
Potencjał studiów bronioznawczych coraz częściej 
dostrzegany jest przez badaczy nie zajmujących się 
wyłącznie śladami konfliktów czy militariami. Przed-
miotem dociekań jest w tym przypadku nie tylko sam 
przedmiot, lecz dotyczący go świat wierzeń, jego 
związek z właścicielem, udział w kształtowaniu relacji 
społecznych, symbolika dekoracji oraz forma, nieko-
niecznie podyktowana tylko względami pragmatycz-
nymi. Mając świadomość, że choćby utarte obyczaje 
związane z uzbrojeniem miały charakter konserwatyw-
ny i długotrwały, można docenić spojrzenie na broń 
przez pryzmat studiów antropologicznych wykracza-
jących poza ramy jednej epoki czy też kontynentu. 
Bardzo cennym podsumowaniem wyników tego typu 
badań była konferencja pt. „Ways of Seeing, Ways of 
Reading II: The Anthropology and Aesthetics of Arms 
and Armor” zorganizowana przez Columbia University 
i Université Paris Sciences & Lettres – École Pratique 
des Hautes Études (EPHE), która odbyła się 19-20 
października 2020 r. w Nowym Jorku w Schermerhorn 
Hall, 612. Finansowanie konferencji możliwe było 
dzięki wsparciu następujących instytucji w ramach 
Uniwersytetu Columbia: Department of Classics, 
Classical Studies Graduate Program, Department of 
East Asian Languages and Cultures, Department of 
Art History and Archaeology, Donald Keen Center 
of Japanese Culture, Tang Center for Early China, 
Dziekana wydziału: Humanities, Office of the President 
(Urzędu Prezydenta Uniwersytetu). Swój udział wśród 
sponsorów tego wydarzenia miały: the Metropolitan 
Museum of Art, Department of Arms and Armor 
(MMA) oraz the American Numismatics Society 
(ANS)  (ryc.  1).

Czytelników „Acta Militaria Mediaevalia” z pew-
nością najbardziej interesują tematy związane z uz-
brojeniem średniowiecznym, lecz właśnie interdyscy-
plinarny charakter wymienionych warsztatów pozwala 
dopiero docenić różnorodność i potencjał źródeł wy-
korzystywanych przy studiach bronioznawczych, a za 
ich pośrednictwem badaniach nad kulturą dawnych 
społeczeństw. Spotkanie rozpoczęło się od sesji po-
święconej roli uzbrojenia w starożytnej kulturze greckiej 
na podstawie badań źródeł literackich, jak tragedie 
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Ryc. 1. Plakat Międzynarodowej Konferencji „Ways of Seeing, Ways 
of Reading II: The Anthropology and Aesthetics of Arms and Armor” 
w Nowym Jorku.

Fig. 1. Poster of International Conference „Ways of Seeing, Ways of 
Reading II: The Anthropology and Aesthetics of Arms and Armor” 
in New York.

