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WCZESNOŚREDNIOWIECZNY SKARB SREBRNY Z OKOLIC LUBOMLA (WOŁYŃ, ZACH.
UKRAINA) – SKŁAD I CHRONOLOGIA ROZPOZNANEJ CZĘŚCI DEPOZYTU

W 2009 roku w okolicach Lubomla (Wołyń, zachodnia Ukraina) został odkryty wczesnośredniowieczny
skarb srebrny,który zawierał prawdopodobnie 1420 dirhamów o łącznej wadze 4280 gramów [11, 29]. Monetom,
które miały znajdować się w glinianym naczyniu towarzyszyły srebrne ozdoby: kolczyki,paciory i branzolety.
Niestety, brak jest dokładnej lokalizacji znalezienia skarbu, nie znamy również jego znalazcy, a cały depozyt
bardzo szybko uległ rozproszeniu. 39 dirhamówLuboml’skiykrayeznavchiymuzey odkupił od jednego z monastyrów
do swoich zbiorów, 14 sztuk pozostaje w dwóch prywatnych kolekcjach.   Zachowała się również dokumentacja
fotograficzna 324 monet(około ¼ całości skarbu). Analizie poddano monety z kolekcji muzealnej (39 sztuk), z 2
kolekcji prywatnychoraz dirhamydostępne jedynie na zdjęciach, co stanowi łączną liczbę 377 sztuk. Wśród
opracowanych egzemplarzy wydzielono emisje trzech bliskowschodnich dynastii:’Abbāsydów, baffārydówi
Sāmānidów.Nieliczną grupę stanowią naśladownictwadirhamów (8 egzemplarzy). W skarbie reprezentowanych
jest 11 mennic, z czego największa liczba monet została wybita w mennicachTransoksanii: aš-Šāš i Samarqand,
po kilka lub pojedyncze egzemplarze pochodzą z mennic Iraku (Madīnat as-Salām, al-Bacra), Iranu (al-
Mu ammadiyya), urāsānu (Marw, , Nīsābūr), Too aristānu (Andarāba), Fārsu (Šīrāz, ęannābā) iArminiji
(Armīniyya).

Dynastia ’Abbāsydów reprezentowana jest przez 15 monet należących do pięciu kalifów. Najstarszym
egzemplarzem jest dirhamHārūna ar-Rašīdaz AH 183 (AD 799/800) z mennicy al-Mu ammadiyya, 1 moneta
pochodzi z emisji kalifa al-Mutawakkila’alāllāhi została wybita w al-Bacra w AH 235 (AD 249/50), 2 dirhamy
z AH 252 (AD 866/7) z mennic al-Bacra i Armīniyya przynależą do panowania kalifa al-Mu’tazzabillāh. Pozostałe
monety ‘Abbāsydówto emisje dwóch władców: al-Mu’tamida’alāllāh (7 egz.) oraz al-MuЅta’idabillāh (4 egz.).
Spośród dirhamów al-Mu’tamida’alāllāh (256–279 = 870–892) aż 4 egzemplarze pochodzą z mennicy wArmīniyya
i zostały wybite w AH 258 (AD 871/2), AH 276 (AD 889/90) oraz AH 277 (AD 890/91) – 2 egz.Do monet
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1.‘Abbāsydzi, al-Mu’ta
id billāh (279–289 = 892–902), aš-Šāš, AH 280 (AD 893/

4); Ø – 27,3 mm, waga – 2,98 g. Nr inw. KH-12022.

