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Trzecie Ukraińskie Biennale Uzbrojenia w Kijowie

Ukraina do niedawna nie była znana jako ośro-
dek studiów bronioznawczych. Dzisiaj, dzięki aktyw-
ności i zapałowi kijowskiego bronioznawcy i historyka 
Denisa Toičkina, sytuacja ta powoli zaczyna się zmie-
niać. Dowodem na to było „Trzecie Ukraińskie Bien-
nale Uzbrojenia”, w ramach którego – oprócz pokazu 
kunsztu współczesnych rekonstruktorów i zwiedzania 
Muzeum Archeologicznego w Kijowie oraz Parku 
„Kijowska Ruś” w Kopaczewie – odbyła się „Trzecia 
Międzynarodowa Konferencja Bronioznawcza” („Третя 
Міжнародна Зброєзнавча Конференція”). Konferen-
cja miała miejsce w dniach 12-14 czerwca 2018 r., a jej 
uczestników gościło Narodowe Wojskowo-Historyczne 
Muzeum Ukrainy oraz Narodowy Rezerwat „Sofia Ki-
jowska”. W konferencji wzięli udział badacze broni 
z całej Ukrainy, a także zaproszeni goście z Litwy, 
Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Nie 
dojechali niestety referenci z Białorusi oraz badacz 
z Kanady, który jednak swój referat wygłosił za po-
średnictwem  łączy  internetowych.

Tematyka poruszana na konferencji była roz-
legła i obejmowała różne aspekty badań uzbrojenia. 
Chronologicznie zamykała się w okresie od wczesnej 
epoki żelaza po XX stulecie. Oprócz zagadnień stricte 
bronioznawczych (w tym technologicznych) podjęto też 
tematy związane chociażby z nowymi metodami kon-
serwatorskimi broni czy też próbą stworzenia wirtual-
nego muzeum ukraińskiego uzbrojenia z XV-XVIII w. 
Z zapowiedzianych w programie 35 wystąpień osta-
tecznie zaprezentowano 25. Z racji naszej specjaliza-
cji w niniejszej relacji skupiłem się na przedstawieniu 
referatów  związanych  z  tematyką  średniowieczną.

Pierwszy dzień konferencji przyniósł wystą-
pienie Andreja Golubeva (Charków) pt. „К вопросу 
о возможностях использования некоторых кате-
горий раннесредневекового вооружения в качестве 
этнокультурного маркера”, w którym autor zastana-
wiał się nad możliwością użycia niektórych elemen-
tów uzbrojenia (łuku oraz pałaszy) jako wyznaczników 
zmian kulturowych wśród różnych ugrupowań etnicz-
nych wchodzących w skład Kaganatu Chazarskiego. 
Jak się okazało w toku wywodu, problem jest jednak 
bardziej skomplikowany, aniżeli do tej pory przyj-
mowano i wcześniejsze koncepcje, które uznawały 
np. prostą ewolucję łuków tzw. „huno-bułgarskich” 
w „chazarskie”, nie mają wystarczających podstaw 
źródłowych. Te pierwsze, używane głównie w drugiej 
połowie VII w., wykorzystywane są dłużej (VIII w.),

towarzysząc młodszemu z typów. Z kolei omawiając 
pałasze, autor zauważył, iż istnieją różnice w ich 
konstruowaniu (chodzi przede wszystkim o stopień 
nachylenia rękojeści względem ostrza) w różnych 
ugrupowaniach wchodzących w skład Kaganatu Cha-
zarskiego. Świadczy to zapewne o innych tradycjach 
i sposobach używania tej broni w walce. Katerina 
Valentirova (Kijów) w referacie „Клинкова зброя 
Манесського кодексу: паралелі в археологічному 
матеріалі з території України” porównała niektóre 
przykłady broni białej wyobrażonej na kartach XIV-
wiecznego „Kodeksu Manesse” z elementami uzbro-
jenia odkrytymi w trakcie badań podwodnych wło-
skiej galery handlowej zatopionej w Morzu Czarnym. 
Szczególną uwagę zwróciła na sześć puginałów (w tym 
basilard) i głowicę miecza, mające swe ścisłe analogie 
zarówno we wspomnianym dziele, jak i (w przypad-
ku miecza) w znaleziskach z terenu Ukrainy. Autorka 
słusznie wskazała na konieczność uwzględniania przez 
badaczy ukraińskich źródeł i opracowań zachodnio-
europejskich w badaniach nad średniowieczną bronią  
białą odkrywaną w tym regionie. Z kolei Dmitro Ko-
lâdenko (Winnica) zajął się problemem genezy i roz-
przestrzenienia się tzw. „skrzydlatych tarcz husar-
skich”: „Щити типу «крилатий тарч» – питання 
еволюції і поширення”. Autor uważa, że nie ma 

Ryc. 1. Denis Toičkin – inicjator Międzynarodowych Konferencji 
Bronioznawczych w Kijowie. Fot. V. Kl’onkìn.

