954,
s. 80; tenże, Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Wrocław 1979, s. 57;
A. N. Kirpičnikov, Snarjažene vsadnika i verchovogo konia na Rusi IX–XIII vv., Leningrad 1973, s. 56–70; Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia
Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1982, s. 53–54; D. Dvořáková, Kôň a človek
v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom Král’ovstve, Budmerice 2007,
s. 31–32.
3
J. Danka, Pochodzenie łacińskiego słownictwa dotyczącego uzbrojenia, [w:] Międzynarodowa komunikacja językowa. Materiały konferencyjne, t. 6, Łódź 1986, s. 96.
4
Sł.łac.śr., t. 2, z. 1, szp. 28–29.
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typu: ‘dać koniowi ostrogę’, a więc przynaglić go do biegu, stosowano
już w I w. p.n.e.5 W podobnym znaczeniu wyrazu ostroga użył Mistrz
Wincenty, pisząc — jak pamiętamy — w swojej kronice o powściągliwości: „Wędzidła tu raczej, jak widzę, potrzeba niż ostróg” („frenis [...]
quam calcaribus”)6. Polski wyraz ostroga pojawił się w 1425 r. w księdze
sądowej ziemi warszawskiej w formie zeznania pozwanego: „Jakom ya
ne vyposziczał v Jana ostrog za czthirzi grosze”7.
Wynalazek ostrogi był doniosłym wydarzeniem w dziedzinie
usprawnienia sztuki powodowania koniem. Najstarsze ostrogi pojawiły
się w Europie w V w. p.n.e., trzy wieki później znali je Celtowie, za których pośrednictwem rozpowszechniły się wśród innych ludów, w tym
i Słowian.
Zastosowanie ostróg było kolejnym etapem opanowywania konia
i wraz z wędzidłem dało jeźdźcowi możliwość większego zaangażowania swoich rąk zbrojnych w tarczę i jakąś broń zaczepną podczas walki.
Dzięki temu podnosił on swoją sprawność bojową i szybciej awansował
do elity społecznej. W tym kontekście ostroga, początkowo jawiąca się
jako praktyczny instrument wojów-jeźdźców, już w IX w. zaczęła stawać
się znakiem o określonej wartości społecznej, a niebawem symbolem
stanu rycerskiego8. Dawano je zatem jako rękojmię przyjaźni i oznakę wasalstwa9. Ostrogi były też pierwszą rzeczą, którą rycerz zakładał
przed bitwą. W Pieśni o Rolandzie czytamy, że przed przystąpieniem do
pojedynku obaj zawodnicy: Tiery i Pinabel „przypięli ostrogi [wyróżnienie — J. Sz.], wdziewają białe kolczugi, silne i lekkie, wiążą na głowie
jasne hełmy, przypasują miecze o rękojeści z czystego złota, wieszają na
szyi tarcze, biorą w prawe ręce ostre kopie, po czym dosiadają swych
5

Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 1, Warszawa 1959, s. 401.
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, tłum. i oprac. B. Kürbis, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 137; Kadłubek, Chronica, s. 103; zob. rozdz. II,
przyp. 33.
7
ZZW, nr 110; Sł.star., t. 5, s. 673.
8
J. Żak, L. Maćkowiak-Kotkowska, Studia nad uzbrojeniem środkowoeuropejskim
VI–X wieku. Zachodniobałtyjskie i słowiańskie ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza, Poznań 1988, s. 252–253; K. Wachowski, Oddziaływanie zachodnie na wytwórczość ostróg haczykowatych u Słowian, „Przegląd Archeologiczny” 38,
1991, s. 85–107.
9
R. Zschille, R. Forrer, Der Sporn in seiner Formen-Entwicklung, Berlin 1891, cyt. za
Z. Hilczerówną, Ostrogi polskie, s. 131.
6
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szybkich rumaków”10. Zresztą ostrogi w tym poemacie wymienione są
aż 27 razy, w innym zaś — pt. La chanson d’Aspremont z XII w. prawie
tyle samo, gdyż 25 razy11.
Natomiast u Jana Długosza calcar występuje tylko jeden raz12, następnym zaś razem w zapisce pod 1467 r. znajdujemy, że hospodar wołoski Stefan nakazał swoim wojownikom, aby się uzbroili i byli jeźdźcami (calcariatum)13. Jednocześnie wiadomo, że jeźdźcy serbscy dosiadali
zwinnych i wytrzymałych koni, a na nogach mieli wysokie, wiązane rzemieniami sandały z ostrogami14.
Wraz z mieczem i pasem ostrogi stały się oznaką rycerza pasowanego. Różne pontyfikały, począwszy od połowy X w., zawierają formuły
„consecrationes vexilli, ensis, gladii, calcarum [wyróżnienie — J. Sz.],
clipei”15. Charakterystyczne pod tym względem są wydarzenia w Budzie
w 1304 r. podczas koronacji Władysława-Wacława. Najpierw założono
mu na ramiona płaszcz, następnie przypasano miecz oraz przypięto
ostrogi, wreszcie włożono koronę na głowę16. Zygmunt Luksemburski,
pasując w Paryżu niejakiego Seigneta, kazał mu uklęknąć, odpiął jedną
ze swych złotych ostróg, a także pas, z cennym sztyletem, który miał
zastąpić miecz, i nakazał nałożyć te insygnia świeżo upieczonemu rycerzowi17. Jest rzeczą charakterystyczną, że to moment przypinania ostróg
jest zazwyczaj uwieczniony na miniaturach przedstawiających obrzęd
pasowania18.
Przekazanie pozłocistych ostróg i pasa w celu wizualnego podkreślenia otrzymanej godności symbolizowało przejście rycerza do innej
grupy, tak jak złoto góruje nad innymi metalami. Jan Długosz podał,
10

Pieśń o Rolandzie, wedle Rękopisu Oksfordzkiego, oprac. J. Bédier, tłum. T. Żeleński-Boy, wstępem i przypisami opatrzył Z. Czerny, Warszawa 1981, s. 136.
11
Zob. Z. Hilczerówna, Ostrogi polskie, s. 128 i przyp. 50.
12
Dł., Annales, ks. 10–11, s. 113.
13
Tamże, ks. 12/2, s. 203.
14
M. Plewczyński, Wkład Serbów w rozwój staropolskiej wojskowości (1450–1570),
SMHW 36, 1994, s. 6.
15
Ph. Contamine, Wojna w średniowieczu, tłum. M. Czajka, Warszawa 1999, s. 286.
16
Z. Dalewski, Władza. Przestrzeń. Społeczeństwo. Miejsce i uroczystość inauguracji
władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w., Warszawa 1996, s. 224.
17
B. W. Tuchman, Odległe zwierciadło, czyli rozlicznymi plagami nękane XIV stulecie, tłum. M. i A. Michejdowie, Warszawa 1993, s. 516.
18
Z. Hilczerówna, Ostrogi polskie, s. 128–130.
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że w 1426 r. po śmierci księcia mazowieckiego Siemowita IV jego
żona Aleksandra Olgierdówna okryła ciało męża kosztownymi szatami, ozdobiła srebrnym łańcuchem, pasem rycerskim i mieczem, przywdziała mu obuwie wojenne i ostrogi pozłociste („caligis et ocreis et
calcaribus deauratis”)19. Tak samo w 1548 r. — ciało Zygmunta I Starego
zostało ubrane w strój koronacyjny, następnie założono mu złotogłowe
buty z ostrogami [wyróżnienie — J. Sz.], jeden z symboli oznaczających króla-wojownika20. Ostrogi jako jeden z symboli stanu rycerskiego
władcy występują także na pieczęciach i monetach21.
Pasowanemu rycerzowi przypinano złote ostrogi, którymi rycerz nie
tylko powodował swoim wierzchowcem, ale z takim samym zapałem,
jak koń wykonywał jego polecenia, powinien z pośpiechem wykonywać
polecenia Boga22. Pozłociste ostrogi to oczywiście symbol, gdyż jak pisze Łukasz Górnicki: „pirwej jeszcze, póki złoto nie było tak tanie, mosiądz do rzędu na koń, do ostróg [wyróżnienie — J. Sz.], do strzemienia
używać dopuszczano”23.
Odstępując w tym miejscu od spraw związanych ze sferą produkcyjną, przypomnijmy wydarzenia ze złotymi ostrogami w tle, które
rozegrały się 11 lipca 1302 r. pod Courtrai [niderlandzki Kortriijk].
Wówczas to plebejska piechota flamandzka skutecznie przeciwstawiła
się jeździe francuskiej króla Filipa IV Pięknego, osłoniętej pancerzami,
„a także rycerską pychą”24. O rozmiarach poniesionej przez nią klęski
świadczyła nie tylko śmierć jej dowódcy Roberta II Szlachetnego, ale
także 700 [a nawet 4 tys.] złotych ostróg zebranych przez zwycięzców po
bitwie na pobojowisku i złożonych w miejscowej katedrze. Stąd bitwa
przeszła do historii pod nazwą „bitwy złotych ostróg” [niderlandzkie:
19

Dł., Annales, ks. 11, s. 225.
U. Borkowska, Ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV–XVIII wieku,
[w:] Państwo. Kościół. Niepodległość, red. J. Skarbek, J. Ziółek, Lublin 1986, s. 140.
21
L. Kajzer, Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł
ikonograficznych, Wrocław 1976, s. 41, 63–64; Z. Piech, Ikonografia pieczęci, Kraków
1993, s. 72–73.
22
E. Faral, Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1969, s. 30.
23
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, [w:] tenże, Pisma, oprac. R. Pollak, t. I, Warszawa
1961, s. 283; zob. A. Bołdyrew, Militaria w pismach Łukasza Górnickiego, AUL.FH
2008, nr 82, s. 12.
24
B. W. Tuchman, Odległe zwierciadło, s. 94.
20
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Guldensporenslag, francuskie: Bataille des éperons d’or]25. Odwet
w imię odzyskania honoru rycerstwo francuskie wzięło 28 listopada
1382 r. po zwycięskiej bitwie pod Roosebeke oraz splądrowaniu i spaleniu Courtrai26.
Ostrogi łączą się jednoznacznie z rycerzem i jego wierzchowcem. Stąd
dbałość o to zwierzę, które zapewniało mu prestiż społeczny i wartość
wojskową. To przecież już w Pieśni o Girarcie de Roussillon i w biografii
cesarza Henryka IV ich autorzy tłumaczą, że czas pokoju to dla „biednych
rycerzy” okres trudny, gdyż nie są wtedy potrzebni i będą nimi pomiatać
wielcy panowie, ścigać wierzyciele, muszą więc zamienić „spienionego
rumaka na ciężkiego roboczego konia, a złote ostrogi na żelazne”27.
Jednak wbrew rozpowszechnionemu poglądowi ostrogi nie były wyłącznym przywilejem stanu rycerskiego, gdyż służyły przecież każdemu
jeźdźcowi. Spotykamy je — mosiężne i stalowe — w inwentarzach mieszczańskich28. Miały natomiast dla stanu szlacheckiego pewne symboliczne znaczenie, gdyż pasowany rycerz otrzymywał je najczęściej w pierwszej kolejności lub zaraz po wręczeniu mu miecza. Jednak w świetle
najstarszego zachowanego rytuału pasowania rycerskiego, powstałego
w południowych Włoszech w końcu XII w., kandydat otrzymywał z rąk
celebransa lub w jego obecności kolejno miecz, włócznię, tarczę i ostrogi wraz ze słowami, jak przy innej broni: „Przyjmij te ostrogi w imię
Ojca, w imię Syna, w imię Ducha Świętego”29. W przypadku degradacji
natomiast ostrogi odbierano na końcu. Znalazło to wyraz w regułach
króla francuskiego Ludwika Świętego z 3. ćwierci XIII w. oraz w Romans
25

Ph. Contamine, Wojna w średniowieczu, s. 310; B. W. Tuchman, Odległe zwierciadło, s. 86; zob. L. Stomma, Antropologia wojny, Warszawa 2014, s. 23.
26
Ph. Contamine, Wojna w średniowieczu, s. 310; B. W. Tuchman, Odległe zwierciadło, s. 378.
27
M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, tłum. E. Bąkowska, wstęp A. F. Grabski, Warszawa 1981, s. 452; F. Kusiak, Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej, Warszawa
2002, s. 158.
28
J. Ptaśnik, Studya nad patrycyatem krakowskim wieków średnich, cz. 2: Dodatek:
Materyały do mieszczańskiego domu wieku XV, „Rocznik Krakowski” 16, 1914, nr 7,
21; zob. Z. Wilk-Woś, Broń i oporządzenie jeździeckie w inwentarzach mieszczan krakowskich z drugiej połowy XV wieku, AUL.FH 72, 2001, s. 76.
29
J. Flori, Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, tłum. E. Trojańska, Poznań 2003,
s. 205; P. Koóšová, Ceremoniál pasovania na rytiera, [w:] Rytierstvo, element v živote
stredovekého človeka, „Trnavský Historický Spolok” 2005, s. 32–33.
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de Garin30. Zdaniem niektórych historyków, ostrogi rozcinano wówczas
toporem i miażdżono, wkopując w ziemię31. Według Zwierciadła Saskiego dezerterom i niedotrzymującym wierności lennej odbierano lenno
i skazywano na bezecność, której symbolem jest w drezdeńskim egzemplarzu tego kodeksu rysunek buta rycerskiego, pozbawionego ostrogi32.
Jakby w tym duchu mieści się informacja zawarta w kronikach Marcina Bielskiego i Marcina Kromera, że wśród schwytanych rozbójników
znajdowała się niejaka Rusinowska, szlachcianka, nosząca się po męsku, „w skórniach [butach], z ostrogami, z mieczem”! I w tym stroju ją
powieszono w 1505 r. podczas sejmu w Brześciu Litewskim33. Dodać
trzeba, że znajdujące się trzy złote golenie zbrojne w herbie Złota Goleń oznaczają obecność ostrogi przy obuwiu34. I chyba symboliczne oraz
prestiżowe znaczenie ostrogi w europejskim feudalnym świecie rycerskim spowodowało, że nie przyjęły się tutaj hybrydy, które reprezentują
niektóre rodzaje strzemion z namiastkami ostróg35.
Od złotych ostróg, które otrzymywał pasowany, wywodził się eques
auratus, czyli złoty rycerz, zwany kawalerem złotej ostrogi. Poza cesarzem pasowali ich papieże, niektórzy książęta. Powstawały także zakony
kawalerów złotej ostrogi. W 1266 r. założył takowy Karol Anjou, król
Neapolu i Sycylii. Również Ludwik Węgierski powołał zakon equites aurati na Węgrzech. Złoci rycerze znani byli także w Polsce36. Posiadanie

30
Glossarium, t. II, s. 22: „Nempe primo degradatus est, amputatis securi ad talos
suos calcaribus, et sic vicissim discinctus est baltheo militari”; zob. Z. Hilczerówna,
Ostrogi polskie, s. 129–130.
31
Zob. M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu (XII–XIII wiek), tłum. M. Skibniewska, Warszawa 1983, s. 90.
32
W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań 1982, s. 318.
33
M. Bielski, Kronika polska, wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856, s. 924; M. Kromer,
Mowa na pogrzebie Zygmunta I oraz O pochodzeniu i o dziejach Polaków księgi XXIX
i XXX, tłum. i wyd. J. Starnawski, Olsztyn 1982, s. 88; zob. F. Papée, Aleksander Jagiellończyk, wyd. 2, Kraków 1999, s. 104.
34
J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993,
s. 303–304.
35
A. Michalak, Finding perfect equestrian equipment. Some thoughts about medieval and modern hybrids of stirrups and spurs from Central Europe, FAH 28, 2015,
s. 65–70.
36
Glossarium, t. II, s. 22; zob. T. Szulc, „Eques auratus” w dawnej Rzeczypospolitej,
AUL.Folia Iuridica 38, 1988, s. 59–61.
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złotych ostróg było więc zaszczytem, którego należało wszakże bronić.
Najprościej podczas wojny i dlatego okres pokoju to czas oczekiwania
i obawy ze strony prostych rycerzy, że stali się niepotrzebni i wielcy panowie będą nimi pomiatać, odezwą się wierzyciele i trzeba będzie zamienić „spienionego rumaka” na ciężkiego konia roboczego, a nasze
tytułowe złote ostrogi na żelazne37.
Ostrogi oznaczały rycerza wyróżniającego się w rzemiośle wojennym, niejednemu siwizna pokryła skronie nim je uzyskał, stąd zdobyć
ostrogi w jakimś zawodzie oznacza do dziś w języku potocznym posiadać doświadczenie w danej specjalności, być doświadczonym pracownikiem. Ostroga trafiła zatem nawet do sfery życia codziennego, nie
mając nic wspólnego z jeździectwem i etosem rycerskim, ale to one były
jednak inspiracją do powstania takich powiedzeń!
***
Liczne znaleziska ostróg świadczą o ich znacznym rozpowszechnieniu. Warto odnotować, iż w Europie środkowej od VI w. użytkowano
pewne ich odmiany, określane jako ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza. Wyszły one z użycia w 2. poł. X w., a wyparły je praktyczniejsze ostrogi o zaczepach płytkowo-nitowych z różnymi formami
bodźców38. W X–XI w. bodziec był zasadniczo krótki i prosty, a ramiona
kabłąka znajdowały się w tej samej płaszczyźnie. Wydobyte z wód Ostrowa Lednickiego ostrogi mają 14,5 i 14,7 cm długości, a ich bodźce liczą
2,4 i 3 cm długości39. Parę takich ostróg wyceniano na 40 g srebra40.
W dwóch następnych stuleciach ramiona kabłąka zostały wygięto
esowato, znacznie zaś wydłużony bodziec był skierowany początkowo
ku górze, a później ku dołowi41. Kształty ostróg, a zwłaszcza bodźca,
37
M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, s. 452; F. Kusiak, Rycerze średniowiecznej Europy, s. 158.
38
J. Żak, L. Maćkowiak-Kotkowska, Studia nad uzbrojeniem, s. 293.
39
R. Kaźmierczak, Elementy rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego, [w:] Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, t. II: Mosty traktu poznańskiego
(wyniki archeologicznych badań podwodnych prowadzonych w latach 1986–2003),
red. A. Kola, G. Wilke, Kraków 2014, s. 145, 148/4,5.
40
J. Żak, Czy grób uzbrojonego jeźdźca z Ciepłego, pow. tczewski, jest grobem skandynawskim?, „Archeologia Polski” 1, 1957, s. 176.
41
P. Strzyż, Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, Łódź 2006, s. 116–120.
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zmieniały się bowiem wraz ze zmianami zachodzącymi w sposobie dosiadania konia.
Ostrogi używane w Polsce X–XIII w. bronioznawcy podzielili na
trzy typy. Typ I w dwóch odmianach — datowany na wiek X i początek
XI w. — charakteryzuje się wydłużonym kabłąkiem w kształcie litery
U, z zaczepami w postaci płytek z otworami na nity, i długim bodźcem. Niektóre okazy są ornamentowane miedzią lub srebrem42. Znalezione na Ostrowie Lednickim, są łączone z jego rezydencjonalną fazą
funkcjonowania43.
W typie II, o pięciu odmianach, mieszczą się ostrogi z żelaza, rzadziej z brązu44, o ramionach kabłąka w bocznym rzucie prostych lub
wygiętych łukowato względnie esowato, z bodźcem o wyodrębnionym
kolcu w kształcie stożka, piramidy lub rombu, z zaczepem płytkowym
lub ogniwkowym. Poszczególne odmiany były użytkowane od X do początku XIV w.45 Spośród jedenastu ostróg odmiany piątej typu II z grodziska tumskiego pod Łęczycą46 najbardziej okazałe pochodzą z 2. poł.
XIII w.; jedna posiada ślady srebrzenia na kabłąku i na bodźcu, ramiona
drugiej pokrywa ornament plastycznych karbów, trzecia natomiast jest
okazem wyjątkowym ze względu na asymetryczne zaczepy i asymetrycznie osadzony piramidalny kolec — to pierwsza w Polsce odmiana
tej ostrogi47. Kolejne egzemplarze są bardzo podobne i mają ścisłe analogie z okazami z Opola-Ostrówka z warstw datowanych na ok. 1185–
1210, z Kalisza-Zawodzia z okresu XIII–pocz. XIV w. i z Widoradza
k. Wielunia z 2. poł. XIII–1. poł. XIV w.48
42
Z. Hilczerówna, Ostrogi polskie z X–XIII wieku, Poznań 1956, s. 106–113; P. Strzyż,
Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, s. 134.
43
J. Górecki, Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych
pierwszej monarchii piastowskiej, Biblioteka Studiów Lednickich, t. 7, [2001], s. 145.
44
P. Strzyż, Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, s. 104–109.
45
Zob. K. Wachowski, Studia nad kulturą wczesnopolskiego Opola. Militaria — wyroby bursztynowe, Wrocław i in. 1984, tab. 7.
46
R. Grygiel, W. Stasiak, M. Trojan, Gród łęczycki w świetle badań archeologicznych,
[w:] Początki Łęczycy, red. R. Grygiel i T. Jurek, t. II: Archeologia o początkach Łęczycy, Łódź 2014, s. 346–350.
47
K. Wachowski, Studia nad kulturą wczesnopolskiego Opola, s. 59; R. Grygiel,
W. Stasiak, M. Trojan, Gród łęczycki, s. 346.
48
R. Grygiel, W. Stasiak, M. Trojan, Gród łęczycki, s. 346–347; por. M. Błoński, Średniowieczne ostrogi z grodziska na Zawodziu w Kaliszu, „Archeologia Polski” 2000,
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Typ III reprezentują ostrogi z bodźcem gwiaździstym w postaci kółka osadzonego w widełkach, o silnie wygiętym kabłąku. Pojawiły się
w połowie XIII w. i w następnym stuleciu wyparły ostrogi z kolcem49.
Na grodzisku w Mrówkach k. Konina, pozostałości średniowiecznej siedziby rycerskiej, odkryto aż jedenascie sztuk takich ostróg — wszystkie
z gwiaździstym bodźcem50. Spośród dwudziestu dwóch ostróg tego typu
na grodzisku tumskim aż cztery z odmiany A mają małe sześcioramienne kółka, też sześcioramienny — ale dość duży bodziec — ma jedna
ostroga z odmiany C, również duży — ale aż ośmioramienny — bodziec
ma ostroga z końca XIII i 1. poł. XIV w. zaliczona do mieszanej odmiany A/D. Na majdanie tego grodziska odkryto ponadto cztery różnej
wielkości sześcioramienne gwiaździste bodźce o średnicy ok. 2,5 cm51.
Natomiast z tumskiej kępy przygrodowej pochodzą dwa gwiaździste
bodźce: jeden sześcioramienny (odmiana A lub B: 2. poł. XIII w.–1. ćw.
XIV w.) ma średnicę ok. 2 cm; drugi zaś ośmioramienny (odmiana E?:
2. poł. XIV w.) liczy aż ok. 4,5 cm średnicy52.
Odkrywane na różnych stanowiskach archeologicznych w Polsce egzemplarze z XV w. mają miseczkowaty zapiętek i długi, prosty bodziec
z gwiazdką z długimi promieniami53.

t. 45, s. 65; B. Abramek, Militaria z grodziska średniowiecznego w Widoradzu pod
Rudą koło Wielunia, Arch.HP 2007, t. 17, s. 101–104.
49
A. Nadolski, Studia nad uzbrojeniem, s. 81; A. N. Kirpičnikov, O vremeni pojavlenia špory so zvezdočkoj na territorii drevnej Rusi, KHKM 21, 1973, nr 2, s. 299–304;
tenże, Voennoe delo na Rusi v XIII–XV vv., Leningrad 1976, s. 49; S. Kołodziejski,
Średniowieczne ostrogi z gwiaździstym bodźcem z terenu Małopolski, „Sprawozdania
z Posiedzeń Naukowych PAN, Oddział w Krakowie” 25, 1981, s. 19–20; tenże, Les
éporons á molette du territoire de la Petite Pologne au Moyen Age, [w:] Memoires
Archaeologiques, red. A. Kokowski, Lublin 1985, s. 161–179.
50
P. A. Nowakowski, Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu, Toruń
2006, s. 166.
51
R. Grygiel, W. Stasiak, M. Trojan, Gród łęczycki, s. 347–348, 430.
52
Tamże, s. 497.
53
A. Nadolski, Studia nad uzbrojeniem, s. 80–96; Z. Wawrzonowska, Uzbrojenie
i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku, Łódź 1976, s. 43; A. Nowakowski, Uzbrojenie średniowieczne w Polsce (na tle środkowoeuropejskim), Toruń 1991,
s. 112–114; K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230–1525.
Korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna, przy
współpracy M. Molendy, Toruń 2016, s. 463, ryc. i, j.
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Tę systematykę potwierdza ikonografia, jakkolwiek ostrogi są tam
przedstawiane zazwyczaj schematycznie. Ze względu na niewielkie rozmiary pieczęci można jedynie stwierdzić na nich obecność ostróg54.
Podobnie przedstawia się sprawa ich odwzorowania na monetach55.
Na wizerunkach z 1. poł. XV w. przeważają ostrogi o krótszym bodźcu i gwiazdkach, które mają dużo promieni. Później widzimy ostrogi
o bodźcu wydłużonym zakończonym gwiazdą z 5–6 wydatnymi promieniami56. Na obrazie Bitwa pod Orszą w 1514 r. jeden spośród czternastu husarzy zbliżających się do przeprawy ma na bucie ostrogę z długim bodźcem z gwiazdką, natomiast husarz konno przebywający rzekę
ma „buty z długą ostrogą i skrzydełkiem kostkowym”, czyli szerokie
skrzydełka okrywające wierzch stopy57.
Do tzw. garnituru ostrogi należą różnego rodzaju metalowe sprzączki i okucia do mocowania rzemieni, montowane bezpośrednio przy zaczepie ostrogi58.
Wyrób prostych ostróg nie nastręczał większych problemów technicznych i nie przekraczał możliwości przeciętnego kowala. Wraz
z postępem technicznym i specjalizacją w obrębie rzemiosł kowalskich
produkcja ostróg znalazła się w gestii ślusarzy. Było to niezbędne tym
bardziej, że od XIII w. pojawiły się ostrogi z ruchomym kółkiem gwiaździstym montowanym do widełek bodźca, a więc wyrób bardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym niż wcześniejsze proste, bez
żadnych części ruchomych. Taki zakres kompetencyjny potwierdził
znany encyklopedysta Paweł z Pragi w 3. ćwierci XV w. w swej Księdze dwudziestu sztuk, wpisując m.in. calcaria w zakres czynności ślusarza59. Rozwój rzemiosła cechowego spowodował dalszą specjalizację
w obrębie kunsztu ślusarskiego i powstanie zawodu ostrożnika.
54

