
Zróżnicowana formalnie broń średniowieczna uznawane są za broń jeźdźców, podczas gdy ich 
wywodząca się od pierwotnej maczugi, w lite- popularność wśród zbrojnych walczących pieszo 
raturze zachodnio- i środkowoeuropejskiej, kla- według niektórych badaczy jest kwestią dysku-
syfikowana jest do kategorii określanej jednym, syjną  (Ruttkay  1976,  315).
ogólnym terminem (niem. Streitkolbe; ang. mace; Pierwsze istotne pytanie, jakie pojawia się 
franc. masse d’armes; czes. palcat; węg. buzogany). zatem w odniesieniu do broni średniowiecznej po-
Zgodnie z polską nomenklaturą występujący na zie- chodzącej od dawnej maczugi, dotyczy jej użyt-
miach polskich od XI co najmniej do końca XV w. kowników. Zagadnieniem łączącym się z tym 
oręż składający się z drewnianego trzonu i wie- problemem jest funkcja buław, które oprócz za-
lościennej głowicy z piramidalnymi guzami lub stosowania czysto bojowego pełniły rolę oznaki 
kolcami, odlanej z brązu, ołowiu czy odkutej ze godności  dowódcy  w  armii.
stali (por. Michalak 2005, 189, 192), nosi nazwę Egzemplarze należące do najmniej skom-
buławy, od której należałoby zacząć krótkie omó- plikowanych pod względem formy typów I i II 
wienie rozwoju broni obuchowej, prowadzącego wg A. N. Kirpičnikova (1966) i L. Kovácsa (1971) 
do wykształcenia się buzdyganu. Niedostateczny wykonywano przede wszystkim z żelaza (Micha-
stan badań nad buławami podkreślany w dawniej- lak 2005, 189-190). Najbardziej rozwinięte kształ-
szej literaturze przedmiotu (Ruttkay 1976, 315) ty osiągają natomiast w zdecydowanej większości 
znacząco uzupełniają powstałe ostatnio licznie opra- przypadków brązowe głowice typu IV (tamże, 193). 
cowania polskojęzyczne (Michalak 2005; 2006; Zjawisko to można tłumaczyć względami prak-
Strzyż 2005; Liwoch 2006). Na szczególną uwa- tycznymi związanymi z produkcją. Zwłaszcza we 
gę zasługuje w tym miejscu artykuł A. Michalaka wczesnym średniowieczu łatwiej było rzemieś-
z 2005 r., który, choć w założeniu poświęcony lnikowi odlać najbardziej nawet rozbudowaną gło-
pojedynczemu znalezisku, podsumowuje dotych- wicę z brązu niż wykuć ją ze stali (Ruttkay 1976, 
czasowy stan wiedzy na temat średniowiecznych 316). Technika produkcji oraz materiał, z którego 
buław i przedstawia znaleziska polskie, w tym wytwarzano głowice buław, zdaniem niektórych 
śląskie, na szerokim tle porównawczym. Omó- badaczy determinuje funkcję tej broni. Przykłado-
wiono w nim także najważniejsze dotychczas ist- wo, buławy brązowe typu IV z Radymna, pow. Ja-
niejące podziały typologiczne A. N. Kirpičnikova rosław, oraz Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 
(1966) i L. Kovácsa (1971), w związku z czym nie (Michalak 2005, 194; Strzyż 2005, 111) inter-
ma potrzeby bardziej szczegółowej prezentacji roz- pretowane są jako atrybuty dowódcze, gdyż pier-
woju  tej  kategorii  uzbrojenia. wszy egzemplarz jest pusty w środku, natomiast 

Buławy rozpowszechniły się na terenie Eu- drugi ma powłokę zewnętrzną z brązu, wypełnioną 
ropy Wschodniej, a później najprawdopodobniej od środka ołowiem. Wykluczenie funkcji bojowej, 
zawędrowały dalej na zachód w wyniku wpływów zwłaszcza w odniesieniu do buławy wypełnionej 
kulturowych z Azji Środkowej, gdzie znaleziska ołowiem, budzi jednak uzasadnione wątpliwości. 
prototypowych form oraz źródła ikonograficzne Wobec informacji zawartych w źródłach his-
pochodzą już z IX-X w. (tamże, 168). Okazy te torycznych słuszne wydaje się traktowanie nawet 
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całkowicie ołowianych głowic buław, jak np. okazu mazam ferratam, vel de cupro, vel de plumbo, zna-
typu I z Czermna, pow. Zamość (Michalak 2005, ne są ze statutów wydawanych przez rady miejskie 
189), jako przedmiotów o zastosowaniu bojowym. we  Włoszech  (Gelli  1968,  232).
We Wrocławiu, jeszcze w latach 1511-1525, w spec- Buławy wywodzące się z wczesnego śred-
jalnych zarządzeniach zakazujących mieszczanom niowiecza ewoluowały w kierunku egzemplarzy 
noszenia na ulicy broni, zdefiniowano ołowiane cięższych i bardziej masywnych, skutecznych 
maczugi oraz bryły ołowiu jako oręż szczególnie w walce z coraz doskonalszym uzbrojeniem och-
niebezpieczny, należący do kategorii tzw. Mord- ronnym, co z kolei wymagało pewniejszego osa-
waffen (Neugebauer 1876, 25). Podobne rozpo- dzenia głowicy na drewnianym trzonie. Stopnio-
rządzenia, zabraniające posiadania poza domem wo zwiększano w tym celu długość tulei osady 
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Ryc. 1. Buzdygany gotyckie: a – zamek Vartnov, okr. Opava, Śląsk Czeski, XV w. (wg Kouřil, Prix, Wihoda 2001); b – kolekcja W. Rose, 
2. połowa XV– początek XVI w. (wg Rose 1900-1902); c – zabytek z ryc. 1:b w zbiorach wrocławskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego 
i Starożytności (wg Kohlhaußen 1934).