2. Sāmānidzi, Ismā’īl ibn A mad (279–295 = 892–
907), aš-Šāš, AH 282 (AD 895/6); Ø – 28,5 mm,

waga – 2,94 g. Nr inw. KH-12435

3. Sāmānidzi, Ismā’īl ibn A mad (279–295 =
892– 907), aš-Šāš, AH 286 (AD 899/900); Ш –

27,5 mm, waga – 2,88 g. Nr inw. KH-12121

4. Sāmānidzi, Ismā’īl ibn A mad (279–295 =
892– 907), aš-Šāš, AH 294 (AD 906/7); Ш –
29,1 mm, waga – 2,68 g. Nr inw. KH-12419

5. Sāmānidzi, Ismā’īl ibn A mad (279–295 = 892–907),
Andarāba, AH 293 (AD 905/6); Ш – 28,3 mm, waga –

2,79 g. Nr inw. Н-4725
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kalifa al-MuЅta’idabillāh (279–289 = 892–902) przypisano dwa dirhamyz emisjiw aš-Šāšw AH 280–281 (AD
893/4–894/5), chociaż są to lata, kiedy nowy sāmānidzki emir zaczyna produkcję dirhamóww swoim imieniu.
Najmłodszą monetą al-Mu’taidabillāh jest dirhamwybity w Armīniyya w AH 287 (AD 900).

Do interesujących monet dynastii ЅAbbāsydów należy dirham kalifa al-Mu’tamida’alāllāh wybity w Madīnat
as-Salām w AH 257 (AD 870/1) z imieniem Ša’far pod legendą 1 awersu [10, nr 929–931]. Ša’far był synem
kalifa al-Mu’tamida’alāllāh, którego ten wyznaczył w AH 261 (AD 874/5) na swojego następcę, nadając mu
tytuł al-Mufawwailāllāh. Ostatecznie następnym kalifem w AH 279 (AD 892) został bratanek al-
Mu’tamida’alāllāh – al-Mu’taidbillāh [15, 458, 477].

Chronologiczna zbieżność omawianego depozytu widoczna jest również na dirhamach dynastii baffārydów,
reprezentowanej przez emisje ЅAmrū ibn al-Layoa(265–287 = 878–900) pochodzące z mennic w Šīrāz(AH
272/AD 885/6) i ęannābā (AH 284/897/8).

Dominującą grupę w skarbie stanowią egzemplarze wybite przez trzech sāmānidzkich emirów:Ismā’īla
ibn A mada (279–295 = 892–907), AA mada ibn Ismā’īla (295–301 = 907–914)oraz Nacr ibn AA mada (301–
331 = 914–942/3), z czego najliczniejsze są dirhamy pierwszego z nich – Ismā’īla ibn A mada.

DirhamyIsmā’īla ibn A mada reprezentowane są przez emisje z mennic w Samarqand, aš-Šāš, Andarāba
i Nīsābūr wybijane w AH 282–294 (AD 896/7–906/7).Inskrypcje na monetach wybijanych w Samarqand i aš-
Šāš nie różnią się od monet z innych skarbów, a typ awersu i rewersu jest zunifikowany z wyjątkiem emisji z AH
282–283 (AD 895/6–896/7).Na monetach z aš-Šāšz AH 282 (AD 895/6) i 283 (AD 896/7) pod legendą 1
awersu występuje dodatkowy napis: Binkao [3, 87–90, 105–109], oznaczający główne miasto prowincji aš-
Šāš, natomiast na rewersie monet zarówno z Samarqand, jak i aš-Šāšpod imieniem kalifa al-MuЅtaidabillāhmożemy
wyróżnić trzy warianty zapisu imienia emira: Ismā’īl, Ismā’īlā ibn A mad oraz Ismā’īl ibn AA mad [3, 84–126].
Od AH 284 (AD 897/8) na monetach jest w użyciu tylko jedna forma: Ismā’īl ibn A mad. Dirham zAH 291 z
mennicy w aš-Šāš charakteryzuje się dodatkowym napisem pod legendą 1 awersu: Abū al-$usaynWalī ad-
dawla / al-Wazīr. Abū al-$usayn – właściwe imię: Al-Qāsim ibn ‘UbaydAllāh, pochodził z rodu Wahbitów. Jego
ojciec –ЅUbaydAllāh ibn Sulaymān, początkowo osobisty sekretarz Mūsy ibn Bu!a, w latach 279–288 H. (AD
891–901) był wezyrem kalifa al-MuЅtaidabi-llāh [4, 212].Al-Qasim, po śmierci ojca w AH 288 (AD 901)
mianowany przez kalifa al-Mu’taida wezyrem z tytułem Walī ad-dawla sprawował ten urząd również za panowania
następnego kalifa al-Muktafīјegobillāh, aż do swojej śmierci w AH 291 (AD 904/5) [2,182–183, 190; 13, 234–
235]. Tytuł Abūal-$usayna: Walī ad-dawla pojawia się w formie skróconej również na monecie wybitej w
Andarāba w AH 291 (AD 903/4) [12, 104–105].

