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Od 29 listopada do 2 grudnia 2018 r. autorzy 
niniejszej relacji uczestniczyli w międzynarodowej 
konferencji naukowej pt. „Wojenne tradycje w kon-
tekście archeologicznym: od późnego okresu lateń-
skiego po późne średniowiecze” (ros. „Воинские 
традиции в археологическом контексте: от позд-
него Латена до позднего средневековья”). Konfe-
rencję zorganizowały wspólnie: Instytut Archeologii 
Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Narodowe Wojskowo-
Archeologiczne i Przyrodnicze Muzeum „Kulikovo 
Pole”, w związku z tym pierwszy dzień konferencji 
spędziliśmy w gościnnych salach Instytutu Archeologii 
w Moskwie, a kolejne w oddalonym o ponad 200 km 
na południe ośrodku muzealnym, znajdującym się we 
wsi Monastyrŝino, sąsiadującej z miejscem słynnej 
bitwy  Rusi  z  Tatarami  w  1380  r. 

W konferencji aktywny udział wzięło kilkudzie-
sięciu archeologów, historyków i bronioznawców, 
głównie z terenu Federacji Rosyjskiej, ale też Biało-
rusi, Bułgarii, Litwy, Polski i Wielkiej Brytanii, gro-
madząc badaczy uzbrojenia od Władywostoku na 
wschodzie po Londyn na zachodnie i od Sankt Pe-
tersburga na północy po Warnę na południu. Nie 
dojechali niestety niektórzy uczestnicy konferencji 
z Rosji, a także Austrii, Bułgarii, Gruzji i Ukrainy.

Ogółem w ciągu czterech dni konferencyjnych 
planowano wygłoszenie 42 referatów, ale z różnych 
przyczyn zaprezentowano 29 wystąpień. Ich tematyka 

była znacznie szersza niż zakładał tytuł konferencji – 
obejmując swym zakresem przedział chronologiczny 
od wczesnej epoki żelaza (uzbrojenie scytyjskie) po 
okres nowożytny. Zdecydowanie dominowała jednak 
tematyka związana ze stricte pojętym średniowie-
czem, a w referatach podejmowano głównie tema-
tykę związaną z problematyką uzbrojenia środkowej 
i wschodniej Europy oraz Azji. Na nich skupimy się 
w  niniejszej  relacji.

W pierwszym dniu konferencji na uwagę zasłu-
giwał zwłaszcza referat Davida Nicolle’a (Londyn) 
„A Gilded Dagger made in Harat. A Khanjar of Ibrahim 
Ibn Ilyas Ibn Asad Ibn Saman (ok. 246 AH/ 860-861 
AD)” dotyczący niezwykle pięknie zdobionego sztyle-
tu, który dzięki zachowanym inskrypcjom na głowni 
udało się powiązać z warsztatem działającym w Herat 
w dzisiejszym Afganistanie. Sztylet wykonano w 246 r. 
hidżry, czyli w 860/861 r. n.e. dla samanidzkiego za-
rządcy tego miasta – Ibrahima Ibn Ilyasa Ibn Asada 
Ibn Samana, a obecnie jest przechowywany w kolekcji 
prywatnej. Interesujące było też wystąpienie Valerego 
Jotova (Warna) „Средневековая Болгария (VІІ-ХІ вв.) 
вне Болгарии сегодня: на примере вооружения 
и конского снаряжения” dotyczące przybycia i osie-
dlenia się Bułgarów na terenie południowo-wschodniej 
Europy. Referent przedstawił kilka interesujących sta-
nowisk archeologicznych z militariami spoza rdzennej 
Bułgarii, które w literaturze interpretowane są jako 
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Ryc. 1. Uczestnicy konferencji bronioznawczej na Kulikowym Polu. Fot. M. Tul’nova.