th Fig. 1. Gothic maces: a – castle Vartnov, Opava distr., Chech Silesia, 15 century (after Kouřil, Prix, Wihoda 2001); b – collection of W. Rose, 
th thsecond half of the 15  – beginning of the 16  century (after Rose 1900-1902); c – artefact of Fig. 1:b in collection of Museum of Artistic Craft and 

Antiquity in Wroclaw (after Kohlhaußen 1934).
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(Michalak 2005, 198). Wkrótce element ten zaczął 
zajmować prawie całą długość trzonu (Dolínek, 
Durdík 1995, 149), co jest cechą właściwą także 
dla niektórych odmian późnośredniowiecznych buz-
dyganów. 

Buzdygan składał się z masywnej, stalowej 
głowicy zaopatrzonej na ogół w sześć lub osiem 
piór (Stone 1999, 421), osadzonej na długiej tulei 
z drewnianym wkładem (por. Kováč 2006, 362) 
lub na trzonie wykonanym całkowicie z żelaza. 

Prototypy buzdyganów zdaniem A. N. Kir-
pičnikova (1966, 54) pojawiają się na terenie Rusi 
w XII-XIII w. E. Oakeshott (1960, 258, ryc. 127) 
pisze o XIII-wiecznej genezie tej broni, powołując 
się na rzeźbione przedstawienia strażników Grobu 
Pańskiego z katedr w Lincoln i Konstancji oraz 
zabytek odkryty w rejonie Bank of England na te-
renie Londynu. Znalezisko londyńskie najprawdo-
podobniej jednak pochodzi z XIV-XV w., o czym 
świadczy jego charakterystyczna forma (Seitz 1965, 
403; Ward-Perkins 1967, 75). Według J. Kalmára 
(1971, 21) i A. Ruttkaya (1976, 316) najpóźniej 
w XIV w. ukształtowały się buzdygany o masyw-
nych, stalowych głowicach z piórami. Nie oznacza 
to jednak, że dawne brązowe buławy zostały przez 
nie całkowicie zastąpione. Istniały w późnym śred-
niowieczu zróżnicowane formy przejściowe, jak 
np. buzdygan z XIV/XV w. o brązowej głowicy 
z pięcioma piórami znaleziony podczas badań ar-
cheologicznych w Kozím Hrádku k. Tábora na te-

2renie Republiki Czeskiej  (Drda 1978, 402, 404, 
ryc.  2:6).

Gotyckie buzdygany są niezwykle słabo opra-
cowaną kategorią uzbrojenia w literaturze bronio-
znawczej, co ujawnia się choćby w liczbie okazów 
publikowanych, pochodzących z polskich zbiorów 
muzealnych (por. Głosek 1990, 140; 1996, 58; 1998, 
49). Wcale nie lepiej przedstawia się sytuacja 
w piśmiennictwie zachodnioeuropejskim, gdzie 
brakuje dotąd nowoczesnej publikacji monogra-
ficznej poświęconej wyłącznie temu typowi oręża.

Przemożny wpływ stylu gotyckiego na formę 
późnośredniowiecznych buzdyganów uwidacznia 
się m.in. w ukształtowaniu piór z półkoliście pod-
ciętymi środkowymi graniami (Rose 1900-1902, 
359; Seitz 1965, 403). Apogeum rozwoju tej broni 
przypada na 2. połowę XV i 1. połowę XVI w., 
a więc czas świetności pełnej zbroi płytowej. Nie-
miecka nazwa buzdyganu – Kürissbengel (Gam-
ber 1942, 64; Seitz 1965, 402-403), potwierdzona 
źródłami pisanymi co najmniej od końca XIV w., 
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2 Analogiczny kształt głowicy w formie cylindrycznej, 
nieznacznie rozszerzającej się w kierunku szczytu, ma także 
XIV-wieczny buzdygan z Metropolitan Museum w Nowym 
Jorku (Kalmár 1971, 22, ryc. 10).

Ryc. 2. Berła w kształcie buzdyganów z jaspisu, agatu i chalcedonu, 
połowa XIV w. Kunstkammer, Kunsthistorisches Museum w Wied-
niu, nr inw. 1713-1714. Fot. L. Marek.

Fig. 2. Sceptres in the form of maces made of jasper, agate and 
thchalcedony, middle of the 16  century, Kunstkammer, Kunsthistorisches 

Museum in Vienna, inv. No. 1713-1714. Photo by L. Marek.
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najlepiej określa jego działanie, któremu nie mo- stkich innych rodzajów broni późnośredniowiecz-
gło się oprzeć nawet najdoskonalsze uzbrojenie nej właśnie do określenia buzdyganu najbardziej 
ochronne (Rose 1900-1902, 360). Pochodzące adekwatny jest przymiotnik gotycki (Oakeshott 
z tego samego czasu fragmenty kronik Froissarta 2000,  65).
wspominają o groźnych stalowych maczugach Charakterystycznym wyznacznikiem stylu 
używanych do roztrzaskiwania basinetów (Buttin są pełne trzony w formie wielokątnych w prze-
1901,  11). kroju kolumn, występujące już przy egzempla-