Emisje A mada ibn Ismā’īla (295–301 = 907–914) w skarbie z okolic Lubomla pochodzą z mennic w
Samarqand, aš-Šāš i Andarāba. Dirhamy z AH 295 (AD 907/8) wybijane są jeszcze za panowania kalifa al-
Muktafī egobillāh, od AH 296 (AD 908) na monetach pojawia się imię nowego kalifa – al-Muqtadirabillāh.Do
ciekawszych monet A mada ibn Ismā’īlanależy dirham wybity w Andarāba w AH 301 (AD 913/4) z imieniem
kalifa al-Muqtadirabillāh i literą ‘ ’ ( ) pod legendą 1 awersu, którego typzarejestrowano w skarbie Väänikverez
terytorium Estonii [8,21, 240:1410].Cechami charakterystycznymi niektórych monet emira A mada ibn Ismā’īla
z mennicy w aš-Šāš są różne typy ornamentów występujące nad legendą 1 awersu oraz ozdobne pismo – litery
zakończone ornamentem roślinnym, czy też imię emira wykonane w stylu nas ī (czyli arabską kursywą) na
dirhamach z Samarqand.

Monety emira Nacr ibn A mada występujące w dostępnej nam części skarbu zostały wybite w mennicach
w Samarqand, aš-Šāš i Marw. Osiem spośród dziewięciu egzemplarzy pochodzi z AH 302–303 (AD 914/5–
915/6), natomiast jeden z dirhamów to produkcja z AH 314 (AD 926/7). Niestety, ze względu na brak dostępu
do pozostałej części depozytu nie możemy stwierdzić, czy znajdowały się w niej emisje dirhamówNacr ibn
A mada z AH 304–313 (AD 916/7–925/6) lub młodsze, wybite po AH 314 (AD 926/7).

Skarb z okolic Lubomla zawiera również 8 egzemplarzy naśladownictw dirhamów, których analogie możemy
znaleźć miedzy innymi w skarbie z Klukowicz. Dwa egzemplarze reprezentują typ XIV z depozytu z Klukowicz
[3, 338–339, nr 893–895], pozostałe to naśladownictwa dla których prototypem były monety Ѕabbāsydzkie (tu
egzemplarz z odwróconymi napisami, dwa stemple rewersu) isāmanidzkie (Ismā’īla ibn A mada – 2 egzemplarze),
oraz nieokreślone – imitujące napisy kufickie.

Znana część depozytu z okolic Lubomla (377 sztuk) zawiera wyłącznie monety całe, w bardzo dobrym lub
dobrym stanie zachowania, co pozwoliło na dokładneich określenie. Na kilku legendy na awersie i rewersie są
częściowo zatarte: nazwa mennicy na dwóch dirhamachokazała się nieczytelna, sześć egzemplarzy zostało
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6. Sāmānidzi, A mad ibn Ismā’īl (295–301 =
907–914), Samarqand, AH 297 (AD 909/10); Ш

– 28,5 mm, waga – 2,83 g. Nr inw. KH-12118

7. Sāmānidzi, A mad ibn Ismā’īl (295–301 = 907–
914), aš-Šāš, AH 295 (AD 907/8); Ø – 26,3 mm,

waga – 2,56 g. Nr inw. H–4758

8. Sāmānidzi, A mad ibn Ismā’īl (295–301 =
907–914), aš-Šāљ, AH 298 (AD 910/1); Ш – 28

mm, waga – 2,60 g; Nr inw. KH-12119

9. Sāmānidzi, A mad ibn Ismā’īl (295–301
= 907–914), aš-Šāš, AH 300 (AD 912/3); Ш
– 29 mm, waga – 2,77 g. Nr inw. KH-12439

