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Polska literatura dotycząca zbroi łuskowych zwanych 
karacenami jest bardzo uboga. Nie ze względu na licz-
bę istniejących publikacji, bo niewielkich opracowań 
jest dużo, lecz ze względu na ich zawartość. Zasadniczą 
ich częścią jest kilka, praktycznie biorąc identycznych, 
w kółko powtarzanych wersów. Głoszą one, że karacena 
polska „jest najbardziej oryginalnym wytworem polskiej 
kultury sarmackiej”, że „powstała na dawnych dackich, 
sarmackich oraz scytyjskich wzorach, nawiązując jedno-
cześnie również do późnoantycznych form zbroi rzym-
skich; stworzyła niepowtarzalne i niespotykane gdzie 
indziej formy” oraz, że „była uzbrojeniem ochronnym 
starszyzny husarskiej, hetmanów i królów”. Przytoczone 
cytaty pochodzą z jednego ze słowników broni i uzbro-
jenia, autorstwa Włodzimierza Kwaśniewicza. Dokładnie 
to samo znaleźć można u innych autorów; niczego nie 
zmienia użycie słów bliskoznacznych, poszerzenie listy 
inspiracji o wzorce partyjskie i egipskie, czy też dodanie 
paru zdań o epoce Jana III Sobieskiego, za którego pano-
wania przypadać miało apogeum mody na karaceny. Te 
prościutkie tezy, wszechobecne w dwudziestowiecznym 
piśmiennictwie polskim, całkowicie zawojowały świa-
domość społeczną, choć ich związek z rzeczywistością 
historyczną jest bardzo wątły.

Prawdą jest, że zbroje łuskowe używane były przez Da-
ków, Sarmatów, Partów i Egipcjan. Ale nie tylko przez nich. 
Konstruowali je także Chińczycy, Japończycy, Tybetańczy-
cy, Hindusi, Meksykanie, ludy Oceanii, itd. Znane były 
prawdopodobnie we wszystkich kręgach kulturowych. Dla 
ich powszechności decydujące znaczenie miała łatwość 
wykonania. Wytworzyć najprymitywniejsze egzempla-
rze można z płytek kościanych, rogowych lub kawałków 
utwardzonej skóry. Dysponując bardziej zaawansowany-
mi możliwościami technologicznymi sporządzić je można 
z miedzi lub brązu, wykonane mogą być także z blaszek że-
laznych. Wszystkie zbroje łuskowe są do siebie podobne, 
tak jak reprodukowane tu dla przykładu: rzymska lorlica 
squamata (ryc. 1), chińska kiai (ryc. 2), japońska gyorin 
kozanegusoku (ryc. 3) i sadiqi z Radżasthanu (ryc. 4). To 
w końcu na podstawie ich wzajemnych podobieństw 
stworzona została ogólna kategoria zbroi łuskowych.

Analogie pomiędzy różnymi grupami zbroi łuskowych 
niekiedy bywają zdumiewające, jak chociażby w przypad-
ku zbroi scytyjskich, meksykańskich i niektórych gyorin 
kozanegusoku. To jednak za mało, by twierdzić, że jedne 
z nich małyby być pierwowzorami dla drugich. Wyma-
gałoby to dowodu, który w tym konkretnym przypadku 
przeprowadzić można chyba tylko w stylu „dowodów” 
Ericha von Dänikena. Karkołomne byłyby też zapewne 

Ryc. 1. Lorica squamata (217 p.n.e.?). Royal On-
tario Museum, Toronto. https://pl.pinterest.com/
pin/564638872008027474/  (dostęp 3.10.2016 r.)
Fig. 1. Lorica squamata (217 BC ?). Royal Ontario Museum, 
Toronto. https://pl.pinterest.com/pin/564638872008027474/ 
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Ryc. 2. Kiai (XVIII-XIX w.). Katalog Czerny’s nr 43, 16-17/11/2013, lot 1364
Fig. 2. Kiai (18–19 c.). Czerny’s catalogue no 43, 16-17/11/2013, lot 1364

Ryc. 3. Gyorin  kozane gusoku (XIX w.). Museum w Okajama, Japonia. https://
pl.pinterest.com/pin/564638872008027474/ (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 3. Gyorin kozane gusoku (19 c.). Museum in Okayama, Japan. https://
pl.pinterest.com/pin/564638872008027474/ 