Formą odznaczającą się stosunkową prostotą rzach z połowy XIV w., jak np. niezwykle oka-
wykonania i głównie bojowym zastosowaniem są załych berłach heroldów w kształcie buzdyganów 
egzemplarze z długą tuleją. Taki okaz z XV-XVI w., (ryc. 2), wykonanych prawie w całości z jas-
z kolekcji Muzeum Narodowego w Budapeszcie, pisu, agatu i chalcedonu ze zbiorów Kunst-
publikuje J. Kalmár (1971, 22, ryc. 9). Podobny kammer w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu 
odkryto na zamku Vartnov, okr. Opava, na tere- (Hahnloser, Brugger-Koch 1985, 70-71, 242-243, 
nie Śląska Czeskiego (ryc.1:a). Wiek znaleziska tabl. 419:523a,524a; tabl. 420:523b;524b). Analo-
określono na 2. połowę XV w., czyli końcową fazę giczny zabytek z jaspisu znajduje się w kolekcji 
funkcjonowania warowni (Kouřil, Prix, Wihoda Kunstgewerbe Museum w Berlinie. Berło to, ma-
2001, 366, 558; ryc. 266). Głowica składająca się jące charakter homagialny, pochodzi z opactwa 
z sześciu piór sprawia wrażenie skróconej; mogła Werden, gdzie według miejscowej legendy wią-
zostać zeszlifowana od góry w trakcie użytko- zane było z osobą Karola Wielkiego (tamże, 242). 
wania. Prawie identyczny buzdygan odkryto Na podstawie sposobu szlifowania także ten egzem-
w warstwie darni koło północnej baszty dolnego plarz datowany jest na połowę XIV w. (tamże, 71). 
zamku w Ostrým Kameňu, okr. Trnava, na terenie Wszystkie kamienne elementy przy wiedeńskich 
Słowacji (Kováč 2006, 361). Siedem piór tworzą- okazach połączone są za pomocą metalowych dru-

3cych pierwotnie głowicę  przylutowano do trzonu tów i śrub (Trnek 2000, 10). Badacze wskazują na 
miedzią (tamże, 363). Technika łączenia w ten spo- włoską lub czeską proweniencję tych okazałych 
sób elementów stalowych, znana na terenie Euro- insygniów,  używanych  głównie  przez  heroldów.
py co najmniej od XII w. (Teofil Prezbiter 1998, Pełną manifestacją niezwykle dekoracyjnego 
160-161), stała się bardzo powszechna w XV stylu późnego gotyku są buzdygany (nr inw. A 153, 
stuleciu przy produkcji masowo występujących A 162) ze złoconego mosiądzu pochodzące z kolek-
przedmiotów, jak klucze i zamki do drzwi (Kováč cji Hofjagd- und Rüstkammer w Kunsthistorisches 
2006, 366). Stanowi ona także niezwykle często Museum w Wiedniu (Boeheim 1890, 361-362, 
spotykaną wśród buzdyganów gotyckich metodę ryc. 425; Rose 1900-1902, 363-364). Całą po-
mocowania piór na trzonie. Śladów miedzi wi- wierzchnię trzonów zdobi ażur w formie dwu-
docznych na powierzchni omawianej broni nie warstwowego maswerku (ryc. 3:b-c) na tle wy-
należy zatem interpretować wyłącznie jako de- pełnionym purpurową emalią (Gamber, Thomas 
koracji, jak miało to miejsce w dawniejszej li- 1976, 83). Malowanie to najprawdopodobniej miało 
teraturze (por. Rose 1900-1902, 360). Wiadomo stanowić imitację witraży w gotyckich oknach 
z drugiej strony o istnieniu egzemplarzy, jak pióra (Beaufort, Pfaffenbichler 2005, 70). Uwagę zwra-
XV-wiecznych buzdyganów odkrytych we wsi cają zwłaszcza motywy tzw. rybich pęcherzy, cha-
Sarvaly na Węgrzech, na których oprócz pozo- rakterystycznych dla późnogotyckiej architektury 
stałości lutu stwierdzono miedziane inkrustacje (ryc. 3:c). Niezwykle bogata ornamentyka oma-
na powierzchniach zewnętrznych (Holl 1982, 82). wianej broni przypomina najokazalsze dzieła póź-
Ornament wykonany w tym samym miejscu za nogotyckiej sztuki kamieniarskiej, jak np. słynną 
pomocą złocenia występuje na XVI-wiecznym buz- ambonę w katedrze św. Stefana w Wiedniu (ryc. 3:e), 
dyganie z kolekcji Ermitażu, należącym do rodyj- wykonaną najprawdopodobniej według projektu 

4skiego rycerza – Joannity – pochodzącego z Sieny  Niclaesa  Gerhaerta  van  Leyden  (†  1473).
(Rose  1900-1902,  364). Głowice okazów wiedeńskich składają się 

Najistotniejsze znaczenie dla dekoracji buz- z sześciu piór zdobionych na powierzchniach 
dyganów z XV/XVI w. ma jednak adaptacja mo- zewnętrznych czołgankami (ryc. 3:a). Rękojeści 
tywów wywodzących się z rozwiniętej archi- tych buzdyganów, odkręcane i puste w środku, sta-
tektury gotyckiej. Na podstawie tej ornamentyki nowią pojemniki na składane metalowe plansze 
można zdecydowanie stwierdzić, że spośród wszy- (ryc. 3:d) do tryktraka i szachów (Gamber, Thomas 
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3 Całkowicie zachowały się jedynie dwa pióra.
4 Świadczy o tym grawerowana inskrypcja umieszczona między piórami: CAMILLVS. C VS NOBILIS SINENSIS IO HIEROSOLIM. 
EQVES RODIENSIS S. MARCI FANENSIS V.....VS ANNO ...XXII (Rose 1900-1902, 364).
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Ryc. 3. Późnogotycki buzdygan należący do cesarza 
Fryderyka III lub arcyksięcia Maksymiliana I, Austria, 
ok. 1474 r., Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, 
nr inw. A 162: a-c – architektoniczna, późnogotycka de-
koracja buzdyganu; d – metalowa składana tarcza do 
tryktraka chowana w rękojeści buzdyganu, nr inw. A 162; 
e – późnogotycka ambona w katedrze św. Stefana 
w Wiedniu, 1. ćwierć XVI w., projekt – Niclaes Gerhaert 
van Leyden († 1473), wykonawca – strzecha mistrza 
morawskiego Antona Pilgrama. Fot. L. Marek.

