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Początki użytkowania szabli na terenie
wczesnośredniowiecznej Armenii1
Abstract
For a long time, the military history of the Medieval Armenia was not an object of historical
research, which in turn had a negative impact on the studies of the region’s social and political
history. It is indisputable that in Armenia, as in most countries during the Middle Ages, the
sword was a popular – albeit expensive – weapon. But when did sabres appear in Armenia, and
were they popular? Images or archaeological ﬁnds of sabres from the territory of Armenia date
only from the 12th/13th centuries, while in the Byzantine Empire and Abbasid Caliphate the sabre
had been known already in the 9th–11th centuries, used mainly by nomads serving as mercenaries in both armies. Unfortunately, written sources are not really helpful, as Armenian chroniclers
used diﬀerent terms (ོཷཱྀཿ, ཨཷཱྀཿ, ོཷཱྀོཤཿ – sur, tur, suser) in order to describe the word “sword”
or something of the kind, diﬀerences between which are not completely understood. Moreover,
there exists a methodological problem of distinguishing a backsword/pallash (single-edged
sword) from a sabre. In order to make this research a more relevant, a comparative analysis
with Byzantine, Georgians, Muslim and Nomads materials regarding the appearance, distribution and use of the sabre was employed. The conclusion states that in South Caucasus, the
sabre appeared a bit later than in the Byzantine Empire and Abbasid Caliphate, having arrived
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thanks to North Caucasus, Byzantine, Muslim or Seljuk inﬂuences in the 10th–11th centuries,
given that nomad mercenaries were not present in Bagratid Armenia.
Key words: Byzantine Empire, Abbasid Caliphate, sabre, backsword, paramerion, Armenia,
Bagratids, Georgia.
Słowa kluczowe: Cesarstwo Bizantyjskie, Kalifat Abbasydów, szabla, pałasz, paramerion, Armenia, Bagratydzi, Gruzja.

We wczesnym średniowieczu miecz był znanym i efektywnym typem broni,
dostępnym jedynie dla elit społeczeństwa, ponieważ symbolizował władzę,
a jego produkcja była kosztowna2. Arystokracja specjalnie kupowała sobie
drogie miecze, które były inkrustowane złotem lub kamieniami szlachetnymi,
by zademonstrować wysoką pozycję w społeczeństwie3. Podarowanie komukolwiek miecza było przejawem wielkiego szacunku4.
Natomiast skutkiem starań o zwiększenie efektywności broni białej w warunkach walki konnej było pojawienie się szabli, lżejszej niż miecz, co pozwalało na zadawanie nią szybszych cięć, chociaż siła uderzenia szabli była nieco
mniejsza niż miecza5. Szabla przenikała głęboko w ciało wroga i była szczególnie skuteczna w walce z lekko uzbrojonymi wojownikami6. Specyﬁkę zarówno
szabli, jak też spokrewnionego z nią pałasza7 stanowił sposób ukośnego usytuowania rękojeści względem głowni, której koniec był lekko nachylony w stronę
ostrza8, co widzimy np. na XIV-wiecznym relieﬁe „Polowanie księcia Smbata
Orbeliana na lwa” z cerkwi św. Karapeta w Noravank (ryc. 1.)9.
Celem tego artykułu jest próba odpowiedzenia na pytanie, kiedy szabla pojawiła się w Armenii, skąd traﬁła na ten obszar oraz kiedy zaczęła zyskiwać tu
swoją popularność. Dla przeprowadzenia badania konieczna jest analiza porównawcza z bogatszą historiograﬁą pojawienia się i rozprzestrzenienia szabli
w Cesarstwie Bizantyjskim, Kalifacie Abbasydów oraz wśród nomadów nadczarnomorskich. Jest to niezbędne, gdyż Armenia znajdowała się pod wpływami tych kręgów kulturowych.
T. Kolias, 1988, s. 156.
Ованес Драсханакертци, История Армении, s. 149; Мовсес Каланкатуаци, История
страны Алуанк, s. 96, 93; ཐ༳ཡཿའའཱིུའཱུ, 1950, སེ. 70–71.
4
Всеобщая исторія Вардана Великаго, [w:] Эминъ Н. (пер.), 1861, s. 143; ཁཊོའཱུུའཱུ,
2010, སེ. 122–124.
5
А. Кирпичников, 1966, s. 62.
6
T. Kolias, 1988, s. 146, 160–161.
7
Główna różnica między pałaszem a szablą polegała na tym, że pałasz miał prostą, jednosieczną głownię, natomiast szabla miała zakrzywioną głownię i – podobnie jak pałasz, była
ostra tylko z jednej strony, jednak miała dwustronnie zaostrzony końcowy odcinek głowni (pióro), służący do zadawania pchnięć (М. Горелик, 2015, s. 47; ཐ༳ཡཿའའཱིུའཱུ, 1950, སེ. 66;
А. Голубєв, І. Голубєва, 2012, s. 42–54; А. Зорин, 2002). Bułgarski archeolog – Valery Jotov
twierdzi, iż w X–XI w. pałasze też mogły mieć dwusieczne pióra. Dlatego szable od pałaszów
najlepiej rozróżniać właśnie po krzywiźnie ostrza. Serdecznie dziękuję Valeremu Jotovi za konsultacje.
8
М. Горелик, 2015, s. 47.
9
Kopia w Muzeum Historii Armenii (Erywań).
2
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Ryc. 1.

Pojawienie się oraz rozprzestrzenienie szabli
w krajach sąsiadujących z Kaukazem Południowym
Szabla pojawiła się najprawdopodobniej w VII w. wśród ludów tureckich w Ałtaju10, a w połowie VIII w. w Kaganacie Chazarskim11 i na północnym Kaukazie12. Potem zaczęli jej używać koczownicy z Europy Środkowo-Wschodniej
(nomadowie nadczarnomorscy, Węgrzy, Bułgarzy itp.)13, skąd pochodzą znane w historiograﬁi znaleziska archeologiczne tzw. szabel „chazarskich”, „węgierskich”, „bułgarskich”, itd.14. Jednak znaleziska te są bardzo zróżnicowane15.
Większość odnalezionych „szabel” ma proste ostrze, dlatego lepiej je nazywać
10
O początkach szabli na terenie Ałtaju wypowiada się w monografii uzbrojenia z tego
terenu V. Gorbunov, który widzi pierwowzory szabel na terenie Chin już w I–II w.n.e., ale klasyczne ich okazy pojawiają się w VII–VIII w., zapewne w drugiej połowie VII w. – В. Горбунов
2006, s. 68–69.
11
W Powieści minionych lat (ХІІ w.) znajduje się opis daniny, którą płacili Słowianie Chazarom w IX w. (lub przed tym): „Rzekli starcy chazarscy: Niedobra dań… myśmy osiągnęli ją
orężem, ostrym tylko z jednej strony, to jest szablami, a ci mają oręż obosieczny, to jest miecze:
zaczną oni kiedyś zbierać dań od nas i od innych krajów”. – Літопис руський, s. 11. Zauważymy, że w czasie napisania tej kroniki (początek XII w.) szabla już była popularna na Rusi dzięki
kontaktom z koczownikami. – А. Кирпичников, 1966, s. 61–63.
12
У. Кочкаров, 2008, s. 38–39.
13
А. Комар, О. Сухобоков, 2000; J. Haldon, 1975, s. 31; P. Grotowski, 2010, s. 359; A. Hoffmeyer, 1961, s. 43.
14
А. Комар, О. Сухобоков, 2000; Д. Рабовянов, 2019, s. 159–162; В. Йотов, 2010, s. 217–
225. В. Йотов, 2004, s. 65–68; Г. Баранов, 2016, s. 81–82, ryc. 1–7; Г. Баранов, 2014, s. 87, 89,
92, ryc. 1–3, 8; Gh. Matei, R. Coman, 2018, s. 125–128; S. Donchev, B. Totev, 2018, s. 129–132;
В. Калініченко, 2016, s. 101–105.
15
Więcej na ten temat – П. Котович, 2019, s. 103.
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pałaszami16. Natomiast te głownie, które mają lekko skrzywione ostrza, możemy nazywać szablami (ryc. 2.)17.