Fig. 1. Participants of Arms and Armour Conference at Kulikovo Field. Photo by M. Tul’nova.
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ślady przemarszu lub łupieżczych najazdów tych ko-
czowników (np. Vicenne we Włoszech, znaleziska 
z Rumunii). Dzięki uprzejmości organizatorów mie-
liśmy też okazję zwiedzić w tym dniu sale Państwo-
wego Muzeum Historycznego w Moskwie, w których 
udostępniono m.in. wspaniałe zabytki średniowieczne-
go uzbrojenia koczowniczego i staroruskiego, w tym 
słynne znaleziska z Gniezdowa pod Smoleńskiem. Po 
południu  ruszyliśmy  w  kierunku  Kulikowego  Pola.

Kolejne dni konferencji spędziliśmy w urokli-
wej wsi Monastyrŝino, położonej nad Donem. Dzień 
drugi rozpoczął referat Marata Gismatulina (Ulânovsk) 
i Juija Kulešova (Moskwa) pt. „Находка деталей 
пластинчатого доспеха в Ульяновской области”, 
poświęcony znalezisku ponad 50 zbrojników pance-
rza łuskowego odkrytych w 2015 r. w okolicach wsi 
Karanino w obwodzie ulânowskim. Niestety – ze 
względu na charakter znaleziska – ustalenie precyzyj-
nej chronologii elementów tego pancerza jest obecnie 
niezwykle trudne i tylko na podstawie analogii for-
malnych można je datować na średniowiecze. Kolejny 
referat mógł przyprawić o zawrót głowy najbardziej 
wybrednych miłośników średniowiecznej broni. Evge-
nij Vlasovec (Mińsk) przedstawił w nim („Комплекс 
всаднического вооружения и снаряжения пред-
ставителей балтских элит XIII-XIV веков: по ма-
териалам раскопок могильников с кремацией на 
территории белорусско-литовского пограничья”) 
wyniki badań archeologicznych ostatnich lat prowa-
dzonych na bałtyjskich cmentarzyskach ciałopalnych 
z XIII-XIV w. z pogranicza białorusko-litewskiego. 
W białoruskich Holszanach i ich okolicach (Markinjaty, 
Stare Boruny) natrafiono na nekropole z niezwykle 
bogatym wyposażeniem pochówków, w skład którego 
wchodziły liczne elementy uzbrojenia, w tym: elementy 
uzbrojenia ochronnego (fragmenty plecionek kolczych, 
płytki pancerzy zbrojnikowych) i zaczepnego (miecze 
typu kurońskiego ze zdobionymi oprawami rękojeści, 
żeleźca toporów, groty włóczni i oszczepów), a także 
oporządzenia jeździeckiego (ostrogi z bodźcem kol-
cowym i gwiaździstym). Wśród nich wyróżnia się 
cmentarzysko w Starych Borunach, gdzie w inwen-
tarzach grobowych wystąpiły topory i strzemiona zdo-
bione motywem czworonożnego, rogatego zwierzęcia. 

Zabytki te, znane też z terenu Polski, od lat wzbudza-
ją wśród bronioznawców ogromne zainteresowanie 
i dyskusje dotyczące zarówno ich datowania, jak 
i pochodzenia. Zaprezentowane na konferencji mos-
kiewskiej znaleziska zdają się tę sprawę przesądzać 
i pozwalają jednoznacznie wiązać te bogato zdobio-
ne okazy broni z XIII-XIV-wieczną Litwą. Kolejny 
referat autorstwa Nadeždy Artem’evej (Władywo-
stok) i ponownie Jurija Kulešova „Новый тип 
чжуржчэньских боевых масок” dotyczył problema-
tyki nowych znalezisk bojowych półmasek od heł-
mów z wyraźnie zaznaczonym nosem i otworami 
wentylacyjnymi w miejscu ust. Maski takie, datowa-
ne na czasy dynastii Jin (115-1234), pochodzą z tere-
nu zamieszkiwanego przez Dżurdżenów rosyjskiego 
Kraju Nadmorskiego. Dwie z nich odkryto w trak-
cie badań twierdzy Krasnoârovsk koło wsi Utesnoe, 
w siedzibie miejscowego władcy. Kontekst odkryć 
pozwala je datować się na lata 30. XIII w. Autorzy 
przypuszczają, iż maski te były inspiracją dla podob-
nych używanych później w Japonii i nie wykluczają, 
iż poprzez świat islamski stanowiły impuls dla rozwo-
ju osłon twarzy na terenie Europy Zachodniej. Z kolei 
Vladimir Gusynin (Penza) w referacie „Средневе-
ковые навершия с клювовидным выступом с тер-
ритории Верхнего Посурья” pokrótce zreferował 
nowe znaleziska czterech przedmiotów w kształcie 
główek ptaków. Zabytki te (w tym jeden unikalny – 
wykonany z żelaza), odkryte na dawnym pograniczu 
Rusi z Bułgarią Nadwołżańską, można datować na 
pierwszą połowę XIII w., a autor skłania się do przy-
jęcia hipotezy uznającej je za zakończenia nahajek. 