Fig. 3. Late-Gothic mace which belonged to Emperor 
Frederic III or to Archduke Maximilian I, Austria, 
approximately 1474, Kunsthistorisches Museum in Vienna, 
inv. No. A 162: a-c – architectonic-in-shape, late-Gothic 
mace decoration; d – a collapsible backgammon metal 
board put into mace handle, inv. No. A 162; e – a late-

stGothic pulpit in St. Stephan Cathedral in Vienna, 1  quarter 
thof the 16  century, designed by – Niclaes Gerhaert van 

Leyden († 1473), made by – Anton Pilgram’s workshop, 
a Moravian master. Photo by L. Marek.
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1976, 83). Wewnątrz pustych w środku trzonów stwierdzono ślady cięć od niezidentyfikowanej bro-
znajdowały się dawniej, obecnie zagubione, pionki ni wskazujące, że głowicę wykuto ze stali słabiej 
do tych gier. Odkręcane dolne zakończenie rę- zahartowanej  (Kováč  2006,  363).

5kojeści zabytku o nr. inw. A 153  zawierało dodat- Na szczycie głowicy zabytku z Muzeum 
kowo metalowy przyrząd składający się z kompa- Regionalnego w Chojnowie widnieje ozdobne za-
su oraz zegara słonecznego (tamże, 83). Zgodnie kończenie o formie gruszkowatej. Podobne zwień-

6z informacjami w kartach inwentarzowych  na czenia przy późnogotyckich buzdyganach przy-
podstawie ukrytych w rękojeściach dodatków oraz bierały m.in. kształt piramidek, guzów, koron, 
stylu dekoracji buzdygany wiązane są z cesarzem wieżyczek zamkowych oraz żołędzi (Oakeshott 
Fryderykiem III, który oprócz typowo rycerskich 2000, 64-65). Ostatnie z wymienionych trakto-
rozrywek – jak tryktrak i szachy – cenił sobie wane są w literaturze jako cecha charakterystycz-
szczególnie astronomię i matematykę – jak przy- na dla późnośredniowiecznych i renesansowych 
stało na człowieka przełomu epok. Omawiane buz- buzdyganów z obszarów niemieckojęzycznych 
dygany, pełniące rolę znaku dowódczego, wyko- (Mann  1962,  459). 
nano najprawdopodobniej ok. 1474-1475 r. dla Trzon okazu ze zbiorów chojnowskich, wy-

7Fryderyka III i Maksymiliana I , dowodzących konany z jednolitego pręta o sześciokątnym prze-
w owym czasie armią maszerującą na odsiecz kroju, zakończony jest wyodrębnioną, pogrubioną 
Neuß, które oblegał z wojskiem Karol Śmiały, rękojeścią, o długości 14 cm, pustą w środku. Cecha 
książę  Burgundii  (tamże,  83). ta, charakterystyczna dla egzemplarzy z 2. połowy 

Buzdyganem o całkowicie rozwiniętej for- XV i początków XVI w. (por. Rose 1900-1902, 
mie, także wykonanym w stylu gotyckim, lecz 361; ryc. 1), odróżnia buzdygan chojnowski od 
nie pozbawionym cech bojowych, jak wspom- zabytków z trzonem drewnianym zabezpieczonym 
niane okazy wiedeńskie, jest zabytek (ryc. 4:a-d) długą tuleją, które wydają się być formą starszą. 
z Muzeum Regionalnego w Chojnowie (nr inw. Szew biegnący przez całą długość trzonu wi-
MCH/A-235). Waga 1,1 kg oraz długość całko- doczny przy obserwacji makroskopowej wskazuje, 
wita tego eksponatu wynosząca 53 cm mieści że przy jego produkcji wykorzystano płaskow-
się w granicach średnich wartości przyjętych dla nik, który w górnej części złożono na pół wzdłuż 
buzdyganów z 2. połowy XV i początków XVI w. i uformowano w jednolity, sześciokątny w prze-

8(Rose 1900-1902, 360) . Głowica o długości 14 kroju pręt, natomiast w dolnej, przed złożeniem, 
i szerokości 7 cm składa się z sześciu piór luto- silnie rozklepano, aby wykonać pogrubiony, pusty 
wanych do trzonu miedzią (ryc. 4:b). Każde pióro w środku uchwyt. Od góry rękojeść zabezpiecza 
ozdobiono ażurową rozetką w kształcie trójlistnej tarcza ochronna wycięta w kształcie sześciolistnej 
koniczyny. Powierzchnie zewnętrzne piór zdobią rozety (ryc. 4:c). Podobne osłony zaopatrywano 
pary haczykowatych występów skierowanych ku czasem w otwór służący do przewleczenia tem-
dołowi, które raczej należy interpretować jako blaka wykonanego z drogiego materiału lub skóry, 
uproszczoną dekorację w formie czołganek aniżeli mającego zapobiegać wysunięciu się broni z ręki 
element mający praktyczne zastosowanie. Do stwier- w trakcie walki (tamże, 359). Niektóre buzdyga-
dzenia takiego asumpt dają podobne, lecz bardziej ny ze zbrojowni króla Anglii Henryka VIII miały 
wyszukane w kształcie i ornamentyce, czołganki temblaki wykonane z jedwabiu wyszywanego złotą 
przy wspomnianych buzdyganach z czasów Fry- nicią  (Lankester  2000,  39). 
deryka  III  (ryc.  3:a). Styl architektoniczny dekoracji okazu z Choj-