L. Kajzer, Uzbrojenie i ubiór rycerski, s. 63–64; Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, s. 72–73.
55
L. Kajzer, Uzbrojenie i ubiór rycerski, s. 41.
56
A. N. Kirpičnikov, Voennoe delo, s. 49; Z. Wawrzonowska, Rząd koński i oporządzenie jeździeckie, [w:] UwPŚ/1, s. 190.
57
Z. Żygulski jun., Bitwa pod Orszą — struktura obrazu, [w:] tenże, Światła Stambułu, Warszawa 1999, s. 262, 266, ryc. 8; tenże, Broń w dawnej Polsce, s. 206.
58
R. Grygiel, W. Stasiak, M. Trojan, Gród łęczycki, s. 348–350, gdzie omówienie podstawowych typów i literatury przedmiotu.
59
J. Danka, A. Nowakowski, J. Szymczak, Militaria w „Liber viginti artium” Pawła
z Pragi, czyli tzw. Księdze Twardowskiego, KHKM 36, 1988, nr 1, s. 56.
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Producentów ostróg określano w źródłach wyrazami łacińskimi:
calcariarius, calcariator, calcarifex, calcarista, calcaritor; niemieckim
Sporer i polskimi: ostrosniczsky, ostrosznik i ostroznyg. Wspomniany wyżej Paweł z Pragi również umieścił w swej encyklopedii takiego specjalistę, który robił ostrogi stalowe dla jeźdźców i zwykłych wojowników
oraz mosiężne dla rycerzy i królów, gdyż „Calcariator est artifex sciens
subtilia calcaria facere pro equitibus et armatis simplicibus ex calibe pro
militibus ac regibus ex auricalco”60.
Ostrogi znajdowały się nawet w katalogu ślusarskiej sztuki mistrzowskiej. W Poznaniu i Gdańsku oraz w podkrakowskim Kleparzu i Kazimierzu — oprócz wędzideł i strzemion — była także para ostróg61. Przypomnijmy, że ślusarze (Kleinschmiede) toruńscy już w XIV w. podzielili
się na cztery oddzielne zawody: zameczników, gwoździarzy, strzemieniarzy i właśnie ostrożników62. W świetle ustawy z 1466 r. ich sztukę
mistrzowską stanowiły trzy pary ostróg różnych typów63. Organizacyjną łączność ostrożników i związanych z nimi strzemieniarzy z cechem
ślusarzy krakowskich potwierdza statut tego stowarzyszenia z 1541 r.,
kiedy w jego skład wchodzili „serrifices, calcarifices [wyróżnienie —
J. Sz.] et pangraczerones”64. We Lwowie w obrębie ślusarstwa istniały
trzy wyspecjalizowane działy, tj. oprócz ślusarzy właściwych (serrifices)
i pograjcarów (pangracerones) także ostrożnicy (calcaristae)65. W Sandomierzu rzemieślnik specjalizujący się „in arte pograczarska” w myśl
przywileju z 1524 r. miał wykonać nie tylko wędzidło i strzemiona, ale
także dwie pary ostróg66.
Ostrożnictwo — jako dział ślusarstwa — występuje w wielu innych, większych miastach, jak wynika ze statutu ślusarzy w Samborze

60

Tamże, s. 57.
Zob. UwPŚ/2, s. 205, 208, gdzie dokumentacja bibliograficzna.
62
T. Jasiński, Rzemiosła kowalskie średniowiecznego Torunia, KHKM 23, 1975, nr 2,
s. 226.
63
S. Herbst, Toruńskie cechy rzemieślnicze. Zarys przeszłości, Toruń 1933, s. 204.
64
PPSMK, t. I/1, nr 417; zob. F. Kiryk, Cechowe rzemiosło metalowe. Zarys dziejów
do 1939 r., Warszawa [1972], s. 387.
65
Ł. Charewiczowa, Lwowskie organizacje zawodowe za czasów Polski przedrozbiorowej, Lwów 1929, s. 109.
66
AGAD, MK, sygn. 36, s. 802; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia
w Polsce XVI wieku, Warszawa 2005, s. 163.
61
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z 1578 r.67 Związek organizacyjny ostrożników ze ślusarzami wyraźnie
rysuje się w miastach śląskich, co poświadcza statut cechu ślusarskiego
Wrocławia z 1545 r. Artykuły ślusarzy w Brzegu z 1569 r. oraz w Strzelinie z 1574 r. przewidywały dla kandydatów wykonanie pary ostróg
opatrzonych na grzbiecie ażurowym wykrojem68.
Dla ostrożników krakowskich aż do 1541 r. sztukę mistrzowską
stanowiły trzy pary ostróg, opisanych w statucie rzemieślników krakowskich pracujących w żelazie i stali z 1533 r. (Statuta contubernii
fabrorum, serrifabrorum, calcariorum, pangraceronum, caldeatorum,
armificum et naglarorum Cracoviensium). Każda powinna być zdobiona inaczej: jedna zafasowana/rzeźbiona, druga głathka polerowana
i trzecia „kaplanska z kapyczką wiwyedzyona nad boyczem” — i wszystkie z napyączym/napięciem69. Również według statutu rzemieślników
kleparskich z 1450 r., każdy ślusarz powinien przygotować jako sztukę mistrzowską m.in. trzy pary ostróg70. Podobnie było w Kazimierzu,
gdzie ślusarze robili „ostrogi z dwiema refami i zapięciem zasuwanym
i zamieczowanym”, ostrogi tzw. księże z kapicą oraz ostrogi rostrucharskie (calcaria mangonistalia) też należycie wymieczowane71. Te ostatnie
w statucie ślusarzy poznańskich z 1563 r. określono jako woźnicze, przy
których bodziec winien mieć 20 cenków, chyba promieni na gwiazdce
na bodźcu? Ich sztukę mistrzowską stanowiły ponadto ostrogi kapłańskie albo włoskie oraz „rycerskie z napięciem, a na piędzi szyja a ta szyja
w górę ma być skierowana”72. Bardzo podobne przepisy obowiązywały
w Przemyślu, gdzie sztuka mistrzowska ślusarzy polegała na wykonaniu
67
M. Horn, Rzemiosła metalowe w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550–
1650, [w:] Wyroby rzemieślnicze w Polsce w XIV–XVIII wieku, Wrocław 1971, s. 41–42.
68
G. Kersten, Die Brieger Schlosser-Innung. Ein Beitrag zur Geschichte der schlesischen Schlosser, Messerschmiede, Nagelschmiede und Uhrmacher, Brzeg 1928, s. 4;
J. Hoffmann, Geschichte der Strehlener Schlosser und Metallarbeiter und ihrer Innung, Strzelin 1934, s. 5; M. Haisig, Rzemiosła kowalsko-ślusarskie na Śląsku do
połowy XVIII wieku, Wrocław-Opole 1962, s. 91–92; J. Kruczek, Produkcja broni
i oporządzenia jeździeckiego na ziemi pszczyńskiej od XVII do poł. XIX w., Pszczyna
1983, s. 25.
69
PPSMK, t. I/1, nr 370, § 8; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 162.
70
F. Kiryk, Cechowe rzemiosło metalowe, s. 289.
71
Tamże, s. 341.
72
M. J. Mika, Z. Mika, W. Porzycki, 500 lat cechu ślusarzy i rzemiosł pokrewnych w Poznaniu, Poznań 1958, s. 36–37; A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 157.
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m.in. trzech par ostróg. Pierwsza miała mieć „zapięte, przęczki do nich
zawarane, bojcze w serca, piłowane na końcach, zupełnie z całej sztuki, a polerowane mają być”. Drugą parę stanowiły „ostrogi kapłańskie
z kwiatkiem nad bojczem, bojcze w serca, piłowane we środku”. Trzecia
zaś para to „ostrogi rozstrucharskie z całej sztuki wykonane, na szerz
o trzy palce od szyje, a te mają być obie ostrogi polerowane”73.
Warto również przytoczyć zapis z 1505 r. z przepisów cechu kowalsko-ślusarskiego w Warcie, mówiący o handlu ostrogami, jakkolwiek w tym
mieście nie było wyspecjalizowanych ostrożników, ale byli ślusarze74. Niekiedy wszakże przekraczali oni swoje uprawnienia, co zasygnalizowano
już wcześniej, w tym w statucie łowickiego cechu kowalsko-ślusarskiego
z 1474 r. Zapisano w nim bowiem, iż nikt nie powinien sprzedawać rzeczy, których nie wykonał własnymi rękami, w tym ślusarz ostróg75.
Funkcjonalne wartości ostróg szły niejednokrotnie w parze z walorami
estetycznymi. Oprócz odpowiedniego formowania poszczególnych części
ostróg stosowano inkrustację, ornament ażurowy i pokrywanie żelaznych
ostróg powłoką z innych metali, głównie cyną, miedzią i jej stopami: mosiądzem i brązem, a także srebrem i złotem. Ten ostatni zabieg chronił
jednocześnie ostrogi przed procesami korozyjnymi. Ostrogi z grobu Kazimierza Wielkiego zostały wykonane z pozłacanej miedzi i z tego względu
musiały mieć tylko charakter dekoracyjny. Powierzchnia kabłąka i widełek ostróg z XIV w. znalezionych w Nysie była posrebrzana76. Posrebrzana
jest także ostroga z Chojnic z XV w., ale raczej z jego pierwszej połowy.
Natomiast srebrzenie pary ostróg z Pucka tworzy ornament o wzorze
wiciowym i geometrycznym77. W celu uzyskania takiego efektu używa73
K. Arłamowski, Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polsce, Przemyśl 1931, s. 203; A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 159.
74
AGAD, Dokumenty pergaminowe, nr 3647; zob. J. Szymczak, Rzemiosło zbrojeniowe w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Wieluńskiem w średniowieczu, RŁ 40, 1993, s. 156.
75
A. i J. Szymczakowie, Statuty łowickiego cechu kowalsko-ślusarskiego w XV–XVII w.
(1474–1645), „Roczniki Łowickie” 3, 2006, s. 122: „Item nemo res illas deceret vendere, nisi eas sciat parare propriis manibus, ut pote [...] parvus faber calcaria”.
76
M. Głosek, Regalia z grobu Kazimierza Wielkiego, [w:] Na granicach archeologii,
red. A. Nadolski, Łódź 1968, s. 49–54; Broń średniowieczna z ziem polskich. Katalog,
red. A. Nadolski, Łódź 1978, s. 18, 46.
77
M. Głosek, Zabytki uzbrojenia jako źródło do dziejów miast pomorskich, [w:] Chojnice i Pomorze Wschodnie w średniowieczu. Materiały z sesji archeologicznej zorganizowanej 6 marca 1998 r., red. H. Rząska i K. Walenta, Chojnice 2002, s. 27.
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no amalgamatu srebra. Wśród militariów odkrytych w Wenecji k. Żnina uwagę zwraca fragment ostrogi, datowanej na okres od końca XIII w.
i XIV stulecie, której kabłąk był inkrustowany srebrem i okręcony złotym
drucikiem78. Stosowano też ornament ryty i wyżłobione rowki wypełniano płynnym metalem kolorowym lub wklepywano w nie cienkie druciki
innego metalu79. Ostrogi pokrywano także cienkimi blaszkami z metali kolorowych i szlachetnych. Również kolejna technika zabezpieczała
przed korozją, a jednocześnie zwiększała walory estetyczne80. Było to tzw.
szmalcowanie, pobrzeszczanie, często stosowane w średniowieczu, które
polegało na pokrywaniu na gorąco lub przetrzymywaniu w ogniu przedmiotu żelaznego, pokrytego substancją organiczną, zazwyczaj smołą lub
tłuszczem81. Taką interpretację popiera zapis: „arvina alias smalcz” wśród
rzeczy należących do rzeźnika krakowskiego Piotra w 1498 r.82 O stosowaniu smelcu przez złotników wspomina Łukasz Górnicki83. Powyższy
wykaz wyrazów związanych z tą techniką należy uzupełnić informacją
z 1545 r. w sprawie „calcaribus Regiae Mti denigratis alias smalczowanych”84. W tym samym roku w rachunkach królewskiego dworu Zygmunta Augusta znajdujemy ostrogi białe (calcaria album)85 oraz pobielane na
wzór włoski86, czyli zapewne cynowanych. Natomiast ostrogi wymieczowane to prawdopodobnie okazy posiadające głębokie szlifowanie z rowkami i polerowane87.
Inną formą zdobienia ostróg było umieszczanie na nich okolicznościowych inskrypcji. Opisując wjazd Elżbiety Rakuszanki do Krakowa
78

C. Sikorski, Zamek w pałuckiej Wenecji, Bydgoszcz 1986, s. 41.
Z. Hilczerówna, Ostrogi polskie, s. 110–111.
80
W. Świętosławski, Technologia produkcji uzbrojenia w Polsce średniowiecznej
w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2, Toruń 1994, s. 318.
81
W. Świętosławski, Strzemiona średniowieczne z ziem Polski, Łódź 1990, s. 79–80.
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J. Ptaśnik, Studya nad patrycyatem krakowskim, cz. 2, nr 42.
83
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, s. 195.
84
Rach.dw.król., s. 209.
85
Tamże, s. 284.
86
Tamże, s. 205: „Pro 2 paribus calcarum dealbatarum ad instar Italicarum factarum” za 12 gr 4 denary.
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Z. Bocheński, Krakowski cech mieczników, Kraków 1937, s. 24, 78; F. Kiryk, Cechowe rzemiosło metalowe, s. 222; J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego
w Polsce XIII–XV w., Łódź 1989, s. 201.
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w 1454 r., Jan Długosz zachwycał się królewskim siodłem, wędzidłem,
strzemionami i odzieniem królewskim oraz rzędami końskimi88. W tym zestawie brakuje — oczywiście — ostróg, ale to wina naszego dziejopisa, który zapomniał widocznie o tym niezbędnym symbolu majestatu króla jako
rycerza. Kazimierz Jagiellończyk sprawi sobie zresztą później takie ostrogi,
i to z myślą o swojej małżonce. Z jego osobą łączy się bowiem ostrogi wykonane z cyzelowanej stali z napisem: POMNY NA MYE MA MYLA WYERNA PANY oraz monogram k, umieszczony pod koroną z trzema liliami89.
Byłoby to zgodne z opinią Jana Długosza o roli, jaką Kazimierz Jagiellończyk przykładał do zewnętrznych oznak swojej władzy królewskiej.
W związku z tym warte odnotowania są znajdująca się w Waffensammlung w Wiedniu — oprócz bogato zdobionej ażurowo pary strzemion — także para ostróg, wykonanych ponoć w Czechach dla Kazimierza Jagiellończyka w 1455 r.90
Reprezentacyjną rolę ostróg z metali szlachetnych podkreślił prymas
Jan Łaski, pisząc w swym pamiętniku-testamencie, że zaopatrzył swych
trębaczy w srebrne ostrogi ad pompam nie z powodu własnej próżności,
ale dla chwały majestatu królewskiego i królestwa („non curiositate mea
sed necessitate pro regie Majestatis gloria et regni”91. Wielki zaszczyt
spotkał zatem Gabriela Tarło ze Szczekarzowic herbu Topór, któremu
ostatni z Piastów mazowieckich książę Janusz III zapisał w testamencie
z koniem ambultorem także „calcaria argentea”92.
W powszechnym użyciu dominowały jednak ostrogi żelazne, dostępne dla każdego użytkownika. Znaleziona w Pomorzankach k. Kutna
ostroga, datowana na 2. poł. XIV-1. poł. XV w., została wykonana ze stali niskowęglowej, dobrze oczyszczonej z pozostałości żużla93.
88

Dł., Annales, ks. 12/1, s. 178.
Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce, s. 141; A. Nadolski, Broń i strój, s. 102;
O. Ławrynowicz, Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich, AAL,
nr 51, Łódź 2005, s. 124–125.
90
Zob. W. Świętosławski, Strzemiona średniowieczne, s. 59.
91
H. Zeissberg, Johannes Łaski, Erzbischof von Gnesen (1510–1531) und sein Testament, „Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Philosophisch.-Historische Classe” 1874, Vol. 77, Bd 1, s. 651.
92
J. Tęgowski, Testament ostatniego Piasta mazowieckiego, Prz.H 96, 2005, z. 1, s. 83.
93
W. Świętosławski, Metale, [w:] Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku, Archeologiczne zeszyty autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, z. 14, red. T. Poklewski-Koziełł, Łódź 2013, s. 133.
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Odporne na działania atmosferyczne były ostrogi wykonane całkowicie ze stali lub z metali nieżelaznych. Produkcja tych ostatnich leżała
w gestii rzemieślników z cechu ludwisarskiego, posiadających monopol
na wszelkie wyroby z metali kolorowych. Była to zasada stosowana od
dawna, albowiem już w 1394 r. w Krakowie za ostrogi zapłacono fabro ereo, a więc ludwisarzowi94. Według statutu ludwisarzy krakowskich
z ok. 1412 r. kandydat na mistrza miał przygotować parę dobrych ostróg
(„das dritte eyn gut par Sporne”)95. Również w Toruniu działali rotgisserzy, którzy zajmowali się wytwarzaniem ostróg ze stopów miedzi96.
Sytuacja ta nie uległa zmianie także w okresie późniejszym, skoro w kolejnym statucie krakowskiego cechu konwisarzy i ludwisarzy z 1512 r.
powtórzono obowiązujące dotąd wymagania co do sztuki mistrzowskiej, którą stanowiła m.in. para stalowych ostróg mosiądzem przeciągana („eyn par eysneren sparrn sol her mit messinge vbirczihen”)97.
Takie ostrogi mosiężne znaleziono podczas badań na średniowiecznym
dworze w Narzymiu na pograniczu mazowiecko-krzyżackim. Do ich
wyrobu użyto stopu miedzi (82%) i cynku (1%)98 pewnie z zanieczyszczonej miedzi, gdyż cynku w czystej postaci jeszcze chyba nie znano.
Metody złocenia mosiądzu, czernienia miedzi, stosowania technik:
ażurowej i trybowania podaje na początku XII w. benedyktyn Teofil
Prezbiter w swym traktacie o sztukach różnych. Przytacza on również
sposób, w jaki można ozdobić złotem lub srebrem żelazne albo stalowe
ostrogi, ale także wędzidła i inne części oporządzenia jeździeckiego lub
cokolwiek innego99.
94

RDJJ, s. 188.
KDMK, cz. 2–4, nr 301; por. K. Sękowski, Statuty krakowskiego cechu konwisarzy
i ludwisarzy z roku 1412 i 1512 jako źródło do historii techniki, „Kwartalnik Historii
Nauki i Techniki” 29, 1984, nr 2, s. 417, 419.
96
T. Jasiński, Rozwój toruńskich rzemiosł odlewniczych w świetle uchwał stanów
i miast pruskich, „Rocznik Toruński” 10, 1975, s. 330.
97
PPSMK, t. I/1, nr 317, §28; F. Kiryk, Cechowe rzemiosło metalowe, s. 249; K. Sękowski, Statuty, s. 424, 426.
98
Zob. A. Marciniak-Kajzer, Militaria ze średniowiecznego dworu w Narzymiu,
[w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski, Łódź 2011, s. 265–266.
99
Teofil Prezbiter, Diversarum artium schedula. Średniowieczny zbiór przepisów
o sztukach rozmaitych, tłum. i oprac. S. Kobielus, ryc. B. Kulesza-Damaziak, Kraków
1998, s. 122–126, 158–160.
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W świetle królewskiego cennika z 1396 r. para ostróg dla młodzieży
(„pro iuvenibus”) kosztowała 1 grosz, zwyczajne dla wszystkich („calcaria
communia”) były po 2 grosze, natomiast rycerskie („pro militibus”) wyceniono na 6 groszy100. W rachunkach dworu królewskiego Jadwigi i Jagiełły występują egzemplarze droższe. W 1394 r. Władysław Jagiełło sprawił
sobie dwie pary ostróg nadzwyczajnych kształtów („insoliti modi”) po
15 groszy za parę. Takie same okazy kupiono królowi w następnym roku101.
Były to zapewne ostrogi paradne, ale trudno na podstawie tak lakonicznego opisu określić ich kształt. Nie wspomagają nas w tym przypadku inne
źródła, albowiem na nagrobku Władysława Jagiełły w katedrze wawelskiej
o obecności ostróg świadczą tylko mocujące je rzemienie102. Warto jeszcze
odnotować, że w 1475 r. Kazimierz Jagiellończyk sprawił sobie po dwie
pary strzemion i ostróg rycerskich za 2 złp103. Były to niewątpliwie egzemplarze paradne, skoro para ostróg i strzemion kosztowała aż 30 groszy.
Znacznie bogatszym materiałem źródłowym o rodzajach i cenach
ostróg w XVI w. dysponujemy dzięki zachowanym cennikom. W 1529 r.
w Poznaniu odnotowano ostrogi woźnicze za 2 grosze i kozackie za
4 grosze104. W 1538 r. w Książu ostrogi czarne rackie wyceniono na
3 grosze105 i tyle samo miały kosztować zwykłe w 1550 r. w Łęczycy106.
W taryfie cen wydanej w 1555 r. w Brześciu Kujawskim oprócz znanych już ostróg kozackich za 3 grosze znalazły się ostrogi niemieckie za
4 grosze107. Jednak najbogatszy zestaw ostróg zawiera cennik poznański
z 1555 r., albowiem wymieniono w nim okazy woźnicze po 3 grosze za
parę, kozackie z małym bodźcem za 4 grosze, włoskie proste za 7 groszy
i włoskie dobre za 10 groszy, a ponadto węgierskie za 10 groszy i tureckie krzywe za 15 groszy108. W cenniku krakowskim z 1565 r. ostroga
100

KDMK, cz. 2–4, nr 286.
RDJJ, s. 207, 218.
102
L. Kajzer, Uzbrojenie i ubiór rycerski, s. 80.
103
AGAD, ASK, Oddzał 1: Rachunki Królewskie, sygn. 18, k. 270v: „Item [...] dedi
pro duobus paribus streparum et duobus paribus calcarium militarium pro domino
Rege duos flor.”
104
M. J. Mika, Z. Mika, W. Porzycki, 500 lat cechu ślusarzy, s. 56.
105
CennikMK, s. 355.
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A. Tomczak, Łęczycka taksa wojewodzińska z roku 1550, RŁ 1 (4), 1958, s. 316.
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Cz. Jarnuszkiewicz, Dawne taryfy cen dla mieczników, BiB 6, 1939, nr 5–6, s. 76.
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M. J. Mika, Z. Mika, W. Porzycki, 500 lat cechu ślusarzy, s. 56; A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 188.
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(!) woźnicza kosztowała 1 grosz, parę prostych wyceniono na 3 grosze,
wołoskich i niemieckich na 5 groszy, husarskich zaś z szerokimi przęczkami na 10 groszy109. Wydana w tym samym roku taryfa łęczycka —
podobnie jak z poprzedniego roku — uwzględnia tylko ostrogi zwykłe
proste za 3 grosze oraz proste szmelcowane bez wymysłów dla szlachty
za 4 grosze110.
W świetle źródeł poznańskich ostrogi włoskie zwano również kapłańskimi. Do grupy ostróg rycerskich — jak je nazwano w statutach
poznańskich z 1441 i 1507 r. — zalicza się ostrogi kozackie z małym
bodźcem, węgierskie i tureckie krzywe111. W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie znajdują się ostrogi husarskie wykonane z żelaza, pobielane cyną, z ośmiopromiennymi gwiazdami, o kabłąkach w kształcie
półobręczy, które posiadają rzemyki ze sprzączkami oraz łańcuszkami
pod but112. Na obrazie Bitwa pod Orszą w 1514 r., w grupie czternastu husarzy zbliżających się do przeprawy jeden ma na bucie ostrogę
z długim bodźcem z gwiazdką”, a inny husarz konno przebywający rzekę — „buty z długą ostrogą i skrzydełkiem kostkowym”113. Warto więc
odnotować, że w rachunkach dworskich Zygmunta Augusta z 1545 r.
wymienia się takie ostrogi husarskie — ale długie i poczerniane — za
20 groszy114.
Ceny ostróg nie tylko były uzależnione od ich rodzaju, ale także od
surowca użytego do ich wyrobu, zwłaszcza gdy okazy reprezentacyjne
zdobiono metalami szlachetnymi. W 1399 r. dla Konrada von Jungingen
kupiono dwie pary ostróg („2 par sporn”), zapewne z bodźcem gwiaździstym i bogato zdobione, skoro to złotnikowi zapłacono za nie 2 marki.
109

TaryfaCWK, s. 307. W 1589 r. ostroga woźnicza kosztowała 1 gr, wołoskie i niemieckie były po 6 gr, długie z braiczarkami i łańcuszkami za 7 gr, husarskie zaś
z szerokimi przęczkami za 10 gr — zob. KZUKiW, s. 112; A. Bołdyrew, Produkcja
i koszty uzbrojenia, s. 188.
110
AGAD, KGŁęcz., ks. 49, k. 796, 1056; zob. Cz. Jarnuszkiewicz, Dawne taryfy cen,
s. 76.
111
M. J. Mika, Z. Mika, W. Porzycki, 500 lat cechu ślusarzy, s. 37.
112
Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce, s. 192.
113
Tenże, Bitwa pod Orszą — struktura obrazu, [w:] tenże, Światła Stambułu, Warszawa 1999, s. 262, 266, ryc. 8.
114
Rach.dw.król., s. 205: „Pro calcaribus Hussaronicis longis denigratis za 20 gr.”;
zob. uwagi A. Bołdyrewa (Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 189) w sprawie długich
ostróg husarskich.
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Dodać trzeba, że para ostróg zwykłych kosztowała pół wiardunku, a nawet tylko 2 skojce115. Książę mazowiecki Janusz II zapłacił w 1484 r. aż
30 złp za srebro użyte do wykonania jego ostróg i inne potrzeby („pro
argento ad calcaria et ad alia necessaria”)116. W pozłacanych ostrogach
paradował królewicz Zygmunt Jagiellończyk podczas pobytu u brata
w Budzie w 1501 r., gdyż samo ich pozłocenie („de deauranda calcaria”) kosztowało go 2 floreny węgierskie117. W świetle przywoływanego
już wcześniej testamentu złotnika krakowskiego Jerzego Zatorskiego
z 1515 r. podskarbi Andrzej Kościelecki nie szczędził grosza na swoją prezencję. Aby godnie wjechać do Nowego Miasta Korczyna, kazał
pozłocić swoje ostrogi, na co przekazał mu 2 floreny w złocie i dał mu
30 groszy za jego robotę118. A była to zapewne jedna z ostatnich — jeśli
nawet nie ostatnia — jego dyspozycja dla tego złotnika, gdyż podskarbi
zmarł 6 września 1515 r.119
Z uwagi na swoją konstrukcję oraz precyzję wykonania ostrogi często ulegały uszkodzeniu. W 1500 r. naprawa ostróg („a reformatione
calcariorum”) królewicza Zygmunta kosztowała 2 denary, w następnym
zaś roku za ich czyszczenie („a tersione calcariorum”) zapłacono 6 denarów węgierskich120. Jak każdy przedmiot wykonany z metalu, tak i ostrogi należało czyścić i polerować, aby nie straciły nic nie tylko ze swej
funkcjonalności, ale także walorów estetycznych. W kwietniu 1546 r. na
naprawę ostróg („a reformatione calcarium”) wydano 2 grosze 4 denary,
w grudniu zaś kolejne 2 grosze121.

