STUDIA I MATERIAŁY – STUDIES AND MATERIALS

Acta Militaria Mediaevalia III
Kraków – Sanok 2007, s. 9-28

Patryk N. Skupniewicz
HEŁM WOJOWNIKA
PRZEDSTAWIONEGO NA KAPITELU W TAK E BOSTAN

Trudno przecenić rolę sasanidzkiej Persji dla
rozwoju uzbrojenia i sztuki wojennej. Potężne
imperium stanowiące pomost pomiędzy Dalekim
Wschodem a światem antycznym, a później Bizancjum, absorbujące różnorakie tradycje, odciskało swój ślad na kulturach sąsiadów oraz ich
potomków. Jakość perskiego uzbrojenia, wynikająca ze znakomitego opanowania sztuki metalurgicznej, była wysoko oceniana poza granicami
Iranu już w epoce brązu. Tradycja wytwarzania
doskonałej broni białej trwała do czasów nowożytnych (Thordeman 1939, 281; Maenchen-Helfen
1973, 251-253; Żygulski 1983, 51-90; 2002, 76-78;
Chodyński 2002, 11-23; Khorasani 2006, 25-30).
Tymczasem stan badań nad kompleksem uzbrojenia państwa Sasanidów wydaje się nader skromny. Pomimo iż użycie opancerzonej jazdy stanowiło najczęściej podkreślaną i chyba najbardziej
fascynującą cechę wojskowości sasanidzkiej (Robinson 1967, 19-25; Bivar 1972; Coulston 1986;
Michalak 1986; Nicolle 1996; Farrokh 2005; Nikonorov 2005, 143-149; Skupniewicz 2006), studia nad uzbrojeniem ochronnym wojowników
irańskich późnej starożytności, w tym nad hełmami, pozostają rzadkością. Publikacje naukowe
poświęcono w zasadzie zachowanym egzemplarzom hełmów, nie wykorzystując w pełni danych
ikonograficznych (Garncsay 1963; Overleat 1982,
189-211; Litvinsky 1985-2007; Wilcox 1986; Nicolle
1996, 66; Farrokh 2005, 9-11; Khorasani 2006,
278-279; Skupniewicz 2006). Wydaje się, że jeszcze rzadziej omawiane są przykłady ewentualnych
zewnętrznych wpływów na hełmy perskie okresu
panowania Sasanidów.

Ani pehlewijskie, ani nowoperskie określenia
hełmów nie mówią o ich wyglądzie czy konstrukcji
(Golam-Hosayn 1985-2007; Litvinsky 1985-2007;
Taffazzoli 1993/94, 187-198; Khorasani 2006, 278).
Hełm w języku środkowoperskim określano mianem sāwār, targ, xōδ, xōy, xuwad; pancerny czepiec nazywano grīwbān1 (Golam-Hosayn 19852007; Taffazzoli 1993/94).
Nakrycia głowy miały bardzo istotne znaczenie dla Persów już od czasów achemenidzkich.
Zarówno przekaz Ksenofona, dotyczący czasów
późnoachemenidzkich, jak reliefy ze scenami walki
w Tang e Sarwak i Firuzabad (Gall v. 1990a, 13-30;
Mielczarek 1993, 64-67; Skupniewicz 2006), gdzie
wszystkie zwycięskie – perskie – postacie ukazano
bez hełmów, a sam Ardaszir I (225-240) przedstawiony został bez nakrycia głowy (Gall v. 1990a,
21-22; Kaim 1997, 131; Skupniewicz 2006), świadczą, że oczekiwano od króla wystąpienia do bitwy
z gołą głową lub w nakryciu głowy określającym
rangę społeczną. Stąd podczas oblężenia Amidy
Szapur II (309-379)2 wystąpił w nakryciu głowy
w kształcie baraniego łba, a nie w hełmie bojowym. W okresie sasanidzkim królowie (a zapewne
również potężni wielmoże) posiadali zindywidualizowane korony, które umieszczano zarówno na
przedstawieniach władcy walczącego, jak i polującego. Pozwolenie na zakładanie czapek określonej formy stanowiło przywilej oraz wyznacznik
statusu (Ammianus Marcellinus 1935, XVII, 5-6,
431; Peck 1985-2007; Kaim 1997, 50-58, 64).
Niewątpliwie dlatego większość z zachowanych przykładów to egzemplarze nawiązujące
kształtem do filcowej czapki-mitry kulahu/kolaf.

1 Dosłownie ochrona szyi; zatem termin mógłby również dotyczyć pancernych kołnierzy. Według pehlewijskiej glosy tłumaczony jednak jest jako to co łączy hełm z pancerzem (Taffazzoli 1993/94).
2 Pomimo jednoznacznej relacji Ammiana Marcellina istnieją podejrzenia, że pod murami Amidy mógł wystąpić kuszanszah
Bahram.
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Ryc. 1. Hełmy sasanidzkie: 1 – hełm znaleziony w podkopie pod wieżą XIX w Dura Europos, połowa III w.; 2 – hełm ze zbiorów Metropolitan
Museum of Art w Nowym Jorku, VI/VII w.; 3 – hełm ze zbiorów Irackiego Muzeum Narodowego w Bagdadzie, VI/VII w.; 4-5 – hełmy ze
zbiorów British Museum w Londynie, VI/VII w.; 6 – hełm ze zbiorów Los Angeles County Museum of Art, VI/VII w.; 7 – hełm znaleziony
w Niniwie, VI/VII w. Rys. P. N. Skupniewicz.
Fig. 1. Sasanian helmets: 1 – helmet found under the tower XIX in Dura Europos, middle of the 3rd century; 2 – helmet from collection
in Metropolitan Museum of Art in New York, 6th/7th century; 3 – helmet from collection in National Museum in Bagdad, 6th/7th century;
4-5 – helmets from collection in British Museum in London, 6th/7th century; 6 – helmet from collection in Los Angeles County Museum of Art,
6th/7th century; helmet from Niniveh, 6th/7th century. Drawing by P. N. Skupniewicz.

Znane są one w dwóch schematach konstrukcyjnych:
a. Ukształtowane z dwóch połączonych ze
sobą połówek, jak w przypadku hełmu
(ryc. 1:1) znalezionego w podkopie pod

wieżą XIX w Dura Europos – miasta
zniszczonego przez Persów w 256 r. (James
1986; 2004, 101-105; Gall v. 1990a, 39;
Nicolle 1996, 66).
b. Hełmy obręczowo-segmentowe o charak-