Ryc. 2.

Najprawdopodobniej to właśnie z terytorium Bałkanów oraz regionu nadczarnomorskiego szabla mogła traﬁć w VIII/IX–XI w. do Bizancjum18, dzięki kontaktom z koczownikami oraz najemnikami z Kaganatu Chazarskiego,
В. Йотов, 2004, c. 65–68, ryc. 449–455; Г. Баранов, 2016, ryc. 1.–7. Większość historyków uważa, że paramerion był jednosiecznym mieczem, o czym świadczy jego opis w „Taktyce”
Leona VI Filozofa (886–912) jako „wielkiej jednosiecznej machajry”, Лев VI Мудрый, Тактика Льва, V. 3; Г. Баранов, 2016, s. 81–82, ryc. 1.–7; Г. Баранов, 2014, s. 87, 89, 92, ryc. 1.–3.,
8.). Jednak jednoznaczna identyfikacja pałasza i paramerionu jest nie do końca uprawniona, na
co wskazał w trakcie październikowej konferencji w Sanoku Tomas Salmon z Paryża (T. Salmon, 2019). Chodzi mianowicie o to, że w traktacie Sylloge Tacticorum (X w.) paramerion został wspomniany jako „miecz obosieczny” (G. Chatzelis, J. Harris, (transl.), s. 128–129, № 38.5,
39.2). Podana kwestia wymaga dalszych badań.
17
В. Йотов, 2004, s. 65–68, ryc. 456–462.
18
R. D’Amato w rozmowie prywatnej podzielił się pomysłem, iż szabla trafiła do Bizancjum przez Awarów (połowa VI – początek IX w.), G. Csiky, 2015. Wtedy miejscowi rzemieślnicy bizantyjscy mogli przyjąć technologię wyrabiania szabel i już w IX–XI w. zacząć produkować je własnoręcznie. Niestety, nie możemy zgodzić się z taką teorią, bowiem brakuje źródeł
archeologicznych ją potwierdzających. Problem polega na tym, że po samej głowni trudno
poznać, gdzie i przez kogo ona została wyprodukowana. Dlatego badacze próbują identyfikować wytwórcę po jelcach, co też nie jest do końca prawidłowym, ponieważ głownia mogła być
wyprodukowana np. przez Węgrów, a jelec przymocowany przez miejscowych rzemieślników
bizantyjskich. Jednak musimy zgodzić się z tym, że prędzej czy później miejscowi rzemieślnicy
bizantyjscy musieli przyjąć technologię wyrabiania szabel, natomiast otwarte pozostaje pytanie,
kiedy to się odbyło.
16
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Węgier lub Azji Środkowej, którzy stanowili większość w kawalerii bizantyjskiej. Przynosili ze sobą swoje uzbrojenie – pałasze lub lekko skrzywione
szable, dzięki czemu szabla zaczęła rozprzestrzeniać się w Bizancjum wśród
jeźdźców19. David Nicolle uważa, że po ekspansji Seldżuków w XI w., broń ta
zaczęła stopniowo zyskiwać popularność wśród Bizantyjczyków20.
Nie mniej skomplikowanym jest pytanie o pojawienie się szabli w Kalifacie Abbasydów. W źródłach arabskich pierwsza informacja o „krzywych
mieczach” pochodzi z IX w. Arabski kronikarz Al-Dżahiz (IX w.) wspominał
wojowników z Chorasanu, którzy byli Turkami i mieli „krzywe pochwy”21.
Właśnie wtedy w armii Kalifatu Abbasydów powstał odrębny korpus Turków,
stworzony przez kalifa Al-Mutasima (833–842)22. Jeżeli większość historyków
zgadza się z tym, iż szabla pojawiła się tutaj około IX w.23, to otwarte pozostaje pytanie o jej popularność. Shihab Al-Sarraf24, David Nicolle25 oraz Anatolij
Kirpicznikow26 uważają, że prosty dwusieczny miecz pozostawał tam nadal
najpopularniejszym typem broni, a szabla dominowała tylko w okresie mameluckim (XIII w.). Trochę inną interpretację zasugerował bułgarski historyk
Samuil Kamburow, który napisał, że jeszcze w IX w., dzięki reformom wojskowym kalifa Al-Mutawakkila (847–861), szabla zaczęła zyskiwać popularność,
chociaż ostatecznie zastąpiła miecz tylko w czasach mameluckich w XIII w.27
Podsumowując, możemy uznać, że szabla już w IX w. była znana w Bizancjum oraz Kalifacie Abbasydów, a IX–XII/XIII w. były dla szabli etapem przejściowym – od broni „obcej” do „swojej” (zwłaszcza wśród kawalerzystów).
Oczywiście, proces ten nie wszędzie przebiegał jednakowo, jednak możemy
stwierdzić, iż po ekspansji Seldżuków w XII–XIII w. szabla stała się popularnym typem broni wśród wojowników bizantyjskich oraz muzułmańskich. Zatem kiedy szabla pojawiła się w Armenii?

Szabla w Armenii. Kwestia terminologii
Wojskowa historia średniowiecznej Armenii jest praktycznie niezbadana.
Istnieje tylko kilka ogólnych prac na ten temat autorstwa Sargisa Sargsiana28, Mhera Hakobiana29, Surena Martikiana30, Michała Chlipały31, Sargisa
C. Hriban, 2017, s. 117; T. Kolias, 2012, s. 89; J. Haldon, 1975, s. 66; D. Nicolle, 1982, s. 37.
D. Nicolle, 1986, s. 40.
21
S. Al-Sarraf, 2002, s. 171.
22
С. Камбуров, 2017, s. 275.
23
D. Nicolle, 1999, s. 262.
24
S. Al-Sarraf, 2002, s. 169–171.
25
D. Nicolle, 2007, s. 100.
26
Rosyjski historyk A. Kirpicznikow pisał, iż w Kalifacie Abbasydów w X–XI w. szabla już
istniała, nazywała się Qalachür, a w XII–XIII w. ona zaczęła zyskiwać popularność, odsuwając
miecz dwusieczny na drugi plan. А. Кирпичников, В. Коваленко, 1993, s. 122–134.
27
С. Камбуров, 2017, s. 275.
28
ཏ. ཏའཿརོུའཱུ, 1969.
29
ཆ. གའཷཡུའཱུ, 2008.
30
ཏ. ཆའཿཾཪུའཱུ, 2009; ཏ. ཆའཿཾཪུའཱུ, 2011.
31
M. Chlipała, 2013.
19

