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Dzięki inicjatywie znanego bułgarskiego znaw-
cy wczesnośredniowiecznego uzbrojenia południowo-
wschodniej Europy, Valerego Jotova, a także Deâna 
Ânčeva, dyrektora regionalnego muzeum znajdują-
cego się w niewielkiej, położonej urokliwie nad Mo-
rzem Czarnym miejscowości Biała (Bâla) pod Warną, 
w dniach 16-18 maja 2019 r. odbyła się międzyna-
rodowa konferencja zatytułowana „Military Campaigns, 
Weaponry and Military Equipment (Antiquity and 
Middle Ages)”. Przypomnę, iż jest to kolejne spotka-
nie w ramach cyklu konferencji, którego pierwsza 
edycja  miała  miejsce  jeszcze  w  2002  r.  w  Warnie. 

Konferencja w 2019 r. zgromadziła niemal 40 
badaczy starożytnego i średniowiecznego uzbrojenia 
z 10 europejskich krajów. Zainicjowało ją powitanie 
burmistrza miasta, Pana Anastasa Trendafilova, który 
podkreślił rolę muzeum w kształtowaniu się lokalnej 
świadomości historycznej oraz wskazał na ogromną 
wagę podobnych konferencji w promocji i upo-
wszechnianiu dziedzictwa kulturalnego dla rozwoju 
turystycznego  regionu. 

Przyjrzyjmy się bliżej referatom dotyczącym 
szczególnie nas tutaj interesującego średniowiecza. 
Inauguracyjny wykład („Notes on methodic of 
exploring of Ancient and Medieval Weapons and 

Military Equipment”) wygłosił V. Jotov (Warna, Buł-
garia), który poczynił szereg uwag o metodycznych 
podstawach uprawiania studiów bronioznawczych, 
posiłkując się przykładami pochodzącymi z interesu-
jącego go najbardziej świata bizantyńskiego. W tym 
kontekście wskazał na dysproporcję między liczbą 
przedstawień ikonograficznych a znaleziskami orygi-
nalnych elementów uzbrojenia. Wyraził także prze-
konanie, iż dla badań nad uzbrojeniem bizantyńskim 
niepoślednie znaczenie mają odkrycia dokonywane nie 
na terenie Azji Mniejszej, ale na terenie południowo-
wschodniej Europy. W jednym z następnych wystą-
pień, pt. „Weapons discovered in the necropolis of Late 
Avar, Carolingian and Early Hungarian times (Verch, 
Community of Somogy, Hungary)”, József Szentpéteri 
(Budapeszt, Węgry) szczegółowo omówił 20 pochów-
ków z uzbrojeniem datowanych od końca VIII do X w., 
odkrytych na cmentarzysku w Verch na Węgrzech. 
Interesujący jest fakt, iż jedno cmentarzysko było 
kolejno używane przez Awarów, Słowian, a następnie 
przybyłych ze wschodu Węgrów. Groby zawierały 
liczne elementy uzbrojenia i wyposażenia jeździec-
kiego, w tym miecz typu H według Jana Petersena, 
żeleźca czekanów i toporów, ostrogi, elementy łuków 
refleksyjnych czy groty strzał. Interesujący był rów-
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nież wykład Taxiarchisa Koliasa (Ateny, Grecja) za-
tytułowany “Arms and Ideology: Representations of 
the Byzantine Emperor in the 11th th and 12  centuries”, 
w którym autor przedstawił ewolucję militarnego wi-
zerunku cesarza bizantyjskiego. Początkowo był on 
ukazywany jako władca-wojownik, by od początków 
VIII stulecia zyskać status „obrońcy Bizancjum”, 
jednocześnie jednak „miłującego pokój”. Od czasów 
Bazylego II militarna funkcja cesarza nie ma już ne-
gatywnych konotacji, a władca często ukazywany jest 
jako jeden ze świętych wojowników. Sesję popołu-
dniową rozpoczął Nikolai Hrisimov (Veliko Tyrnovo, 
Bułgaria) referatem „About the one unused depiction of 