47

Jacek Gutowski Karaceny polskie – Armamentarium Heroicum Sarmatorum

Konserwacja zapobiegawcza środowisKa 5 • dziedzictwo militarne

Ryc. 4. Sadiqi z Radżasthanu (XVIII–XIX w.). 
Royal Armoury Leeds. https://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Coat_of_Pangolin_scales.
JPG (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 4. Sadiqi from Rajastan (18–19 c.). Roy-
al Armoury Leeds. https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Coat_of_Pangolin_scales.JPG

wywody, mające wyjaśnić, w jaki sposób łuskowe zbro-
je scytyjskie sprzed 2500 lat oraz jeszcze od nich starsze 
zbroje egipskie mogły być inspiracjami dla karacen pol-
skich. Tyle, że żaden z autorów piszących zgodnym chó-
rem o mających być natchnieniem dla polskich karacen 
wzorcach dackich, sarmackich, scytyjskich, partyjskich 
i egipskich, o żadne wyjaśnienia się nie pokusił. Wyja-
śnienia takie byłyby konieczne nawet wtedy, gdyby nie 
istniały wzory inne niż tak niezwykle odległe w czasie 
i przestrzeni, przywołanie bowiem wzorów bliskich nie 
stanowi jakiegoś szczególnego problemu.

Nie wydaje się, by wzorami mogły być znacznie bliż-
sze epoce Sobieskiego średniowieczne łuskowe zbroje 
europejskie. Te prymitywne zbroje, których chyba naj-
lepsze przedstawienie znajduje się na płycie nagrobnej 
Guido Pallavicino z opactwa św. Bernarda w Fontevivo 
(ryc. 5, 5a) używane były tylko dopóty, dopóki rozwój 
płatnerstwa europejskiego nie umożliwił wykonywania 
zbroi płytowych, bez porównania lepiej chroniących 
ciało rycerza. Do początków XIV w. dotrwały już tylko 
ich formy rudymentarne, takie jak w zbrojach z nagrob-
ków zmarłego w roku 1421 Kunza Haberkorna (ryc. 6) 
oraz zmarłego w 1407 r. Johana von Wertheim (ryc. 7). 
W kolejnych stuleciach średniowieczne zbroje łuskowe 
poszły w zapomnienie i bardzo trudno byłoby znaleźć 
jakieś iunctim pomiędzy nimi a polskimi karacenami 

z XVII i XVIII w. Nie wiadomo też, po co go szukać, skoro 
w epoce Sobieskiego wzory dla karacen dostępne były 
dosłownie na wyciągnięcie ręki. Znaleźć można je było 
w kościołach, prywatnych księgozbiorach, a nawet we 
własnej sakiewce. Obecne były tam w postaci przedsta-
wień rynsztunków bohaterskich, w jakie, zgodnie z nowo-
żytnymi, powszechnymi dla całej Europy wyobrażeniami, 
przyobleczeni powinni być zarówno herosi niebiescy, jak 
i ziemscy – archanioł Michał i św. Jerzy, królowie, książęta 
i wodzowie wojsk. Można je było zobaczyć na niezliczo-
nych obrazach, rzeźbach, grafikach, medalach, mone-
tach, itp. Kanon dla tych rynsztunków ukształtował się 
na początku Renesansu i praktycznie biorąc bez zmian 
funkcjonował do końca XVIII w., a sporadycznie nawet 
jeszcze później. Formalnie opierał się na motywach zbroi 
rzymskich, w tym lorlica squamata, ale wykorzystywał je 
w sposób bardzo swobodny, dodając do nich rozmaite 
twory artystycznych fantazji. Liczba i rodzaj elementów 
dekoracyjnych zależały od aktualnej mody i upodobań 
projektantów, ale prawie zawsze musiały się wśród nich 
znaleźć stylizowane głowy lwa nemejskiego. Karaceny 
polskie oraz ich malarskie i rzeźbiarskie przedstawienia 
są typowymi realizacjami tego kanonu. To, w co Andreas 
Stech i Ferdinand van Kassel ubrali Sobieskiego na na-
malowanym po 1673 r. obrazie przedstawiającym bitwę 
pod Chocimiem (ryc. 8), czy też karacena „po Uniechow-
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Ryc. 5. Nagrobek Guido Pallavicino (+1301) z opactwa św. Ber-
narda w Fontevivo. http://www.cogitoergoadsum.it/wordpress/fon-
tevivo.html (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 5. Tombstone of Guido Pallavicino (+1301). Abbey of St 
Bernard at Fontevivo. http://www.cogitoergoadsum.it/wordpress/
fontevivo.html