Hełm wojownika przedstawionego na kapitelu w Tak e Bostan

terystycznej konstrukcji, z obręczą obiegającą głowę na wysokości skroni, pasem biegnącym znad nosa do potylicy, dwoma segmentami po bokach nad uszami i czterema
trójkątnymi wypełniającymi pozostałe płaszczyzny, pokryte najczęściej zdobieniami
w kształcie łusek lub nachodzących na siebie piór, znane są ze zbiorów Metropolitan
Museum of Art w Nowym Jorku (ryc. 1:2),
Irackiego Muzeum Narodowego w Bagdadzie (ryc. 1:3), British Museum w Londynie
(ryc. 1:4-5), Musées Royaux d’Art et d’Histoire
w Brukseli, Los Angeles County Museum
of Art (ryc. 1:6), Römisch-Germanisches
Zentralmuseum w Moguncji (Garncsay 1963;
Robinson 1967, 21; Harper 1978, 89-90;
Overleat 1982, 189-211; Nicolle 1996, 66;
Born 2003, 82-83). Choć znane są późnoantyczne hełmy o podobnej konstrukcji, różnice kształtu pozwalają wnioskować o raczej
odległym pokrewieństwie (Southern, Dixon
1996, 91-96; Connolly 1998, 260). Hełmy te
pochodzą z okresu późnosasanidzkiego.
Podobny kształt mają nakrycia głowy wojowników partyjskich (połowa III w.) z reliefu w Firuzabad (Gall v. 1990a, 20-30; Mielczarek 1993, 64-67;
Skupniewicz 2006) czy części walczących postaci
z reliefów z Naksz e Rostam (2. połowa. III w.)
(Gall v. 1990, 30-37; Mielczarek 1993, 64-67; Skupniewicz 2006). Ponieważ ich powierzchnia jest
gładka, domyślać się wolno, że przedstawiono
ochrony głowy w typie hełmu znalezionego w Dura
Europos (Khorasani 2006, 278).
Innym charakterystycznym kształtem hełmu
nawiązującym, jak się zdaje, do wzorów achemenidzkich (Gorelik 1986; Head 1992, 30; Sekunda 1992, 22), a dalej asyryjskich, jest hełm
stożkowy (ryc. 1:7), w czasach sasanidzkich posiadający budowę segmentowo-żebrową (Overleat
1982; Born 2003, 82-84). Zaadoptowany później
przez wojowników sogdyjskich (Belenickij 1973;
Skupniewicz 2006a), stał się popularny w Azji
Środkowej oraz na wczesnośredniowiecznej Rusi,
by ostatecznie polscy uczeni ochrzcili znalezione
na terenie naszego kraju podobne egzemplarze
mianem typu wielkopolskiego (np. Żygulski 1975,
70-80; Armstrong, Sekunda 2006, 18-19). Należy dodać, że podobne hełmy pozostały w użyciu w Azji Środkowej i Wschodniej do XX w.
(Robinson 1967, 126-152; Warriors... 2005).
Wysokie, smukłe hełmy wydają się najbardziej
charakterystyczne dla uzbrojenia sasanidzkiej, a zapewne również i arsakidzkiej Persji. „Ikona” nauki
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o starożytnej ciężkozbrojnej jeździe – graffiti z pancernym kawalerzystą z Dura Europos – ukazuje
go w wysokim, smukłym hełmie z taśmą przymocowaną do szczytu (Gall v. 1990a, 77; Mielczarek 1993, 64-67; Skupniewicz 2006). Z uwagi na schematyczny charakter przedstawienia
nie można precyzyjnie określić, czy przedstawiono segmentowy hełm stożkowy, czy hełm-tiarę
kulahu/kolaf na głowie ukazanej frontalnie. Frontalizm to dominująca cecha ikonosfery partyjskiej
i wczesnosasanidzkiej, charakterystyczna również
dla sztuki z Dura Europos, Hatry czy Palmyry.
Tymczasem w użyciu pozostawały półsferyczne ochrony głowy, zarówno o konstrukcji segmentowej, jak i wykute lub odlane z jednego
kawałka metalu3. Celem niniejszego artykułu jest
prezentacja jednego z półsferycznych hełmów
przedstawionych w sztuce późnosasanidzkiej oraz
próba odniesienia go do innych przedstawień,
umieszczenie go w ciągu rozwojowym, zarówno
pod względem kształtu, jak i konstrukcji. Interpretacja przedstawień zawiera pewną dozę arbitralności oraz, w niektórych przypadkach, zależna
jest od jakości dostępnych wyobrażeń.
Wojownik na reliefie kapitelu z Tak e Bostan
Przed wykutym w skale, monumentalnym
ajwanem w Tak e Bostan znajdują się trzy kapitele
nie zachowanych kolumn przeniesionych z Bisutun (Movassat 2005, 5, 12-13, 15), z reliefowymi przedstawieniami figuratywnymi ukazanymi
od pasa w górę. Wśród postaci znaleźć można
brodatego wojownika w płytowym napierśniku
z kolczą spódniczką, ochroną ramion w formie
zwisających pasów znanych pod grecką nazwą
pteryges i płaszczu zapiętym na piersi ozdobną
zapinką (ryc. 2). Na głowie ma hełm o półsferycznym dzwonie z korymbosem, kolczym czepcem
i dodatkową kolczą ochroną potylicy. Pomiędzy
dzwonem a czepcem znajduje się taśma nad czołem i skrońmi zdobiona dwoma rzędami półkulistych wypustek, zapewne pereł lub paciorków,
być może ozdobnych nitów. Wydaje się, że końce
taśmy związane w węzeł z tyłu głowy powiewają
w tej części, z prawej strony. Powierzchnia dzwonu pokryta jest pionowymi wgłębieniami tworzącymi wąskie, trójkątne pola o pofalowanych skrajach
z prawej i prostych z lewej strony, co nie pozwala
stwierdzić, czy ukazano częściowo zerodowanąkanelaturę z ubytkami czy połączone segmenty hełmu.
Pomimo wątpliwości co do atrybucji i datowania zabytku należy zgodzić się z najpowszech-

3 Choć w przypadku żelaza lub stali odlewanie hełmów wydaje się mało prawdopodobne czy sensowne, odlewane hełmy z brązu
stosowane były co najmniej jeszcze w czasach hellenistycznych (Gorelik 1986).
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Ryc. 2. Postać wojowniku na kapitelu znajdującym się obecnie w Tak e Bostan, 1 połowa VII w. Rys. P. N. Skupniewicz.
Fig. 2. Figure of warrior on kapitel in Taq e Bostan, first half of the 7th century. Drawing by P. N. Skupniewicz.

niejszą obecnie hipotezą, odnoszącą czas powstania zespołu do czasu panowania Chosrowa II
Parweza (591-628) (Gall v. 1990, 100-110; Skupniewicz 2006b).
Hełm wojownika z kapitelu z Tak e Bostan
wydaje się dość wyjątkowy. By wyjaśnić jego
konstrukcję oraz genezę przywołane zostaną przykłady hełmów o podobnych kształtach, dalej –
analogie konstrukcyjne.
Półsferyczne hełmy w przedislamskim Iranie
Półsferyczne hełmy późnopartyjskie
Ikonografia potwierdza stosowanie półsferycznych hełmów przez perską ciężkozbrojną jazdę
już w czasach późnoarsakidzkich. Na zachowanym
fragmencie fresku z Kuh Khawaja (II-III w.),
jedna z postaci to bezbrody młodzieniec w pancerzu i gładkim, półsferycznym hełmie z trzema pióropuszami lub kitami z włosia w stosunkowo długich, smukłych tulejach: dwóch umieszczonych po
bokach i jednym na czubku głowy (ryc. 3:1). Dolna
część głowy ani szyja postaci nie były chronione.