Fig. 1. Denis Toichkin – initiator of the International Arms and Armours 
Conferences in Kiev. Photo by V. Kl’onkin.



powodu łączyć ich genezy jednoznacznie z terenem 
Królestwa Węgier, choć niewątpliwie były tam sze-
roko rozpowszechnione. Ich pochodzenie autor wiąże 
z europejsko-tureckim „frontem” formującym się na 
Bałkanach w końcu XIV w., aczkolwiek pierwsze ich 
wyobrażenia widzi w ikonografii węgierskiej dopiero 
w stulecie później. Od tego momentu tarcze takie 
zaczynają się pojawiać na wyposażeniu oddziałów 
nie tylko Węgrów, ale i sąsiednich narodów. Problem 
poruszony w referacie – jak się wydaje – wymaga 
jednak dalszych badań. Ostatni w tym dniu „śre-
dniowieczny” referat poświęcony rozprzestrzenieniu 
się szyszaków w XV- i XVI-wiecznej Europie nosił 

tytuł „До питання про розповсюдження шишаків 
у Центральній та Східній Європі в XV-XVI сто-
літтях”. Autor, Oleg Schindler (Toronto), uważa, że 
po raz pierwszy słowo „szyszak” pojawiło się na Wę-
grzech i było używane jako termin oznaczający 
wszystkie typy hełmów. Stąd szyszaki trafiły do Polski, 
ale już na oznaczenie hełmów husarskich. W połowie 
XVI w. termin „szyszak” występuje też na Litwie, a pod 
koniec tego stulecia na terenie Rosji. Ta ostatnia hi-
poteza kłóci się z powszechnie panującą opinią, mó-
wiącą, iż szyszaki pojawiły się w Moskwie w poło-
wie XIV w., w wyniku bezpośrednich kontaktów Rusi 
z  Turkami.

Drugi dzień konferencji przyniósł głównie refe-
raty poświęcone nowożytnej broni palnej ze zbiorów 
ukraińskich oraz metodom badań i konserwacji zabyt-
ków uzbrojenia. Tematykę uzbrojenia średniowiecz-
nego poruszał jedynie referat autorstwa Svâtoslava 
Sičevs’kiego i Volodimira Prokopenko (Kijów) poświę-
cony nowym znaleziskom tarczek bocznych kordów 
z terenu Ukrainy. W wystąpieniu pt. „Нові знахідки 
нагелів від кордів з території України” autorzy prze-
analizowali pięć takich zabytków, które są niestety 
odkryciami przypadkowymi i można je datować jedy-
nie na podstawie analogii. Wśród nich jest zabytek 
odkryty w pobliżu wsi Veličkivka w obwodzie czerni-
chowskim, który – jak dotąd – wyznacza najdalszy 
wschodni zasięg rozprzestrzenienia tej formy broni 
w  Europie  Wschodniej.

Ostatni dzień obrad, poprzedzony wizytą w mo-
numentalnym kijowskim Soborze Sofijskim, gdzie 
uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z fanta-
styczną architekturą świątyni i pokrywającymi jej 
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Ryc. 3. Uczestnicy konferencji w Kijowie. Fot. V. Kl’onkìn.

Fig. 3. Participants of the conference in Kiev. Photo by V. Kl’onkin.

Ryc. 2. Sesja w Narodowym Wojskowo-Historycznym Muzeum Ukrainy. 
Fot. V. Kl’onkìn.

Fig. 2. Session in the State Military-Historical Museum of Ukraine. 
Photo by V. Kl’onkin.



ściany freskami, miał znacznie więcej akcentów śre-
dniowiecznych. Mniej znane XII-wieczne przedsta-
wienie wojownika z cerkwi św. Cyryla w Kijowie 
przedstawiła w swym referacie pt. „Святе воїнство 
у живописі Кирилівської церкви Києва” Iryna 
Marholina (Kijów). W cerkwi tej znajduje się ogółem 
12 postaci świętych wojowników, wśród których uwa-
gę zwraca wyobrażenie zlokalizowane na centralnym 
północnym filarze, identyfikowane z fundatorem cer-
kwi, księciem Wsiewołodem Olgowiczem. Postać ta 
odziana jest w długą kolczugę oraz płaszcz i opiera 
swą dłoń na tarczy. Interesujący jest fakt, iż za pasem 
wojownika widoczny jest niewielki czekan. Źródłom 
ikonograficznym był również poświęcony referat 
Oleksandra Alf'orova (Kijów) pt. „Спис – інсиґнія 
руських князів (за даними сфрагістики)” dotyczący 
symboliki włóczni. Wedle autora włócznia stanowiła 
jedno z głównych insygniów książęcych w tym czasie, 
stąd stosunkowo często widnieje na wyobrażeniach 
władców lub ich niebiańskich patronów (np. Michała 
Archanioła) na pieczęciach. W takiej formie wspomi-
nana jest też często w źródłach narracyjnych. Autor 
przeczy tym powszechnej wśród badaczy ukraińskich 
opinii, iż włócznia była jedynie bronią, do tego nale-
żącą głównie do niższych warstw społecznych. W nie-
co inną perspektywę wprowadził nas kolejny referat 
autorstwa Paulusa Bugisa (Wilno), który w wystąpieniu 
„Castle Under Siege: Some Remarks on Brigandine 
Plates from the Vilnius Castle Territory” przedstawił 
znaleziska zbrojników łączonych z brygantynami. 
Wbrew dotychczasowym opiniom liczba odkrytych na 
terenie zamku w Wilnie zbrojników tego typu wska-
zuje, że płaty i brygantyna były równie popularne 
na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w końcu 
XIV i początkach XV stulecia co pancerz lamelkowy 
czy  łuskowy. 