10. Sāmānidzi, Nacr ibn A mad (301–331 = 914–942/3),
aš-Šāš, AH 302 (AD 914/5); Ø – 28,4 mm, waga – 2,73 g.

Nr inw. KH- 12438
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datowanych według lat panowania kalifa lub emira. Pięć egzemplarzy jest częściowo uszkodzonych, nadłamanych,
niektóre noszą ślady obcięcia wokół brzegu.Wśród dirhamówSāmānidów wchodzących w skład zbioru muzeum
w Lubomlu wystąpiły 10 monet z jednym lub dwoma otworami. Dwa egzemplarzeposiadają po jednym otworze,
osiem pozostałych po dwa. Badanie połączeń stempli wykazało, że w czterechprzypadkach monety zostały
wybite tą samą parą stempli.

Waga dostępnych nam monet ze zbiorów muzeum w Lubomlu mieści się w przedziałach (g):
3,19 -– 3,1 3
3,09 – 3 4
2,99 – 2,9 4
2,89 – 2,8 5
2,79 – 2,7 8
2,69 – 2,6 7
2,59 – 2,5 6
2,49 – 2,4 1,
z czego wynika, że zdecydowana liczba tych dirhamów ma wagę niższą od przyjętego standardu: 2,97 g.
Jak wspomniano powyżej najliczniej w skarbie reprezentowane są monety Ismā’īla ibn A’mada, których

odnotowano 228 egzemplarzy, co stanowi 60,47% całości. Analiza rocznych emisji wykazała, że najwięcej
monet zostało wybitych pomiędzy AH 286–289 (AD 899/900–901/2). Najstarszą monetą w badanej części
skarbu jest dirhamHārūna ar-Rašīda z AH 183 (AD 799/800), najmłodszą dirhamSāmānidyNacr ibn A’mada z
AH 314 (AD 926/7).Rozpiętość czasowa omawianego zespołu pomiędzy najstarszą i najmłodszą datowaną
monetą wynosi 127 lat, ale największa koncentracja dirhamówprzypada na lata panowania trzech sāmānidzkich
emirów (282–302 = 895/6–915/6) i wynosi 20 lat.

Napływ dirhamów na terytorium Ukrainy, według Kotlara [5, 21–23] rozpoczął się już w drugiej połowie
VIII w., czego dowodem mają być znaleziska monet z tego okresu. Jeśli chodzi o skarb z okolic Lubomlato
należy przypisać go do znalezisk z pierwszej połowy X w., czyli III fali napływu srebra arabskiego na ziemie
Europy wschodniej i środkowej [14, 82–84]. Okres ten (lata 900–940) miał obejmować 17 znalezisk, w tym 8
skarbów, z okolic Kijowai Czernichowa [5, 27]. Wśród depozytów zaliczanych do III fali srebrana
leżywymienićnastępującezespoły: Huszt (Maramoros) – skarbznalezionynapoczątku XX w., liczącyponad 400
monet[6, 89:133; 1, 298:26; 9, 391:36],Kryłos (Halich) – odkryty w 1947 r. zawierającyponad 1000 dirhamów
[6, 89:135; 1, 298:20; 9, 391:31], czydepozyt z miasta Nizhnev (Ivano-Frankovsk) z 1967 r., z którego,
jużporozproszeniu, udałosięzebraćponad 36 monet [6, 89:138; 1, 298:17]. Do
tejgrupyskarbówmożemyzaliczyćrównieżdwaskarby z Kijowaodkryte w 1706 i 1863 r., dlaktórychterminus post
quem wyznaczają dirhamyNacr ibn A mada (Kijów, 1706: AH 319 (AD 931/2); Kijów 1863: AH 324 (AD
935/6) [7, 166–169, 172–174; 9, 391:27, 28].
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Сережки iз скарбу арабських монет.