Niebiesko-biała barwa nakrycia głowy wskazuje,
że hełm wykonano z żelaza w przeciwieństwie,
na przykład, do brązowych folgowych rękawów –
zapewne skórzanych lub ukształtowanych z pasków brązu (Ghirshman 1964, 44).
Półsferyczne hełmy baktryjskie i kuszańskie
Jednolity półsferyczny hełm zachodzący na
kark nosi wojownik na terrakotowej płytce datowanej na I w. p.n.e., znalezionej w arsakidzkiej
Babilonii (Pugačenkova 1966; Mielczarek 1993,
129, fig. 13; Sekunda 1994).
Prymitywnie wykonany rysunek na kościanej płytce z Kala i Mir z II-I w. p.n.e. ukazuje
sakijskiego (zapewne) wojownika w pancerzu
i półsferycznym hełmie (ryc. 3:2). Na dzwonie
umieszczono kilka pionowych kresek, co może
sugerować konstrukcję segmentową lub lamelkową (Nikonorov 1997, 11, 60, fig 28:a).
Na stanowisku Sirkap w Taksili znaleziono
pochodzący z I w. półsferyczny hełm z jednym
zachowanym napolicznikiem (ryc. 3:3). Wykuty
z jednego arkusza blachy dzwon został później
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Ryc. 3. Hełmy półsferyczne: 1 – wojownik z fresku z Kuh Khawaja,
II-III w.; 2 – wizerunek wojownika z kościanej płytki z Kala i Mir,
II-I w. p.n.e.; 3 – hełm odnaleziony w Taksili, I w. Rys. P. N. Skupniewicz.
Fig. 3. Hemispherical helmets: 1 – warrior from fresco in Kuh
Khawaja, 2-3 centuries; 2 – image of warrior from bone plate in Kala
i Mir, 2nd-1st centuries BC; 3 – helmet from Taxilla, 1st century.
Drawing by P. N. Skupniewicz.
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wzmocniony poziomymi obręczami. Na tym samym
stanowisku odnaleziono stiukową głowę w jednolitym, poza skrajną obręczą, półsferycznym hełmie (Gorelik 1982, 101, 103-104; Litvinsky 19852007; Nikonorov 1997, 12-13, 67, fig. 35:c).
Stiukowa głowa z Haddy (III w.) ukazana
została w półsferycznym hełmie ze skrajną obręczą i taśmą biegnącą od czoła do potylicy (Gorelik
1982, 101, 103-104; Litvinsky 1985-2007).
Niektóre z hełmów-koron, w jakich przedstawiano królów kuszańskich, miały również kształt
półsferyczny. Choć przykłady te nie pochodzą
z właściwego Iranu, należy pamiętać o ożywionych kontaktach pomiędzy państwem partyjskim
i kuszańskim. Trzeba również brać pod uwagę
fakt, że Sasanidzi ostatecznie podporządkowali
sobie Kuszanów, którzy zatem powinni być traktowani jako źródło ewentualnej inspiracji w kształtowaniu uzbrojenia4.
Półsferyczne hełmy sasanidzkie
Wśród postaci ukazanych na reliefach z Naksz
e Rostam (2. połowa III w.) zarówno chorąży towarzyszący władcy na reliefie NRm 5, NRm 3,
jak i leżący pod kopytami pokonany wojownik
z reliefu NRm 7 (Gall v. 1990a, 30-36) wydają
się nosić półsferyczne, gładkie hełmy z ochroną
potylicy, wyraźnie oddzieloną od dzwonu hełmu. Podobny hełm odnaleźć można na monetach
kuszano-sasanidzkiego władcy Hormizda (koniec
III lub IV w. – datowanie dyskusyjne) (Nikonorov
1997, 15, 71, fig. 39:d; Skupniewicz 2006).
Innym przykładem półsferycznego hełmu na
głowie perskiego wojownika jest przedstawienie
walki konnej z gemmy znajdującej się w Luwrze
(tzw. gemmy Szapura), datowanej na III/IV w.
(ryc. 4:1). Sasanidzki wojownik chwytający rzymskiego oficera ukazany został w gładkim hełmie
z korymbosem i napolicznikami (Robinson 1967,
22; Shepherd 1983, 1100-1101; Gall v. 1990a,
56-59, pl. 19; Nikitin 1998, 109-110; Skupniewicz 2006b).
Wewnątrz ajwanu w Tak e Bostan znajduje się
prawie pełna figura konnego wojownika w kolczudze, półsferycznym hełmie z korymbosem, kolczym czepcem zasłaniającym twarz z otworami
na oczy i przymocowaną do skraju koroną. Na
dzwonie widnieją dwie taśmy: jedna biegnie znad
czoła ku potylicy, krzyżuje się z drugą na szczycie
głowy u nasady korymbosu. Wydaje się, że przedstawiono tutaj hełm o budowie segmentowo-żebrowej
– Spangenhelm/Bandhelm, gdzie skrzyżowane pasy

4 O kuszańskich wpływach na miecze sasanidzkie patrz:
Khorasani 2006, 92-93.
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Ryc. 4. Półsferyczne hełmy sasanidzkie: 1 – przedstawienie z tzw. Gemmy Szapura, III-IV w.; 2 – przedstawienia z pieczęci Spahbedan, 2. połowa
VI w. Rys. P. N. Skupniewicz.
Fig. 4. Hemispherical Sasanian helmets: 1 – representation from Shapur cameo, 3rd-4th centuries; 2 – represenation from Spahbedan seal, second
half of the 6th century. Drawing by P. N. Skupniewicz.

metalu stanowiły wraz z zakrytą przez koronę taśmą biegnącą dookoła głowy konstrukcję wypełnioną przez cztery wyprofilowane, trójkątne elementy (Garncsay 1963; Robinson 1967, 23-25;
Harper 1978, 90; Overleat 1982; Litvinsky 19852007). Nie wolno jednak wykluczać, że poświadczona przez hełm z Taksili praktyka wzmacniania