20
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Burnaziana32, Haika Demoiana33 oraz Armena Aivaziana34. Nie lepiej przedstawia się też historia badań nad uzbrojeniem średniowiecznego wojownika
ormiańskiego, gdyż tematem tym zajmowało się kilku zaledwie badaczy: Walentyna Abramian35, Babken Arakelian36, Maria Romanowa37, Karine38 Voskanian, Anatolij Kirpicznikow39 oraz autor niniejszej pracy40.
Pionierką w dziedzinie badań na temat pojawienia się i wykorzystania szabli
na obszarze Armenii jest W. Abramian. Wyraża opinię, że średniowieczni jeźdźcy ormiańscy musieli wykorzystywać „ཤཻཨཿཤཿ” (ker trer – krzywe miecze)41,
chociaż badaczka nie podaje żadnego dowodu na potwierdzenie swego zdania.
Podobnie uważa Karine Voskanian, która w swojej pracy doktorskiej na temat
armii Bagratydów w IX–XI w. pisze, że wojownicy wykorzystywali „ཱིཪའོའུཿཪ
ཤཻ ོཷཱྀཿ” (miasajri ker sur – krzywy jednosieczny miecz), odnosząc się do
tego, że w Bizancjum i Kalifacie Abbasydów ten rodzaj broni już istniał42.
Aby spróbować rozwiązać ten problem, warto zwrócić uwagę na źródła
pisane. Wiemy, że w IX–XIII w. wojownicy ormiańscy wykorzystywali około 17 różnych typów uzbrojenia. Wśród głównych rodzajów broni białej kronikarze wymieniają co najmniej trzy nazwy: ོཷཱྀཿ (sur), ོཷཱྀོཤཿ (suser) oraz
ཨཷཱྀཿ (tur)43. Historycy jednak nie znają dokładnego rozróżnienia między tymi
terminami i nie są w stanie określić, który z nich oznaczał „miecz”, który zaś
„szablę”, „pałasz” lub inny rodzaj broni białej44. Wynika to z faktu, że w ówczesnych kronikach panuje kompletny chaos terminologiczny, ponieważ wszystko zależało od stylu lub preferencji językowych autora. Także sami kronikarze
często mylili się i nie do końca rozumieli sens tego lub innego słowa45. Na doཏ. ༴ཷཱཱྀཻུའཥུའཱུ, 1963, སེ. 85–100.
ག. ༶ཤཱིཷུའཱུ, 2013.
34
А. Айвазян, 2017.
35
ཐ. ༳ཡཿའའཱིུའཱུ, 1946; ཐ. ༳ཡཿའའཱིུའཱུ, 1950; ཐ. ༳ཡཿའའཱིུའཱུ, 1956.
36
༴. ༳ཻའྃཤཫུའཱུ, 1958; ༴. ༳ཻའྃཤཫུའཱུ, 1976; Б. Аракелян 2003.
37
М. Романова, 2011, s. 64–81.
38
ཁ. ཊོའཱུུའཱུ, 2010, སེ. 123.
39
А. Кирпичников, В. Коваленко, 1993, s. 122–134; Р. Джанполадян, А. Кирпичников,
1972, s. 23–29; R. Djanpoladian, A. Kirpičnikov, 1972, s. 15–23.
40
Д. Димидюк, 2017, s. 3–12; 2018a, s. 7–33; 2018b, s. 191–199; 2018–2019, s. 49–59;
2019a, s. 25–27; 2019b, s. 33–48; D. Dymydjuk, 2019a, s. 7–31; D. Dymydjuk, 2019b, s. 122–124.
41
ཐ. ༳ཡཿའའཱིུའཱུ, 1950, སེ. 66.
42
Badaczka w swojej dysertacji powoływała się na stronę internetową, która już nie istnieje. – www.mlahanas.de. – ཁ. ཊོའཱུུའཱུ, 2010, སེ. 123.
43
༴. ༳ཻའྃཤཫུའཱུ, 1958, སེ. 143. Zwrócimy uwagę na to, że K. Voskanian odnosi do broni
białej jeszcze dwa terminy – „ཽའཱའ” (vaghak) oraz „ཱུཿའཱུ” (nran) (ཁ. ཊོའཱུུའཱུ, 2010,
སེ. 121–128) – teoria ta nie zyskała jednak wsparcia wśród innych badaczy. Więcej o tym –
Д. Димидюк, 2019b, s. 33–48.
44
Czasami kronikarze, dla konkretyzacji swoich opisów, używali zwrotów „ོཷཱྀཿ ཤཿོའུཿ”
(sur jerksair – miecz dwusieczny) lub „ོཷཱྀཿཱིཪའོཤཻ”/„ཱིཪཷཱཱུཪ” (sur miaser/mioghni – miecz
jednosieczny (pałasz), jednak nikt z nich nie wspominał o krzywiźnie ostrza lub o „krzywych
mieczach” (VIII–XI/XIII w.). Więcej o tym – Д. Димидюк, 2019b, s. 37–38.
45
Dziękuję K. Voskanian za konsultację tego zagadnienia. – ཁཊོའཱུུའཱུ, 2010, སེ. 121–
125; ཐ༳ཡཿའའཱིུའཱུ, 1950, སེ. 67; Р. Джанполадян, А. Кирпичников, 1972, s. 28; R. Djanpoladian, A. Kirpičnikov, 1972, s. 15–23.
32

33
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datek z czasem terminy zaczęły zmieniać swoje znaczenie, co jeszcze bardziej
skomplikowało możliwość ich poprawnej interpretacji46.

Ryc. 3.