W następnym referacie – już po przerwie obia-
dowej – powrócił problem omawianej już kilkukro-
tnie w literaturze szabli z Vani w Gruzji. W imie-
niu duetu autorskiego: Gennadij Baranov (Moskwa) 
i Mamuka Tsurtsumia (Tbilisi), ten pierwszy badacz 
w wystąpieniu „Еще раз про саблю из Вани 
(столкновение средиземноморско-византийской 
и степной традиций оружейного дела)” omówił to 
grobowe znalezisko odkryte m.in. z grotami strzał 
i uznawane z reguły za połowieckie. W konkluzjach 
badacze nie wykluczają jednak wcześniejszej me-
tryki tego znaleziska, które może pochodzić nawet 
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Ryc. 2-3. Wykład Davida Nicolle’a z Londynu. Fot. R. Solopov.

Fig. 2-3. Lecture of David Nicolle from London. Photo by R. Solopov.
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z X stulecia. W następnym referacie pt. „Шлем из 
кургана Гульбище” Sergej Kainov (Moskwa) w de-
talach omówił dawne i dobrze znane znalezisko heł-
mu z kurhanu Gulbišče koło Czernichowa. Podczas 
prowadzonej w 2010 r. ponownej konserwacji zabyt-
ku możliwe było poddanie go nowoczesnym badaniom 
specjalistycznym, co pozwoliło na nowe, szczegółowe 
ustalenia dotyczące detali jego konstrukcji – tulejki 
i uformowania brzegów poszczególnych blach go 
tworzących. Ten czterosegmentowy hełm, datowany 
na połowę X w., reprezentuje typ, w którym boczne 
segmenty znajdują się pod przednim i tylnym. Taka 
forma hełmów pojawia się już w VIII stuleciu. Re-
ferat ten ukazał, jak ważne są nowe metody przy 
analizach zabytków, o których – jakby się wyda-
wało – powiedziano już wszystko. W referacie 
Arkadiusza Michalaka (Zielona Góra) pt. „Castrum 
Lubenov in the Polish–Silesian–Brandenburg borderland: 
archaeological evidence of the late medieval military 
activities” przedstawiono charakterystykę zabytków 
uzbrojenia odkrytych w trakcie ratowniczych badań na 
zniszczonej wieży rycerskiej w Lubrzy w zachodniej 
Polsce. Dominowały wśród nich groty strzał i bełtów, 
ale znaleziono także broń ochronną, kolną i wiele ele-
mentów oporządzenia jeździeckiego. Militaria te dato-
wać można na drugą połowę XIII i XIV w. Tematyki 
związanej z uzbrojeniem zachodnioeuropejskim dotyczył 
też referat Aleksandra Gladčenkova (Władywostok) pt. 
„Антропоморфные забрала в германских изобрази-
тельных источниках кон. XIV – начала XV в. Поста-
новка вопроса”, który na podstawie przedstawień za-
wartych w źródłach ikonograficznych z terenu Niemiec 
próbuje przesunąć ideę wyposażania hełmów w antropo-
morficzne zasłony, znane z przełomu XV i XVI w., 
o stulecie wcześniej. Ostatnim w tym niezwykle inten-
sywnym dniu konferencyjnym wystąpieniem była wy-
powiedź Maksima Men’šikova (Moskwa) pt. „Предметы 
вооружения XI-XIX вв. из раскопок 2010-2011 гг. 
в окрестностях п.г.т. Красная поляна (Адлерский 
район Краснодарского края)”, w której autor omówił 
znaleziska uzbrojenia z Krasnoj Polany, położonej nieda-
leko od Soczi. To wielokulturowe stanowisko, na którym 
natrafiono m.in. na cmentarzysko z XIII w., dostarczyło 
licznych zabytków uzbrojenia, w tym szablę i elementy 
opraw szablowych, elementy łuków i tułu, a także cho-
ciażby  grot  strzały  wykonany  z  noża.