pełnych dzwonów dodatkowymi pasami metalu
trwała dalej, na co mógłby wskazywać brak widocznych łbów nitów, których nie pominęliby
szczegółowi i precyzyjni wykonawcy reliefu.
Półsferyczne hełmy z odcisków pieczęci
spahbedan – perskich generałów/dowódców armii
odpowiedzialnych za obronę jednego z czterech
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terytoriów (ryc. 4:2), na które podzielił państwo
Chosrow I Anuszirwan (531-579), pochodzą z czasów późnosasanidzkich, odpowiadających w znacznym przybliżeniu czasom powstania wielkiemu
ajwanowi z Tak e Bostan. Na odciskach widnieją półsferyczne hełmy z wyraźnie zaznaczonymi
taśmami skrajnymi oraz łuskowymi czepcami
(Gyselen 2001; 2006). Można przypuszczać,
że skrajne pasy, niekiedy przypominające korony, przez co zbliżające wizualnie omawiane
hełmy do ochrony głowy i twarzy jeźdźca z reliefu z Tak e Bostan, stanowią przedstawienie
ozdobnych wstęg, jakimi owijano dolną część
dzwonu, pozostawiając końcówki powiewające
za plecami. W zachowanych egzemplarzach hełmów sasanidzkich stwierdzono włókna jedwabiu
w szczelinach pomiędzy obręczą a wypełnieniami (Overleat 1982). Być może tłumaczone jako
„zapasowe cięciwy” elementy (Golam-Hosayn
1985-2007; Taffazzoli 1993/94), które ciężkozbrojni jeźdźcy Chosrowa I Anuszirwana musieli posiadać przymocowane do hełmów (arab. watarain,
Taffazzoli 1993/94), to właśnie owe taśmy. Ich
istotnej, symbolicznej roli dowodzi, że zawsze
stanowią element koron znanych z monet oraz
stroju królewskiego na przedstawieniach ikonograficznych. Wyszywane złotem taśmy stanowiły
królewski dar, godny zwycięskich wodzów (Kaim
1997, 94-95). Niewykluczone, że taśmy były przywiązywane do specjalnych uszek na szczycie hełmu,
ale mogły być również mocowane dookoła skraju,
z końcami pozostawionymi za plecami wojownika.
Na kilku odciskach przedstawiających spahbedan widoczny jest pas biegnący znad czoła do
potylicy, który na poszczególnych egzemplarzach
wydaje się przybierać postać grzebienia. Można
się domyślać, że hełmy spahbedan, pomimo
podobieństwa kształtu, reprezentowały dwa typy
konstrukcyjne: pierwszy – wykonany z jednego
kawałka metalu i drugi – gdzie dwie ćwierci sfery
zespolono za pomocą dolnej obręczy i pionowej
taśmy (hełmy grzebieniowe – Kammhelme; Born
2003). Należy przypomnieć wczesnosasanidzki
hełm o dzwonie złożonym z dwóch połówek
połączonych elementem we fragmencie przybierającym formę grzebienia, znaleziony w Dura
Europos, oraz wspomniane hełmy kuszańskie
przedstawione w stiukowej rzeźbie z Haddy.
Trzeba też dodać, że wykuty z jednego kawałka żelaza hełm o kształcie nieco spłaszczonej połowy
sfery, z pozostałościami kolczego czepca, datowany na okres wczesnoislamski, odnaleziony został w Chorasanie (Nicolle 1993, 47; 1994, 41).
Warto zaznaczyć, że Chorasan był prowincją,
która najdłużej opierała się podbojowi arabskiemu, pielęgnując tradycje przedislamskie zarówno
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w sferze kultury, jak i religii oraz sztuki wojennej
(Zakeri 1995, 227-265; Khorasani 2006, 32-35).
Można uznać, że pomimo ubóstwa archeologicznych przykładów półsferycznych hełmów
sasanidzkich, hełmy takie wykorzystywane były
w Iranie przez cały okres trwania dynastii. Ponieważ wśród wymienionych obiektów znaleźć
można ochrony głowy o różnych typach konstrukcyjnych, trzeba odrzucić tezę, że powodem
używania hełmów segmentowych była niedostateczna technologia metalurgiczna. Hełmy z jednego kawałka metalu i napierśniki z blachy były
bez wątpienia wykonywane przez sasanidzkich
mistrzów płatnerskich. Należy zwrócić uwagę na
popularność półsferycznych hełmów w czasach
nowożytnych, zwłaszcza za panowania Safawidów (1502-1786) i Kadżarów (1794-1925) –
dynastii w różnoraki sposób odwołujących się
do tradycji sasanidzkiej (Chodyński 2002, 18-20;
Khorasani 2006, 44-46).
Konstrukcja hełmu wojownika z kapitelu
z Tak e Bostan
Jak wspomniano, stan zabytku nie pozwala
z pewnością stwierdzić, czy powierzchnia dzwonu składa się z wąskich, połączonych ze sobą
lamelek, czy została wykonana z kanelowanej
blachy. Druga ewentualność umieszczałaby omawiany obiekt niemal na pozycji prototypu późniejszych bliskowschodnich i środkowoazjatyckich
hełmów turbanowych, łączącego je z przykładami hełmów w kształcie czapek frygijskich o kanelowanych dzwonach, znanych z paneli kolumny
Trajana, a należących do pokonanych Daków.
Wczesne hełmy lamelkowe
Kształtowanie dzwonów hełmów z połączonych podłużnych płytek stanowiło prosty sposób
kształtowania efektywnych ochron głowy. Znane
z Homera, potwierdzone archeologicznie, hełmy
z kłów dzika stanowią pierwowzór tego rodzaju
konstrukcji (Warry 1995, 12-14; Lewartowski, Ulanowska 1999, 117, 137). Hełm z długich pasków
materiału posiada syryjski wojownik z reliefu Tutmosisa IV (Gamber 1964, 18-20, il. 15).
Hełmy lamelkowe i kratownicowe irańskojęzycznych nomadów
Wśród starożytnych ludów irańskojęzycznych koncepcja ochrony głowy poprzez naszywanie na czapkę łusek znana była plemionom
scyto-sakijskim (Gorelik 1987, 125; Brentjes 2000,
58-62, ryc. VIII-IX). Użycie konstrukcji lamelkowej potwierdzają znalezione w kurhanie Ordżonkidze (ryc. 5:1) pozostałości hełmu złożone-
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Ryc. 5. Hełmy lamelkowe i kratownicowe: 1 – rekonstrukcja hełmu
scytyjskiego z kurhanu Ordżonkidze, IV w. p.n.e.; 2 – hełm sarmacki
z kurhanu w Kišpek; 3 – kratownicowy hełm sarmacki z kurhanu
w Tbilisskaâ. Rys. P. N. Skupniewicz.
Fig. 5. Lammelar and metal frame helmets: 1 – reconstruction of
Scythian helmet from Ordżonkidze barrow, 4th century BC; 2 –
Sarmatian helmet from barrow in Kišpek; 3 – Sarmatian metal frame
helmet from barrow in Tbilisskaâ. Drawing by P. N. Skupniewicz.