115

MTbuch, s. 14, 197, 543; zob. A. Nowakowski, Uzbrojenie wojsk krzyżackich
w Prusach w XIV w. i na początku XV w., AAL, nr 29, Łódź 1980, s. 130; G. Kucharski, Życie codzienne i dworskie wielkich mistrzów krzyżackich w świetle „Marienburger Tresslerbuch” z lat 1399–1409, RDSiG 61, 2001, s. 197–198.
116
KSJan., nr 974.
117
Zsigmond, s. 139.
118
CA [t. 1], nr 315: „2 fl. in auro super deauracione calcarium, dum equitabat ad
Nove Myasto, item pro labore 1/2 sexag.”; zob. J. Szymczak, Ceny broni, koni i oporządzenia jeździeckiego, [w:] UwPŚ/2, s. 281.
119
Zob. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992, nr 724 i s. 176.
120
Zsigmond, s. 51, 131.
121
Rach.dw.król., s. 217, 228.
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33. Ostroga i jej elementy — M. Gradowski, Z. Żygulski jun.,
Słownik uzbrojenia historycznego, ryc. 208, s. 157)

34. Ostrogi z X–XI w. — Broń średniowieczna z ziem polskich. Katalog, tabl. 14
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35. Ostroga z XII/XIII w. — Broń średniowieczna z ziem polskich. Katalog,
tabl. 38, nr 191

36. Ostrogi z XIII–XV w. — Broń średniowieczna z ziem polskich. Katalog, tabl. 39
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37. Ostrogi z grobowca Kazimierza Wielkiego, kopia, Kraków,
katedra na Wawelu — UwPŚ/1, s. 504, rys. 35

38. Ostrożnik w warsztacie — Porträtbuch der Mendelschen Zwölbru-derstiftung
zu Nurnberg, XV/XVI w. Nuremberg, wg: FAH 13–14, s. 123, ryc. 18
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39. Bitwa pod Courtrai w 1302 r., zwana Bitwą Złotej Ostrogi (Goldensporenslag),
a. miniatura flandryjska z XIV w.; b. miniatura flamandzka z XV w.
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40. Ostrogi ks. Henryka, detal Tryptyku z Legendą św. Jadwigi Śląskiej,
ok. 1430–1440, fot. S. Górzyński
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Rozdział IV

KROPIERZ I LADRY JAKO KOŃSKIE
GARNITURY I ZBROJE

Ważnym elementem okrycia konia i zarazem stroju rycerskiego był kropierz, wykonany w barwach przysługujących jeźdźcowi oraz zdobiony
jego herbem. Tak nazwano zazwyczaj dwuczęściową kapę — przednią
i tylną/zadnią — okrywającą konia, łączoną na jego grzbiecie w miejscu
nakładania siodła1. Pierwsza okrywała głowę konia, z wycięciami na
oczy i uszy, jego kark i barki, tylna zaś spływała na koński zad.
W XII-wiecznym utworze czytamy, że jedna z jego bohaterek,
Kamilla
„na szarym koniu jadąca,
Co wart był innych tysiąca;
Koń był okryty kropierzem
Gronostajowym, z obrzeżem
Z purpury, o złotym godle,
Utkanym cudnie, niepodle,
Wspaniale i wielce sztucznie”2.

Słowo „kropierz” pochodzi od łacińskiego wyrazu crupa, oznaczającego tył/zad koński, stąd francuskie croupière jako podogonie i czeski kropíř3 już jako kropierz. Kropierz znany był już w starożytności
na Bliskim Wschodzie w wersji pikowanej, nieraz obszyty metalowymi
1

Z. Wawrzonowska, Okrycie konia rycerskiego w Polsce do końca XV wieku, „Biuletyn
Historii Sztuki” 40, 1978, s. 367; J. M. Bochan, Rysztunak verchavogo kania v Vialikim
Kniastvie Litovskim v XIV–XVI stst., „Materialy Pa Arhealogii Bielarusi” 3, Mińsk 2001,
s. 221.
2
J. Kowalski, Kamilla — królowa i rycerz, [w:] Kobieta w kulturze średniowiecznej
Europy. Prace ofiarowane Profesor Alicji Karłowskiej-Kamzowej, Poznań 1995, s. 137.
3
L. Křížek, Z. J. K. Čech, Encyklopedie zbraní a zbroje, Praha 1999, s. 130.
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blaszkami lub kościanymi, ewentualnie rogowymi płytkami, spełniając
już wtedy funkcję ochrony konia. W Europie pojawił się w XII w. wraz
z krzyżowcami i też początkowo miał znaczenie praktyczne. Wykonany ze skóry, stanowił niewątpliwie pewne zabezpieczenie konia podczas
walki. Na miniaturach kodeksu lubińskiego/brzeskiego Legendy Śląskiej
z ok. 1353 r. kilku rycerzy Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą
dosiada koni okrytych jednobarwnymi — może ochronnymi — kropierzami4. Z czasem kropierz stał się jednak także miejscem dla prezentacji gali heraldycznej jeźdźca.
Jan Długosz, opisując wypad Dobiesława z Oleśnicy przeciwko wielkiemu mistrzowi Ulrykowi von Jungingen w ostatniej fazie bitwy pod
Grunwaldem, zaznaczył, że jego koń został zraniony kopią w udo („vulnus in lumbis”) przez okrycie zwane kropierzem („per tecturam, quam
kropyersz vocitamus”)5, może narzucone na zbroję końską? Łacińska
tectura to w języku niemieckim rosdecke. W rachunkach krzyżackich
z 1408 r. znajduje się zapis o wydatku 5 marek/grzywien za kropierz
(„vor dy rosdecke”), w następnym zaś roku z kasy zakonnej wypłacono
3 wiardunki i 3 szelągi/solidy za wykonanie kropierza pikowanego („under eyne rosdecke zu futer”)6 i 3 wiardunki („3 fird. segeler vor unsers
homeysters sateldecke”) za naprawę? czapraka/sateldecke na konia samego wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen7.
O znaczeniu kropierza w zawodach turniejowych świadczy fakt
jego dokładnego omówienia w słynnej księdze René d’Anjou8. Ale
na szczególną uwagę zasługuje efektowny kropierz Henryka IV Probusa ze sceny turniejowej w Kodeksie Manesse z ok. 1320 r. Nawiązuje
on kolorystycznie do tuniki turniejowej księcia. Jest to szachownica
ze złotych i szarozielonych kwadratów. Na złotych widnieje czarny
orzeł wrocławski z białym półksiężycem przez pierś i przez skrzydła,

4

T. Wąsowicz, Legenda Śląska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, tabl. 5, 6;
Z. Wawrzonowska, Rząd koński i oporządzenie jeździeckie, [w:] UwPŚ/1, s. 188.
5
Dł., Annales, ks. 10–11, s. 113.
6
MTbuch, s. 504, 586.
7
Tamże, s. 578; zob. G. Kucharski, Życie codzienne i dworskie wielkich mistrzów
krzyżackich w świetle „Marienburger Tresslerbuch” z lat 1399–1409, RDSiG 61, 2001,
s. 201.
8
M. Jarosławiecka-Gąsiorowska, Trzy francuskie rękopisy iluminowane w zbiorach
Czartoryskich w Krakowie, Kraków 1953, s. 13.
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natomiast na szarozielonych pojedyncze litery składają się na wyraz
AMOR. Podobnie jak tunika księcia, kropierz podbity jest od spodu
białym futrem9.
W zredagowanym na dworze książąt burgundzkich w latach 1434–
1435 herbarzu Złotego Runa znajdujemy wyobrażenie polskiego króla
w uroczystym stroju turniejowym z zachowaniem obowiązujących reguł heraldycznych. Występuje on konno, na głowie ma zamknięty hełm
turniejowy ze złotą koroną, z purpurowymi labrami i klejnotem w postaci zrywającego się do lotu srebrnego ukoronowanego orła. Na piękną zbroję płytową białą narzucona jest purpurowa tunika ze srebrnymi
orłami. Znajdują się one również na okrywającym siwego rumaka purpurowym kropierzu. Jeździec i koń tworzą jednolitą grupę kostiumologiczną, artystycznie skomponowaną z uzbrojenia, ubioru i barwy
z klejnotem heraldycznym10. Jeśli nawet nie jest to portret z natury
Władysława Warneńczyka, to trzeba przychylić się do opinii tych badaczy, którzy twierdzą, że taki był imagine polskiego władcy na dworach
zachodniej Europy w 2. ćwierci XV w.
W tym miejscu należy zasygnalizować jeszcze jedno słowo związane z odnotowanymi już pokrowami, czyli osłonami — także końskimi
w postaci kropierza — jakim jest coopertio, coopertorium i coopertura.
Nasza współczesna koperta też przecież coś skrywa, tyle że list z jego
treścią! Ale wracając do problematyki średniowiecznej, odnotujmy właśnie zapiskę z 1471 r. o docinaniu i dopasowywaniu „a rasura trium staminum pro [...] coopertis equorum [...] regis” [wyróżnienie — J. Sz.]11.
Te trzy postawy12 — zapewne sukna — to ok. 20 m tkaniny na kropierze
i to nie na jednego, ale kilka koni Kazimierza Jagiellończyka.
9

Z. Wawrzonowska, Uzbrojenie i ubiór rycerski, s. 27, 101; taż, Okrycie konia rycerskiego, s. 373.
10
A. Nadolski, Uroczysty strój rycerski królów polskich w XIV–XV wieku, KHKM 21,
1973, nr 2, s. 305–306; K. Turska, Ubiór dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonów, Wrocław 1987, s. 83.
11
Rach.król., s. 88.
12
Tej miary długości nie uwzględnił J. Szymański (Nauki pomocnicze historii,
wyd. nowe, przejrzane i zmienione, Warszawa 2001, s. 163 oraz indeks: postaw, stamen). Natomiast A. Manikowski (Postaw, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej
Polski do 1945 roku, red. A. Mączak, Warszawa 1981, [t. 2], s. 116) podał, że postaw jako jednostka miary tkanin, najczęściej wełnianych/sukna — w zależności od
regionu — liczył od 27 do 62 łokci i miał różną szerokość. W 1546 r. w Krakowie
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Podczas turnieju zorganizowanego w listopadzie 1475 r. w Landshut z okazji zaślubin księcia bawarskiego Jerzego z królewną Jadwigą
Jagiellonką pan młody prezentował się na placu turniejowym w brunatnej sukni i tego samego koloru był kropierz na jego koniu. Podczas innej
walki książę Krzysztof Wittelsbach był ubrany w jedwabną szatę koloru
czarnego, białego i brunatnego. Tej samej barwy rząd zdobił jego konia.
Za nim wjechał rycerz polski — identyfikowany z kasztelanem rozpierskim Dobiesławem Lubelczykiem i Wrzodem z Kurozwęk — w jedwabnej szacie koloru białego, brunatnego i niebieskiego. W takich samych
barwach był kropierz na jego koniu13.
Kropierz wykonywano zazwyczaj ze szlachetnego materiału i w zależności od zamożności rycerza było to sukno lub znacznie kosztowniejszy jedwab. Takie okrycie końskie mogło stanowić zatem dobrze
widziany podarunek. W 1505 r. Zygmunt [Stary] Jagiellończyk, książę
głogowski i opawski, polecił wypłacić ze swej szkatuły 2 floreny węgierskie „pro dek et pro aliis necessariis ad hastiludium” dla jakiegoś
Migdała, ale trzy lata wcześniej samo okrycie, tzw. dek, kosztowało go
aż 4 floreny węgierskie14. Można jeszcze odnotować, iż niejaki Piechno, zwycięzca turnieju 26 lutego 1500 r. w Budzie, otrzymał w podarunku od tegoż księcia Zygmunta czerwoną dekę za ponad 3 floreny
węgierskie15. W rachunkach dworskich Zygmunta Augusta z 1546 r.
w Wilnie zanotowano kilka wydatków „ad hastiludium”, spośród
których wart odnotowania jest wydatek z 11 marca na kwotę 19 złp
6 groszy za 48 łokci, tj. ok. 27,3 m czarnej tkaniny na kropierz koński („armesini nigri pro tegmine equi ad hastiludium”) oraz za tarczę
i kopię16.
Wykonanie kropierza było jednym z warunków sztuki mistrzowskiej krawców. Statut krawców poznańskich z 1489 r. przewidywał
m.in. uszycie nakrycia na konia i sukni gończej dla rycerza i wymagania

postaw — który nazywano też sztuką — miał wynosić ok. 36 łokci, tj. ok. 20 m; na
późniejszą belę składało się 20 postawów.
13
Zob. J. Szymczak, Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę
i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 2008, s. 238.
14
Zsigmond, s. 175–176, 196.
15
Tamże, s. 20: „pro deka rubea, in qua Pyechno astiludebat [...] sartore dedi III flor.
cum uno ortt”.
16
Rach.dw.król., s. 216.
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te utrzymano także w 1553 r.17 Również z opisu egzaminu mistrzowskiego dla krawców lwowskich z 1534 r. dowiadujemy się, że kandydat
winien posiąść umiejętność zrobienia turniejowego okrycia końskiego,
a na taki dek „szła una petia cindelini”18, tj. jedna sztuka tzw. kitajki,
tafty, zwanej cyndalin/cyndelin [niem. Zindel]19. W Chwaliszewie poznańskim w 1593 r. na 24 rodzaje sztuk krawieckich na 19. miejscu wymieniono dek koński20.
W 1533 r. starosta bydgoski Stanisław Kościelecki/Kościelski oraz
burmistrz i rada miasta Bydgoszczy potwierdzili statut tamtejszych
krawców, w którym opisano wykonanie „tecturam equorum alias deka
super equum et tunicellam ad equitandum alias jezdeczka”. Jakkolwiek
był on oparty na wymienionym wyżej statucie krawców poznańskich, to
dzięki niemu poznajemy szczegóły kuchni krawieckiej. Czytamy zatem,
że: „Ad tecturam equi, tawty vel telae requiruntur 16 ulnae et ad tunicellam jezdeczka requiruntur 3 ulnae machelskiego vel stametu. Ad cuculam equinam 3 ulnae vel sicut dominus habere volet aut statura equi
exposcit”21. A zatem krawiec potrzebował 22 łokci, tj. ok. 12,5 m bieżących tkaniny na wykonanie swojej sztuki mistrzowskiej, która kosztowała od 4 grzywien w przypadku sukna do co najmniej 30 grzywien
w przypadku jedwabnej tafty22. Z tego 16 łokci (ok. 9,1 m) pochłonie
uszycie deki, czyli kropierza, a na kaptur koński (kukulla) okrywający
głowę wierzchowca z przedłużeniem na jego szyję — jako dopełnienie
kapy/deki/kropierza — przewidziano 3 łokcie tkaniny (ok. 1,7 m), czyli
razem 19 łokci, tj. ok. 10,8 m tkaniny. To pełne okrycie konia kosztowało od 3,5 grzywny w przypadku sukna do co najmniej 25 grzywien
w przypadku jedwabiu (tafty). Dochodziła do tego tunika jeździecka
skrojona z 3 łokci jako luźne okrycie wierzchnie, zwane z angielska
17

Z. Zaleski, Bractwo krawieckie poznańskie przed r. 1792, KMPozn. 5, 1927, nr 2,
s. 122.
18
Zob. Ł. Charewiczowa, Lwowskie organizacje zawodowe za czasów Polski przedrozbiorowej, Lwów 1929, s. 157–158.
19
Zob. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, t. I, s. 70;
Sł.star., t. 1, s. 340.
20
Z. Zaleski, Bractwo krawieckie chwaliszewskie, KMPozn. 5, 1927, nr 1, s. 30.
21
Statuty i przywileje cechów bydgoskich z lat 1434–1770, wyd. T. Esman, Z. Guldon,
Bydgoszcz 1963, nr 7, s. 23.
22
Zob. J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII–XV w.,
Łódź 1989, s. 203.
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paltock, co tłumaczy się jako krótki dublet, albo krótka tunika, z wąskimi rękawami lub bez nich, niekiedy noszona na zbroi, ewentualnie coś
w rodzaju tabardu — krótkiej jaki z rękawami, czasami rozprutymi, jak
w diakońskiej dalmatyce23.
Słowniki wyrazów staropolskich potwierdzają możliwość utożsamienia słów dek oraz deka z łacińskimi określeniami cooperta i stragulum oraz identyfikują te nazwy z czeskim deká oraz niemieckim Decke
i odnotowanym już wyżej rosdecke24. Należy wszakże przestrzec przed
machinalnym interpretowaniem słowa deka, gdyż miał on jeszcze kilka
innych znaczeń, jak przykładowo zreferowany w innym miejscu puginał
oraz „deka alias nastołka”, czyli czaprak25. Nie każda zresztą deka jako
kapa była okryciem końskim. W 1464 r. niejaki Stanisław Pleszowski
z Pleszowa k. Kalisza posiadał m.in. taką dekę, czyli pierzynę lub kołdrę
z żółtej purpury podbitej białym płótnem („culcitram dictam deka de
purpura flauea subducta alba tela”)26. Dodajmy wreszcie, że okryciem
końskim, kropierzem był także czyn/czyn koński, a w najbardziej rozbudowanej postaci został zdefiniowany w słowniku w końcu XV w. jako
„czyn konsky falera, pferdgeschmeyde”27.
Jako podsumowanie wielu określeń występujących w średniowiecznych źródłach na kropierz może być — licząca już zresztą ponad dwa
stulecia — konstatacja Čenka Zíbrta, że deka = pokrowy (krovy, pokrovy,
příkrovy) = kropierz28, czyli odwracając kolejność jego dowodzenia: pokrowy i deka oznaczają kropierz.

23

M. G. Houston, Medieval Costume in England and France. The 13th, 14th and 15th
Centuries, Dover 1996 (second edition, first: London 1939), s. 180–181, fig. 315.
24
Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy podług rękopisu z roku 1532,
wyd. B. Erzepki, Poznań 1900, s. 152.
25
Zob. Sł.polsz., t. 4, s. 571–572.
26
PP, nr 3752.
27
B. Erzepki, Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego, cz. I: Glosy polskie wpisane do łacińsko–niemieckiego słownika (Vocabularis ex quo) drukowanego w roku 1490, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 34, 1907
(1908), s. 11; zob. Sł.star., t. 1, s. 414.
28
Č. Zíbrt, Dějiny kroje v zemích českých od dob nejstarších až po války husitské,
Praha 1892, s. 194, 196; por. m.in. J. Puchalska, Rząd konia rycerskiego w okresie
średniowiecza na terenie Polski, „Muzealnictwo Wojskowe” 4, 1989, s. 407; zob. też
rozdz. II/2, przyp. 111–114.
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***
W trosce o zdrowie i życie jeźdźca podczas walki coraz bardziej zabezpieczono także jego rumaka. Geoffrey Chaucer napisał w Portrecie
Rycerza:
„Uppon a steede bay, trappèd in steel,
Covered with cloth of gold of armes”,

czyli:
„Rumak gniady w pancerzu stalowym,
Z wzorzystym na nim też złotogłowiem”29.

Jak stwierdził Philippe Contamine, koń rycerza winien być wyposażony w naczółek i w zbroję30. Zaczynem do powstania zbroi metalowej
był kropierz, który w najbardziej wrażliwych dla konia miejscach bywał pikowany wełną, a nawet wzmacniany plecionką kolczą, ale zazwyczaj podszywano go skórą i takie skórzane pokrowy na konia to „ledir
rosgezug”31. Pod względem konstrukcyjnym nasuwa się tutaj analogia
z powstaniem kirysu płytowego i białej zbroi płytowej dla rycerza, dla
których pierwowzorem były płaty, czyli skórzana zazwyczaj kamizela
podbita metalowymi zbrojnikami różnej wielkości i różnego kształtu.
Podobnie jak w przypadku rycerza, tak i powstanie końskiej zbroi płytowej spowodowała kusza, której bełty dosyć łatwo przenikały pancerz
kolczy. W przypadku zbroi końskiej, pomimo że skórę zastąpiły metalowe osłony („stelyn rosgezug”), to nazwa ladry ostała się w powszechnym użyciu. Ladry bowiem to zbroja końska, składająca się „z blachy
przedniej osłaniającej pierś [napierśnik], blachy tylnej — chroniącej zad
[nazadnik/nazadek], dwóch blach bocznych łączących przednią i tylną
część zbroi oraz folgowego nakarczka i naczółka32 okrywającego czoło
29

G. Chaucer, Canterbury Tales, London 1950, s. 51; tenże, Opowieść Rycerza, tłum.
P. Mroczkowski, Kraków 1988, s. 47.
30
Ph. Contamine, Wojna w średniowieczu, tłum. M. Czajka, Warszawa 1999, s. 138.
31
Zob. K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230–1525. Korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna, przy współpracy M. Molendy, Toruń 2016, s. 469.
32
Nagłówek z naczółkiem jako hełmem końskim, na którym nieraz mocowano kolec
lub ozdobny pióropusz!
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i chrapy [nanośnik/nachrapnik] lub półnaczółka okrywającego tylko
czoło”, czyli w pełni już uformowana jednolita płytowa zbroja końska
(pferdeharnisch)33.
Ma wszakże niewątpliwie rację Piotr Nowakowski, że pancerz koński jest „najsłabiej chyba opracowanym tematem dotyczącym uzbrojenia
końskiego w średniowieczu, czyli kwestiami wykorzystania osłon końskiego ciała przez polskich wojowników doby średniowiecza, a zwłaszcza
czasu pojawienia się tychże osłon w ówczesnej Polsce”34. Ale to odzwierciedlenie mizernej podstawy źródłowej, zwłaszcza źródeł pisanych, które
— na szczęście — podpiera nieco ikonografia, głównie sfragistyczna.
Na uwagę zasługuje konna pieczęć Władysława Odowica jako księcia Ujścia przy dokumencie z 1223 r.35, na której na końskim karku —
od uszu do łopatki został — odwzorowany jako jego ochrona duży prostokąt, najpewniej wykonany ze skóry, na krawędzi którego widoczne są
nity lub jakieś ozdoby36.
Również na konnej pieczęci Konrada I Mazowieckiego jako księcia
krakowskiego37 (1241–1243) rumak książęcy jest okryty „krótkim kropierzem sięgającym długością do tylnego łęku siodła” i „złożonym z wąskich prostokątów, rozbudowanym nakarczkiem chroniącym nie tylko
kark wierzchowca, ale także jego szyję i, częściowo, pierś” i byłby to pancerz lamelkowy38. Na taką osłonę zwrócił uwagę już przed czterdziestu laty Leszek Kajzer, odnotowując, że „szyja i piersi konia pokryte są
podłużnymi paskami ułożonymi w dwa szeregi. Są to prawdopodobnie
płytki z metalu lub innego tworzywa osłaniającego pierś i szyję konia”39.
33

M. Gradowski, Z. Żygulski jun., Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 2000,
s. 155 i rys. 207; por. K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach, s. 469–470.
34
P. A. Nowakowski, Pancerz koński — najwcześniejsze przedstawienia z ziem polskich, [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski, Łódź 2011, s. 317.
35
K. Stronczyński, Pomniki książęce Piastów, lenników dawnej Polski w pieczęciach,
budowlach, grobowcach i innych starożytnościach zebrane i objaśnione, Piotrków
1888, s. 8; Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993, s. 207, fot. 10.
36
P. A. Nowakowski, Pancerz koński, s. 319–320.
37
K. Stronczyński, Pomniki książęce, s. 39.
38
P. A. Nowakowski, Pancerz koński, s. 318.
39
L. Kajzer, Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł
ikonograficznych, Wrocław i in. 1976, s. 54, nr 7; s. 104; zob. M. Bogacki, Broń wojsk
polskich w okresie średniowiecza, Zakrzewo 2009, s. 183.
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Byłyby to zatem najwcześniejsze przedstawienia „końskiego pancerza w ikonografii z ziem polskich”, i to mające analogie zachodnioeuropejskie z XIII w.40
Jest bowiem faktem, że ladry występowały w średniowieczu w postaci mniej lub bardziej kompletnej. Potwierdza to opinia z końca XV w.
na temat uzbrojenia wojsk polskich w 1486 r., że do walki z Turkami
ruszali rycerze „in equis falleratis, non falleris corrigiatis aut conbituminatis, sicut antiquitus habebant, sed habuerunt falleras ferreas et diversa
genera armorum fortissimorum”41. A zatem najstarsze skórzane i smołowane zamieniono na żelazne, począwszy od plecionki kolczej, i inne
jeszcze lepsze różnego rodzaju42. Już w 1338 r. w rachunkach miasta
Brna odnotowano „pancirium pro equo”43. Stały się one bardziej powszechne w 2. poł. XV w. ze względu na coraz lepszą i skuteczniejszą
przeciwko jeździe broń drzewcową piechoty.
Zbroję końską zaczęto budować od zabezpieczenia najbardziej narażonego na ciosy — zwłaszcza bronią drzewcową — czoła zwierzęcia,
którym był naczółek, a następnie osłonięto cały jego łeb od nozdrzy po
uszy44. W Europie zachodniej w XIII w. rycerze na pojedynki honorowe
powinni stawić się w pełnym uzbrojeniu i konno. Ochronę wierzchowca
stanowić miało żelazne nakrycie, czyli ladry w postaci plecionki kolczej, sięgającej aż do pęcin konia, jego łeb zaś winien osłaniać naczółek45. Proces budowy zbroi końskiej został zakończony na początku
XV w., gdyż później już tylko modernizowano jego poszczególne części.
Wszakże bardzo często nadal jedyną ochroną konia pozostał naczółek.