Dzień trzeci rozpoczął referat Adama Kubika 
(Siedlce) pt. „Шлем из могильника Рёлка из кол-
лекции Музея археологии и этнографии Сибири 
Томского государственного университета. Вопросы 
и ответы”, w którym autor omówił problematykę 
interpretacji znaleziska hełmu z cmentarzyska Rjelka 
(Рёлка) nad rzeką Ob, na terenie obwodu tomskie-
go. Autor wskazał detale konstrukcji, które były do-
tychczas pomijane w bronioznawczym dyskursie, 
a które pozwoliły odnieść omawiany hełm do znalezisk 
podobnych okazów: z Niniwy (na terenie dzisiejszego 
Iraku) znajdującego się w kolekcji The British Museum 
of London, z dzisiejszego Iranu znajdującego się w ko-
lekcji The David Collection Museum w Kopenhadze, 
z obwodu permskiego znajdującego się w kolekcji 
Regionalnego Muzeum Miasta Perm czy też przed-

stawień ściennych odkrytych podczas prac archeolo-
gicznych prowadzonych na wzgórzu Afrasjab nie-
opodal Samarkandy. Kolejne wystąpienie poświęcone 
zabytkom średniowiecznym, „Уникальные находки  
клинкового оружия второй половины XIV – сере-
дины XV в. из металлургических центров Тульской 
области”, autorstwa Jurija Petrova (Tuła) i Aleksan-
dra Strel’čenko (Moskwa) było prezentacją dwóch 
znalezisk z okolic Tuły: odkrytego w obiekcie archeo-
logicznym z genueńską monetą z początków XV w. 
sztyletu z miejscowości Malaâ Strekalovka oraz zna-
lezionego w miejscowości Golovien’ki miecza dato-
wanego na połowę XIV – pierwszą połowę XV w. 
Ten ostatni zabytek wystąpił na stanowisku, na któ-
rym odkryto też ślady obróbki żelaza, a także monety 
(grosz praski Wacława II, denar Witolda), XV-wieczny 
krzyż-enkolpion, zbrojniki pancerza czy ostrogi. Piotr 
Kotowicz (Sanok) w referacie „Новая находка нети-
пичного клинка «болгарского типа» из Терки, юго-
восточная Польша” omówił przypadkowe znalezisko 
unikalnego i nietypowego egzemplarza broni białej 
dokonane w Terce, w południowo-wschodniej Polsce. 
Autor powiązał to znalezisko z grupą szabel i pała-
szów wczesnośredniowiecznych określanych jako 
„szable typu bułgarskiego”. Opowiedział się też za 
bałkańskim pochodzeniem tego oręża i zasugerował, 
iż dostało się ono na północną stronę Karpat za po-
średnictwem koczowniczych Węgrów, którzy na 
przełomie IX i X w. rozpoczęli zasiedlanie Kotliny 
Karpackiej. W sesji popołudniowej mogliśmy natomiast 
wysłuchać referatu Pawła Harlamova (Orenburg) pt. 
„Случайная находка средневекового шлема в Цен-
тральном Оренбуржье”, w którym autor przedstawił 
nieznany wcześniej hełm wykonany z jednego kęsa 
żelaza z dodanym nosalem i zwieńczony tulejkowatą 
nakładką z kółkiem. Wraz z hełmem odkryto dwa 
zbrojniki, z których jeden zinterpretowano jako frag-
ment napolicznika. Wedle autora hełm należy wiązać 
z wyposażeniem Tatarów i datować na XIV-XV w. 
Grotami strzał z wczesnośredniowiecznego grodziska 
Sinel’nikovo-1 w Kraju Nadmorskim zajął się Sta-
nislav Prokopec (Władywostok) w referacie pod tym 
samym tytułem: „Наконечники стрел из раннесредне-
векового городища Синельниково-1 (Приморский 
край)”. Autor wyróżnił w nim szereg typów grotów 
z trzpieniem, w tym trójlistne, liściowate i igłowate, 