go z długich, wąskich blaszek, które połączone
były prawdopodobnie na ciemieniu (Gorelik 1977,
146-151). Z prostokątnych lamelek wykonano
osłonę karku i opancerzenie korpusu. Być może
rysunek na kości z Kala i Mir (ryc. 3:2) ukazuje
wojownika w hełmie analogicznej budowy. Ozdobiony gemmami hełm (ryc. 5:2) skonstruowany
z długich, wąskich lamelek odnaleziono w kurhanie sarmackim w Kišpek (Simonenko 2001,
265-266, ryc. 38:4).
Na kolumnie Trajana ukazano wysokie, segmentowe hełmy z napolicznikami, noszone przez
wojowników ciężkozbrojnej jazdy sarmackiej5,
o rzadko spotykanej konstrukcji. Można uznać,
że segmenty przymocowano do kratownicowego szkieletu łączonego nitami. Ochronę głowy
w kształcie kratownicy znaleziono w sarmackim
kurhanie Tbilisskaâ (ryc. 5:3), pochówkach suworowskim i niwskim oraz grobach z chutoru gorodskiego (Simonenko 1998, 166; 2001,
264-266, ryc. 38:3). W metopach tejże kolumny,
wśród zdobytych przez Rzymian elementów uzbrojenia, ukazano hełmy, których budowa wydaje
się pokrewna obręczowo-segmentowym hełmom
późnosasanidzkim. Umieszczenie skrzydeł na segmentach hełmów z metop kolumny Trajana koresponduje z interpretacją łuskowego wzoru,
powtarzającego się na większości sasanidzkich
hełmów, jako piór Simorga, Warangi lub Weretragny6 (Nicolle 1996; Skupniewicz 2006), podobnie jak rytm wyraźnie zaznaczonych łbów
nitów. Na reliefach z łuku Galeriusza z Salonik
większość wyrzeźbionych tam gwardzistów cezara nosi łuskowe pancerze oraz stożkowe hełmy
z napolicznikami (ryc. 6:1), zwieńczone kulistymi
(może kolistymi), czasem półkulistymi elementami, z rytmicznymi, pionowymi wgłębieniami
i skrajną obręczą (Gamber 1964, 18; Mielczarek
1993, 97, 143, fig. 25; Brzezinski, Mielczarek
2002, 20). Na steli z Chester z przedstawieniem
draconariusa, prawdopodobnie sarmackiego pochodzenia, ukazano podobny hełm (ryc. 6:2). Powszechnie uważa się, że na trzech wymienionych
obiektach ukazano wczesne rzymskie Spangenhelme/Bandhelme. W przypadku łuku Galeriusza
i steli z Chester przedstawienia odnoszone są do
kręgu sarmackiego (Mielczarek 1993, 97; Brzezinski, Mielczarek 2002, 22-23, 38-39). Należy
przypomnieć, że znalezione scytyjskie i sarmackie hełmy lamelkowe pozwalają przypuszczać,
5 Według Pugačenkovej może to być przedstawienie jazdy
partyjskiej (Pugačenkova 1966, 27-43).
6 Na wspomnianych wyżej hełmach safawidzkich i kadżarskich również odnaleźć można rysunek skrzydeł czy piór,
niekiedy nawet ptasie protomy na szczytach.
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że właśnie taka konstrukcja mogła zostać przedstawiona na wymienionych reliefach. Zwieńczenie w kształcie kopułki, jakie być może ukazano
na obydwu płaskorzeźbach, stanowiło charakterystyczny element lamelkowych hełmów znajdowanych w Europie i Azji.
Lamelkowe hełmy baktryjskie, kuszańskie
i sogdyjskie
Hełm zaskakująco podobny do przykładów
z kolumny Trajana, łuku Galeriusza czy steli
z Chester ukazano na brązowym medalionie
z przedstawieniem kuszańskiego króla – Huwiszki,
znalezionym w okolicy Starego Termezu (ryc. 6:3).
Gęsty rytm pionowych wgłębień na wysokim,
smukłym dzwonie, skrajna pozioma obręcz oraz
wieńczące kółko z przywiązaną do niego powiewającą taśmą powtarzają dosłownie schemat znany z zabytków rzymskich (Zv´alov 1979, 150-151,
rys. 8; Litvinsky 1985-2007; Nikonorov 1997a, 14,
69, fig. 37:f).
Na stanowisku Sirkap/Taksila odnaleziono
zbiór lamelek, które rekonstruowane są jako hełm
z nakarczkiem. Dzwon hełmu miałyby jednak
tworzyć dwa rzędy prostokątnych blaszek, połączonych dłuższymi bokami. Górny szereg łączyłby się koncentrycznie z okrągłym elementem
wieńczącym konstrukcję (Gorelik 1982, 101-102,
tabl. 11:m; Litvinskij 1985-2007; Nikonorov 1997,
14, 67, fig. 35:t).
Na plakiecie z Orlat (datowanie dyskusyjne)
ukazano wojowników w pancerzach, których co najmniej część należy uznać bezwzględnie za lamelkowe. Trudno stwierdzić cokolwiek pewnego na
temat konstrukcji przedstawionych hełmów, jednak
w przypadku konnego wojownika w lewym górnym
rogu pola oraz spieszonego wojownika w prawym
dolnym rogu widać, że dzwony podzielono pionowymi liniami, a wewnątrz powstałych pasów
umieszczono krótkie nacięcia, co można interpretować jako wąskie lamelki z przewleczonymi
rzemieniami lub sznurkami/tasiemkami. Wrażenie
wzmacnia fakt, że zwieńczenia wyraźnie oddzielone są od pozostałej części dzwonu, sugerując zastosowanie wieńczących kopułek. Możliwe jednak,
że przedstawiono konstrukcje skórzane wzmocnione skórą lub dalszą formę rozwoju typu „kubańskiego” (Nicolle 1996, 7; Nikonorov 1997, 17, 75,
fig. 43:a; 1999, 145-146, rys. 3-4; Brentjes 1999,
178; 2000, 63, 69, fig. XVII).
Malarstwo ścienne Pendżykentu ukazuje wojowników w hełmach wykonanych z wąskich elementów (Belenickij 1973). Trudno orzec, czy
chodzi o hełmy segmentowe czy lamelkowe. Być
może o jedne i drugie, ponieważ przedstawienia
hełmów nie są jednakowe.
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Ryc. 6. Przedstawienia hełmów lamelkowych w ikonografii: 1 – głowy
sarmackich (?) gwardzistów Galeriusza z Łuku Galeriusza w Salonikach, koniec III w.; 2 – głowa draconariusa przedstawionego na
steli z Chester; 3 – przedstawienie króla kuszańskiego Huwiszki na
medalionie znalezionym w Starym Termezie. Rys. P. N. Skupniewicz.
Fig. 6. Representation of lammelar helmets in iconography:
1 – Sarmatian (?) guardsmen heads of Galerius in Thesaloniki, end
of the 3rd century; 2 – draconarius head on stela in Chester;
3 – representation of Kushan king Huwishka on medallion from
Old Termez. Drawing by P. N. Skupniewicz.

W scenie pojedynku ukazanej na pozłacanej
paterze obaj walczący mają na głowach wysokie,
podzielone, trójkątne nakrycia głowy, zwieńczone kolistymi lub kulistymi elementami (ryc. 7:1).
Od skroni wznoszą się trójkątne fragmenty podzielone gęstym rytmem wgłębień – podobnie jak
dzwon hełmu (Thordemann 1939, 265, 268, fig. 257;

Patryk N. Skupniewicz

18

1

2

3

4

Ryc. 7. Przedstawienia hełmów lamelkowych w ikonografii: 1 – scena pojedynku na czarze sogdyjskiej; 2 – wojownik przedstawiony na
fresku z grobowca w chińskim Dong Gou, prowincja Jilin, IV-V w.; 3-4 – wizerunki wojowników na fresku z Kizil. Rys. P. N. Skupniewicz.
Fig. 7. Representation of lammelar helmets in iconography: 1 – depiction of a duel on silver Sogdian dish; 2 – representation of warrior on fresco
in tomb from Chinese Dong Gou, Jilin province, 4-5 centuries; 3-4 – image of warriors on fresco in Kizil. Drawing by P. N. Skupniewicz.

Skupniewicz 2006a). Ochrona głowy ozdobiona
częściami przypominającymi uszy konia/osła/onagra znana jest z sogdyjskiego ossuarium i cyklu
malowideł w komnacie 50/XXIII w Pendżykencie
(Pavchinskaja 1994; Pugačenkova 1994; Marshak

2002, 109-125)7. Skrzydła na hełmach wojowników z sogdyjskiej czary przypominają skrzydła
lamelkowego hełmu ciężkozbrojnego wojownika
(ryc. 7:2) przedstawionego na pochodzącym z IVV w. fresku z grobowca w chińskim Dong Gou,

7 Należy odrzucić kuriozalną tezę, jakoby skrzydła hełmów pojedynkujących się wojowników mogły być elementem chroniącym przed zsunięciem się ciosu z czaszki na barki. Konstrukcja taka ulokowałaby całą energię uderzenia w mózgoczaszce,
tworząc dodatkowe zagrożenie (Raspopova 2006, 81).
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Ryc. 8. Hełmy mongolskie lub tybetańskie ze zbiorów Metropolitan Museum of Arts w Nowym Jorku: 1 – hełm datowany na XIII-XV w.;
2 – hełm datowany na XV-XVII w. Rys. P. N. Skupniewicz.
Fig. 8. Tibetan or Mongolian helmets from collection in Metropolitan Museum of Art in New York: 1 – helmet dated on 13th-15th centuries;
2 – helmet dated on 15th-17th centuries. Drawing by P. N. Skupniewicz.