Dla porównania – podobny problem terminologiczny jest w źródłach gruzińskich47 oraz bizantyjskich48, gdzie nie istniało odrębne określenie dla słowa
szabla. Tak więc z powodu problemów związanych z analizą wojskowej terД. Димидюк, 2019b, s. 38–40. Na przykład na miniaturze „Pojmanie Chrystusa” z 1306 r.
(ryc. 3) widzimy wojowników w czapkach żydowskich, trzymających różną broń (zwłaszcza
drzewcową) – jeden z nich trzyma szablę. Nad nimi znajduje się napis, „ོཷཱྀོཤཿའ>ཱྀ@ྃ ྆ ཡཿའ>ཱྀ@
ྃ (suseravk jew bravk – z szablami(?) i pałkami)”. Natomiast na podobnej miniaturze z „Ewangeliarza Vehaparskiego” z XI w. (Matenadaran, Ms. 10780, f. 710) (ryc. 4.) pokazano grupę
zbrojnych Żydów z mieczami, nad którymi widnieje napis: „ལའོྃ ཥཪཱུཷཱྀཷཿའཱྀུ ོཷཱྀོཤཿའཱྀྃ
(dask zinovoratsn suseravk – wojownicy z mieczami)”. Jak widzimy, na jednej z miniatur słowo
„ཱོྀཷོཤཿ” (suser) oznaczało „szablę”, a na innej – „miecz”, co kolejny raz pokazuje słuszność
wyżej wymienionego stwierdzenia. Jeszcze jednym przykładem może być opis uzbrojenia ormiańskiego księcia Liparita Orbeliana podczas bitwy przeciwko Seldżukom w 1049 r., gdzie
ormiański kronikarz Stepanos Orbelian (XIII w.) zamiast użycia ormiańskiego słowa „ོཷཱྀཿ”
(sur – miecz), wykorzystał perskie słowo „ྲཱྀིྲྀཪཿཱུ” (szmszirn – szamszir (miecz) dla opisywania miecza obosiecznego: „[Liparit] trzymał w prawej ręce szeroki bułatowy miecz dwusieczny”
(„ཥཫའཱུུ ཹཷཱཷཽཾཪ ྲཱྀིྲྀཪཿཱུ ཤཿཡཤཿའཱུཪ ཪ ུའེ ཤཻཪཱཱུུ”). (Step’annos Orbelean, 2012, s. 195;
ཏཾཤྂའཱུཷོབྷཿཡཤཫུའཱུ, 1910, སེ. 375; ཐ༳ཡཿའའཱིུའཱུ, 1950, སེ. 71–72). Interesującym jest
to, że w czasach nowożytnych terminem „ྲཱྀིྲྀཪཿཱུ” (szamszir) zaczęto określać odrębny typ
mocno zakrzywionych szabel perskich, które były popularne aż do końca XIX w. (А. Панів,
2014, s. 129–130). Zauważmy, że w wykorzystaniu perskiego słowa (zamiast ormiańskiego) nie
widać nic dziwnego, ponieważ język perski miał silny wpływ na język ormiański.
47
ʰ. ʩʨʽʸʨ˃ʬ, 2011, ʪʭ. 77; И. Бакрадзе, 2014, s. 284–285.
48
T. Kolias, 1988, s. 133. Zdaniem P. Grotowskiego, dla określenia pałasza lub szabli, kronikarze bizantyjscy mogli używać następujących form: ksifos, machaira lub paramerion (o dyskusyjnym znaczeniu ostatniego mówiliśmy wyżej). Dziękujemy badaczowi za konsultację. Więcej o tym – G. Theotokis, 2018, s. 448.
46
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minologii w źródłach pisanych, swoją uwagę musimy ograniczyć do źródeł
ikonograﬁcznych oraz archeologicznych.

Źródła ikonograﬁczne
Wykorzystanie źródeł graﬁcznych do studiów nad uzbrojeniem wiąże się
z problemami metodologicznymi49. Najważniejszym jest fakt, iż były one wykonywane przez duchownych, których znajomość uzbrojenia, ze względu na
pełnione funkcje, mogła być znikoma50. Często używali oni biblijnych opisów
i zapożyczeń ze starszych dzieł, co mogło zniekształcać prawdziwy wygląd
broni używanej w czasie powstawania miniatur51. Z drugiej jednak strony nie
można wykluczyć, iż autorzy ci byli dobrymi obserwatorami i wiernie przedstawiali otaczającą ich rzeczywistość52. Pomimo więc wszystkich zastrzeżeń,
nie można zabytków tych pomijać w rozważaniach nad historią kultury materialnej Armenii wczesnego średniowiecza. Uważamy, że źródła ikonograﬁczne
(zwłaszcza miniatury) są cennym i stosunkowo obiektywnym źródłem, które
należy – po krytycznej analizie – wykorzystać do prób rekonstrukcji uzbrojenia średniowiecznych wojowników ormiańskich53.

Ryc. 4.

Jedną z niewielu badaczek54, która dla rekonstrukcji uzbrojenia ormiańskich wojowników wykorzystała źródła ikonograﬁczne, była K. Voskanian.
Dla udowodnienia tego, że szabla istniała w Armenii Bagratydów (IX–XI w.),
Więcej o tym – M. Parani, 2003.
Zwrócimy uwagę na to, że w sztuce ormiańskiej IX–XI w. prawie nie ma świeckich wizerunków królów z bronią. Do tego wszystkie znane nam przedstawienia broni na źródłach
figuratywnych pochodzą z kręgu cerkiewnego. Natomiast w Europie Zachodniej już od XI w.
zaczyna się rozwój malarstwa świeckiego, gdzie oręż szybko stał się częścią oficjalnego wizerunku władcy. – A. Janowski, T. Kurasiński, 2009, s. 76.
51
T. Kolias, 1988, s. 33.
52
ཐ. ༳ཡཿའའཱིུའཱུ, 1950, སེ. 64.
53
Polski bronioznawca Piotr Kotowicz wykorzystuje taką samą koncepcję przy badaniu
prawosławnych ikon z Rusi Czerwonej z późnego średniowiecza, na których są przedstawione
różne typy uzbrojenia – K. Jara, M. Glinianowicz, P. Kotowicz, 2011, s. 222–273.
54
Michael Arakelian też częściowo badał miniatury ormiańskie z wojskowego punktu
widzenia, jednak obiektem jego badania były miniatury XVII w. zob. M. Arakelyan, s. 379–391.
49
50
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ormiańska badaczka odniosła się w swojej dysertacji doktorskiej55 do dwóch
miniatur z pracy Hravarda Hakobiana56 (ryc. 3., 5.)57 i do przerysów broni
z różnych ormiańskich miniatur z pracy Astghik Gevorgian58. Niestety, nie
możemy zgodzić się z jej wnioskami, ponieważ przerysowane szable z pracy
A. Gevorgiana odnoszą się do późniejszych stuleci i nie mają żadnego związku
z tymi z okresu IX–XI w. To samo dotyczy również dwóch miniatur opublikowanych w pracy H. Hakobiana – „Pojmanie Chrystusa” (№17) i „Zmartwychwstanie Jezusa” (№21), które datowane są na początek XIV w. (ryc. 3., 5.). Trzeba natomiast zauważyć, iż na miniaturach, freskach oraz reliefach z IX–XI w.
nie ma żadnych wyobrażeń szabel – występują jedynie proste miecze59.