Ryc. 5a. Rysunek zbroi z nagrobka  
Guido Pallavicino. https://pl.pinterest.com/
pin/404620347747108879/ (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 5a. Drawing of the armour from the tomb-
stone of Guido Pallavicino. https://pl.pinterest.com/
pin/404620347747108879/

skich” ze zbiorów wawelskich (ryc. 9), niczym istotnym 
nie różni się od heroicznych rynsztunków alla romana 
z pochodzących z 1554 r. rysunków Filippo Orsoniego 
(ryc. 10–11), ani od tego, w czym, zgodnie z zachowaną 
dokumentacją rysunkową, książę pruski August Wilhelm 
wystąpił podczas carousselu zorganizowanego w Berlinie 
w 1750 r. (ryc. 12).

Przy projektowaniu karacen polskich można było opie-
rać się na różnorakich, trudnych do zliczenia wcześniej-
szych kompozycjach rynsztunków alla romana, można 
też było puścić wodzę fantazji, ewentualnie wesprzeć 
ją gotowymi konceptami z wzorników artystycznych, 

takich jak wielokrotnie wznawiany Ein fremdes und 
wunderbars Kunstbüchlein allen Malern, Bildschnitzern, 
Goldschmieden, Steinmetzen, Schreinern, Plattnern, Waf-
fen- und Messerschmieden hochnützlich zu gebrauchen 
Heinricha Vogtherra starszego z 1538 r., z opublikowany-
mi tam dziesiątkami pomysłów na kirysy, naramienniki 
i hełmy do rynsztunków bohaterskich. Wyjątkowo rzadko 
i w sposób bardzo nieśmiały korzystano jednak w Polsce 
z istniejącego szerokiego wachlarza możliwości. To, co 
realizowano w epoce Sobieskiego było przede wszyst-
kim odbiciem obowiązujących ówcześnie trendów i mód 
zachodnioeuropejskich, a najczęściej powtórzeniem 
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Ryc. 6. Nagrobek Kunza Haberkorna von Zel-
lingen (+1421) z Bayerisches Nationalmuseum. 
http://www.bildindex.de/bilder/mi02308g13a.jpg 
(dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 6. Tombstone of Kunz Haberkorn von 
Zellingen (+1421) in the Bayerisches National-
museum. http://www.bildindex.de/bilder/mi-
02308g13a.jpg

Ryc. 7. Nagrobek Johanna I von Wertheim 
(+1407) z kościoła w Wertheim. http://www.
bildindex.de/bilder/mi09071c18a.jpg (dostęp 
11.11.2017 r.)
Fig. 7. Tombstone of Johann I von Wertheim 
(+1407) in the church at Wertheim. http://www.
bildindex.de/bilder/mi09071c18a.jpg

Ryc. 8. Andreas Stech i Ferdinand van 
Kassel (1674–1679), Jan III Sobieski pod Cho-
cimiem, fragment. Lwowska Galeria Obrazów. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/c/cd/Stech_Kessel_Bitwa_pod_Choci-
miem.jpg (dostęp 11.11.2017 r.).
Fig. 8. Jan III Sobieski at Chocim, detail of 
a painting by Andreas Stech and Ferdinand 
van Kassel (1674–1679). Lviv National Art Gal-
lery. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/c/cd/Stech_Kessel_Bitwa_pod_Cho-
cimiem.jpg
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Ryc. 9. Karacena „po Uniechowskich” (XVII/XVIII w.). Zamek Królewski na 
Wawelu. Archiwum Fundacji Res Publica Multiethnica
Fig. 9. Karacena body armour, “former property of the Uniechowski fa-
mily” (17/18 c.). Wawel Royal Castle in Cracow, Poland. Archive of the Res 
Publica Multiethnica Foundation