prowincja Jilin (Koch 2006, 141, 208, fig. 6). Co
interesujące, hełm ten zwieńczony jest kopułką
podobnie jak niektóre hełmy ze skrzydełkami na
freskach z Kizil – terenu bliskiego Sogdianie
ekonomicznie i kulturowo (Skupniewicz 2006b).
Należy też zwrócić uwagę, że w obiektach sztuki z Kizil wielokrotnie przedstawiano lamelkowe hełmy zwieńczone kopułkami lub elementami
w kształcie spłaszczonych walców. Jeden z nich
(ryc. 7:3) ukazano z okrągłą (kulistą) wypustką
z powiewającymi taśmami (zapewne echo tradycji irańskiej). W innym przypadku (ryc. 7:4)
grań dzwonu ograniczają dwa rzędy kółek – paciorków, nitów lub pereł – podobnie jak w przypadku omawianego hełmu z Tak e Bostan (Gorelik
1995, 419-425, tabl. 54). Być może na paterze ze
sceną pojedynku ukazano lamelkowe hełmy ze
schematycznie potraktowanymi skrzydełkami, podczas gdy wieńczące elementy stanowiłyby odpowiedniki korymbosów. Naturalnie można omawiane ochrony głowy odnieść do azjatyckich
diademów z trójkątnymi polami, znanych do tej
pory w sztuce buddyjskiej. W niektórych hełmach
ukazanych na freskach Pendżykentu zauważyć można nad czołem wojownika metalowe wzmocnienie w kształcie niewielkiego diademu. Rozmiar
ozdoby w stosunku do całości hełmu sugeruje jednak, że w przypadku naczynia za bardziej prawdo-

8

Dien porównuje tę konstrukcję do korony (Dien 2000, 30).

podobne uznać należy hełmy lamelkowe ze skrzydełkami lub podobnymi klejnotami. Zwłaszcza
że pas rozdzielający hełmy i czepce od twarzy
walczących oraz od lamelkowych pancerzy interpretować można jako skórzane obramowanie
obecne w hełmach (ryc. 8:1-2), ale także pancerzach tybetańskich (Warriors... 2005).
Lamelkowe hełmy dalekowschodnie, awarskie
i pokrewne
Hełmy zbudowane z połączonych ze sobą
blaszek pojawiły się na terenie Chin w okresie Królestw Walczących (480-221 p.n.e.). Hełm
odkryty w miejscowości Yangxiadu (Hebei) z IVIII w. p.n.e. (ryc. 9:1) skonstruowany był z 89 blaszek o wymiarach 5 x 4 cm powiązanych w sposób
dający ochronę całej mózgoczaszki i sporej części trzewioczaszki (Dien 1981/82, 7, 45, fig. 3;
2000, 26-27, fig. 3; Gorelik 1987, 125, 371,
rys. 6:10; Brentjes 2000, 58-61, fig. VIII). Pochodzący z czasów dynastii Han (data pochówku –
179 p.n.e.) hełm króla Qi (Zibo, Shandong) wykonany został z żelaznych blaszek połączonych
rzemieniami (ryc. 9:2), stanowi pierwowzór chińskich hełmów lamelkowych, które, tworząc rodzaj
pancernego cylindra lub raczej ściętego stożka otaczającego głowę wojownika, pozostawiały zwieńczenie nieopancerzone8. Ponieważ warstwy zbrojników
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Ryc. 9. Hełmy lamelkowe: 1 – hełm odkryty w miejscowości Yangxiadu (Hebei), IV-III w. p.n.e.; 2 – hełm króla Qi, Zibo, Shandong, II w. p.n.e.;
3 – hełm znaleziony w południowym Ye, 2. połowa VI w.; 4 – hełm z Laoheshen, I-III w.; 5 – hełm z Shiertaixiang, 2. połowa IV w.; 6 – hełm
z grobowca w Bokchondong, połowa V w. Rys. P. N. Skupniewicz.
Fig. 9. Lammelar helmets: 1 – helmet from Yangxiadu (Hebei), 4th-3rd centuries BC; 2 – helmet of king Qi, Zibo, Shandong, 2nd century BC;
3 – helmet from Southern Ye, second half of the 6th century; 4 – helmet from Laoheshen, 1st-3rd centuries; 5 – helmet from Shiertaixiang, second
half of the 4th century; 6 – helmet from the tomb in Bokchondong, middle of the 5th century. Drawing by P. N. Skupniewicz.

wystawały ponad głowę właściciela – stanowiły zapewne wystarczającą ochronę przed większością
ciosów z góry, zwłaszcza że pancerz z przodu sięgał znacznie wyżej niż z tyłu i zasłaniał ciemię
(Dien 2000, 37-38, fig. 12). Podobnej budowy był
hełm znaleziony w południowym Ye (ryc. 9:3),
datowany na 577 r., oraz ochrony głów figurek
łuczników ze zbiorów muzeów w Toronto i Victoria
and Albert (Dien 1981/82, 26-27; 2000, 48-49).

Hełmy z Laoheshen (ryc. 9:4), prowincja Jilin
(datowany na okres Wschodniej Dynastii Han: lata
8-220) i z Shiertaixiang (ryc. 9:5), prowincja
Liaoning (datowany na lata 337-370) posiadają
dzwony wykonane z podłużnych blaszek zwieńczonych kopułką w przypadku znaleziska z Laoheshen i okrągłą blaszką w hełmie z Shiertaixiang.
Oba są smukłe i wysokie. Pozostałości hełmów
podobnej konstrukcji odnaleziono w grobowcach
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Ryc. 10. Hełmy lamelkowe: 1 – fragmenty fresków ze strażnikiem grobowca Li Ho, 582 r.; 2-4 – fragment fresku z przedstawieniem
wojowników, VII-IX w.; 5 – figurka konnego wojownika odkryta w Xinji, prowincja Ningxia, koniec IV-VI w.; 6 – głowa strażnika grobowca –
grobowiec 224 Astana, VII-IX w.; 7 – przedstawienie ciężkozbrojnego jeźdźca z czasów dynastii Tang, VII-IX w.; 8-11 – przykłady hełmów
z rzeźb wschodniego Turkiestanu, VI-IX w. Rys. P. N. Skupniewicz.
Fig. 10. Lammelar helmets: 1 – fragments of the fresco with the guardian of the tomb Li Ho, 582; 2-4 – fragments of the fresco with warriors,
7th-9th centuries; 5 – figure of horseman warrior from Xinji, Ningxia province, end of the 4th – 6th centuries; 6 – head of tomb guardian – tomb
224 Astana, 7th-9th centuries; 7 – image of heavy cavalryman from times of Tang dynasty, 7th-9th centuries; 8-11 – examples of helmets from
sculptures in Eastern Turkestan, 6th-9th centuries. Drawing by P. N. Skupniewicz.

Xianbei (III-V w.), co dowodzi, że etnosy stepowe – koczownicze pozostawały odpowiedzialne
za popularyzację takiej budowy ochrony głowy
(Chudjakov 2006, 49, 68-69, fig. II-III). Na połowę
V w. datowany jest hełm o dzwonie z podłużnych
lamelek, zwieńczony kopułką (ryc. 9:6), odkryty
w południowokoreańskim grobowcu z Bokchondong (Werner 1988, 526-527, il. 4; Świętosławski
2001, 76-77, rys. 1; Kubarev 2006). Podobne hełmy znajdują liczną reprezentację w ikonografii
ciężkiej jazdy chińskiej od IV w. do końca dynastii
Tang (np. freski z grobu Tung Shou z 357 r.,
strażników grobowca Li Ho z 582 r. – ryc. 10:1),
grobowców arystokracji koreańskiego państwa
Koguryō i innych (ryc. 10:2-6). Należy jednak