Granie piór noszą ślady uszkodzeń mecha- nowa podkreśla pierścień stanowiący zakończenie 
nicznych w postaci wgnieceń i zagięć powstałych rękojeści oraz analogicznie wykonany, oddziela-
podczas użytkowania, co może świadczyć, że jący szczyt trzonu od głowicy. Elementy te przy-
wykonano je z materiału o średniej twardości, pominają wieloboczne kapitele i bazy kolumn 
a nie silnie nawęglonej i zahartowanej stali, którą, z torusami charakterystyczne np. dla XIV-wiecz-
wg W. Rose (1900-1902, 360), odznaczały się gło- nych świątyń gotyckich na terenie 
wice gotyckich buzdyganów. Na piórach wspom-
nianego zabytku z zamku Ostrý Kamen także 

Anglii (Koch 
1996, 199). Omawiany egzemplarz miał najpraw-
dopodobniej pierścień do przewlekania temblaka 
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5 W przypadku zabytku A 162 analogiczne zakończenie nie zachowało się.
6 Autor serdecznie dziękuje Panom: dr. Matthiasowi Pfaffenbichlerowi za umożliwienie przeprowadzenia kwerendy archi-
walnej i bibliograficznej w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, dyrektorowi Hofjagd- und Rüstkammer dr. Christianowi 
Beaufort-Spontin oraz dyrektorowi Kunstkammer dr. Helmutowi Trnek za niezwykle życzliwą pomoc.
7 Wówczas arcyksięcia.
8 Dł. całkowita – 42-62 cm; waga – 0,76-1,6 kg.



zamocowany na końcu rękojeści, o czym świadczy zuje, że wydobyto ją z ziemi. Niestety, okolicz-
ślad po jego odłamaniu (ryc. 4:d) oraz analogicznie ności oraz dokładne miejsce znalezienia zabytku 
wykonane detale wśród lepiej zachowanych za- na obecnym etapie badań nie są znane. Wiado-
bytków (por. Müller, Kölling 1981, 374, nr kat. mo jedynie, że buzdygan przechowywany był już 

9113). Rękojeści buzdyganów z XV-XVI w. często w przedwojennym Heimatmuseum w Chojnowie , 
obciągnięte były skórą, pokryte drogą tkaniną, dru- gdzie znajdowała się dosyć pokaźna kolekcja 
cianym oplotem (Oakeshott 2000, 65) lub zaopa- dawnej broni zgromadzonej w osobnej izbie – 
trzone w okładzinę z różanego drewna, jak w przy- Waffenstube (Kundt 1935, 55-56). Nie można wy-
padku okazu o nr. inw. A 982 z dawnej Wallace kluczyć, że zabytek pochodzi z samego miasta 
Collection (Mann 1962, 459). Trudno stwierdzić, lub okolic, z uwagi na występowanie podobnych 
jak wyglądało wykończenie rękojeści broni z Mu- znalezisk na terenie Śląska, Czech i Słowacji. Ana-
zeum w Chojnowie, gdyż stan zachowania wska- logicznie ukształtowaną głowicę buzdyganu, praw-

Gotycki buzdygan ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Chojnowie

0 6 cm

Ryc. 4. Buzdygan gotycki ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Chojnowie, nr inw. MCH/A-235, 2. połowa XV – 1. ćwierć XVI w. Fot. L. Marek.

thRyc. 4. Gothic mace from collection of the Regional Museum of Chojnów, No. MCH/A-235, second half of the 15  – first quater of the 
th16  century Photo by L. Marek.

9 Informacja ustna Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie J. Janusa.
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dopodobnie z 2. połowy XV w., znaleziono np. który uwzględnił wcześniej w opracowaniu włas-
11podczas badań archeologicznych na słowackim nej kolekcji W. Rose (1900-1902, ryc. 1:1; nr kat. 1) . 