Sesję popołudniową rozpoczął referat autora ni-
niejszej relacji (Piotr Kotowicz, Sanok) zatytułowany 
„Стан та перспективи досліджень пізньосередньові-
чного озброєння Червоної Русі”, w którym autor 
przedstawił wstępną problematykę badań nad uzbro-
jeniem późnośredniowiecznej Rusi Czerwonej, która 
w latach 40. XIV w. stała się częścią Królestwa Pol-
skiego. W referacie omówiono historię badań, a także 
współczesną bazę źródłową dotyczącą tego zagadnie-
nia: ikonograficzną, źródła pisane i zabytki archeo-
logiczne. Konkludując, autor postulował stworzenie 
nowoczesnej monografii uzbrojenia z tego terenu. Nie-
zwykle kontrowersyjny w swej wymowie był natomiast 
referat autorstwa Anny Feuerbach i Thomasa Hanley’a 
(Nowy Jork) zatytułowany „«ULFBERHT» Swords: 
New Questions and Some Answers”. Autorzy próbują 
powiązać markę mieczy ULFBERHT z królewskim 
rodem duńskim i negują tezę, iż wszelkie zmiany 
w napisach występujących na młodszych egzempla-
rzach należy wiązać z pomyłkami niepiśmiennych 
wytwórców. Uważają oni, iż „błędy” te są intencjo-
nalne i wynikają z tego, iż każda generacja dynastii 
posługiwała się swoją własną, nieco zubożoną wersją 
napisu. Wydaje się, że pomysł ten ma niezwykle słabe 
podstawy źródłowe. Tematykę napisów na mieczach 
kontynuowała w swym referacie „Меч группы 

«INGELRI»: интерпретация надписей на клинке 
и поправки в датировке” Lûdmila Palij (Lwów), która 
na nowo przyjrzała się przechowywanemu w Lwow-
skim Muzeum Historycznym i znanemu z literatury 
mieczowi o nieustalonym pochodzeniu z napisem 
INGELRI. Autorce udało się odkryć, iż obok imienia 
wytwórcy na obu stronach głowni znajduje się jesz-
cze inskrypcja „In nomine”, która pozwala na pewne 
korekty w jego datowaniu. Volodymyr Hucul (Użgo-
rod) przedstawił pokrótce swą koncepcję turniejo-
wych pojedynków za szrankami w wystąpieniu „«Бої 
за бар’єрами» серед західноєвропейського рицарства 
в XV ст.: концепції, практики, зброя”. Według autora 
w początkach XV stulecia turnieje rycerskie nabrały 
teatralnego lub wręcz karnawałowego charakteru, 
przestając pełnić li tylko funkcję sprawdzenia rycer-
skich umiejętności. Autor podpiera swe zdanie zróż-
nicowanym doborem źródeł – od pisanych przez 
ikonograficzne po zachowane zabytki uzbrojenia. Nie 
wydaje się jednak, aby źródła te dawały tak jedno-
znaczny obraz tego problemu. Ostatnie wystąpienie 
na konferencji dotyczyło ciężarka rogowego kiście-
nia odkrytego na grodzisku z VIII-X w. w pobliżu 
miejscowości Ridkivci w obwodzie czerniowieckim na 
Ukrainie. W imieniu tria autorów: Sergij Pyvovarov, 
Vitalij Kaliničenko i Mykola Il’kiv (Czerniowce) refe-
rat pt. „Кістень з поселення VIII-X ст. в Рідківцях” 
wygłosił drugi z autorów. Według autorów unikalny 
w tym regionie zabytek ma koczownicze pochodzenie, 
a jego atrybucję należy wiązać – dość jednoznacz-
nie – z lekkozbrojną konnicą koczowniczych Węgrów.

Kończąc tę krótką relację, należy podkreślić 
wielkie zaangażowanie i niezwykle przyjazną atmos-
ferę stworzoną przez organizatorów. Materiały z kon-
ferencji są już w opracowaniu i niebawem, wzorem 
poprzednich edycji, powinny być udostępnione w for-
mie drukowanej. Sądzę, że będzie to nowy, solidny 
zasób wiedzy o uzbrojeniu regionu, o którym nadal 
wiemy stosunkowo niewiele. A na czerwiec 2020 r. 
organizatorzy zapowiadają kolejną edycję konferencji. 
Nie  sposób  to  zaproszenie  zignorować!

Piotr  N.  Kotowicz
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Ryc. 4. Gorąca dyskusja w trakcie sesji na terenie Narodowego 
Rezerwatu „Sofia Kijowska”. Fot. V. Kl’onkìn.

Fig. 4. The discussion during session in National Sanctuary “Sophia 
in Kiev”. Photo by V. Kl’onkin.
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