40

P. A. Nowakowski, Pancerz koński, s. 319.
Spominki przeworskie, wyd. A. Bielowski, [w:] MPH, t. III, Lwów 1878, s. 274.
42
W. Świętosławski, Zbroja końska, rząd i oporządzenie jeździeckie, [w:] UwPŚ/2,
s. 111.
43
W. Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody. Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim XIV wieku, Warszawa 1985, s. 119.
44
W. Boeheim, Handbuch der Waffenkunde, Leipzig 1890, s. 216–217; A. Swaryczewski, Płatnerze krakowscy, Warszawa–Kraków 1987, s. 21–22; W. Świętosławski, Zbroja końska, s. 111–114; A. Bołdyrew, Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej
połowie XVI wieku, Warszawa 2011, s. 266; J. M. Bochan, Rysztunak verchavogo
kania, s. 221–222; T. Grabarczyk, Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku,
Łódź 2015, s. 124.
45
J. Szymczak, Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy, s. 28.
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W źródłach występuje on jako roskop lub podobnie i pochodzi od niem.
Roßkopf46.
W 1505 r. we Wrocławiu rymarzowi płacono „pro roskopi, ringorti, salecz” i uzdy47. Skoro był to rymarz, to zakładam, że oprócz uzdy
i roskopów/naczółków również nieznane dotąd pozostałe przedmioty były skórzane. W przypadku ryngortów potwierdzają to inne zapiski48, a zwłaszcza z 1504 r., kiedy w Głogowie „pro ringorti aurigis”
dano 3,5 grosza49, zatem są to jakieś części ogłowia; salecz zaś pozostaje
zagadką?
***
W 1409 r. w rachunkach krzyżackich najpierw zanotowano 4 grzywny dla płatnerza „of eyn stelyn rosgezug”, a następnie 9 grzywien „vor
3 rosgezeug unserm homeyster zu machen of dy reyse” i 4 grzywny „vor
eyn rosgezeug unserm homeyster [...] mit silber gemalet”50, czyli zdobionego srebrem. Poszczególne części pancerza były łączone zawiasami
lub za pomocą nitów („rosgeczug zu beslohen” lub „rosgeczuge abgeslagen”)51. Ceny zbroi końskich — podobnie jak dosiadających ich wojowników — były bardzo zróżnicowane, ale najprostsze wersje kosztowały
tylko 7 skojców52.
W 1412 r. wojski większy sieradzki Stanisław Pella procesował się
z Zofią, wdową po podkomorzym sieradzkim Przecławie Bachorzy

46

W. Świętosławski, Zbroja końska, s. 112; A. Bołdyrew, Piechota zaciężna, s. 266;
J. M. Bochan, Rysztunak verchavogo kania, s. 221–222; T. Grabarczyk, Jazda zaciężna, s. 124.
47
Jagelló Zsigmond, s. 213.
48
Tamże, s. 63, 115, 281.
49
Tamże, s. 63.
50
MTbuch, s. 385, 588–589; zob. A. Nowakowski, Uzbrojenie wojsk krzyżackich
w Prusach w XIV w. i na początku XV w., AAL nr 29, Łódź 1980, s. 128; G. Kucharski, Życie codzienne i dworskie, s. 201.
51
Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs für die Jahre 1410 bis 1420,
wyd. W. Ziesemer, Königsberg 1911, s. 2; Das Marienburger Konventsbuch der Jahre
1390–1412, wyd. W. Ziesemer, Danzig 1913, s. 232; zob. A. Nowakowski, Uzbrojenie
wojsk krzyżackich w Prusach, s. 128.
52
Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs, s. 4; zob. A. Nowakowski,
Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach, s. 129.
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z Iwonia (zm. 1408), w sprawie „armorum equorum ac spadonum”, czyli wałacha w zbroi końskiej za 100 grzywien53, ale podana cena to już
— licząc nawet z koniem — chyba gruba przesada! Natomiast w 1415 r.
w sądzie w Krakowie na wokandzie stanęła sprawa o „Mysnensem sproya super equo”54. Listę tę warto uzupełnić o zapiskę z 1495 r., że wśród
rzeczy niejakiego Zatorskiego z Krakowa w jednym z pudeł znajdowała
się „arma super equum alias ladrowanye”55.
Lader — z niemieckiego Leder — to płat garbowanej skóry jako
skórzana końska osłona i nazwa ta później przeszła na metalowe zbroje
końskie56.
Według danych zebranych przez Tadeusza Grabarczyka w odniesieniu do jazdy zaciężnej, zwerbowanej w 1471 r. na wyprawę do Czech,
tylko jeden koń był okryty ladrami, a dwa miały roskopy57, w rocie
Krzysztofa Kotwicza w 1471 r. prawie połowa koni była okryta ladrami,
gdyż aż 47 spośród 103 wszystkich, w tym głównie strzelcze, a tylko dwa
kopijnicze. Spośród nich dziewięć miało ladry krótkie (lader lub ladra
curta), może zabezpieczające tylko pierś konia58. W 1471 r. w oddziale
Łukasza Rokosowskiego był koń płowy kopijniczy „welky ladrowany”,
w 1477 r. jeden z podkomendnych Piotra Lasockiego dosiadał konia kopijniczego, na którym było „ladrowanye wsithke”59, w 1497 r. zaś dwóch
przyjętych na służbę kopijników miało konie okryte ladrami60. W popisanej w 1498 r. konnej rocie Aleksandra Sewera tylko dwa konie — i to
kopijnicze — chroniły zbroje. Pierwszego dosiadał sam rotmistrz, którego wierzchowca okrywała „ladra kozana pozłacana”, a więc skórzana
53

AGAD, KGSier., ks. ½, s. 418.
PP, nr 1401, s. 204.
55
J. Ptaśnik, Studya nad patrycyatem krakowskim wieków średnich, cz. 2: Dodatek:
Materyały do mieszczańskiego domu wieku XV, „Rocznik Krakowski” 16, 1914,
nr 28; zob. Z. Wilk-Woś, Broń i oporządzenie jeździeckie w inwentarzach mieszczan
krakowskich z drugiej połowy XV wieku, AUL.FH 72, 2001, s. 77.
56
Sł.polsz., t. 12, s. 6.
57
AGAD, ASK, Oddział 1: Rachunki Królewskie, sygn. 16, k. 23v, 53v; K. Górski,
Historya jazdy, s. 281; W. Świętosławski, Zbroja końska, s. 112–113.
58
K. Górski, Historya jazdy, s. 280–281 (jako z 1498 r.); zob. W. Świętosławski, Zbroja końska, s. 112 i komentarz do nich T. Grabarczyka, Jazda zaciężna, s. 124.
59
AGAD, ASK, Oddział 1: Rachunki Królewskie, sygn. 16, k. 77v; Oddział 85: Rejestry popisowe wojska koronnego, sygn. 1, k. 22.
60
Tamże, Oddział 85: Rejestry popisowe, sygn. 2, k. 92, 93v.
54
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z jakimiś złoceniami, drugiego zaś zabezpieczała „ladra plachowa/plechowa”, czyli metalowa lub z jakimiś elementami metalowymi61.
Ladry były zazwyczaj kosztownymi przedmiotami. Nieraz miały nawet dużą wartość artystyczną, gdyż ich wykonanie lub tylko wykończenie zlecano ludziom sztuki. W 1481 r. książę Janusz polecił wypłacić
2 złp malarzowi warszawskiemu „super polladri”62. W skarbcu książąt
mazowieckich Konrada i Janusza w 1494 r. odnotowano „pomum [jabłka] de margaritis ornatum ad fallera videlicet dopolliadrza” [wyróżnienie — J. Sz.], „polliadrze binum cum omnibus attinencijs margaritis
contextum cum VI monilibus [ozdobami, klejnotami] et magno lapide
zaphiri et frenis duo monilia in se habentibus”63. W takich okryciach
zapewne paradowano podczas różnych uroczystości dworskich, ale na
pewno nie widziano ich na polach bitewnych.
Na zakończenie obrad monarchów w Wiedniu w lipcu 1515 r. cesarz
Maksymilian „darował króla polskiego [Zygmunta Starego] dwiema koniami ubranemi, z których jeden był we zbroi aż do kopyt”. Również
Ludwikowi Jagiellończykowi „dał koń we zbroi”64.
W rachunkach królewicza Zygmunta Jagiellończyka z 1500 r. odnotowano, że w Budzie kupiono m.in. żelazo na „plathi ad equos”, a niebawem zapisano jeszcze „plati pro tergendis equi”65. W 1524 r. w Krakowie za ladri i pankawicze (?) zapłacono 8 groszy, pockladri (?) zaś
i kolejne pankawicze kosztowały także 8 groszy, za „radbern alias taki”
(?) zapłacono 12 groszy, „pro frenis, ring ort, nabiotrki” — 43 grosze, za
„frena, nabyodrkj, vodze” — 50 groszy, za dwa chomantj 28 groszy, za
„frenis, strzemyencziska, leczy etc.” zapłacono 1 grzywnę 30 groszy66.

61

T. Grabarczyk, Uzbrojenie w konnej rocie Aleksandra Sewera z 1498 roku, „Archaeologia Historica” 34, 2009, s. 452.
62
KSJan., nr 520.
63
J. Mycielski, Inwentarz skarbca książąt mazowieckich Konrada i Janusza z r. 1494,
„Sprawozdanie Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce” 8, 1907, z. 1–2, s. CLX.
64
M. Bielski, Kronika polska, wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856, s. 984–985;
por. M. Czapski, Historya powszechna konia, Poznań 1874 [Warszawa 1985], t. 2,
s. 351.
65
Zsigmond, s. 21, 67; zob. A. Bołdyrew, Uzbrojenie wczesnonowożytnego dworu
książęcego w świetle rachunków dworskich. Analiza porównawcza, KHKM 2009, R.
LVII, z. 1, s. 9.
66
PPSMK, t. I/2, s. 967.
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Na obrazie przedstawiającym Bitwę pod Orszą w 1514 r. konie czternastu kopijników zbliżających się do przeprawy „okryte są pełnymi
zbrojami płytowymi, z kolczą osłoną szyi i z kolcem na naczółku”, a ich
dowódca [Świerczowski lub Sampoliński] dosiada konia „w pełnych
ladrach, z pełną osłoną płytową szyi” i „z wolutowymi ozdobami blach
na piersi i zadzie”67. Towarzyszący zapewne Janowi Tarnowskiemu rycerz „z uniesionym lewym ramieniem dosiada konia o szczególnie pięknej zbroi, zdobionej w pukle kształtu wirującej rozety”68.
W myśl dokumentu z 1288 r. sołtys z Małujowic miał odbywać służbę wojskową na koniu, określonym jako „dextrarius faleratus”, w 1314 r.
natomiast niejaki Otto powinien służyć księciu Bernardowi świdnickiemu „cum uno dextrario farerato”69. Kiedyś uznałem, że taki koń miał być
ukropierzony, zgodnie z XV-wiecznym objaśnieniem, iż służba „a equo
fallerato” to służba na koniu „z vkropyerzevem”, a faleris = scropyerza70.
Ale czy rzeczywiście o to chodziło ustawodawcy, skoro kropierz nie należał do zespołu przedmiotów najskuteczniej zabezpieczających jeźdźca
przed urazami podczas walki. Co zatem oznaczały phalěrae jako słownikowe ozdoby piersi lub czoła w średniowiecznej zbroi końskiej lub —
patrząc szerzej — w oporządzeniu jeździeckim. Trzeba przypomnieć, że
wcześniej wyraz phalera służył na określenie noszonego przez Kreteńczyków hełmu w formie czapki ze skóry wzmocnionej kolistymi, naszywanymi płytkami z brązu, później hełmu z brązu71. Pod tą nazwą kryły
się także symboliczne głowy, którymi ozdabiano zbroje72, stąd w późnośredniowiecznej łacinie wyrazem tym oznaczano w Polsce napierśnik
67
Z. Żygulski jun., Bitwa pod Orszą — struktura obrazu, [w:] tenże, Światła Stambułu, Warszawa 1999, s. 263, ryc. 4; s. 264, ryc. 5; s. 274, 275, ryc. 24.
68
Tamże, s. 267, ryc. 12.
69
Schlesisches Urkundenbuch, Bd. 5, wyd. H. Appelt i J. J. Menzel, oprac. W. Irgang,
Köln-Weimar-Wien 1993, nr 401; Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte und der Einführung und Verbreitung deutscher Kolonisten und Rechte
in Schlesien und der Ober-Lausitz, wyd. G. A. Tzschoppe, G. A. Stenzel, Hamburg
1832, nr 115, s. 492.
70
A. Brückner, Średniowieczna poezya łacińska w Polsce, cz. 1, s. 343; cz. 2, s. 15;
zob. J. Szymczak, O początkach płatnerstwa krakowskiego, KHKM 36, 1988, nr 4,
s. 700.
71
Z. Żygulski jun., Broń starożytna. Grecja, Rzym, Galia, Germania, Warszawa 1998,
s. 12.
72
Tamże, s. 102.
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jako element uzbrojenia ochronnego tułowia wojownika, może zatem
także konia?!
W rachunkach dworskich w zapisce pod 1393 r. zanotowano, że „pro
pretextarum sericearum paracione ad falleras dictas sodelna zbroya” dla
Władysława Jagiełły zapłacono 1 grzywnę 10 skojców73. Dodajmy, że
następny zapis dotyczył zakupu srebrnych pozłacanych strzemion dla
króla, a zatem w obu przypadkach przedmiotów związanych z oporządzeniem jeździeckim, ale reprezentacyjnych, nie bojowych! Wracając
do pierwszego zapisu, tłumaczymy go bowiem jako zapłatę za obszycie
jedwabiem przygotowane do — właśnie do czego? Nie było to zatem
„zwykłe oporządzenie jeździeckie”74, albowiem królewskie i wyraźnie reprezentacyjne i dlatego inne niż zwykłe. Argument z Liber super
ludum scacorum z 1. poł XV w. jest też chybiony, gdyż w księdze opisano
walki różnego rodzaju, wśród których znalazła się także na koniu przysposobionym do bitwy z omawianymi ph/fallerami („ad bellum aptum
cum falleribus”)75. Tam nie ma przecież mowy o rycerzu, „który dosiada konia bez kropierza i elementów ochronnych”76. Koń ma mieć
właśnie omawiane ph/falerae, które chyba nie były jednak kropierzem,
gdyż obie nazwy nigdy? się nie nałożyły. Myślę, że w księdze figur szachowych mogły to być naczółki/roskopy, gdyż to one były pierwszymi
ochronami, w jakie wyposażono konia bojowego już w połowie XIII w.
W następnym stuleciu założono blachy na szyję zwierzęcia. Zapewne o takim opancerzonym koniu — w mniejszym bądź większym
stopniu — jest mowa w dokumencie Bolesława opolskiego z 1316 r.,
kiedy zwolnił on Stefana Kyczka z obowiązku służby wojskowej „cum
uno spadone armatus”, a także w dokumencie biskupa wrocławskiego
Nankera z 1339 r., mocą którego Andrzej von Przochod miał mu służyć
„cum uno dextrario et ascensore ipsius armato”77.
73

RDJJ, s. 165.
R. Heś, Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV wieku, Wrocław-Racibórz 2007, s. 115.
75
R. Heck, Miniatury wrocławskiego rękopisu Jakuba de Cessulis „Liber super ludum
scacorum”, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 8” 1964, s. 30.
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R. Heś, Koń bojowy i jego oporządzenie na XIV-wiecznym Śląsku, [w:] ’Viae historicae’. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
CLII” 2001, s. 345; tenże, Uzbrojenie rycerskie na Śląsku, s. 115.
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Registrum St. Wenceslai, wyd. W. Wattenbach i C. Grünhagen, [w:] CDS, Bd.
VI, Breslau 1865, s. 2; Regesten zur schlesischen Geschichte, [w:] CDS, Bd 30,
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W rejestrach popisowych z lat 1522–1547 nie znajdujemy wiele koni
ladrowanych. W 1524 r. w dwudziestoosobowej rocie Gotharda tylko
jego wrony wałach był „pod ladry stolnemi”78. Również w rocie Jerzego
Krzyckiego w 1528 r. odnotowano jednego konia oraz „ladro nanÿm”
[ladro na nim]79. To tylko na obrazie Bitwa pod Orszą oraz na fryzie
wawelskim z połowy lat trzydziestych XVI w. wielu jeźdźców dosiada
ladrowanych koni.
W związku z małżeństwem księcia legnickiego Fryderyka II z Elżbietą Jagiellonką pan młody przygotował wspaniałą zbroję paradną dla
jeźdźca i konia, w których zapewne wystąpił w czasie uroczystości ślubnych lub niebawem podczas wjazdu małżonki do Legnicy w 1515 r.80
Nad Ławą Bractwa św. Rajnolda w Dworze Artusa w Gdańsku od
1557 r. oprócz zbroi turniejowych były zawieszone cztery końskie pełne
naczółki zaślepione, z początku i 1. poł. XVI w., stanowiące istotną część
ochrony łba zwierzęcia. Mają one wymiary: wysokość od 42,5 do 52 cm,
szerokość od 26,5 do 27,5 cm i grubość od 2 do 3 mm. Ich waga kształtuje się od 1,8 do 2,8 kg81.
Znajdujący się w Muzeum Wojska Polskiego/Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie naczółek zbroi na konia z Niemiec z 1. ćwierci
XVI w. ma wysokość całkowitą 58,5 cm i waży 2,21 kg. Wykonany jest
z dziesięciu pełnych blach połączonych nitami, tj. dwóch przednich: na
czoło i nozdrza, ozdobionych rozchodzącymi się promieniście od środka kanelami, a ponadto czterech bocznych oraz po dwóch osłaniających
oczy i uszy82. Inny naczółek z tego samego okresu liczy aż 62 cm wysokości i składa się z ośmiu blach, pełnych w części górnej, w części dolnej
zaś poniżej czoła i uszu ażurowych, niegdyś wykładanej od wewnątrz
czerwonym aksamitem z frędzlami na krawędziach. Na czole znajduje
wyd. K. Wutke, E. Randt, Breslau 1930, nr 6336; zob. R. Heś, Koń bojowy, s. 345;
tenże, Uzbrojenie rycerskie na Śląsku, s. 115, w których dokumentacja źródłowa.
78
K. Górski, Historya jazdy, s. 306.
79
AGAD, ASK, Oddział 85: Rejestry popisowe, sygn. 17, k. 90; zob. A. Bołdyrew,
Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa 2011, s. 265.
80
M. Goliński, Renesansowa zbrojownia zamkowa na podstawie kolekcji broni
książąt brzesko-legnickich, [w:] Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Zamek,
red. K. Wachowski, Wrocław 1996, s. 63–64.
81
A. R. Chodyński, Zbroje kolcze z gdańskiego Dworu Artusa. Z tradycji turniejowych w Polsce, Malbork 1994, s. 43, 53–54, 85, ryc. 23–25.
82
Z. Żygulski, Stara broń w polskich zbiorach, Warszawa 1982, nr 149.
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się ażurowa tarczka z tuleją na pióra83. Znajdujący się w Muzeum Narodowym w Krakowie naczółek z XVI w. z warsztatu flandryjskiego wykonano z pięciu blach połączonych nitami. Mierzy 59,5 cm wysokości.
Krawędzie blach i wzmocnienia oraz tarczka czołowa są pozłocone84.
W Muzeum Zamkowym w Malborku znajduje się zbroja na zad
koński z 2. ćwierci XVI w., wykonana ze stalowych taśm z bogatą dekoracją trawioną w norymberskim warsztacie płatnerskim Kunza Lochnera Młodszego85.
W trosce o zdrowie konia podczas turniejowych konnych walk na
miecze — ze względu na występujące wtedy bliskie zwarcia — zabroniono używania zbroi końskich ze specjalnie zamontowanymi kolcami
[chyba zarówno na naczółku, jak i napierśniku] i zasady tej rygorystycznie przestrzegano. 2 maja 1446 r. w szrankach na rynku w Arras
mieli potykać się w kolejnym starciu Galeotto Balthazar, rycerz hiszpański w służbie księcia Mediolanu Filipa Marii, z szambelanem na
burgundzkim dworze Filipem de Ternant. Ale w związku z tym, że
zbroja końska Galeotto posiadała duże stalowe kolce, prowadzący zawody marszałek nakazał je usunąć, gdyż nie było to zgodne z zasadami
obowiązującymi podczas takich pojedynków. Używania zbroi końskich
ze specjalnie montowanymi kolcami zabroniono także podczas pojedynku w 1467 r. w Londynie, kiedy naprzeciwko siebie stanęli Anthony
Woodville, lord Scales (ok.1454–1488), z następcą burgundzkiego tronu książęcego Antoine de Bourgogne (1421–1501), zwanym Bastardem
Burgundii, synem Filipa III Dobrego86. Zabezpieczeniem nóg jeźdźca
przed takimi wynalazkami w zbrojach końskich były używane już podczas wojny trzynastoletniej Streiftartsche, czyli osłony na nogi ze stalowych płyt jako tarcze goleniowe mocowane po bokach siodła, aby osłaniały uda i kolana jeźdźca87.
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Tamże, nr 153.
Tamże, nr 159.
85
A. R. Chodyński, Zbroje kolcze, s. 43.
86
R. Barber, Rycerze i rycerskość, tłum. J. Kozłowski, Warszawa 2000, s. 218–219.
87
A. Nowakowski, Arms and Armour, s. 106; T. Grabarczyk, Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Łódź 2015, s. 114, ryc. 4.
84
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41. Pieczęć konna ks. śląskiego Bolesława Wysokiego, fot. S. Górzyński

42. Pieczęć konna ks. śląskiego Bolesława Wysokiego, fot. S. Górzyński

43. Pieczęć konna ks. wielkopolskiego Władysława Odowica —
a. [wg] K. Stronczyński, Pomniki książęce Piastów; nr 8;
b. [wg] P. A. Nowakowski, Pancerz koński, s. 324, ryc. 5
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44. Pieczęć konna ks. Konrada I Mazowieckiego —
a. [wg] K. Stronczyński, Pomniki książęce Piastów, 39;
b. [wg] P. A. Nowakowski, Pancerz koński, s. 322, ryc. 1

45. Pieczęć konna
ks. wielkopolskiego Przemysła I,
fot. S. Górzyński

46. Polski król w gali turniejowej —
miniatura z roli herbowej „Złotego Runa”,
ok. 1434–1435, Armorial de l'Europe et
de la Toison d'or, Bibliothèque de l'Arsenal,
Ms-4790 k. 119r, za Gallica, detal
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47. Zbroja końska, ladry: A — naczółek, a. nagłówek, b. nausznik, c. tarcza
naczółka; B — nakarczek i podgardle; C — okucie wodzów; D — napierśnik,
blacha przednia, a. umbo; E — siodło rycerskie, a. łęk przedni, b. poduszka,
c. wyściółka pod udo, d. łęk tylny, e. poły siodła, f. puślisko ze strzemieniem, g. popręg; F — blachy boczne; G — blacha zadnia, a. ochrona kłębów,
b. ochrona ud, c. ochrona ogona — Glossarium armorum, tabl. 97

48. Naczółki w zbroi końskiej, 1 ćw. XVI w. Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie — A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, ryc. 28a-b,
wg: Z. Żygulski, Stara broń w polskich zbiorach, nr 153, 149
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49. Ladry końskie przednie — E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire;
a. t. 5, tabl. 3, po s. 140; b. Ladry końskie przednie, t. 6, s. 64, ryc. 30; c. Ladry końskie przednie, s. 72, ryc. 35
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50. Konie w ladrach pod Orszą w 1514 r.

51. Tarcza goleniowa przy siodle, tzw. Streiftartsche — E. Viollet-le-Duc,
Dictionnaire, t. 6, s. 67, ryc. 32
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52. Kropierz z kukullą

53. Zbroja końska z XVI w., Herren Museum, Wiedeń,
fot. S. Górzyński
– 224 –

Rozdział V

KOŃ NA PASTWISKU I W STAJNI.
JEGO PASZA, KOSMETYKA,
KURACJA I TRESURA

Jakkolwiek koń od dawien dawna był obecny na naszych ziemiach, to jego
znaczenie wzrosło zdecydowanie w X w. w związku z organizacją państwa i przeobrażeniami w jego siłach zbrojnych. Rodzime małe koniki nie
spełniały w pełni wymagań wojskowych. Nie dziwi zatem fakt, iż hodowla
koni większych i silniejszych rozwijała się głównie w majątkach książęcych
i możnowładczych. W relacji Ibrahima ibn Jakuba z podróży po krajach słowiańskich czytamy, że Mieszko dawał swoim wojom „odzież, konie, broń
i wszystko, czego tylko potrzebują”1. W związku z dominującą rolą władcy
w organizacji sił zbrojnych we wczesnym średniowieczu sprawa zaopatrzenia wojska w konie znalazła się w jego gestii, a w konsekwencji została
uwzględniona w katalogu powinności służebnych ludności na rzecz państwa. Koń udomowiony wymagał specjalnej opieki, stąd wyspecjalizowane i dziedziczne służby kobylników i koniarzy w Kobylnikach, Koniarach,
Koniemłotach i Końskich, wypełniające officium iumentariorum. Wśród
zachowanych 62 nazw osad typu służebnego z hodowlą i strzeżeniem stad
koni związanych było 29 wsi, z dużym bydłem 18, świniami 13 i owcami
2 osady. Wynika z tego, że państwo największy nacisk położyło na pomnażanie i utrzymywanie w stałym pogotowiu stadnin koni związanych z potrzebami dworu i wojska2. Wnosząc z imion kobylników zagojskich, byli
oni prawdopodobnie Połowcami lub Czarnymi Kłobukami3. Nie oznacza