thcomposite belt with additional straps from 9  century”, 
w którym szeroko przeanalizował problematykę pa-
sów z dodatkowymi rzemieniami, widząc ich genezę 
w kręgu sasanidzkim lub postsasanidzkim. Z kolei Dmy-
tro Dymydûk (Lwów, Ukraina) w referacie „Pictorial 
sources for studying of the armament of the Bagratidian 

th thera in Armenia (end of 9  – the middle of the 11  
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Ryc. 1. Thomas Salmon (Paryż, Francja) z rekonstrukcją bizantyń-
skiego miecza. Fot. P. N. Kotowicz.

Fig. 1. Thomas Salmon (Paris, France) with reconstruction of Byzantine 
sword. Photo by P. N. Kotowicz.

centuries): problems of analysis and interpretations” za-
jął się głównie problematyką badań bronioznawczych 
nad bronią białą epoki Bagratydów, wskazując m.in. 
na stosunkowo dość późne (koniec XII w.?) pojawie-
nie się w ikonografii z tego regionu szabli. Kolejne 
wystąpienie, pt. „Iconographic sources for the arms 
and armour evidence from medieval Red Ruthenia” 
przygotowane przez autora niniejszej relacji (Piotr 
N. Kotowicz, Sanok, Polska), poświęcone było pre-
zentacji ikonograficznych wyobrażeń broni z terenu 
średniowiecznej Rusi Czerwonej. Autor omówił zabyt-
ki sztuki związane zarówno z łacińskim, jak i bizan-
tyjskim kręgiem kulturowym, których wpływy krzy-
żowały się w tym regionie. Przyczynkarski charakter 
miał referat Marii Manolovej (Warna, Bułgaria) pt. 
„Centaur warrior – images on the sgraffito pottery”, 
która przeanalizowała wyobrażenie zbrojnego centau-
ra wyposażonego w pancerz, miecz i tarczę na XII-
XIII-wiecznym talerzu. Autorka skłonna jest łączyć 
to wyobrażenie z przedstawieniami bizantyjskiego 
mitycznego bohatera Digenisa Akritasa, często wy-
obrażanego na podobnych zabytkach jako herosa wal-
czącego  ze  smokiem. 

Popołudnie pierwszego dnia konferencji wypeł-
niła wycieczka do Warny, w trakcie której goście mo-
gli zapoznać się ekspozycją poświęconą znaleziskom 
archeologicznym z miasta i okolic oraz nową wysta-
wą poświęconą uzbrojeniu, prezentowanymi w salach 
miejscowego Regionalnego Muzeum Historycznego. 
Główną atrakcją było jednak zwiedzanie świetnie za-
chowanych reliktów architektonicznych rzymskich term 
antycznego  Odessos.

Cała pierwsza sesja dnia następnego poświęco-
na była głównie problematyce starożytnego uzbroje-
nia. Kolejną zdominowali badacze węgierscy, którzy 
skupili się na analizie różnych aspektów uzbrojenia 
węgierskiego w IX i X w. I tak, Attila Türk (Budapeszt) 
w referacie New results in the research of the tenth-„
century bow finds of Early Hungarians in the Carpathian 
Basin” odniósł się do różnych aspektów funkcjonalnych 
X-wiecznych łuków węgierskich, z kolei Zsolt Petkes 
(Budapeszt) w wystąpieniu 10th„  century battle and 
shepherd’s axes in the Carpathian Basin in the light 
of the Bulgarian find assemblage” postanowił na no-
wo przyjrzeć się problematyce toporów na terenie 
Kotliny karpackiej, porównując je ze znaleziskami 
z Bułgarii. Przedstawiona propozycja rozwarstwienia 
typologicznego tej grupy zabytków wzbudza jednak 
dużo wątpliwości i niewątpliwie wymaga dopracowa-
nia. Duet Balázs Tompa – Bertalan Zágorhidi Czigány 
(Budapeszt) wrócił do tematu, którym interesował się 
niegdyś znany archeolog i bronioznawca węgierski 