Ryc. 10–11. Rysunki Filippo Orsoniego, Mantua, ok. 1554. Victoria & Albert Mu-
seum [Design book of Filippo Orsoni of Mantua]. http://collections.vam.ac.uk/item/
O1025806/book-filippo-orso/; http://36.media.tumblr.com/5c427ebe6701cf503fd-
b2145e0913d55/tumblr_ml4fzzCaXL1rppc0go1_1280.jpg (dostęp 11.11.2017 r.)
Figs 10–11. Design book of Filippo Orsoni, Mantua, ca 1554. Victoria & Albert 
Museum. http://collections.vam.ac.uk/item/O1025806/book-filippo-orso/; http://36.
media.tumblr.com/5c427ebe6701cf503fdb2145e0913d55/tumblr_ml4fzzCaXL1rp-
pc0go1_1280.jpg

Ryc. 12. Książę pruski August Wilhelm 
podczas carousselu w Berlinie w roku 
1750. Nationalmuseum, Stockholm. Jour-
nal of the Royal Armoury 1993: 97
Fig. 12. Prince Augustus William of 
Prussia at a carousel in Berlin, 1750. Na-
tionalmuseum, Stockholm. Journal of the 
Royal Armoury 1993: 97
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Ryc. 13. Henri Gascar (1660), Portret Jakuba księcia Yorku, 
National Maritime Museum. http://www.andreazuvich.com/cur-
rent-events/samuel-pepys-plague-fire-revolution-exhibition-at-
the-national-maritime-museum/ (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 13. Henri Gascar (1660), Portrait of James, Duke of York. 
National Maritime Museum. http://www.andreazuvich.com/cur-
rent-events/samuel-pepys-plague-fire-revolution-exhibition-at-
the-national-maritime-museum/

Ryc. 14. Jan Tretko(?) (kon. XVII w.) Por-
tret Jana III Sobieskiego. Muzeum Narodowe 
w Warszawie. http://www.konkursmoda.wi-
lanow-palac.pl/index.php?header_id=3&me-
nu_id=124&lang=PL (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 14. Jan Tretko(?) (end 17th c.), Por-
trait of Jan III Sobieski. National Museum in 
Warsaw. http://www.konkursmoda.wilanow-
-palac.pl/index.php?header_id=3&menu_
id=124&lang=PL

tego, co powstawało we Francji Ludwika XIV. Fakt, iż na 
dworze politycznie związanego z Francją Jana III i jego 
francuskiej żony naśladowano wzory francuskie, trudno 
uznać za coś niezwykłego. Zresztą, wzory te modne były 
również w Anglii, Niderlandach, Danii, Szwecji, itd. Po-
dobnie też, jak dla innych władców europejskich, tak i dla 
Jana III Sobieskiego pracowało wielu Francuzów, a mala-
rze znad Wisły, tacy jak Jerzy Eleuter Siemiginowski, Jan 
Tretko (Tricjus) (ryc. 13), czy Daniel Schultz, swojego rze-
miosła uczyli się w Paryżu. Nic więc w tym dziwnego, że 
na obrazach, powstałych w Polsce, powtarzają się ukła-
dy kompozycyjne i detale strojów bohaterskich, znane 
z malarstwa akademików francuskich takich jak Philippe 
de Champaigne, Henri Gascar (ryc. 14), Nicolas Mignard 
(ryc. 15), Jean Edelinck (ryc. 16), Michelangelo, czy Pierre 
Mignard (ryc. 18).

Zgodne z aktualną modą europejską były nie tylko ofi-
cjalne wizerunki Sobieskiego, ale również i innych oso-
bistości polskich. Czasami, jak w przypadku portretów 

Stanisława Jana Jabłonowskiego czy Mikołaja Hieronima 
Sieniawskiego, były niezłymi jakościowo mutacjami dzieł 
powstałych na zamówienie królewskie, a czasami naiw-
nymi ich naśladownictwami. Zachowało się też sporo me-
chanicznie skompilowanych hybryd, łączących fragmenty 
różnych „cywilnych” portretów z fragmentami popular-
nych heroicznych wizerunków Sobieskiego, czego przy-
kładem mogą być obrazy z tzw. Genealogii Kodeńskiej, 
przedstawiające Benedykta Pawła, Tomasza Kazimierza 
i Kazimierza Władysława Sapiehów.