Ryc. 5.
ཁ. ཊོའཱུུའཱུ, 2010, སེ. 123.
གའུའའཱུ ཱིའཱུཿའཱུའཿླྀཷཱྀཨུཷཱཱྀུ ཐའོཹཷཱྀཿའའཱུ, 1978, ཱུའཬ. 17, 21.
57
Miniatura „Pojmanie Chrystusa” (1306), Ewangeliarz, Matenadaran, Ms. 4806, f. 12,
zdjęcie autora; miniatura „Święte kobiety przy grobie Chrystusa” (1338), Ewangeliarz, Matenadaran, Мs. 4813, f. 4b., zdjęcie autora.
58
༳. ༵྆ཷཿརུའཱུ, 1978, ཾའཬ. XVII.
59
Relief „Goliat” oraz fresk „Rzeź niewiniątek”, Kościół Świętego Krzyża na wyspie Aghtamar,
915–921 (zdjęcia są w archiwum prywatnym autora); miniatura „Pojmanie Chrystusa” (koniec
X–XI w.), Ewangeliarz Vehaparski, Matenadaran, Ms. 10780, f. 71; miniatura „Pojmanie Chrystusa” (XI w.), Ewangeliarz Meliteński, Matenadaran, Ms. 974, f. 2; Miniatura „Pojmanie Chrystusa” (XI w.), Ewangeliarz Meliteński, Matenadaran, Ms. 3784, f. 9; fragment miniatury „Pojmanie
Chrystusa” (koniec X – początek XI w.), Ewangeliarz Aregski (wioska Areg, Armenia (in situ);
miniatura „Pojmanie Chrystusa” (XI w.), Ewangeliarz Jerozolimski, Matenadaran, Ms. 3624, f. 9;
miniatura „Znęcanie się nad Jezusem”(1029–1064), Ewangeliarz z Karsu, Biblioteka Ormiańskiego Patriarchatu w Jerozolimie, Ms. 2556, f. 127; miniatura „Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa”
(XI w.), Ewangeliarz Taronski, Matenadaran, Ms. 6201, f. 7v; miniatura „Kobiety niosą olejki do
grobu Chrystusa” (974), Ewangeliarz Tsgrutski, wioska Tsgrut, Armenia, f. 9 (in situ); miniatura
„Ofiara Abrahama” (X w.), Ewangeliarz, Biblioteka Ormiańskiego Patriarchatu w Jerozolimie,
Ms. 2555, f. 8v; miniatura „Św. Sergiusz” (X w.), Ewangeliarz, Biblioteka Mechitarystów w Wiedniu, Ms. 697. f. 4v; miniatura „Ofiara Abrahama” (989), Ewangelia z Eczmiadzyna, Matenadaran,
Ms. 2374. f. 8; miniatura „Hovhannіs Protospatharius” (1007), Ewangeliarz Adrianopolski, Biblioteka Mechitarystów w Wenecji, Ms. 887, f. 8. Autor tego artykułu przygotowuje do druku artykuł
o uzbrojeniu przedstawionym na ormiańskich miniaturach z X–XI w.
55

56
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Ryc. 6.

Ryc. 7.

Warto jednak zwrócić uwagę na miniaturę „Pojmanie Chrystusa”
(ryc. 6.)60 z „Ewangeliarza Meliteńskiego” (XI w.), gdzie po lewej stronie został przedstawiony oręż w formie zakrzywionego ostrza. Jeżeli założymy, że
przedstawione na miniaturze przedmioty o wydłużonym owalnym kształcie,
z nieregularnymi liniami pośrodku, są mieczami, to broń o zakrzywionym
ostrzu może być schematycznym oddaniem szabli61. Podobne przedstawie60
Miniatura „Pojmanie Chrystusa” (XI w.), Ewangeliarz Melitenski, Matenadaran, Ms.
3784, f. 9., zdjęcie autora.
61
D. Nicolle, 1988, s. 58–59; D. Nicolle, 1999, s. 71.

181

Początki użytkowania szabli na terenie wczesnośredniowiecznej Armenii

RES GESTAE 2020 (11)

nia zakrzywionego ostrza bez rękojeści widzimy na bizantyjskim fresku
„Pojmanie Chrystusa” (1310–1320) z kościoła Nikolasa Orphanosa w Salonikach62 oraz na miniaturze ormiańskiej z XIII w. (ryc. 7.)63. Mimo to trudno
jednoznacznie zinterpretować przedmiot nieukazany w całości, dlatego takie
odczytanie nie jest w pełni uzasadnione64. Jeżeli jednak to ostrze rzeczywiście obrazuje szablę, to byłoby to najstarsze przedstawienie tego oręża w ormiańskich źródłach ﬁguratywnych.

Ryc. 8.

Z całą pewnością wiadomo, że jedno z pierwszych przedstawień broni
z zakrzywioną głownią (szabli) w ormiańskich źródłach ikonograﬁcznych
pojawia się w Ewangeliarzu Lwowskim (1198–1199), który powstał w Skewri
R. D’Amato, 2010, ryc. 43.
Miniatura „Wojownicy przekupieni przez Naczelnych Kapłanów” (1262), Toros Roslin
(Cztery Ewangeliarza), Walters Art Gallery, Ms. W. 538, f. 128v, http://warfare.tk/13/Roslin-f128v.htm [dostęp: 25.11.2019].
64
W rozmowie prywatnej R. D’Amato podzielił się myślą, że jest to „rhomphaia” – dwuręczna broń drzewcowa na końcu której mogło być przymocowane proste lub krzywe wąskie
ostrze (jak u kosy) mniej więcej tej samej długości, co rękojeść (R. D’Amato 2010, s. 71–72).
Zdaniem historyka podobną broń możemy znaleźć wśród znalezisk z terytorium Serbii
(Г. Шкриванић, 1957, ryc. 40а, № 6). Problem polega jednak na tym, że istnieją różne próby
interpretacji tego terminu. T. Kolias, w dyskusji prywatnej z P. Grotowskim, wyraził opinię,
że „rhomphaia” była terminem poetyckim, często używanym w Biblii i nie oznaczała żadnego konkretnego rodzaju broni. Z kolei P. Grotowski uważa, że był to specyficzny typ długiej
włóczni (P. Grotowski, 2010, s. 332). P. Deligiannis pisze natomiast o niej jako o ogólnej nazwie
dla broni białej (mieczy, pałaszy i szabli) (P. Deligiannis, 2013). Jeżeli uznamy, że „rhomphaia”
była bronią drzewcową, zakończoną ostrzem (różnych rozmiarów), to pozostaje pytanie o krzywiznę jej ostrza. T. Dawson dowodzi bowiem, że było ono proste (T. Dawson, 1992, s. 24–26).
Z drugiej strony jednak I. Heath utożsamia „rhomphaię” z „falxem” (kosą), ostrze którego było
zakrzywione (I. Heath, 1979, s. 10). Jak można zauważyć, terminologia wojskowa jest niezwykle
kontrowersyjna i badacze zajmujący się jej interpretacją borykają się z wieloma nierozwiązanymi problemami, czego przykładem jest przedstawiona powyżej dyskusja. Zidentyfikowanie
nazwy przedstawionej na miniaturze broni wydaje się niemal niemożliwe (częściowo ze względu na jej schematyczne przerysowanie), jednak była to najprawdopodobniej broń drzewcowa
z zakrzywionym ostrzem.
62
63
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(ormiańskie Księstwo Cylicyjskie, 1198–1375)65. Na miniaturze „Śmierć
męczeńska Cypriana z Kartaginy” przedstawiony jest wojownik rzymski
(w bizantyjskim stylu)66, który trzyma w dłoni miecz o zakrzywionej głowni
(ryc. 8.)67. Ten obrazek można analizować na dwa sposoby:
1) Artysta chciał pokazać moment uderzenia, dlatego namalował krzywe
ostrze, które naprawdę miało być prostym, ponieważ w drugiej dłoni zbrojny trzyma prostą pochwę68.
2) Krzywe ostrze jednoznacznie wskazuje na szablę, a prostą pochwę można
wytłumaczyć tym, że była ona wykonana ze skóry (ponieważ ma brązowy
kolor), a więc mogła dopasowywać się do formy szabli69.