th thLászló Kovács. Autorzy w referacie „9 -10  Century 
Straight-bladed Sabres and Sabre Hilted Swords in the 
Carpathian Basin” ponownie zajęli się nietypowymi 
IX-X-wiecznymi szablami o prostych głowniach i mie-
czami o rękojeściach szablowych. Zabytki te inter-
pretowane są jako przykłady adaptowania w zakresie 
uzbrojenia przez koczowniczych Węgrów pewnych 
rozwiązań konstrukcyjnych od swych osiadłych są-
siadów, przy równoczesnym zachowaniu elementów 
tradycyjnych. Tematyce broni białej poświęcony był 
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też kolejny referat. Márk Haramza (Budapeszt) sku-
pił swą uwagę na problematyce stosunkowo rzadko 
poruszanej wśród węgierskich uczonych, a mianowicie 
technologicznym aspektom wytwarzania tzw. “szabel 
węgierskich” ( Another Note on the „Hungarian „
Sabers” – Archaeometallurgical Approach”).    

Rozpoczynając sesję popołudniową, Christoph 
Eger (Xanten, Niemcy) omówił najważniejsze źródła 
ikonograficzne i archeologiczne ze schyłku starożyt-
ności i średniowiecza ukazujące uzbrojenie na terenie 
bizantyjskiego i wczesnoislamskiego Bliskiego Wscho-
du ( Archaeological evidence for Byzantine and Early „
Islamic weapons in the Near East”). Poza mozaika-
mi, czy srebrnym talerzem z wyobrażeniem Dawida 
i Goliata, autor zwrócił uwagę m.in. na skarb uzbro-
jenia odkryty w Jerozolimie i datowany na początek 
VII w., w skład którego wchodziły: umbo, czekan 
i resztki miecza. Analizując znalezisko jelca miecza 
typu korynckiego” z Jerozolimy, przyjrzał się bliżej „
tej kategorii zabytków i wskazał na ich prawdopodob-
ne centralno-azjatyckie korzenie. Problematyce uzbro-
jenia bizantyjskiego poświęcony był referat Thomasa 
Salmona (Paryż, Francja), który postanowił rozstrzy-
gnąć, czy w okresie środkowobizantyjskim posługiwa-
no się włócznią czy już może kopią ( Lance or spear? „
Middle Byzantine cavalry polearms and associated 
fighting techniques”). Autor wskazał na szczupłą bazę 
źródłową archeologicznych pozostałości włóczni z tego 
okresu – wyjątkiem są znaleziska z XI-wiecznego wra-
ku odkrytego w miejscowości Serçe Limanı, Turcja. 

Zgodnie z panującą tendencją uznał, iż o ewentual-
nym używaniu kopii możemy wnioskować jedynie 
na podstawie przedstawień ikonograficznych, ukazu-
jących jeźdźców trzymających drzewce pod pachą. 
Jednym z najwcześniejszych takich przedstawień jest 
miniatura z Psałterza Chludowskiego” datowanego „
na IX w. Autor zauważa też, że w tym czasie zaczy-
nają się pojawiać w ikonografii wysokie siodła. Po-
łączenie tych dwóch elementów może wskazywać na 
dość wczesne pojawienie się w kawalerii bizantyj-
skiej kopijników. Problem jednak daleki jest jeszcze do 
ostatecznego rozwiązania. W zatytułowanym Between „
Steppe and Balkan Region: The Byzantine Weapons 

thand Horse Trappings in the 10  century Carpathian 
Basin” referacie Péter Langó i András Patay-Horváth 
(Budapeszt, Węgry) omówili znaleziska z cmentarzysk 
szkieletowych (pierwsza połowa X w.) zlokalizowa-
nych w okolicach jeziora Balaton, na których odkryto 
m.in. inkrustowane strzemiona z wyobrażeniami ryb. 
Znaleziska te łączone są z uzbrojeniem bizantyjskim 
i dały asumpt do omówienia znalezisk poświadczających 
– według autorów – kontakty węgiersko-bizantyjskie. 
Ostatni referat w tym dniu przedstawił Deân Rabo-
vânov (Veliko Tyrnovo, Bułgaria), który omówił zna-
lezisko berdysza, datowanego na XIV – pierwszą po-
łowę XV stulecia, odkrytego w trakcie badań klasztoru 
w Voden, region Jambol ( Late mediaeval battle axe „
from  Voden  Monastery  /Jambol  Region/”). 