1

Ibrahim, s. 50; zob. U. Lewicka-Rajewska, Arabskie opisanie Słowian. Źródła do
dziejów średniowiecznej kultury, Wrocław 2004, s. 73–74.
2
A. Samsonowicz, Wytwórczość skórzana w Polsce wczesnofeudalnej, Wrocław 1982,
s. 148.
3
K. Buczek, Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej, Wrocław-Kraków
1958, s. 52; zob. W. Korta, Problem niewolnictwa w Polsce wczesnośredniowiecznej,
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to bynajmniej, aby zawód ten był obcy ludności rodzimej. W tym wypadku wykorzystano bowiem umiejętności brańców, włączonych w normalny
system służebny bez względu na ich kondycję społeczno-prawną. Podobnie jak inne służby panującego, kobylnicy byli uposażeni w ziemię, której
uprawa stanowiła ich podstawowe źródło utrzymania. Do ich obowiązków należał zapewne dobór klaczy i ogierów, opieka nad przychówkiem
i wstępna jego selekcja, wypas stad latem i jesienią, przygotowanie paszy na
zimę oraz skoszarowanie zwierząt w zagrodach przy swoich wsiach w porze niedogodnej do wypasu.
Hodowla koni rozwijała się dość intensywnie na ziemiach polskich
od końca XI w., co znalazło odbicie w gwałtownym wzroście produkcji
owsa, który zastąpił stosowaną dotąd karmę z jęczmienia — wspomnianą przez Ibrahima ibn Jakuba4. Wykorzystaniem owsa jako paszy dla
koni tłumaczy się również wprowadzenie tego zboża do systemu danin
książęcych oraz coraz obfitszym występowaniem od XI w. jego ziaren
na przebadanych wykopaliskowo grodziskach i osadach5. Hodowla koni
była już na tyle zaawansowana, że — jak pamiętamy — Anonim tzw.
Gall nie zawahał się zaliczyć do bogactw naturalnych Polski equi durabiles, czyli koni wytrzymałych na trudy6.
Do prowadzenia hodowli koni niezbędne były pastwiska, a za najodpowiedniejsze uważa się położone na gruntach w miarę żyznych, gliniastych, najlepiej w terenie pagórkowatym i usytuowane nad rzekami.
Wypas prowadzono od św. Jerzego do św. Michała, t. od 23 kwietnia do
29 września7. Dobre pastwiska do rozwoju hodowli były m.in. w Zagości nad Nidą. W dokumencie księcia Henryka Sandomierskiego z 1166 r.
[w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 2, red. S. K. Kuczyński,
Warszawa 1982, s. 86; T. Nagrodzka-Majchrzyk, Czarni Kłobucy, Warszawa 1986,
s. 88, 94.
4
Ibrahim, s. 49.
5
R. Kiersnowski, Rośliny uprawne i pożywienie roślinne w Polsce wczesnofeudalnej.
Przegląd zagadnień i źródeł, KHKM 2, 1954, nr 3, s. 355, 369–371; A. Gieysztor,
Owies w daninach łowieckich w Polsce średniowiecznej, KHKM 11, 1963, nr 2, s. 213–
234; M. Dembińska, Wychów zwierząt domowych, [w:] Historia kultury materialnej
Polski w zarysie, red. W. Hensel, J. Pazdur, t. I: od VII do XII wieku, red. M. Dembińska, Z. Podwińska, Wrocław 1978, s. 94.
6
Gall, s. 8.
7
Zob. D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom Král’ovstve, Budmerice 2007, s. 108.
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kobylnicy występują jako pastores gregis, natomiast w późniejszym
o 10 lat akcie Kazimierza Sprawiedliwego, potwierdzającego joannitom
to nadanie, określono ich mianem iumentarii. Klasztor w Zagości otrzymał tylko część stad książęcych, ale i tak w skład jego uposażenia weszło
50 klaczy i 5 ogierów, nad którymi opiekę miało sprawować dwóch pasterzy. Nie był to z pewnością inwentarz roboczy, lecz stado hodowlane,
na co zresztą wskazuje stosunek liczbowy klaczy do ogierów, wynoszący
10:1, zbliżony do tzw. sonesty w Europie zachodniej. Taki pogląd popiera również użyta w dokumencie nazwa emissarii, oznaczająca specjalne
ogiery stadne, czyli reproduktory8.
Na znaczne rozmiary hodowli koni w dobrach panującego wskazują też daniny ze stadnin książęcych dla różnych instytucji kościelnych.
W uposażeniu klasztoru tynieckiego znajdowało się co trzecie źrebię
ze stada władcy, klasztor w Mogilnie miał zaś otrzymywać co dziewiąte
źrebię („nonum poledrum”)9. W połowie XII w. książęce stada na Rusi
liczyły niekiedy do 3000 klaczy i 1000 koni10. W celu zaopatrzenia swoich 3 tys. pancernych Mieszko I musiał posiadać nie mniej koni.
Typowa dla monarchii wczesnofeudalnej i okresu ‘drużynniczego’ obsługa stadnin książęcych straciła rację bytu wraz ze zmianami
w strukturze sił zbrojnych, rozbiciem państwa na dzielnice i nową sytuacją społeczno-prawną w osadnictwie. Jakkolwiek koniarze pełnili swoje officium na rzecz panującego, to nieraz byli przez niego przydzielani
do obsługi stajni niektórych dygnitarzy. Ministeriałów tych spotykamy
w Bulli Gnieźnieńskiej z datą 1136 r., koniarze z Goszczy w 1272 r. zostali
związani z grodem krakowskim i jego kasztelanem, natomiast Leszek
8

K. Tymieniecki, Majętność książęca w Zagościu i pierwotne uposażenie klasztoru
joannitów na tle osadnictwa dorzecza dolnej Nidy. Studium z dziejów gospodarczych
XII w., [w:] tenże, Pisma wybrane, Warszawa 1956, s. 66, 82, 85, 86; T. Lewicki,
Średniowieczne źródła arabskie i perskie o hodowli zwierząt domowych u Słowian,
KHKM 2, 1954, nr 3, s. 461; T. Dunin-Wąsowicz, Koń cenniejszy od złota, [w:] taż,
Drogami średniowiecznej Polski. Studia z dziejów osadnictwa i kultury, oprac. A. Janeczek, posłowie M. Młynarska-Kaletynowa, „Collectio Archaeologica, Historica et
Ethnologica” 4, Warszawa 2011, s. 365, 367–370.
9
Codex diplomaticus monasterii Tynecensis, wyd. W. Kętrzyński, S. Smolka, cz. I,
Lwów 1875, nr 1; KDW, t. I, nr 3.
10
W. Hensel, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej,
wyd. 4 uzup., Warszawa 1987, s. 114; T. Lewicki, Średniowieczne źródła arabskie
i perskie, s. 458.
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Czarny w 1284 r. odstąpił przynależną mu służbę wraz ze wsią Dzierzązna na trzy lata biskupowi krakowskiemu11.
Widoczne już w XII w. likwidowanie starych struktur nasiliło się w następnym stuleciu. W 1250 r. obowiązek strzeżenia koni książęcych przed
rabusiami („a custodia ecorum”!)) został zniesiony dla poddanych dóbr
katedry włocławskiej przez księcia kujawskiego i łęczyckiego Kazimierza
Konradowica12. Jeszcze w 1281 r. książę Przemysł II nadał katedrze poznańskiej część wsi, którą zamieszkiwali „iumentarii plantenorum, qui
vulgariter chobylnici nuncupantur”13. Los kobylników podzielili również
służebni koniarze, a ich miejsce zajęły wyspecjalizowane służby spośród
książęcej czeladzi. W związku z wprowadzeniem zasady uczestnictwa rycerstwa w wyprawach wojennych na swój koszt i z własnym uzbrojeniem,
władca przestał troszczyć się o konie dla wojska. Pozostał mu w zasadzie
tylko obowiązek wyposażenia swego hufca nadwornego oraz służb dworskich, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie rozmiarów hodowli.
Wszystkie służby związane z hodowlą i obsługą koni książęcych były
podporządkowane konarskiemu i podkoniemu, których urzędy były
zaliczane do najstarszej grupy urzędów centralnych. Pierwszy z nich
sprawował prawdopodobnie nadzór nad rozproszonymi stadninami
i ośrodkami hodowli, a wobec narzucenia rycerstwu obowiązku posiadania własnych koni bojowych stracił swoje kompetencje w XIII w.
Natomiast podkoni zajmował się końmi książęcymi na dworze, toteż
jego urząd przetrwał aż do czasu likwidacji ostatnich dworów dzielnicowych w zjednoczonym Królestwie Polskim. Obydwa urzędy przekształciły się niebawem w godności ziemskie, nie mające już nic wspólnego
z poprzednimi funkcjami. Na dworze książąt opolskich i szczecińskich
jeszcze w XIII w. przeszły one w ręce marszałka, którego urząd był genetycznie związany z zarządem stajni14.
11
KDW, t. I, nr 7; Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, wyd. F. Piekosiński, cz. I, Kraków 1874, nr 69, 78, 81, 85.
12
Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski,
„Archiwum Komisji Historycznej” 4, 1888, nr 13, s. 185.
13
KDW, t. I, nr 500.
14
Z. Kaczmarczyk, Kasztelan konarski. Studium z historii urzędów ziemskich i nadwornych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2, 1949, s. 12–15; A. Bogucki, Ze studiów nad polskimi urzędnikami nadwornymi w XIII w., tamże 29, 1977, z. 2, s. 133–
141; A. Szymczakowa, Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy do połowy XV wieku, Łódź
1984, s. 126.
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Dodajmy, że w państwie zakonu krzyżackiego funkcjonował urząd
marszałka domowego, tzn. marszałka końskiego (pferdemarschalk),
tj. koniuszego. Szacuje się, że ok. 1400 r. w stadninach zakonnych
w Prusach hodowano ok. 13 750 koni, przy czym ponad 7 tys. z nich to
konie bojowe (streitpferde) i wierzchowe (reitpferde). Hodowano także konie pociągowe do zaprzęgów (wagenpferde, zugpferde, carrepferde, karbenpferde), konie do prac polowych (pflugpferde), już wcześniej
wymieniane juczne (somerlinge), a nawet wyspecjalizowane konie do
transportu listów (briefsweiken, strandsweiken), konie infirmeryjne
(firmarienpferde), do polowań (jagdpferde), do poruszania kół młyńskich (muhlenpferde), a nawet do przeciągania kamieni (steinpferde)
i transportu namiotów (hutte pferde)15.
Opieka nad stajnią znalazła się później w gestii koniuszego nadwornego, który wyłonił się zapewne z podziału licznych przecież kompetencji marszałkowskich. Znamienny w tym względzie jest zapis Jana
z Czarnkowa przy opisie nabożeństwa żałobnego odprawionego w intencji zmarłego Kazimierza Wielkiego. W czasie składania ofiar w katedrze krakowskiej przez urzędników zmarłego króla zgodnie z ich kompetencjami służbowymi podkomorzy, czyli marszałek (subcamerarius
seu marschalcus), przyprowadził najlepszego konia królewskiego (dextrarium), podkoni zaś zbrojnego rycerza w królewskie szaty odzianego,
wyobrażającego osobę króla, na dzielnym, a bardzo przez króla lubianym rumaku (in ambulatore)16. Powołanie tych urzędów świadczy o roli
konia w średniowiecznym państwie polskim.
Przypomnieć tutaj bowiem warto, iż jeszcze tylko miecz i chorągiew władcy znalazły się pod opieką jego specjalnych urzędników,
a mianowicie miecznika i chorążego. Wyrazem znaczenia konia jest
ponadto ewolucja, jaką przebył podrzędny przecież konarski do urzędu kasztelana konarskiego. Swój awans zawdzięczał nie tylko wysokiej
pozycji na dworze, ale także tytułowi pana17, aczkolwiek trudno powie15

Zob. K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230–1525. Korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna, przy współpracy M. Molendy, Toruń 2016, s. 256, 258, 262.
16
JCz., Chronicon, s. 648.
17
A. Bogucki, Komes w polskich źródłach średniowiecznych, RTNT 76, 1971 (1973),
z. 3, s. 71; tenże, Polskie nazwy rycerstwa w średniowieczu. Przyczynki do historii
ustroju społecznego, Włocławek 2001, s. 41–48.
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dzieć, dlaczego stało się to tylko w trzech dzielnicach dziedzicznych
Władysława Łokietka: brzesko-kujawskiej, łęczyckiej i sieradzkiej. Ich
kompetencje nie były wszakże jednakowe! I tak w Sieradzkiem urząd
ten miał powiązanie z urzędem starościńskim w zakresie sądów o zabójstwa kobiet i dzieciobójstwo, czego nie posiadali w zakresie swych
kompetencji dwaj pozostali kasztelanowie konarscy18.
Należy też odnotować, że urząd ziemski koniuszego przetrwał jedynie na Rusi, gdzie występował w Przemyskiem, może z racji znajdujących się w tamtejszym starostwie królewskich stadnin w Medyce19.
W 1420 r. wśród koni znajdujących się w królewskich folwarkach był
jeden wielki/equus magnus za 13 grzywien, którego z polecenia króla
wysłano do Medyki „ad equueas (!) pro fetu valente”, zapewne jako ogiera stadnego reproduktora20.
W związku ze wzrostem znaczenia możnowładztwa w strukturach
władzy hodowla koni osiągnęła duże rozmiary w gospodarce wielkiej
własności ziemskiej. Koń bowiem od dawna stanowił istotny składnik majątku ruchomego. Bolesław Chrobry — słowami Anonima tzw.
Galla — żałował rycerzy, którym nie wiodło się w koniach („infelicem
in equis”), tj. w ich hodowli21. Poza brańcami i bydłem właśnie konie
określały potęgę ekonomiczną i siłę wojskową poszczególnych możnowładców. Zależność tę zaobserwował Herbord, wskazując, że liczbę
mieczów gotowych na rozkazy danego feudała determinowała liczba
pozostających do jego dyspozycji wierzchowców, w które zaopatrywał
swoją klientelę22. Konie były niezbędne również w komunikacji i transporcie, w związku z czym ich hodowla zaczynała nabierać znaczenia
w wielu gospodarstwach prywatnych oraz kościelnych23. Znane są za18

A. Szymczakowa, Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy, s. 102–103.
K. Arłamowski, Klucz medycki starostwa przemyskiego w XVI w., [w:] Studia z historji społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi, Lwów 1931,
s. 148; Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku (Ziemie halicka, lwowska,
przemyska, sanocka). Spisy, oprac. K. Przyboś, Wrocław 1987, s. 13, 23, 205.
20
RDJJ, s. 555.
21
Gall, s. 35.
22
Herbord, s. 101–102: „[...] potens est ac dives ille tot vel tot potest habere caballos,
sicque audito numero caballorum numerus militum intelligitur”; zob. B. Ś1iwiński,
Gniazdo Święców, „Studia Bałtyckie. Historia” 2, 1996, s. 44.
23
S. Arnold, Możnowładztwo polskie w. XI i XII i jego podstawy gospodarczo-społeczne, [w:] tenże, Z dziejów średniowiecza. Wybór pism, Warszawa 1968, s. 183–188.
19
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rzuty, jakie stawiano arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Henrykowi Kietliczowi, że podróżował on z ogromnym przepychem, prowadząc wielki
orszak złożony ze 110 koni, podczas gdy sobór laterański III nakazywał
arcybiskupom przeprowadzanie wizytacji diecezjalnych ze świtą nie
przekraczającą 40–50 koni24.
Na skraju dużego obszaru puszczańskiego, z rozległymi łąkami,
leżą wspomniane wyżej Końskie, występujące już w akcie trzemeszeńskim z 1145 r. Na istnienie stadniny w tym ośrodku dóbr Odrowążów
wskazuje sama nazwa miejscowości, a także przekazy źródeł pisanych.
W 1229 r. biskup krakowski Iwo Odrowąż nadał klasztorowi mogilskiemu dochody z prebendy w Szańcu, składające się „de poledro annuatim
acciepiendo elective de grege iumentorum in Consca”25. W dobrach
klasztornych rozwijano hodowlę chociażby z myślą o potrzebach gospodarczych. Nie wszędzie odbywało się to z pomyślnym skutkiem,
gdyż pomimo szczodrego uposażenia przez Henryka Sandomierskiego
joannici w Zagości dopuścili do upadku stadniny26. Hodowlę rozwijał
w swoich dobrach również komes Dzierżek, gdyż wyruszając na wyprawę krzyżową w 1190 r. zapisał klasztorowi premonstratensów Busko
„cum iumentis”, czyli ze stadami, a nie inwentarzem roboczym27. Klasztor miechowski od końca XIV w. miał swoje stado koni w Pobiedniku
i wypasał je na łące w tej wsi otrzymanej od wojewody krakowskiego

24
Zbiór ogólny przywilejów i spominków mazowieckich, wyd. J. K. Kochanowski, t. I,
Warszawa 1919, nr 199; zob. W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk
Kietlicz (1199–1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005, s. 226, 228.
25
Zbiór dyplomatów klasztoru mogilskiego, wyd. E. Janota, [w:] Monografia opactwa
cystersów we wsi Mogile, cz. 2, Kraków 1867, nr 9; zob. K. Górski, Ród Odrowążów
w wiekach średnich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”
8, 1926–1927 [1928], s. 54; A. Gąsiorowski, Końskie, [w:] SSSłow., t. 2, s. 69; F. Sikora, Stadnina koni w Kościelnikach pod Krakowem w latach 1384–1436, [w:] Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014),
red. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Poznań-Warszawa 2015, s. 321–323.
26
K. Tymieniecki, Majętność książęca w Zagościu, s. 96.
27
Kodex dyplomatyczny Polski, t. I, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, A. Z. Helcel, Warszawa 1847, nr 6; zob. R. Grodecki, Dzieje klasztoru premonstrateńskiego
w Busku w wiekach średnich, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny” 32, 1914, Seria 2, ogólnego zbioru t. 57, s. 35; J. Matuszewski, Początki nowożytnego zaprzęgu końskiego, [w:] tenże, Pisma wybrane, t. I, Łódź
1999, s. 249.
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Spytka z Melsztyna28. W 1407 r. biskup krakowski Piotr Wysz pozywał
kilka osób wraz z ich wspólnikami w sprawie napaści na jego trzy wsie,
z których uprowadzono 550 sztuk bydła i 110 (30 + 30 + 50) koni, wycenione na 470 grzywien29.
Zastosowanie koni w rolnictwie datuje się w Polsce od XII w., co
znalazło odzwierciedlenie w inwentarzu gospodarskim30. Obecność aż
25 koni w majątku komesa Mikory, przekazanym przed 1175 r. klasztorowi lubiąskiemu („Nicor tradidit equabus XXV”), tłumaczy się rolniczym, a nie hodowlanym, charakterem jego dóbr i potrzebami transportowymi ze względu na ich terytorialne rozproszenie31. Po swoim
ojcu, Pawle Poduszce, odziedziczyła Berta m.in. iumenta campestria,
którymi dysponowała w 1297 r., ratując męża z opresji finansowej32.
Zwiększający się popyt na wierzchowce i inwentarz roboczy powodował
rozszerzenie się kręgu właścicieli stadnin, niewielkich w porównaniu
z gospodarką wielkiej własności, ale zabezpieczający potrzeby własnej
włości. Z 1336 r. pochodzi informacja o 18 kobyłach pochodzących
tylko z części stada w Wadowie nad Wisłą w pobliżu Mogiły33. Nawet
skromny rycerz Piotr z Kotków pod Wiślicą w 1424 r. miał 24 młode
klacze („equarum indomitarum”)34. Dzięki opracowaniu Franciszka Sikory otrzymaliśmy stosunkowo szeroki obraz — jak na stan zachowania
źródeł — funkcjonowania stadniny koni Odrowążów: kasztelana małogoskiego Strasza z Białaczowa i Kościelnik (1391–1407)35 i jego syna
28

F. Sikora, Stadnina koni w Kościelnikach, s. 321.
Tamże, s. 322.
30
J. Matuszewski, Początki nowożytnego zaprzęgu, s. 253–259.
31
Kodeks dyplomatyczny Śląska. Zbiór dokumentów i listów dotyczących Śląska,
wyd. K. Maleczyński, t. I, Wrocław 1956, nr 55, s. 134; zob. M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie — gospodarka — polityka, Wrocław 1980,
s. 72–75.
32
M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wrocław
1982, s. 101.
33
Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, wyd. F. Piekosiński, cz. I,
Kraków 1874, nr 159; zob. F. Sikora, Stadnina koni w Kościelnikach, s. 321.
34
Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 2, wyd. S. Kuraś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, nr 365.
35
Urzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Kurtyka, T. Nowakowski,
F. Sikora, A. Sochacka, P. K. Wojciechowski, B. Wyrozumska, red. A. Gąsiorowski,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 152, nr 628, s. 320.
29
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Jana Strasza w dobrach kościelnickich z rozległymi łąkami nadwiślańskimi koło Mogiły pod Krakowem w latach 1384–143636.
Przy lokacji nieraz zaznaczano, iż obejmuje ona tylko ziemię orną,
łąki natomiast pozostawały do dyspozycji pana gruntowego w celach
hodowlanych37. W regulacjach związanych z wczesnośredniowiecznymi stadninami władcy upatruje się genezy kobylego pola, czyli ogrodzonego i leżącego nad wodą niezalesionego terenu, na którym trzymano
przeznaczone do hodowli żyjące półdziko młode klacze, tzw. świerzopy.
Właścicielom takich gruntów przysługiwało prawo wypasania klaczy
na gruntach sąsiadów zimą (od 29 września lub 16 października do
23 kwietnia). Jak się przyjmuje, służebność kobylego pola wyszła z użycia w Polsce w końcu XIV w.38
Przypomnijmy, że korzystne warunki dla hodowli koni na ziemiach
polskich odnotował Jan Długosz39. Przekazał również podanie o Koniuszej Górze pod Proszowicami — nieraz przypisywane komu innemu,
której nazwa uwieczniła uprowadzenie do Polski przez konia rzadkiej
wielkości tabunu klaczy z Węgier40. Opinię Jana Długosza podtrzymał
Marcin Kromer, który zresztą sam był świadkiem rozwoju hodowli koni
w Polsce. „Jeśli chodzi o rodzaj zwierząt zaprzęgowych, Polska obfituje
w woły i konie”; i w innym miejscu: „Konie dla swej szybkości i wytrzymałości na trud czy niekorzystne warunki, a także dla lekkiego chodu,
cieszą się popytem wśród mieszkańców krajów bardzo odległych”41.
36

F. Sikora, Stadnina koni w Kościelnikach, s. 322–331.
Zob. A. Rutkowska-Płachcińska, Uwagi o gospodarce hodowlanej w Polsce w XIII
i XIV w., „Przegląd Zachodni” 11, 1955, t. 1, s. 587.
38
Z. Kaczmarczyk, Kobyle pole, [w:] SSSłow., t. 2, s. 433–434; S. Russocki, Kobyle
pole, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, red. A. Mączak,
Warszawa 1981, [t. 1], s. 311; J. Kurtyka, Terytorium żmigrodzkie, [w:] Kościół, kultura, społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, red. S. Bylina i in., Warszawa 2000, s. 278–279.
39
Dł., Annales, ks. 1–2, s. 72; zob. W. Szelińska, Jan Długosz i opis Małopolski w jego
„Chorographia Regni Poloniae”, [w:] Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie
śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Warszawa 1980, s. 247.
40
Dł., Annales, ks. 1–2, s. 102; zob. W. Szelińska, Jan Długosz i opis Małopolski,
s. 248; por. Z. Sawicka, Koń w życiu szlachty XVI–XVIII w., Toruń 2001, s. 109.
41
M. Kromer, Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie, tłum. S. Kazikowski, wyd. R. Marchwiński,
Olsztyn 1977, s. 46, 87–88.
37

– 233 –

KOŃ NA PASTWISKU I W STAJNI...

***
Ze względu na szczególną rolę konia w średniowieczu — nie tylko
zresztą wojskową — był on poddawany większym zabiegom hodowlanym i pielęgnacyjnym niż inne zwierzęta domowe. Ważną rolę w tym
systemie odgrywała stajnia, w której każdy koń spędzał dużą część życia.
Jednak źródła średniowieczne nie są dla niej łaskawe. Stajnię odnotował
jedynie Herbord i była nią equitatura42. Późnej znajdujemy ją dopiero
w rachunkach miejskich Wrocławia, w których w zapisie pod 1351 r.
znalazł się wydatek 71 grzywien i 2 skojców „super marstallum”, ale bez
dodatkowego komentarza43. Tak wysoka kwota mogła wszakże dotyczyć
jedynie kosztów budowy stajni miejskiej!? Kolejne zapisy pochodzą z rachunków dworskich Jadwigi i Jagiełły z 1393 r. Pierwszy, gdy we wrześniu
była naprawiana przez cieślę equisteria przy krakowskim domu Ottona
z Pilicy za 4 skojce, a następny z 24 października, gdy za 30 sztuk żerdzi/
łat („asserum dictorum wsczanky”) do naprawy equirium — może zresztą tej samej stajni — zapłacono 2 skojce44. W 1506 r. za naprawę stajni dla
koni Zygmunta Jagiellończyka („a reformatione stabuli, ubi equi stabant
domini principis”) w Krakowie zapłacono pół złp45.
Stajnia występuje również jako składnik obejścia dworskiego, obok
innych zabudowań — jak przykładowo w 1421 r.: „in stabulo vlg.
w stayny”46. Podczas podziału majętności w 1462 r. w Rogach na Rusi,
jeden z braci Czarnockich otrzymał „stabulum circa coquinam”, drugi
zaś „equistonium alias stahna”47. W 1469 r. Jan z Mrochowa w ziemi sanockiej wymienił w swojej posiadłości „domum magnum cum allodio
szopą et equistatio in antiquo loco”48. Nieraz stajnię odnotujemy w procesach o kradzież koni, zabranych, jak w 1471 r. „in equisterio alias
w stayny”49. Są to wszakże tylko zapiski o istnieniu takich zabudowań.
42

Herbord, s. 39, 40.
Henricus Pauper, Rechnungen der Stadt Breslau von 1299–1358, nebst zwei Rationarien von 1386 und 1387, dem Liber imperatoris vom Jahre 1377 und den ältesten
Breslauer Statuten, wyd. C. Grünhagen, [w:] CDS, Bd 3, Breslau 1860, s. 79.
44
RDJJ, s. 165, 171, 273.
45
Jagelló Zsigmond, s. 286.
46
Zob. Sł.star., t. 8, s. 409.
47
AGZ, t. 11, Lwów 1886, nr 3708.
48
AGZ, t. 16, Lwów 1894, nr 603.
49
Tamże, nr 849.
43
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Opisy stajni z konkretnymi danymi pojawiły się dopiero we wczesnonowożytnych poradnikach i instrukcjach dotyczących chowu koni.
Krzysztof Dorohostajski zalecał, aby prostokątny boks o wymiarach 5 na
3 kroki wykładać drobnymi kamieniami polnymi, cegłami lub tarcicami
z twardego drewna. W rogu winien być słup, a w głębi mocowano do
nich w poprzek żłoby i drabiny oraz zaczepy do wiązania cugli50. Szacuje się, że w stajniach późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych
szerokość jednego stanowiska wynosiła ok. 1,5 m. Pozostała przestrzeń
służyła zapewne jako ciąg komunikacyjny51. Zbliżony model przetrwał
do lat międzywojennych, kiedy to wojskowa norma weterynaryjna dla
stajni kawaleryjskich przewidywała stanowiska o szerokości 1,7 m i długości 3 m52.
***
Ważną czynnością pielęgnacyjną była dbałość o stan końskich kopyt, które należało przede wszystkim utrzymać w czystości. Poddawano
je zatem różnym zabiegom higienicznym, chociażby po umyciu dezynfekując je winem, piwem lub octem53.
Koń bosy54, czyli niepodkuty, nie był sprawnym wierzchowcem. Świadczy o tym m.in. fakt odmowy udziału w grudniu 1454 r.
przez polskich i czeskich zaciężnych ze Starogardu w akcji przeciwko

50

K. Dorohostajski, Hippika to jest Księga o koniach, potrzebna i krotochwilna młodości zabawa przez [...] ku pożytkowi ludzi rycerskich na jasność wydana, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1861, s. 80–81; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia
w Polsce XVI wieku, Warszawa 2005, s. 127; tenże, Hodowla i handel końmi w Polsce
XVI w., RDSiG 69, 2009, s. 44.
51
M. Żemigała, Przygródki zamków królewskich w Wielkopolsce i na Kujawach w latach 1564–1565, RŁ 57, 2010, s. 169.
52
W. Hofman, Hipologja. Podręcznik dla oficerów kawalerji i artylerji, t. 2, Grudziądz
1932, hasło: stajnie, s. 272. Obecnie, zgodnie z normą unijną, w stadninach jeździeckich stanowisko dla konia powinno liczyć 3 x 4 m, tj. 12 m². Wraz z przestrzenią
potrzebną na wyprowadzenie konia z boksu, czyli tzw. ciąg komunikacyjny, liczący co najmniej 3 x 3 m, to pełne stanowisko konia zajmuje 21 m² powierzchni —
zob. M. Żemigała, Przygródki zamków, s. 169, przyp. 50.
53
Zob. A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’. Koń w wojsku polskim w XVI wieku, Piotrków
Trybunalski 2016, s. 64–65.
54
Sł.polsz., t. 2, s. 343; t. 10, s. 597.
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krzyżackiej załodze Tczewa z powodu niepodkutych swoich koni55.
Zapomnieli o tym żołnierze 17 polskich chorągwi potocznych, liczących 1800 koni, które 1 lutego 1538 r. armia mołdawska hospodara
Piotra IV Raresza pokonała nad Seretem niedaleko Trembowli, gdyż
ich niepodkute konie były mało użyteczne na oblodzonym terenie
przy zamarzniętej rzece56.
„Bo i najlepszy jeździec, aby na koniu bosym,
Szwankowawszy na lodzie, utknie w ziemię nosem”57.