Ryc. 9.
L. Chookaszian, 2017, s. 11–31.
Więcej o miniaturach cylicyjskich i wpływach na nich sztuki bizantyjskiej. – S. Der Nersessian, 1993, s. 16–20; M. Smorąg-Różycka, 2010, s. 13–31.
67
Miniatura „Śmierć męczeńska Cypriana z Kartaginy” (1199), Ewangeliarz Lwowski, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Rps 8101 IIIS, 63v, https://polona.pl/item/ewangeliarz-ze-skewry,NTU3NzE2OQ [dostęp: 25.11.2019].
68
Gorąco dziękujemy P. Grotowskiemu za konsultację w tej kwestii
69
Gorąco dziękuję R. D’Amato za wskazówkę i idee.
65
66
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Ryc. 10.

Ryc. 11.

Dopiero od XIII w. szabla zaczęła pojawiać się często na miniaturach ormiańskich (ryc. 3., 5., 9.–11.)70 oraz reliefach (ryc. 1.)71. To wyraźnie świadczy o jej
Miniatura „Pojmanie Chrystusa” (1306), Ewangeliarz, Matenadaran, Ms. 4806, f. 12а.,
zdjęcie autora; miniatura „Święte kobiety przy grobie Chrystusa” (1338), Ewangeliarz, Matenadaran, Мs. 4813, f. 4b., zdjęcie autora; miniatura „Apostoł uciekający” (1262), Ewangeliarz
Torosa Roslina (Cztery Ewangeliarza), Walters Gallery, Ms. W. 538, f. 191r., https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/T%27oros_Roslin_Gospels%2C_Apostle_fleeing%2C_
Walters_Manuscript_W.539%2C_fol._191r.jpg [dostęp: 25.11.2019]; miniatura „Święte kobiety przy grobie Chrystusa” (1306), Ewangeliarz, Matenadaran, Ms. 4806, f. 013b. Zdjęcie autora;
miniatura „Rzeź niewiniątek” (XIV w.), Ewangeliarz, Biblioteka Mechitarystów w Wiedniu,
Ms. 242, f. 10. Zdjęcie autora.
71
Relief „Scena polowania księcia Smbata Orbeliana na lwa” (XIV w.), Cerkiew św. Karapeta (Noravank), Muzeum Historii Armenii (Erywań) (kopia). Zdjęcie autora. Warto wspomnieć
70
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popularności w tym czasie72. Podobna sytuacja istnieje w ikonograﬁi gruzińskiej,
gdzie na miniaturach i freskach szabla pojawiła się dopiero w XII/XIII w.73. Gruziński historyk Irakli Bakradze objaśnia to tym, że była ona elementem wrogiej
(„nomadycznej”/„pogańskiej”) broni, dlatego duchowni zaczęli ją przedstawiać
na malowidłach dopiero wtedy, gdy szabla zyskała całkowitą popularność74.

Ryc. 12.

Źródła archeologiczne
Najbardziej obiektywnymi źródłami są dobrze datowane znaleziska archeologiczne, które dają nam najwięcej informacji o broni ormiańskiej, choć – niestety,

o reliefie ze ściany pałacowego kościoła w Ani, na którym mistrz wyrzeźbił dwóch jeźdźców bez
zbroi, ale z włóczniami – św. Demetriusza (z lewej strony) i św. Jerzego (z prawej). Oryginalna płyta została zniszczona w drugiej połowie XIX w., a do naszego czasu dotarło tylko kopia,
przerysowana przez Juliusza Kestnera, który był w Ani w 1845/1850 r. Na oryginalnym obrazku
J. Kestnera przy lewej nodze św. Jerzego przedstawiono krzywą linię, która w pracy Arakela Patrika przemieniła się w szablę, chociaż nie ma na to żadnego dowodu. Jednak nie mamy żadnej
informacji o czasie powstania tego reliefu (VII–XIII w.?), dlatego nie możemy go wykorzystywać
do badania kwestii pojawienia i rozprzestrzenienia się szabli w średniowiecznej Armenii. Więcej
o tym – M. Brosset, 1860–1861, ryc. XXXVII; Н. Марр, 1916, s. 12–13, 26–27; Н. Марр, 2011,
s. 49–51, ryc. 40; ༳ཌའཾཿཪ, 1967, ཾའཬ. 17; ཁཊོའཱུུའཱུ, 2010, ཱུ. 21, སེ. 123; D. Dymydjuk, 2019a, s. 14–15.
72
Dla porównania, jedno z pierwszych przedstawień szabli w bizantyjskich źródłach figuratywnych możemy znaleźć w „Kronice Skylitzesa” (XII w.) na miniaturze „Kreteńscy Saraceni pokonują Bizantyjczyków pod Damianos” (ryc. 12.). Warto jednak zwrócić uwagę na
to, iż miniatury z Kroniki Skylitzesa pokazywały rzeczywistość z czasów swojego stworzenia,
czyli z epoki Komnenów (XII w.), a nie wydarzeń opisywanych przez Skylitzesa (811–1057),
P. Grotowski, 2010, s. 54–56.
73
И. Бакрадзе, 2014, s. 285
74
ʰ. ʩʨʽʸʨ˃ʬ, 2011, ʪʭ. 75. И. Бакрадзе, 2014, s. 286; В. Артилаква, 1976, s. 126.
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zachowało się ich niewiele75. Fakt ten jest spowodowany przede wszystkim formami chrześcijańskich obrzędów pogrzebowych stosowanych na tym obszarze. Zgodnie z panującym obyczajem, rzeczy osobiste i broń nie były umieszczane w grobach, a cmentarzyska często służyły jako miejsca ponownych
pochówków76. Równocześnie, ze względu na strukturę gleby w Armenii (np.
w Dvinie), przedmioty żelazne słabo się zachowują77.
Oprócz tego pola bitew nie zawierają bogatego materiału archeologicznego,
ponieważ same bitwy były niewielkie78, a po bitwach zwycięzcy (lub szabrownicy) zabierali pozostałe uzbrojenie79. Na przykład perski historyk Ibn Miskawayh (932–1030) pisał, iż Rusowie, którzy w 944 r. zaatakowali miasto Berda
na Południowym Kaukazie (Emirat Sallarydów), umieścili w grobach swoich
towarzyszy ich broń i inne rzeczy. Po zakończeniu kampanii i powrocie Rusów do domu, muzułmanie zaczęli rozkopywać groby zmarłych, aby zabrać ich
miecze, ponieważ „były one ostre i wysokiej jakości […] dzięki czemu uzyskali
popularność wśród lokalnej ludności”80. Najprawdopodobniej w tym fragmencie mowa o „mieczach wikingów”, które naprawdę były wysokiej jakości81 i popularne na Rusi oraz częściowo w Bizancjum wśród najemników82. W związku
z tym większość znalezisk broni pochodzi z odkryć przypadkowych83.
Niestety, nie znamy żadnych znalezisk archeologicznych szabli z IX–XI w.84,
a istniejące nieliczne fragmenty ostrzy nie mogą wyjaśnić tej sprawy do końca
z powodu fatalnego stanu zachowania85. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę
75
Częściowo jest to związane z tym, iż większa część ówczesnej Armenii znajduje się na
terenie Turcji, z którą Armenia jest w politycznym sporze. W rezultacie przez ostatnie 100 lat
Turcy praktycznie nie prowadzili żadnych wykopalisk archeologicznych dotyczących średniowiecznej historii Armenii.
76
T. Kolias, 1988, s. 134. ʰ. ʩʨʽʸʨ˃ʬ, 2011, ʪʭ. 59–60.
77
A. Kalantarian, 1996, s. 162.
78
М. Романова, 2011, s. 67–68.
79
A. Kalantarian, 1996, s. 162; В. Артилаква, 1976, s. 125–126; ཏ. གའཿཷཱྀཨུཷཱཱྀུུའཱུ, 1978,
སེ. 85.
80
Ибн-Мискавейх о походе Русов в Бердаа в 332 г. = 943/944 г., [w:] А. Ю. Якубовский
(пер.), 1926, s. 69.
81
Л. Войтович, 2011, s. 166–167.
82
Zauważymy, że – oprócz wyżej wspomnianego fragmentu, nie mamy żadnej informacji
w źródłach pisanych lub archeologicznych o imporcie lub wykorzystaniu takich mieczy w Armenii.
83
Р. Джанполадян, А. Кирпичников, 1972, s. 25–26; R. Djanpoladian, A. Kirpičnikov,
1972, s. 15–23.
84
Ibidem, s. 28.
85
Dzięki grantowi od Galust Gulbenkian Foundation (2019) autor artykułu miał możliwość pracy w Muzeum Historii Armenii (Erywań), gdzie są przechowywane wszystkie odnalezione artefakty z terytorium Armenii. Niestety, podczas przeglądania zbiorów artefaktów z Ani,
Dvinu, Amberdu, Garni oraz Lori (V–XIII w.) nie odnaleziono żadnych fragmentów ostrzy
o długości odpowiadającym szabli czy mieczowi. Znamy tylko wzmiankę o jednym znalezisku
miecza z Ani (X w.) (ryc. 14.). Oprócz tego nie ma żadnej wzmianki o nim w katalogu muzealnym (༷. ཆཷཱྀྲྀཤཱུའཱུ, 1982). Najprawdopodobniej miecz ten zaginął podczas pospiesznej
ewakuacji materiałów archeologicznych z Ani w 1918 r. w związku z turecką ofensywą na froncie kaukaskim lub w innych niewyjaśnionych okolicznościach. Do naszego czasu dochował się
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na jeden fragment jednosiecznego krzywego ostrza z Garni (ryc. 13.)86 opublikowany przez Hamleta Petrosiana, który badacz zidentyﬁkował jako „ཨཿཪ
ཡཤཷཿ (tri bekor – kawałek szabli)” na podstawie krzywizny ostrza87.