Zanim i goście udali się na zaplanowaną popo-
łudniową wycieczkę, Milen Petrov z Warny, jeden 
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Ryc. 2. Uczestnicy konferencji w trakcie zwiedzania rezerwatu archeologicznego na Przylądku św. Atanazego w Białej (Bułgaria) (fot. dzięki 
uprzejmości V. Jotova).

͡Fig. 2. Participants of the conference in the heritage park on the Cape of St Atanas near Biala (Bulgaria) (photo courtesy V. Ĭotov).
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z najbardziej znanych bułgarskich przedstawicieli his-
torycznego odtwórstwa, przedstawił wykonane wła-
snoręcznie okazy broni i uzbrojenia ochronnego wcze-
snośredniowiecznych wojowników bułgarskich. Zebrani 
mieli okazję wymienić szereg uwag na temat odwzo-
rowania tych przedmiotów w stosunku do pierwowzo-
rów i należy uczciwie stwierdzić, iż niektóre z nich 
prezentują wysoki poziom, zarówno pod względem 
technologicznym, jak i wizualnym (ryc. 1). Celem 
wspomnianej wycieczki były pozostałości późnoan-
tycznego, bizantyjskiego miasta zlokalizowanego na 
Przylądku św. Atanazego w pobliżu Białej. Odkryte 
w trakcie badań archeologicznych otoczone murami 
osiedle jest obecnie skansenem archeologicznym z licz-
nymi udostępnionymi obiektami, wśród których wy-
różnia się winiarnia oraz pozostałości bazyliki i ba-
ptysterium. Miasto to zostało zniszczone w trakcie 
jednego z najazdów awarsko-słowiańskich w począt-
kach  VII  w.  (ryc.  2).

Trzeci, ostatni dzień konferencji poświęcony 
był przede wszystkim tematyce lokalnej, skupionej 
wokół problematyki antycznych i średniowiecznych 
systemów fortyfikacji na Bałkanach. Wśród wygło-
szonych referatów znalazły się też jednak dwa poru-
szające problematykę bronioznawczą. Jeden z nich, 
pt. About the siege artillery of the Army of Amedeus VI „

Count of Savoy in his Eastern campaign in 1366-
1367”, wygłosił Nikolaj Markov (Sofia, Bułgaria), 
który zaprezentował odkryte w wodach Morza 
Czarnego działo brązowe, wiązane przez niego z eks-
pedycją morską hrabiego Amadeusza VI Zielonego”, „
władcy Sabaudii przeciw Turkom w l. 1366-1367. 
Wydaje się jednak, iż tak ścisłe wiązanie tego za-
bytku ze wspomnianym wydarzeniem jest obecnie 
przedwczesne. Konferencję w gościnnych progach 
muzeum zamknęło wystąpienie Metodi Zlatkova 
(Sofia, Bułgaria) poświęcone zbiorowi głowic buław 
ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Sofii ( Maces „
from the collection of the Ethnographical Museum 
in  Sofia”). 

Konferencja przebiegała w niezwykle życzliwej 
i koleżeńskiej atmosferze, ale z powodu napiętego 
programu skróceniu uległy dyskusje, które prowa-
dzono głównie w kuluarach. Problematyka uzbroje-
nia południowo-wschodniej Europy jest nadal jeszcze 
niedostatecznie poznana, stąd też nad kilkoma refe-
ratami dyskutowano długo i namiętnie. Organizatorzy 
obiecali, iż również materiały z tej edycji konferen-
cji ukażą się drukiem, za co trzymam kciuki. Oby 
jednak nie trzeba było czekać na nie przez kilka 
kolejnych lat, jak to miało miejsce w przypadku 
poprzedniej  edycji.
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