Podkowy umożliwiały swobodne poruszanie się konia nie tylko
w trudnych warunkach terenowych. Jednak na terenach podgórskich
i górskich stosowano podkowy z charakterystycznie ukształtowanym
zębcem/zaczepem, odkutym z obrzeża przedniej części ramy58. Wśród
wielu rodzaju podków trzeba jeszcze wyróżnić okazy z opływowym
kształtem ramion, owalnym lub ostrołucznym prześwitem ramy, zaopatrzone w bruzdę i zaczepy ustawione pod kątem prostym w stosunku
do ramy, co tworzyło dla nóg końskich dobre oparcie, szczególnie przy
zatrzymywaniu w galopie. Podkowy tego typu występują na Śląsku już
w 2. poł. XIII w.59 Wydobyta z Jeziora Lednickiego podkowa ma wymodelowaną ramę o szerokości 2,9 cm i grubości 0,5 cm, w przekroju prostokątną, z owalnym prześwitem o długości 10,5 cm, rozpiętości
10,3 cm, oraz aż siedmioma otworami w płytkich gniazdach na podkowiaki, po trzy symetrycznie na każdej połowie z siódmym na osi podkowy. Charakteryzuje się nową formą zaczepów, odkutych pod ostrym
55

T. Grabarczyk, Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Łódź 2015,
s. 125.
56
M. Plewczyński, Wojny i wojskowość polska w XVI wieku. Tom I. Lata 1500–1548,
Zabrze 2011, s. 396.
57
B. Dyakowski, Koń towarzysz człowieka, Warszawa 1911, s. 213.
58
Zob. P. Strzyż, Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, Łódź 2006,
s. 132; R. Grygiel, W. Stasiak, M. Trojan, Gród łęczycki w świetle badań archeologicznych, [w:] Początki Łęczycy, red. R. Grygiel i T. Jurek, t. II: Archeologia o początkach
Łęczycy, Łódź 2014, s. 351.
59
J. Kaźmierczyk, Podkowy na Śląsku w X–XIV wieku. Studia z dziejów kultury materialnej, Wrocław i in. 1978, s. 102–103; P. Strzyż, Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, s. 133; R. Grygiel, W. Stasiak, M. Trojan, Gród łęczycki w świetle
badań archeologicznych, s. 351.
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kątem z wyodrębnioną piętką na wysokość 2,5 cm, która występuje najwcześniej w XIII w.60
W związku z tym ważną czynnością w systemie przygotowania konia do jazdy było jego podkucie, czyli dostosowanie rozmiaru podkowy,
odpowiednie przycięcie rogów kopyt, sprawdzanie mocowania podków,
w razie potrzeby wybieranie spod nich zanieczyszczeń i leczenie powstałych skaleczeń różnymi specyfikami, przyrządzanymi na bazie jaj61. Do
takich zabiegów przyuczano już młode zwierzęta. Konie płochliwe kuto
w specjalnym zagrodzeniu przy kuźni, zwanym lisicą/poskromem62.
Źle podkuty koń to poważna strata dla jego właściciela i dlatego kowal
ponosił koszty wyżywienia zwierzęcia aż do czasu jego wyzdrowienia,
z obowiązkiem zapewnienia zmiennika w tym okresie. Dodajmy, że to
najczęściej kowale kastrowali konie63.
W 1475 r. w Krakowie rozliczono kowala m.in. za wykonanie
1200 podków i 12 tys. hufnali do nich oraz 16 podków dla koni królewskich64. W 1500 r. „ad babata alias na pothkowi” chyba dla wszystkich
koni Zygmunta Jagiellończyka w Budzie, skoro wydano na nie aż 3 floreny węgierskie65.
Wyrób podków należał do kompetencji kowali i oni zazwyczaj
podkuwali konie. W 1506 r. w Świdnicy kowalowi Hanusowi zapłacono 36 groszy za żelazo na hufnale do podkuwania koni („pro ferro
ad huffnale ad babatisandum equos”)66. Kowal sieradzki Jan Omiecina
w testamencie z 1588 r. wymienił m.in. cały zestaw przyrządów kowalskich, wśród których — oprócz miechów, kowadeł, młotków, kleszczy

60
R. Kaźmierczak, Elementy rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego, [w:] Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, t. II: Mosty traktu poznańskiego
(wyniki archeologicznych badań podwodnych prowadzonych w latach 1986–2003),
red. A. Kola, G. Wilke, Kraków 2014, s. 145, 149.
61
K. Dorohostajski, Hippika, s. 118–119; zob. A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 65.
62
Sł.star., t. 4, s. 52; Sł.polsz., t. 12, s. 263; zob. Z. Sawicka, Koń w życiu szlachty,
s. 125; A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 54.
63
D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku, s. 117–119.
64
AGAD, ASK, Oddział 1: Rachunki Królewskie, sygn. 18, k. 269: „pro viginti capecÿs babatorum cum hvvnale et vulgariter babata pro ducentis capecÿs hvvnalÿ” oraz
„pro XVI babatis pro equis Regalibus”.
65
Zsigmond, s. 27.
66
Jagelló Zsigmond, s. 308.
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itd. — znalazło się oddzielne „naczynie konskie, strug, 2 młotki konskie i nithaber”67.
W wydanej w 1550 r. taksie wojewodzińskiej w Łęczycy przybicie
koniowi podkowy kosztowało 1 grosz68. Według taksy kowali łęczyckich z 1564 r. za przybicie dwóch nowych podków koniowi wielkiemu
płacono 3 grosze, średniemu 2 grosze, a „konikowy malemu podkowy
nowe” 5 szelągów69. Takie same ceny obowiązywały w 1565 r., ale podano opłaty za jedną podkowę, w tym za przybicie podkowy „konikowÿ
mnieyszemu y sprzikowanym” 2,5 szeląga70.
Podkowa lub jej fragmenty znajdują się aż w 19 średniowiecznych
herbach rycerskich, w tym: Belina, Bielina I, Czawuja (Czewoja), Dąbrowa III, Dołęga, Jastrzębiec, Lubicz, Pobóg, Ślepowron, Zagroba, a ponadto Boża Wola, Dąbrowa II, Kołmasz, Lubcza (Lubrza), Łada, Płonia,
Powaby, Prus III, Puchała71. Trzeba dodać, że podkowa jest najczęściej
występującym przedmiotem z arsenału tzw. przyborów rycerskich72,
a wraz z figurą konia i innymi elementami oporządzenia jeździeckiego,
w tym ostrogami, znajdującymi się w herbie Złota Goleń73, dominuje
w heraldyce rycerskiej.
Nie wolno też zapominać o magicznej mocy podkowy, a wiara
w jej ochronną moc sięga daleko w przeszłość74. Wykonana przy uży67

AGAD, Księgi miasta Sieradza, ks. 9, k. 352v–353; zob. A. i J. Szymczakowie, Rzemiosła metalowe w średniowiecznym i wczesnonowożytnym Sieradzu, [w:] Archaeologia et Pomerania. Studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. rocznicę
urodzin i w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. L. Domańska, A. Marciniak-Kajzer, A. Andrzejewski, S. Rzepecki, Łódź 2016, s. 375.
68
A. Tomczak, Łęczycka taksa wojewodzińska z roku 1550, RŁ 1 (4), 1958, s. 316.
69
AGAD, KGŁęcz., ks. 49, k. 797.
70
Tamże, k. 1056.
71
J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993,
s. 78–79, 82–83, 103–104, 107, 114–115, 139–141, 180–181, 222–224, 225–226, 299;
90, 106–107, 151, 179–180, 184, 221–222, 234–235, 242, 245–246; zob. W. Świętosławski, Wizerunki militariów w godłach średniowiecznych herbów rycerstwa polskiego, ActaMM 2006, t. II, s. 128–130, 132.
72
M. Cetwiński, M. Derwich, Herby, legendy, dawne mity, Wrocław 1987, s. 26, 32–
37, 77, 86–87, 91, 96, 105, 150, 218, 225.
73
J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa, s. 303–304; W. Świętosławski,
Wizerunki militariów w godłach, s. 128–130.
74
Zob. J. Jagla, Wieczna prośba i dziękczynienie. O symbolicznych relacjach między
‘sacrum a profanum’ w przedstawieniach wotywnych z obszaru Polski Centralnej,
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ciu ognia, była związana z męskim, gromowładnym bóstwem wojny
i burzy, którego atrybutem był koń. Jej półkolisty kształt symbolizuje
zdolność zamykania i chronienia przestrzeni, na której skraju ją umieszczono. Stąd tyle podków wisi w naszych domach!
Do legendy przeszły umyślnie źle przymocowane do końskich kopyt
złote podkowy i dlatego gubione na ulicach Rzymu (przez dwa lub trzy
konie) podczas przejazdu poselstwa podówczas podskarbiego nadwornego Jerzego Ossolińskiego 27 marca 1633 r.75 Ale trzeba przypomnieć
znacznie wcześniejsze wydarzenie w tle z takimi podkowami z kwietnia 1410 r., kiedy podczas zjazdu w Kieżmarku wielki książę litewski
Witold ofiarował królowi węgierskiemu Zygmuntowi Luksemburskiemu 12 osiodłanych i podkutych na złoto rumaków/inochodów! („item
12 zeltener pfert mit setteln und mit goulde beslagen”) — jak odnotował
wtedy królewski biograf Eberhard Windeck76, które wszakże pozostały
na końskich kopytach.
Podkowa stanowiła dobre zabezpieczenie kopyta końskiego, ale nie
chroniła go całkowicie. Już bowiem w starożytności stosowano urządzenie, za pomocą którego starano się eliminować konie z pola walki.
Składało się ono z czterech kolców, które — rzucone na ziemię — leżało
na trzech kolcach, czwarty natomiast był skierowany ku górze i nadepnięty ranił boleśnie zarówno stopę piechura, jak i konia, wbijając się
w najbardziej wrażliwą część jego kopyta, jaką jest strzałka. Taka krucza
stópka była zatem prototypem używanej obecnie kolczatki w blokadach
samochodowych. Ze względu na kształt Grecy nazywali to urządzenie
tetrahedronem albo tribolosem, Rzymianie zaś tribulusem lub murexem.
Warszawa 2009, s. 63; T. Kurasiński, Podkowa jako element wyposażenia grobowego
na cmentarzyskach z terenów słowiańskich. Wstęp do problematyki, [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie — miejsca — przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana
prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011,
s. 587–596.
75
M. Czapski, Historya powszechna konia, Poznań 1874, t. 2, s. 363; T. Makowski,
Poselstwo Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w roku 1633, Warszawa 1996, s. 203; Z. Sawicka, Koń w życiu szlachty, s. 93.
76
E. Windeckes, Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds,
wyd. W. Altmann, Berlin 1893, s. 15; por. B. Wapowski, Dzieje Korony Polskiej
i Wielkiego Księstwa Litewskiego od roku 1380 do 1535, oprac. i wyd. M. Malinowski,
t. 1, Wilno 1847, s. 197.
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W źródłach zachodnioeuropejskich występuje ono także jako calthrop
(od łac. calcitrapa = pułapka na stopy), caltrap, caltrop i galthrap, galtrap, galtrop oraz murex ferreus, tribolo, ale także cheval trap, crow’s foot,
fußangel, Trittdorne, w słowiańskich językach natomiast jako ježek77 [ale
bardziej jako kotva78] oraz czosnek — jak pracowicie zebrał te nazwy Arkadiusz Michalak79. Zaprezentowane przez niego zabytki mają ramiona
długie na 2,3–4,2 cm, przy średnicy 0,5–0,8 cm, ale zdarzają się dłuższe
— dochodzące do 12 cm, a najdłuższe liczą nawet 25 cm80. Na grodzisku
w Widoradzu pod Wieluniem zebrano 15 takich kolczatek-kotwiczek.
Wykonano je z kawałków żelaznego pręta o długości ok. 6–7 cm, który
rozcinano wzdłuż osi do połowy na 3 części, a następnie odginano na
boki, tworząc 4 ramiona, z tego jedno skierowane ku górze. W wyniku
skuwania otrzymały one ostre końcówki na kształt kolców81.
Znany w literaturze greckiej i rzymskiej motyw o podstępie z wykorzystaniem żelaznych kolców podczas wyścigu wykorzystał Mistrz Wincenty82. Opisując przebieg wyścigu o koronę, podał, że podstępny Lestek
jego trasę obsadził żelaznymi kolcami („ferreis [...] oxigonis”), aby ich
ostrza („clavi oxigonorum”) wstrzymywały bieg koni rywali83. Odkryli to
przypadkowo dwaj młodzieńcy, którzy próbując przebiec tę trasę, przebili
sobie kolcami stopy aż do krwi („aculeis ossetenus plantas confixi”), podczas gdy Lestek zabezpieczając kopyta swego konia żelaznym podkuciem
(„omnem equi ferreo muniuerat subtemine”), bez szkody dotarł do mety
77

L. Křížek, Z. J. K. Čech, Encyklopedie zbraní a zbroje, wyd. 2, Praha 1999, s. 99,
gdzie identyfikowany jest natomiast jako przenośny przeciwjeździecki zátaras z długich na 1,5 m belek.
78
Tamże, s. 128.
79
A. Michalak, „[...] i konie [...] były niezawodnie zniszczone”. Rzecz o tribulusach,
czosnkach i kruczych stópkach, [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski, Łódź 2011, s. 275.
80
Tamże, s. 278–279.
81
B. Abramek, Militaria z grodziska średniowiecznego w Widoradzu pod Rudą koło
Wielunia, Arch.HP 2007, t. 17, s. 101–102.
82
S. Witkowski, Podstęp Leszka z kolcami u Kadłubka i jego źródło, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. II, Lwów 1925, s. 677–690; K. Chmielewska,
Rola wątków i motywów antycznych w „Kronice polskiej” Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Częstochowa 2003, s. 84.
83
Kadłubek, Chronica, s. 19.
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jako zwycięzca84. Jakkolwiek kronikarz korzystał z dorobku literatury starożytnej, to jednak zamiast wykorzystywanych przez pisarzy rzymskich
wyrazów: tribuli i murices użył greckiego oxygona, pochodzącego od oxygonios, oznaczającego trójkąt ostrokątny dla mierniczych85. To zapewne
zadecydowało, że w tłumaczeniu polskim Kroniki wielkopolskiej Kazimierz Abgarowicz zamiast samego wyrazu „kolce” opisał je jako „żelazne
trójkąty zaopatrzone na rogach w kolce”86. Słownictwo Mistrza Wincentego powtórzył bowiem autor Kroniki wielkopolskiej, w jednym miejscu zaledwie zamieniając oxigonis na exigonis87. Podobnie postąpił Jan Długosz
w Rocznikach, pisząc o „ferreis oxigonis caute” rozsypanych przez Lestka,
który swojego konia wyposażył w żelazne podkowy („ungulas equi sui
babatorum ferramentis undiquaque accurarius sepiverat”)88.
***
Obsługą koni królewskich zajmowali się koniuchowie, którzy wielokrotnie pojawiają się na kartach rachunków dworskich w latach
1389–139589. W podwodach kazimierskich w zapisie pod 1419 r. zostało odnotowane zlecenie dla Mikołaja „pabularium vulgariter obrocznyk” królowej Elżbiety Granowskiej90. Takich obrocznych: Szymka
i Krzyszka odnotowano w służbie Zygmunta Jagiellończyka w latach
1504–150691. W czasie pobytu u królewskiego brata Władysława w Budzie w latach 1498–1501 Zygmunt, żyjąc bardzo skromnie w otoczeniu
zaledwie ok. 50. ludzi, miał siedmiu koniuchów, sprawujących opiekę
nad 35 końmi92. W 1502 r. opiekę nad jego końmi powierzono koniu84

Tamże, s. 20.
S. Witkowski, Podstęp Leszka z kolcami, s. 689.
86
Kronika wielkopolska, tłum. K. Abgarowicz, wstęp i komentarz B. Kürbisówna,
Warszawa 1965, s. 58.
87
Kronika wielkopolska, wyd. B. Kürbis, [w:] MPH, s.n., t. VIII, Warszawa 1970,
s. 10.
88
Dł., Annales, ks. 1–2, s. 138–139.
89
RDJJ, s. 96, 107, 162, 194, 196, 203, 207, 216, 220.
90
Podwody kazimierskie 1407–1432, wyd. S. Krzyżanowski, „Archiwum Komisji Historycznej” 11, 1909–1913, s. 409.
91
Jagelló Zsigmond, wg indeksu, s. 429.
92
A. Divéky, Królewicz Zygmunt na dworze Władysława II, króla węgierskiego, [w:] Mediaevalia. W 50 rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego, Warszawa 1960, s. 360.
85
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szemu krakowskiemu Janowi Jakielowi („custodia circa equos domini
ducis Sigismundi in stabulario equorum adhibita”)93. W rachunkach
podskarbiego Andrzeja Kościeleckiego z lat 1510–1511 zapisy dotyczące zakupu paszy oraz słomy na ściółkę dla koni w stajni królewskiej dokonywał Szymon agazo, a następnie stabularius, czyli koniuszy
królewski94.
Podstawowym przyrządem do pielęgnacji konia w każdej stajni, a także podczas podróży, było i jest nadal zgrzebło (strigulum, strigilis). Służyło
ono do czyszczenia konia i usuwania brudu ze szczotki do czesania jego
sierści przez samego właściciela, jego koniucha lub kogoś ze służby.
Funkcję zgrzebła najdawniej — ale także w średniowieczu — spełniały przystosowane do tej funkcji przedmioty kościane wykonane z bydlęcego żebra, na którym wykonywano nacięcia wzdłuż krawędzi kości,
a możliwe, że także z poroża jelenia z nacięciami na jego łukowatej części95. Później dominowały już zgrzebła druciane.
Odkryte na majdanie grodziska w Tumie pod Łęczycą zgrzebło składa
się „z korytkowato uformowanej żelaznej blachy, której dłuższe krawędzie
są łagodnie ząbkowane i przynitowane od góry do trójramiennego uchwytu,
zakończonego w dolnej części trzpieniem na osadzenie w drewnianej bądź
rogowej lub kościanej oprawie”96. Podobną konstrukcję mają inne zgrzebła
z ziem polskich, różniące się jedynie formą rękojeści. Bliskie analogie stanowią okazy z XIII-wiecznego gródka w Bachotku, XIV-wiecznego gródka w Zbrojewsku i późnośredniowiecznego zamku w Bardzie na Śląsku97.

93

Liber quitantiarum Alexandri regis ab a. 1502 ad 1506 (Księga skarbowa króla Aleksandra Jag.), wyd. A. Jabłonowski, [w:] Teki A. Pawińskiego, t. I, Warszawa 1897, s. 3.
94
Rach.Kościel., s. 47–50, 52–53.
95
R. Grygiel, W. Stasiak, M. Trojan, Gród łęczycki w świetle badań archeologicznych,
s. 351, ryc. 216/3–5.
96
Tamże, ryc. 216/6.
97
K. Grążawski, Średniowieczny gródek rycerski w Bachotku na Ziemi Chełmińskiej
w świetle badań archeologicznych, „Sprawozdania Archeologiczne” 40, 1989, ryc.
17/2; M. Gedl, Pozostałości drewnianej budowli w średniowiecznym gródku w Zbrojewsku, Arch.HP 12, 2002, s. 76, ryc. 3/7, 4/6; C. Francke, J. Lodowski, Późnośredniowieczny zamek w Bardzie w świetle badań archeologicznych z lat 1982–1988, „Studia
Archeologiczne” 20, 1991, s. 192, ryc. 17/d.
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Średniowieczne zgrzebła są zresztą odkrywane podczas badań archeologicznych w całej Europie98.
W rachunkach podskarbiego Hinczki w zapisie pod 1393 r. odnotowano najpierw, że za zabrane na wyprawę „frigilibus(!) alias crzebla”
dano 4 grosze, a niebawem kupiono siodła dla woźnicy, uzdy dla jego
koni, bicze, a także zgrzebła, za które („pro strugilibus!”) zapłacono znów
4 grosze, podobnie jak w 1394 r. kiedy „pro strigilibus” dano 2 skojce99.
Dopiero w 1395 r. podano konkretnie, że za osiem zgrzebeł dla woźniców królewskich zapłacono 9 groszy100, a zatem jedno zgrzebło kosztowało wówczas nieco ponad ówczesny grosz. Zgrzebła transportowano
nawet w ramach podwód kazimierskich, wiadomo bowiem, że transportowano je (strigilles) w 1421 r.101 W 1461 r. jedno zgrzebło („strigille alias
grzebło”) kupiono za 1,5 grosza102, ale w okresie wyprawy 1471–1472 za
20 strigilibus zapłacono 20 groszy103, czyli znów po groszu za sztukę.
Kolejne zapisy w księgach rachunkowych z XVI w. znów nie są precyzyjne co do ceny jednego zgrzebła, gdyż kupowano je zazwyczaj po
kilka sztuk. W 1501 r. w Budzie 23 grzebla dla koniuchów i woźniców
kosztowały florena i 3 denary węgierskie104, czyli każde średnio niecałe
półtora grosza. W 1504 r. w Krakowie „pro grzebelcza” na konie książęce zapłacono 4 grosze, w 1505 r. w Opawie grzebelcze za 2 grosze przekazano do rąk własnych koniucha Drapa, w 1505 r. we Wrocławiu trzy
grzebelcza kosztowały 4 grosze, w 1506 r. w Wilnie „pro novis grzebelcza” oddanych koniuchom zapłacono aż pół złp105.
Sprawę różnicy w cenach wyjaśniają dopiero późniejsze cenniki.
W 1565 r. „grzebło proste mniejsze” kosztowało 1 grosz, „grzebło dobre”
zaś 1,5 grosza, tak samo jak w 1589 r., kiedy wszakże dodano jeszcze jedno „grzebło troiste” aż za 2,5 grosza106.
98

Zob. m.in. A. N. Kirpičnikov, Snaraženie vsadnika i verhovogo konia na Rusi IX–
XIII vv., Leningrad 1973, s. 84, ryc. 50.
99
RDJJ, s. 159, 172, 184.
100
RDJJ, s. 217.
101
Podwody kazimierskie, s. 417.
102
Rach.WK, s. 487.
103
Rach.król., s. 155.
104
Zsigmond, s. 121.
105
Jagelló Zsigmond, s. 103, 146, 170, 358.
106
TaryfaCWK, s. 307; KZUKiW, s. 113; zob. A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia, s. 190.
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Pejcz, bicz (flagellum, scutica, verber) jest elementem wyposażenia
jeździeckiego o typowo wschodniej proweniencji i służył do powodowania koniem bez użycia ostróg107. Jego rzemienie łączył uchwyt w postaci główki, wykonanej z kości, laki, brązu, żelaza lub innego metalu,
a zapewne także z drewna, które wszakże nie miało szans na przetrwanie do naszych czasów. Brązowe okucie pejcza w kształcie ptasiej główki
z XIII w. pochodzi z Ostrówka w Opolu108. Znalezione w rejonie Gródka
nad Bugiem dwie kilkucentymetrowe brązowe nasadki nahajki z XIII w.,
zwieńczone stylizowaną głową drapieżnego ptaka, stanowią według ich
odkrywców dowód bezpośrednich kontaktów z Bułgarami nadwołżańskimi109. Natomiast z grodziska w Raciążu pochodzi główka rękojeści
pejcza (wys. 4,5 cm, szer. 6 cm) z czarnej laki z 2. poł. XIII-pocz. XIV w.110
Pejcze występują dosyć często w rachunkach dworskich Jadwigi i Jagiełły w latach 1393–1395 i prawie zawsze w kontekście wydatków na
oporządzenie jeździeckie królewskich woźniców111. W 1393 r. odnotowano 3 skojce „pro flagellis et eorum finalibus” dla nich, ale niebawem
za takie same zapłacono 5 skojców112. W 1394 r. „pro flagellis et ipsorum finalibus” dano dwukrotnie po 8 groszy, a w następnym roku aż
19 groszy113. Niestety, nie znamy ceny jednostkowej pejcza, gdyż zawsze
kupowano je po kilka lub nawet kilkanaście sztuk. Były to niewątpliwie
grosze, ale nie w naszym dzisiejszym rozumieniu.

107

W. Świętosławski, Archeologiczne ślady najazdów tatarskich na Europę Środkową
w XIII w., Łódź 1997, s. 91–92; tenże, Ślady koczowników Wielkiego Stepu z X, XI
i XII wieku w dorzeczu Wisły i Odry, Łódź 2006, s. 107.
108
W. Świętosławski, Archeologiczne ślady najazdów tatarskich, s. 50, 91.
109
P. Strzyż, Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, s. 121–122, 139;
W. Świętosławski, Ślady koczowników Wielkiego Stepu, s. 105–107, 139–140.
110
M. Kowalczyk, Raciąż — średniowieczny gród i kasztelania, „Archaeologia Baltica” 6, Łódź 1986, s. 80, tabl. LXVII:c; P. Strzyż, Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, s. 121–122; W. Świętosławski, Militaria wschodnie na średniowiecznym Pomorzu, [w:] Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia
nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, red. M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk,
Toruń 2007, s. 50; P. Świątkiewicz, Militaria ze średniowiecznego grodziska w Raciążu, ActaMM 6, 2010, s. 57 i ryc. 25/5, 28; katalog nr 164.
111
RDJJ, s. 156, 159, 165, 167, 172, 177, 184, 187, 197, 209, 213, 216.
112
Tamże, s. 156, 159; A. Przezdziecki, Życie domowe Jadwigi i Jagiełły z regestrów
skarbowych z lat 1388–1417, Warszawa 1854, s. 132.
113
RDJJ, s. 197, 209, 216.
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Wśród wielu innych i niewątpliwie ważnych przedmiotów znajdujących się w stajni odnotujmy jeszcze zwykły przetak, za który („pro
uno cyplo przetak dicto”) w 1393 r. w Krakowie zapłacono 3 grosze114.
Również w Krakowie w 1504 r. za „zaphlyki et opalka” dla koni książęcych Zygmunta Jagiellończyka znajdujących się in hospitio pod opieką
weterynarza zapłacono 2 grosze115. Tamże w 1505 r. tzw. opałka, czyli
szufla/wiejaczka do oczyszczania zboża z plew (ventilabrum) albo ogólnie: przetak, rzeszoto, wiejaczka116 dla jego koni kosztowała 1 grosz, natomiast w 1506 r. we Wrocławiu „na opalki” do dyspozycji koniuchów
książęcych wydano aż 6 groszy117. Ale w biedniejszym zaścianku mogło się zdarzyć, że — jak pisze Jan Kochanowski w Satyrze albo Dzikim
Mężu:
„W przyłbicach kwoczki siedzą albo owies mierzą,
Kiedy obrok woźnice na noc koniom bierzą”118.