Ryc. 13.

Fragment ten zalegał pod warstwą kulturową XII–XIII w., dlatego badacz
datował go na IX–XI w.88. Długość ostrza wynosi 13 cm, szerokość – 2–2,2 cm89.
Zachowany ułamek jest jednak zbyt mały, żeby można było wyciągać ostateczne wnioski, chociaż najprawdopodobniej to są resztki puginału, na co wskazuje jednosieczność ostrza. Dla rozwiązania tej kwestii potrzeba więcej znalezisk
archeologicznych.
Najstarszą chronologicznie znaną nam szablę ormiańską odnaleziono na
północnym Uralu (Rosja). Jej długość wraz z rękojeścią wynosi 1 m, szerokość
tylko jego przerys. ཐ. ༳ཡཿའའཱིུའཱུ, 1950, སེ. 67, ཱུ. 5; ༴. ༳ཻའྃཤཫུའཱུ, 1958, སེ. 148–149;
Аракелян, 2003, ryc. 157:17.
86
Kawałek krzywego ostrza (IX–XI w.?, Garni), [w:] Muzeum Historii Armenii (Erywań),
1967/28/53. Zdjęcie autora.
87
ག. ཌཤཾཿཷོུའཱུ, 1988, སེ. 42, 134, 161–162, འཱ. XVII, ཱུ. 10 (1967/28/53). Serdecznie
dziękuję H. Petrosianowi za konsultację. Także na tę „szablę” powoływała się K. Voskanian. –
ཁ. ཊོའཱུུའཱུ, 2010, སེ. 124.
88
ག. ཌཤཾཿཷོུའཱུ, 1988, སེ. 42.
89
Przedstawione ostrze nie jest zbyt wąskie dla szabli, na co wskazuje znalezisko szabli
„węgierskiej” z Muzeum Archeologicznego w Warnie (Bułgaria), której szerokość ostrza wynosi około 2–2,5 cm. Szabla została odnaleziona w południowo-wschodniej części Bułgarii i datowana jest na koniec X – połowę XI w. (V. Yotov, 2016, s. 257–268, ryc. 8). Co więcej, znamy
również kilka znalezisk szabel z Północnego Kaukazu (najprawdopodobniej pochodzenia koczowniczego), z IX–XI w., których szerokość ostrzy również wynosi 2–2,5 cm (У. Кочкаров,
2008, s. 26–27, 111–113). Zauważymy, że okazów węższych niż 2 cm nie było, ponieważ mogły
się one złamać podczas uderzenia.
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głowni – 3,5 cm, grubość głowni – 0,6 cm90. Zaopatrzono ją w romboidalny
jelec (szerokość – 8 cm) nałożony na metalowy „mankiet” stabilizujący go na
ostrzu (ryc. 15. a–b)91, który wzmacniał oraz przykrywał styk między rękojeścią a ostrzem, chroniąc je przed złamaniem. Ostrze szabli jest jednosieczne, słabo zakrzywione, o dwusiecznym końcu. A. Kirpicznikow datuje szablę
na XII–XIII w.92, a pozłacany napis na ostrzu w języku ormiańskim „+Varpet
Chaczatur+” („mistrz Chaczatur”)93 świadczy o jej ormiańskim pochodzeniu.

Ryc. 14.