Šarišsým Hradzie (Polla, Slivka 1980, ryc. 25:12). Z opisu tego autora (tamże, 359) wynika, że buz-
Pamiętać jednak należy o znacznej kolekcji buz- dygan, o długości – 62 cm i wadze – 1,6 kg, za-
dyganów zakupionych w latach 20. XX w. przez opatrzono w osiem piór zdobionych ażurowymi 
Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności rozetami przypominającymi trójlistne koniczyny. 
we Wrocławiu w ramach tzw. Engelsammlung  Ozdobne zwieńczenie głowicy wykonano w for-
obejmującego 150 zabytków uzbrojenia średnio- mie żołędzia. Dla ochrony rękojeści obciągniętej 
wiecznego (Kohlhaußen 1934, 9), z których część skórą zastosowano tarczę zdobioną karbowaniem 
jeszcze przed II wojną światową mogła być wy- i zaopatrzoną w otwór do przewleczenia tembla-
pożyczona na rewers do muzeów regionalnych. ka. Na końcu trzonu wybito znak rzemieślniczy 
Buzdygany oraz ich elementy zgromadzone przez w formie litery W umieszczonej w czworokąt-
B. Engela odnotowane w dawnej księdze wpły- nym zagłębionym polu, którą W. Rose (tamże, 459) 
wów Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Staro- identyfikuje ze znakiem norymberskiego płatnerza 
żytności we Wrocławiu (EK ABTH C u E, nr inw. Wilhelma z Wormacji. Interpretacja taka, doko-
473:27-534:27) pochodziły z różnych rejonów za- nana na podstawie danych z dzieła W. Boeheima 
chodniej Europy. Wiadomo również, na podstawie (1890, 654), wydaje się niedostatecznie poparta 
tego samego źródła, że część eksponatów Engel- dowodami. Analogiczna marka mogła także na-
sammlung (EK ABTH C u E, nr inw. 473:27- leżeć do innych rzemieślników lub stanowić znak 
477:27) tworzyła wcześniej opublikowaną kolek- ośrodka  produkcyjnego. 
cję gotyckich buzdyganów W. Rose, składającą Zabytek z dawnych zbiorów wrocławskich 
się głównie z okazów odkrytych w okolicach (nr inw. 477:27) oraz buzdygan z Muzeum Regio-
Ulm (Rose 1900-1902, 360). Dosyć przypadko- nalnego w Chojnowie są analogiczne pod wzglę-
wo umieszczona fotografia buzdyganu z wroc- dem formy. Podobnymi cechami odznacza się 
ławskich zbiorów, nr inw. 477:27 (ryc. 1:c), w arty- także eksponat z Muzeum Narodowego w Bu-
kule autorstwa H. Kohlhaußena (1934, tabl. III:2) dapeszcie, datowany na przełom XV i XVI w. 
o działalności H. Segera jako muzealnika przed- (Kalmár 1971, 22, ryc. 9) oraz okaz z głowicą 
stawia dokładnie ten sam egzemplarz (ryc. 1:b), o sześciu 

10

piórach zdobionych potrójnymi rozetami 
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Ryc. 5. Buzdygany: a – wrocławski pentaptyk Ukrzyżowania, 1500 r., Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. Śr. 142; b – poliptyk z kościoła 
św. Wojciecha we Wrocławiu, Mistrz Pasji z Góry Śląskiej, 1513 r., Muzeum Narodowe we Wrocławiu (depozyt w Muzeum Narodowym 
w Warszawie); c – epitafium Matheusa Kuchlera, 1522 r., Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Fot. L. Marek.

Fig. 5. Maces: a – a Wroclaw pentaptych of the Crucifixion, year 1500, National Museum in Warsaw, inv. No. Śr. 142; b – polyptych from 
St. Wojciech (Adalbert) church in Wroclaw, a Passion master of Góra Śląska, year 1513, National Museum in Wrocław (deposit in National 
Museum in Warsaw); c – Matheus Kuchler’s epitaph, 1522, National Museum in Wroclaw. Photo by L. Marek.

10 Określenie zbiorów pochodzi od nazwiska kolekcjonera B. Engela.
11 Obecnie zabytek ten (o nr. inw. 84) znajduje się na wystawie stałej Muzeum Zamkowego w Malborku. Identyfikację eksponatu 
umozliwiło autorowi zdjęcie udostępnione przez mgr. A. Michalaka.

a b c



z Kunsthistorisches Museum w Wiedniu (nr inw. 
A 302) z ok. 1520 r. (Gamber, Thomas 1976, 240, 
ryc. 116). Analogiczny buzdygan z ok. 1500 r. 
określony jako niemiecki pochodzi z kolekcji 
Museum für Deutsche Geschichte w Berlinie 
(Müller,  Kölling  1981,  374,  nr  kat.  114).

Badacze są na ogół zgodni w kwestii użyt-
kowników buzdyganów gotyckich, wskazując, że 
była to przede wszystkim broń stosowana przez 
rycerstwo (Rose 1900-1902, 360; Seitz 1965, 
400, 405; Ruttkay 1975-1976, 316-317). Na ogół 
podkreślano, że równocześnie kiedy wojownicy 
walczący pieszo, niczym nie skrępowani w swo-
ich ruchach, mogli używać dwuręcznych wekier, 
rycerz potrzebował broni krótszej, bardziej po-
ręcznej, z uwagi na konieczność trzymania wo-
dzy w jednej ręce (Seitz 1965, 400). Hipotezę 
o rycerskim charakterze omawianego oręża moż-
na poprzeć źródłami historycznymi. Spośród 509 
buzdyganów ze zbrojowni Henryka VIII na dwo-
rze w Hampton znaczna część, wg inwentarza 
z 1547 r., przechowywana była razem z ladro-
waniem oraz zbrojami rycerskimi, co wskazuje, 
że były one nieodłącznym elementem uzbrojenia 
jeździeckiego (Lankester 2000, 28). Według nie-
których bada o rycerskim charakterze oma-
wianej broni świadczy częste występowanie tem-
blaków  przy  rękojeściach  (Seitz  1965,  405). 