***
W ten sposób dotarliśmy do kolejnej sprawy, tj. końskiej paszy, która
chyba w największym stopniu gwarantowała dobry wygląd i – co najważniejsze — dobrą kondycję fizyczną zwierzęcia, od której często zależał także los jeźdźca.
Na mocy układu zawartego 15 czerwca 1260 r. w Troszynie krzyżacy
zobowiązali się wcześniej zawiadomić księcia mazowieckiego Siemowita I lub jego wojewodę o organizowanej wyprawie wojennej, aby był czas
na przygotowanie się do niej, a zwłaszcza wypasu koni119.
Z relacji Ibrahima ibn Jakuba o stosunkach czeskich wynika, że zapotrzebowanie na paszę dla koni pokrywano tu początkowo jęczmieniem.
114

Rachunki królewskie z lat 1393–1395 i 1412. Rachunki podrzęctwa krakowskiego.
Rachunki stacji nowosądeckiej, oprac. i wyd. H. Wajs, Warszawa 1993, s. 11.
115
Jagelló Zsigmond, s. 93.
116
Sł.polsz., t. 21, s. 458.
117
Jagelló Zsigmond, s. 220, 288.
118
J. Kochanowski, Satyr albo Dziki Mąż, [w:] Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1972, s. 65.
119
Preussisches Urkundenbuch, Bd I/2, wyd. A. Seraphim, Königsberg 1902, nr 104;
zob. B. Włodarski, Rywalizacja o ziemie pruskie w połowie XIII wieku, RTNT 61,
1956 [1958], z. 1, s. 57.
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Upowszechnienie się owsa w tej roli należy datować na wiek XI, co
pokrywa się zresztą z danymi archeologicznymi z ziem polskich oraz
wprowadzeniem tego zboża do systemu danin książęcych120.
Jeśli chodzi o wartość poszczególnych zbóż, to najdroższa była zawsze pszenica, następne miejsca zajmowały żyto i proso, a listę zamykały jęczmień i owies121. Te proporcje dobrze odzwierciedlają ceny tych
zbóż w 1230 r., kiedy w dotkniętym głodem Nowogrodzie Wielkim
uległy one znacznej zwyżce i kadź owsa kosztowała wtedy 13 grzywien,
żyta — 20, pszenicy — 40 i prosa aż 50 grzywien122.
Jakkolwiek w literaturze przedmiotu w końskiej diecie podnosi się
leczniczą wartość żyta123, to jednak karma końska nieodparcie kojarzy
się głównie z owsem, gdyż jest najwłaściwszą paszą treściwą, z pobudzającymi i wzmacniającymi właściwościami. W czerwcu 1394 r. kupiono 6 miar/ćwiertni (mensura)124 owsa dla koni króla, 7 dla koni królowej i 10 dla koni Witolda, płacąc aż po 3 skojce za mensurę owsa125.
Jego cena była bowiem sezonowa, gdyż zależała nie tylko od obfitości
zbiorów w danym roku, ale także od pory roku zawieranej transakcji.
Stałą tendencją był wzrost cen owsa przed żniwami wraz ze zmniejszaniem się zapasów i spadek cen po zakończeniu zbiorów nowego ziarna.
Najogólniej można stwierdzić, że owies najtańszy był od września do
Wielkanocy, kiedy za korczyk (chorus = ok. 42,5 l = ok. 18 kg) płacono
120

R. Kiersnowski, Rośliny uprawne, s. 355, 369–371; A. Gieysztor, Owies w daninach łowieckich, s. 213–234; M. Dembińska, Wychów zwierząt domowych, s. 94.
121
R. Kiersnowski, Rośliny uprawne, s. 354–356, 364.
122
Tamże, s. 364.
123
J. Włodarski, Wykorzystanie leczniczych właściwości zbóż, warzyw i owoców
w kuchni staropolskiej, [w:] Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia
100-lecia otwarcia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w dniach
3–4 listopada 2011 roku, red. B. Możejko przy współpracy E. Barylewskiej-Szymańskiej, Gdańsk 2012, s. 324.
124
Por. różne poglądy w tej sprawie: J. Szymański, Nauki pomocnicze historii,
wyd. nowe, przejrzane i zmienione, Warszawa 2001, s. 169; M. Dembińska, Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963,
s. 169–172, 186; M. Kamler, Korzec, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do
1945 roku, [t. 1], s. 344.
125
RDJJ, s. 242: „pro VI mens. auene regalibus equis, pro VII mens. auene equis reginalibus, pro X mens. auene dni Vitoldi, quamlibet mens. per III scot. recipiendo”.
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2 grosze, później do 2,5 grosza, w czerwcu-lipcu już 3–4 grosze, w sierpniu cena wracała do 21/4 grosza itd.126 Gdy zatem w Nowym Mieście
Korczynie 28 grudnia 1394 r. za 55 ćwiertni owsa zapłacono 3 grzywny
11 skojców127, to wypadło tylko po 3 grosze za ćwiertnię.
Sezonowość dla cen owsa dobrze obrazują zapisy w rachunkach
podskarbiego Andrzeja Kościeleckiego z 1510 i 1511 r. Za mensurę owsa
— zapewne bardzo dobrej jakości, gdyż dla koni w stajni królewskiej
— płacono różnie, i to nieraz w odstępach zaledwie kilkudniowych.
W dniach 5 i 9 lipca 1510 r. po 5 groszy, 12 i 16 lipca po 5,5 grosza, od
9 lipca do 9 sierpnia po 6 groszy, 12 sierpnia 5 groszy, od 16 do 23 sierpnia po 4 grosze, 30 sierpnia już 3,5 grosza, a od 30 września do 12 listopada znów po 4 grosze, w okresie 15–19 listopada tylko po 3 grosze
i 15 lub 12 denarów, aby od 3 grudnia 1510 r. znów wrócić do 4 groszy
i ta cena za mensurę owsa utrzymała się aż do marca 1511 r.128
Niestety, w obu powyższych zapiskach z 1394 r. i z lat 1510–1511 r.
nie podano okresu, na jak długo starczyło tego ziarna i dla jak wielu
koni było ono przeznaczone. Z tego względu wart odnotowania jest
jeszcze zapis z 6 grudnia tegoż 1394 r. i też z rachunków z Nowego
Miasta Korczyna. Czytamy w nim bowiem, że dla znanego nam już
królewskiego wałacha Bartosza129 kupowano 2 korczyki owsa dziennie, czyli 4 ćwiertnie i 2 korczyki tygodniowo. Natomiast dla dwóch
innych koni były to tylko 2 ćwiertnie i korczyk owsa oraz 3,5 korczyka
wcześniej kupionej aucis, zwanej dzikim owsem130. Nie były to więc
równomierne racje dla wszystkich koni, nie tylko zresztą pod względem ilości, ale także jakości paszy. Przypomnijmy wszakże, iż Bartosz to jednak wybrany koń królewski i dlatego preferowano go także
przy żłobie i – jeśli to była cała jego karma — to żył tylko na owsie!
Według współczesnych norm żywieniowych koń sportowy powinien
otrzymywać dziennie ok. 5–7 kg owsa, 8 kg siana i 0,5 kg otrębów

126

PPSMK, t. I/2, s. 1003; por. A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 35–36.
RDJJ, s. 254: „pro LV mens. auene III mar. XI scoti”; por. M. Dembińska, Konsumpcja żywnościowa, s. 187, tab. II.
128
Rach.Kościel., s. 47–53.
129
Zob. rozdział I, przyp. 73.
130
RDJJ, s. 254: „equo dicto bartosz auene ad septimanam, quolibet die per II chor.
IV mens. II chori, aliis duobus equis auene II mens. I chor. aucis dictis dzike auene III ½ chor. prius empte”.
127
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i śruty131. Jednakże koń bojowy był przygotowywany do zdecydowanie
większego wysiłku fizycznego, chociażby ze względu na ciężar swojej
zbroi oraz dosiadającego go jeźdźca z pełnym uzbrojeniem ochronnym i zaczepnym.
Podczas czeskiej wyprawy Władysława Jagiellończyka w lipcu
1471 r. za 30 mensuras avene dano 12,5 florenów w szerokich groszach132, tj. po 12,5 grosza za korzec. Zakupy różnych zbóż — w tym
owsa w miejscach stacjonowania — odnotowano także w księdze rachunkowej Kazimierza Jagiellończyka z lat 1476–1478. Za 107 beczek/
tunnas owsa zapłacono wtenczas 8 grzywien 3 wiardunki i 8 groszy, licząc po 4 grosze za beczkę133.
Jeśli chodzi o siano, to Zygmunt Luksemburski w dekrecie z 1427 r.
ustalił cenę 1 denara za porcję dzienną na konia134. Natomiast w statucie
wojennym Zygmunta Starego z 1537 r. siano na jednego konia i za każdego następnego wyceniono po jednym groszu (tj. „foenum, quantum
unus equus portare seu trahere potest, uno grosso, quod duobus equis,
duobus grossis, quod quatuor equis, quatuor grossis ement emptasque
res huiusmodi solvent”135.
Interesującego materiału w sprawie zasobów paszy końskiej dostarczają źródła krzyżackie. Według instrukcji wielkiego mistrza Ulryka von
Jungingen z końca 1407 r. w sprawie środków transportu i zaopatrzenia
dla jego orszaku w 200 koni do Kowna na spotkanie z Władysławem Jagiełłą i Witoldem. Przygotowano dla nich na 12 dni 1 200 korców owsa,
tj. ok. 62 863 l = ok. 26 700 kg, czyli na jednego konia dziennie pół korca
[pruskiego?], tj. ok. 10,5 kg owsa. Ponadto przeznaczono dla nich 6 tys.
wiechci siana, czyli 2,5 wiechcia = 5,25 kg na dzień. Do przewozu owsa
i siana potrzebne było 150 dwukonnych wozów136.
131

Zob. też D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku, s. 112–113.
Rach.król., s. 92.
133
Tamże, s. 170.
134
D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku, s. 108.
135
S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, Kraków
1937, s. 45.
136
S. Ekdahl, Das Pferd und seine Rolle im Kriegswesen des Deutschen Ordens,
[w:] Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter, red. Z. H. Nowak, Ordines Militares: Colloquia Torunensia Historica 6, Toruń 1991, s. 31–49; A. Szweda, Habitacula omnibus proventibus et commeatibus referta. Problemy zaopatrzenia w żywność
podczas zjazdów polsko-litewsko-krzyżackich w I połowie XV wieku, „Documenta
132
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Według instrukcji z 1552 r. dla puszkarzy, na konia furmańskiego
podczas podróży przypadała półtrzecia (2,5) korca owsa miary krakowskiej, podczas zaś postoju pół korca owsa oraz w miarę potrzeby siano i obrok. Owies można było zastąpić żytem i wtedy liczono po 4 lub
5 snopów dla każdego konia. Słoma na podściółkę dla koni nie była
reglamentowana137.
Dobre wyobrażenie o wysokości takich kosztów dodatkowych,
ale przecież niezbędnych podczas podróży, stanowi wykaz wydatków
z 1535 r., w którym czytamy, że właśnie tylko za owies, siano i słomę dla
koni w kampanii trwającej prawie 21 tygodni (6 czerwiec-27 październik) zapłacono prawie 121 złp138, w 1536 r. prawie 63 złp, w 1537 r. zaś
rachunek za paszę i podściółkę dla koni, tj. owies, siano i słomę („pro
avena et foeno ac straminibus”) wyniósł aż 266 złp139.
W świetle rachunków podskarbiego Andrzeja Kościeleckiego,
w 1510 r. na konie królewskie i paszę dla nich wydano 1 280 grzywien
i 20,5 grosza140.
Oprócz wypraw dostatnich w pasze dla zwierząt bywały także tzw.
głodowe: w 1390 r. podczas oblężenia Grodna, kiedy „rycerze polscy,
litewscy i ruscy cierpieli tak dotkliwy głód, że sami żywili się pokarmem z grubego, czarnego chleba, konie zaś karmili liśćmi i gałązkami
drzew albo starą słomą zdartą z dachów domów, którą zresztą znajdowali z trudem w odległości 14 mil”141. W relacji wydarzeń wojennych
w ziemi chełmińskiej w 1431 r. Jan Długosz odnotował pomór na konie,
gdyż żywiono je pszenicą przemieszaną ze słomą z plewą („triticumque
huiusmodi in palea equis datum”), które kaleczyły im przewód pokarmowy i powodowały liczne padnięcia („suis aculeis quorum stomachos
Pragensia” 25, 2007, s. 27–51; K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach, s. 253.
137
K. Górski, Historya artyleryi polskiej, wyd. T. Korzon, Warszawa 1902, s. 257.
138
Tamże, s. 232: „in expensa equorum, pro avena, feno et straminibus, pro tempus
supradictum juxta illius regestrum, exposuit fl. 120 gr. 27”.
139
Tamże, s. 233–234; zob. J. Szymczak, „Currus bellicalis”, czyli o wozach wojennych
i ich wyposażeniu w średniowiecznej Polsce, [w:] ‘Od najazdów pogańskich dotąd są
państwa Waszej Królewskiej Mości spokojne...’ Studia ofiarowane w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin Profesorowi Karolowi Olejnikowi, red. Z. Pilarczyk i M. Franz, Toruń 2008, s. 113.
140
Rach.Kościel., s. 65; zob. A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 35.
141
Dł., Annales, ks. 10, s. 182; Dł., Roczniki, ks. 10, s. 237.
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et vulnerabat et perforabat”)142. Podczas mroźnej i śnieżnej zimy 1442 r.
Władysław II „z powodu ubywania koni, które padały z głodu (nie można było bowiem nigdzie, nawet w miejscach odległych, znaleźć paszy
dla koni ani plew, lecz przez wiele dni pokarmem dla koni były gałęzie
drzew, a gdy konie zdychały, nie mniejszy głód dolegał ludziom), zaniechał oblężenia)” i odstąpił od Bratysławy 19 lutego143. Podczas wyprawy
tureckiej w 1443 r. jego armia także przymierała głodem i aby ułatwić jej
powrót Władysław „kazał usunąć przeszkody stojące na drodze wojsku”
i wtedy „pozabijano słabe i wyczerpane wskutek niejedzenia konie”144.
Nasz dziejopis, opisując oblężenie Łasina przez pospolite ruszenie szlacheckie w 1455 r. narzeka, że wojsko musiało karmić swoje konie słomą
ze strzech domowych albo wypasać je na ścierniskach, gdyż przywożony
na sprzedaż do obozu owies był drogi i tylko majętniejszych stać było na
jego zakup. Z powodu głodu padła wtedy czwarta część koni, natomiast
pod Malborkiem w 1458 r. Jan Długosz odnotował śmierć 7 tys. koni145.
***
Wyrazem troski o zdrowie konia są poradniki leczniczo-hodowlane. W połowie XIII w. Jordanus Rufus, nadworny weterynarz cesarza
Fryderyka II (1215–1250), opracował traktat o leczeniu koni pt. „De
medicina equorum”. Dzieło składało się z 6 rozdziałów, poświęconych
kolejno: rozrodowi koni, ich oswajaniu, pielęgnacji, tresurze, chorobom i lekarstwom. W 1408 r. powstał krzyżacki podręcznik pt. Liber
de cura equorum zadedykowany wielkiemu mistrzowi Ulrykowi von
Jungingen. Składa się on ze 120 rozdziałów, poświęconych m.in. rasom, karmie, hodowli, pielęgnacji, stajni146. Jednym z bardziej znanych
142

Dł., Annales, ks. 11–12, s. 34–35.
Dł., Roczniki, ks. 11–12, s. 299.
144
Tamże, s. 318.
145
Dł., Annales, ks. 12/1, s. 242, 310; zob. A. Walawender, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450–1586, II: Zniszczenia wojenne
i pożary (z wykresami), Lwów 1935, s. 12–13, 22.
146
Zob. A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, wyd. 2, wyd. K. Millak,
Wrocław 1958, s. 24–55; S. Ekdahl, Horses and Crossbows: Two Important Warfare
Advantages of the Teutonic Order in Prussia, [w:] The Military Orders, vol. 2: Welfare and Warfare, red. H. Nicholson, Aldershot 1998, s. 135; P. Nowak, S. A. Sroka,
„Konia! konia! Me królestwo za konia!”. Uwagi o opiece nad koniem w średniowieczu,
143
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w XVI w. poradników dla hodowców i treserów ze wskazówkami weterynaryjnymi była „Náuká lekarstw końskích dobrze doswíadczona
od rostropnych mástálérzow, kowalow y rostuchárzow, którzy się s tym
nawíecéy obieráíą. Jest przy tym y náuká koníá dobrégo poznáć, by sie
w kupníe níeomylít: y íáko ku zawodowí koníá przypráwíć”. Jego autorstwo przypisuje się Albrandtowi-Albrechtowi mastalerzowi i kowalowi
wspomnianego wyżej Fryderyka II Hohenzollerna. Dzieło to przetłumaczone na język polski — przypuszczalnie przez Biernata z Lublina
— i opublikowane w 1564 r. jako druga część Lekarstw doświadczonych
Marcina Siennika wykazuje bliskie pokrewieństwo z XIII-wiecznym
tekstem Giordano Ruffo147.
Troska o zdrowie koni należała przede wszystkim do ich właściciela. W czasie niefortunnej wyprawy Jana Olbrachta na Wołoszczyznę
w 1497 r. podczas postojów zamożniejsza szlachta miała służbę do swojej obsługi, pełnienia po kolei straży przy namiotach oraz — co ważne — także karmienia koni148. Jednakże w miarę profesjonalną opiekę
zabezpieczał koniuch z racji doświadczenia nabytego podczas hodowli
tych zwierząt w stadninie. Nieraz, a często z braku w dzisiejszym rozumieniu weterynarzy wykorzystywano nawet umiejętności miejscowego
kowala i balwierza149. Aż 12 skojców wziął kowal Michał Czech w lutym
1389 r. w Niepołomicach za leczenie konia dworzanina królewskiego Wojciecha, gdy zwierzę zachorowało podczas podróży na Śląsk do
księcia Władysława Opolczyka150. Rekordowym wszakże wynagrodzeniem jest 60 groszy, które książę mazowiecki Janusz II zapłacił
[w:] Biskupi, lennicy, żeglarze, red. B. Śliwiński, Gdańskie studia z dziejów średniowiecza, nr 9, Gdańsk 2003, s. 140–144.
147
Zob. A. Bołdyrew, O roli literatury agrarnej w hodowli koni bojowych w Polsce XVI wieku, [w:] Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą pracy naukowej,
red. M. Pindera, Piotrków Trybunalski 2007, s. 69; tenże, Hodowla i handel końmi,
s. 34–35; tenże, ‘Equus Polonus’, s. 26–27.
148
Acta expeditionum bellicalium palatinatus Calisiensis et Poznaniensis in Valachos
et in Turcas a. 1497–1498, wyd. M. Bobrzyński, [w:] SPPP, t. VII/1, Kraków 1882,
nr 220; zob. A. Borzemski, Siły zbrojne w wołoskiej wojnie Jana Olbrachta, Lwów
1928, s. 41.
149
A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 37–40.
150
RDJJ, s. 9: „Pro mercede Michaeli Bohemo fabro, qui curauit equum Alberti familiaris destructum in via versus Oppol, cum literis regalibus ad dominum
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balwierzowi za ratowanie zdrowia rumaka swego dworzanina Aleksego
okaleczonego podczas turnieju w Warszawie w 1479 r.151 Gdy jednak
dla ratowania i leczenia krzyżackich koni ranionych podczas oblężenia
Chojnic w 1454 r. sprowadzono „lekarza końskiego” — a zwierząt musiało być wiele — to ten pferdarczte za swoje usługi otrzymał najpierw
7 grzywien pruskich, a wkrótce potem jeszcze 2 grzywny152.
Liczne zapisy w sprawie wydatków — nie tylko zresztą na końskie
dolegliwości — zawierają rachunki dworu Jadwigi i Jagiełły. Gdy w październiku 1393 r. ucierpiały królewskie konie, znane nam: Biskupiec
i Wałach, to za ich lekarstwa zapłacono 18 skojców, ich opiekun zaś
Węgier Iwan („rector predictorum equorum”) otrzymał 6 skojców jako
tygodniowe wynagrodzenie („pro expensis ad totam septimanam”)153.
W Nowym Mieście Korczynie 14 grudnia 1394 r. upuszczenie krwi królewskiemu pupilowi Bartoszowi („pro midlo et minucione sanguinis
equo bartossio”) kosztowało 1 grosz, ale kowalowi Wojciechowi/Albertowi za lekarstwa dla znów niedomagającego królewskiego Wałacha
(„a medicomento equi dni Regis dicti valach”) zapłacono 4 skojce”154.
W porównaniu z tymi kosztami leczenia nisko wyceniono usługę dla
królewskiego rumaka, skoro 1 września 1394 r. „pro sufferracione ambulatoris do[mi]ni Regis” wydatkowano tylko 1 grosz155.
Kolejne zapiski pochodzą już z XVI w. i dotyczą wydatków na konie
Zygmunta Jagiellończyka. W 1502 r. za jakiś środek leczniczy (pro medela) zapłacono kowalowi w Budzie 10 denarów węgierskich i nie był to
jedyny wydatek za leczenie konia156. W 1504 r. w Głogowie „pro medela
equi domini principis” zapłacono 2 grosze, w Głubczycach „pro medela
equorum” 3,5 grosza; w Krakowie „a medela equi magni” 4 grosze i kowalowi Hanusowi „pro medela, qua medebat ambulatorem plesznywi”

Ladislaum ducem Oppoliensem equitantis”; zob. F. Sikora, Dzieje podrzędztwa i starostwa niepołomickiego w średniowieczu (cz. II), „Teki Krakowskie” 10, 1999, s. 76.
151
KSJan., nr 284.
152
Księga Theudenkusa, wyd. L. Koczy, [w:] Źródła do dziejów wojny trzynastoletniej,
t. I, Toruń 1937, nr 862, 866; s. 172, 173; zob. M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454–1466, Warszawa 1967, s. 185.
153
RDJJ, s. 227: „pro medicinis equorum dni Regis videlicet biscupes et walach”.
154
Tamże, s. 254.
155
Tamże, s. 250.
156
Zsigmond, s. 172, 211: „Item a medela innochodnik fabro [...] dedi I ort.”
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8 groszy157. W 1505 r. w Opawie koniuch Maciek za służbę i „a medela”
otrzymał 1 florena węgierskiego; w Świdnicy „pro allecibus ad medelam
equi infirmi” dano pół grosza i woźnicy Maćkowi „ad medelam equi
infirmi” 2 grosze; w Nysie kowalowi za podkucie koni i lekarstwo („fabro a babatatione equorum et a medela unius ambulatoris” zapłacono
3 grosze; w Środzie Śląskiej? „a medela equi domini principis per manus
fabri” tylko 1 grosz; w Prudniku „a medela equi per manus fabri” też
1 grosz158. W 1506 r. w Krakowie „a medela equi” znany nam już kowal
Hanus otrzymał 4 grosze; w Głogowie „ad medelam equi per manus fabri” dano 2 grosze, a „pro medela fabro ad equos” pół złp i „pro medela
in apoteka” 14 groszy; w Liwie „a medela equi et a reformatione lansi”
4 grosze; w Ruthnikach na Litwie „fabro ad medelam equis” 2 grosze;
w Wilnie „ad medelam equi” 4 grosze; w Grodnie „pro medela equis infirmis” 4 grosze159. Ta może nieco przydługa lista wydatków na końskie
niedomagania ukazuje wszakże różną wysokość zapłaty (od pół grosza
do 15 groszy), pobieranej przez ludzi z różnymi kwalifikacjami, ale zazwyczaj byli to kowale.
Dla ratowania konia ofiarowanego przez księcia cieszyńskiego Kazimierza II w czerwcu 1510 r. szukano nawet wstawiennictwa samego
św. Stanisława („per merita s. Stanislai”)160. Nie dziwi zatem duże zapotrzebowanie na poradniki weterynaryjne. W 1532 r. ukazało się dziełko pt. Sprawa a lekarstwa końskie przez Conrada, krolewskiego kowala
doświadczone, nowo z pilnością przełożone, a najpirwej o poznaniu dobrego konia161, którego autorem był zajmujący się również weterynarią
kowal. W 1570 r. Adam Miciński, nadworny koniuszy Zygmunta II Augusta, ogłosił w Krakowie drukiem dzieło hippiczne pt. O świerzopach
i ograch, to jest o przyswajaniu dzikich koni, w którym zawarł m.in. swoje doświadczenia przy oswajaniu dzikich koni litewskich. Wiadomo, że
ostatni z Jagiellonów na tronie polskim posiadał duże stadniny, gdyż
po jego śmierci w Knyszynie naliczono aż 1 228 koni162. Jak dono157