datowane generalnie od VI po X w. Anton Kamenskij 
(Nowogród Wielki) i Jurij Kulešov (Moskwa) przedsta-
wili niezwykle ważny referat pt. „К вопросу о периоде 
бытования клёпано-нашивных систем бронирования 
на примере хронологии Новгорода Великого” do-
tyczący przemian pancerzy zbrojnikowych ze znalezisk 
w Nowogrodzie Wielkim w nawiązaniu do chronologii 
tego niezwykle ważnego stanowiska i znanych, dobrze 
datowanych analogii z terenu Rusi. W kontekście 
nowych ustaleń ważne jest, iż najstarsze znaleziska 
elementów pancerzy lamelkowych i łuskowych z tego 
ośrodka datowane są na lata 60.-90. XIII w., a z kolei 
zbrojniki brygantyny występują najwcześniej w końcu 
XIII i pierwszej połowie XIV stulecia, przeżywając 
się jeszcze w XV w. Wiek XIV jest natomiast okre-
sem największego rozpowszechnienia się tutaj pan-
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cerzy zbrojnikowych. Ponownie intensywny dzień 
zakończyło wieloautorskie wystąpienie pt. „Пред-
меты вооружения XIV-XVII вв. из культурного 
слоя Серпухова”. Mihail Gonânyj (Moskwa), Ar-
tem Pavlihin (Sierpuchow), Gennadij Ŝebanin (Tuła) 
i Aleksandr Šekov (Tuła) zaprezentowali znaleziska 
z Sierpuchowa pod Moskwą, wśród których znalazły 
się m.in. średniowieczne i nowożytne żelazne, oło-
wiane i kamienne pociski broni palnej, groty strzał 
i bełtów, kord (?), czosnek, a także XVI-wieczny 
kiścień. Najwcześniejsze elementy uzbrojenia z tej 
twierdzy (zbrojnik, czosnek i fragment grotu strzały) 
datowane  są  na  koniec  XIV  i  początek  XV  w.

Ostatni dzień konferencji otworzył referat Ilii 
Petruhina (Tuła), który wraz z nieobecnym Thomasem 
Ilmingiem (Wiedeń) przygotował wystąpienie pt. 
„К вопросу об атрибутации позднесредневеково-
го меча найденного в р. Дунай в черте г. Вены”, 
w którym omówione zostało „zapomniane” znalezisko 
niekompletnego miecza, odkrytego w 1952 r. w Du-
naju pod Wiedniem. Autor wydatował to znalezisko 
na drugą połowę XV – początek XVI w. i określił 
jako typ XVIIIb, G, 12 wg E. Oakeshotta. Niezwykle 
interesujące było wystąpieniu duetu z Wilna: Paulusa 
Bugisa i Medeiny Steponavičiūtė, którzy w referacie 
pt. „Armour plates under the magnifying glass: the 
case study of Vilnius Lower castle” przedstawili wy-
niki specjalistycznych badań zbrojników pancerzy 
łuskowych, lamelkowych i brygantyny odkrytych 
w trakcie badań na zamku w Wilnie. Analizy che-
miczne wykazały, iż niektóre z tych zbrojników były 
pozłacane, a wszystkie inne miały cienką powłokę 
z miedzi. W niektórych przypadkach stwierdzono też 
ślady cynowania, świadczące o chęci uchronienia 
zbrojników przed rdzewieniem w wyniku działania 
potu i warunków atmosferycznych. Ostatni wygłoszo-
ny referat „Западноевропейский шлем с забралом из 
обрания MБУ „Краеведческий музей г.о. Сызрань” 
(к вопросу о конструктивных особенностях)” au-
torstwa Aleksandra Nikolaeva (Moskwa) dotyczył 
przechowywanego od 1925 r. w muzeum w Syzraniu 
egzemplarza salady z zasłoną, datowanej na początek 

XVI w. Autor przedstawił kompleksowe opracowa-
nie metryczne i szczegóły techniczne tego nieznanego 
wcześniej  okazu.