dodać, że poza dzwonami z podłużnych lamelek chińscy clibanarii stosowali inne konstrukcje
ochrony głowy (ryc. 10:7), w tym zbudowane
z małych, prostokątnych lub prawie kwadratowych blaszek (Dien 1981/82; 2000; Ranitzsch 1995;
Peers 1996; China... 2004). Podobnie duża liczba
świadectw ikonograficznych dowodzących popularności konstruowania dzwonów hełmów z wąskich lamelek pochodzi ze sztuki terenów współczesnego Wschodniego (chińskiego) Turkiestanu
(ryc. 10:8-11), o czym wspomniano przy okazji
lamelkowych hełmów sogdyjskich (Gorelik 1995,
419-425, t abl. 54).
Hełmy skonstruowane z wąskich lamelek
zostały potwierdzone archeologicznie na terenie
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Ryc. 11. Hełmy lamelkowe: 1 – hełm awarski znaleziony w Kerczu; 2 – hełm awarski odnaleziony w Mezőbánd na Węgrzech, VII w.; 3 – hełm
mongolski lub tybetański ze zbiorów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, XV-XVI w.; 4 – hełm mongolski lub tybetański ze zbiorów Royal
Armouries w Leeds, XV w.; 5 – hełm znaleziony w Niederstozingen,VII w.; 6 – hełm ze stiukowej rzeźby z Syrii, VIII w. Rys. P. N. Skupniewicz.
Fig. 11. Lammelar helmets: 1 – Avarian helmet from Kerč; 2 – Avarian helmet from Mezőbánd in Hungary, 7th century; 3 – Tibetan or Mongolian
helmet from collection in Metropolitan Museum of Art in New York, 15th-16th centuries; 4 – Tibetan or Mongolian helmet from collection in Royal
Armouries in Leeds, 15th century; 5 – helmet from Niederstozingen, 7th century; 6 – helmet on stucco sculpture in Syria, 8th century. Drawing
by P. N. Skupniewicz.

od Korei do Niemiec pomiędzy V a VII w. (Thordeman 1939, 281-283; Świętosławski 1999, 33-35;
2001, 75-77). Za ich rozpowszechnienie na Zachodzie odpowiedzialni byli zapewne Awarowie.
Ten turkojęzyczny lud, zbuntowany „wasal” Wielkiego Kaganatu, stanowił nośnik tureckich koncepcji militarnych i rodzajów uzbrojenia. Elementy „awarskie” w uzbrojeniu przedislamskiego
Iranu, w przeciwieństwie do Europy, wynikają
raczej z kontaktów z Turkami niż bezpośrednio

z Awarami. Sojusz awarsko-perski miał miejsce dopiero podczas wojen Chosrowa II Parweza
z Herakliuszem i miał raczej epizodyczny charakter, nie mógł więc trwale wpłynąć na Iran. Za
awarskie uważane są hełmy zbudowane z wąskich, długich lamelek (ryc. 11:1) znalezione na
Kerczu (Thordeman 1939, 281-283, fig. 283-284;
Robinson 1967, 53-57, fig 29; Gamber 1998,
186-187; Świętosławski 2001, 75-77, rys. 1). Awarski stożkowy hełm z napolicznikami (ryc. 11:2),
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datowany na VII w., odnaleziony w Mezőbánd na
Węgrzech skonstruowany został ze stosunkowo
szerokich żeber i wąskich segmentów (Nagy 2005,
138, 142, pl. 1:4). Pozostałości, datowanego na
VIII-IX w., lamelkowego hełmu o półsferycznym
kształcie wraz z fragmentami kolczego czepca
znaleziono w Balyk-Sook, w środkowym Ałtaju,
w pochówku starotureckiego wojownika (Kubarev 1997).
W Azji Wschodniej i Środkowej hełmy z wąskich lamelek właściwie nie wyszły z użycia do
czasów współczesnych. Badania etnograficzne potwierdziły ich użycie jeszcze w XIX w. Egzemplarze tybetańskie (Warriors... 2005) stosowane
były w XVII w. (ryc. 8, 11:3-4). Ich znakomite
zdobienia świadczą o wysokim statusie społecznym wojownika, trudno zatem wierzyć, że lamelkowa budowa dzwonu zastosowana została
z niedostatków technologicznych czy oszczędności. Kształt lamelek tybetańskiego hełmu – ze
skrajem ozdobionym łukowatymi wycięciami –
sugerować może, że ubytki widoczne na dzwonie hełmu wojownika z kapitelu z Tak e Bostan
mogłyby być interpretowane jako specjalnie ukształtowane blaszki. Możliwe, że pompon taki był
oryginalnie przymocowany do sztabki na zwieńczeniu przywołanego przykładu.
Należy zaznaczyć, że dzwony licznych hełmów japońskich od wczesnego średniowiecza
po czasy nowoczesne wykonywano z podłużnych blaszek połączonych nitami (Robinson 1967,
183-185; Żygulski 1983).
Pozostałe hełmy lamelkowe
Na perskiej, srebrnej paterze z wyobrażeniem wojownika trzymającego pod pachami dwa
lwy, wykonanej w 1009 r., a odwołującej się
najprawdopodobniej do sasanidzkich pierwowzorów, ukazano nakrycie głowy bohatera przypominające hełm z Tak e Bostan. Wydaje się jednak, że zwieńczony jest typową dla hełmów
lamelkowych kopułką, a nie korymbosem – za
jego głową powiewają dwie taśmy. Zamiast
dwóch rzędów pereł/paciorków, jak w przypadku hełmu wojownika z kapitelu z Tak e Bostan,
ukazano tylko jeden. Wydaje się, że korpus postaci chroniony jest pancerzem lamelkowym, do
hełmu zapewne przymocowano lamelkowy czepiec (Ghuchani 1998).
Kilka egzemplarzy i ikonograficznych śladów wykorzystania hełmów o dzwonach z wąskich lamelek znaleziono w Europie. Najbardziej
znanym jest zabytek z Niederstotzingen (ryc. 11:5)
zachowujący wszystkie cechy konstrukcji azjatyckich – smukły kształt, płytkę czołową, wieńczącą kopułkę. Zamiast pojawiających się naj-
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częściej w przykładach dalekowschodnich lamelkowych czepców kark chroni kolczuga –
podobnie jak w przypadku omawianego hełmu
z Tak e Bostan oraz hełmu z Balyk-Sook (Werner 1988, 526-527, il. 4; Świętosławski 2001,
76-77, rys. 1).
Na naczółku hełmu longobardzkiego króla
Agilulfa (590-616) znalezionego w Val di Nievole
ukazano dwóch wojowników w hełmach lamekowych z napolicznikami, zwieńczonych kopułkami ozdobionymi kitami (Thordemann 1939,
268, 270, fig. 261; Gamber 1964, 31-33,
il. 37; Christie 1991, 17-20, fig. 15). Należy przypomnieć, że naczółki tego typu stanowiły ważny
element konstrukcyjny hełmów lamelkowych, jak
w przypadku znaleziska z Niederstotzingen czy
Kerczu. Z Longobardami wiązany jest również
analogiczny hełm znaleziony w Castel Trosino
(Werner 1988, 526). Wolno zatem przypuszczać,
że mógł być fragmentem hełmu o takiej właśnie
budowie.
Znane są również, przykłady tatarskich
hełmów lamelkowych pochodzące z XVII w.
(Gutowski 1997). Świadczy to o żywotności
eurazjatyckiej tradycji, ale również dowodzi
praktycznej wartości takiej konstrukcji.
Stiukowe głowy wojowników z umajjadzkiej Syrii (ryc. 11:6) odziane są w hełmy o wysokich obręczach (?), zachodzących głęboko
na kark i spiczastych, stożkowych dzwonach pokrytych pionowymi wgłębieniami (Robinson 1967,
75-76, fig. 41; Nicolle 1993, 38).
Wnioski
Jak wykazano, półsferyczny kształt dzwonu
hełmu nie był wyjątkowy w sasanidzkiej Persji;
znajduje również liczne analogie w Azji Środkowej późnej starożytności i wczesnego średniowiecza.
W przypadku omawianego obiektu można
raczej wykluczyć budowę żebrowo-segmentową.
Możliwe, że fragmenty wysunięte wprzód ukrywają łączenia elementów umieszczonych poniżej, jednak ich rytm wydaje się zbyt gęsty jak na
żebra i segmenty. Wspomniany hełm awarski
z Mezőbánd skonstruowany został z ośmiu żeber
i ośmiu segmentów przymocowanych do skrajnej
obręczy. Wrażenie gęstości potęguje widoczna linia
zgięcia żeber na osi. Tym niemniej hełm wojownika z kapitelu z Tak e Bostan wydaje się złożony
z więcej niż 16 blaszek. Segmentowo-obręczowe
hełmy sasanidzkie miały zdecydowanie różną konstrukcję. Hełm segmentowo-żebrowy z Metropolitan
Museum oraz hełm jeźdźca z ajwanu z Tak e Bostan
ukształtowane zostały z czterech żeber i czterech
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segmentów. Zarówno hełm z Dura Europos,
jak i niektóre hełmy kuszańskie czy część hełmów spahbedan z odcisków pieczęci zbudowane
zostały z dwóch połówek. W Europie egzemplarze składające się z większej od sześciu ilości
segmentów są bardzo rzadkie. Konstrukcja segmentowo-żebrowa hełmu wojownika z kapitelu
z Tak e Bostan nie wydaje się prawdopodobna.
Hełmy o kanelowanych dzwonach, bardzo popularne na średniowiecznym i nowożytnym Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej, stanowiły wyjątek we wcześniejszych czasach. Znane z metop
kolumny Trajana, być może pojawiały się też
na malowidłach Pendżykentu w przypadku hełmów stożkowych. Rzadkość ich występowania
wskazuje na niepopularność tej formy.
Jak wykazano, hełmy złożone z wąskich lamelek znane były ludom scyto-sakijskim, tureckim, stosowane w Korei, Chinach, Azji Środkowej
od głębokiej starożytności do czasów nowożytnych. Nomadowie rozpowszechnili tę konstrukcję w Europie. Ich skraj niekiedy wzmacniano
obręczą, czasem ograniczając się do blaszki nad
czołem. Wydaje się, że właśnie tak zbudowany jest
hełm przedstawiony na kapitelu z Tak e Bostan.
Dzwon z wąskich lamelek wieńczy blaszka z tuleją czy sztabką, na której umieszczono niewielki
korymbos. U dołu dzwon ogranicza obręcz, na
której zawiązano taśmę ozdobioną dwoma rzędami
pereł. Mimo że wytwórcy sasanidzkich hełmów wykorzystywali dekoracyjne wartości rytmu guzów –
łbów nitów, w omawianym przypadku fakt, że element ten zanika w tylnej części głowy, świadczy,
że przedstawiono raczej perły lub okrągłe paciorki
naszyte na diadem. To, że Persowie potrafili
docenić walory uzbrojenia wschodnioazjatyckiej
proweniencji, znajduje potwierdzenie w Szahname.
Według zawartego tam opisu Sohrab, występując
do pojedynku z Gordaferid, założył na głowę hełm
chiński (Ferdousi 1981, 147). Interesujące, że sama Gordaferid miała na sobie hełm rumski, czyli
zachodni (tamże, 146). Sohrab, mimo że był
synem Rostama, występował jako wojownik turański, co mogłoby usprawiedliwiać egzotyczne
uzbrojenie, jednak pojawienie się dwóch importowanych elementów uzbrojenia w opisie jednego
starcia pozwala wierzyć, że Persowie nie mieli
oporów przed wykorzystywaniem obcego oręża.