Buzdygany troczono do siodła, przy łęku 
przednim, za pomocą specjalnej pętli (Rose 1900-
1902, 360), co dobrze widoczne jest na obrazie 
z 1449 r. Ukrzyżowanie pędzla salzburskiego 
artysty Conrada Laiba (por. Głosek 1990, 140) 
z Österreichische Galerie w Wiedniu (nr inw. IN 
4919). Do noszenia buzdyganu zatkniętego za 
pasem lub mocowania do siodła służył, w przy-
padku niektórych egzemplarzy, specjalny stalowy 
hak, skierowany w dół, odkuty z jednego pióra 
głowicy. Taką cechą odznacza się np. niemiecki 
buzdygan z ok. 1500 r. z Museum für Deutsche 
Geschichte w Berlinie (Müller, Kölling 1981, 374, 
nr kat. 113). Czasem stosowano specjalne, troczo-
ne do siodła, skórzane futerały na buzdygan, przy-
pominające  olstro  (Kalmár  1971,  23-24,  ryc.  15). 

czy 
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Ryc. 6. Drewniane buzdygany: a-b – drewniane buzdygany do po-
jedynku o charakterze Sądu Bożego (wg Hans Talhoffers Fechtbuch, 
1459 r.: P 5342 B – Cod. Nr 55 Ambras, 106V i 83 R – wg

); c – drewniane buzdygany o głowicach zieją-
cych ogniem (wg Ars Pyrobolistica, 1599 r., sygn. R 327, 74 R).

Fig. 6. Wooden maces: a-b – wooden maces used during trial-by-
ordeal duels (after Hans Talhoffers Fechtbuch, 1459: P 5342 B – Cod. 
No. 55 Ambras, 106V i 83 R – after ; c – wooden 
maces with fire-belching heads (after Ars Pyrobolistica, 1599, 
sygn. R 327, 74 R).
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Postrzeganie buzdyganu jako broni szla- niami. Adwersarzy zaszywano w obcisłe stroje 
chetnej utrzymywało się jeszcze w XVII w., z wołowej skóry i smarowano świńskim łojem. 
kiedy był on już przede wszystkim oznaką stop- Zarówno ubrania, jak i broń oznaczona była 
nia oficerskiego w wojsku. Instrukcje dotyczące czerwonym krzyżem jako znakiem tego typu 
dyscyplinowania żołnierzy z tego czasu zalecały pojedynku. Używano całego arsenału osobli-
wymierzanie kar cielesnych za pomocą buzdyga- wych broni – specjalnych mieczy, tarcz z os-
nu lub regimentu, gdyż nie było to w żadnym trzami służącymi do zadawania ciosów oraz 
wypadku uważane za rzecz hańbiącą dla deli- drewnianych maczug w kształcie buzdyganów 
kwenta i nie osłabiało morale w armii (Rose 1900- (Clements, Rector 2000, 10). Na rycinach trak-
1902,  363). tatu H. Talhoffera z 1459 r. (Hans Talhoffers 

Dane archeologiczne, ikonografia oraz daw- Fechtbuch, 83 r.), podobnie jak w późniejszej 
ne traktaty walki stanowią dowód, że w średnio- wersji, z 1467 r. (Clements, Rector 2000, ryc. 242-
wieczu kwestie ideologiczne nie mogły przesądzać 250), przedstawiono np. zmagania o charakterze 
o wyłącznym użytkowaniu buzdyganów przez ry- Sądu Bożego między kobietą a mężczyzną, gdzie 
cerstwo. XV-wieczne zabytki pochodzące z wiejs- ten ostatni dzierży drewnianą maczugę-buzdygan 
kich domów w Sarvaly i Csepely na terenie Węgier (ryc.  6:b).
interpretowane są jako broń zubożałej szlachty, Podczas gdy w XVI w. buzdygan tracił swo-
zobowiązanej wprawdzie do obrony ziemi, lecz ją funkcję bojową, pełniąc coraz częściej wyłącz-

12pod względem warunków życia nie różniącej się nie rolę oznaki stopnia oficerskiego w wojsku , 
od chłopów (Holl 1982, s. 79, 82). Nie można do zmagań turniejowych oraz wszelkiego rodzaju 
wszakże wykluczyć całkowicie, że należały one do inscenizacji mających wywrzeć jak największe 
przedstawicieli  niższych  warstw  społeczeństwa. wrażenie na widzach używano drewnianych buz-

W dziełach śląskiego malarstwa tablicowego dyganów o głowicach ziejących ogniem, z wy-
buzdygany występują przede wszystkim w rękach wierconymi otworami zawierającymi materiał ła-
pieszych siepaczy, często w scenach pasyjnych twopalny. Sposób wykonania takich buzdyganów, 
jako bezpośrednie narzędzie kaźni, a nie atrybut odpowiadających kształtem istniejącym zabytkom 
dowódczy jednego z oficerów rzymskich. Na metalowym (por. Stone 1999, 421), przedstawiono 
wrocławskim pentaptyku Ukrzyżowania z 1500 r. w rękopisie Ars Pyrobolistica z ok. 1599 r. (Ars 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie Pyrobolistica, 74 r.) ze zbiorów Biblioteki Uni-

13(nr inw. Śr. 142) 1 z przedstawionych złoczyń- wersyteckiej we Wrocławiu . Podobną rolę, ra-
ców dzierży buzdygan o tulejkowatym trzonie bez czej ekstrawaganckiej zabawki niż broni, pełniły 
wyodrębnionej rękojeści (ryc. 5:a). Warto przy tym strzelające buzdygany, z lufą jako trzonem oraz 
zwrócić uwagę na namalowany szew biegnący zamkiem kołowym, pochodzące także z końca 
przez całą długość tego elementu, który jest ce- XVI  w.  (por.  Lewerken  1989,  216,  nr  kat.  22).
chą charakterystyczną zachowanych zabytków, Podsumowując dotychczasowe ustalenia na 
jak np. wspomnianego okazu z Vartnova czy Os- temat buzdyganów gotyckich, po uwzględnieniu 
trego Kamena. Bardziej rozwinięte formy gotyc- źródeł ikonograficznych, analogii oraz dekoracji, 
kich buzdyganów widnieją na kwaterze poliptyku wiek zabytku z Muzeum Regionalnego w Choj-
z kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu autorstwa nowie można określić na 2. połowę XV i 1. ćwierć 
Mistrza Pasji z Góry Śląskiej z 1513 r. (ryc. 5:b) XVI w. Szczególna wartość tego eksponatu 
oraz wrocławskim epitafium Matheusa Kuchlera przejawia się w wysokim poziomie wykonania. 
z 1522 r. (ryc. 5:c) przechowywanych w Muzeum Forma oraz charakterystyczna ornamentyka wy-
Narodowym  we  Wrocławiu. raźnie nawiązują do zachodnioeuropejskiej tra-