Jagelló Zsigmond, s. 56, 73, 86, 103.
Tamże, s. 146, 172–173, 199, 252, 256.
159
Tamże, s. 263, 301, 318, 323, 342, 348, 358, 372.
160
Rach.Kościel., s. 37.
161
Wyd. A. Berezowski, Kraków 1905.
162
J. U. Niemcewicz, Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polsce, t. I, Warszawa 1822, s. 196–197; zob. Z. Sawicka, Koń w życiu szlachty, s. 20.
158
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sił w 1565 r. nuncjusz papieski Fulwiusz Ruggieri w swoim sprawozdaniu do Watykanu z pobytu w Polsce, Zygmunt II August „kocha się
w koniach, których trzyma w stajni przeszło trzy tysiące”, „z których jedne są neapolitańskie, drugie tureckie, inne hiszpańskie lub mantuańskie,
a najwięcej polskich”163. Należy pamiętać, że w jego czasach — i nie tylko wtedy — stajnia pełna rasowych koni była oznaką nie tyle bogactwa,
co wysokiej kultury i dobrego smaku. Tak przynajmniej sądził Łukasz
Górnicki, pouczając, aby „stajnia niechby była pełna osobnych koni, tak
dla potrzeby czasu wojny, jako też dla pociechy czasu pokoja”164.
Krzysztof Pieniążek, rotmistrz i dworzanin Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, w poradniku opublikowanym w 1607 r. napisał, że źrebięta miały pozostawać przy klaczach do św. Marcina (11 listopada), następnie należało je odłączyć i trzymać w oddzielnej stajni z wybiegiem
tylko dla nich. Od trzeciego roku życia należało przyzwyczajać je do
kiełzna i siodła, wodzić zaś przy wozie lub prowadzać przy wyćwiczonym spokojnym koniu „naprzód stępią, by się miotać nie iął, a potym
lekkim kłosem”. Następnie młodego konia należy osiodłać — najlepiej
jeszcze w stajni — i siodło obciążyć workiem z owsem i znów prowadzać go przy koniu wyćwiczonym165. Właściwą bowiem tresurę prowadzono od trzeciego bądź czwartego roku życia, kiedy młode ogierki
zaczynano ujeżdżać i układać, oswajać z hałasem, co trwało zazwyczaj
2–3 lata166. Rozpoczynano od przyuczenia konia do jazdy stępa i kłusem oraz nagłego zatrzymywania się [stęp do 6,5 km/h, kłus nie przekracza 13 km/h, galop 27 km/h, szarża — Przepisy dotyczące szkolenia,
szyków i poruszania się kawalerii z 1851 r.167]. Brak tych umiejętności
mógł się zakończyć źle, jak w przypadku pewnego szlachcica, którego
163

Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690,
red. E. Rykaczewski, t. I, Berlin-Poznań 1864, s. 139, 182.
164
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, [w:] tenże, Pisma, oprac. R. Pollak, t. I, Warszawa
1961, s. 413; zob. A. Bołdyrew, Militaria w pismach Łukasza Górnickiego, AUL.FH
2008, nr 82, s. 12.
165
[K. Pieniążek], Hippika abo sposób poznania, chowania y stanowienia koni, Kraków 1607, wyd. A. Bołdyrew, Hodowla i handel końmi, s. 76; zob. A. Bołdyrew, Tresura koni bojowych w Polsce XVI w. świetle poradników hippicznych, [w:] Różne oblicza historii. Studia i szkice, red. J. R. Budziński, T. Matuszak, Piotrków Trybunalski
2012, s. 56; tenże, ‘Equus Polonus’, s. 42–43.
166
K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach, s. 262.
167
L. Stomma, Antropologia wojny, Warszawa 2014, s. 48.
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„koń twardousty wniósł w pół Niepru”168. Następnie przystępowano
do nauki jazdy w kole: wielkim — o średnicy 4 prętów, tj. ok. 18 m,
a później w średnim i małym. Ważnym elementem treningu było pokonywanie ścieżek treningowych, m.in. w tzw. ślimaku, korytarzu liczącym „kroków przynajmniej pięćdziesiąt, to jest, jako poskok z kopią
w gonitwach”169. W innym przewodniku hippicznym z 1600 r. czytamy
o korytarzu długim na 120 stóp170, tj. liczącym ok. 36 m, czyli też mniej
więcej na 50 kroków. Kolejną umiejętnością był bieg w tzw. repellonach, czyli dwóch okręgach połączonych takim korytarzem, gdyż były
one „najzwyczajniejsze i najpospolitsze u żołnierskich rycerskich ludzi
w zamięsznyach bitwach, w przestronnych uganianiach, w pojedynkowych dziełach, i w różnych gonitwach krotochwilnych”171. Ćwiczenie to
uczyło zwierzę szybkiego biegu najpierw kłusem-rysią, później cwałem
i gwałtownego zatrzymania się oraz skoków przez przeszkody terenowe
lub inne, powstałe na polu bitwy. Duże znaczenie przywiązywano do
figury pozwalającej zatrzymać na moment wierzchowca na przykurczonych zadnich nogach oraz z zadartymi przednimi nogami, dzięki czemu chroniona była wtedy nie tylko pierś zwierzęcia, ale także jeździec.
W takiej pozycji przedstawiony jest św. Jerzy przebijający kopią smoka
na Tryptyku Koronacji Madonny z ok. 1460 r. z kolegiaty wieluńskiej i na
Tryptyku Św. Trójcy z ok. 1467 r. w Katedrze Wawelskiej i tamże również św. Eustachy172. Następną figurą był wężyk, przydatny „człowiekowi
rycerskiemu nacierającemu na różną strzelbę, ba i na kopią, przeciwko niezwyczajnemu nieprzyjacielowi uchylając się”173. Umiejętność ta
168

M. Bielski, Kronika polska, wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856, s. 947; A. Bołdyrew,
Tresura koni bojowych, s. 57; tenże, ‘Equus Polonus’, s. 43.
169
K. Dorohostajski, Hippika, s. 100; A. Bołdyrew, Tresura koni bojowych, s. 59; tenże, ‘Equus Polonus’, s. 45–48.
170
Gospodarstwo jezdeckie, strzelcze, y mysliwcze, z doswiadczenia N. N. szlachcica
polskiego napisano Roku Pańskiego 1600 a teraz świeżo z dozwoleniem starszych do
druku podane. W Poznaniu 1690, [w:] Biblioteka starożytna pisarzów polskich, t. 3,
wyd. K. W. Wóycicki, Warszawa 1854, s. 304; zob. A. Bołdyrew, Hodowla i handel
końmi, s. 49.
171
K. Dorohostajski, Hippika, s. 101; A. Bołdyrew, Tresura koni bojowych, s. 60; tenże, ‘Equus Polonus’, s. 48.
172
A. Bołdyrew, ‘Equus Polonus’, s. 50–51.
173
K. Dorohostajski, Hippika, s. 103; A. Bołdyrew, Tresura koni bojowych, s. 60; tenże, ‘Equus Polonus’, s. 49.
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służyła nie tylko „gonitwom przedniejszym”, ale także „pojedynkowym
a ścisłym bitwom, w miejscach niebezpiecznych przypadającym”174. Do
umiejętności bojowych dobrze wytresowanego konia należał także szybki nawrót po pierwszym starciu z przeciwnikiem, aby umożliwić jeźdźcowi wznowienie walki, wykonywanie szybkich i zwrotnych manewrów
na wypadek otoczenia jeźdźca przez nieprzyjaciela oraz współdziałanie
w większej grupie trenowane na placu ze słomianym płotem175.
Aleksander Bołdyrew podsumował zabiegi treserskie z końmi
w 11 punktach176.
1. Oswajanie konia z hałasem.
2. Nauka jazdy stępa, kłusem (rysią), galopem.
3. Prowadzanie za doświadczonym wierzchowcem.
4. Jazda ósemkami.
5. Jazda w kole.
6. Korytarz.
7. Ślimak (Caraloga).
8. Repellon.
9. Skoki przy płocie.
10. Wężyk.
11. Redopia: nauka obrotu w miejscu na zadnich nogach.
Umiejętność jazdy konnej i treningi jeździeckie to najwłaściwsze
zajęcie człowieka poczciwego Mikołaja Reja (1505–1569). Już w księdze
pierwszej, w rozdziale V/8, pt. Jakiego ćwiczenia mają życzyć poczciwi rodzicy dziatkom swoim czytamy, że „gdy już też ona młodość podrastać
będzie nie wadzi mu też, poczedszy sobie, czego potrzeba, nauczyć się
i konika osięść, i jako sobie na nim poigrać”. Ale najważniejsze zadania
zawarł w księdze drugiej, rozdziale XVII/38, którego już sam tytuł wszystko wyjaśnia: „Konia, zbroje i inych rzeczy poczciwemu spróbować jest
rzecz potrzebna”177. Także Jan Kochanowski (1530–1584) radzi oswajać
chłopców z jazdą konną, aby później — jak napisał w Satyrze albo Dzikim
Mężu — umieli „konia prędko dosiadać i dobrze im toczyć”178. Bardzo po174

K. Dorohostajski, Hippika, s. 104; A. Bołdyrew, Tresura koni bojowych, s. 60; tenże, ‘Equus Polonus’, s. 50.
175
A. Bołdyrew, Tresura koni bojowych, s. 63–64; tenże, ‘Equus Polonus’, s. 58–59.
176
Tenże, Tresura koni bojowych, s. 68; tenże, ‘Equus Polonus’, s. 61.
177
M. Rej, Żywot człowieka poczciwego, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1956.
178
J. Kochanowski, Satyr albo Dziki Mąż, s. 76.
– 256 –

KOŃ NA PASTWISKU I W STAJNI...

uczający — zwłaszcza dla tamtych czasów — wiersz w tej sprawie wyszedł
w 1674 r. w Niepróżnującym próżnowaniu spod pióra Wespazjana Hieronima Kochowskiego (1633–1700), który wręcz nawołuje do przyuczania
chłopców do jazdy konnej, i to na dobrym szeklerskim koniku z pogranicznego Siedmiogrodu:
„Niech ieno ociec raczéy przyniewoli
Syna do trąby, a nie do wioli,
Niechay go raczéy widzi w siedle
Na dobrym siekielczyku, a nie przy zwierciedle”179,

Przypomnijmy zatem w tym miejscu informację Jana Długosza, że
Kazimierz Jagiellończyk w 1462 r. oddał swego pierworodnego syna
Władysława — podówczas sześcioletniego — na naukę jazdy konnej
(„equitature applicato”)180. Podobnie było niewątpliwie z następnymi
jego synami i chłopcami w innych rodzinach, zresztą zgodnie z zasadą,
że po postrzyżynach przechodzący spod opieki piastunki pod władzę
ojcowską synowie symbolicznie — jak na Rusi — dosiadali konia181.
W związku z tym przypomnijmy także, iż na kępie przygrodowej
w Tumie pod Łęczycą znaleziono małą żelazną ostrogę, „którą ze względu na wyjątkowo niewielkie rozmiary i delikatną konstrukcję należy
uznać za okaz dziecięcy. Fragmentarycznie zachowany kabłąk wykonano z żelaznej taśmy i zaopatrzono w gwiaździsty, ośmioramienny bodziec”, zapewne z ostatniej ćwierci XIII w. aż po wiek XV182. Podobną,
niewielką i prawie w całości miedzianą, ostrogę znaleziono na grodzisku
w Narzymiu z 2. poł. XIV w. do przełomu XV i XVI w.183
179

Zob. W. Nehring, Wespazyan Kochowski i jego liryki, [w:] Studya literackie, Poznań 1884, s. 109; B. Dyakowski, Koń towarzysz człowieka, s. 14; J. Urbankiewicz,
Gdzie są konie z tamtych lat, Łódź 1986, s. 62; Z. Sawicka, Koń w życiu szlachty,
s. 100; a także: S. B. Linde, Słownik języka polskiego, cz. III, t. 5, Warszawa 1812,
s. 212, hasło: sekiel/sekielczyk; J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik
języka polskiego, t. 6: S–Ś, Warszawa 1915 [1952], s. 57, hasło: sekiel/sekielczyk.
180
Dł., Annales, ks. 12/2, s. 26.
181
Zob. rozdz. I, przyp. 64.
182
R. Grygiel, W. Stasiak, M. Trojan, Gród łęczycki w świetle badań archeologicznych,
s. 497, ryc. 299/1, 1a.
183
A. Marciniak-Kajzer, Kilka słów o średniowiecznej złotej ostrodze z pogranicza
krzyżacko-polskiego, ActaMM 3, 2007, s. 201–207, ryc. 1–3.
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54. Konie w stajni przy żłobie — Liber depictus, poł. XIV w.,
wg: D. Dvořáková, Kôň a človek v stredoveku, s. 48

55. Główka rękojeści pejcza z Raciąża k. Tucholi — M. Kowalczyk,
Raciąż, tabl. LXVIIc
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56. Tribulusy — średniowieczne kolczatki, kon. XV w.; wg: S. Ekdahl,
Die Bewaffnung der schwedischen Bauern im Mittelalter, FAH 11, 1998, ryc. 14

57. Kowal w kuźni — Jost Ammam, Das Ständebuch, 1568 r.
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58. Marcina Siennika Nauka lekarstw końskich z 1564 r.
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Trzecia praca z cyklu Rycerz na wojnie, w podróży i na kwaterze jest poświęcona rycerskiemu rumakowi, gdyż bez niego nie byłoby przecież
rycerza — przynajmniej z nazwy! Powtórzmy także ze Wstępu, że „dobry koń to dobra broń” w ekwipunku rycerza na równi z jego uzbrojeniem ochronnym i zaczepnym, które zostały omówione w dwóch
poprzednich książkach. Z tego względu otrzymał on oddzielną pracę
w tym rycerskim cyklu, jakkolwiek zaprezentowana tutaj problematyka
końska ma wiele wątków niemilitarnych, symbolicznych i ukazujących
konia wraz z oporządzeniem jeździeckim w kulturze.
Wraz z zaangażowaniem konia do walki rozpoczął się proces kosztownej eskalacji zbrojeń, i to nie tylko ze względu na jego wartość, ale
— może nawet przede wszystkim — z powodu ciągle rosnących kosztów uzbrojenia wojownika. Przewaga konnicy nad piechotą była bowiem — powtórzmy to — wynikiem połączenia zasięgu rażenia, osłony
i szybkości, co zapewniała dłuższa kopia, dobra zbroja i coraz lepszy
koń. Zbroje — zarówno rycerska, jak i końska — od końca XV w. coraz
częściej przedstawiały sobą dzieła sztuki, toteż Petr Klučina miał prawo
określić ten okres jako „vĕk krásných zbrojí”1.
Odzwierciedleniem dużej wartości symbolicznej, prestiżowej i praktycznej jest zapisany w Księdze henrykowskiej przypadek znanego
przecież głównie z tego względu Jana Rzeźnika z Raczyc, który osobiście pasł i doglądał swego wierzchowca, gdyż był on w zasadzie jedyną
oznaką jego społecznego statusu, odróżniającą go od często bogatszych
chłopów.
W związku z tym dobry koń osiodłany, wraz z mieczem, tarczą,
zbroją i pozostałym ekwipunkiem żołnierskim jako „arma bellica” lub
„res expeditorias”, składały się na tzw. hergewet, czyli rzeczy należące
do wyposażenia rycerskiego, które w dawnym polskim prawie spadkowym były dziedziczone tylko przez męskich krewnych zmarłego. Odnotujmy także, że odszkodowanie za utracony oręż podczas wyprawy
1

P. Klučina, Zbroj a zbranĕ. Evropa 6. –17. století, Praha-Litomyšl 2004, s. 471.
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wojennej — zarówno w pospolitym ruszeniu, jak i w rotach zaciężnych
— przysługiwało także za konia, gdyż stanowił on przecież ważną część
zarówno rycerza, jak i żołnierza. Musieli oni zatem zadbać nie tylko
o dobre zbroje, ale także o dobre konie — chociażby z troski o własne
bezpieczeństwo. W wielu aktach nadawczych ziemi władca określał nawet jego wartość i tę minimalną wyznaczały 2 grzywny, a więc tyle co
roczny dochód dla szlacheckiego właściciela z gospodarstwa kmiecego
lub 4 woły albo 20 owiec, a zupełnie dobry koń dla bogatego wójta za
5 grzywien stanowił równowartość pełnej zbroi płytowej albo 10 wołów
lub 50 owiec. To był już poważny wydatek w ramach kosztów ekwipunku wojennego w Polsce od XIII w. i wraz z upływem czasu coraz większy
w związku z jego rozwojem od XV w.
Ze względu przede wszystkim na swoje znaczenie wojskowe koń
znalazł się pod opieką prawa, począwszy od tzw. statutów powszechnych Kazimierza Wielkiego, a później statutów wojennych Kazimierza
Jagiellończyka z 1477 r. oraz ordynacji wojskowej, dotyczącej urzędu
hetmańskiego i dyscypliny wojskowej w obozie w czasie wojny pruskiej,
wydanej przez Zygmunta I Starego w 1521 r.
Pomimo wszystkich zalet militarnych koń odgrywał od dawien dawna ważną rolę kulturową, na co wskazują zapisy w źródłach hagiograficznych. Wiele końskich wotów w kościołach świadczy o ich wartości
materialnej i sentymentalnej. W ten nurt wpisują się także wiersze, a nawet odwzorowany koń na nagrobku zacnego rycerza Ligęzy w Bieczu!
Jakkolwiek motywem przewodnim jest znaczenie militarne konia
jako nieodłącznej części rycerza, to nie mniej ważne są wątki poboczne,
jak hodowla, stajnia i żłób oraz opieka weterynaryjna i tresura.
Dzięki postępowi technicznemu i technologicznemu w zakresie obróbki, głównie żelaza i stali, ale także skóry i drewna, w pracowniach
rzemieślniczych powstawały coraz lepsze i nowocześniejsze wyroby
rzemiosła zbrojeniowego. Dotyczy to także w dużym stopniu elementów rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego. Braki w zakresie ich
opisów w źródłach historiograficznych, głównie w kronikach i rocznikach, rekompensują opisy sztuk mistrzowskich dla poszczególnych zawodów zbrojeniowych z XV i XVI w. Wspomagają je w istotny sposób
zapisy w księgach wydatków, prowadzonych na dworze króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z XIV i XV w. oraz innych władców
z dynastii Jagiellonów w drugiej połowie XV i w XVI w. Wiele spraw
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z zakresu rodzaju produkowanych przedmiotów i ich cen wyjaśniły cenniki z XVI w. wydawane przez poszczególne cechy oraz wojewodów.
Praca niniejsza — podobnie jak jej dwie poprzednie części — oparta
jest na szerokiej i wszechstronnej podstawie źródłowej: źródeł pisanych,
zabytków kultury materialnej oraz źródeł ikonograficznych. Myślę, że
dzięki ich wzajemnie uzupełniającym się walorom udało odtworzyć
się w miarę spójny i wiarygodny wizerunek zbrojnego konnego wojownika, rycerza i służącego za pieniądze żołnierza w Polsce Piastów
i Jagiellonów.
Przedmiotem czwartej części będzie rycerz w podróży, w drodze na
wyprawę wojenną, jego wóz, na którym znajdowała się broń i żywność,
namiot, pod którym wojownik spędzał z konieczności większość czasu podczas wypraw wojennych wraz ze swym giermkiem jako służbą
i ochroną zarazem. Jako podsumowanie tego kilkuczęściowego cyklu
będzie określenie wysiłku militarnego rycerstwa i szlachty w ramach
wypełniania obowiązku obrony kraju w ramach ius militare, a także
uprawiania zawodu żołnierskiego podczas służby w wojsku zaciężnym.
Składały się na to inwestycje wojenne, w tym koszty zakupu uzbrojenia,
konia i zaopatrzenia się w wóz wojenny, a później straty w wyniku przegranej bitwy i koszty związane z okupem za odzyskanie wolności. Po
drugiej stronie będzie zysk w postaci zdobytego łupu wojennego i właśnie okupu za pokonanych i wziętych do niewoli przeciwników.
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SUMMARY

This is the third book in the series „The knight in war, travel and the accommodation”. As said in the announcement in the preceding volume,
it focuses on the knightly charger. This is because — as it is commonly
known — the horse was the most important part of the knight. The Polish word rycerz is a Polonised (via the Czech rytieř) German Ritter,
which means ’rider’. On the other hand, the Latin word caballus —
which means ‘horse’ — gave rise to the French chevalier and to the Polish words kawaler (cavalier) and kawaleria (cavalry). Therefore, without
the horse there would be no knight and cavalryman, which is why this
work focuses on this animal.
An involvement of the horse into combat meant that a process
of costly escalation of armaments was launched. This was not only due
to the price of the horse, but also — perhaps mainly — due to steadily
increasing costs of weaponry of the warrior. A predominance of cavalry over infantry resulted from a combination of the killing range,
protection and speed. These were secured by a longer lance, a good
armour and a better and better horse. A well-known proverb „a good
horse is a good weapon” very precisely defines the role of the horse
in the equipment of the knight as being equally important as his protective and offensive arms. This is testified to by proportions in costs
of knightly protective and offensive arms in relation to the cost of his
horse. And this mean solely the war horse, without taking other horses
— draught or pack ones — into consideration.
In the early 15th c., a full cost of very good protective and offensive
arms of the lancer was 43 Marks. Out of this, horse costs amounted to
nearly 18 Marks. Apart from the horse, they also included its tack, that
is, the headgear, the saddle with its additional parts and spurs. This gives
as much as about 42% of the total cost. As far as a warrior with good
armament is concerned, the share of the horse costs is 43%. In the case
of a warrior with average armament it is 36.4% and for a poorly armed
combatant it is as much as 50%. This means that the horse was a weapon
of at least equivalent value in the entire equipment of the knight.
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One can see similar ratios concerning the price of the horse and its
tack in the total costs of armament of different quality, belonging to different categories of warriors. In the late 15th c., these ratios for lancers
were 42%, 34%, and 33.6%, while for shooters these figures were 30.4%
and 39.3%. This is the best evidence that the horse was one of more important investments within the framework of knightly preparations to
a military expedition!
A good saddled horse, together with the sword, shield, armour
and the remaining military equipment known as „arma bellica” or „res
expeditorias” were part of the so-called hergewet. This term means items
belonging to the knightly equipment. According to the old Polish inheritance law, these were inherited only by male relatives of the deceased.
Indemnity for weapons which were lost during a military expedition —
no matter what kind of medieval troops is concerned — was also due for
the horse. This was because the horse was part of the knight in a sense.
With regard to that, the horse issue was on many occasions a matter
of legislative concern of the Polish rulers, commencing with so-called
general statutes of King Casimir the Great (1333–1370). In the first
statute of war of King Casimir the Jagiellon from 1477, which defined
the principles of organisation of the general levy, there was a rule
which banned borrowing of horse and armour. In 1521 King Sigismund I the Old issued another military law which concerned the office
of the Hetman (supreme military commander) and military discipline
in the camp during the Prussian war. Among other things, this law said
that it was mandatory to make an inspection of weapons and horses
and banned the use of war horses as draught animals. Furthermore,
it was mandatory to inform the Hetman about the loss of the horse.
It was therefore necessary for the knights to secure not only good
armours, but also good horses, at least for the sake of their own safety. In numerous acts of land grants the ruler even specified their value.
The minimum value was 2 Marks, which was an annual income from
a peasant farm, or 4 oxen or 20 sheep. A pretty good horse for a rich
village mayor for a price of 5 Marks was an equivalent of a full plate
armour, or 10 oxen or 50 sheep. This was a very serious expense within the framework of the costs of military equipment in Poland from
the 13th c. onwards.
The role of cavalry in the military — not only that of the first Piasts — is also strongly evidenced in archaeological finds. Archaeology
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provides both bone remains of horses, as well as horseshoes and fragments of riding gear.
With regard to chronology, the role of the horse in the time of the Piasts and the Jagiellonians was discussed. Although the main idea
of the book is a military significance of the horse as an inseparable part
of the knight, other issues are of no less importance. These are horse
breeding, the stable and the manger, as well as veterinary care and training. For this reason the book contains as many as five chapters, which
discuss five fundamental issues related to the horse in the Middle Ages
and the Early Modern Period.
Chapter One discusses the horse as a flesh and bone animal, of various colour and monetary value, with its advantages and imperfections.
The title of this chapter is „A horse is a horse, of course!” and it is a paraphrased version of a proverb taken from the first Polish general encyclopaedia written by Rev. Benedykt Chmielowski in the mid-18th c. I do
hope that in spite of the time lag, 21st c. readers will not deem this title
a bit provocative.
The course of cavalry combat was strongly influenced by the horse
tack and riding gear, or „all what is necessary to mount a horse” as stated
in the title of Chapter Two. This was the title of the inventory of resources of the so-called stable board of the Polish King Sigismund Augustus, the last Jagiellon on the Polish throne. However, such equipment
is well-evidenced in written sources from as early as the late 14th c. Due
to a high number and diversity of such artefacts this chapter is divided
into two parts. The first one discusses headgear which was manufactured in this period, with different kinds of mouthpieces: bits and curb
bits, as well as so-called horse muzzles. This part is completed with important straps of the breastplate and crupper, which were used and are
still in use for a proper placing of the saddle on the horseback. The other
part discusses the knight in the saddle with a saddlecloth and with stirrups on stirrup leathers. These are held in the proper place on the horseback by the afore-mentioned straps of the breastplate, crupper and girth.
Spurs were discussed in a separate Chapter Three in this book. This
is due to their not only practical but also symbolical meaning in the chivalric culture. This chapter is provided with a meaningful title that
the knight is ornamented by iron or gilded spurs.
Horse protections, such as the caparison and armour (be it leather
or iron) are dealt with in Chapter Four. There is no doubt that a full
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heraldic presentation on the caparison was an important part of it, not
only in visual terms.
Issues discussed in Chapter Five are exactly defined by its title:
„The horse on a pasture and in the stable. Its fodder, cosmetics, healing
and training”.
Due to a technical and technological progress in processing of mainly iron and steel, but also of leather and wood, it was possible to manufacture better and better and more and more modern weaponry
in handicraft workshops. To a considerable degree, this also concerns
parts of the horse tack and riding gear. Shortages of their descriptions
in historiographical sources, mainly chronicles and annals, are compensated for by descriptions of masterworks for individual handicrafts
related to weaponry manufacture from the 15th and 16th c. Such descriptions are significantly completed by records in account books, which
were held at the court of King Wladislaus Jagiełło and Queen Jadwiga from the 14th and early 15th c., as well as in account books of other
rulers from the Jagiellonian dynasty in the second half of the 15thand
in the 16th c. Numerous issues concerning kinds of manufactured artefacts and their prices could be clarified thanks to 16th c. price lists which
were issued by individual handicraft guilds, as well as so-called Voivode
price tariffs which were state-approved price lists.
This book — as it was the case with its two preceding parts —
is based on a broad and comprehensive source basis: of written sources,
both published and archival ones. Of unquestionable value are monuments of material culture and iconographic sources, which essentially
support identification of artefacts which were excavated or were recorded in written sources. All these sources complete each other and they
allowed for a reconstruction of a relatively coherent and credible image
of a mounted armed warrior, knight or mercenary soldier.
Part Four of this series will focus on the knight on the journey, on
his way to a military expedition, together with a wagon. The wagon
carried his weapons and food, a tent in which the warrior spent most
of his time during military expeditions together with his squire who was
both his servant and bodyguard. As a summation of this work consisting of several parts, it will be attempted at defining the military effort
of the knights and nobility while fulfilling the duty of country’s defence
within the framework of the ius militare, as well as while doing the soldier’s job while serving in mercenary troops. This effort encompassed
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war investments, including costs of purchase of weaponry, the horse
and of securing a war wagon, and then losses suffered in result of a lost
battle, as well as costs related to the ransom in order to regain freedom.
On the other side there was gain from war booty and ransom for adversaries who were defeated and taken prisoner.
Translated by Grzegorz Żabiński
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