Ikonografia wielkiego ajwanu w Tak e Bostan
zawiera wiele elementów nieznanych we wcześniejszej sztuce i archeologii Iranu, a możliwych
do odnalezienia w kulturach ościennych. Pomimo
konserwatyzmu Persja przyjmowała dość chętnie
zewnętrzne wpływy – dotyczy to zarówno impulsów płynących z zachodu, jak ze wschodu i północy (Bivar 1972).
Wydaje się, że wykorzystanie zbrojników do
budowy hełmów nie mogło być spowodowane
niedostatkami metalurgii lub niską ceną takiego
rozwiązania. Wniosek taki być może mógłby znaleźć uzasadnienie wobec „barbarzyńskich” plemion wczesnego średniowiecza, w żaden sposób
nie tłumaczy jednak stosowania zbrojnikowych hełmów przez elitę wojowników sasanidzkiej Persji
czy tangowskich Chin. Można postawić wniosek,
że dzwony z segmentów czy lamelek miały przewagę nad pełnymi, gdy stosowano dużą ilość broni miotającej i obuchowej. Być może luźniejsza
konstrukcja powodowała absorbcję i niwelację
siły uderzenia, niekiedy nawet kosztem zniszczenia samego hełmu. Jako porównanie w innej skali
mogłyby służyć kontrolowane strefy zgniotu we
współczesnych samochodach. Trzeba też dodać,
że wysoka ochronna skuteczność właściwie zmontowanego azjatyckiego pancerza lamelkowego została potwierdzona eksperymentalnie (Khudyakov,
Bobrov 2006).
Kolczy nakarczek na hełmie z kapitelu z Tak
e Bostan znajduje analogie zarówno w reliefach
z Naksz e Rostam, jak i w późniejszej, średniowiecznej ikonografii perskiej i środkowoazjatyckiej. Przedstawiany jest jednak jako gładki, czyli
z kawałka blachy lub utwardzonej skóry. Lamelkowy nakarczek znany jest z rekonstrukcji hełmu
z kurhanu Ordżonkidze, egzemplarza z Taksili oraz
licznych lamelkowych hełmów późnoantycznej
i wczesnośredniowiecznej Eurazji. W tych wypadkach jednak nie ogranicza się do ochrony potylicy
i części karku. Nakarczek z kapitelu z Tak e Bostan
uznać należy za element wyjątkowy wyłącznie
ze względu na wykorzystanie kolczugi.

mgr Patryk N. Skupniewicz
Liverpool
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Patryk N. Skupniewicz
THE HELMET FROM THE HIGH RELIEF ON CAPITAL IN TAQ E BOSTAN

Summary
The article describes and attempts to explain the
construction of the helmet worn by a warrior figure
depicted in high relief on a capital currently located
in Taq e Bostan. The helmet is hemispherical with vertical
hollows and two rows of beads/pearls at the bottom.
Most of preserved Sasanian helmets are of kulahu/
kolaf type. They are tall and narrow, constructed of two
halves or quarters reinforced with metal stripes. Another
type evidenced by actual finds is a segmented conical
one with reinforcing Spangen. That type was widely
employed in Eurasia from Antiquity through Middle
Ages till early Modern Times.
Nevertheless, quite numerous hemispherical helmets
are also known from Iranian environment of late Arsacid

and Sasanian times. Specimens listed in the article include
examples from Parthian, Sasanian and Kushan cultures.
They are made of one piece or two/four segments.
The article suggests that the depicted helmet was
originally constructed of narrow lamellae – the examples
of similarly built headgears from Scythian and Sarmatian,
Chinese, Avarian, East Turkestanian, Sogdian, Tibetan/
Mongolian and early Mediaeval European examples
were presented to prove popularity of that construction
in the whole Eurasia within the vast periods of time. This
supports the opinion that Taq e Bostan capital helm
et was made of slim lamellae.
Translated by the Author