Sofoklesa, mowy Antyfonta, oraz informacji o Sym-
pozjonach – spotkaniach arystokracji greckiej, pod-
czas których dochodziło do dysput podgrzewanych 
wypijanym w znacznych ilościach winem. Kolejny 
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blok tematyczny dotyczył symbolicznego znaczenia 
uzbrojenia i jego roli w konstruowaniu triumfalnych 
panopliów, upamiętnianiu bohaterów oraz składaniu 
wotów bogom. Szczególnie interesujące obserwacje 
dotyczyły wotów z uzbrojenia ochronnego w starożyt-
nej Grecji. W świątyniach umieszczano często skom-
pletowane z elementów zebranych z pobojowiska zbroje 
po poległych wojownikach, zapewniając im symbo-
liczne zmartwychwstanie i jednoczesne wieczne upa-
miętnienie. Mimo upływu wielu stuleci podobny oby-
czaj, dobrze zakorzeniony w kulturze europejskiej, 
trwał niezmiennie. Wotywny i upamiętniający charak-
ter uzbrojenia ochronnego składanego w świątyniach 
chrześcijańskich w późnym średniowieczu i wczes-
nej nowożytności omówił w swoim wystąpieniu Pierre 
Terjanian – dyrektor Department of Arms and Armor 
w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Na 
przykładzie zbroi umieszczanych w kościołach przed-
stawił on dwojaki charakter wotów – jako darów 
dziękczynnych oraz tych, które składano na ołtarzu 
po śmierci właściciela. W obydwu przypadkach pre-
legent kładł nacisk na ofiarę złożoną Bogu oraz chęć 
upamiętnienia noszącego zbroję lub uwiecznienia 
w świadomości wiernych dokonanego przez niego 
heroicznego czynu. W dyskusji, która miała miejsce 
po wystąpieniu, zwrócono też uwagę na kolejny aspekt 
wotów z uzbrojenia w świecie chrześcijańskim. Do-
tyczył on dawnej zależności między obdarowywanym 
a dobrodziejem, według której użyczenie uzbrojenia 
było rodzajem dzierżawy zobowiązującej do służby na 
rzecz suwerena. W chwili śmierci wasala uzbrojenie 
trafiało z powrotem w ręce jego możnego protektora. 
Zależności tej nadano wymiar mistyczny, przekładając 
ją na relację między Bogiem a rycerzem ustanowioną 
podczas ceremonii akolady. Dalszą część obrad po-
święcono uzbrojeniu jako wyznacznikowi statusu spo-
łecznego, jego roli w symbolice władzy i języku darów 
dyplomatycznych oraz obecności w systemie wierzeń 
kultur pozaeuropejskich. Kolejne poruszane problemy 
dotyczyły obszaru Europy i opozycji miedzy nagością 
a byciem uzbrojonym, jak też ukształtowanej w sta-
rożytności oraz odradzającej się u schyłku średnio-
wiecza idei zbroi heroicznej. Miały one do pewnego 
stopnia też związek z później wygłoszonym referatem 
Chassici Kirchhoff, w którym rozważała ona nie tyle 
zestaw cech właściwych dla zbroi heroicznej, lecz 
uzbrojenie ochronne przechowywane w celu upamięt-
nienia heroicznych czynów jego właściciela, będące 
jednocześnie jego utrwalonym w stali wizerunkiem 
umieszczanym w „zbrojowni herosów” – miejscu in-
spirowanym augustiańską ideą „arsenału” lub „pa-
łacu” pamięci. Zbrojownię taką, będącą przedmiotem 
wieloaspektowych badań prelegentki, stworzył w XVI w. 
austriacki książę Tyrolu Ferdynand II Habsburg (1529-
1595) w zamku Ambras. Wygłoszony w tej samej sesji 
referat Filippo Ronconi dotyczył broni jako symbolu 
barbarzyństwa w dyskursie propagandowym Epifaniu-
sza z Salaminy. Pisarz ten, manipulując dostępnymi 
sobie źródłami i tworząc pseudoetymologię opartą na 
paronimach, starał się wykazać różnicę między pełnym 
konfliktów zbrojnych światem pogan, a „okresem po-
koju”, który miało przynieść ze sobą chrześcijaństwo. 
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Następnym mediewistycznym tematem omówionym 
z kolei przez piszącego te słowa było znaczenie kamie-
ni noszonych z mieczami we wczesnym średniowieczu 
oraz symbolika późnośredniowiecznych kryształowych 
i jaspisowych głowic mieczowych. Znacznie rozsze-
rzony tekst tego wystąpienia opublikowano w XV tomie 
„Acta Militaria Mediaevalia”. Nie ma więc potrzeby 
szerszego  omawiania  go  w  tym  miejscu. 

Ostatnią sesję spotkania, poświęconą szczegółom 
technicznym uzbrojenia, zakończył referat Johna Ma 
o ofensywnej funkcji dolnych okuć drzewców włóczni 
używanych w starożytnej Grecji. Uświadomił on słu-
chaczom rożnych specjalności bogactwo analogii, 
które można czerpać przy studiach bronioznawczych 
z różnych kultur i okresów chronologicznych. Wiemy 
bowiem o podobnej roli tzw. „dague dessous” – za-
ostrzonego dolnego okucia w technice walki bronią 
drzewcową stosowanej w późnym średniowieczu na 
terenie  Europy.

Ścisła współpraca Columbia University z Me-
tropolitan Museum of Art umożliwiła uczestnikom 
spotkania zapoznanie się z zabytkami starożytnego, 
średniowiecznego i wczesnonowożytnego uzbrojenia 
w  siedzibie  muzeum  po  pierwszym  dniu  obrad.