Konferencję zakończyło zwiedzanie dwóch muzeów 
związanych z bitwą z 1380 r. We wsi Monastyrŝino znaj-
duje się kompleks muzealno-historyczny poświęcony 
bohaterom kulikowskiej bitwy, składający się z cerkwi 
Narodzenia Bogurodzicy, pomnika Dymitra Dońskiego 
i niewielkiego muzeum. Wedle tradycji w miejscu tym 
przed bitwą stacjonowały ruskie pułki, a po jej zakoń-
czeniu pogrzebano tutaj poległych w boju z Tatara-
mi Rusinów. Muzeum prezentuje kameralną wystawę 
etnograficzno-archeologiczną, głównie odkrywanych 
w okolicach elementów uzbrojenia, zarówno koczow-
niczego, jak i staroruskiego. Zupełnie inny wymiar – 
także propagandowy – ma położone kilka kilometrów 
na południe muzeum „Kulikowe Pole”. To ogromny 
kompleks, który ma dokumentować nie tylko historię 
starcia Dymitra Dońskiego z Mamajem, ale też kon-
flikty zbrojne z okresu napoleońskiego czy II wojny 
światowej. Duże wrażenie robi przede wszystkim film 
ukazujący przebieg samej bitwy prezentowany na tle 
(nielicznych) zabytków, które udało się znaleźć na jej 
polu. Centralną część ekspozycji stanowi ogromna ma-
kieta ukazująca rozmieszczenie wojsk obu armii w trak-
”cie bitwy, otoczona licznymi rekonstrukcjami postaci 
Tatarów i Rusinów w charakterystycznym dla nich 
uzbrojeniu. Na ścianach zaprezentowano też liczne 
znaleziska z całej Rosji, powiązane chronologicznie 
z czasem bitwy i ukazujące kulturę materialną Rusi 
i Tatarów w XIV w. Będąc pod dużym wrażeniem, 
opuszczaliśmy  gościnne  progi  muzeum.

Na koniec musimy podkreślić niezwykłą goś-
cinność i życzliwe przyjęcie nas przez gospodarzy 
konferencji. Należy też podnieść, iż większość re-
feratów była zaprezentowana na wysokim pozio-
mie, co stawia Rosję wśród przodujących ośrodków 
w badaniach nad średniowiecznym uzbrojeniem. 
Z przyjemnością pojawimy się na kolejnej edycji 
„Wojennych  tradycji…”.

Piotr N. Kotowicz, Adam Kubik, Arkadiusz Michalak

Przez Moskwę na Kulikowe Pole. Konferencja bronioznawcza w Rosji

Ryc. 4. Anton Kamenskij (Nowogród), Arkadiusz Michalak (Zielona 
Góra) i Valery Jotov (Warna) w trakcie zwiedzania Narodowego 
Muzeum Historycznego w Moskwie. Fot. P. N. Kotowicz.

Fig. 4. Anton Kamenskij (Veliky Novgorod), Arkadiusz Michalak 
(Zielona Góra) and Valery Jotov (Varna) during the excursion to the 
State Historical Museum in Moscow. Photo by P. N. Kotowicz.

Ryc. 5. W kuluarach. Od lewej; Adam Kubik, Piotr N. Kotowicz, 
David Nicolle i Arkadiusz Michalak. Fot. G. Baranov.

Fig. 5. Between the sessions. From the left: Adam Kubik, Piotr N. 
Kotowicz, David Nicolle and Arkadiusz Michalak. Fot. G. Baranov.
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