W kontekście analizy tej szabli powstaje główne pytanie – gdzie została ona
stworzona? A. Kirpicznikow uważa, że wykonano ją na terenie historycznej
Armenii94, skąd traﬁła na północny Ural przez miasto Bułgar, w którym od
IX w. istniała kolonia ormiańska95. Trudno jednak stwierdzić, czy szabla została wykonana w Armenii, czy w jakiejś kolonii ormiańskiej, ponieważ tego typu
szable (z mankietem) istniały na terenie całej Europy Wschodniej, reprezentując wpływy wschodnie – państw muzułmańskich na Bliskim Wschodzie lub
koczowników środkowoazjatyckich(?)96. Mimo to odnaleziona szabla wskazuje na fakt że Ormianie byli wyspecjalizowanymi rzemieślnikami, którzy mieli
90
A. Kirpicznikow pisze, że w XII–XIII w. szable koczowników w Europie Wschodniej
miały długość 1,1–1,2 m, a szerokość 3,5–4 cm, co prawie całkowicie odpowiada charakterystykom fizycznym szabli ormiańskiej (А. Кирпичников, 1966, s. 67–68).
91
Р. Джанполадян, А. Кирпичников, 1972, s. 25–26. Szabla z podobnymi cechami fizycznymi oraz z „mankietem” była odnaleziona w południowo-wschodniej części Bułgarii i została
datowana na XII–XIII w. Nikołaj Hrissimov uważa, że pochodziła ona ze stepów wschodnioeuropejskich – Н. Хрисимов, 2018, s. 133–136. Wiemy również i o innych takich szablach
koczowników z Północnego Kaukazu, które były popularne w X–XIII w. – У. Кочкаров, 2008,
s. 30, 35–36, 146–147 (Typ IV lub V).
92
Rosyjski historyk Michał Gorelik datuje ją na koniec ХІІІ – początek XIV w. – М. Горелик,
2002, s. 64–65. Warto zauważyć, że w jednej ze swoich prac D. Nicolle datował tę szablę na XI w.
uważając, że ona została wykonana przez muzułmańskiego rzemieślnika na Kaukazie (D. Nicolle, 1998, s. 17). W prywatnej korespondencji historyk przyznał się do błędu, wskazując na to,
iż w swoich innych pracach zgadzał się z wnioskami A. Kirpicznikowa (D. Nicolle, 1986, s. 10).
93
Podobnego typu znaki oraz inskrypcje były popularne w ówczesnej Europie, ponieważ
w taki sposób mistrz oznaczał swoją produkcję. – T. Kolias, 1988, s. 146.
94
А. Кирпичников, В. Коваленко, 1993, s. 126–128.
95
Р. Джанполадян, А. Кирпичников, 1972, s. 24, 26–27; R. Djanpoladian, A. Kirpičnikov, 1972, s. 15–23.
96
А. Кирпичников, В. Коваленко, 1993, s. 128–129. Н. Хрисимов, 2018, s. 133–136;
А. Евглевский, Т. Потемкина, 2000, s. 117–179; У. Кочкаров, 2008, s. 30; D. Nicolle, 1988,
s. 552–553; D. Nicolle, 1988, №1543; M. Inkova, 2013, s. 77–79.
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w swej ofercie szable stojące na wysokim poziomie technologicznym. To znaczy, że produkowali je już od dłuższego czasu (być może od XII w.).

Ryc. 15. a

Ryc. 15. b

Żeby lepiej zrozumieć problemy historii wojskowości Armenii, warto zwrócić uwagę na dyskusję w historiograﬁi gruzińskiej między Iraklim Bakradze
a Mamuką Tsurtsumią, dotyczącą interpretacji źródeł do studiów nad historią
pojawienia się i wykorzystania szabli na obszarze Gruzji. I. Bakradze uważa, że
szabla pojawiła się tam w X–XI w. i była nie mniej popularna niż miecz. Autor
dochodzi do takich wniosków analizując źródła archeologiczne – szablę z pochówku w Wani97 (ryc. 16.)98 – oraz ikonograﬁczne: nagrobki z wioski Gohnari
w pobliżu Akhalsopeli, gdzie przedstawione są reliefy wojowników z łukami
i szablami (ryc. 17.)99. I. Bakradze zauważył ponadto, że przez teren Kaukazu Północnego przechodzili różni koczownicy z Azji Środkowej, którzy już
w VII–VIII w. wykorzystywali szable, i pod wpływem których Gruzini mogli
przyjąć nowy rodzaj broni nie później niż w XI w.100.
Gruziński historyk Varlam Artylakva potraktował szablę z Wani jako „miecz”, co w ogóle
jest błędnym założeniem. – В. Артилаква, 1976, s. 125–126. Szabla z Wani ma długość 110 cm;
szerokość ostrza – 4 cm – M. Tsurtsumia, 2015, s. 166.
98
Ibidem, ryc. 9.
99
ʰ. ʩʨʽʸʨ˃ʬ, 2011, ʪʭ. 71–74, 89, ʹʻʸ. 2. V. Artylakwa też datował je na X–XI w. –
В. Артилаква, 1976, s. 242, 245, tabl. 71, 74.
100
ʰ. ʩʨʽʸʨ˃ʬ, 2011, ʪʭ. 66–68, 71–74; И. Бакрадзе, 2014, s. 286. Najprawdopodobniej
kontakt Gruzinów z Kaukazem Północnym odbywał się przez Abchazję, gdzie są niższe góry
oraz nizina wzdłuż Morza Czarnego.
97
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Z kolei M. Tsurtsumia uważa, że szabla z Wani należała do Połowców,
o czym świadczy towarzyszący jej inwentarz w pochówku. Badacz datuje ją
na lata 1118–1120 r., czyli okres, w którym Połowcy osiedli się na terenie Gruzji. Autor twierdzi także, iż nagrobki z wioski Gohnari należy datować nie
na X–XI, a XIII–XIV w., ponieważ przedstawiony na jednym z nich trąbkowaty kołczan rozpowszechnił się w Gruzji w trakcie ekspansji Mongołów101.
M. Tsurtsumia uważa, że Gruzini oczywiście znali szablę w X–XI w., ale – jego
zdaniem, nie była ona wówczas popularna. Jej rozprzestrzenienie było związane z wpływami koczowników i rozpoczęło się w XII w.102

Ryc. 16.

Ryc. 17.

Zakończenie
Podsumowując rozważania stwierdzić należy, iż w X–XI w. szabla pojawiła się
na Kaukazie Południowym w wyniku wpływów bizantyjskich, muzułmańskich
lub koczowników z Kaukazu Północnego. Armenia sąsiadowała od zachodu
101
102
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z Bizancjum, a od południa i wschodu – z emiratami muzułmańskimi. Na północy znajdują się Góry Kaukaskie, które przez długie lata oddzielały Kaukaz
Północny (gdzie mieszkali koczownicy) od Południowego. Z pewnością kontakt z nimi możliwy był tylko przez Abchazję, czego przykładem jest znalezisko wyżej wspomnianej szabli z Wani (Gruzja). Z powodu prawie całkowitego braku źródeł dotyczących wykorzystania szabli uważamy, że nie była ona
popularna w IX–XI w. w Armenii i dopiero po ekspansji Seldżuków w końcu
XI i XII w. zaczęła zyskiwać swoją popularność w Armenii, o czym świadczą
źródła archeologiczne oraz ikonograﬁczne.
Późniejsze pojawienie się szabli w Armenii, w porównaniu do Cesarstwa
Bizantyjskiego lub emiratów muzułmańskich na Bliskim Wschodzie (gdzie
była już znana i częściowo wykorzystywana w IX–XI w.), można wytłumaczyć
tym, że w Armenii Bagratydów nie było żadnych najemników z grona koczowników z Azji Środkowej, którzy byli bezpośrednimi użytkownikami tej broni.
Prowadzenie dalszych, systematycznych badań nad uzbrojeniem średniowiecznej Armenii pomoże lepiej zrozumieć proces jego ewolucji, zidentyﬁkować wpływy bizantyjskie, muzułmańskie oraz koczownicze, a także przyczyni
się do rozwoju badań ikonograﬁcznych oraz studiów interdyscyplinarnych.
Ponadto wprowadzenie do obiegu naukowego źródeł ormiańskich, które
przedtem były praktycznie nieznane wśród historyków wojskowości bizantyjskiej i muzułmańskiej (lub nieprawidłowo analizowane), wzbogaci istniejącą
bazę źródłową i będzie sprzyjać nowym ustaleniom.
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