Wszystkie przedstawienia osobistości polskich, przy-
odzianych w bohaterskie rynsztunki łuskowe, całkowicie 
mieszczą się w tradycji europejskiej. Należą do jej głów-
nego nurtu i doszukiwanie się w zwyczaju przyodziewa-
nia polskich herosów w zbroje karacenowe czegoś, co 
miałoby nas wyróżniać na tle innych narodów zachod-
nioeuropejskich, jest – najdelikatniej mówiąc – grubym 
nieporozumieniem. Wbrew przekonaniu niesłychanie 
rozpowszechnionemu, a nigdy nie wspartemu na jakich-
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Ryc. 15. Nicolas Mignard (1658), Portret Molière’a, 
zbiory Comédie Français. https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Moli%C3%A8re_-Nicolas_Mignard_%281658%29.
jpg (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 15. Nicolas Mignard (1658), Portrait of Molière, 
collections of the Comédie-Française. https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Moli%C3%A8re_-Nicolas_Mi-
gnard_%281658%29.jpg

Ryc. 16. Jean Edelinck (przed 1680), Portret Jana An-
drzeja Morsztyna, Muzeum Narodowe w Poznaniu. https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Museum_in_Po-
znan_-_ Jan_Andrzej_Morsztyn.JPG (dostęp 11.11.2017 r.).
Fig. 16. Jean Edelinck (before 1680), Portrait of Jan 
Andrzej Morsztyn, National Muzeum in Poznań. https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Museum_in_
Poznan_-_ Jan_Andrzej_Morsztyn.JPG

Ryc. 17. Michelangelo Palloni (IV ćw. XVII w.), Portret Jana III, 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. http://www.wilanow-
-palac.pl/michelangelo_palloni_1642_1711_13.html (dostęp 
11.11.2017 r.).
Fig. 17. Michelangelo Palloni (the last quarter of 17th c.), Por-
trait of Jan III, Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów. http://
www.wilanow-palac.pl/michelangelo_palloni_1642_1711_13.html
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Ryc. 18. Pierre Mignard (1673), Ludwik IV pod Maestricht, Pałac 
wersalski. http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article183 
(dostęp 11.11.2017 r.).
Fig. 18. Pierre Mignard (1673), Louis XIV at Maastricht, Chateau 
de Versaillles. http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?artic-
le183

Ryc. 19. Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski 
(po 1686), Jan III Sobieski pod Wiedniem, Muzeum Naro-
dowe w Warszawie. http://www.pinakoteka.zascianek.pl/
Siemiginowski/Images/Sobieski_pod_Wiedniem.jpg
Fig. 19. Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski 
(after 1686), King Jan III Sobieski of Poland at Vienna, 
National Museum in Warsaw. http://www.pinakoteka.
zascianek.pl/Siemiginowski/Images/Sobieski_pod_Wied-
niem.jpg

kolwiek poważniejszych studiach, karaceny polskie nie 
są „najbardziej oryginalnym wytworem polskiej kultury 
sarmackiej”, nie są żadną niezwykłą i oryginalną syntezą 
„dawnych dackich, sarmackich oraz scytyjskich wzorów”, 
ich formy nie są niczym „niepowtarzalnym i niespotyka-
nym gdzie indziej”. Karaceny bynajmniej nie świadczą 
o wyjątkowości kultury polskiej, lecz dokładnie o czymś 

przeciwnym – o jej homogeniczności z kulturą zachod-
nioeuropejską. Jeśli dostrzec można jakieś różnice bo-
haterskiego enturage’u herosów zachodnioeuropejskich 
i sarmackich, to chyba tylko tę, że dla jednych „obowiąz-
kowe” były trefione loki i delikatne francuskie wąsiki 
(ryc. 15, 18), a dla drugich łby podgolone i sumiaste wą-
siska (ryc. 17, 19).
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Jacek Gutowski

The Polish scale armours –  
Armamentarium Heroicum Sarmatorum

Summary

Contrary to a belief extremely widespread in Poland, even if 
never supported by any more serious research, the Polish ka-
racena body armour was neither the original nor the unique 
product of the Polish Sarmatist culture. The practice of don-
ning the karacena armour by the Polish heroes of old, be it 
for ceremonial purposes or for hagiographic portraiture, is fully 
within the European tradition. The canon of the military scale 
armour, reserved for the heroes and victors of Europe, comes 
into being during the early Renaissance and continues in func-

tion, virtually without change, until the late eighteenth cen-
tury. The Polish karacena suits of armour, and their painted and 
sculpted depictions, would be the typical fruits of this canon. 
Their use by no means confirms the idiosyncratic nature of the 
Polish culture, rather, just the reverse – its homogeneity with 
the Western European culture.

Translated by Jacek Gutowski
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