Podsumowując, należy podkreślić bardzo cenny 
charakter tego interdyscyplinarnego spotkania nauko-
wego, na które zaproszono archeologów, historyków, 
historyków sztuki, specjalistów w zakresie literatury 
oraz filologów klasycznych. Sądzę, że kultura dys-
kusji właściwa dla omawianej konferencji mogłaby 
stanowić propagowany na świecie wzorzec dyskursu 
akademickiego. 

Program  konferencji:
Piątek, 19 października: sesja poranna (Columbia 
University, Schermerhorn Hall 612)
1. Weapons, Good to Think With (9.30-11.00)
Christine Mauduit (L’École normale supérieure – PSL 
(Université Paris Sciences & Lettres, dalej ENS), “Around 
the Sword: Some Thoughts about Ajax’s Suicide”
Deborah Steiner (Columbia), “Arms and the Symposion”
Camille Rambourg (ENS), “Exploring the Question 
of Responsibility: The Javelin of Antiphon’s Second 
Tetralogy”
Peter van Alfen (ANS), “Arms and Armor in archaic 
coins”
2. Arms, Culture, Religion (11.30-13.00)
Ellen Morris (Barnard), “Daggers, Militarism, and the 
Evolving Culture of Death on the Nile in the Second 
Millennium BCE”
Cléo Carastro (Paris École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, dalej EHESS), “Greek Trophies: War and its 
Dead”
Christophe Goddard (Archéologie & Philologie d’Orient 
et d’Occident PSL (Université Paris Sciences & Lettres, 
dalej CNRS), “Arms in Religion, Religions in Arms in 
Late Antiquity”
Pierre Terjanian (MMA), “Armor as Votive Gift: Devotion 
and Self-Representation in Late Medieval and Renaissance 
Europe”
Piątek, 19 października: sesja popołudniowa (Metropolitan 
Museum of Art)
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3. Sesja warsztatowa (wyłącznie dla referentów)
Sobota, 20 października: sesja poranna (Columbia 
University, Schermerhorn Hall 612)
4. Metaphors, Symbolism, Status (9.30-11.00)
Andréas Stauder (EPHE), “Of Bowmen and Sickle-
Swords: Weapons in Ancient Egyptian Literature and 
Royal Ideology”
David Lurie (Columbia), “Creation from Destruction: 
Weapon as Symbol in Japanese Mythology”
Severyn Fowles (Barnard), “The Shield’s Sovereignty: 
Armament and Agency in the American West, A.D. 
1400-1900”
Faïza Drici (MMA), “Weaponry in Ancient Sudan: 
Warrior Equipment or Prestige Attribute?”
5. Armor and Body, Armor as Body (11.30-13.00)
Nancy Worman (Barnard), “Heroic Outerwear in Tragedy”
François Queyrel (EPHE), “Arms and Nudity of Defeated 
Barbarians”
Francesco de Angelis (Columbia), “The Hard and the 
Soft: Bodies and Cuirasses in Etruscan Art”

Diane Bodart (Columbia), “Armor of Light for the 
Conquista”
Sobota, 20 października: sesja popołudniowa (Columbia 
University, Schermerhorn Hall 612)
6. Meaningful Arms (14.30-15.30)
Filippo Ronconi (EHESS), “Coins as Weapons / Weapons 
as Coins: Epiphanius of Chyprus on the Obolos, between 
History and Archaeology”
Lech Marek (MMA, Uniwersytet Wrocławski), “Life 
Stones and Stone Pommels: Medieval Sword Amulets, 
a Legacy of the Classical Age”
Chassica Kirchoff (MMA), “Collection and Recollection: 
Armors as Objects of Memory in Early Modern Europe”
7. Technology and Functions of Weapons (16.00-17.00)
Stéphane Verger (EPHE), “The Keltikè Machaira”
Alain Thôte (EPHE), “Early Chinese Armors Made from 
Metal, Leather, or Stone Plates: Techniques and Functions”
John Ma (Columbia), “The Geometry of Harm: Notes 
on the Ancient Greek Buttspike”
Uwagi końcowe (17.00-18.00)

Trzecia edycja międzynarodowej konferencji bronioznawczej „Military Campaigns, Weaponry...
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