Specyficzne odmiany buzdyganów wykona- dycji rzemiosła zbrojeniowego. Wobec przyna-
nych z drewna (ryc. 6:a) używane były do po- leżności Śląska do strefy kulturowej oddziaływań 
jedynków pieszych o charakterze Sądu Bożego, zachodnich w XV/XVI w. nie można wykluczyć, 
kończących oficjalnie spór na drodze prawnej. że zabytek pochodzi z tego terenu; z drugiej stro-
Były to przede wszystkim zmagania ludzi niż- ny brak wiadomości o okolicznościach i miejscu 
szego stanu, gdyż rycerstwo walczyło w takich znalezienia omawianego buzdyganu powoduje, 
przypadkach w zbrojach, z mieczami lub włócz- że stwierdzenie związku ze Śląskiem pozostaje na 

Lech Marek

12 Na Śląsku oznakę godności oficerskiej coraz częściej w XVI w. pełnił regiment, choć jeszcze pod koniec tego stulecia 
zdarzają się także przedstawienia na nagrobkach rycerskich, gdzie występuje buzdygan w formie gotyckiej (np. Grundmann 
1931, 19, ryc. 1).
13 Jest to prawdopodobnie odpis dzieła Friedricha Meyera – cejgwarta ze Sztrasburga (por. Goliński, Żerelik 1993, 96).
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obecnym etapie badań czystą spekulacją. Trudno stwem mógł stanowić uzbrojenie rycerskie, jak 
także w świetle przytoczonych źródeł archeolo- należeć do zamożnego przedstawiciela niższej 
gicznych oraz ikonograficznych jednoznacznie warstwy  społecznej.
wypowiadać się na temat właściciela omawia-
nej broni. Buzdygan z Muzeum Regionalnego 
w Chojnowie z takim samym prawdopodobień-
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Gotycki buzdygan ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Chojnowie

One of the truly magnificent and glamorous Despite a thorough investigation concerning 
weapons of the late Middle Ages, yet still neglected archeological and historical data, the find place of the 
in the literature, is the Gothic mace. Its form embodies Gothic mace from the Museum of Chojnów remains 
a harmony of proportion and more than any other late unknown. Although similar artefacts were recorded in 

thmedieval weapon shares the principles of design with adjacent regions – one 15  century mace was excavated 
pieces of Gothic art. In this particular form it can be from the castle of Vartnov, Opava district (Czech Silesia) 
considered as a western European development of iron – we can only speculate on whether it may be a Silesian 
or bronze-cast, flange-headed maces known already find  or  not.

th thin the 12 -13  centuries on the territory of Russia (see Gothic maces are usually regarded as knightly 
thKirpičnikov 1966, 54).  In the 15  century the Gothic weapons, in opposition to the two-handed spiked club 

mace usually consisted of a head made up of 6 to 8 (German: Morgenstern, English: holy water sprinkler) 
acutely pointed flanges soldered with copper to a tubular used by common soldiers. This study departs from the 
or solid haft, which terminated at the lower end with conventional view of this discrimination. The collected 
a  distinct  grip  bound  with  wire,  leather,  or  fabric. archeological, iconographic and historical data reveal 

The upper guard, generally flat and circular in the difficulty in drawing a sharp and well defined 
shape, securing the grip was sometimes drilled through, borderline between plebeian and knightly maces in the 

th thor a ring was fastened to the bottom of the haft to take 15 -16  centuries. Neither the origin of weapons nor 
a wrist-thong. The mace from the Regional Museum of their users can be treated as a base for the division. 
Chojnów in Silesia (Inv. No MCH/A-235) is a superb Moreover, ideological reasons never overruled the 
example of such an exceptionally fine weapon (Fig. 4). practical aspects in the choice of arms. For example, 

thEach of the 6 flanges soldered with copper to the haft some superb 15 -century “knightly” flanged maces 
has a trefoil opening cut in the flat side, analogous to were found in crude peasant houses of Sarvaly and 
stone  tracery  in  Gothic  windows. Csepely villages in Hungary (see: Holl 1982). Similar 

The solid steel haft of hexagonal cross-section is weapons depicted on Silesian Gothic altar pieces 
thlike a column with a faceted capital, so characteristic dating from the beginning of the 16  century are 

for the Gothic English decorated style. The hollow grip predominantly used by villains, felons and mercenaries 
also terminates with a similar, faceted base. The overall (Fig. 5). Moreover, wooden clubs identical to their steel, 
length of this weapon – 53 cm, and its weight – 1,1 kg is “knightly” counterparts, were used by common people 

thtypical of analogous, western European specimens dating of  the  15   century  for  judicial  combat  (Fig.  6:a-b).
thfrom the latter half of the 15  and the beginning of the 

th16   centuries  (see  Rose  1900-1902). 
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